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چکیده
ایامژپردازی هــای  و  خیال انگیــز  عنــارص  وفــور 
هنرمندانــه و شــاعرانه در شــعر شــریکو بیکــس  کــه 
شــاعر  مربزتریــن  و  بزرگرتیــن  بایــد  را  او  حــق  بــه 
ــدری  ــه ق ــامر آورد، ب ــه ش ــردی ب ــات ک ــرداز در ادبی نوپ
ــده ای را و  ــر خوانن ــم ه ــه چش ــت ک ــل اس ــور تأم در خ
متــام هــوش و حــواس هــر شــنونده ای را جمــذوب خــود 
ــر آن اســت کــه  ــن پژوهــش ب ــن روی، ای ــد. از ای می کن
 در حــوزه ی مطالعــات ادبیــات تطبیقــی و بــه روش
حتلیلی-توصیفــی، موضــوع مــورد نظــر را در شــعر 
ایــن شــاعر و اشــعار حممــود درویــش شــاعر نامــدار 
و پــرآوازه ی عــرب، مــورد بحــث و کنــکاش قــرار 
دهــد. از آنجــا کــه جامعــه ی آمــاری موضــوع بــس 
گســرتده اســت، از هــر یــک از شــاعران قصیــده ای 
ــه  ــتفاده ی ماهران ــد. اس ــده ش ــور برگزی ــن منظ ــرای ای ب
ــریکو  ــعر ش ــردازی در ش ــال و ختیل پ ــاعرانه از خی و ش
اســت؛ حــال  متنوع تــر  پررنگ تــر و  بســیار  بیکــس  
آن کــه حممــود درویــش بــا وجــود وســعت خیــال و 
بررســی،  مــورد  قصیــده ی  در  تصویرپــردازی اش 
ــزده اســت. ــل و گســرتانیدن آن دامــن ن ــه ختی ــدان ب چن

ــال، شــریکو  ــال، ختیــل، صــور خی واژگان کلیــدی: خی
ــی. ــل تطبیق ــش، حتلی ــود دروی ــس، حمم بی ک

کورتە

وێنەسـازییە  و  خەیاڵکـردەکان  هێامنـە  زۆربوونـی 

شـێرکۆ  شـیعری  لـە  شـاعیرانەکان  و  هونەرمەندانـە 
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کـە چـاوی هـەر خوێنەرێـک و هـۆش و سـەرنجی 

هەمـوو گوێگرێـک بـەرەو خـۆی ڕادەکێشـێت. هـەر 
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1- مقدمه
از مقوله هـای بنیادیـن و بسـیار پرنقش جهان شـعر، صـور خیال و ختیـل و تصویرپردازی 
خیال آمیـز اسـت. شـاعر بنـا بـه قـوه ی خیـال و خالقیـت ذهنـی خویـش شـعرش را از 
تصویرهـای ختیل آمیـز انباشـته می کنـد. تصویرپـردازی در شـعر خالی از خیـال نمی تواند 
باشـد. تعریـف شـعر بـا عنوان »سـیالن احساسـات« و بیان هنـری و ملمـوس فکر برش به 
زبانـی عاطفـی و آهنگـنی و نیز بـا عنوان »رسـتاخیز کلامت« )فرمهنـد، 1389: 103(، به 
میـزان بسـیار قابـل توجهـی بر اشـعار شـریکو بیکـس  مطابقـت می کند. این شـاعر ضمن 
میـان حمتـوا و تکنیک هـای شـاعری، تصویرهـای خیال آمیـز  تـوازن  و  تناسـب  رعایـت 
بسـیار دل انگیـز و پرنقـش و مهیجـی آفریـده اسـت. حممـود درویـش شـاعر توانـای عرب 
بـا ایـن کـه شـعر او ماالمال از تصاویـر هیجان انگیز و ختیلی اسـت، سـنگینی کارش را بر 

الیـه ی حمتـوا و موضوع گذاشـته اسـت.

1-1- بیان مسأله
مطالعـه و خوانـش نقادانـه ی شـعر جوانب عدیده ای را شـامل می شـود. بررسـی و حتلیل 
تصویرپـردازی و هنرنامیی هـای شـاعر در اسـتفاده از خیـال و عنـارص وابسـته بـه آن و بـه 
کارگرفتنـش در آفرینـش تصاویـر ختیلـی و متزاحم یکی از این جوانب عدیده اسـت. این 
پژوهـش بـر پایـه ی کنـکاش و حتقیـق دربـاره ی خیـال و جایـگاه و کارکـرد آن در تصاویـر 
شـعر دو شـاعر برجسـته ی کـرد و عـرب، شـریکو بیکـس  و حممـود درویـش بنیـان هنـاده 
شـده و در آن کوشـش شـده اسـت تصاویـر فنـی و هنـری و نقـش عنـر ختیـل در آن هـا 
حتلیـل و بررسـی شـود. بدیـن منظـور رسآغـاز آن پرداختن بـه خیال و ختیـل و صور خیال 
و کارکـرد و جایـگاه آن در تصویرپـردازی اسـت، آن گاه پـس از معرفـی کوتـاه دو شـاعر 
و قصایدشـان، بـه حتلیـل و ترشیـح موضـوع و اسـتخراج مصداق هـای تصاویـر ختیلـی و 
عنـارص بالغـی پدیـد آمـده در آن پرداختـه شـده اسـت. در ایـن بخـش تصویرهایـی کـه از 
رهگـذر تشـبیه، اسـتعاره، کنایـه، تضـاد، پارادوکس، و تصاویر تلفیقی آراسـته گشـته اند، 

پـردازش و حتلیـل شـده اند.

1-2- پیشینه ی پژوهش
خیــال و تصاویــر پرداختــه از آن موضــوع پژوهش هــای بســیاری بــوده اســت و کتاب های 
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زیــادی هــم در ایــن خصــوص بــه رشــته ی حتریــر درآمــده اســت. در ایــن حــوزه، درباره ی 
شــریکو بیکــس  در جمــالت و نرشیه هــای معتــرب مطلبــی بــه چــاپ نرســیده اســت؛ گرچــه 
برخــی از آثــارش بــه فارســی برگردانیــده شــده، اّمــا بــا ایــن حــال پژوهشــی کــه بــه 
موضــوع خیــال و حتلیــل تصاویــر ختیلــی در اشــعار ایــن دو شــاعر پرداختــه باشــد، یافــت 
نشــد. دربــاره ی حممــود درویــش اّمــا پژوهش هــا و نگاشــته هایی چنــد موجــود اســت. از 
مهم تریــن آثــار حتقیقــی دربــاره ی شــخصیت و شــعر ایــن شــاعر کتــاب حممــود درویــش 
ــون  ــز پریام ــی نی ــه مقاالت ــان ک ــت. مهچن ــاش اس ــاء نق ــه ی از رج ــاعر األرض املحتل ش
شــخصیت، شــعر و ســبک شــاعری اش بــه رشــته ی حتریــر درآمــده اســت؛ ماننــد مقالــه ی 
»اخلصائــص النقدیــه ی ملضامــنی شــعر حممــود درویــش« چــاپ شــده در جملــه ی إضــاءات 
ــرد« حممــود درویــش« چــاپ  ــده ی »العــب الن ــه ی )1390(؛ »سبک شــناختی قصی نقدی
شــده در جملــه ی انجمــن ایرانی زبــان و ادبیــات عربــی )1389(. مهــه ی این هــا در جــا و 
ــن  ــردازی ای ــژه تصویرپ ــعر و به وی ــبک ش ــا در س ــا ناگفته ه ــود ارج دارد، اّم ــوع خ موض

دو شــاعر فــراوان اســت.

1-3- اهداف و رضورت پژوهش
حتلیـل و تطبیـق اندیشـه ها و ختیـالت دو شـاعر از دو حـوزه ی زبانی و ادبـی و برابر هنادن 
تصاویـر خیالـی آن ها به منظور دسـت یافتن به وجوه شـاعرانگی و سـبک تصویرپردازی 
و نقـاط افـرتاق و اختـالف آن هـا، از مجلـه اهـداف ایـن حتقیـق اسـت. مهنی طـور از اهـم 
اهـداف دیگـر ایـن پژوهـش، گشـودن راهـی بـه انجـام پژوهش هـای اصیـل و علمـی در 
بـاره ی شـعر و ادبیـات کـردی بـه واسـطه ی در پیـش گرفتـن حتقیـق تطبیقـی اسـت. ایـن 
اقـدام می توانـد نتایـج ارزنـده و پربـاری در پـی داشـته باشـد و مسـری پرثمـری را بـه روی 

پژوهشـگران ایـن حوزه بگشـاید.

2- تعاریف و مبانی پژوهش
2-1- ختیل و خیال

در فرهنگ هـا بـرای معنـای ختیـل چنـنی می خوانیـم: »ختّیل الّشـیء: تصـّوره«؛ یعنی آن را 
جمسـم کـرد. ابـن منظور آورده اسـت: »ختیَّل الشـیُء له: تشـّبه«؛ یعنی مهاننـد آن به نظرش 
آمـد )ابـن منظـور، بی تـا: ذیل مـاده ی خیل(. دهخـدا زیر معنـای ختیل »در خیـال آوردن« 
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را ذکـر کـرده و گفتـه اسـت در اصطـالح بدیع آن اسـت که شـاعر چیـزی را در ذهن ختیل 
کنـد بـه سـبب تعقـل بعضـی اوصـاف آن کـه در آن صـورت بنـدد )دهخـدا، بی تـا: ذیـل 
ختیـل(. فرهنـگ عمیـد بـه کار انداختـن خیـال را در تعریـف ختیـل آورده اسـت )عمیـد، 
بی تـا: ذیـل ختیـل(. خیـال را نیـز در معنای »طیف، سـایه و تصویـر« آورده انـد )ر.ک: ابن 

