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Introduction: Defamiliarization involves infinite techniques that distinguish literary 

language from colloquial and ordinary language. Sometimes these tricks and 

arrangements lose their ability to induce concepts due to their frequent and repetitive 

application, and the artist's job is to activate the art of disabled structures through 

new systematization and personal rhetoric. One of these works of art is image, 

which, rhetorically formed, distinguishes literary language from ordinary and 

everyday language. Image is one of the most widely used terms in literary criticism, 

it has long been used in rhetoric, and it is one of the most important topics in 

contemporary literary criticism. The Arabic poetry has many capacities in this field, 

and poets have always used this capacity to enrich their poetry. But the quality of the 

image differs from classical to modern poetry. The classical poet depicted exactly 

the same objects in his poetry and did not try to decipher these images, while the 

contemporary poet is able to break away from the traditions of depicting the ancient 

Arabic poetry and sometimes create surprising similes using surrealist techniques. 

The surrealists who sought it were taught by Burton. He went to the depths of the 

human mind that he was unaware of. Ezedin Ismail is one of the famous Egyptian 

critics who has examined the image of new poetry in the form of issues and artistic 

aspects. 

 Methodology: Accordingly, the present study seeks to extract his views in this field 

by a descriptive-analytical method and a critical approach. The questions to answer 

regard Ezedin's view of poetic images as compared to the image of arts such as 

painting, music and cinema. The questions are ‘what are the commonalities and 

differences of poetic and ordinary images?’ and ‘what are the functional differences 

between the artistic images in ancient poetry and contemporary poetry?’  

Results and Discussion: The title "Theory and adaptation" can be applied to his 

method of criticism in this field. In the first part, he presents his opinion and then 

applies the corresponding theories to sample works. His studies in this field are 

remarkable. Inspired by surrealist views in literary criticism, he has expressed the 

characteristics of the poetic image and compared it with the image of other arts. He 

has also examined the difference between the functions of images in classical and 

modern poetry. 
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 The main purpose of writing the present research is to introduce this great critic to 

the scientific community and researchers of literature. The critical views in this 

respect can provide favorable conditions for comparative critical research. Another 

importance of this research relates to new literary theories in the field of poetic 

imagery and critical views of Ezedin. Considering the emergence of different 

schools and their treatment of various arts such as painting, cinema and sculpture, 

and the sharing of these arts with poetry in the image, contemporary critics believe 

that it is important to study the image.  

Conclusion: The results of this research show that a poetic image is distinguished 

from other artistic images in terms of spatio-temporal, sensory and expressive 

characteristics. Also, new poetic images differ from classical poetic images. The 

psychological approach is the main approach of literary criticism in all the works 

and critical subjects of Ezedin. It seems that his attitude towards the poetic image is 

a combination of psychological and aesthetic approaches, which and can be called 

"theory and adaptation". One of the most important issues that Ezedin Ismail stated 

under the influence of surrealist ideas about poetic imagery is that the poetic 

imagery simultaneously has a spatial-temporal structure that does not fit into the 

logic of time and natural space; it has distinctions from other art images. In his view, 

the images in classical poetry and modern poetry are different. The image in 

classical poetry shows the object directly and its distinctive feature is clarity and 

explicitness, but, in the image of new poetry, the poet gives time and place a special 

mental structure that is compatible with the emotional state of the poet and is the 

result of his dreams, desires and thoughts. Also, in his opinion, classical poetry as 

much as modern poetry has not been able to create a single spatial and temporal 

coherence between distant images, and new poetic images, based on classical poetry, 

are based on a kind of heterogeneity, contradiction, contradiction and fantasy. The 

contemporary poet does not regulate the experience of others nor his consciousness 

and the content of his intellect and memory, but depicts inner revolutions and 

uncontrollable emotions. The results of such situations are strange similes and 

metaphors and unknown images, the components of which cannot be found in the 

form of similes and metaphors. 
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 چکیده

نقد ترین موضوعات مهماز  ویرباز در بالغت مطرح از پرکاربردترین اصطالحات نقد ادبی است که از د، یکی تصویر
 عات ومطال است.قرار گرفته  بسیاری از جمله عزالدین اسماعیل ناقدانمورد توجه و  رودشمار میادبی معاصر به

های یان ویژگیبه ب نقد ادبی،های سوررئالیستی در با الهام از دیدگاه او ؛است توجهقابلحوزه این در  ویهای پژوهش
و تفاوت کارکرد تصویر در شعر کالسیک و جدید را  هآن با تصویر سایر هنرها پرداخت یهتصویر شعری و مقایس

های دیدگاه ،نقدی یو با رویکرد تحلیلی -روش توصیفی باکوشد میبنابراین پژوهش حاضر،  .ه استبررسی نمود
، تصویر شعری در مقایسه اسماعیل اه عزالدیندر دیدگ پاسخ دهد که تاالسؤ نوی را در این زمینه استخراج و به ای

و تصویر هنری  ؟ی چون نقاشی، موسیقی و سینما چگونه است و چه اشتراکات و افتراقاتی داردهنرهای با تصویر
که به  حاکی از آن استاین پژوهش  ینتیجهدارد؟  های کارکردیر کهن با شعر معاصر چه تفاوتدر شع موجود

 .قابل مقایسه استسایر تصاویر هنری با  ،بودنزمانی، حسی و بیانی –سه ویژگی مکانیاعتقاد وی تصویر شعری در 
عینًا بر سطح ظاهر  شعر کالسیک، تصویراین است که در  نیز های کارکردی تصویر شعر کالسیک و جدیداز تفاوت

؛ دیگر کندنمود پیدا میاست که در خارج  یکه هر شیء در تصویر همانچنان ؛بیرونی اشیاء داللت دارد یتهو پوس
الینفک بافت شعر است و  ءحال آنکه در شعر معاصر، تصویر جز باشد،می آنکه ادراک این نوع تصویر بسیار ساده

تصاویر در شعر جدید، بر نوعی ناهمگونی، تضاد،  سازند وشکل و هیأت کلی متن را می با هم،تصویرها ی همجموع
 د.انورزی بنا شدهتناقض و خیال

 
 .شعری عزالدین اسماعیل، تصویر، شعر کالسیک، شعر جدید، نقد :هاهواژ کلید
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 مقدمه
 کند.می متمایزاوره و عادی نهایتی دارد که زبان ادبی را از زبان محزدایی شگردهای بیآشنایی
از  ی مفاهیمخاطر کاربرد فراوان و تکراری، توانایی خود را در القاشگردها و تمهیدات به اینگاهی 

افتاده با نظام بخشی تازه های از کارکردن هنر سازهدهند و کار هنرمند این است که با فعالدست می
ویر است ها تصیکی از این هنرسازهفعال کند.  آنها را زنده و ،)فن بالغت( شخصی خود و رتوریک

. شعر شودمیاز زبان عادی و روزمره  موجب تمایز زبان ادبی ،قالب رتوریک گیری درکه با شکل
کردن شعر غنیبرای های بسیاری داشته و شاعران همواره از این ظرفیت عربی در این حوزه ظرفیت

شاعر  ؛است در شعر کالسیک و جدید متفاوتتصویر کارگیری ه. اما کیفیت باندخود بهره برده
این تصاویر  نمادین ساختنکشید و تالشی برای تصویر میاشیا را در شعر خود به کالسیک عیناً 

 ،گرفتن از سنن تصویرپردازی شعر کهن عربیمعاصر توانسته با فاصلهکه شاعر حالی، درکردنمی
بیافریند. را سوررئالیستی، گاهی تشبیهات شگفتی  هایهنجارگریزی کند و با استفاده از تکنیک

در اعماق که تا به این سؤال پاسخ دهند  که در پی آن بودند 1تحت تعلیم برتونیی هاسورئالیست
 خبر است.گذرد که خود از آن بیمیذهن انسان چه 

سی پردازی در باب تصویر شعری و برراولین کسی که در نقد معاصر عربی به نظریه ظاهراً 
های نقد مدرن غرب و مشکالت تطبیق این نظریات با ادبیات عربی مفاهیم تصویر در پژوهش

