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چکیده
هاي بلند شــاعر تصــویرپردازي که تبلور اندیشــه

ـــت، زمانی رخ می دهد که وي از زبان عادي اس
اش را به صورت هاي درونیعدول کند و دریافت
ــاعرانه ارائه دهد.  ــاویر ش ــنتی، تص در بالغت س

تناســـب، تقلید، شـــاعرانه منطبق بر پنج اصـــلِ 
قت بل صـــورت و وضـــوح، حقی قا مایی و ت ن

صول زمینه ساز پردازش هنري در معناست. این ا
گردد. در تصــاویر شــعري شــعراي کالســیک می

پژوهش حاضــر تالش بر آن اســت تا با روشــی 
تحلیلی بالغت تصویر در شعر ابراهیم –صیفیتو

م)، شاعر معاصر مصر، مورد 1953-1898ناجی (
ــت که  ــی قرار گیرد. نتایج حاکی از آن اس بررس

ي تشبیه، استعاره و مجاز، هااسلوبوي با کمک 
آفریند که میان حالت درونی او و تصـــاویري می

کشد، تناسب برقرار چه در خارج به تصویر میآن
صاویر به تقلید ضمن آنکند؛می شتر این ت که بی

ـــینیان ارائه می گردد. براي تحقق این امر، از پیش
صورت را بر معنا ترجیح عالوه بر این شاعر،  که 

ضحی را بهمی شن و وا کار گرفته دهد، تعابیر رو
نمایی است.که منطبق با اصل حقیقت
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Investigation of Classicism Imagery
Principles in Ibrahim-Naji’s Poems
A. Arab Yusofabady1, Reza asghari2

Abstract
Imagery, a manifestation of poet’s
elevated thoughts, occurs when he
departs from common language and
presents his inner perceptions in a
poetic manner. In traditional rhetoric,
poetic images are based on five
principles, harmony, imitation, clarity,
verisimilitude, and the opposition
between form and meaning. These
principles contrive artistic processing in
the poetic images of classical poets.
The present study seeks to investigate
image rhetoric in the poems of

Ibrahim-Naji (1898-1953), a

contemporary Egyptian poet, using an
analytical-descriptive method. The
results indicate that he, with the help of
simile, metaphor, and trope, creates
images harmonizing his inner mood
and what he depicts on the outside.
Meanwhile, most of these images are
presented through imitating the
antecedents. To achieve this, the poet,
in addition to preferring form to
meaning, has applied clear and lucid
expressions which are in concordance
with the principle of verisimilitude.
Keywords: rhetoric, imagery, classical
poetry, Ibrahim-Naji
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مقدمه
تصویرپردازي از جمله پربسامدترین اصطالحات 

ـــت که از قد ادبی اس هاي گوناگون از دیدگاهن
ها تعریف گردیده اســت. پیروان جمله کالســیک

اند که پیش از تقلید مکتب کالسیک بر این عقیده
شتگان، دیدگاه ها را مطالعه هاي آنآثار هنري گذ

کنند و قواعد و اصـــولی را که آنان در آثار خود 
که خلق ذکر کرده ثاري را  ند و آ ـــیر کن ند تفس ا

ــا این قمی واعــد تطبیق دهنــد. در نظر کننــد ب
ها هنر اصــلی شــاعر، رعایت دقیق این کالســیک

تواند اثر زیبایی به شــاعري می«قواعد اســت و 
ـــیک را بهتر  وجود بیاورد که قواعد مکتب کالس
ـــاعرانی که تابع این  ـــد؛ لذا ش رعایت کرده باش

»  توان شاعر کالسیک خواندقواعد نباشند را نمی
سینی،  سیدح صاویرنظر آن). در94: 1371( ها، ت

ــینیان  ــول و قواعد پیش ــعري باید منطبق با اص ش
ست که می صورت ا شد؛ در این  ها توان بر آنبا

صول را  شان این ا صویر نهاد. ای عنوان بالغت ت
سب، طبقه صلِ تنا بندي نمودند و آن را در پنج ا

ــوح، حقیقت ــورت و تقلید، وض نمایی، تقابل ص
معنا معرفی نمودند.

عران معاصر عرب که تصاویر شعري از جمله شا
سیک صول پنجگانۀ کال ست، وي، منطبق بر ا ها

م) است. او با مطالعۀ 1953-1898ابراهیم ناجی (
سرار زیبایی  صیل ادبیات عرب به درك ا میراث ا
فت. وي  یا ـــت  ثار دس جاودانگی آن آ لت  و ع

شار از تجربه سر شته را  هاي ناب و آموزنده گذ
قد امی ند؛ همچنین معت عت داراي دا ســـت طبی

با  که فرد  ـــت  پذیري اس نا بت و تغییر ثا قوانین 
تواند تطبیق خود با اصـــول و قوانین طبیعت می

هاي ثابت جهان را حفظ کرده و به سعادت ارزش
و آرامش برسد؛ لذا تالش داشت جهان و قوانین 

ــیوه ــن و نظامآن را به ش ــویر مند بهاي روش تص
بکشد.

هدف تحقیق

هاي هاي شـــناخت ارزشاز راهجا که یکیاز آن
هنري آثار ادبی، تحلیل مختصات زیباشناختی آن 
ست وجوه  ضر در تالش ا ستار حا ست؛ لذا ج ا

ــعر ابراهیم ناجی، به ــویر در ش عنوان بالغت تص
ــته ــر عرب را یکی از برجس ــعراي معاص ترین ش

کشف نماید.

هاي تحقیقسؤال
شاعر شعار  ستیابی به هدف تحقیق، تمام ا براي د

مورد بررســی قرار گرفت و با اســتناد به روش 
تحلیلی، عناصر بالغی آن مورد ارزیابی -توصیفی

به پرســـش کار  با این  تا  هاي زیر قرار گرفت، 
پاسخ داده شود:

ترین اصول تصویرپردازي کالسیک در برجسته-
شعر ابراهیم ناجی کدام اصل است؟

عناصر تصویرساز در خلق اشعار ابراهیم ناجی -
گونه به خدمت گرفته شده است؟چ

هاي تحقیقفرضیه
پژوهش بر پایۀ این فرضیه شکل گرفت که شاعر 

ــلوباز  ــتعاره، کنایه و ییهااس ــبیه، اس چون تش
طور اي اســـتفاده کرده اســـت که بهگونهمجاز به

شعري وي با  صاویر  شینیان تقلیدهمزمان ت از پی
اسبتن، بیانگر روشن و واضحو استفاده از تعابیر 

میان حالت درونی و تصورات شاعر باشد.