منظـور، بی تـا: ذیـل مـاده ی خیل(.
فلسـفه گرایان  و  منطقیـون  دیـد  از  ادبـی، و حتـی  اثـر  از مهم تریـن عنـارص  خیـال 
عنـر خیـال، جوهـر شـعر اسـت )طالبیـان، 1378: 31( کـه سـهم بسـیار مهمـی در 
انتقـال و دریافت هـای ذهنـی شـاعر و آشـنا نمـودن خواننـده یـا شـنونده بـا دنیـای ذهـن 
شـاعر دارد. در حقیقـت »خیـال از عوامـل برانگیزاننـده ی عاطفـه ی زیبایـی و از نتایـج 
آن و در برگرینـده ی لـذت ابتـکار اسـت؛ زیـرا باعث تکمیل اندیشـه ی هنرمنـد و آفرینش 
اندیشـه ای نـو و اهلـام گرفتـه از آن، می گـردد« )غریب، 1378: 49(. ختیـل در آثار هنری 
و بـه ویـژه در شـعر نقـش بسـیار برجسـته ای ایفـا می کنـد؛ حاصـل ختیـل، صـور خیـال و 
تصویرهـای هنـری و ادبـی اسـت )پورجـوادی، 1388: 23-22(. گذشـتگان، ختیـل 
را تأثـری سـخن بـه وجهـی از وجـوه ماننـد قبـض و بسـط در نفـس دانسـته اند )طالبیـان، 
1378: 31(. چنـان کـه ذکـر شـد، خیال در اثر ادبی وسـیله ی نشـان دادن عاطفه اسـت. 
از مجلـه سـنجه هایی کـه ناقـدان بـرای ارزیابـی خیـال یافتـه و پرداخته انـد، برخـی عبارتند 
از: بالغـت تصاویـر خیالـی، نـوآوری در خیـال یـا خیـال ابتـکاری و میـزان تأثریگـذاری 
صـور خیالـی )اکـربی زاده و دیگـران، 1388: 36(. پـس می تـوان ادعـا کـرد کـه دامنه ی 
خیال در اشـعار شـاعران بسـیار گسـرتده اسـت و تصویرهای متنوع و ابتکاری، نتیجه ی 
جسـتجوی ذهـن آنـان در پـرورش ایـامژ و یـا معانـی ختیلـی اسـت؛ زیـرا خیـال حتـت تأثری 
احسـاس و عاطفـه در ذهـن شـاعر بـه پـرواز در می آیـد و تصویـری جـدا از رسوده هـای 
گوینـدگان دیگـر خلـق می گـردد. شـریکو بیکـس  خـود خیـال را اساسـی ترین عنـر 
شـعر می دانـد؛ وی آن گاه کـه در آن سـفر خیالـی بـا نالـی- شـاعر بـزرگ کالسـیک ُکـرد 
ـ هم سـخن می گـردد، سـخنی را از زبـان او در بـاره ی شـعر نـو نقـل می کنـد مبنـی بـر 
این کـه »شـعر اگـر ظریف باشـد و خیـال در آن به پرواز درآید، شـنیدنی اسـت« )بی کس، 

.)598  :2006
از دو جهـت مـورد بررسـی  بـه گفتـه ی پورنامداریـان: »عنـر ختیـل را می تـوان 
قـرار داد؛ یکـی در حمـور عمـودی شـعر یعنـی در طـول مراع هـا که منجـر به اجیـاد انواع 
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جمـاز، تشـبیه و اسـتعاره می گـردد، و دیگـری در حمـور افقی شـعر که در واقـع تصویرهای 
پراکنـده ی شـعر را بـه هـم پیونـد می دهد و طرحی یکپارچه و سـاختامنی اسـتوار را به کل 
اجـزای شـعر، متناسـب و مهاهنـگ با حمتـوا می بخشـد« )پورنامداریـان، 1374: 166(. 
غالبًا صور خیال در ادبیات و به ویژه در شـعر، شـامل توصیفاتی اسـت در قالب تشـبیه، 

اسـتعاره و اغـراق )حاج حسـنی و حممـودی، 1393: 37(.

2-2- تصویر و تصویرپردازی
تصویـر یـا ایـامژ1 از مجلـه اصطالحـات پرکاربـرد در حـوزه ی زیبایی شناسـی و نقـد ادبـی 
بـه شـامر مـی رود و بـه جهـت اهبـام و پیچیدگـی خـاص موجـود در آن، تعاریـف متعددی 
بـرای آن ذکـر شـده اسـت. ایـامژ در لغت نامـه »شـبیه، کپـی، جمسـمه، هیئـت، بازتـاب، 
بینـش و تصویـر ذهنـی« )آریان پـور، 1380: 702( معنا شـده اسـت، یا چنان که سـی دی 
لویـس2 شـاعر انگلیسـی گفتـه اسـت: »ایـامژ تصویـری اسـت که شـاعر آن را به وسـیله ی 
کلـامت می سـازد« )مریصادقـی، 1376: 75-76(. در تعریفـی دیگـر، چننی آمده اسـت 
کـه »صـور خیـال یـا ایامژهـا آثاری هسـتند، ذهنـی با شـباهت قابـل رؤیتی که به وسـیله ی 
کلمـه، عبـارت یـا مجلـه ی نویسـنده یـا شـاعر سـاخته می شـوند، تـا جتربـه ی حسـی او بـه 
ذهـن خواننـده یـا شـنونده منتقـل شـود« )رصفـی، 1388: 109(. از دیدگاهـی دیگـر 
هرگونـه کاربـرد زبانـی کـه از هنجـار عادی فراتر برود و اعتال و درخششـی داشـته باشـد 
و در ذهـن خواننـده جنبـش و هیجانـی اجیـاد کنـد یـا منجـر بـه انگیـزش عاطفه ای بشـود، 
تصویـر اسـت )طالبیـان، 1378: 32(. بـه هـر تقدیـر تصویـر و تصویرپـردازی هـم در 
سـاحت شـعر کارکـردی وسـیع و تعینی کننـده دارد، و هـم در سـاحت حیـات شـعوری 
انسـاِن شـاعر دارای نقـش و تأثـری اسـت. تصویـر را گاهی بـه نامیـش درآوردن جتربه های 
حسـی بـه وسـیله ی زبـان تعریـف کرده انـد )پریـن، 1383: 38(. بـرای ارزیابـی صـور 
خیـال و سـبک تصویرپـردازی بایـد بـه پویایـی، حرکـت و حیـات تصاویـر ختیلـی توجـه 
نمـود، کـه یکـی از معیارهـای اندازه گریی و سـنجش صـور خیال از مهنی رهگذر اسـت. 

تصویرسـازی در شـعر، خـود نوعـی آفرینـش هنری اسـت.

1- Image.

2- C. day lewis.
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3- شریکو بیکس  )2013-1940(
شـریکو بیکـس  را بـه حـق پرآوازه تریـن شـاعر معـارص و نوپـرداز کـرد بایـد بـه حسـاب 
آورد. وی فرزنـد فایـق بیکـس  کـه او نیـز خـود از شـاعران نامـدار کالسـیک بـه شـامر 
می آیـد، اسـت. در سـلیامنیه بـه دنیـا آمـد. در قلمرو زبان و ادب فارسـی شـریکو شـاعری 
نام آشناسـت. وی از رهگذر کسـانی چون سـید علی صاحلی وارد این حوزه شـده است. 
صاحلـی جایـگاه شـریکو را بـس بلند و جهانـی می داند. وی کـه شـریکو را بلندآوازه ترین 
شـاعر جهانـی زبـان کـردی بـه شـامر مـی آورد، او را در ردیـف شـاعرانی چـون فدریکـو 
گارسـیا لـورکا، ناظـم حکمت، یانیس ریتسـوس، پابلو نرودا، آدونیـس و حممود درویش 
می دانـد )صاحلـی، 1371(. شـریکو جوایـز جهانـی چنـدی را کسـب کـرده اسـت. او از 

حیـث حجـم و نـوآوری در موضـوع از پرکارتریـن شـاعران کـرد اسـت.
شـاید یکـی از برجسـته ترین هنرنامیی هـای شـریکو بیکـس  در آفریـدن اسـتعاره های 
بدیـع و ایامژهـای نـِو شـاعرانه اسـت؛ اسـتعاره هایی کـه گاه گاهـی بـه جمـاز بعیـد ختـم 
می شـود، و ایامژهایـی کـه ویژگی »ذاتی و یا اختصاصی بودن« را به شـعر و نوآوری های 
ایـن اسـت کـه چیزهـای  بارزتریـن ویژگی هـای شـریکو بی کـس،  از مجلـه  او می دهـد. 
اثـریی و غریمـادی را بـه گونـه ای بدیـع و زیبـا و بیشـرت در قالـب ماده به تصویر می کشـد. 
بنابرایـن تصاویـرش اغلـب جتسـمی و ملمـوس اسـت. مبالغه نیسـت اگر بگوییـم جوهر 
 ،)1968( ههڵبهسـت)1(«  »تریفـهی او  مهـم  آثـار  از  کالم.  نـه  اسـت،  خیـال  او  شـعر 
»کـهژاوهی گریـان)2(« )1969(، »کاوهیئاسـنگهر)3(« )1971(، »مـنتینوێتیـمبـهگـڕ
بـاران)5(« )2000(، و  پهپوولـه1« )1991(، »ژنو ئهشـکێ)4(« )1974(، »دهربهنـدی
»سـروودهبهردینـهکان)6(« )2005( را می تـوان نـام بـرد. وی در وادی شـعر، بـا مهارتـی 
بسـیار و بـه گونـه ای خالقانـه و بـا اسـتفاده ی منحـر بـه  فـرد از خیـال و توانمندی هـای 
از  اسـت.  یازیـده  دسـت  مضمون آفرینـی  بـه  تصویرپـردازی،  و  تصویرسـازی  در  آن 
پهپوولـه« اسـت کـه بـا عنـوان »دره ی  گران سـنگ ترین آثـار او از ایـن حیـث »دهربهنـدی

پروانـه« چنـد بـار بـه فارسـی ترمجه شـده اسـت.
در ایـن اثـر کـه شـریکو بیکـس  خـود آن را »رسوده ای بلنـد« خوانده و بـه »رودی از 
شـعر« ماننـد کـرده اسـت، نـوآوری و تنـوع تصاویـر و تشـبیهات و اسـتعاره های نویـن و 
دل انگیـز در جـای جـای آن مـوج می زنـد. مهان گونـه کـه گاهـی شـعرا بـرای بیـان آمال و 

1- دره ی پروانه.
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اندیشـه ها و خواسـته های خـود شـیوه های گوناگونـی را برمی گزینند کـه یکی از منحر 
بـه فردتریـن  آن هـا سـفرهای خیالـی اسـت، و در ایـن سـفرها گاه شـاعران بـه جهـان و یـا 
و  آرمان هـا  بـا  و  می کننـد  سـفر  حـال  زمـان  یـا  و  آینـده  گذشـته،  در  دیگـر  جهان هایـی 
رؤیاهـای خویـش دیـدار می کننـد، یـا در دنیـای رؤیایی خـود، آن هـا را بر زبـان می رانند، 
شـریکو بیکـس  نیـز در ایـن اثـر خـود )دّره ی پروانـه( چنـنی سـفری را جتربـه کرده اسـت. 
بـه ویـژه در بخـش پایانـی آن )بی کـس، 2006: 574-612( کـه بـه نسـبت طوالنـی هم 
هسـت. در ایـن بخـش شـاعر در سـفری خیالی به گذشـته، خود را بر رس میعـادگاه دیدار 
بـا نالـی شـاعر بلنـدآوازه ی اواخـر قـرن نـوزده می بینـد و شـور و شـوق و هیجـان و گاه 
گاهـی اضطـراب رویارویـی بـا او آرام و قـرار از او گرفتـه اسـت و جریـان سـیال ذهـن 
شـاعر چـون رودی خروشـان در نظـر خواننـده ای کـه در عـنی حـال بیننـده هـم هسـت، 
جلوه گـر می شـود. بنابرایـن مرجـع اصلـی مـواد ایـن پژوهـش، ایـن بخـش از اثـر اسـت.