ه تحولی عظیم در این حوزه ایجاد کرد ،«الصورة األدبیة» که با کتاب ه، مصطفی ناصف بودهپرداخت
 تمام گفت توانتقریبًا میو  شد پس از وی، مطالعات در این حوزه گسترده (.44: 4991 )صالح، است

 از این میان، ند.اهپرداخت های مختلف آنجنبه و نوعی به این موضوع مهمبه ناقدان معاصر عربی
در مطالعات خود تصویر شعر جدید  کهاست  مشهور مصری عزالدین اسماعیل یکی از این ناقدان

رین تو پس از بیان مهم دهدمیهای هنری شعر مورد بررسی قرار را در قالب مسائل و جنبه
های تصویر شعری و تفاوت آن با سایر تصاویر هنری، به تفاوت کارکرد تصویر در شعر قدیم ویژگی
دی وی در این زمینه اطالق را بر روش نق« نظریه و تطبیق»توان عنوان می. پردازدمیعربی  دو جدی

بر نمونه آثار  این نظریاتو سپس به تطبیق  نظر یدر بخش نخست به ارائهاو که  ایگونهبه ؛کرد
  پردازد.می

 
 پژوهش یپیشینه

های ناقدان در باب دیدگاهی هگرفته به زبان فارسی در ایران دربارهای صورترغم پژوهشعلی
اما از میان آثار  ،های نقدی عزالدین نپرداختهبه بیان دیدگاه مستقلی تصویر شعری، هیچ پژوهش
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 توان بهمی ،وجود دارد های نقدی ویآثار و دیدگاه یهاردرب و فارسی که به زبان عربی ای پراکنده
  :موارد زیر اشاره کرد

در خالل سیر ، «الحدیث یالنقد العرب یالصورة الشعریة ف»( در کتاب 4991بشری صالح )  
 کرده است. تطور نقد تصویر شعری در ادبیات عرب، به برخی از آراء عزالدین نیز اشاره

ضمن بررسی سیر مطالعاتی  ،«عزالدین اسماعیل»( در کتاب 0227عبدالمطلب )محمد  
های وی در باب تصویر شعری بیان برخی از دیدگاهبه ، تنهاصورت جزئیعزالدین اسماعیل به

 پرداخته است. 
مع  یعزالدین اسماعیل و منهجه النقد» خود با عنوان یهنام( در پایان4992فاطمه خیراتی )

صورت به و نخستی در چند صفحه« المعاصر" ی"الشعر العرب ابصفحة من کت یترجمة مائت
صفحه از  022نقدی عزالدین اسماعیل داشته و پس از آن  هایشیوه ای به برخی ازاشاره ،مختصر

 کرده است. را ترجمه « المعاصر یالشعر العرب»کتاب 
 به این نتیجه «قدًا ادبیاً عزالدین اسماعیل نا» با عنوان خود یهنام( در پایان4994) مالخدیجه 

توان به ترین آنان میعزالدین رویکردهای مختلفی را در نقد تجربه کرده، که از مهم که هرسید
 شناسی اشاره کرد. رویکرد زیباشناسی، اجتماعی و روان

 ،«های عزالدین اسماعیلبررسی نظریه» خود با عنوان ینامه( در پایان4991مختارپور )ساره 
 . مسائل مختلف نقدی پرداخته استی رههای عزالدین اسماعیل دربای برخی از نظریهبه بررس

 توان دریافت کهمیآن  یهها و تأملی در پیشیناین پژوهش یهارویکرد و یافته بهبا نگاهی 
و های عزالدین در باب تصویر شعری انجام نگرفته دیدگاهنقدی بر پژوهش مستقل و کاملی با نگاه 

اند؛ بنابراین موضوع از این نظر به این موضوع پرداختهتری شده از زوایای عامای انجامهپژوهش
 یحوزه تواند رهیافتی جدید درجدید و قابل بررسی است و بررسی محتوایی این نوع ادبی می

 ادبیات باشد.
 

 دیک و جدیر در نقد کالسیتفاوت مفهوم تصو
شود. یاز آن برداشت م یم متفاوتید، مفاهیک و جدیسر در شعر کالیبا توجه به نوع کارکرد تصو

ست. یب نیک امر غریا استعاره از یه یگر ِصرف تشبید، دیدگاه نقد جدیر در دیکه تصو یطوربه
خواننده در شعرشان  ین شکل ممکن برایتریر را به واقعیتصاوتا داشتند  ک تالشیشاعران کالس

از ناقدان مشهور  یکین راستا یدر هم .ر نداشتندیدن تصاوکر یرمز یبرا یچ تالشیم کنند و هیترس
از  یکه ابن روم یقیدق یهایرگراهای طرفدار سبک قدیم، نقاشیاگر تصو»د: یگویجهان عرب م
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چرا که ابن  ؛خوانندیشک او را امام مکتب خود میب ،نندیما به ارث گذاشته را بب یعت برایطب
داشته  یاا اشارهی یرمز یفنکه هدیکشد بدون ایر میبه تصو ن شکلیترقیها را به دقمنظره یروم

ک و نو بر یر در شعر کالسیکارکرد تصو یهسیز در مقایجابر عصفور ن(. 42: 4911)عباس، « باشد
و امکان جدا کردن آن از شعر نفک آن شده ید جزء الیر در شعر جدیده است که تصوین عقیا
با ساختار  یکلید بهساختار شعر جد یگفت وقت توانیع مدر مجمو (.14 :4991اسماعیل، )« ستین

ز به نسبت ینقد آن ن ،تبع آنید و بهر در شعر جدیاست که تصو یعیطب ،باشدک متفاوت یشعر کالس
ر در یمفهوم تصو»کند: یان میگونه بنین تفاوت را ایعلی البطل اک متفاوت باشد. یشعر کالس

 ه و مجاز بود و در مفهومیدر حد تشب یر بالغیم تصویقددر  ؛د متفاوت استیم و جدیشعر قد
« شودیر به اعتبار رمز و نماد اضافه میو تصو یر ذهنیتصو یعنیگر ین، دو نوع دید، عالوه بر ایجد

 مثالً  کهلب ،شدهو مجاز خالصه نمی تشببیه در تصویر کالسیک هم مطلقاً البته  (.41: 4944البطل،)
در شعر از تصاویر  تریتر و پوشیدهنوع عمیقشرایط فکری و تمدنی، در دوره عباسی متناسب با 

 وجود داشته است.نیز در شعر عرفانی  کما اینکه تصاویر رمزی شود؛مشاهده می
 

 لین اسماعیر از نگاه عزالدیمفهوم تصو
ار یف از مسائل مختلف، بسیان تعریبن این است که غالبًا در یهای کار عزالدیکی از شاخصه

ز ارائه نداده ین یر شعریاز مفهوم تصو یف روشنیتعر بر همین اساس، و کندیاط عمل ممحت
تر دهیچیگر، پید یر هنریاز هر تصو یر شعریتصو» یکه به اعتقاد و به این دلیل باشدد یاست. شا

از صفات  یارینکه او بسیرغم ایعل»د: یگویباره منیصالح برهم در ا(. 71: 4997ل، ی)اسماع« است
 یدگاه ویاز د یر شعریاز مفهوم تصو یقیف دقیتوان تعریکند، اما باز نمیرا ارائه م یر شعریتصو

شه و یو حاصل اند یواقع ریر را غی، تصویطور کلاو به(. 409: 4999برهم، )« استخراج کرد
گاه شاعر م  یر کاملبا عناصر و تصاو یعت و بازیشاعر در ساختن طبداند و معتقد است یناخودآ

ن راه یترا درستین موضوع را تنها راه یو ااقدام کند اش، ژهیو مطابق با تصور و تواند آزادانه، میآن
وی ابتدا بر استخراج صفات و با این نگاه،  (.409: 0227ل، یاسماع)داند یات شاعر میان درونیب

ر هنری موجود آن با تصویر دیگر هنرها تمرکز، سپس تصوی یههای تصویر شعری و مقایسویژگی
برخی از این موارد مختصر به  طور، که در ادامه بهکندن را با شعر معاصر مقایسه میدر شعر که