تحقیقپیشینۀ
تاکنون پژوهشگران، آثار فراوانی را به بررسی 
تصویرپردازي شعري (فنی) اشعار شعراي 

اند. وجه مشترك همۀ این مختلف اختصاص داده
طور کامل و یا ها در این است که یا بهپژوهش

در صورت مستقل، تشبیه و استعاره و مجاز رابه
ها در تنوع اند، و تفاوت آناین اشعار بررسی کرده

باشد. از گستردة جامعۀ آماري موردنظر می
جمله است:آن
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شعر ابن یالتشبیه ف«م) در 1985عبدالعال (
الصورة الشعریۀ فی «م) در 1990؛ الولی (»زیدون

م) در 1991اهللا (؛ عوض»الخطاب البالغی والنقدي
؛ علی »شعر الخنساءیفةصور التشبیه واالستعار«

الصورة الفنیۀ فی المثل «م) در 1992الصغیر (
التشبیه فی شعر «م) در 1992؛ کفافی (»القرآنی

التصویر «م) در 1994؛ أحمد محمد (»جمیل بثینۀ
؛ کامل »ی فی شعر النابغۀ الذبیانیئالمجازي والکنا

سرار التعبیر المجازي فی أ«م) در 1994عبدالعزیز (
م) در 1994بدر (طه؛ »شعر قیس بن الملوح

الدین بن یشعر محییثر دالالته فأالمجاز و«
الصورة الشعریۀ عند «م) در1995؛ مدحت (»یعرب

م) در 1996؛ ابراهیم برهم (»أبی القاسم الشابی
مفاهیم الصورة الشعریۀ فى النقد العربى «

نماط أ«م) در 1997؛ أحمد عبدالرزاق (»المعاصر
؛ یوسف »صحاب المعلقاتأشعر یالتشبیه ف
الصورة الفنیۀ فی شعر ابن «م) در 1999عیسی (

م) در 2000؛  أبوغرارة (»زیدون دراسۀ نقدیۀ
؛ »یشعر محمد التهامیفيبالغۀ المجاز اللغو«

فلسفۀ االستعارة فى شعر «م) در 2001بدر (طه
العالقات «م) در 2003؛ شحاتۀ (»بشار بن برد

النحویۀ وتشکیل الصورة الشعریۀ عند محمد 
االستعارة «در م)2004، و عبدالرازق (»عفیفی مطر

».یشعر معروف الرصافیف
صورت جسته و در آثار نقدي فراوانی بههمچنین 

مند، اصول تصویرپردازي از گریخته، و نه نظام
جمله منظر بالغیون سنتی بررسی شده است؛ از آن

المثل السائر فی أدب «م) در 1959األثیر (است: ابن
البیان «م) در 1967؛ الجاحظ (»الکاتب والشاعر

؛ »غۀأسرار البال«م) در 1991؛ الجرجانی (»والتبیین
؛ السید »البالغۀ تطوّر وتاریخ«م) در 1995ضیف (

؛ »البحث البالغی عند العرب«م) در 1996(
».اإلیضاح فی علم البالغۀ«م) در 1989القزوینی (

هایی که در ارتباط با علم اما در میان انبوه پژوهش
بالغت و انواع آن در آثار ادبی، صورت گرفته 

مستقل به طور است، تنها دو اثر یافت شد که به

اصول تصویرپردازي در بالغت سنتی پرداخته 
» أصول البالغۀ: تجرید البالغۀ«است؛ نخست: 

صورت م) از میثم البحرانی که در این اثر به1981(
عنوان یک باب پراکنده در کل کتاب، و نه به

مستقل، به اصول تصویرپردازي در بالغت سنتی 
» بالغت تصویر«اشاره شده است. دومین اثر کتاب 

ش) از محمد فتوحی است که نویسنده 1386(
صفحه) از آن را به معرفی و 5یک بخش مستقل (

شرح اصول تصویرپردازي در بالغت سنتی 
جاست که توجه آناختصاص داده است. نکتۀ قابل

هیچ یک از نویسندگان، این اصول را به صورت 
کاربردي و در قالب تحلیل ابیاتی از شعراي 

اند.ک مورد بررسی قرار ندادهکالسی
توان به درستی ادعا شد، میچه گفتهباتوجه به آن

کرد که تاکنون اصول تصویرپردازي کالسیسم در 
شعر ابراهیم ناجی از منظر زیباشناسی مورد 
بررسی قرار نگرفته است و این نخستین اثري 

پردازد.است که به این موضوع می

بحث و بررسی
شعر است و تصاویر شاعرانه نیز خیال، جانمایۀ 

پیوندي تنگاتنگ با عنصر خیال دارد؛ لذا هر 
قدر خیال در شعر قوت داشته باشد، آن اثر ادبی آن

انگیز در زیباتر خواهد بود. بررسی تصاویر خیال
شعر یک شاعر، ارزش هنري آن اثر را آشکار 

ترین دستگاه زبان سازد. دستگاه بالغی برجستهمی
توان روند آفرینش ادبی را در آن که میادبی است 

مالحظه نمود. در این بخش، به کمک این دستگاه 
به بررسی اصول تصویرپردازي کالسیک در شعر 

پردازیم.ابراهیم ناجی می
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15تناسب

پیروان کالسیک معتقدند که یافتن هر نوع 
بخش است. هماهنگی در جهان براي انسان لذت

ی نین تغییرناپذیر هستکالسیسم، انسان را با قوا«
هایی را براي سازيسازد و قاعدههماهنگ می

: 1386(فتوحی، » کندجهان و انسان وضع می
شعراي کالسیک نیز تأکید داشتند میان ).84

عناصر سازندة تصاویر شعري باید نوعی تناسب 
.برقرار باشد تا خواننده از مطالعۀ آن لذت ببرد

طلق است که در نگرش سنتی، زیبایی امري م
عنوان تناسب و اعتدال میان اجزاي یک چیز نیز به

کشف این تناسب و «شود. در نظر گرفته می
هماهنگی میان اجزاي هستی، به انسان نوعی 

- بخشد که باعث آرامش او میتعادل روحی می

). 73: 1984(األیوبی، » شود
شبیه به عنوان دو  سنتی از دو طرف ت در بالغت 

ــبیه ــلی تش ــود که یاد میرکن اص ها بدون آن«ش
: 1963رشــیق، (ابن» پذیر نیســتتشــبیه امکان

1/286.(
در بالغت سنتی براي اینکه میان دو چیز رابطۀ 
شباهت برقرار شود باید تناسبی میان دو طرف 

ن تریتشبیه ابتدایی«رو وجود داشته باشد؛ از این
شکلی است که تخّیل در آن به دنبال وحدت 

: 1381(مظفري، » صور خیال استبخشیدن به 
به باید ارتباطی)؛ لذا ارتباط مشبه و مشّبه33

اي که عقل مؤید چنین گونهمتناسب باشد؛ به
ارتباطی باشد. ناجی در بیت زیر این هماهنگی را

بیند:میان شب و پرده می
لیاللحجبَجاوزاً مُیثم تمض

قّادِ الوَ كنوربِیرمِوتَ
)77: 1980(ناجی، 

شب ردر حالی«مه: ترج شکافی، (از ا میکه پردة 
ــــانــت راجــا) گــذر میآن کنی و نور درخش
».پراکنیمی

15congruence

بین شب (مشبه) کشف تشابه و تناسبشاعر با 
به)، آن دو را به هم تشـــبیه کرده و پرده (مشـــبه

ست  سبی که میان این دو کلمه برقرار ا ست. تنا ا
شــبه آن (پوشــاندن) که از عبارت حذف در وجه

