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 در شعرو شمول دایرۀ مفاهیم  ییبایادراک ز ندیفرآ یرزوااسنا

 نوع مقاله: پژوهشی
 *2، فرزانه آجورلو1سیابوالحسن امین مقدّ

 استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران .1

 تهران ادبیات عربی دانشگاه آموخته کارشناسی ارشد زبان وانشد. 2

 16/06/1400: یرشپذتاریخ  27/02/1398 :دریافتتاریخ 

 

 چکیده

، باًغالعرفت انسانی، موجودی و  همرتب ادبی و هت جامعواقعیّ در شعر، با توجّه به ادراکقابلهای زیبایی

 در داشاته و متغیّار یطبیعتا کاه هااتأثر افراد از این زیبایی و شود،تعریف می "گرایانهواقع"در فضایی 

آنگااه ، "گراییآرماان"در فضای  زیبایی و لذّت شعر. است نیز متفاوت، یط گوناگون یکسان نیستندشرا

 را لاذّت باایی وزی ترین مراتب،در عالینسان حقیقت وجود ا یافته،رشد ایدر جامعه شود کهمی مطرح

درک  دی که در مراتاب متناازو وجاودی هساتند مرتباا متعاالی زیباایی و لاذّت راافرازیرا  ،ددرک کن

 ن آن وقی بایی و تجریدی بوده و شکاف عمیها، تعریفی ذهن"شارز"نظام در  تعریف زیبایی. کنندنمی

ماهیات  تبیاین منظورباهو قلیلای ت-باه روش تویایفی ایان تققیا . ادبی وجاود دارده واقعیت جامع

پیوناد  زیارا است. شدهانجامدریافت معانی  در یادراک عقلی و حسّشعر و نسبت آن با  شناختیمعرفت

 ،سات"خردگارا"ای که جامعه آرمانی هاست، و جامعو ادب شعر  ه مهد پرورشواقعیت جامعه، کمیان 

ممکان  "وحای"و  "عقال"، یعنای تی انساانو شناخ هدایت و تربیت فکریارکان وثی   برتکیهتنها با 

هی برخوردار ین جایگا، از چنانگیزشآنکه شعر به جهت ماهیت حسّی و طبیعت خیاوحاو خواهد بود.

 بنیادین جامعه است. گرو رشد نبوده، رشد آن در

 

 .شعر، عقل، ت، احساسزیبایی، لذّ: هاکلیدواژه

                                                                                                                   
 .ajorloo@ut.ac.irfarzane   نویسنده مسئوو*
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 مهمقدّ

ی رجوع به ماتن شاعر و برقارار عمده مطرح است که:این سؤاو بطور جریان خوانش شعر، در

لی حسای تعاام و کاربرد آن، توجه به ماهیت شعر سوی خواننده یا مخاطب، با ارتباط با آن از

ریافت چه نوع یافته و یا به هدف د ، رجوع خواننده به متن شعر،دیگرعبارتهب است یا منطقی،

حسای  داده ایست، و دریافت جامعه مخاطب شعر بطورعام، از مقتوا و ساختار شعر، دریاافتی

 است یا دریافتی مبتنی بر ادراکات عقلی.

واباع ت ووازم لانیاز  و ت در شعرلذّ ومفهوم زیبایی از  به تعریفی یقیح افتنیدست برای 

 ن دره آدر پی یاافتن پاساب با آنچه این تعریف هستیم،« بستر»و« طمقی»آن، ناگزیر از گزینش 

شاعر،  هاایاییزیبادراک مطارح نماود: گونهاینا ر مسئلهتوان می یم،تققی  برآمد هایپرسش

 آگاهانه و متّکی بر معیارهای منط  است یا ناآگاهانه و متّکی بر قوّۀ خیاو؟

تعریف  و، گرایانهیا آرمان ایدئالیستی، نماینده رویکردی یط عقلزیبایی شعر در مقتعریف 

از انتخاب یکای . استگرایانه واقعرئالیستی یا برخاسته از نگاهی  حس و انفعاو،قیط مآن در 

اعر یاا کننده زیبایی اسات، یعنای شاای تعیین مرتبه وجودی فرد دریافتمقیط، به معن ود این

ز خلط مباحث مانع ا ودهی کرده، را جهت بررسیقابلاهیم مف وتعاریف نتخاب، مخاطب. این ا

 گردد.می و احساسبوط به حوزه عقل مر

قاا  شاعر باه لارزیاابی  یاابیم درمیدر دارای اهمیت است که جهتازاین مسئلهحل این 

شعر های یباییآن، ز بر اساس واز دو منبع ادراک رجوع نمود،  یککدامت، باید به لذّ وزیبایی 

، رابطه زیبااییقلیلی، ت-از روش توییفی با استفاده ،این تققی گذاری قرار داد. را مورد ارزش

طارح  باا وقارار داده  موردبررسایرا نیز رابطه این هر سه باا شاعر  وت لذّ واحساس زیبایی 

ر بار آن، ؤثعوامل م ونقوه ادراک زیبایی زیبایی، « مطلوب»یا « ممکن»کیفیت سؤاالتی در باب 

 پردازد.زیبایی می «غایت» به تبیین
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 تحقیق هایپرسش

های شعر، با توجّه به هویّت حسّی شعر از سویی و ماهیّت تعقّال و اندیشاه در رک زیبایید -

کاه « عقال» یک از دو مقایطبعد ممتاز وجود وی از سوی دیگر، در کدام عنوانبهذهن انسان 

های عاطفی است ممکن ها و واکنشکه مقیط انفعاو« ساساح»قلمرو حاکمیت منط  است، و 

 ؟خواهد بود

نای تعیّ به چاه میازان تعیینای و یاا شناختی معانی شعرشناختی و هستیسطح معرفتی، انسان -

 ؟القاء نمودرا به مقیط تشکّل شعر  مرتبه نتوان ایمیه نچگواست و 

ه کننده این معانی است به چدریافت ه کهو مخاطب و خوانند ارتباط میان مقیط معنایی شعر -

 ؟یورت است

 

 پیشینه تحقیق

 ،15نژاد، شمارۀییّادی اهللروح)"شناسیشناسی نقو یا نقو زیباییزیبایی"ای با عنوان قالهم

خاصّ به حوزۀ شعر  طوربهشناسی بررسی کرده و که مباحث نقوی را از منظر زیبایی(،93بهار