 شود.اشاره می
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 یر هنریگر تصاویو د یر شعریسۀ تصویمقا
، عزالدین اسماعیلاز نگاه  یر هنریگر تصاویو د یر شعریتصو یهسیش از پرداختن به مقایپ
ن هنرها را یاند تا خوِد اکردهگذشته، تالشدر  هاز فالسف یکه برخ ری استی این نکته ضروادآوری

دو  یشعر و نقاش»رند که یپذیما ن سخن او ریکتب ارسطو ا مثال مفسراِن  یبرا ؛سه کنندیبا هم مقا
د، روش یعت تقلیدر طب یول، زید متمایتقل یهد در ماد  یهستند، شا ید و الگو بردارینوع تقل

این پژوهش در پی آن  البته. (940: 4990)عصفور، « ر آن بر انسان همانند هستندیأثو ت یدهشکل
های لفهؤچرا که م ؛هر تصویر هنری دیگری مقایسه نمایدکه به دقت میان تصویر شعری و  نیست

های تصویر شعری که بسیاری برای این مقایسه وجود دارد، بلکه بر استخراج صفات و ویژگی
ها، به سه ویژگی این مقایسهخالل در  این پژوهشکرد.  اشاره کرد، تمرکز خواهد به آنها عزالدین

های دیگر صور هنری تداخل ها با ویژگیاساسی از تصویر شعری دست یافت که گاهی این ویژگی
دارد و گاهی برخی آنها مختص تصویر شعری است. این سه ویژگی عبارتند از: حقیقت مکان و 

طور مجزا بیان و به ، این سه ویژگیکه در ادامه بیانی بودن تصویر. ویژگی حسی وویژگی زمان، 
 د شد:نبررسی خواه

 
 قت مکان و زمانیحق:الف

حقیقت مکانی واحد هم  تصویر شعری این است که در آِن  هایویژگی در نگاه عزالدین، یکی از
سد این ویژگی تنها مختص ربه نظر می البته که؛ (409: 0227ل، ی)اسماع زمانی حقیقت و هم دارد

توان این ویژگی را بر تصویر موجود در نثر ادبی نیز اطالق کرد. این تصویر شعری نیست و می
حسب ابزارهایشان به زمانی و از منتقدان و فالسفه هنرها را برویژگی متکی به این است که برخی 

این حقیقت مکانی و زمانی در تفاوت  از نگاه وی، که ال اینجاستؤحال س اند.مکانی تقسیم کرده
ن در قت مکان و زمایحقوی،  یهدر چیست؟ به عقید هادر مقایسه با سایر هنر یتصویر شعر

و  یواقع ریشه و غیاند ، متناسب بایروان یقتیگر، حقید یااز هنره ی، برخالف برخیر شعریتصو
دادن این ه شاعر در شکلکاین عقیده را دارد البته وی  .(442: همان)عت است یرمتناسب با طبیغ

تصویر از عناصر عینی موجود در مکان استمداد گرفته اما گویا او با این کار، شکل خاصی به مکان 
قت مکان یان حقیتفاوت م یکه از نگاه و ییهااز جمله نمونه تر آنها را نداشته است.داده که پیش

« حیقبض الر» یهدیاست از قص یدهد، سخنیرا نشان م یر شعریدر تصو یو مکان روان یعیطب
  :مطر يفیمحمد عف
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امًا أوه   ل  یب  اللص  ی ادوف  ش   ينیع   يف و  /  األفکارِ  ن  مِ  اسات  ک   مِت الص   روِق ع   يف ت  اج  ه  و  »
لی عوم  ت  /  اآلهات ن  غدرانًا مِ ، و   أشباح   اِت و دوام  /  ةً یبابض    تأکل   اع  أف  /  ةیرافخ   ر  یصاوها ت  یوافح   ع 

کل   مس  الش   یحت   ،األضواء    (.429: 4997ل، ی)اسماع «0هاتأ
آه  یهاها و حوضنجا بر بال فرفرهیها در اینکه افعیا»سد: ینوین شعر میبر ا یقیدر تعل یو

گاهانه و عقالن یساخت یر، داراین است که تصاویا یهدهندشناورند، نشان بلکه  ند؛ستین یآ
گاه شیکه در ضم باشندمی یریتصاو  یانگر نوعیر نماین تصاویداست که ایاند. پاعر ماندهر ناخودآ

« ردیپذیآنان را نم یعیاست که منطق مکان طب یمکان روان یست بلکه نوعیز نین یعیمکان طب
که در زمان و مکان  ییهادهیکند، چون پدنجا زمان و مکان را متراکم مییشاعر در ا(. 442)همان: 

تو در تو  یروابط یک شده و دارایبه هم نزد یمکان شاعر دور از هم هستند، در زمان ومخاطب 
 یاحساس یرین تصاویدر مورد چن ید با نگرش عقالنین نبایزند. بنابرایآمیشوند و با هم میم

-1: 0227ل، ی)اسماعاز همان لحظه نخست آن را رد خواهد کرد  یچون نگرش عقالن نمود؛حکم 
طور عقل بشر، به یروهایحسب ناست که بر یر شعریتصون مکان، تنها در ی، ایبه باور و  (.499

محدود به  این موضوع یینمایج سیر رایکه مثاًل در تصاوحالی ، درابدییم گسترش ایالعادهخارق
به  یر هنریگر تصاویمانند د یر شعریز در تصویکه زمان نگونهبشر است؛ همان یینایقدرت ب

دارد  یشاعر بستگ یدرون یهایژگیبه و و پایبند نیست آن یت و تتابع منطقیواقع یعیان طبیجر
زمان  ین خاطر در ابعاد واقعیا است و به همیمثل رؤ یر هنریر تصاویبر خالف سا یر شعریتصو»

 (.71: 4997ل، ی)اسماع« امتداد ندارد
ها، این تصویرسازی شاعرانه را ستیثیر سوررئالأاسماعیل تحت ت نرسد، عزالدینظر میبه

منطق در  یارچوب مرزهاخواهد در چینم»ست است که یررئالک سویکه تنها  چرا ؛کندیم دییتأ
 را کشف یروان یهارود و حالتیا فراتر نمیرا منطق مانند علم است؛ از ظاهر اشیز ،ر بماندیتصو

م،« کندینم گاه ( 124تا:یب )سال  که  باشدمیاساس این سخن بر این است که منبع تصویر، ناخودآ
هم  شناختی فروید و شاگردان او است. البته خود عزالدینخود حاصل تأثیرپذیری از رویکرد روان

ها و ستیسوررئال یهاشهیهمانند اند ،ریش در باب تصویهاشهیکند که اندیم حیشخصًا تصر
 ح نداده است. ین تشابه را توضیعت ایطب که هر چند( 79: 0227ل، ی)اسماعها است ستیلوسمب

ها و لیستوهای سمبهای عزالدین و اندیشهرسد جامع میان اندیشهصه اینکه به نظر میخال
بدون اینکه بر توالی منطقی  ؛ها، اهتمام به وحدت روانی در تصویر شعری استسوررئالیست

ن نوِع نگاِه یا توان در رابطه بایمکه  د. بر این اساس، یکی از مسائلیعناصر آن تأکید شو
ر از هم دور یتصو ین است که اگر اجزایا ،کردمطرح  یر شعریاو نسبت به تصاو یهشناسانروان
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گاه شاعر متماینم ش نشانیرا به منطق گرای)ز باشند ف یاند(، تکللیدهند بلکه به ناخودآ
 ایآابد، چگونه خواهد بود؟ یب یوندیپان آن اجزا یتواند میکه نم ی)خواننده(ا کنندهافتیدر

شناسان از روان نزد شاعران یر شعریتصاو یدرست اثبات یبرا است ناچار و ناقد مخاطب
گاه موجود در  یمنطقریر غیز چندان تصاوین نیعزالد خودِ  ؟ البتهدریکمک بگ متخصص ناخودآ