ده است، وجود دارد. ش
سب و هماهنگی  صل تنا ستعاره نیز مطابق ا در ا
ــتعارله و  ــبی بین مس ــیک، باید تناس مکتب کالس

ـــته باشـــد تا تصـــاویر مســـتعار منه وجود داش
ـــتعاري ـــود، در کار برده میاي که بهاس مرةزش

ـــیک قرار گیرد. در حقیقت این  ـــاویر کالس تص
ست که میان  شابهی ا سب همان ت ستعارله و تنا م

ستعار ستعاره را م سنتی ا منه وجود دارد. بالغت 
از رهگذر حذف یا ذکر یکی از دو سوي استعاره 

ست:  سیم کرده ا سم تق شبه«به دو ق به در اگر م
ستعار شود به آن ا شبه  ة کالم ذکر و از آن ارادة م

مذکور در کالم،  ما اگر لفظ  ند؛ ا حه گوی مصـــر
به شــود، به آن مشــبه باشــد و از آن ارادة مشــبه

؛ 487: 1420السکاکی، (» گویندمکنیه میاستعارة
ـــتعاره در این بیت از )156: 1360آهنی، ؛ که اس

نوع دوم است.
شعر ناجی دیده می سب در  شود؛ آنجایی این تنا

م که به شیوة پیشینیان، ویرانۀ خانه محبوب را رس
کند:می
أتنانا وهی کانت إن رَتْرَ أنکَ

دْ ین بعنا مِیإلالنورُکْضحَیَ
)13: 1980ناجی، (

که آن خانه ما را به یاد نیاورد، حال آن«ترجمه: 
افکند از دوردست نور به سمت اگر بر ما نظر می

».زدما لبخند می
شاعر در این ابیات تصویري از ویرانۀ خانۀ 

کند. وي در بیت دوم نور را محبوبش ترسیم می
د؛ لذا لفظ خندپندارد که میهمچون انسانی می

کند. انسان را حذف و لوازم آن را (خنده) ذکر می
به این باور رسیده است که دو طرف تشبیه ناجی
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یعنی نور و انسان نه تنها از یک جنس بلکه عین 
یکدیگرند؛ لذا رابطۀ مشابهت بین نور و انسان را 

بودن استعاره تبدیل کرده؛ تا جایی به پیوند یکی
توان آن دو را تحت یک دال درآورد. ظاهر که می

امر چنین است که وقتی ذهن آفرینندة ابراهیم 
ناجی متوجه ایجاد رابطۀ همانندي و عینیت میان 

یافته است؛ از نور و انسان بوده، به استعاره دست
جهت که نگاه کردن به نور از دور دلنواز و آن

بخش است، از دلنشین و همچون خنده، لذت
توان گفت داللت استعاره، داللتی و میراین

رابطۀ هماهنگی مشابهتی است که شاعر در اینجا 
که باید میان مستعارله و مستعارمنه و تناسبی

وجود داشته باشد را به حد عینیت دو طرف 
رسانده است.

ــل  ــعري ناجی که مؤید اص ــاویر ش از دیگر تص
ست، به کارگیري مجاز در  سب و هماهنگی ا تنا

ـــت. مجاز لغوي به دو نوع  لغوي و عقلی آن اس
شود که اگر میان معناي حقیقی دو نوع تقسیم می

شد به آن  سب) با شابهت (تنا و مجازي، رابطۀ م
ستعاره می صورت مجاز باال گویند و در غیر این 

). 232: 1999مجاز مرســل اســت (الهاشــمی، 
ست؛  سب ا کاربرد مجاز در این معنی، از نوع تنا

کار زیرا وقتی واژه« ناي غیر حقیقی ب اي در مع
ستمی صلی خود تجاوز کرده ا ضع ا »  رود از مو

یان470: 1420(الســـکاکی،  باید م لذا  معنی)؛ 
جازي عالقهوحقیقی ند،م طه)(پیو وجودراب
جاست که تناسبی که مکتب باشد و از اینداشته

. یابدکالسیک بر آن تأکید دارد بر مجاز تطابق می
نا ند مع کارکرد این نوع پیو ناجی  ـــعر  یی، در ش

اي دارد. نمونۀ آن، آنجاست که در وصف گسترده
گوید:معشوق می

طَرداً مِن ذلکَ الحُلمِ الکبیرْ
واللیلِ الضَّریرْ حُظوظِ السُّودِ لِل

)135: 1980(ناجی، 

16Imitation

آن رؤیاي بزرگ را براي بخت ســـیاه و «ترجمه: 
».شب تار کنار زد

سیاهی) را در م سود ( عناي مجازي شاعر لفظ ال
ـــت؛ بر  بدي کرده اس کار برده و از آن ارادة  به 
ساس اصل تناسب میان بدي (معناي حقیقی) و  ا

طه ناي مجازي) راب یاهی (مع ـــ اي هماهنگ و س
متناسب وجود دارد. شاعر در این تصویرپردازي، 

یک منظرة محســـوس قرار می تا روبروي  گیرد 
ود شچه را از معانی و خاطرات به وي الهام میآن

به این منظره  ـــد. او  خود را  به تصـــویر بکش
ــیري از اثر روانی می ــویر وي تفس ــپارد تا تص س

نه توصـــیفی از منظرة پیشِ روي وي  ـــد،  باش
.)217: 1994(شایب، 

هاي ابراهیم ناجی با اصل با انطباق تصویرپردازي
سب می شاعر، ادراکات درونیتنا اش توان گفت 

هاي هستی دیدهرا در لباس واژگانی متناسب با پ
کشد. این ظرافت زبانی بدان جهت به تصویر می

ست که  ضعی خود «ا لفظ بعد از اداء بر معناي و
ــود متکلم داللت می کند و تفاوتی ندارد که مقص

م از معنا، همان معناي مراد است یا خیر، زیرا حک
ــت؛  بر لفظ بعد از القاي آن دیگر حق متکلم نیس

ن که مع ـــت  بانی اس ظام ز که ن قا بل اي مُراد را ال
)، بر این اساس میان 91: 1997(معروف، » کندمی

معناي حقیقی و غیرحقیقی واژگانی که ناجی در 
صویرگري به سب برقرار کار میت صل تنا گیرد، ا

است.

16تقلید

هاي کلیدي در بالغت قدیم است که تقلید از واژه
به دو مفهوم تقلید از طبیعت و الگوهاي هنري 

تقلید«رود. در مکتب کالسیک کار میبهگذشته 
- میقرارشاعرتوجهموردکهاستاز طبیعت

). یک شاعر کالسیک 61: 1984(األیوبی، »گیرد
خواهد اثرش زنده بماند کسی که می«معتقد است 
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باید از آثار پیشینیان تقلید کند؛ بنابراین باید 
» ها را تقلید کندموضوع، نوع، سبک و تکنیک آن

).1/100: 1371حسینی، (سید
سیک از چیزهایی که در طبیعت وجود  شاعر کال

کند و دارد، بیشــتر میل دارد انســان را گلچین می
ـــدد تقلید از طبیعت او برمی آید. همچنین در ص

بیند که از صفات ناپسند انسان در شأن خود نمی«
تقلید کند؛ چراکه صفات پست انسانی در حیوان 

فات، صفات غریزي بوده نیز وجود دارد و این ص
ـــت ,Tieghem» (و جاودانه نیس 1972: 39(.