تخمیس شیب معروف ی شناختییی زیبابررس"نوان عر نیز با دیگی تو مقاال نپرداخته است،

 ارائا که به ،(92، زمستان14پور، شمارۀمقکیعلیرضا پشابادی،یداهلل) "بوییری نودهی بر بردۀ

 ، پرداختهدر این تخمیس از حدیث و سّنت  هاییاقتباسزیبایی در اشارات قرآنی و  هاینشانه

که به بررسی  ،(91، پاییز9متّقی، شمارۀم)امیر مقدّ"شناسیاییزیب ه بر پایافاطمیّ بررسی خطبا"

و  جمالیّات توظیف المرأۀ" ،نیستمتن منثور خطبا فاطمیّه پرداخته و مرتبط با حوزۀ شعر 

)مقمّدرضا احمدی، خلیل "القبّ فی القصیدۀ األدونیسیا بین النظرتین الصوفیا و السریالیا

زیبایی را در یکی  هایجلوهکه (97، بهار31منظّم، شمارۀهادی نظری پروینی، کبری روشنفکر،

با رویکردهای معایر شعر و در دو مکتب تصوّف و سوررئالیسم ترکیب در  از قصاید أدونیس

جمالیّات مکوّنات القناع فی قصیدۀ مقتطفات من "، قرار داده موردبررسیدو عنصر عش  و زن 

لیرضا شیخی، مقمّدرضا احمدی، وحید میرزایی، )ع"المقالحخطاب نوح بعد الطوفان لعبدالعزیز
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در بیان مسائل اجتماعی در یکی از قصاید  "قناع"که به چگونگی کاربرد (96، بهار27شمارۀ

الشعری عند جریر فی نقض  دراسا جمالیّات التشکیل"و عبدالعزیز المقالح پرداخته 

و  "قصیدۀ شعری"بررسی  که به(96، بهار27زاده، رضا افخمی، شمارۀی)حمید متولّ"األخطل

و ، ان مبیننامه لسدر فصلپرداخته است،  ساختارهای زبانی و تصاویر ذهنی مورد توجّه شاعر

)خلیل باستانی، حسن سافی، "انسجام آوایی در آیات یشناسزیبا"بررسی  در ه دیگر،مقالدو 

عیسی )"نقوی هایساختزیباشناسی ساختار "و (96، تابستان43زاده، شمارۀزارعمقسن 

ر مجله انجمن زبان و د ،(96، بهار42شمارۀ پور،زاده، فرامرز میرزایی، یعقوبعلی آقاعلیقیمتّ

 هایساختآیات و  در شناسیررسی مصادی  زیباییکه به ب، به چاپ رسیده ادبیات عربی

شعر  شناسیییرداخته و به مسائل نظری و بنیادین در حوزه زیباشناسی پنقوی از منظر زیبایی

 خاصّ  طوربهای تاکنون مقاله و رویکرد تققی  حاضر، موضوع در اما، است رود نداشتهو

ن ناقداو نظریات  نیز آراء و ،مکاتب ادبی در متن این تققی ، مواضعکه  گونهآن ،نشده نگارش

همچون عزّالدین إسماعیل، أحمد أمین، أمین الریقانی، جابر عصفور، هانی یقیی  عربمعایر 

 است. قرارگرفتهنقد  و موردبررسیدر شعر « شناسیییزیبا»پیرامون  ،ر ناقدانو دیگ نصری

 

 در آفرینش شعر ترکیب عقل و ذوق

هاای یزیبای وعقلای  هاایزیباییها هستند. ذوق، منبع ادراک دو نوع متفاوت از زیبایی وعقل 

یباایی خیص زدر تشتوان یافت. بنابراین را می هازیباییوع این حسی. در ترکیب شعر، هر دو ن

است که تنهاا عقال  هاییزیبایی عقلی، هایزیباییاند. منظور از شعر، عقل و ذوق هر دو سهیم

 و عقلیاهیم انسانی مف -است: الف دو گونهاین نوع زیبایی ، آن است و ادراکقادر به دریافت 

 وء اشایا -گاردد. به مضاامین شاعر را شاامل میدر شاعر، اماوری مجارد کاه حاوز موجود

 هاایزیبایینیاز  و است، ادراکقابلتنها توسط عقل  هاآنهایی مادی که خاییت زیبایی پدیده

جریاان در  شادهابداعمعانی  وهمچنین روابط  وموسیقی درونی شعر  ووزن  زیباییحسی، که 

 شعر، مصداق آن هستند.آفرینش 



 *فرزانه آجورلو در شعرو شمول دایرۀ مفاهیم  ییبایادراک ز ندیفرآی رزواسانا

125 

 

حکمای اسات  حکم زیباشناختی مقض،»حکم بر زیبایی شیء معتقد است:  بابکانت در 

در تعریاف  و .(168: 1377، )کانت «حکم عقلی آمیخته نباشد مثابهبه که با هیچ حکم زیباشناختی

ا عادم تصور آن از طری  رضایت ی شیوۀ یک عین یا ق، قوۀ داوری دربارۀذو »نویسد: می ذوق

در نظر  .(109، همان) «شودتعل  چنین رضایتی زیبا نامیده میای است. م، بدون هر عالقهرضایت

 و ،(هماان) «دمتعل  رضایتی همگانی تصور شو مثابهبهزیبا چیزی است که سوای مفاهیم، »وی 

مال دیگاری عا فکیاک از هارزیباایی در ت .داندعالقه بودن می ن را مشت  از فاقداین تبییالبته 

 وبیت ذاناوابسته به ج حکم ذوقی مقض، » ،ایآرایهیا هرگونه  وشود، حتی عاطفه سنجیده می

 .(126: همان) «عاطفه است

ها ساترومانتی»عقال اسات،  وی حایال آمیازش احسااس کاه آفارینش هنار گونههمان

 ،کاهآن این و انادغافلز یاک حقیقات مهام دانند، اخیاو مربوط می رؤیا وهنر را به  کههنگامی

یار نازمان که عقل سایطره یاباد، ع قدرت بر حکم است. پس هر و ابداع هنری مستلزم تنظیم

نیاز باا  ، دریافت ایان ناوآوری(163: 1985 ،)عبدالمعطی «گردداییل ابداع برای هنرمند فراهم می