 یهایها و سرگرمید بازید: شایگویباره منیا رد و دریپذیاز شاعران معاصر را نم یشعر برخ
را  یالدیستم میهفتاد قرن بی هاز شاعران ده یکه برخ باشدمی یشعرر یب تصاویدر ترک یزبان

ن یاند. آنها در ات ندادهیاهم یو دالل ی، اشتقاقیکرده و در زبان شعر خود به سطوح نحو مفتون
خود چنان به افتنان  هایاز آنها با مبالغه یو برخ رفتهیرپذیسم تأثینه از مکتب سوررئالیزم

اند و این موضوعی است که خاطر برخی دهیها به آن مرتبه نرسستیسوررئال ند که خوداهپرداخت
 . (104:  0229ل،ی)اسماعخوانندگان را آزرده کرده است 

 
 یر شعریبودن تصو )تعبیری(یانیب: ب

بودن آن  )تعبیری( یانی، باسماعیل نیاز نگاه عزالد یر شعریتصوفرد منحصر به یهایژگیگر ویاز د
ن یا یر هنرها دارایاست و سا یر شعریمختص تصو یژگین ویا ر این عقیده بود کهب. او باشدمی

کند. به یم میو مشابهت تقس یانیر را به بیصه، تصوین خصین اییتب یبرا اسماعیلستند. ین یژگیو
ت دارد؛ یبا واقع یش دارد، ارتباط دور و مبهمیبدان گرا یر شعریکه تصو یانیر بیتصو یاعتقاد و

ء مصور یر و شیان تصویتر از ارتباط مت در شعر، دورتر و مبهمیان واژه و واقعیل ارتباط ممثا یبرا
 یکند، تداعیء داللت میک شیکه بر  یاواژه یریکارگهاست. ضرورتًا مقصود از ب یدر نقاش

مشاهده  «گاو» یهکه در شعر واژ ینمونه هنگام یبرا .(99: 4997ل، ی)اسماع ستیء نیر آن شیتصو
ر ی؛ اما مثاًل تصودکن یرا در ذهن خود تداع یقیک گاو حقیمخاطب ندارد که  یضرورتشود، می

ر یتصوء مشابه را بهیرا تنها آن شیز ؛ر مطابقت استیتصو یاز انواع نقاش یموجود در برخ
 (. 99-72)همان: کشد یم

 
ی تفکر :ج  بصری دیدار -حس 

 شته، این است که باید بین تفکرا تصویر بیان دایکی از حقایقی که عزالدین اسماعیل در رابطه ب
ی و  ها، همان به اعتقاد وی رنگ و شکل پدیدهتفاوت قائل شد.  مکانی پدیده دیدار بصریحس 

یجلوه شوند و شاعر که موجب تحریک اعصاب و حرکت و جنبش در شاعر می هستند های حس 
ی را برای ایجاد تصویر و همچنین تحهمین محرک ریک و برانگیختن خواننده یا شنونده های حس 
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یابد؛ چه این که قابل روید و پرورش میگیرد. بنابراین شعر در دامان شکل و رنگ میبه کار می
 وی معتقد است کههر چند  .(401: 0227)اسماعیل،  رویت باشد و چه در ذهن موجود باشد

ش» لمس، بو و مزه با  بلکه ؛کنندمیتنهایی عناصری نیستند که شاعر را جذب ها بهکال و رنگا 
شوند، زیرا عقل تنها از راه دیدن به طبیعت نفوذ شکل و رنگ در تصویر شعری با هم مخلوط می

ی ترجمهارد و ِصرف ویژگیتحرک ند های عینیپدیده یهو فقط در حوز کندنمی شده به های حس 
ها و ام پدیدهاز تم؛ اما کشدصویر میتنرمی و لطافت را به که نقاش مثالً امور عینی نیست؛ چنان

بر این اساس وی معتقد است که  .همان() «کندباشند و چه ذهنی، استفاده میها، چه عینیویژگی
ی و دیدار بصری آید، بایستی به میان می گیری تصویر شعری سخن وقتی از شکل بین تفکر حس 

ی است یهی همان پدیدعین یهچند پدیدچون هر شد؛مکانی تفاوت قائل یهپدید اما تصویر  ،حس 
ی همیشه همان تصویر عینی نیست و در این رابطه نظری تمام که معتقد است « ریچاردز» یهحس 

ی به اندیشیدن بپردازند و نظریتوانند به شیوهمردم می که « 9جیننجز» یهای کامال تخصصی و حس 
)درک تصویری از واژگان(، خواننده به  بدون این نگرش گویدمی ،«1استعاره در شعر»در کتاب 

 ,Richards) یابد، نخواهد بودهیچ وجه قادر به دریافت آن چه شاعر در خالل نوشتن در می

 بلکه اساساً  ؛و معتقد است تشابه عینی برای درک شعر کافی نیست کندرد میرا  (1952:362-3
بین تصویر و ی هتر از رابطچیدهبین واژه و واقعیت در شعر، بسیار پی یهنادرست است و رابط

تصویر شعری، عالوه بر این،  (.494: 0227)اسماعیل، باشد می شده در نقاشینقاشی یهپدید
کنند، بگذرد و به تصویر حرکتی برسد که درک می ی انسانهگانتواند گاهی از آنچه حواس پنجمی

ن بر د. حرکتی که ممکن است نتواآن را با ابهام حس کن ممکن است بیند اگرچهچشم آن را نمی
این موضوع، تصویر موجود در  تبیین وی برای. (419)همان:  تصویر کشیدتابلو و یا نوار سینمایی به

لم  ل»ای به نام در قصیده يحجاز يسخن احمد معط عنوان شاهد مثال ذکر را به«  1فارغة   لة  یح 
 کند: می

ة  الع  » حل  ِحسُّ ر  أنني أ  هرِ              صیرِ ک  سیر  في شراییِن الز  و  ی   (.471: 4940، ي)حجاز «9و  ه 
های گل در جریان است، ای که در رگکردن عصارهنویسد احساس کوچتعلیقی بر آن میو در 

 چرا که به ؛این نظر وی جای بحث دارد البتهتصویر کشیده شود! تواند بهیشعر م یوسیلهتنها به
 تصویر، بهسینمایی سازیفنون و ترفندهای تصویر یهدر زمین هایییشرفتامروزه با پ عنوان مثال

انتقال این احساس به بیننده و مخاطب  که چندکار غیر ممکنی نیست، هر این جریان کشیدن
 های تصویر شعری با تصویر سایر هنرهاست.ترین تفاوتمشکل است و این یکی از مهم
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، یر هنریر تصاویسه با سایدر مقا یر شعریص تصوخا یهایژگیاز و یان برخیحال پس از ب
 پرداخته خواهد شد. ید از نگاه ویم و جدیقد یر شعریبالغت و کارکرد تصو یسهیبه مقا

 
 اسماعیلن ید از نگاه عزالدیم و جدیقد یر شعریبالغت تصوی هسیمقا

سنت و  یو راه، با گذر زمان بر سر دیاز بالغت زبان عرب یعنوان بخشهب یر شعریبالغت تصو
 یهادگاهیبود که د یافکار یهجینت ،ر رخ دادهیکه در تصو یر و تحوالتییتغ سم قرار گرفت.یمدرن
طور عام و ات بهیو ادب ی آن پرداختهبه ارائه یمختلف هنر یکردهایاز رو یاریو بس یشناختروان

ن است که در بالغت یالب انظر غ اند.برده ، از آنان بهرهیطور خاص، با هر زبان و قالبشعر به
که در بحث بالغت یدر حال وجود دارد؛واره و منسجم از متن اندام کدر کید، یجد یریتصو
 شود. یبررسنیز تواند جدا از متن یم یر گاهی، تصویر سنتیتصو

م را در قالب یکه بالغت قد یفیخود بر اساس تعر یهاز در پژوهشین اسماعیل نیعزالد
د یم و جدیر قدیبالغت تصو یسهیکند، به مقایه و استعاره محدود میهمچون تشب یمسائل