آثار شاعر کالسیک،در این اصل، مبنايپیداست
ثارازپیروي گانآ ـــت باور . اســــتگذش در 
شتگانراطبیعتواقعیزیباییگرایان،سنت گذ

توانمیهاآنآثارطریقازتنها«وانددرك کرده
باییآن فت؛رازی یا ثاراینکهچرادر ملآ وکا
). 64: 1984(األیوبی، » اندنقصبی

یان  یاري از موارد براي ب ـــ ناجی در بس ابراهیم 
شابهی که شاعران گذشته بین دو  مفاهیم، همان ت

کار گرفته است. آنجا که اند را بهچیز برقرار کرده
گوید:در وصف شب می

اًددامِیلصبحَألَیاللنّأک
یملِیُویآالمِمنهُرُطِّ سَأ

)287: 1980(ناجی، 
ست که «ترجمه:  شب همچون مدادي ا تو گویی 

ها را کند و من آنشب بر من دردهایم را امال می
».نویسممی

شاعر در این بیت با تصویرگري شب به بیان غم 
ست؛ شب را به از اینو اندوه خود پرداخته ا رو 

کند که با آن از غم و اندوه خود مدادي تشبیه می
شباهت نومی سد. ناجی در این بیت براي ایجاد  ی

ــتفاده کرده اســت؛ این ادات در » کأنّ«از لفظ  اس
ــبه، به «حقیقت  ــنهاد براي عبور از مش نوعی پیش

شبه ستسوي م ). این 13: 1377(هاوکس، » به ا
نوع تصویرگري شب در شعر شاعران پیشین نیز 

جود دارد و  لیــد از آنو ق ت ــا  جی ب ، هــانــا
اســت. هر چند پیش از وي تصــویرپردازي کرده

چنین تصــویري در شــعر شــاعران پیشــین یافت 
شــود؛ ولی همچنان شــعر ناجی پویاســت؛می

شتر با «چراکه  هر اندازه شاعر در آفرینش ادبی بی
ــاویر  ــد، تص طبیعت و عالم خارج در ارتباط باش

ست شفیعی» شعري وي پویاتر ا : 1378کدکنی، (
یادآور بیتی از متنبی اســت این بیت شــاعر ). 93

ـــب را مولّد درد می خوابی داند و مایۀ بیکه ش
افراد:

ال یَسهرُ الیلَ إلّا مَن به ألمٌ
وال تُحرقُ  النارُ إال رجالً واطیها

)345: 1983(المتنبی، 
شب«ترجمه:  ست که  شخص دردمند ا بیدار تنها 

ــت و آن کس که بر آتش گام گذارد، آتش او  اس
».دسوزانرا می

شینیان  سوم در نزد پی شبیهات مر یکی دیگر از ت
شراب و روح  شوقه را همچون  ست که مع این ا

ها چنین پندارند. ناجی به تقلید از آنخدایی می
گوید:می

السماوا        تِ وروحٌ قُدسیَّهْأنتَ صَهباءُ
)7: 1980(ناجی، 

هاي دیگر تشــبیه در شــعر ناجی که به از نمونه
ش شاعر تقلید از پی ست که  ست، آنجائی ا ینیان ا

شق ستی و ع هاي دروغین ارائه تعبیري زیبا از ه
دهد:می

ضیِّقاًالکَونَ قبراًقَد رأیتُ 
خَیَّمَ الیَأسُ علیهِ والسُّکوتْ 

الهويبَ ینی أکاذیعورأتْ
وطِ العنکبوتْ یکخاتٍ یواه

)138: 1980(ناجی، 
هســـتی را همچون قبري تنگ دیدم که «ترجمه: 

شمانم  سایه افکنده، و چ سکوت بر آن  اندوه و 
هاي عنکبوت عشـــق تار هاي دروغین را چون 

».سُست دید
هایش به تنگ وفاییکه از معشــوقه و بیشــاعر

آمده، هســتی را با آن همه گســتردگی تنگ و تار 
پندارد، و همچنین بیند؛ لذا آن را شــبیه قبر میمی
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ــق ــتی همچونراهاي دروغینعش س ــُ تار در س
یه،میعنکبوت ـــب ند. در این تش هســـتی و بی
تار عشـــق هاي دروغین امري عقلی، و قبر و 

ست. سی ا کارگیري شاعر با بهعنکبوت امري ح
به حسـی، تصـویري دیداري از شـدت دو مشـبه

در چنین مواردي «کند. تنگنایی و پوچی ارائه می
یل شــــاعر  یک ویژگی انتزاعی (عقلی) در تخ

ند؛ لذا آن تصــویر کخصــوصــیتی حســی پیدا می
شـــود که حضـــور آن ویژگی چنان ســـاخته می

شود. این تصویر فقط انتزاعی صریحاً آشکار نمی
ــی را بازنمایی می ــۀ حس ــیص رو کند، از اینخص

قدر کامل است که آمیزش بین عقلی و حسی، آن
ـــیء امر عقلی، دیداري می ـــود و در قالب ش ش

ـــودفیزیکی و حقیقی درك می جانی، » ش (الجر
1954 :113 .(

تشبیه به قبر در تنگی و تاریکی از دیرباز در 
جمله ابوالحسن ادبیات مرسوم بوده است. از آن

چنین 17انباري است که در رثاي ابوطاهر بن بقیه
کند:تصویرپردازي می

واستعاضواكالجوَّ قبرَأصاروا 
عن األکفانِ ثوبَ السافیاتِ 

)17: 1975(األنباري، 
ر داده و به هستی را قبر تو قراها تمامآن«ترجمه: 

».جاي کفن، لباس باد بر تن کردند
تشبیه به تارهاي عنکبوت در سُستی و ضعف، 

مثل «تشبیهی است که ریشه در متون دینی دارد: 
کمثل العنکبوتالذین اتخذوا من دون اهللا أولیاء

). این تصویر با 41(العنکبوت:» اَتّخََذتْ بَیْتاً
کار ر متون ادبی پیشینیان بههاي متفاوت دمشبه

اند از میان مظاهر ها توانستهرفته است؛ لذا آن
ترین آن را انتخاب کرده و در طبیعت، مناسب

کار گیرند. ناجی براي آثارشان به بهترین شکل به
تصویرسازي هستی و عشق دروغین در پی آثار 

.بویهبنمعز الدولۀبنعز الدولۀ بختیاروزیر17

کار پیشینیان گشته و تعابیر قبر و تار عنکبوت را به
د. گیرمی

اي است که ناجی استعاره از جمله عناصر خیالی
کند و به اش به آن تکیه میهاي شعريدر آفرینش

گردد. دنبال الگویی مناسب در شعر گذشتگان می
است ومجازانواعازسرشارزبان«جا که از آن

دروگذشتهزبانتاریخازکهاستسالهزاران
» اندیافتهمتعددثانويلغات، معانیمدت،اینطی

نماید ؛ لذا بسیار طبیعی می)1379:59شمیسا، (
که یک شاعر از تصاویر ستعاري شاعري دیگر 
تقلید نماید. ناجی در تصویرسازي اشک و 