 وذوق،  ورا حایل خیااو  شعرحاج حسن زیبایی  ممکن است. حسّ وابزاری مرکّب از عقل 

 .(55: 1996 ،حسن)حاج داندمی خوانندهموجب التذاذ 

نده شعر، خلا  خوان ونبوغ شاعر  ومراتب ذوق  شعر، بنابر حسی هایزیباییکه  گونههمان

گی عقال یافتعقلی نیز، بر اسااس مراتاب رشاد هایزیباییدریافت  وایجاد شوند، ادراک می و

مناد باشاد، هرهاز نباوغ بیشاتری نیاز بوتهذیب بیشتری یافته  و. هرچه ذوق شاعر تربیت است

 .گارددمی باعاث شعر ز زیبایی را درری اتوسیعو تر نتیجه ادراک عمی  در وموسیقی، تصاویر 

عقال  وه نیست، بلکه ترکیبی از عاطف استعدادی ساده ،قوذ»است که:  شایب بر این باوراحمد 

 و دهیشاکلبیشاترین سالطه را در  وین عنصار آن باوده ترشاید عاطفه مهم وحس است،  و

 .(121: 1953 ،)شایب «آن دارا باشداحکام  ومظاهر 

مخاطاب  یاا وعقلی، ممکن است این ادراک تنها در ذهان شااعر  هایزیباییاما در سطح 

یابیم، بخشی از احسااس زیباایی میرا زیبا  آن وخوانیم میشعری را  کههنگامی یورت گیرد.
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بخشی مربوط  و آن استعاطفی موجود در  ویم انسانی نیز مفاه وما، مربوط به زیبایی تصاویر 

حکام زیباشناسای  را مبادأ "خیااو" ،اباوملقم با معاانی.تناسب آن  موسیقی شعر و وبه وزن 

اسات کاه ایال هنار  )نوآور)خیاو  "له مبدعهمخیّ"ایل حکم زیباشناسی  » گوید:دانسته، می

 .(116: 1990، )أبوملقم «که ایل حکم بر زیبایی است طورهماناست، 

 ود، وزن گارددخالات عقال باه ادراک آن نائال میبدون  و منقصراًآنچه ذوق باید گفت 

اطاب سارازیر باه قلاب مخ وجوشد وجود شاعر می که در ای استعاطفه نیز وموسیقی شعر 

ت معانی حامل ا دریافگردد، امّادراک می« ذوق»مطل  توسط  طوربهه شود. زیبایی این عاطفمی

رین سطوح تمورد نازو حوزه ادراک عقل است. این امر در در ودر نظام داللت لفظ بر معنا آن 

معاارف شاعر تعاالی یاباد، ادراک  وچاه ساطح معاانی هر و یابادمعانی شعر نیز مصاداق می

 کند.ای عالی را اقتضا میرتبهآن مفاهیم نیز رشد عقل و ویوو به م هایزیبایی

شاوقی ضایف تواند باشد. مین خالی از عقل گاههیچما از زیبایی شعر،  کلیبنابراین ادراک 

، آن اساتجساتجوی  کاه در حقیقتای واسات عقال  ر از قادرتناگزیهنرمند  » :معتقد است

ی نباوده، اراده خود خال ونیروی عقل شنویم، از می بینیم یامی ،خوانیماثر وی را می کههنگامی

 .(84: 1962 )ضیف، «نسبت به نیروی احساس همچنان کهدو هستیم،  همواره مراقب این

 یاا ودن ما با شنی یورت، دراینزبان ماست شعری را بخوانیم که به زبانی غیر از مگر آنکه

 نیم.را احساس ک زیبایی آن وتشخیص داده ممکن است را  خواندن آن تنها شکل موسیقایی آن

سات آن، چیزی ا و یر حسی آن استصوایی قصیده، تموسیقبناء »نویسد: سماعیل میا عزالدین

دهاد ش فراه برایش مفهوم نیست گوانه کرا به زبانی بیگ که آنای حتی اگر به قصیدهکه انسان 

 مثل» ه است:بودپیرگاستاال  باره متأثر ازرسد وی دراینبه نظر می .(63: 1963 )إسماعیل، «شنودمی

 «گاردداد میدانیم در ماا ایجامایا نر ن یک نوشته در زبانی که معنای آناثر خواند تی که درلذّ

 .(55: 1336 )گاستاال،

نزدیکای زباان  وشاباهت  الزمه آن، البته و ،قطعی نیست و مقتوم واین امر مقتمل است 

 ایان یاورت در غیارزیارا  آوایی آن زبان، ویعنی آشنایی با نظام یوتی  ،ماست زبانشعر به 

رو، احسااس زیباایی در نیز برای ما ممکن نخواهد باود. ازایانآوای شعر  وتشخیص ایوات 
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، از طری  برانگیزانادن زبان» عقل تکیه دارد. و از ذوق دقی  اولین مواجهه ما با شعر، بر ترکیبی

 و، تذوق خوددارندرا در بطن  هاآنکه الفا  ابراز تصاویر عقلی  وبیدار ساختن عاطفه  وخیاو 

عقلی بسیار فراتر  هایزیباییمرتبا  .(17: 1964 ،عبدالقمید )حسین «گرددمی ادراک زیبایی را سبب

کاه باه ماهیات  ایگونهبهدر شعر،  ایراد مفاهیم متعالی اکهازآنجاما حسّی است،  هایزیباییاز 

 و یزیبایی شاعر از ناوع حساّ  بخش عمدۀ شعر آسیبی نرساند، کمتر در میان شعرا رایج است،

  .استذوق  ادراک آن از ناحیا

 در بافت معانی شعر تت و ذهنیّ عینیّ

را  نذوق آ ۀماا باه قاوّ نفاس ودر ادراک امر زیبا، آیا خاییت زیبایی در شیء وجاود داشاته 

 یی را درکه این ذهن ماست کاه زیبااخاییت شیء زیبا نیست، بل ،یا اینکه زیبایی ویابد میدر

ممکن  "سمراتب وجودی نف"گرفتن بررسی این مسئله، تنها با درنظرکند. میمورد شیء انتزاع 

 مرتباا و ت نفاسناشای از قاوّنوع نگرش  این و شاعر« زیبانگری»خل  شعر، مقصوو  است.