4- حممود درویش )2008-1948(
حممــود درویــش شــاید پرآوازه تریــن شــاعر فلســطینی اســت. وی در روســتای »بــروة« در 
نزدیکــی شــهر عــکا در فلســطنی بــه دنیــا آمــد )النقــاش، بی تــا: 96( و در رسزمنی هــای 
اشــغالی زیســته اســت؛ و از مهــنی رهگــذر از پرکارتریــن شــاعران ادبیــات پایــداری 
فلســطنی اســت. او مدتــی )تــا ســال 1999( عضــو ســازمان آزادی بخــش فلســطنی 
ــریوت،  ــره، ب ــهرهای قاه ــرش را در ش ــادی از عم ــال های زی ــش س ــود دروی ــود. حمم ب
ــاء نقــاش )مهــان: 8(  ــه تبعیــد گذرانــده اســت. او بــه گفتــه ی رج تونــس و پاریــس ب
ــن  ــرید. ای ــرار می گ ــارص ق ــتعد دوره ی مع ــرب مس ــاعران ع ــان ترین ش در رأس درخش
شــاعر گرچــه بیــش از هــر چیــز بــه مســأله ی پایــداری و مصیبت هــای مــردم فلســطنی و 
اشــغال رسزمنی شــان پرداختــه اســت، اّمــا نبایــد گــامن کــرد کــه شــعر و ســبک شــاعری 
ــی می شــود )شــفیعی  ــنی ارزیاب ــا از حیــث تکنیــک و فــن در ســطحی پای او ضعیــف و ی
کدکنــی، 1387الــف: 256(؛ او اگــر شــاعر پایــداری فلســطنی هــم نبــود بــاز در شــامر 
بزرگ تریــن شــاعران معــارص عــرب بــه حســاب می آمــد )نــارص، 2008: 2(. تصاویــر 
گــریا و خیال پردازی هــای شــاعرانه در آثــار او جلــوه ای بــارز دارد. حممــود درویــش 
آثــار فراوانــی از خــود بــه یــادگار گذاشــته اســت. از مجلــه أوراق الزیتــون)7( )1964(، 
ــّل  ــح الظ ــک)9( )1972(، مدی ــک أو ال أحّب ــطنی)8( )1966(، أحّب ــن فلس ــق م عاش
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ــًا)12(  ــرش کوکب ــر)11( )1984(، أحدع ــح البح ــار ملدائ ــی)10( )1983(، حص العال
ــر  ــرد. ایــن پژوهــش ب ــام ب ــوان ن ــدًا)13( را می ت )1992(، و ملــاذا ترکــَت احلصــان وحی

پایــه ی متــن مدیــح الظــّل العالــی انجــام گرفتــه اســت.

5- پردازش حتلیلی موضوع
شـاعران در جهـان ضمـری و شـعور و احسـاس خویـش آن گاه کـه چشـامن ژرف کاو خود 
را بـه پریامـون خویـش خـریه می کننـد، رنـگ و رو و نقـش و نگارهایـی را می بیننـد و بـه 
تصویـر می کشـند کـه بسـا حتـی خودشـان در حالت عـادی از تصویـر یا حتـی از درک آن 
بـا ایـن کیفیـت عاجزنـد. آن هـا شـعر خویش را چنـان بـا تصاویر زیبـا می آرایند که چشـم 
هـر بیننـده و گـوش هـر شـنونده ای را جمـذوب خـود می سـازد. ارسـطو، مـاده ی شـعر را 
»خیـال«؛ و شـعر را کالمـی شـورانگیز و دارای عنـر ختیل می داند. ابن سـینا هم، شـعر 
را سـخنی خیـال انگیـز می خوانـد کـه از اقوالـی مـوزون و متسـاوی سـاخته شـده باشـد. 
خواجـه نصـری طوسـی نیـز، ختیـل را پایـه ی شـعر دانسـته و حتـی انتخـاب وزن را از آن 
جهـت مهـم دانسـته کـه بـه صـورت خاصـی، اقتضـای ختیـل می کنـد. افالطون مهـنی نظر 
را راجـع بـه شـعر دارد و می گویـد: اگـر شـعر عنی مـواد عامل واقع باشـد، تقلیـدی بیهوده 
و بی لطـف خواهـد بـود. بنابرایـن آنچـه سـخنان و توصیفات خـاص شـاعرانه را از کالم 
و معانـی ظاهـری و عـام جـدا می کنـد، مهـان »ختیـل« اسـت؛ و حاصـل ختیـل اسـت کـه 
»ایـامژ« و یـا »صـورت خیـال« نامیـده می شـود. صورت هـای شـاعرانه و یـا آفرینش هـای 
ختیلـی عبـارت اسـت از آن حمیـط خـاص خیال انگیـزی کـه کالم را از روال و طبیعـت 
معمـول و عـادی فضـای »نثر« خـارج می کند و سـبب برانگیختن احساسـات و عواطف 
می گـردد. پـس شـاعر در حقیقـت بـه واسـطه ی چریه دسـتی و نـوآوری در خیال پـردازی 
و آفرینـش تصاویـر خیالـی اسـت کـه نـه تنهـا بـه عنـوان شـاعر، کـه بـه عنـوان هنرمنـد نیز 
شـناخته می شـود؛ چراکـه برخـی منتقـدان ادبـی هنـر را نیـز برآینـد خیـال می داننـد. در 
ادبیـات خیـال را دارای عنـارصی دانسـته اند کـه از مجلـه مهمرتیـن آن، تشـبیه، اسـتعاره، 
جمـاز و کنایـه اسـت. مهچنـان کـه بسـیاری از آنچـه در حـوزه ی بدیـع نیز مطرح می شـود، 
در قلمـرو خیـال و از عنـارص آن دانسـته شـده اسـت. در ادامـه بـه ترشیـح تصویرهایـی از 

ایـن دو شـاعر و حتلیـل خیـال و جایـگاه آن در تصویرپـردازی می پردازیـم.
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5-1- تشبیه
تشـبیه را می تـوان اولـنی مرحلـه از دخـل و تـرف خیـال در نظـر گرفـت. ایـن آرایـه ی 
بیانـی دارای تنـوع و گسـرتدگی خاصـی اسـت. حـس و خـرد و ابزارهـای هر یـک در آن 
دخیل اسـت. حواس در تشـبیه حسـی نقش ایفا می کنند و عقل در تشـبیه عقلی و گاهی 
هـر دو در یـک تشـبیه فراهـم می رسـند و ترکیبـی پدیـد می آورند کـه بدیع و تأمـل برانگیز 
اسـت. منظـور از عقلـی یعنـی تشـبیهی کـه با حـواس ظاهری قابـل درک نباشـد. این نوع 
تشـبیه از نظر درجه ی به کار بردن ختیل، در سـطح باالتری از تشـبیه حسـی به حسـی قرار 
دارد. شـریکو بیکـس  هنـگام دیـدار بـا نالـی آغوش خـود و او را به اسـتخری تشـبیه کرده 
اسـت کـه در آن حلظـه پـر از غنچه هـای قرمـز بوسـه می شـود: »یهکهمجـار//ئهسـتێرکی
باوهشـمان//پـڕئهبـێلـهخونچـهیماچـیسـوور)14(« )بی کـس، 2006: 577(. او در 
تشـبیهی رس خـود را بـه یـک ابـر بی بـاران تشـبیه کـرده و می گویـد: »چـهنسـاڵهمـنسـهرم
ههورێکـینهبـارهو//چاوهڕێـیهاتنـیبارانـیئـهمخـهوهم)15(« )مهـان: 575(. وی خـود 
و نالـی را آن گاه کـه بـه هـم می رسـند، بـه دو قاصدک تشـبیه می کنـد که بـر روی یک خار 
نشسـته اند: »پێـکبگهیـن//وهکـوودووپهپوولـهپایـزهیگیرسـاوهیسـهردڕکـێ)16(« 
)مهـان: 577(. شـریکو خـود، خیـال را بـه بـاران ماننـد کـرده اسـت و می گویـد: »امـا از 
حیـث پرتـو اندیشـه های عمیـق،// بـاران خیـال و جرقه هـای احساسـات شـاداب// 
بـه آب و  نالـی را  او  تـو ژرفناک ترنـد« )مهـان: 582(.  بی گـامن رسورم //... کلـامت 
خـودش را بـه بیـد جمنـون در برابـر آب تشـبیه کـرده کـه رس بـه سـجده هنـاده اسـت: »ئـهو
وهختـهیئهگاتـهبهردهمـم//ئـهوئـاوهومـنداربـیو//کڕنۆشـیبـۆئهبـهم)17(« )مهـان: 
584(؛ کـه نشـان از خضـوع و ارادت خـاص شـریکو بیکـس  بـه این شـاعر بـزرگ دارد. 
شـریکو در ایـن شـعر پورتـره ای بسـیار زیبـا و شـاعرانه از نالـی کشـیده اسـت کـه رسشـار 
از نـکات بدیـع هنـری و نـوآوری در صنعـت خیـال و شـعر اسـت. چشـامن او را بـه دو 
گـوی درخشـان در میـان دو غـالف ماننـد کرده اسـت: »دووچـاویڕوون...//دووگۆی
ورشـهدارنلهناودووکاالنهیقووڵوماتدا)18(« )مهان: 591(. رگ های پشـت دسـتش 
را به خطوط آبی روی نقشـه که نشـان رود اسـت، تشـبیه کرده اسـت: »دهمارهکانیپشـتی