کند:گونه از پیشینیان تقلید میگذشته، این
حیالماضی الجروُب الّدمعُیجیف

دْ عُم نَا لَنّأتَینا؟ لعُدْمَلِ
)41: 1973(ناجی، 

دهند: اشک و گذشتۀ زخمی پاسخ می«ترجمه: 
».گشتیمچرا بازگشتیم؟ کاش بازنمی

شاعر در این بیت ابتدا به اشک و گذشته جان 
دهد. گویی میبخشد و به آن دو، قدرت پاسخمی

بیند، سپس گذشته را چون انسانی زخمی می
بنابراین به روش استعارة مکنیه، مستعارمنه 

لوازم آن را (الجریح) ذکر (انسان) را حذف و 
کند. ناجی در این بیت از ابوفراس تقلید کرده می

جاکه ابوفراس با فخرفروشی، چنین است. آن
کند:خویشتن را خطاب می

شیمَتُک الصَّبرُعَصیَّ الدَّمعِأراك 
أمَا ِللهَوي نَْهیٌ علَیک وال أمرُ 

)162: 1994، الحمدانی(
کند سرکشی میوبینم که اشک از تمی«ترجمه: 

کنی، آیا عشق ریزد) و تو صبر پیشه می(اشک می
»ارد؟اي بر  تو نددیگر امر و نهی

پندارد؛ بنابراین شاعر، اشک را همچون انسان می
به روش استعارة مکنیه، مستعارمنه (انسان) را 

کند. با حذف و لوازم آن را (سرکشی) ذکر می
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دریافت توان مقایسۀ این دو تصویر از اشک، می
که ناجی، اصل تقلید را رعایت نموده است. این 

گیرد که شاعر در بیتی جا قوت میفرض از آن
دیگر، همچون ابوفراس که اشک را انسانی 

بیند، دردهاي درونش را جان سرکش می
کند:ها را سرکش تلقی میبخشد و آنمی

یَّهْ أوجاعی العَصبِتَّ تَسقینی فَتَنسیـ      ـنی 
)7: 1973(ناجی، 

نوشانی و دردهاي سرکشم ام میمدام باده«ترجمه: 
».بريرا از یادم می

م با بررسی اصل تقلید و انطباق آن با شعر ابراهی
توان دریافت که نگاه شاعر در بیشتر ناجی می

هایش به گذشته است؛ چراکه به تصویرپردازي
اي هاند، زیباترین پدیدهنظر او پیشینیان توانسته

را انتخاب و در آثارشان بیان کنند، پس طبیعت
ر اي که در آثابهتر آن است که او، دنیاي جاودنه

گذشتگان است را جستجو کرده و آن را الگوي 
خود قرار دهد.

18وضوح

در مکتب کالسیک اثر ادبی کامل، اثري است که 
ــد؛ بدین معنا که  ــح باش ها با دقّت و جمله«واض

نه ندا فت هنرم ـــظرا مات اي تنظیم ش ود و از کل
صفیه گردد سینی، » نامفهوم و زائد نیز ت سیدح )

). وقتی ادیب کالسیک از یک اندیشه 103: 1371
ان اي بیگونهگوید باید آن را بهیا عاطفه سخن می

شد، کند که عاري از هر گونه ابهام و پیچیدگی با
تا همۀ مخاطبان آن را دریابند. 

یک  ـــ ید از «در اثر ادبی کالس با یب  نه اد هر گو
هایی را که معماپردازي و غموض بپرهیزد و واژه

صاویر و کار میبه شد، ت صریح با گیرد، روشن و 
ــادگی درك شــوند : 1386(فتوحی، » معانی به س

الفاظ تشــبیه «گوید: باره می). ســکاکی در این85
نباید ناآشـــنا باشـــد، و نباید موجب ابهام معانی 

18clarification

به ـــ به و مش ـــ طۀ مش ید گردد.. راب با همچون به 
(الســکاکی، » خورشــید روشــن و واضــح باشــد

1420 :446.(

ناجی نمود فراوانی دارد؛  ـــعر  ـــل در ش این اص
صویرپردازي صنایع چراکه وي در ت هاي خود از 

بالغی در جهت آشــکار کردن مقصــود خویش 
شبیه که صناعتی است که در آنکار میبه گیرد. ت
مشـــابهتی عینی میان یک چیز (مشـــبه) با چیز «

شبه شنبه) در جهت دیگر (م شبهرو بهتر کردن م
می قرار  یردبر بوادیــب، » گ )، در 117: 1393(ا

گاهی ویژه دارد. این  ناجی جای تصـــویرپردازي 
شعر ناجی به  شبیه با ایجازي خاص در  کارکرد ت

ست و  شاره دارد به این سخن ابنکار رفته ا اثیر ا
در تشبیه، سه ویژگی مبالغه، وضوح و ایجاز «که 

). از 2/122: 1959األثیر، (ابن» آیددر کنار هم می
شبیه شعر ناجی، بیت زیر جمله ت ضح در  هاي وا

است:
یعِأضلُيویَککَلینینوحَ

یمِدَیفراتٌمَجَیوانوالثَّ
)136: 1980(ناجی، 

را م هــایدنــدهجــدایی از تو،انــدوه«ترجمــه: 
یهمی ثان بگدازاد و  اخگر در خونم ســـان هها 
».تپدمی

ها را به اخگر شـــاعر در مصـــراع دوم گذر ثانیه
شبیه می جا که لحظۀ کند. از آنگداخته در خون ت

ــت،  ــیار دردناك اس ــق بس فراق از یار براي عاش
شن ترین تعبیر جهت بیان این دردناکی شاعر رو

آور را بیند و این لحظات دلهرهرا اخگر آتش می
یه می ـــب خاطبین به اخگر آتش تش ند. عموم م ک

شبه شبه و م سندد؛ لذا این به را میرابطۀ میان م پ
صویرپردازي  صول ت ست و تابع ا شن ا رابطه، رو

کالسیسم. 
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نان اهمیتی  ـــنتی از چ غت س عاره در بال ـــت اس
ـــطو، ـــت که برخی به نقل از ارس برخوردار اس

صه کرده ستعاره خال اند بالغت را در زیبا بودن ا
م ). ذکر این نکته الز111: 1378کدکنی، (شفیعی

ــتعاره ــنتی اس ــت که در بالغت س هایی قابل اس
هام و  نه اب به دور از هرگو که  پذیرش اســـت 
ضوح  صل و شد؛ لذا باید منطبق بر ا پیچیدگی با

گوید:باشد. براي نمونه ناجی می
مِن روعَۀِ السَّماءْأشرَبُ

وأسقی الفؤادَ وَحیاشعراً
)39: 1980(ناجی، 

و بر دل، نوشماز شکوه آسمان شعر می«ترجمه: 
».نوشانموحی می

شعر  ستعارة مکنیه،  شاعر در این بیت، به روش ا
که بر روح و و وحی را همچون آبی می ندارد  پ

نده می ـــا یۀ جالي آن دو جان نوش ما ـــود و  ش
شبهگردد. رابطهمی شبه و م شاعر میان م به اي که 

قدر روشن است که مخاطب ایجاد کرده است، آن
ــترك ایدرمی ات جال دادن و ن عباریابد وجه مش

ســـیراب کردن اســـت؛ لذا این تعبیر شـــاعر در 
اي از اســتعارات مبهم پیچیده نشــده اســت، هاله

ـــنی  که منطبق بر اصــــل وضـــوح و روش بل
تصویرپردازي کالسیسم است. 