باااالتری در  وقاادرت بیشااتر  وت باااالی ادراک زیبااایی شاااعر اساات. هرچااه شاااعر از قااوّ

ی خواهد تربیشنمود  های آن در شعرو نمایه "ت زیباییعینیّ"برخوردار باشد،  "آفرینیزیبایی"

قادرت  گفت که شاعر باا توانمیمعانی شعر فرض کنیم،  و. اگر عین زیبایی را موسیقی یافت

ر ناوین تصااوی وهمان روابط بدیع  یا (، معانی)تخیّل و رؤیاادراک زیباییهن خود در ذ خاصّ

)اماین  کنادمی "کشاف"هساتند را  "عاین زیباایی" موسیقی شعر که ونیز ترکیب وزن  و شعر

 .(18: 1392مقدسی، امینی، 

نتیجاه منطقای، بلکاه  در ونه یک حکم شاناختی  حکم ذوق» ،این عقیده است کهکانت بر

تواناد مبناایی آید که مبنای ایجاابی آن فقاط میآن چنین برمی باشناختی است که ازی زیحکم

ت که دریافت آن توساط حکم بر زیبایی شیء، حکمی ذوقی اس .(99: 1377 )کانات، «ذهنی باشد

در احسااس  یابد.برابر عینی زیبا وجود می یرد، اما این مبنای ذهنی، خود درگذهن یورت می

یاک  زیباشناسی از تأثیر یک عنصر خارجی باربنیاد » اند،و دخیلد ت هرذهنیّ وت ، عینیّیزیبای
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بار  معنا کهبدین است،شاعر، زیباآفرین  .(15: 1336 )گاستاال، «است شدهتشکیلحساسیت انسانی 

 و هازیبایی در روابط میان پدیادهت خاییّ بخشد.میظهور  وروز را ب و آنامر زیبا احاطه یافته 

نمودهای ایایل این خویش  شاعر با نبوغ خاصّ وعینی وجود دارد  طوربه هاآن معانی حایل

مرجاع آن  وخل  هنری به قریقه یا نباوغ وابساته اسات، » سازد،میبیان  و "کشف"زیبایی را 

 «اندصافغرابتای اسات کاه باه آن متّ و، دلیال کبریااء نیاو ا ممکن نیست غیر الهای باشاد،

  .(48: 1985 )عبدالمعطی،

لکاه قریقاه وی دانسات، ب وتوان تنها، مقصاوو اساتعداد مینزیباآفرینی شاعر را  اگرچه

لی اثر کام و، الهام، ضامن ارزش اثر هنری نیست»طلبد، میمقدماتی اکتسابی را نیز  ،آفرینش اثر

طی لّتسا و تجارب متراکم وخام  درآمد جوشانی از موادّکند، بلکه اقتضای آن پیشمیرا ارائه ن

گوید ناقدی که بر احمد کماو زکی می .(14: 1993 )بسام، «ابزار است وقوی بر وسیله  وتکنیکی 

 و سایموردبرررا  ل کارده، آناجهاه باا اثار ادبای، تأمّازیباشناسی موضوعی تکیه دارد، در مو

میاان بادون آنکاه همچاون حا ،را لمس کند خواهد هما اجزای آنمی ودهد شناخت قرار می

: 1981ی،)زک استغراقی شبیه به استغراق یوفی قناعت ورزد واسی وجدانی، به سردرگمی زیباشن

79.) 

ایان  بخشاد، بلکاهنمی« خاییت زیبایی»خود،  وپرداختهساختهاین اساس، شاعر به روابط بر

کناد. یرا کشاف م حااالت وتنها این روابط  شاعر وها پنهان است روابط میان پدیده خاییت در

تاوان قابل اساتدالو نیسات، یعنای نمی ،رو این از و ه،دش توسط ذوق تشخیص داده این حاالت

 ماا رباضاع نماود، دلیال دریافات زیباایی، این زیبایی و «ایجاد» ی را جهتقواعدی منطق ونظام 

الف ناشای از اخات هااخاتالف سالیقه معتقد است، ذوق مراتب امین در باب احمدپوشیده است. 

کند. یح مییا تقب ویابد متناسب با آن اثری را تقسین تی ادیب رشد میوق مراتب آن است، وذوق 

 و قالاب قواعاد علمایتواناد دروجاود دارد کاه می مانقطّ ویافته هایی دربارۀ ذوق رشدمقیاس

 .(14: 1952 )أمین، تمامش مورد کشف قرار نگیرد ،ازآنپسگرچه شناسی بیان شود، ییزیبا

اش، فطارت انساان در شاکل بکار و اولیاه کته بپاردازیم کاهتوضیح این ن د بهاینجا بای در

زیباا  -های مصانوع انساانیزیبایوهای طبیعت از زیبایی اعمّ -ی راخایّ ساختارهایوحاالت 
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هاای مقیطای تبلیغوطرت انسان مغلوب القااءات شرایطی است که فدهد. این درتشخیص می

کاه  چارا آن تقمیال نشاده باشاد. بر متعارض با شاکله اییل فطرت یهایآموزهوواقع نگشته 

حااالتی را زیباا  ،ایست که تقت تاأثیر القااءات ماداومگونهادراکی انسان ب وار وجودی ساخت

 وکاه حقیقای ایان احسااس زیباایی ازآنجا فطری وی است.یابد که منافی تشخیص اییل می

 علمی ایگونهتواند بآنچه می ت حقیقی همراه نیست.بقاء بوده، با لذّ واییل نیست، فاقد دوام 

 نه به معنای حاالت منطقی.، ثابت است ومورد تققی  قرار گیرد، این حاالت مشخص 

تقلیاد از  ومقصاوو بررسای تراکیاب ز تنهاا نیا "قواعاد علمای"مقصود احماد اماین از 

خاطاب، ماورد ماحساس زیباایی در را زیبا یافته است. هاآناختارهایی است که نفس انسان س

 یان بیروناتوجه از جهتقاو کانون نا» نویسد:میباره مقمد مبارک دراین ،زیبائیست« دریافت»در

  ققّا، باه معناای تملماوس ووجودی ذهنی  و جهان درونیبه  هنریاثر  گیریو مقیط شکل

 دریافت. "دریافت" واسطهبهد مگر شومینحایل تکامل  این زیبایی است، موضوعبخشیدن به 

ر قاراتأثیرگاذار  وتصویری درونای  را آن وبخشد میلی منزلت ع جماموضو است که به روح

 .(47: 1999 )مبارک، «دهدمی

ه نازیباایی اسات  "احسااس"  آن دخالت دارد، در تققّ "دریافت"شویم، آنچه مییادآور 

ت در وجاود ایان خایایّ وبخشاد میت زیباایی نبه شیء خایایّ دریافت زیبایی. "تخاییّ"