دهسـت//وهکجۆگهلـهیباریـکوشـینیسـهرنهخشـهن)19(«)مهان: 592(.
بـه طـور کّلـی تشـبیه در شـعر شـریکو بیکـس  نشـانگر دیـدی نـو نسـبت بـه اشـیا و 
کشـف روابطـی تـازه میـان آن هاسـت و حکایـت از ایـن دارد کـه ایـن شـاعر در آفرینـش 
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تصویرهـای شـعری دارای ابتـکار و نـوآوری اسـت، نـه مقلـد. گاهـی تشـبیهات )صـور 
خیـال( او دیـدی تـازه از اشـیا ارایـه می دهـد. تازگـی چنـنی تصویرهایـی از یـک سـوی 
بـه رهیافتـی دیگرگـون و باژگونـه از زندگـی و جهـان بازمی گـردد، و از سـوی دیگـر بـه 
جتربـه ی شـخصی خـود شـاعر و دقـت نظـرش در اشـیا و امـور و نیـز رسشـت مایه های 
فرهنگـی برمی گـردد کـه ذهـن وی را بـه خـود مشـغول کـرده اسـت، و مهچنـنی ختیـل 
نریومنـدش کـه می توانـد میـان اشـیا و امـور بـه ظاهـر دور از هـم پیونـد و تناسـب برقـرار 

کنـد. تشـبیهات شـریکو بیکـس  غالبـًا حسـی و بلیـغ هسـتند.
حممـود درویـش ابـر را بـه فـوالد ماننـد کـرده اسـت: »واملـاُء مالـْح// والغیـم فوالٌذ 
وهـذا النجـُم جـارْح)20(« )درویش، 2000: 352(. در مهنی عبارت سـتاره را به چاقو 
تشـبیه کـرده و آن را اجیادکننـده ی زخـم دانسـته اسـت. در جایـی دیگر خـودش و خماطب 
مؤنثـش را بـه دو ابـر تشـبیه کـرده اسـت: »کـم ُأحبُّـِک! // غیمتـاِن أنـا وأنـِت وحارسـان 
جـان االنتبـاَه برخـٍة)21(« )مهـان: 358(. او میهـن خویش را به یک چمدان تشـبیه  ُیَتوِّ
کـرده و چمدانـش را میهـن خویش دانسـته اسـت: »ُصَوٌر ملا بعـد النهاْر // وظـالُل إمرأٍة 
تشـبیهات حممـود  غریبـْه // وطنـی حقیبـْه // وحقیبتـی وطنی)22(«)مهـان: 372(. 

درویـش اغلـب حسـی و از نـوع بلیغ هسـتند.

5-2- استعاره
بـر  کـه عـالوه  اسـت  هنـری  آثـار  در  زیبایی آفریـن  عنـارص  مهم تریـن  از  یکـی  اسـتعاره 
ادبیـات، در کلیـه ی آثـار هنـری مـورد توجـه اسـت و شـاید بـه جـرأت بتـوان گفـت کـه 
مفصل تریـن مباحـث تئوریـک در دسـتگاه نظریه ی بیان را به خود اختصاص داده اسـت. 
اسـتعاره عبـارت اسـت از ذکـر مشـبه به و مـد نظـر داشـتن مشـبه از آن. طبیعـی اسـت کـه 
اسـتعاره نسـبت به تشـبیه اهبام افزون تری دارد، چراکه در اینجا باید از آنچه ظاهر اسـت 
درنتیجـه ی کوشـش ذهنـی بـه آنچه غایب اسـت، و یا به دیگر سـخن از معنـای حقیقی به 
معنـای جمـازی یـا از ظاهـر به باطـن پی بربیم. اسـتعاره با مهنی معنی مذکور، فضای شـعر 
را تـا حـدودی اهبام آمیـز می کنـد و ایـن اهبـام سـبب می شـود کـه خواننـده نیز مانند شـاعر 
فعالیـت ذهنـی بیشـرتی را بـرای کشـف معنـی جمـازی و منظـور نظر شـاعر بـه کار بگرید، 
و اگـر ایـن فعالیـت ذهنـی بـه موفقیـت بینجامـد، لـذت کشـف جمهول بیشـرت خواهـد بود 
)پورنامداریـان، 1374: 280(. بـه طـور کّلـی اسـتعاره ها کالم را خیال انگیزتر می کنند.
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شـعر  در  ادبـی  صنعت هـای  شگفتی سـازترین  و  پربسـامدترین  از  یکـی  اسـتعاره 
شـریکو بیکـس  اسـت. ذهـن او بـرای سـاختن و پرداختـن اسـتعاره های نـو و بی نظـری 
مهیشـه آمـاده و پربـار اسـت. نکتـه ی حایـز امهیـت آن اسـت کـه بسـیاری از اسـتعاره های 
موجـود در اشـعار او از نـوع اسـتعاره ی برجسـته اند. ایـن اسـتعاره ها بـه دالیـل خمتلفـی 
شـگفت آورترند؛ از آن جهـت کـه کامـاًل تـازه و بدیع انـد؛ و این کـه بـنی دو طـرف بیانـی 
خـود یعنـی مسـتعار و مسـتعارمنه، شـباهتی برقـرار می کننـد کـه کامـاًل پیچیـده و عجیب 
اسـت و رسشـار از ختیل انـد و کامـاًل هنـری بـه کار گرفتـه شـده اند. در ایـن اسـتعاره ها، 
وجه شـبه کامـاًل پیچیـده اسـت و ذهـن خماطـب را درگـری خـود می سـازد و مهـنی عامـل 
برجسـتگی آن می گـردد. بیکـس  اشـتیاق و سـوز و گـداز نالـی را بـه دریایـی تشـبیه کـرده 
که او را حریان و رسگشـته در آن غوطه ور می سـازد: »نازانمئهووهختهی...//سـهرتاپام
لـهسـۆزیاغـهرقئـهکا...مـنچیبکهم؟)23(« )بی کـس، 2006: 577(. او نالی را نور 
پیشـانی میهن دانسـته اسـت که روشـنی بخش راه شـاعران و ادیبان اسـت: »سـهروهرم!تۆ
نـووریتهوێڵـیواڵتبـوویگهیشـتی)24(« )مهـان: 593(. عشـق بـه زادگاه را بـه بارانی 
تشـبیه کـرده اسـت کـه نالـی در زیـر آن کامـاًل خیس شـده اسـت: »ئـهوکههـاتدڵنیـام//
ئهوینـیشـارهزوورتـهڕتـهڕیکـردووه)25(« )مهان: 576(. شـریکو مهچننی شـعر را چون 
مـاده ای از جنـس مصالـح سـاختامنی ماننـد گـچ یـا چـون ماده ی رنـگ فرض کرده اسـت 
کـه آن را بـا آب درآمیختـه تـا تصویـری از نالـی بکشـد: »مـنئێسـتاکهوشـهملهنـاودهفری

شـیعرائهگرمـهوه)26(« )مهـان: 591(. 
حممـود درویـش هـم بـه میـزان قابـل توجهـی اسـتعاره بـه کار بـرده اسـت. میهـن را 
بـه ظرفـی سـفالنی ماننـد کـرده اسـت کـه شکسـتنی اسـت: »وتنکـر البـالُد عـى أصابعنا 
ِفَک)27(« )درویـش، 2000: 350(. چنان که  ُس من // تلهُّ ـاٍر // وینکـُر املسـدِّ کُفخَّ
پیشـرت هـم ذکـر افتـاد او سـتاره را بـه چاقـو تشـبیه کـرده اسـت، آن گاه چاقـو را حـذف و 
از مالیـامت آن صفـت زمخـی کـردن را آورده اسـت: »واملـاُء مالـْح// والغیـم فـوالٌذ و 
هـذا النجـُم جـارْح)28(« )مهـان: 352(. و در جایـی دیگـر زخم هـای تـن خویـش را بـه 
سـکویی ماننـد کـرده اسـت کـه کسـی بتوانـد روی آن بایسـتد: »مـن َأعطـاک هـذا اللُّغـز؟ 
َک؟// مـن َأعـالک فـوق جراحنا لـریاَک؟)29(« )مهـان: 350(. درویش سـایه  مـن َسـامَّ
را جتسـم بخشـیده و آن را بـه انسـان یـا پیکـری تشـبیه کـرده اسـت کـه بتـوان نشـانی بـه 
گردنـش آوخیـت و یـا خـود آن را چون نشـانی آویزان کرد: »واسـحْب ظاللـَک عن بالِط 
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احلاکـِم العربـیِّ حتـى ال ُیَعلِّقهـا // وسـامًا)30(« )مهـان: 352(. درویـش در عبارتـی 
ْقـَت دموعنا یا ذئـب// تقتلنی  دیگـر اشـک را دزدیدنـی تصویـر کرده و گفته اسـت: »رَسَ

وتدخـل ُجثَّتـی وتبیعهـا! )31(« )مهـان: 365(. 