اگر  ؛محض است یهه و استعارید، فراتر از تشبیبالغت جد» دیگویپردازد و در همان ابتدا میم
 یگریر ابزار دیاما تصو ،ستین یگانگیو ب ین دو جنبه از بالغت، دوریان ایچه از آن بهره برده و م

 یهاتفاوتتمام  یو(. 401: 0227اسماعیل،) «تواند با آنها و در خالل آنها محقق شودیز دارد که مین
به بنیان ترکیبی تصویر به ویژه عنصر مکان و زمان » م و شعر نو رایر در شعر قدیان تصویشده مذکر

این  میان یدو تفاوت اساس، (499: 4974)اسماعیل، « شناختی آنو کارکرد تصویر به ویژه کارکرد روان
 ن دو تفاوت است. یهم یز بر مبنایاز پژوهش ن ن بخشیکه اساس ا دهدیارجاع م دو حیطه

 
 ریدر تصو یو مکان یالف: انسجام زمان

ک و شعر یر در شعر کالسی، در رابطه با تفاوت تصواسماعیل نیکه عزالد ین مواردیتراز مهم یکی
ر یواژگان تصو یریگنش و شکلیدر گز یو مکان یانسجام زمان یهدیپد ،کردهد بدان اشارهیجد

 یک انسجام مکانی نتوانستهشعر جدید  یبه اندازه طور کلی،به کیشعر کالس ،یاست. به اعتقاد و
یک انسجام  توانسته تنها و (404: 0227)اسماعیل،  کند جادیر دور از هم این تصاویب واحد یو زمان
سه بیت نخست ، ن موضوعین اییتب یبرا یو قرار کند.بر ،ارتباط آن بین اجزای دور از هِم را روانی 

ل قصیده را بر این اساس تحلیل بیان و ک میشعر قد یهعنوان نمونبه را ذوالرمه یکی از قصاید
د یشعر جد یهنازک المالئکه را به عنوان نمون« ق العودةیطر»از شعر  یبخش در مقابل و کندمی

 :دهدو این تفاوت را نشان می آوردیم
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ل؟ / ک  نسکب  ینها الماء  م ِك نیال  عا ب  م  » فرِ  يأنه من ک  ؟ رِ س   ة  یم  رف/ ب  فراء  غ  ها /  أثأی ة  یو  خوارز 
لِشل  ض   ش  ته ب  یم  ب  یع  ت  ث  الر  أست  / نها الک   هِ ن أطرابِ اجع  القلب  مِ بًرا / أم ر  اعهم خ  ین أشکب  ع  حد 

؟رِ ط    (4/9: 4914)ذوالرمة، «7ب 
 یشناختل روانیتحل یبرا به سبب تکیه بسیار بر رمز، چندشعر ذوالرمه هر ،اسماعیلبه اعتقاد 

اما آن  ؛(91: 4997ل، ی)اسماعر نمود یتفس نمادشناسی توان شعر او را بر اساسیدارد و مقابلیت 
است که در شعر وجود دارد و یی هاوجود جهش ،کندیشعر ذوالرمه را مبهم م ویکه از نظر  یزیچ

، ن بخشیموجود در ا یهدین پدیترروشن» گردد.میدر آن  انسجام مکانی د شدنمنجر به مفقو
گاه است« یشانیپر»کارکرد  یهجیر شلوغ است که آن هم نتیتصاو یهدیپد از )همان(.  «ناخودآ

ل، یاسماعاست ) ان آنها شدهیم یوستگیباعث کاهش پ ،ریان تصاویاد میز یهگر، فاصلیطرف د
 انسجام رسد که از نگاه عزالدین اسماعیل، همین عدم وجود یک نظر میبه .(404: 0227

مشکل اساسی تصاویر  ،شعر ارتباط برقرار کند یکه بتواند میان اجزاء پراکنده زمانی -مکانی
شمار ر شعری کالسیک و جدید بههای تصویترین تفاوتاین از مهم که شعری کالسیک است

فراوان در  یهاها و جهشیات و وجود پراکندگیش از اندازه به جزئیبورود  ،گرید یاز سوآید. می
تواند یتنها انسان متأمل م ؛ تاحدی کهشودیخواننده م یباعث سردرگم ،یمیقد یگونه شعرهانیا

(. 99-9: 4997ل، ی)اسماعابد یبرا ر دور از هم ین تصاویان ایم یشناختوند روانیپ ینوع یبه سخت
ت معنا و ماندن شاعر در یباعث محدود یش سخن و صورتگرید به آرایل شدینکه میضمن ا

 ی، شوقاسماعیل نیتر از عزالدشیپ یشود. البته کمیو کم عمق م یسطح یهاتجربه یمحدوده
ر شعر ذو یبود که تصاو کرده ن نکته اشارهیبه ا« یدر شعر امو یتحول و نوآور» ف در کتابیض

: 4910ضیف،خورند )ینموند یا، در ذهن با هم پیال و رؤیو جز با خند هست الرمة متباعد و دور از هم
ز بهره برده باشد؛ ین ضیف یق از نظر شوقین تعلین در ایست که عزالدید نین بعی( بنابرا094-019

  یید نکرده است.أطور کامل تهرچند آن را به
طور توان ایندر باب تصویر شعر کالسیک می اسماعیل های عزالدیناز مجموع دیدگاه

در شعر  چندهر ،پیچیدگی ایجاد کرده استبودن تصاویر در شعر قدیم عربی برداشت کرد که دور
یک عامل روانی و یان این تصاویر از بین نرفته و ارتباط روحی م برخی از شاعران مثل ذی الرمة

شاعر  ،قاد ویاما به اعت ؛میان این تصاویر شلوغ پیوند منطقی ایجاد کند توانسته استدرونی 
از شعر برای تبیین این ادعا، عزالدین اسماعیل  معاصر توانسته این مشکل را تا حدی بر طرف کند.

 کند:می عنوان شاهد مثال بیانهرا بالمالئکة  كناز« ق العودةیطر» یهدیقص عربی، معاصر
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ه و رِ م  ی/  اِب یق  اإلیرذا ط  نعود  و ه  » سادُّ یدار  ناا، و ِجاه  /  بااب   برز  ی، و ر  یسن  / ه أسرارِ  تابة  دُّ مرارت 
م  سو  / ارهبأحج  /  ق  یرالط   م عند  ت  /  ق  یعت اج  یث   ث  یاح ی: الاصار  ، تماد  الب  عنیم   ون  ابرة، د  ع  و   / النهر هد 
فهم  و   ناینس جهل أن  ن   و   ينسن   و  /  ان  یف ا التفکر  مر  بن  ت  /  علم  الن    .(0/011: 4949)المالئکة، « 4الن 

هستند که  یرموز یهمگ ،راه، در، حصار و رهگذر»د: یگوین شعر میبر ا یقیدر تعلوی 
است  ی، حسیزندگ یکنواختیاز  یزاریو ب یدهند. خستگیل مین مقطع را تشکیدر ا یر کلیتصو
گر هماهنگ کرده یکدیل را با وجود آورده و عوامشده بهر کاملیک تصوین اتفاقات را در یکه ا

توان گفت، یکی از حقایق بنیادین و با این توصیف می (.490: 0227و  429: 4997 ل،یسماع)ا« است
تراکم یا انسجام زمانی و مکانی در گزینش و  یهتصویر در شعر جدید از نگاه وی، پدیدی هویژ

در تصویر شعری، عناصر کاماًل دور از هم در زمان »طوری که گیری واژگان تصویر است. بهشکل
)اسماعیل،  «خورندهم پیوند میدرنگ در یک چارچوب احساسی واحد بهد اما بیو مکان هستن

آمیزند و شاعر زمانی که از شدن با تصویر، در هم میهنگام مواجهیعنی حواس، به  .(422: 4997
کند، عینیات را حذف و صفات آنها را باقی رود و عناصر مکان را جزء جزء میواقعیت فراتر می

تبادل حواس، ناشی از فراتر رفتن از واقعیت است که به ویژه در زبان شعر  س اینپگذارد. می
کسانی بودند  هها از جمللیستورسد که سمبنظر میاما از نظر تئوری بهشود. رمانتیک نمودار می