شعر که  هایزیبایی "تلقی" و "دریافت"اما  در دریافت آن مؤثر است. دخالتی ندارد، بلکه تنها

باالتر. ای بهیا در مرت ومرتبه است آید که با نفس شاعر هممییافته شاعر است، تنها از نفسی بر

نمودهاای "تاب اسات، عینی شعر، دارای مرا هایزیباییمااز یا ذهنیّت که ادراک  گونههماناما 

ریافات کنناده مرتباه قابال د. مرتباه ادراکای ماا، تعییناساتدارای مراتبای  زیبایی نیز "اییل

اشد، را دارا ب ییزیباالتری از توان ادراک ب باعینی است. به هر میزان که نفس، مرات هایزیبایی

 نماید. د دریافتتوانمیرا  مراتب باالتری از زیبائی

وو، اناوع » داناد:می دو ناوعجامعاه، ه به سطح درک افاراد ادبیات را با توجّ ،فایز إسکندر

تواناد عقال رشادنیافته می وفطری است،  ست که بیشترهاین انگیزهتررویکردش مبنی بر ساده
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یادد سااخت درکه عقال رشادیافته ، درحالیهم پیوند دهد مالیم به ی آن را در بافتیهارشته

را  هااآنکه جز عقال یی است هاپایه انگیزه برر اما نوع دیگ؛ ..پیچیده نمودن آن است و جدید

 باهرا  آن، نوعی تشخیص یاا تجرباه خااصّ واسطهبهو، تقوّ وکند، عقلی که رشد میادراک ن

  .(231: 1995 )إسکندر، «رسانده است متمایز وبرتر  یحد

 ،در برانگیزش احساس زیبایی، کنندهدریافتفرد  ناپذیراجتناببا توجه به مشارکت  ن امرای

 و یکه نمودارکننده فرآیندی ذهنابلنیست،  به معنی سلبیت مقض "پذیرش"» یابد،اهمیت می

 "  موضاوعیتققّ"ه در جهت است ک و واکنشی "پاسب گویی"ای از افعاو به سلسله منقصر

 .(117 :1992 )إبراهیم، «داشتی وجود نمینبود، ادراکی حسّ گونهایناگر که  ،اندگرد آمده

اس در احسا تذهنیّا و تعینیّا اسات، "تعینیّا"و "تنیّاذه"این به معنای تناسب مراتب 

مرتبگی میان هم وهم نیستند، بلکه ادراک زیبایی منوط به تناسب  تنها قابل تفکیک از زیبایی نه

گویاد: میچناین  "ذاتای"و "موضوعی"بر مالزمت  احمد کماو زکی نیز با تأکید ست.ا دواین

باا  ،سایحکام زیباشنا وتی هنری اسات، لذّ وه داریم که دارای مادّ موضوعی را این اساس،بر»

ق وّمل ادبی باشد، حکم بر متذآنکه حکم بر ع پیش از ووجود عنایر ذاتیش موضوعی است، 

 .(79: 1981 )زکی، «است

-فیکی از این دو حالات دانسات: الا توان معلوومیبراین اساس عدم احساس زیبایی را 

در ت. ت نسبت به مرتبه عینیّاودن مرتبه ذهنیّازو بن -عدم خاییت زیبایی در یک موضوع، ب

ر دت عقال لاذّبا  ت حسلذّ»ت عقلی است: هماهنگی با لذّ ی درت حسّنظر جابر عصفور، لذّ

 وگاردد میبااز لی که به اعتداو پنهان در عنایر ادراک شاونده ای، ت هماهنگ استایل علیّ

 .(92: 1982 )عصفور، «شودمیلذت حسی یا عقلی را سبب 

در  و آورده،قوانین عقلی در ودر قالب قواعد  ی حسی راهابرای ما ممکن نیست که زیبایی

 ت، تعادومتفاوت از نظام عقلی اس ،بیاوریم. نظام ادراک حسی اثبات زیبایی یک شیء استدالو

یاباد ناه مایرا در سبی است که حس انساان آنتنا و، تعادو میابیتناسبی که در اشیاء زیبا می و

ویف حااو  امر زیباست، گذشته از اینکه توییف ،به گفتا گاستاال منظور ما از زیبایی و عقل،

 .(17: 1336 )گاستاال،ما نیز هست 
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ثار هناری زکریا ابراهیم بر لازوم زیباایی ا ،است هنرذاتی آفرینی زیبایی در آفرینش هنری،

ا مشاخص یا هسایقام صاویر،تنها با استناد باه ت ،واقع، کماو تصویردر»نویسد: میتأکید نموده، 

ا ده رنی است کاه دساتاورد هناری تصویرشابه کسارجوع مستلزم  ،آنحکم بر که، بلگرددمین

هنار یاک »: گویادادر فیادوح نیاز میعبادالق .(116: 1992 )إباراهیم، «کننادمی احساس و  ادراک

 الوایان از خا واسات، های زندگی و در تواف  باا زیباایی از ایوو ارزش وانسانی  تشخیص

 فیادوح،) «از طریا  عقال اساتحیات  ی زیبایی درهاتذوق جلوه واسطهبهاحیاء ادراک حسی 

ز ا شاعر اماواجی»گوید: دیگر به زیبایی در هنر، چنین می اما امین ریقانی با نگاهی .(25: 1999

هار ماوجی، انگیزد. میرا بر شعور، آن وآورد می به وجودرا  است که حیات، آنر تصوّ وعقل 

 ،نی)ریقاا «ساازدمیرا در حاو تقید یا رهایی  داراست، شعر یا نثر، که شاعر آن لبی از لفظ راقا

1989 :51). 