5-3- اضافه ی استعاری
غـری  معنـای  در  مجلـه ای  یـا  واژه  آن  در  کـه  زبانـی  اسـت  پدیـده ای  اسـتعاری  اضافـه ی 
قـراردادی اش بـه کار مـی رود. در ایـن صنعـت نسـبتی غریمعمـول بـه کار رفتـه اسـت؛ 
بدیـن معنـا کـه چیـزی بـه کسـی یا چیـز دیگری بـا ترکیب اضافی نسـبت داده شـده اسـت 
کـه در حالـت طبیعـی فاقـد آن اسـت. »درک معنـای قـراردادی و غریواقعـی واژه، مبتنی 
بـر پیونـد میـان لفـظ و معنـی اسـت« )هبمنـی و شـادی، 1390: 16(. شـریکو آن گاه کـه 
مـکان دیـدار بـا نالـی را جایـی هنـان از دیـدگاِن غـری می دانـد و در توصیـف آن می گویـد: 
»لهشـوێنێکنهپندی...//]و[چهپهکوهکژێرکهپرهسـاردهکهیدهروونیغهریبان//
کـڕوهکـووسـێبهریتهنیایی//شـهوانیغهریبـان)32(« )بی کس، 2006: 575(، تصاویر 
خیال آمیـزی سـاخته و پرداختـه اسـت. او در ایـن ترکیـب »درون غریبـان« را صاحـب 
کپـری برپـا شـده در گوشـه ای دنـج کرده اسـت. از مجله اسـتعاره های برجسـته ی شـریکو 
کـه امثالـش در اشـعارش فـراوان دیـده می شـود و اتفاقـًا اضافـی هـم هسـت، »سـایه ی 
تنهایـی« اسـت کـه در شـعر بـاال آمـده اسـت. او تنهایـی را به جسـمی ضخیم تشـبیه کرده 

کـه سـایه اش انبوه و سـنگنی اسـت.
شـریکو، نالـی را بـه »آفتـاب عاشـقان« و »مـاه غریبـان« ماننـد کـرده اسـت: »نازانـم
پێشـوازیعاشـقێلهخۆریعاشـقانچۆنئهکرێ؟//نازانمپێشـوازیغهریبێلهمانگی
غهریبـانچـۆنئهکـرێ؟)33(« )مهـان: 578(. سـؤال کـردن و پرسـیدن را به پرنده تشـبیه 
کـرده اسـت؛ بدیـن گونـه که پرنده را به سـؤال اضافه کـرده و آن گاه یکی از لوازم مشـبه به 
یعنـی »منقـار« را در کالم ذکـر کـرده اسـت. در ادامـه ی مهـنی شـعر بـرای آسـامن صـاف 
پریاهنـی آبـی بـه عاریـت گرفتـه اسـت: »باڵندهیپرسـیارمبـهدهنووک//کراسـهشـینهکهی

سـاماڵیانکونکـونکـرد://بـۆنههـات؟)34(« )مهـان: 576(. 
از شـواهد اضافـه ی اسـتعاری در شـعر حممـود درویـش کـه انـدک اسـت، می تـوان 
ـق الغتصاب نسـائنا فی  مـوارد زیـر را یـاد کـرد: »َنـْم سـاعًة .. نـم یـا حبیبـی // کـی نصفِّ
ف التِّجاری)35(«)درویـش، 2000: 351(؛ در ایـن ترکیـب او بـا اضافـه  شـارع الـرشَّ
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کـردن »الـرشف« بـه »شـارع« ضمـن این کـه بـرای رشافـت، خیابـان فـرض کـرده اسـت، 
تصویـری شـگفت آفریـده اسـت. در جایـی دیگر بـرای افق نـاف به عاریت گرفته اسـت: 
َة األُفِق)36(«)مهـان: 356(. درویـش مـرشق زمـنی را  »آِه ِمنّـا... آِه مـاذا لـو مَخَْشـنا رُصَّ
انسـانی مـرده دانسـته اسـت کـه مـرگ او را دریافتـه و تابوتـش آمـاده اسـت؛ آن گاه گفتـه 
اسـت کـه مـا دو جسـد هسـتیم کـه در تابـوت مـرشق زمـنی هنـاده شـده ایم: »َجَسـداِن فـی 

تابـوِت هـذا الـرشق نحُن«)مهـان: 375(.

5-4- جماز 
لفـظ در معنـی  از  اسـتفاده  بیـان  بـه معنـای غریواقـع اسـت. در علـم  لغـت  »جمـاز« در 
غریحقیقـی خـود اسـت بـه حلـاظ وجـود قرینـه ای کـه مانـع از اراده ی معنی اصلی باشـد. 
رشط نقـل معنـی اصلـی )حقیقـی( به معنـی غریاصلی )جمازی( وجود تناسـبی اسـت بنی 
آن دو، و ایـن مناسـبت را عالقـه گوینـد )ملکـی و دیگـران، 1392: 3-122(. وجـود 
عالقـه در مقـام دلیلـی عقالنـی بـر جایگزینـی واژه هـا رضوری و نشـان دهنده ی تعلـق آن 
دو مفهـوم بـه مهدیگـر اسـت. شـریکو در پـاره ای از سـخنش »شـعر« را بـه جـای شـاعر 
بـه کار گرفتـه اسـت: »...بڕوانـم...//بزانـمچـۆنئهبـمبـهقهتـرهیئارهقـی//سـهرگۆنـهی
شـیعرێکیدوورواڵت)37(«)بی کـس، 2006: 586(؛ و بـا آوردن عالیـق چـون رخسـار 
و عـرق روی رخسـار و در غربـت بـه رس بـردن که از صفـت »دوورواڵت: غریـب« فهمیده 

می شـود، آن را نشـان داده اسـت.
گفتـه  و  کـرده  اسـتفاده  »ترانـه«  از  »ترانه خـوان«  بـر  داللـت  بـرای  هـم  درویـش 
ـی الدفـاُع عـن األغانـی // وهـی تلجـُأ مـن زنازیـن الشـعوب  اسـت: »هـل کاَن مـن حقِّ
إىل ُخطاْی؟)38(«)درویـش، 2000: 359(. در ایـن بیـت »األغانـی« می توانـد بـه جمـاز 
منظـور »املغنـون« باشـد. بـه عنـوان عالقـه هم »پناه بـردن از دسـت زندان ملت هـا« را یاد 

اسـت. کرده 

5-5- کنایه
»کنایـه« در لغـت بـه معنـی پوشـیده و در پـرده سـخن گفتـن و تـرک تریـح اسـت، و در 
اصطـالِح بیـان آن اسـت کـه لفظـی را بـه کار بربنـد و بـه جای معنـی اصلی یکـی از لوازم 
آن معنـی را اراده کننـد )معـنی، 1364: ذیـل کنایـه(. »سـاختار کنایه بر بایسـتگی یا التزام 
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اسـتوار شـده اسـت، یعنـی این کـه گوینـده بایسـته )الزم( چیـزی را نـام می بـرد، و از آن 
بایسـته، خـوِد آن چیـز را مد نظر دارد« )کزازی، 1370: 64(؛ بـه عبارت دیگر، کنایه در 
اصطـالح سـخنی اسـت کـه دارای دو معنـای دور و نزدیک باشـد؛ یعنی امـری را طوری 
بیـان می کنیـم کـه هـم ظاهـرًا معنایـی خـاص می دهـد و هـم معنایـی باطنـی دارد و مـراد 
گوینـده از آن، معنـای باطنـی اسـت. کنایـه می توانـد مجله باشـد و یـا ترکیـب؛ ترکیبات یا 
از نـوع ترکیـب وصفـی اسـت؛ مانند: آزاده ی هتیدسـت، و یـا ترکیب اضافـی؛ مانند: آِب 
روان، یـا صفـات مرکـب، ماننـد: بی نمـک، و یـا مصـادر مرکـب؛ از قبیـل: لـب گزیـدن. 
در کنایـه مـراد گوینـده معنـای ظاهـری نیسـت، اّمـا قرینـه ی صارفـه ای باید وجود داشـته 
باشـد کـه خواننـده یـا شـنونده را از معنـای ظاهـری متوجـه معنـای باطنـی کنـد )هبمنی و 

شـادی، 1390: 19-18(.
بی کـس در توصیـف حالـت خـودش و نالـی هنـگام رویارویـی بـا هـم گفتـه اسـت: 
»پێـکبگهیـن//...وهکـوودووقهسـیدهیگریـاوییـهکدیـده)39(« )بی کـس، 2006: 
581(؛ در ایـن بیـت منظـورش از »گریـاو«، »تـراوش کرده«، »رسچشـمه گرفته« و مانند 
آن اسـت. یعنـی دو شـعری کـه از یـک منبع رسچشـمه گرفته باشـند. در مقطعـی دیگر از 
سـخنش هنـگام توصیـف دقیـق چهره ی نالی و حـاالت خاص آن در وصـف گونه هایش 
گفتـه اسـت: »دووڕوومهتـیپـڕلـهدێـراو//بـهجووتـیسـاڵڕێڕێبـوونوکهوتوونهبهر
چـڕیسـێبهر)40(« )مهـان: 592(؛ در ایـن بیـت بـرای داللـت بـر چروک شـدن پوسـت 
صـورت در اثـر کهولـت سـن، طـی کنایـه ای زیبـا از عبـارت »شـیار ـ شـیار شـدن توسـط 
شـخم زدن سـالیان« هبـره بـرده اسـت. در ادامـه ی مهـنی بیـت از عبـارت اخری یعنـی »زیر 
سـایه ی انبـوه افتـادن« می توانـد کنایـه از به اوج رشـد رسـیدن ابروان باشـد کـه در نتیجه، 

سـایه ای بر صـورت افکنده اسـت.
از دیگـر کنایـات وی بـه کار بـردن »زاییـدن« در معنای افزایش یافتن و بیشـرت شـدن 
و نسـبت دادن آن به غم اسـت: »کهمبووهشـهوانهخهمنهزێو//ئهسـتێرهیشـیعرێکیلێ
نهبـێ!)41(« )مهـان: 601(. ایـن تعبـری شـاعرانه و زیبـا را بـه تولد شـعر ختم کرده اسـت 
و بر این اسـاس شـاعر شـعر و به ویژه شـعر ناب و درخشـان ـ برآمده از تعبری »سـتاره ی 
شـعر«ـ  را زاده ی غـم و انـدوه می دانـد. در شـعر حممـود درویـش تصویـری کـه بـر پایـه ی 

کنایه آفریده شـده باشـد، یافت نشـد.
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5-6- تشخیص
یکـی از زیباتریـن گونه هـای صـور خیـال در شـعر، ترفـی اسـت کـه ذهـن شـاعر در 
بدان هـا حرکـت  نـریوی ختیـل خویـش  از رهگـذر  و  اشـیاء و عنـارص بی جـان می کنـد 
و جنبـش می بخشـد و در نتیجـه هنگامـی کـه از دریچـه ی چشـم او بـه طبیعـت و اشـیاء 
می نگریـم، مهـه چیـز در برابـر مـا رسشـار از زندگـی و حرکـت و حیـات اسـت )شـفیعی 
کدکنـی، 1378ب: 149(. تصویـر یـا خیـال شـاعرانه پیونـدی میـان انسـان و حمیـط او 
اجیـاد می کنـد و شـاعر در آفریـدن تصویرهـای خیال انگیز با تبدیل اشـیاء بـه صورت های 
عاطفـی و انسـانی، کالم خـود را از حالـت عـادی فراتـر می بـرد و عواطـف خواننـده را 
بـر می انگیـزد و شـناختی تـازه از اشـیاء و امـور بـه او می دهـد )امحدنـژاد، 1382: 85(. 
شخصیت بخشـی در دو حیطـه صـورت می گـرید؛ نخسـت شخصیت بخشـی بـه امـور 