 هالبتدانستند. ورزیدند و آن را یک از بارزترین ابزارهای تصویر میکه بیشتر به آن ابزار اهتمام می
که اثر هنری، زمانی  قابل تفسیر است؛ بدین گونهنیز  نظر تحلیل روانیاین مطلب معمواًل از نقطه

 هم با اشاره به این موضوع عزالدین اسماعیلبرد. سر میگیرد که هنرمند در حالت رؤیا بهشکل می
با هم برخورد  هاشکند و پدیده... در رؤیا هم تمام مرزهای مکانی و زمانی در هم می»گوید:می
ای است که ها و آرزوها و اندیشههای درگیر در جان شاعر و دغدغهنمایند و بیانگر گرایشمی

 یهمجموع باید توجه داشت که (.412: 0227)اسماعیل، «شودهای آنها را موجب میگرایش و انگیزه
تصاویر  هاز مجموع دهند. یعنی اگر تصویر جزئیاین انسجام روانی را تشکیل می ،تصاویر با هم
گاه دهد. اما آناش را در تصویر کلی از دست میقصیده جدا گردد، نقش حیاتیی هتشکیل دهند

 بخشد.پویایی و پرباری به آن می گردد، این تعامل،تصاویر هماهنگ می یهکه با دیگر مجموع
 

 مستقیم و نمادینب: داللت 
که داللت مستقیم و  یافتتوان دستمیکته با بررسی تصویر در شعر سنتی و جدید به این ن

غلبه دارد و این یکی از  ،نی و اشاری در تصویر شعر جدیدصریح بر شعر سنتی و داللت ضم
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 . این تفاوتباشدمیتصویر شعر قدیم و جدید بین ناقدان مطرح  یهایی است که در حوزهتفاوت
ر در شعر یای که تصوگونهبه گردد؛می ناین لفظ و رمز نمایدر تقابل باسماعیل ن یاز نگاه عزالد

ه و یم است و عناصر تشابه میح و مستقیدارد و داللت آن صر یلفظ یشتر جنبهیم، بیقد ان مشب 
ه  4974ل،ی)اسماعکنند یم وار ثبتنظر را امانت مورد یههستند و صحن یبه متطابق و متساومشب 

 مانند این بیت شعر از ابن معتز: (. 414:
 (:0/194: 4974)ابن معتز:  «9رِ ن عنب  مِ  ولة  ه حم  لت  أثق   د  / ق   ة  ض  فِ  ن  مِ  ورق  ه کز  یإل ظر  وان  »

ن یا یبکشد، پس برا ریتصوهالل ماه را به هشاعر خواست» سد: ینویت مین بیق ایدر تعل یو
ن یم اید. اگر بخواهینمایساخت که در آب شناور است و عنبر حمل م یقیکار از عالم حس قا

: 4974ل، ی)اسماع« مانند شکل هالل است یق به کلیم که شکل قاینیبیم ،میل کنیر را تحلیتصو
استفاده نکرده است،  یگونه رمز و ابهامچیاز ه یرسازیتصو یشاعر برا یبه اعتقاد و یعنی .(412

 یهستند که از ژرفا یرموز -دارند یکه در شعر معاصر نمود آشکار -لیر اصیکه تصاو یدر حال
گاه سرچشمه م : 4997ل، ی)اسماعال هستند یز اختراع خیرند و نیگیوجود شاعر و از منبع ناخودآ

را یز ؛شده باشدت گرفتهیاگر از واقع یحت ،است یرواقعی، غیاز نظر و یقیر حقین تصویبنابرا(. 71
ل، یاسماع)شه تعلق دارد یش از عالم واقع به عالم اندیاست و ب یحدی عقلر، خیالی و تایتصو

0227 :429.) 
ست که صورت یک، مهم نیگفت، در شعر معاصر بر خالف شعر کالستواناز سوی دیگر می

د و نظر شاعرانه یرا دیز ؛شده باشد تا با منطق مکان منطبق باشد کاماًل در برابر چشم ایجاد یمکان
دوغان است که در دگاه الیه دیدگاه شبین دیا(. 429-1: 4997ل، ی)اسماعنیست  یمحدود به نگاه بصر

 ؛گرددینم شود منحصریده مید( به آنچه فقط با چشم دیر)در شعر جدیتصو»د: یگویباره منیا
 نیعزالد .(41: 4944)الدوغان، « شودیم شود را شاملیم بلکه هر آنچه با حواس مختلف درک

اشت و با رمز سخن د خواننده را به تفکر وا دینکه در شعر معاصر بایان ایبا ب همچنین اسماعیل
که در  «السلم» یهدین فارس از قصیالد یین سخن محیا کرد، یات دوریجزئ یگفت و از ارائه

ا ه  واعدِ بس   يدنتجل   ح  و الری»دهد: یز مورد انتقاد قرار مینقالب شعر جدید سروده شده را 
 يوت فالم  » یهدیصدر ق ياتیبالن سخن عبدالوهاب یو آن را با ا( 74: 4919)فارس،  «42دةِ یالمد
، 4991، یاتی)الب «44اح  یه الر  تجلد   المقرور   احب  الش   ان  یندامتًا و الس  ا ص  ی» کند:یسه میمقا« فیرالخ  

 ؛ذکر نکرده است را کار بردهزدن بهانهیکه باد در تاز یرا بیاتی ابزاریز ؛دیستایرا م یاتیو ب( 4/014
ر ینجا تصویدر ا« ن فارسیالد ییمح»که  ی، در حالداردوجود نبه شناخت این ابزار  یازیچرا که ن
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د شاعرانه را یاستغراق در د یجلو ،ن مسألهیداده و ا ات آن نشانیجزئ تمامانه را کامل و با یتاز
 (.421-421: 4997ل، ی)اسماعه است گرفت

س گرا، جهان را بر اساگفت که نگرش سنتتوانین میعزالد یهادگاهید دییأل و تیدر تحل
کشد. شاعران کهن نیز، جهان را تنها با حس یم ریتصوها را بهدهیند و همان دیبیت خود میذهن
ر در هنر آنان ینش تصوین آفریبنابرا ؛ن ادراک ارج و اعتبار قائلندیا یکنند و برایادراک م یماد

: 4941، )فتوحی معرفت حسی، توصیف تجربه، تصور مستقیم، زیبایی مطلق یحداقل بر چهار مبنا
ذهن و در آن،  و ساده است یسطح ی، اصواًل شناختیشناخت و معرفت حس استوار است. (94

قادر به ادراک آن  یرا که هر چشم و گوش ییزهایجهان انس دارد. مثاًل چ شاعر با پوسته و سطح
که  یریو تصو یک امر حسیکه شاعر تجربه کرده  یامر .ایهست: کوه، درخت، باران، باغ و در

است. شاعر تنها دست به  یدۀ حسیک پدیز یرد نیگیکارمبه یحس ین تجربهیان ایب یابر
و  94: 4941رک: فتوحی، ) بخشدیخود را وسعت م یهتجرب ،هیزند و با استفاده از تشبیم یسازنهیقر

 ل عملاز راه تعق نش شعر، غالباً یم در آفریشاعر قد»نویسد: در این باره می ياحمد الهاشم. بعد آن(
 یدارد. تعقل کاماًل بر اساس درک حس یشتریل نمود بی  ند تخیآد فریآنکه در شعر جد حال ؛کندیم

در  گردد.توصیف می ،گونه که هستء همانیم بدون اغراق و مبالغه است و شیمستق یو مشاهده
ناسازگار  یعادتو  یکه با امکان عقل یاگونهبه ؛شودیرها از محسوسات گرفته میل، تصویند تخیفرآ

بر  ی، منتقدان سنتیاز طرف .(990: 4909، ي)الهاشم« باشد یرفتنیپذ یو عادت ینظر عقل نباشد و از
 یابیار قضاوت و ارزیمع. »یو حس یک شئ خارجیکنند که بر یمچنان حکم یک اثر ادبی

در  یک عربین روست که بالغت کالسیاست. از ا یء خارجیرها، محاکات و مطابقت آن شیتصو
، ی)فتوح« رودیماند و از صورت فراتر نمیه و استعاره( می)تشب یحس یرهایل تصویسطح تحل

4941 :99 .) 
 