 «از دیاد یاا شاهود عباارت اساتهنار » بنتوکروچه است، حدودی شبیه به نظر این نظر تا

نش فاریآنکرده و یگانه عامال ای اشاره "ییزیبا"کروچه در تعریف هنر، به  .(54: 1350 )کروچه،

قیقاا د ت شهودی شاعر،وجود آنکه نظر کروچه در باب ماهیّ دانسته است. با "شهود"هنری را 

 نظر ا درنکته ر این ،این تعریف ، اما باید دریقیح بوده و حالت دیگری جز این متصّور نیست

را شاهود  شاعر زیباایی نازیبا به حریم شعر راه ندارد، واست،  "شهود زیبایی"داشت که شعر، 

  این تنها معنای هنر اوست. وکند می

گرایی، عدر مقایط واقا :فارض میکنایم ایدئالیساتی ویاورت رئالیساتی دو در را  یباییز

 وشاعر  انس با مقایط وآشنایی  و، در اقلیّت بودهمعرفت عقلی  ومراتب باالی رشد  ازآنجاکه

 ،جامعاه در متن ثر شاعردر ا ادراکقابلهای شود، زیباییدیده می جامعا ادب و هنر در هنر نیز

مقیااس  لزوماًپذیرد را می هاآنکه جامعه هنری  وادبی آثاری » ،است های متنازواز نوع زیبایی

در ساطح  اثری را که باه لقاا  ارزش هناری ،ارزنده بودن اثر نیستند، زیرا غالب افراد جامعه

 .(74: 1999 )مبارک، «مارندشنازلی است، برتر می
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یی را آشنا با حاالت مأنوس زیباا ویافته تهذیب عالی، ثر هنری، ذوقیدرک زیبایی مقض ا

ی وجاود بعضا استعدادیست که تنهاا در همانند خل  اثر، طلبد. توان دریافت تامّ زیبایی اثر،می

اثار  باودن منادرض بهرهدر ف هنر واین، دریافت زیبایی شعر بنابر .ده استافراد به فعلیّت رسی

ساته ، بلکه پیویستآن ن معنای خاصّ ، حایل ذوق درحقیقی و، اییل هنری از ساختاری زیبا

 ری دیگر خارج از ساختار اثر است.ترکیب با عنای در

 وانساانی  ، با تأکید بار لازوم کساب فرهناگ عاامّدر تأیید این مطلبمصطفی سویف نیز 

ق، ذو در ارتبااط باا تشاخیص»نویسد: می هنری برای دریافت زیبایی اثر هنری فرهنگ خاصّ

 تند کاه درآن دارد که تنها کسانی قادر به تذوق اثر عظیم هنری هسداللت بر تردقی ای مالحظه

هناگ از هیچ تالشای فروگاذار نکنناد. فرواز پای ننشسته  و عمی راه حصوو فرهنگی فراگیر 

 .(45: 1970 )سویف، «هنری در وجه خاصّ و انسانی در وجه عامّ

فرض برآن است که حاکم است، آن  بایدها بر و هاارزش نظامگرایی که اما در مقیط آرمان

در سطقی وسیع  را هاپدیده وحقیقت زیبایی اشیاء  احساس، ودر مراتب عالی رشد عقل  افراد

 نمودهاای ایایل و، بند دارای خایایت حقیقای زیباایی باودهیامیآنچه زیبایش  ،ادراک کرده

از زیباایی بار  ادراک افاراد واحساس ای ین جامعهدر چن .گردندمی فتیادر به حتمزیبایی نیز 

باراین اسااس در  هساتند،هاای حقیقای را دارا زیبایی همگان توان دریافت ،اساس وهم نبوده

 این هردو یک کالّ وی منطب  است ی حقیقهای هنری، بر زیباییهازیباییمقیط جامعه آرمانی 

 دهند.واحد را تشکیل می

مقااایط  ساااویبهگرایی)مبااادأ(، از مقااایط واقعانی باااا تعریاااف مسااایر جامعاااه انسااا

جامعاه  وعاالی  مراتبباهجهات ویاوو  افراد جامعه انساانی را در رایی)مقصد(، هنر،گآرمان

غیرمساتقیم،  وعبدالعزیز عتی  با تعریف هدف هنر در دو نوع مستقیم  سوق خواهد داد. آرمانی

 وی عالی در زندگی، هانمونه سویبهان هدف غیرمستقیم آن در هدایت انسا مّا»د: گویمی چنین

نازیباا در  وی کاه او را قاادر بار تمییاز زیباا حدّ باال بردن آن تاو  ،ویرشد دادن ذوق هنری 

تواند باا میهنر بنابراین،  .(16: 1972 )عتی ، «یابدمینمود  گردد نماید،میآنچه مقسوس واقع هر
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های خود را، خاود باه مخاطاب اعطاا ک زیباییتعالی بخشیدن به سطح ادراک افراد، ابزار ادرا

 نماید.

ت کاه مثاالی اسا توان زیبایی را با این تعبیر که، یورت موجودیمی »نویسد: أبوملقم می

 وقاص نرا ابداع کرده تعریف نمود. منظور از موجود مثالی، موجود کاملی اسات کاه  خیاو آن

ایساه ادراک زیبایی، حایال مقابوملقم، طب  تعریف  .(116: 1990 )أبوملقم، «عیبی در آن نیست

ه فارد یعنی زیبااترین یاورتی کا ،)شبیه به مثل افالطونی( آن استیورت مثالی  شیء زیبا با

ی فارد بسته باه مرتباه زیباشناسا ر کند. مرتبه این یورت،آن یورت تصوّتواند شیء را درمی

ء را زیبااتری از شایاشاد، یاورت برخاوردار ب یترعمی  است، هرچه فرد از ادراک متفاوت

 ر نماید.تواند تصوّمی

ابی کسانی که زیبایی را در هنار ارزیا» :یورت مثالی آورده استشوقی ضیف نیز در باب 

بی به ارزیاا شکل گیرد، تا قادر (زیبایی جماو )نمونه عالی "مثالیه"ودشان کنند، باید در وجمی

گیارد و ماییبایی که در روح فرد شاکل از زای این مثالیه، همان ذوق ادبی است، نمونهباشند. 