حسـی؛ و دیگـر شخصیت بخشـی بـه امـور معنـوی.
شـریکو بیکـس  در آغـاز ایـن بخـش از شـعرش می گویـد: »هـهرئهمشـهودرهنـگان//
لـهکهنـارئـهوگۆمـهغهمگینـهیتهنیشـتمان//ئـهوکاتـهیمانـگسـهریوڕیخـۆی//
لێـڕهوار... )42(«  هاوینـهی سـهمای بـۆ ئـهڕوا بایـش و// گردۆڵکـه سهرشـانی ئهخاتـه
)بی کـس، 2006: 574(؛ در ایـن مقطـع از شـعرش اوالً او صفـت »غمگـنی« را بـرای 
»برکـه« بـه کار بـرده و بدیـن گونـه آن را جـان و شـعور و احسـاس بخشـیده اسـت، دوم 
آنکـه مـاه را چـون انسـانی خـواب گرفتـه تصویـر کـرده اسـت کـه پینکی می زنـد و رسش 
در اثـر خـواب سـنگنی شـده اسـت، و سـوم بـرای تپـه »کتـف« قایـل شـده اسـت، و دیگر 

این کـه »بـاد« را در حـال رفتـن بـه جملـس رقـص بـه تصویـر کشـیده اسـت.
او در یـک پرسـش تأمل برانگیـز می گویـد: »نازانـمئـهووهختـهیگهاڵیێـک//ئهگاتـه
بهردهمـیزریانـێچـیئهڵـێ؟)43(« )مهـان: 578(، و بـه زیبایـی بـرگ را ناطـق در خیال 
آورده اسـت. تقریبـًا بـه جـرأت می تـوان گفـت متـام موجـودات پریامـون شـاعر در ایـن 
میعـادگاه از مجـاد و نبـات و غـریه دارای شـخصیت و احسـاس تصویـر شـده اند. بلنـدای 
کوه هـا، اعـامق دریـا و رود، درخـت بلـوط، پرتـو آفتـاب، و بسـیاری اشـیای دیگـر کـه در 

ایـن شـعر دارای شـخصیت شـده اند )مهـان: 579 و 587(.
حممـود درویـش هـم در بـه کار بـردن تشـخیص دسـتی واال دارد. او از موجـودات 
جانـدار و بی جـان در ایـن مـورد شـاهد دارد. یـک بـار پنجـره را آمـوزگار تصـور می کنـد 
و یـک بـار خیابـان را امیـدوار: »ههنـا عصفـورٌة لالنتبـاِه // هنـاَک نافـذٌة تعِلمـِک اهلدیَل 
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هـم  بـار  یـک   .)356  :2000 قلیال)44(«)درویـش،  َتْبَقـی  أن  یرجـوِک  وشـارٌع   //
ـی الدفـاُع  ترانه هـا را در حـال پنـاه بـردن، بـه تصویـر کشـیده اسـت: »هـل کاَن مـن حقِّ
عـن األغانـی// وهـی تلجـُأ مـن زنازیـن الشـعوب إىل ُخطاْی)45(«)مهـان: 359(. در 
یـک جـا دریـا را در حـال شـلیک کـردن بـه سـمت پنجره هـا توصیـف کـرده و می گویـد: 
»ُیطلـق البحـُر الرصـاَص عـى النوافِذ // یفتـح العصفـوُر ُأغنیـًة // مبکرًة)46(«)مهان: 
362(؛ و در جایـی دیگـر مـرگ را تـا دنـدان مسـلح و در حـال تعقیب ملـت تصویر کرده 
)47(47«)مهـان(؛ و گاه با  اسـت: »واملـوُت یأتینـا بـکل سـالحه اجلـویِّ والـربیِّ والبحریِّ
کمـک گرفتـن از قـوه ی ختیـل کوچه هـا را قصـاب تصـور می کند: »ُأنـادی أشـعیا : أخرج 
ـُق اللحـم الفلسـطینیَّ فـوق  ـُة أورشـلیم ُتَعلِّ مـن الکتـب القدیمـه ی مثلـام خرجـوا // َأزقَّ
مطالـع العهـد القدیم)48(«)مهـان: 364(؛ و گاهـی جنـگ را خوابیدهـ  بسـا از خسـتگی 
و فرسـودگی ـ بـه تصویـر کشـیده اسـت: »رحـل الرجـاُل إىل الرحیـْل// واحلـرب نامـت 

لیلتـنی صغریتنی)49(«)مهـان: 370(.
حممـود درویـش شـاید بیـش از دیگـر آرایه هـا و ابزارهـای بیانی از تشـخیص در یک 
سـاحت گسـرتده هبره برده اسـت. در شـعر وی نوعی تشـخیص مرتقی تر که »تشـخیص 
خطابـی« خوانـده می شـود، دیـده می شـود. در ایـن فـن حـرف نـدا کـه در اصـل بـرای 
خماطـب قـرار دادن موجـود دارای شـعور اسـت، بـرای خطـاب بـه موجودی فاقد شـعور 
بـه کار مـی رود و بدین ترتیب به او شـخصیت داده می شـود. او در جایـی »فجر« را مورد 
ـْل ألعـرَف  ـْل قلیـال // َعجِّ خطـاب قـرار داده اسـت: »یـا فجـَر بـریوَت الطویـال // َعجِّ
جیِّـدًا: // إن کنـُت حیَّـًا أم قتیال)50(«)مهـان: 3-362(؛ نیـز روز را خماطـب خـود قرار 
ْل قلیال//  ْل قلیـال// َعجِّ َ فـی الظهریْه// َعجِّ داده اسـت: »ویـا... یا یـوَم بریوَت املکرَّ
َخُتنـا األخریْه)51(«)مهـان: 363(. اّمـا آنچـه در مـورد این فن در  ـْل لنعـرف َأیـن رَصْ َعجِّ
رسوده ی حممـود درویـش حایـز امهیـت اسـت، آن اسـت که شـواهد تشـخیص خطابی او 

اسـم های زمان هسـتند.
ــا شــخصیت داده  ــه آن ه ــه ب ــی ک در تشــخیص، بررســی کیفیــت معنایــی چیزهای
ــا دقــت  ــه مهــنی دلیــل ب ــر اســت، ب شــده اســت، در گره گشــایی ذهــن شــاعر بســیار مؤث
در ابیاتــی کــه در آن هــا تشــخیص بــه کار رفتــه اســت، می تــوان فهمیــد کــه توجــه شــاعر 
ــوان  ــم های ذات. آن گاه می ت ــا اس ــت ی ــوده اس ــی ب ــم های معن ــه اس ــز ب ــر چی ــش از ه بی
آن هــا را در دو بعــد مثبــت و منفــی دســته بندی کــرد. بحــث و دقــت نظــر در دو رسوده ی 
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مــورد پژوهــش از ایــن دو شــاعر حکایــت از آن دارد کــه گرایــش شــریکو بیکــس  بیشــرت 
ــم های  ــه ی اس ــش کف ــود دروی ــعر حمم ــت، و در ش ــت ذات اس ــم های مثب ــوی اس ــه س ب

ــد. ــنگینی می کن ــی س ــت معن مثب

5-7- تضاد و طباق
تضـاد کـه آن را طبـاق نیـز می گوینـد، در لغـت بـه معنـی دو چیـز را در مقابـل یکدیگـر 
انداختـن، و در اصطـالح آن اسـت کـه کلـامت ضـد یکدیگـر را بـه کار بگرینـد؛ ماننـد: 
روز و شـب، زشـت و زیبـا )مهایـی، 1378: 273(. تضـاد در آراسـتن سـخن و بـه ویـژه 
شـعر از امهیـت و جایـگاه ویـژه ای برخـوردار اسـت و برخـی علامی بدیـع آن را در ضمن 
مراعـات نظـری و تناسـب آورده انـد؛ از آن جهـت کـه بسـا کـه با شـنیدن چیزی، ضـد آن به 
خاطـر آیـد. بـه مهـنی سـبب اسـت کـه گفته انـد اشـیاء بـا ضـد خویـش شـناخته می شـوند. 
تضـاد یکـی از اسـباب تداعـی معانـی و انتقـال اندیشـه ها و افـکار اسـت. بـا آمـدن دو 
واژه ی متضـاد در یـک بیـت یـا یـک مـرع، بـار اصلـی ادای معنـی بـه دوش آن واژه هـا 

قـرار می گـرید )هبمنـی و شـادی، 1390: 24(.
یکـی دیگـر از پربسـامدترین آرایه هـا در شـعر شـریکو بیکـس  تضـاد اسـت. او در 
ایـن فـن چنـان قـوت و مهارتـی دارد و چنـان اشـیای متضـاد را بـه هـم عطـف می دهد که 
متـام هـوش و حـس خواننـده یـا شـنونده را جمـذوب خویـش می سـازد. در مقطـع زیـر او 
»گل اللـه«، »آب« و »پرتـو« را بـه ترتیـب قریـن »خاکسـرت«، »آتـش« و »ِمـه« کـرده اسـت 
و بـا آن تصویـری این چنـنی آفریـده اسـت: »لـهبـهردهمشـایکـۆچوپیرهکـهیموغانـی
شـاخاندا،//جڤینـیگواڵڵـهوخۆڵهمێـش//جڤینـیئـاووگـڕ//جڤینـیتیشـکوتـهم//...
در  را  »سـایه«  و  »آفتـاب«  دیگـر  جایـی  در   .)579  :2006 )بی کـس،  ئهمشـهوه)52(« 
ترکیبـی بدیـع بـه کار گرفتـه اسـت و گفتـه اسـت: »کولــلهبـوونتـورکانوبـهرخۆریـانلـێ
گرتـم//ههتـاومنسـێیکرد)53(«)مهـان: 601(؛ »سـایه شـدن آفتاب« کـه تعبریی نوپرداز 