شاعر نمی ست که  اي تواند هر کلمهالزم به ذکر ا
که را در معناي دلخواه خود استعمال کند، مگر آن

صلی و ثانوي پیوندي منطقی برقرار میان معن اي ا
در «نماید، به همین دلیل علماي بالغت معتقدند 

ستعارهبه شانهکارگیري ا شد که باعث باید ن اي با
شده و ذهن مخاطب را از توجه به  شنی کالم  رو
ــازد و به معناي  ــرف س ــلی لفظ منص معناي اص

جارم و امین، » ثانوي آن معطوف دارد : 1999(ال
110.(
ــل، تعابیر مجازيناج اي را ی با پیروي از این اص

گیرد که در آن رابطۀ بین معناي حقیقی به کار می

19verisimilitude

ــت. از آن ــن اس ــح و روش جمله و مجازي، واض
اســت بیت زیر که شــاعر در آن، فعل درخشــان 

جاي دهد بهبودن را به مکان (النهر) نســـبت می
که به آب نسبت دهد. در بالغت سنتی از این این

شود (الهاشمی، ناد، به مجاز عقلی تعبیر مینوع اس
1999 :237:(

نحدِراً للنَّهرِوناداهُ له          فَمَضَی مُلَمَعَ النهرُ
)140: 1980(ناجی، 

رود درخشید و او را خطاب قرار داد، و «ترجمه: 
».او نیز به سمت رود حرکت کرد

شعري ابراهیم ناجی می صاویر  سی ت توان با برر
شاعر  شاعرانه با دقّت و گفت  در انتخاب تعابیر 

جا که کند و تا آناي عمل میظرافت هنرمندانه
برایش مقدور اســت از واژگان نامفهوم و پیچیده 

کند. این بدان معناســـت که شـــاعر در پرهیز می
ستعاره و مجاز مطابق به شبیه، ا صل کارگیري ت ا

کند.عمل میوضوح و روشنی

19نماییحقیقت

قت ماییحقی ناي ن به مع یک  ـــ تب کالس در مک
(دنــدور: » انطبــاق بــا عقــل و ادراك حســـی«

م) است؛ بر این اساس تصویر ادبی 10/02/2011
باید پذیرفتنی باشد و ذوق همگانی آن را بپذیرد. 

شــاعر کالســیک چیزهایی را موضــوع اثر خود «
ــخاص هم تیپ او جنبۀ قرار می دهد که براي اش

). 104: 1371(سیدحسینی،» کلی و متعارف دارد
ــل برگرفته ــطوبوطیقايازاین اص ــت وارس اس

ناي حالیموردکارگیريبهآنمب که اســـتم
ـــتهوجودخارججهاندرآنوقوعاحتمال داش
ـــد ـــطونظربهالبتهکهباش امرِ آن،ازبهتر«ارس
»  نمایدمیســختباور کردنشکهاســتممکنی

).26: 1973(أرسطو، 
شعريتالش میناجیابراهیم  صاویري  کند که ت

پذیرش عموم  قل و مورد  طابق ع که م ند  یافری ب
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ساختی باورپذیر از واقعیت را در  شود؛ لذا  واقع 
هایی دهد. او صورتقالب کالمی موزون ارائه می

را که برگرفته از تخیل اســـت، به کمک شـــگرد 
دهد که تشبیه و استعاره، چنان باورپذیر نشان می

طب می خا مه چیز از منطق معمول م پذیرد ه
شبیه پیروي می شینیان، در ت کند. او با پیروي از پی

ـــبه هایی (بهار، زیبایی مطلق، بهمعشـــوقه از مش
کند که متناســب با دم و رؤیا) اســتفاده میســپیده

ذوق عموم باشد:
الربیعُسَأکتُبُ أنکِ أنتِ 

وأنکِ أنضَرُ ما ِفی الرُّبَی
)152: 1980(ناجی، 

خواهم نوشت که تو همچون بهاري و «ترجمه: 
زار هستی؛ تو زیبایی مطلق سرسبزترین طبیعت تپه

».دم جوانی و رؤیاي نوجوانی هستیو سپیده
عنوان دم و رؤیا را بهذوق عموم، بهار و سپیده

پذیرد؛ لذا امري زیبا و درخشان و لطیف می
به منطبق با اصلعنوان مشبهانتخاب این تعابیر به

نمایی است که ناجی در این زمینه موفق حقیقت
عمل کرده است. در بالغت سنتی به این نوع 

گویند و آن تشبیهی است تشبیه، قریب مبتذل می
شبه آن آشکار باشد و ذهن بدون نیاز به وجه«که 

» به منتقل شوداندیشیدن و تالش، از مشبه به مشبّه
).229: 1993(المراغی، 

اگر مستعارله تحقق «استعارة سنتی در ساختار 
حسی یا عقلی داشته باشد یعنی بتوان به آن اشارة 
حسی کرد یا بتوان عقالً بر آن انگشت نهاد، آن 
استعاره از نوع تحقیقیه است؛ اما اگر مستعارله 
تحقق حسی یا عقلی نداشته باشد، از نوع تخییلیه 

). در این دو نوع 244: 1999(الهاشمی، » است
عاره، اگر رابطۀ بین مستعارله و مستعارمنه است

اي منطقی باشد، آن استعاره منطبق با اصل رابطه
نمایی است. ناجی در تصویري که از حقیقت
دهد او را به شیوة استعارة اش ارائه میمعشوقه

کند:تحقیقیه، بهشت جاوید خطاب می
یا جَنَّتیطلَبتِ الکتابۀَ 

وماذا ُتریدینَ أن أکتَُبا
)152: 1980ناجی، (

اي بهشت من! تو خواستی که بنویسم، «ترجمه: 
».خواهی چه چیزي بنویسم؟حال می

لفظ جنّتی استعارة مصرحه از معشوقه است و 
چون مستعارله داراي تحقق حسی است، پس 

باشد. در بالغت سنتی استعاره از نوع تحقیقیه می
هاست و ترین آنها، صریحزیباترین استعاره

ت استعاره نیز تا حد زیادي بسته به صراح
منه مستعار«محسوس بودن مستعارمنه است. 