 «احسااس کناد وضاوحبه و ادبایتواند شاعور جماالی را در آثاار هناری میآن  واسطهبهفرد 

ی هاآگاهی فارد بار نموناه و اشراف، منشأ این یورت مثالی را، شوقی ضیف .(81: 1962)ضیف،

ایی، تاوان درک زیباهنری ذکر کرده است. این تعریف، تأکیدی است بر بخش اکتسابی  وادبی 

 وک در ادرا بلکه ایان هاردو تعداد فرد در دریافت زیبایی نیست،اما این به معنای نفی تأثیر اس

 .انداحساس زیبایی سهیم

رداشتن در نظر گاستاال، این احساس زیبایی است که از اهمیّت برخوردار است، بدون درنظ

ن کاه چیازی را زیباا جسات، هارکس همای»وجود و یا عدم خاییت زیبایی حقیقی در شیء 

 ت که بارایشااینست که او با این نوع کلم مهمّ اند،خورا با عنوان زیبا می کند و آنمیتقسین 

انطبااق  خالف نظار وی، ایانا بارامّا ،(10: 1336 )گاساتاال، «کندنظر میزابرا ارزش معینی دارند،

 .است تت( است که دارای اهمیّنیّ)عی ت حقیقی زیباییت بر خاییّذهنیّ
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  در دریافت مفاهیم شعر تزیبایی و لذّ تالزم

یاا ادراک ابعاد وجاودی انساان هساتیم. آ ودر تبیین این مسئله نیز ناگزیر از طرح مراتب نفس 

بقاث از  کاه در گوناههمان احساس لذت اسات. وموجد التذاذ  لزوماًزیبایی امر یا شیء زیبا، 

زم ، در اینجاا نیاز حااالت ممکان را در تاالاحساس زیبایی، حاالت مختلف را بررسی کردیم

 ،ذتلا و "احساس زیباایی"آوریم. باید توجه داشت، تالزم مینظر  لذت در واحساس زیبایی 

 لذت نیست. و "زیبایی"عنای تالزم به م

یبایی اما ادراک ز زیبایی در شیء وجود دارد، خاییت جهت است که گاه این تفاوت از آن

د ت نسبت به امری یورت گیرد کاه فاقاکه ممکن است احساس لذّیا این وگیرد، مییورت ن

اک مرتباه باودن تاوان ادرت، از ساویی مساتلزم هملاذّ وزیباایی  تالزم خاییت زیبایی است.

هنای قایط ذماز سوی دیگر نیازمند تناسب عین زیبا باا وت(، )عینیّت( با عین زیبازیبایی)ذهنیّ

 ست.ا ییکننده زیبا)فرهنگ زیباشناسی( فرد ادراک

ه مرحله تعبیر کرده است، در س "تجربه جمالی"هدیل بسام، احساس زیبایی را که از آن به 

هنری است،  لین آن انسگذراند که اوّمیی را تجربه زیباشناسی مراحل مهمّ» نویسد:میدانسته، 

یاا گیری موضاع شاکل وادراک  بعد از آن، متاذوق وارد مرحلاه ومرحله بعد، آمادگی روحی 

تند کاه آمادگی نفس، از عمده عواملی هس وانس هنری  .(52: 1993 )بسام، «گرددمیم زیبایی حک

ستعدادی ای زیبایی اثر هنری، منوط بدان است. این دو، همان وجه هم تلقّ وهم آفرینش هنری 

ادر باشند، که براساس ایان دو حکام زیباشناسای یامیادراک هنر  ووجه اکتسابی در خل  و 

ا باآشانایی وی  وتشخیص زیبایی و نیز آگاهی  وقوّت درونی فرد در کشف نظور، گردد. ممی

 هنری است. وعنایر ادبی  ومقیط 

ی احساس زیباایی، احساسا. معلوو شناخت زیبایی است ،تلذّ ومالزمت زیبایی  ،روازاین

ت یا به عبارت بهتار، احسااس لاذّ و دهد،میت به ما دست احساس لذّ است که متالزم با آن،

ت، آن نیست، گویی احسااس لاذّ است و قابل تفکیک از آن بر منطب  و احساس زیبایی نشانا

احساس زیباایی  عدم تفکیکوعبدالرؤف برجاوی در باب انطباق  همان احساس زیبایی است.

متاداخل در  التذاذ از آن است، و ودوم، احساس زیبایی  ومرحله اوو »گوید: میت چنین لذّ و
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ما زیبایی را احساس میکنایم از آن لاذت  کههنگامیزیرا ان فایله زمانی نیست. و میانش اندهم

، مجااو تعبیار در اثار هناری ست از دو مرحله قبال، و در آنبریم. اما مرحله سوم تعبیری امی

لاذت، ذاتای اسات.  وتالزم احساس زیبایی  ،این اساسبر .(105: 1981 )برجاوی، «گسترده است

یاده، احسااس موف  به دریافت زیباایی شایء نگرد ی که نظام ادراک فرد،بدین معنا که تا زمان

ایان دریافات رد داد فارد  کههنگامیاما  گردد،میلذتی نیز ادراک ن و گیردمیزیبایی یورت ن

 لذت حایل از زیبایی را ادراک خواهد نمود.زمان هم طوربه

ایی ت، اگرچاه احسااس زیباکه مرتبه ادراک زیبایی، بااالتر از عاین زیباایی اسا در حالتی

، شاود، اماا ایان احسااس زیبااییمییا شیء دریافت  وزیبایی یک موضوع  وگیرد مییورت 

گردد، تنها میایی نائل باالی ادراک زیب مراتببهفرد  کههنگامیالتذاذی به دنباو نخواهد داشت، 

را،  خودر از تمرتبه نازو هایزیبایی نماید ومیت   به این مرتبه احساس لذّمتعلّ هایزیباییاز 

باا  ان،در روناد رشاد انسااسات، زیارا  غیرارادیاین عدم التذاذ، امری یابد. میت نموجب لذّ

اقع نفس انساان در و وه شد تر رنگ تر، کمهای مراتب نازوتو، لذّعالی کما مراتببهیافتن راه

 زند و تنها بامیسرباز  ترت پستابرابر لذّ از واکنش در تری را یافته،ات عالیت ادراک لذّیّظرف

 عنای دری ،آلاود زیبااییاین امر درباره احساس وهم گردد.می ، ارضاءات مراتب عالیادراک لذّ

ی یاادق عقلای  هایزیباییمقیط  ودهر  در و حالتی که عین زیبا وجود ندارد . ساتاو حساّ

یاا  وهاای فطاری ، گرایشاندازه که در مراتب باالتری، به هرییزیبا نمودهای اییل ومصادی  

 اینگردد، میتر زیبایی غریزی انسان را تأمین نماید، باعث ضعف تأثیر در مصادی  مراتب نازو

 .است طلبی روح و امری متعالیی ادراک زیبایی، برخاسته از کماوخاییت ذهن در توانای

 

 نتیجه

اگرچه انتقاو د. گردع میدریافت واق ومورد انتقاو ی ی شعر در مقیط ادراکات حسهازیبایی -