و شـاعرانه می باشـد، کنایـه از غـروب اسـت.
حممـود درویـش نیـز در ایـن آرایـه نوآوری هـای خاصـی داشـته اسـت. او در بیتـی 
سـکوت را بـه »بلنـد بـودن«ـ  صفـت برای »صـدا«ـ  توصیف کـرده و گفته اسـت: »واآلن 

واألشـیاُء َسـیَِّدٌة // وهـذا الصمـُت عـاٍل کالذبابْه)54(«)درویـش، 2000: 353(.
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5-8- خالف آمد )پارادوکس(
پارادوکـس از مجلـه نمونه هـای تـازه و صنایـع نـوزاده ای اسـت کـه در اثـر تقابـل اشـیاء و 
مفاهیمـی مهاننـد حـالل و حـرام پدیـد می آیـد )شـفیعی کدکنـی، 1386: 308(. آنچه از 
بـه کار بـردن پارادوکـس حاصـل می شـود و بازتاب و تأثـریی که در ذهـن و روح و روان 
خواننـده و شـنونده اجیـاد می کنـد، ماندگارتـر و پرنفوذتـر اسـت. بیکـس  در ایـن فـن نیـز 
دسـتی دارد. در مقطـع زیـر »تگـرگ« و »خیبنـدان« را قریـن »آتـش گرفتـن« کـرده اسـت: 
»ئـهوئێسـته...بـهباڵـی،چریکـهیلـهسـهرتـهمئهنووسـێو//تهرزهیـهو//شـهختهیهو
//ئاگـریگرتـووه)55(« )بی کـس، 2006: 577(. یـا در جایـی دیگـر صبح و غروب را 
در یـک ترکیـب گنجانـده اسـت و آتـش و حـرارت را مهـراه رسمـا و لرز ناشـی از آن قرار 
داده اسـت: »بهیانیـمغورووبـیوهسـڵمبـوو//ئاگـربـووملهسـهرمایفیراقـدائهلهرزیم)56(« 
)مهـان: 597(. او »خنـده« و »گریـه« را چننی مهسـایه ی هم کرده اسـت: »»ساملـ«ــه کانی 
واڵتـیخهنـدهیگریـاو // ئـهیکهشـتیهکانینێـوتۆفـان! )58(« )مهـان: 598(؛ بدیـن 
سـان یـک ترکیـب وصفـی آشـنایی زدایی شـده و بسـیار بدیـع آفریـده اسـت. در عبـارت 
زیـر نیـز میـان »شـاه« و »پـری مغـان« گونـه ای پارادوکـس حـس می شـود: »لـهبهردهمشـای
کـۆچوپیرهکـهیموغانـیشـاخاندا،//جڤینـیگواڵڵـهوخۆڵهمێـش//...ئـهمشـهوه)59(« 

.)579 )مهان: 
گرچـه بیکـس  بی گـامن در پرداختـن بـه ایـن فـن گـوی سـبقت ربـوده اسـت، اّمـا در 
شـعر حممـود درویـش نیـز شـواهدی از این دسـت یافت می شـود که قـوت و صالبت این 
آرایـه و جایگاهـش در پیکـره ی شـعرش را بـه خوبـی نشـان می دهـد. وی در بیـت زیـر 
»خـواب« و »بیـداری« را این چنـنی بـا ختیـل خالقانـه ی خود بـه کار گرفته اسـت: »فنامی 
فـی طریـق النحـل نامـی// قبـل أن أصحـو قتیـال)60(« )درویـش، 2000: 355(؛ وی 
در ایـن عبـارت آرایـه ی مـورد نظـرش را در قالـب فعـل بـه کار بـرده اسـت. چنـان کـه بـه 
مهـنی شـکل »مـرده« و »زنـده« را نیز در کنار هم به خدمت گرفته اسـت: »یـا فجَر بریوَت 
ْل ألعرَف جیِّـدًا:// إن کنُت حیَّـًا أم قتیال)61(« )مهان:  ـْل قلیـال// َعجِّ الطویـال// َعجِّ
3-362(. اّمـا گاهـی دو طـرف ایـن صنعـت را متفـاوت از مهدیگـر آورده و تصویـری 
ُل القتـى وآخر َمْن یمـوْت)62(« )مهـان: 377(؛ که در  بدیـع آفریـده اسـت: ماننـد »أنا أوَّ
آن »القتلـی: کشـتگان« و »کسـی کـه می مـرید« را بـا در نظـر گفتـن مفهـوم عرفـی »کشـته 

شـدن« و »مـردن« نـزد شـاعر بـا هم آورده اسـت.
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5-9- حسن تعلیل
»تعلیـل« در لغـت ذکـر علـت اسـت، و »حسـن تعلیـل« در اصطـالح ادب آن اسـت کـه 
شـاعر بـرای مطلـب خویـش دلیـل دلچسـبی مطابـق بـا واقـع بیـاورد. این صنعـت بدیعی 
کـه از مجلـه آرایه هـای معنـوی بـه شـامر می آیـد، چنـان اسـت کـه گوینـده میـان دو پدیـده 
پیونـدی خیالـی حـس کـرده و بـرای برقـراری آن پیونـد به بیان دلیـل پرداخته اسـت، و از 
ایـن حیـث از صـور خیـال نیـز بـه حسـاب می آیـد )داد، 1382: 199(. شـفیعی کدکنـی 
تصویرهـای اهیامـی را حاصـل کلامتـی می دانـد کـه بـر بیـش از یـک معنی داللـت دارد، و 
گوینـده در کالم زمینـه ی انگیـزش معانـی خمتلـف را بـه صـورت یکسـان فراهم می سـازد 
)شـفیعی کدکنـی، 1387ب: 589(. در شـعر بیکـس  ایـن فن به شـکل اسـتفهام انکاری 
بـه کار گرفتـه شـده اسـت؛ بـه ایـن صـورت که سـؤالی مطرح شـده کـه پاسـخش در خود 
سـؤال آمـده و در ضمـن آن علتـی بـرای آن پاسـخ یـاد شـده اسـت: »ئاخرچـۆنبسـووتێم..
هـهورم ئاخـرچـۆنشـارهزوور نیـم؟// پایـزیشـیعر ئاخـرچـۆنههڵوهرێـم.. نیـم؟// ڕۆشـن
بێت//..سـێاڵویوشـهنیم؟//ئاخرچۆن»حهبیبه)63(« ئاسـکمبێت//مندهشـتیپاراوی
خهیـاڵوبهسـتهنیـم؟)64(« )بی کـس، 2006: 600-601(؛ می تـوان عبـارت »چطـور 
شـعله ور شـوم... حـال آن کـه روشـن نیسـتم؟« را بـه »شـعله ور نمی شـوم، چـون روشـن 

نیسـتم« برگردانـد کـه در ایـن حالـت پرسـش و پاسـخ و علـت در آن آشـکار گـردد.
در تصویرهای حممود درویش نشانی از به کاگریی حسن تعلیل مشاهده نشد.

5-10- تصاویر تلفیقی
در ایـن بخـش بـه آن دسـته از تصویرهـای سـاخته و پرداختـه ی شـاعران می پردازیـم کـه 
حاصـل حضـور مهزمـان و مهاهنـگ و منسـجم چنـد صـور بیانـی اسـت و در آن، مهـه ی 
صـور بیانـی موجـود دسـت به دسـت هـم داده و با کـامل ظرافـت و انسـجام تصویر مورد 
نظـر را آراسـته و زیبایـی مضاعفی به آن بخشـیده اسـت. در شـعر شـریکو بیکـس  به طور 
کّلـی و در اثـر مـورد مطالعـه ی ایـن پژوهـش بـه طور خـاص از ایـن قبیل تصاویـر فراوان 

دیـده می شـود. چنان کـه در نمونه هـای زیـر مالحظـه می شـود:
بـه ئهبـێ سـپیی//خۆشهویسـتیم خهمـی مژینـی بـۆ پێشـهوه// ئهچمـه لێـی »زیاتـر
ههنـگ،ڕیشـیبـهبـاخ)65(« )مهـان: 601(؛ در اینجـا شـاعر »مکیـدن« را کـه در اصـل 
بـرای شـری و شـریه اسـت، بـرای غـم بـه کار گرفتـه کـه خود یـک اسـتعاره ی نـاب و بدیع 
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اسـت، و در عـنی حـال بـه کمـک اسـتعاره و بـا ختیـل خالقانه ی خویـش، برای غم )اسـم 
معنـی و غریمـادی( رنـگ قایل شـده و به سـفید موصوفش کرده اسـت، و آن گاه حمبت را 
بـه زنبـور عسـل و ریـش او )نالی( را به باغ تشـبیه کرده اسـت. میان زنبور عسـل، مکیدن 
و بـاغ بـه جهـت وجـود گل و شـکوفه در آن، از یـک سـو، و میـان سـپید و ریش از سـوی 

دیگـر تناسـب یـا مراعـات النظری وجـود دارد.
وی مهچنـنی در مقطعـی دیگـر چنـنی تصویرپـردازی کـرده اسـت: »ئـهوکاتـهیکـه
پـرژهوتنۆکـیدووانـیلێـمئـهدا//قاقـڕوڕووتهنـیبیسـتنمبـهئـاویدهنگهکـهیشـین
بـه جریـان آب زالل ماننـد  نالـی را  ئهبـن)66(« )مهـان: 592(؛ نخسـت سـخن گفتـن 
کـرده، آن گاه جریـان آب را حـذف کـرده و از اوصـاف یا مالیامت آن »پشـنگ و قطره« را 
آورده اسـت و اسـتعاره ای نوین پرداخته اسـت. آن گاه »شنیدن« و »گوش دادن« خودش 
را بـه بیابانـی برهـوت، و صـدای واضح او را به آب زاللی تشـبیه کرده اسـت که به حمض 
رسـیدنش بـه آن بیابـان برهـوت سـبزه از آن برآید. تشـبیه و اسـتعاره در ایـن تصویر چنان 
در هـم تنیـده شـده اند کـه بـه خوبـی تشـنگی زمنی خشـک و بـی آب و علف و نیـاز و البته 