تواند حسی به لحاظ عینی بودن به مراتب بهتر می
که مستعارله را در ذهن تداعی کند، در حالی

منه عقلی براي رسیدن به این مقام باید مستعار
مقید به وصفی محسوس باشد و گرنه از تداعی 

). 70: 1381(مظفري، » واهد ماندمستعارله باز خ
که مستعارله از تحقق در مثال باال، عالوه بر این

لحاظ عقلی نیز پذیرفتنی حسی برخوردار است، به
- و داراي مقبولیت عام و منطبق با اصل حقیقت

نمایی است.
تعابیر مجازي شعر ناجی نیز خارج از اصل 

نمایی نیست؛ بلکه میان معناي حقیقی و حقیقت
اي منطقی (عالقه) برقرار است زي آن، رابطهمجا

که ذوق موم پذیراي آن است. براي نمونه ناجی 
گوید:می

بِال حبیبٍ وال صدیقْ الطریقَْعلی المُتعبِ طَالَ 
المُرَجَّی   والمَوجُ ال یَرحمُ الغَریقْ الشاطئُ قَد بَعُدَ 

)154: 1980(ناجی، 
دوستی اي که نه راه بر شخص خسته«ترجمه: 

دارد و نه یار، طوالنی شد. آن ساحل مقصود دور 
است و موج بر شخص غرق شده هیچ رحمی 

».کندنمی
اسناد فعل طال به مکان (الطریق) از نوع مجاز 
عقلی است و چنین اسنادي یکی از ابواب مجاز 

) که 103: 1997در بالغت سنتی است (معروف، 
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باشد. میبنابر نظر اهل بالغت مورد پسند عامه نیز
مجاز دوم از نوع مرسل و در لفظ الشاطئ رخ داده 
است. در این مجاز، محل (ساحل) ذکر و از آن 
ارادة حال (آرامش) شده است. طبیعتا ذات ساحل 
مورد آرزو و مقصد افراد نیست؛ بلکه آرامشی که 

فرماست هدف عموم است. ارتباط در ساحل حکم
، ارتباطی معناي حقیقی و مجازي در هر دو مثال

منطقی و در ذوق عموم قابل قبول است؛ لذا 
است.نماییمنطبق بر اصل حقیقت

یکی دیگر از انواع مجاز مرسل در بیت زیر است 
که در آن شاعر جزء (مِعصَم) را ذکر و از آن ارادة 

رابطۀ بین معناي حقیقی و «کند. کل (یَد) می
مجازي رابطۀ جزئیه بوده و در بالغت سنتی چنین 

) و 1996:640(العکّاوي، » اي، منطقی استرابطه
نمایی:منطبق با اصل حقیقت

ی ه وما أبقَیلِمَ أبقعصمیمِی أدمَكدیآه من قِ
یلعَ

)137: 1980(ناجی، 
آه از زنجیرت که دستم را زخمی کرد؛ «ترجمه: 

که از من هیچ برجاي چرا آن را نگه دارم حال آن
».نگذاشت

صاویر  سی ت توان شعري ابراهیم ناجی میبا برر
سی  صاویر منطبق با عقل و ادراك ح گفت این ت
اســـت و چنان باورپذیر و عینی اســـت که ذوق 

پذیرد.همگانی آن را می

تقابل صورت و معنا
شکل سنتی براي  شعر، دو مرحلۀ نگرش  گیري 

بندي بالغی آن را در نظر یافتن معنا و صـــورت
ســـت معنا را شـــاعر نخ«گونه که گیرد؛ بدینمی

ــپس آن را در قالب کالم میدرمی ریزد و یابد، س
ستقل از معنا را بر آن می صویرهاي م شاندت »  پو

عنوان پیشـــگام به). جاحظ87: 1386(فتوحی، 
خواند و پاافتاده میبالغت ســـنتی، معانی را پیش

به لفظ می لت را  جاحظ، اصـــا هد (ال : 1965د
همچون شــریف رضــی ). اما برخی دیگر 3/131

اســت؛ الفاظ در خدمت معانی«بر این باورند که 
فه ـــتزیرا وظی ناس (الشـــریف » اش، آرایش مع

). 244: 1955الرضی، 
که اش، ضمن آنابراهیم ناجی در تصاویر شعري

گان پیروي می ـــت گذش فاهیم  عانی و م ند؛ از م ک
کان لفظ را  حداالم به لفظ داده و  لت را  اصـــا

صویري که از دیدار جمآراید. از آنمی ست ت له ا
دهد:اش ارائه میخود با معشوقه

دٍیَکَينحـودُّـتَمْتَدٍیَوَ
قْ یرغَ لِتْدَّمُ وجِالمَن خاللِمِ

)133: 1980(ناجی، 
شد؛ «ترجمه:  شوده  سویم گ ستی که به  و آن د

که از میان امواج به یاري غریقاست ان دستی بس
».شوددراز می

حالت دراز شـــدن دســـتان شـــاعر در این بیت 
شبیه  ستی ت سمت خود را به حالت د شوق به  مع

یاري غریقی دراز می به  یان امواج  که از م ند  ک
شبیه، تمثیلی می سنتی به این ت شود. در بالغت 
شبه در آن وجه«گویند و آن تشبیهی است که می

ــد متنزع از چند چیز ــفتی باش : 1997(علّام، » ص
ز سویی مشبه بنا به ). در این تصویرپردازي ا105

تواند داشــته باشــد تعریف احوال مختلفی که می
شــبه در آن شــود و از ســوي دیگر چون وجهمی

یافتن آن، ذهن براي به دســـت«دیریاب اســـت، 
به می ما را نیز تجر حل مع کاپوي  ند و لذت ت ک

یل هم در همین اســــت بایی تمث (مظفري، » زی
1381 :62 .(

دهد، کوشــد در تصــویري که ارائه میناجی می
شد.  صویر ک شوق را به ت ستان مع زیبایی امتداد د

به و او این مفهوم را با الفاظی که متشکل از مشبه
صویر میوجه ست، چنان به ت ضمنی ا شد شبهِ  ک

ـــتی که او که در آن بالغت موج می زند. ممارس
ـــنتی دارد برایش به عنوان یک تصـــویرپرداز س

آمیزد در میی را به ارمغان آورده که با جان معرفت
ظه حاف بدل و در  کۀ روحی ت یک مل به  اش 

هایش دو گاه حافظه به کمک ذخیرهآن«شود، می
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آورد: یکی فرایند ذهنی و فرایند را به اجرا در می
ـــه و  ندیش ند ذهنی، ا ند خیالی. فرای دیگري فرای

، (فتوحی» آفریندهاي معین میمعانی را با داللت
کند که در این بیت ) و به او الهام می86: 1386

شیدة  ستان ک صویري زیبا از د ست ت ضروري ا
معشـــوق ارائه گردد؛ لذا این مفهوم در درون او  

فرایند «گردد. ســپس ذهنی تبدیل میبه اندوختۀ 
ـــی  باس خیالی، تصـــویرهاي هنري را همچون ل

ــاندنگارین بر پیکر معنا می (همان) که این » پوش
انگیزي به دستی تشبیه س رنگین در اوج خیاللبا

سمت غریق می شود که با تمام توان و قدرت به 
برتري صورت بر معناشود. اینجاست که دراز می

گردد.نمایان می
سنتی نیز تقابل میان صورت  ستعارة  ساختار ا در 
(معناي حقیقی) و معنا (معناي غیرحقیقی) برقرار

شته، ست. از نظر بالغیان گذ ضوح از ا معنا به و
ست.  ست که از «صورت جدا صورت، قالبی ا
شاعر مبینی میقبل براي معنا پیش ثل بنّا شود و 