 یو درون ینیج: حرکت ع
 یهتوان بیان کرد این است که باید بین اندیشیکی از حقایقی که در رابطه با تصویر شعری می

ی و نگرش بصری یک پدیده نگریستن نوعی »ای که باید پذیرفت گونهبه ؛تفکیک قائل شد ،حس 
ی بیشتر از درنگ ِصرف در برابر ظاهر و  یهحس  است و تصویر دیداری قابل رؤیت و اندیش حس 

به بیانی دیگر اگر بتوان از  (. 419: 0227اسماعیل، ) «کندها نفوذ میشکل ظاهری، در ذات پدیده
دو عنوان حرکت درونی تعبیر کرد، باید به حسی یهعنوان حرکت عینی و از اندیشهتصویر دیداری ب

را  حد و مرزی میان آنهاتوان میمقابل هم دید که  یعنوان دو نقطهبه عینی و درونی را یهواژ
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توان نوع ای که میگونهبه ؛مشخص کرد. این تفاوت در حرکت تصویر شعری نیز مشهود است
گیرند را عینی و ت میأنش مشاهده و قابل حرکت در تصاویر جامدی که از یک وجود حقیقی

گیرند را درونی ت میأای که از یک فرا واقعیت نشمقابل آن یعنی حرکت روان و پیوسته یهنقط
عزالدین اسماعیل این  و شعر سنتی و جدید با همدیگر متفاوت است تصویر نامید. نوع حرکت در

تی در هنگام تصکند: گونه تبیین میتفاوت را این ها و انتقال ویرسازی به تقلید از پدیدهشاعر سن 
 بنابراین برد.بهره می هچیزهایی که تحت تصرف حواس او بودتمام و از  هپرداختدرست صحنه می

ها را در مکان دهی، پدیشاعر سنتاینکه  یا مثالً د. شاشعار او از چارچوب تصویر عینی خارج نمی
در  ؛دیبخشیم به آنها حرکت یرسازیام تصود و تنها در هنگیکشیر میتصوصورت جامد بهبه

است؛ مثل این دو  یاپیها پدهیکند که حرکت پدیم عمل یینمایلم سیبًا مثل فیتقر ین وضعیچن
  د:یگوین میدر سخن از سرعت حرکت شترش چن یجاهل یهاز شاعران دور یکیبیت که در آن 

ها مِ  لف  ری خ  ت  اااااه انًا ک  یقِع منااااا لفهن  طاااراق  ن خ  طراقًا مِ و   جااِع و الو  ن الر  ف  ت به  س   ااء  هباااَـأأن   40حراء  ا الص  اقطات ألو 
 (417: 0227ل، ی)اسماع

که امروزه در  ییاست روا یامتحرک، صحنه یهن صحنیا، اسماعیل به اعتقاد عزالدین
 ینه و حرکتک صحیاست از  ینیدرست و راستبخش ن ی؛ اشودیممشاهده ون هم فراوان یزیتلو

نگرد و به یم یک حرکت درونیت تمام به ید، شاعر نوپرداز با عنای، اما در شعر جدینیاست ع
، ن، محل برخورد احساسات متضاد استچرا که درو ؛کندیم هینان تکیخود با اطم یاحساس درون

 ن نوپرداز تالشه شاعراهمچنانک(؛ همان)ر است یدرگ یق ذاتیکند و با حقایم ها نفوذدهیدر متن پد
ین شعر از مانند ا ؛گر جفت و جور کنندیقت، تضادها را با همدیدن حقیرکشیتصوبه یجادارند به

 : يحجاز ياحمد عبد المعط
م و  » مت  ل  عد  ص  ل  یب  ر  الغ  ا غ  ه م  أن  ک  /  ل  یمیا زال  بسحره صن  م  الغ  /  ار  ائر  األخضر  ط  الط  /  ط   صن  اد 
ت  م  /  هرِ الز   ِن ییراش   ير  فیسیهو و  /  ریالعص حلة  أحسُّ ر   يأننک  /  دور  ت   فة  یفجمة  خ  ن   هأن  ک  / یتف  وال اخ    ر 

لم  الث  أعم  ي ار فس  ف  /  ا األمطار  به    (471: 4940، ي)حجاز «49مرِ اقها ح 
عت رخ داده و یدر طب یزین است که در ظاهر چیا، اسماعیلاجرا از نگاه تمام م ،در این بخش

 کردهجان آن را حس ولیده یکه چشم آن را ندیدر حال ؛افتهی انیدر شاخه جر یجنبشحرکت و 
او در مورد (. 429-427: 4997ل، ی)اسماعز پنهان مانده است یآرام که خاستگاه آن ن یاست. حرکت

را  یانیشاعر، در درون خود، جر»سد: ینویر توسط شاعر مین تصویدن ایکشریتصوبه یچگونگ
در جامدات، سفر خون  یگل است. سفر زندگ یهاانیان آب در شریه جریند که شبکیماحساس

 یینمایلم سیا فیابلو ک تیهستند که در  یریتصاو اینها د ویآیدر جسم آنگاه که به نشاط در م
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شاعر معاصر  یول ،ان آن ناتوان بودیز از بیک نیگونه که شاعر کالسهمان )همان(« ست.یممکن ن
شاعر معاصر سرشار از  یستیسوررئال یهال که تجربهین دلیبد ؛دن آن را داردیکش ریتصوتوان به

گاه او  یشخص ین حال تنها تجربهیآور است. در اوار و شگفتشعله یرهایتصو شاعر از ناخودآ
شعر  یقرارداد یهااز سمبل ینشان ،آن یشکفد. در شعرهاید و بر زبانش میآیزبان م یسوبه

گاهیم گران را به نظمیر معاصر نه تجربه دست. شاعین یسنت عقل و حافظه  یو محتوا یکشد و نه آ
ن یچن یجهیکشد. نتیم ریر درونش را به تصویمهارناپذ یهاجانیو ه یخود را، بلکه انقالبات درون

ان اجزاء آن یتوان میاست که نم یار ناشناختهیب و تصاویهات و استعارات عجیتشب ،یحاالت
توان گفت در تبیین این موضوع می: فصل سوم(. 4941)رک: فتوحی،  افتیه و مجاز یز نوع تشبا یارتباط

، مشاهداتی کندیرخداده را مشاهده م یهکه فقط ظاهری از پدید دیگر افراد که شاعر بر خالف
 مخاطبدر همین مثال شکفتن گل،  مثالً ؛ دارد که ناشی از یک احساس و جوشش درونی است

د و اندیشنمی اما معمواًل به آن حرکت درونی نادیدنی شکفتن گل، ،که شکفته دبینمیفقط گل را 
شود، توانسته آن سفر طوالنی که به شکفتن منتهی می خود با احساس خاصاین شاعر است که 

های اوست که های او را احساس کند. این در واقع سفر خون در شریانیعنی جریان آب در شریان
کند و از خالل این تعبیر رازهای طبیعت ی به این سفر را از خالل طبیعت تعبیر میاحساس مبهم و

 سازد.آشکار می مخاطب خود رایبرا 
 
 گیرینتیجه

اسماعیل در باب تصویر شعری و  های نقدی عزالدینطور عام به بررسی دیدگاهاین پژوهش به
با سایر تصاویر  یتصویر شعر یهسهای وی در باب مقایطور خاص به بیان و بررسی دیدگاهبه

تصویر در نگاه وی، تصویر شعری کالسیک و جدید پرداخته است.  یههنری و همچنین مقایس
کند و زمانی، حسی و بیانی بودن از سایر تصاویر هنری مجزا می–شعری را سه ویژگی مکانی 

ورزی ، تناقض و خیالبر نوعی ناهمگونی، تضادتصاویر شعری جدید در مقایسه با شعر کالسیک، 
ترین رویکرد وی در نقد ادبی شناختی که اصلیتوجه به اینکه ردپای رویکرد روان با اند.بنا شده