دوستداران شعر متصور است، اما  وارتباط با مخاطب، در میان اقلیت شاعران  ومفاهیم  ومعانی 

هاای شاعر مقایط زیبایی مثاباهبهرا  و عقالمقایط فلسافه  لزومااًنیز این جامعه ادبی مقدود 
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عرفات انساانی نائال م وشاد عقال عالی ر مراتببهخواص، که  وگزیند. بلکه تنها نوادر میبرن

های شاعر فطرت را عریه زیبایی ومقیط عقل  ی فراتر رفته،های حساز مرتبه زیباییاند، گشته

 وهاای غریازی در زیبایی «فعادم توقّا»اما آنچه شایسته جامعه انساانی اسات،  شمرند.میبر

ری تربیات فکا وکه این خود مستلزم هادایت برتر است،  وهای عالی ت زیباییحرکت به سم

  .استافراد جامعه 

های زیبایی طالبهی عقل دست نیافته، متعال وی از رشد ای به حد باالیجامعه کهتا هنگامی -

ای از هاای موجاود در بخاش عمادهرو، زیباییازاینعالی از شعر، امری بیهوده است.  وعقلی 

واص اهل ادراکی خ هستند، اگرچه به نسبت نظامغریزی  ومتنازو های که از نوع زیباییاشعار 

وح از رسااختن  توانند از طری  رهااالتذاذ نخواهند بود، اما می وتعقل، موجب رشد  ومعرفت 

ز مضمون و ا« تفکیک»این خاییت به  تعالی افراد جامعه انسانی گردند. وقید ماده، باعث رشد 

 وت ن خایایّتأثیر نهایی شاعر، بارآوردی از ایا ومؤثر است،  وپیام شعر در نفس آدمی عامل 

 .استمفاهیم شعر  ومعانی 

ایان معاانی  کننادهتدریافمقیط معنایی شعر و خواننده شعر که مخاطب و ارتباط میان  -

میاان مفااهیم شاعر و ساطح ادراک خوانناده و مخاطاب اسات، و  "تسانخیّ"است، مستلزم 

ایان  "تدریافا"که تعالی معانی و مفاهیم شعر در گرو رشد فکاری جامعاه اسات،  گونههمان

 است. مخاطب ء سطح معرفتینیازمند ارتقانیز معانی 

 ثیرتاأ وشاعر،  عنایار وماهیات ایایل معنا که، در فرض برخوردار بودن شعری از  بدین

خاود ت یّموجود ،همادّ طری  انفصاو از از ،ت مستقل شعر در رشد افراد، خاییّمستقل بر نفس

 کند.حفظ می تمامیبهرا 
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 اّتساع املفاهيم الشعرية مايل وتعارض عملية اإلدراك اجل
  نوع املقالة: أصيلة

*2، فرزانه آجورلو1ابواحلسن امنی مقّدسی  
 أستاذ يف قسم اللغة العربیة و آداهبا جبامعة طهرانـ 1

 طالبة املاجستری يف اللغة العربیة و آداهبا جبامعة طهرانـ 2
 

 امللّخص
عريفه تإلنسانیة، يتّم املعرفة ادي و يب و الشعري، من حیث النظام الوجو اجلمال امللموس يف الشعر، حبسب واقع اجملتمع األد

تلف تصّور هذه خاصة. خي عرفةمأساسا يف جو "واقعي". أي اجلمال احلسي الذي يدركه اإلنسان غريزاًي دون احلاجة إىل 
ّلب ة و الضعف. يتطة و الشدّ فختلاجلماالت ابختالف الظروف بسبب طبیعتها املتغرّیة، و يتأثّر الناس هبا ابلعوامل امل

اد من أجل  و معرفة األفر سائل منوّ و ت و تعريف اجلمال و املتعة يف الشعر يف جّو "املثالیة" بناء جمتمع يتّم فیه توفری أدوا
ى جودان يف املستو رور املو الس حتقیق حقیقة الوجود اإلنساين، الذي يكون مجاله و متعته يف أعلى شكل ممكن. اجلمال و

م جلمال و املفاهیا تعريف فإنّ  تعايل ال ميكن أن يفهمه األشخاص الذين هم يف املستوايت األدىن من وجودهم. وإاّل امل
تمع و بني واقع اجمل یقة بینهة عماملرتبطة به يف نظام "القیم" هو تعريف عقلي و جتريدي و غری عملي، و ستكون هناك فجو 

فكري و قته ابإلدراك العر و عالللش الوصفي ـ التحلیلي لشرح الطبیعة املعرفیة األديب و الشاعري. قدم هذا البحث ابملنهج
و اجملتمع  ألديب و الشعري،جملتمع اهد ااحلسي فیما يتعّلق ابستقبال املعاين. إّن إقامة الصلة بني واقع اجملتمع، الذي هو م

الفكري  رشاد و التكوينلصلبة لإلاسس تمد فقط على األاملثايل، و هو جمتمع "عقالين"، كان أمراً صعبًا و خطریاً للغاية، يع
وقف، ديه مثل هذا امللیة، لیس حلسّ او املعريف لإلنسان، أي "العقل" و "الكتاب اإلهلي". يف حني أّن الشعر، بسبب طبیعته 

 فإّن توجیهه هو نتیجة التوجیه األساسي للمجتمع.
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Abstract 
Perceptible beauties are defined in a"realistic"context,given the reality of the 

literary community in terms of the level of human existence.The sensual 

beauties that humans instinctively perceive.Receiving these beauties varies 

in different circumstances due to their varying nature,and the influence of 

individuals is influenced by various factors.The definition of the beauty of 

poetry in the"idealism"environment requires the creation of a society in 

which the means of the growth of individuals,in order to achieve the reality 

of the existence of man Providing its beauty in the most extreme form 

possible.The beauty and pleasure that is in transcendental transcendence is 

not possible by the perception of those who are in their material 

objects.Otherwise,the definition of beauty in the field of idealism and the 

system of values will be a mental definition,and there will be a deep divide 

between it and the reality of the literary community.It will be difficult to 

establish a link between the reality of society,which is the cradle of the 

literary community,and the ideals of the"rational"society.And it's only 

possible on the basis of the guiding principles of human 

thought,namely,"reason"and"divine book".While poetry has no such place 

due to its sense of nature,its directing is the cause of the fundamental 

guidance of society.The term is"guided", not"guiding". 
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