یا قالیبافی است که باید بر اساس آن کار خویش 
شۀ ذهنی ها اش را در آن قالبرا پیش ببرد و اندی

). ناجی با رعایت 571: 1988خلدون، (ابن» بریزد
یند:آفراین اصل، استعاره می

نقَلتُ حیاتی والحیاةُ بِنا تَجري
لواقعِ الُمرِّ لالُحلمِ المَعسولِمِن 

)283: 1980ناجی، (
ساختم، حال آنزندگی«ترجمه:  که ام را دگرگون 

به واقعیتی تلخ  ـــیرین  یاي ش ندگی مرا از رؤ ز
».کشاند

ــاعر به ــادهجاي اینش اي که بیانگر که واژگان س
یت  باشد، از واژگان دلنشینی رؤیا و بدبودن واقع

ستفاده می شیرین) و المُرِّ (تلخ) ا سولِ ( کند؛ المَع
ــتعارة مکنیه، رؤیا و واقعیت  بنابراین به روش اس

سته که به شیرین را همچون خوراکی دان ترتیب، 
و تلخ است. این تصویرآفرینی چنان زیباست که 

20synesthesia

کند غرض شـــاعر برتري دادن مخاطب درك می
ه در این تصــویر، صــورت بر معناســت؛ چراک

ـــود و حواس در هم آمیخته می آمیخته درهم«ش
ـــدن حواس مختلف با یکدیگر، باعث زیبایی  ش

). تلفیق 130: 2000(ابراهیم، » شــودتصــاویر می
ست، در  شایی با اموري که قابل لمس نی حس چ

ـــت. در این 20آمیزينقد ادبی به حس معروف اس
ـــنیــدنی«آرایــه  گردد و هــا، داراي رنــگ میش

بدیل مییاییبو به آواز ت ـــود و دیدنیها،  ها، ش
).1990:22الجنابی، (» گرددبو میخوش

شــود که در بالغت ســنتی به شــاعر توصــیه می
ها و مفاهیم هاي شــناخته شــده و قالباســلوب«

»  مشـــهور و متداول را خوب بیاموزد و بیازماید
ـــیق، (ابن عنوان یک )، تا بتواند به362: 1963رش

معنا را در قالب نظم بیاورد و وزن شــاعر موفق، 
ــت را به ــاعر با این کار و قافیۀ درس کار گیرد. ش

شه اش ارائه دهد. این قاعده صورتی زیبا از اندی
هاي مجازي شعر ناجی رواج دارد. او در صورت

با تبعیت از این اصـــل، ابتدا معناي حقیقی را در
ـــپس آن را در قالب ذهن خود آماده می کند؛ س

صورت)، و بدینجازي میالفاظ م گونه از آورد (
کند تا با این کار بیان صـــریح آن معنی پرهیز می

بر زیبایی شعر خویش دوچندان بیفزاید:
المَلَلْ احَأشبولیَي حَوأرَمْئِنی سَیا بِعیألمحُ الدن

)133: 1980(ناجی، 
سته به دنیا می«ترجمه:  ون نگرم و پیرامبا دیدة خ

».بینممیهاي ملولخود شبح
شاعر در این بیت لفظ أشباح (الزم) را در معناي 

کار برده است. او رمق (ملزوم) بهمجازيِ افراد بی
ماده می نا را در ذهن خود آ ـــت مع ند و نخس ک

صورتی جاي اینبه ستفاده کند که  که از الفاظی ا
ـــاده و پیش دهد، واژگان را در پاافتاد ارائه میس

با صـــورتی ژرف ناي غیرحقیقی  بهمع کار تر 
هایی اگر شـــاعر لفظ می جاز گیرد. در چنین م
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به بهحقیقی را  مام جن به هکار گیرد ت نا  اي آن مع
یان مجازي، ذهن مخاطب می ـــد؛ ولی در ب رس

تازه« تر مخاطب براي جســـتجو و طلب مفهوم 
شتیاق پیدا می ست ا کند و این یک عامل روانی ا

ــتري می ــخن را تأثیر و نفوذ بیش ــدکه س »  بخش
ــفیعی ). عامل دیگري که 106: 1378کدکنی، (ش

ستفاده می ست شاعر از معناي مجازي ا کند این ا
فاهیم ذهنی وي  ناي حقیقی براي م که دایرة مع

ستفاد می کند محدود است؛ لذا از تعابیر مجازي ا
ـــاعر  که در نظر ش ید  ما بات ن به مخاطب اث تا 

دارد.صورت بر معنا برتري

گیرينتیجه
ــاویر خ ــی تص ــعر ابراهیم یالبا بررس انگیز در ش

ناجی این حقیقت آشکار گشت که:
است که میان عناصر سازندة شاعر تالش کرده-

اش نوعی تناســب برقرار کند تا تصــاویر شــعري
مک  با ک لذا  لذت ببرد؛  عۀ آن  طال نده از م خوان

اش شگرد تشبیه، استعاره و مجاز، ادراکات درونی
هاي هستی هرا در لباس واژگانی متناسب با پدید

کشد.به تصویر می
هایش به نگاه شــاعر در بیشــتر تصــویرپردازي-

گذشـــته و تقلید از آن اســـت؛ چراکه به نظر او 
سته شینیان توان هاي طبیعت اند، زیباترین پدیدهپی

را انتخاب و در آثارشــان بیان کنند، پس بهتر آن 
ـــتگان را  ـــت که او، دنیاي جاودنۀ آثار گذش اس

دهد.الگوي خود قرار
فت - با ظرا نه  ـــاعرا عابیر ش ناجی در انتخاب ت

نه ندا تا آناي عمل میهنرم ند و  که برایش ک جا 
ست از واژگان نامفهوم و زائد می پرهیزد مقدور ا

ست  تا همۀ مخاطبان آن را دریابند. این بدان معنا
اي از که شاعر، تشبیه، استعاره و مجاز را در هاله

کهواژگان مبهم نمی ـــل پیچد؛ بل با رعایت اص
کند.وضوح، تصویرسازي می

ــل حقیقت- ــت ناجینمایی، بنابر اص تأکید داش
ـــعري اي بیافریند که مطابق عقل، و تصـــاویر ش

ـــاختی  لذا س ـــود؛  پذیرش عموم واقع ش مورد 
لب کالمی موزون  قا یت را در  پذیر از واقع باور

هایی را که برگرفته از دهد. او صـــورتارائه می
ست، به کم ستعاره و تخیل ا شبیه، ا شگرد ت ک 

دهد که مخاطب مجاز، چنان باورپذیر نشـــان می
پــذیرد همــه چیز از منطق معمول پیروي می
کند.می
هاي مجازي شعرش، اصالت ناجی در صورت-

آراید. او با را به لفظ داده و حداالمکان لفظ را می
تبعیت از این اصل، ابتدا معناي حقیقی را در ذهن 

کند؛ سپس آن را در قالب الفاظ خود آماده می
گونه از بیان آورد (صورت)، و بدینمجازي می

کند تا با این کار بر صریح آن معنی پرهیز می
زیبایی شعر خویش دوچندان بیفزاید.
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