رسد نگرش او به تصویر نظر می، بهباشدمیآثار و موضوعات نقدی او نمایان  تماماست، در 
را بر « نظریه و تطبیق»وان توان عنزیباشناختی است و می -شناختیشعری تلفیقی از رویکرد روان

های تحت تاثیر اندیشه اسماعیل ترین موضوعاتی که عزالدینروش نقدی او اطالق کرد. از مهم
ک ی یهمزمان دارا یر شعریتصواین است که  ،سوررئالیستی در باب تصویر شعری بیان کرد

بودن آن را از یانیب یژگیگنجد و وینم یعیاست که در منطق زمان و مکان طب یمکان یساختار زمان
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 ییهاد تفاوتیک و شعر جدیر در شعر کالسیتصو یدر نگاه وکند. یز میر هنرها متمایر سایتصاو
 یژگیدهد و ویش میم نمایواسطه و مستقیء را بیک شیر در شعر کالسینکه تصویدارد؛ از جمله ا
ن و مکان، ساخت د، شاعر به زمایجد یر شعریاما در تصو ،و صراحت است یبارز آن، روشن

بوده  شاعر یایحاصل رؤو  دارد یره بر او سازگاریچ یبخشد که با حالت احساسیم یاژهیو یروان
ها با هم برخورد دهیشکند و پدیدر هم م یو زمان یمکان یمرزها یتمامنیز شاعر ا یدر رؤ است.

همچنین  اوست.ی هشیاند ها و آرزو ور در جان شاعر و دغدغهیدرگ یهاشیانگر گرایبکه ند ینمایم
ن یواحد را ب یو زمان یک انسجام مکانینتوانسته شعر نو  یزهبه انداک ی، شعر کالسیبه اعتقاد و

بر نوعی تصاویر شعری جدید در مقایسه با شعر کالسیک،  و کند جادیر دور از هم ایتصاو
 گران را به نظمیه دشاعر معاصر نه تجرب اند.ورزی بنا شدهناهمگونی، تضاد، تناقض و خیال

گاهیم  یهاجانیو ه یعقل و حافظه خود را، بلکه انقالبات درون یو محتوا یکشد و نه آ
ب و یهات و استعارات عجیتشب ین حاالتیچن یهجیکشد. نتیم ریر درونش را به تصویمهارناپذ

 افت.یاز ه و مجیاز نوع تشب یان اجزاء آن ارتباطیتوان میاست که نم یار ناشناختهیتصاو
 

 هانوشتپی
( شاعر، نویسنده، پیشگام و 6811 یهدرگذشت -6981 یهزاد)( Andre Breton) آندره برتون .4

 .)سوررئالیست( فرانسوی است گراپرداز فرد واقعنظریه
کشی است که اوهامی هایی از افکار به جوش آمده/ و در چشمانم چرخ آبدر رگهای سکوت، جام .0

های آنها تصاویری خرافی شناور های آه را / بر کنارههای اشباح و حوضریزد / و فرفرهآلود را بر شب میمه
 خورند، حتی خورشید راهایی که نورها را میاست/ افعی

3. Jennings 

4. Metaphor in Poetry 

 رؤیای شبی خالی .1
 .های گل در جریان استکه در رگ/  کنم کوچ عصاره را گویا دارم حس می .9
شِک پاره شده؛ آب از آن سرازیر میچشم تو را چه شد .7 شود؟ مشکی که بزرگ و جادار ه است که چون م 

ها و تار و پودها و درزهایش را خوب و محکم است و چرمین، و کسی که آن را دوخته و درست کرده، ردیف
 .جریان است ها دربه هم وصل نکرده و فاصله بین درزها را بسیار فراخ کرده لذا آب از بین این درزها و دانه

ت آمده آیا قافله و کاروان، خبری از افراد کاروان نقل کرده یا یکی از عواطف و هیجانات و خاطرات به سراغ
 ریزی؟کنی و اشک میکه این چنین زیاد گریه می

رویم در حالی که دری گردیم و این راه بازگشت است/ تلخی و یکنواختی اسرارش ادامه دارد/ میبرمی .4
ای است/ در کنار و اینجا، حصار کهنه بندد/ با سنگهایش// اینجا، و دیواری که راه را مینمایان است
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گذرد و بر ما می دانیم/ای دوخته است که نمیهدف چشم به نقطهرودخانه فرو می ریزد/ و رهگذری که بی
 .فهمیمکنیم و نسبت به فراموشی خود جاهلیم/ و نمیکند/ فراموش میدرباره ما اندیشه نمی

 .استبنگر به آن )ماه( که همچون قایقی است از نقره/ که باری از عنبر آن را سنگین کرده .9
 .زندهای بلند خود تازیانه میو باد مرا با دست .42
 زنند.پریده را بادها تازیانه میای آنکه ساکتی در حالی که بلوط رنگ .44
ار پراکنده در هواست. و بر زمین جای بینی که به سان غبانعکاس و پژواکی در پشت سر این شتر می .40

 .بردپاهای پی در پی است که صحرا آنها را از بین می
شود/ گویا شاخه را پس از سکوتی اندک/ پرندۀ سبز پرواز کرد/ شاخه همچنان با سحرش خمیده می .49

را / که  کنم کوچ عصارهچرخد/ گویا دارم حس میترک نکرده و پنهان نشده/ گویا ستارۀ سبکی است که می
 .در رگهای گل جریان دارد/ بارانها از آن گذشتند/ و در اعماق آن، رؤیای میوه گذر کرد
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ةیة عن الصورة الشعریل النقدین إسماعیآراء عزالد يدراسة ف  

 *1داود شیروانی
 8هدایت الله تقی زاده

ص خ  ل   الم 
. انهاا و جدیداً  البالغه قدیماً  يو ف يالنقد االدب يالمصطلحات المتداوله ف هی إحدیکانت الصوره 

ل ین إساماعیتعد دراسات وأبحاث عز الد ه عند العدید من النقاد المعاصره.من الموضوعات المهم
نقاده للصاورة  ين فایعبار عاز الادیة ، یالیمان آراء السار يهذا المجال جدیر باالشارة. مستوح يف

ن یفحاص الفارق بایة واختالفها مع صورة الفنون األخری ، ویة عن خصائص الصورة الشعریالشعر
 ية اساتخراج آرائاه فایلذلك تحاول الدراسة الحال .ثیوالحد یکیالکالس الشعر يفة الصورة فیوظ

: ماا يواإلجابة علی هذه األسئلة الت يواسلوب نقد يلیتحل - يهذا المجال علی اساس منهج وصف
نما مان وجهاة نظار یقی والسایة وصورة الفنون األخری کالرسام والموساین الصورة الشعریالفرق ب

نتیجاة ه؟ یرأ يم والشعر المعاصر فیالشعر القد ية فین الصورة الفنیرق بوما الف ل؟ین إسماعیعزالد
ز  ثالث خصائص بأنعتقد یأنه ب هذا البحث تشیر إلی ذلك ة یاعان الصاور الفن الصورة الشعریةتمی 

ن صاورة الشاعر یة بایافیوأحاد الفاروق الوظ. الزمانیة والحسیة والتعبیریة -المکانیة  يهو  األخری
 ،اءی، تکون الصورة بالضابط علای ساطح األشايکیالشعر الکالس يث هو أنه فیوالحد یکیالکالس

هاذا الناوع مان  كدراإآخر هو أن  ؛نفسه  الذي یتجلی في الخارج هو الصورةي ء فیث أن کل شیح
دة ومجموعاة یج القصینس تجزأ منیالشعر المعاصر، الصورة جزء ال  ينما فیة، بیط للغایالصور بس

ة علای ناوع مان یدة مبنیدة الجدیالقص يکل والجسم العام للنص و الصور فتشکل الش الصور معاً 
 .الیعدم التجانس والتضاد والتناقض والخ

 .ةیل، الصورة الشعرین اسماعیعز الد، ، الشعر الجدید، النقديالشعر الکالسیک :الدلیلیة الکلمات
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