اشـتیاقش بـه آب زالل را نشـان می دهنـد.
حممود درویش نیز بسـا که با تلفیق فنون بیانی و بدیعی گوناگون تصویرسـازی های 
منحـر بـه فـردی آفریـده اسـت. او در مقطـع زیـر، آنجـا کـه می گویـد: »َنـْم یـا حبیبـی، 
)درویـش،  البحـاِر)67(«  إىل  البحـار  إىل عطـش  األوىل  مـن أحالمـک  لنُمـرَّ  سـاعًة // 
2000: 350(؛ در آغـاز »أحـالم: رؤیـا« را مکانـی دانسـته اسـت کـه حمـل عبـور و مـرور 
اسـت و ضمـن اسـتعاره ای بدیـع عمـل »عبـور کـردن و گذشـتن« را بـه آن اسـناد داده 
اسـت. آن گاه بـه دریـا شـخصیت بخشـیده )آرایـه ی تشـخیص( و در اسـتعاره ای دیگـر 
دریـا را بـه جانـداری تشـبیه کرده که تشـنه اسـت و مشـبه به را حـذف کرده اسـت. از نگاه 
دیگـر ترکیـب »عطـش البحـار« خـود تضادی ظریـف دارد. ضمـن این کـه از رهگذر جماز 
»عطـش« می توانـد بـه اشـتیاق شـدید نیـز تعبـری شـود؛ عطش دریـا به دریـا، و البتـه آن هم 

از ویژگی هـای انسـان و در نـوع خـود شـگفت اسـت.
در مقطعـی دیگـر درویـش با اسـتفاده از واژه ی دریـا )البحر( تصویـری بدیع آفریده 
َبْحـٌر أمامـَک...  َلـْه...//...  َبْحـَر  َبـرَّ َلـْه// وال  اسـت: »والبحـُر ُصوَرُتنَـا// وَمـْن ال 
بحـٌر فیـَک... بحـر مـن ورائـَک// فـوق هـذا البحـر َبْحـٌر حتتـُه َبْحـٌر// وأنـَت نشـیُد هذا 
البحِر...)68(«)مهـان: 376(. تشـبیه بلیغـی در »البحـر صورتنـا« هسـت کـه می تواند به 
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صـورت مقلـوب هـم بازآفرینـی شـود. آن گاه به کمـک واژه ی »البحر« تصویـری تودرتو 
کـه متـام ابعـاد آن، بـاال، پایـنی، چپ، راسـت، روبـه رو، پشـت رس، مهه دریا اسـت. در آن 
میانـه خماطـب را چـون رسودی برای این دریا نشـانده اسـت. گویی متام هسـتی شـاعر در 
ایـن کالم بـدل بـه دریا شـده اسـت. رسود دریـا را می توان بـه خروش و هیجـان و قدرت 

تعبـری نمـود. اّمـا متـام ایـن تصویرآفرینـی بـه کمک قـّوه ی ختیل صـورت پذیرفته اسـت.

6- نتیجه گریی
بـا بررسـی خیـال و صـور مبتنـی بـر آن در دو رسوده از شـریکو بیکس  و حممـود درویش، 
به بخشـی از شـیوه های تصویرپردازی این شـاعران و جایگاه ختیل خالقانه در آن دسـت 
یافتیـم. هـر دو شـاعر بـه ویـژه بیکـس  بـا افقـی بـاز و در سـاحتی گسـرتده از قـدرت ختیل 
هبـره برده انـد. حتلیـل تیزپروازانـه، مضمون آفرینی هـای بکـر، تصویرهـای بدیـع و متنوع، 
اندیشـه های ژرف نگرانـه و هـوش خـالق و ختیـل رسشـار، شـریکو بیکـس  را از وادی 
تقلیـد و بازگویـی بـه دریـای ابـداع و نـوآوری و آفرینـش هنری سـوق داده اسـت. حممود 
درویـش بـا این کـه در سـطح شـریکو بیکـس  بـرای نـوآوری در تصویرآفرینـی کوشـش 
نمی کند، اّما شـعر او خالی از تصاویر خالقانه نیسـت. تشـخیص خطابی در شـعر حممود 
درویـش قابـل مالحظـه اسـت، حـال آنکه در شـعر بیکس  نقـش چندانی ندارد. اسـتعاره 
و انـواع آن، جمـاز، کنایـه، و حسـن تعلیـل از دیگـر تصاویـر خیالی هسـتند که در شـعر این 
دو شـاعر نقش آفرینـی کرده انـد. هـر دو شـاعر و بـه ویـژه در سـطحی گسـرتده شـریکو 
بی کـس، در آفرینـش تصاویـر تلفیقـی کـه در آن چنـد صـور خیالـی در هـم آمیخته انـد، 

قـدرت و مهـارت فراوانـی دارند.

پی نوشت:
1. پرتو شعر.

2. کجاوه ی گریه.
3. کاوه ی آهنگر.

4. تشنگی من با آتش رفع می شود.
5. زن و باران.

6. رسودهای سنگی.
7. برگ های زیتون.
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10. ستایش سایه ی بلند.

11. حصار ستایش دریا.
12. یازده ستاره.

13. چرا اسب را تنها گذاشتی؟
14. ابتدا // استخر آغوشامن // رسشار از غنچه های بوسه ی رسخ می شود.

15. سال هاست که رس من ابری است عقیم // و چشم انتظار باریدن این رؤیا هستم.
16. به هم برسیم // به سان دو قاصدک آن گاه که بر روی یک خار فراهم رسیده اند.

17. آن گاه کـه بـه مقابـل مـن می رسـد // او در مقام آب اسـت و من درخـت بید // و در 
برابـرش به سـجده می افتم.

18. دو چشـم روشـن // .... // بـه سـان دو گـوی پرتأللـؤ که در میـان دو غالف عمیق 
و مبهوت قـرار دارند.

19. رگ های پشت دستش // مهانند جویبارهای باریک و آبی روی نقشه هستند.
20. آب شور است // و ابر فوالد و این ستاره زخم می زند.

بـا فریـادی  تـو، و دو پاسـدار کـه  ابـر هسـتیم مـن و  21. چقـدر دوسـتت دارم! // دو 
می هننـد. رس  بـر  تاجـی  چـون  را  هوشـیاری 

22. تصویرهایـی اسـت از بعـد ظهـر // و سـایه ی یـک زن بیگانـه // میهـن مـن یـک 
چمـدان اسـت // و چمـدان مـن میهنـم.

23. نمی دانـم آن گاه کـه رستـا پایـم را // در سـوز و گـداز خویـش غرقـه می کنـد ... مـن 
چـکار کنم؟

24. رسورم! تو نور پیشانی میهن هستی که رسیدی.
25. وقتی بیاید مطمئنم // عشق شهرزور خیس خیسش کرده است.

26. من اینک واژه هایم را // در ظرف شعر خملوط می کنم.
27. میهـن چونـان سـفالی بـر روی انگشـتانامن درهم می شـکند // هفت تری هـم // از آه 

حـرت تـو در هم می شـکند.
28. آب شور است // و ابر فوالد و این ستاره زخم می زند.

29. کـی ایـن معـام را بـرای تـو مطـرح کـرده اسـت؟ کـی تـو را نامگـذاری کـرده؟ // چـه 



105 تخیل خالقانه و تصویرپردازی مبتنی بر آن در شعر شیرکو بیکس  و محمود درویش

کسـی تـو را // بـر روی جراحـات مـا بلنـد کـرده اسـت؟ برپـای داشـته اسـت؟
30. سـایه ات را از روی دربـار پادشـاه عـرب پـس بکـش // تـا آن را چـون یـک نشـان 

آویـزان نکنـد.
جسـدم  وارد  و  می کشـی  مـرا  تـو   // دزدیـده ای  را  مـا  اشـک های  تـو  گـرگ،  ای   .31

می فروشـی ام. و  می شـوی 
32. در گوشـه ای پنهـان .. // ]و[ ناپیـدا مهچـون زیـر کپـر رسد درون غریبـان // کیـپ 

مثـل سـایه ی تنهایـِی // شـب های غریبـان.
33. نمی دانـم یـک عاشـق چگونـه بایـد از خورشـید عاشـقان اسـتقبال کنـد؟ // نمی دانم 

یـک غریـب چگونـه بایـد از مـاه غریبان اسـتقبال کند؟
34. پرنـده ی جسـتجوگر و بی تـاب مـن بـا منقـار خـود // پریاهـن آبـی آسـامن صـاف را 

سـوراخ سـوراخ کـرد: // پـس چـرا نیآمـد؟
35. بخـواب اندکـی، دوسـت مـن، بخـواب // تـا بـه خاطـر جتـاوز بـه زنانـامن در خیابـان 

رشافـت جتـارت دسـت بزنیم.
36. وای از دست ما ... آه چه می شود // اگر ما ناف افق را خدشه دار کنیم!

37. نـگاه کنـم ... // ببینـم چگونـه بـه قطـره ی عـرِق // روی رخسـاره ی یـک شـعر 
می شـوم؟ بـدل  غریـب 

38. آیـا مـن حـق نـدارم از ترانه هـا دفـاع کنـم // آنگـه کـه آن هـا از زندان هـای ملت هـا بـه 
گام هـای مـن پنـاه می آورند؟

39. به هم برسیم // ... چونان دو شعر تراویده)جاری شده( از یک چشم.
40. دو رخسـاره ی پرچروک // که با شـخم سـالیان شـیارـ  شـیار شـده و سـایه ی انبوهی 

روی آن ها را پوشـانده است.
41. به ندرت اتفاق افتاده که شب ها غم نزاید // و ستاره ی شعری به دنیا نیآورد!

42. مهـنی امشـب، دیروقـت // در کنـار آن برکـه ی غمـزده ی نزدیک مـا // آن گاه که ماه 
رِس از خـواب سنگنی شـده ی خویـش را // روی شـانه ی تپـه یلـه می کنـد // و بـاد هـم بـرای 

رقـص تابسـتانه بـه جنگل مـی رود ... .
43. نمی دانم آن گاه که یک برگ // با یک تندباد مواجه می شود، چه می گوید؟

44. مهـنی جـا گنجشـکی هسـت جهـت هشـدار دادن// آن جـا هـم پنجـره ای هسـت کـه 
شـیوه ی آواز خوانـدن کبوتـر را بـه تـو می آمـوزد // و خیابانـی کـه از تـو خواهـش می کنـد کمی 



پژوهشنامه ادبیات ُکردی/ سال دوم، شماره 3، بهار و تابستان 1061396

بامنید. دیگـر 
45. آیـا مـن حـق نـدارم از ترانه هـا دفـاع کنـم // آنگـه کـه آن هـا از زندان هـای ملت هـا بـه 

گام هـای مـن پنـاه می آورند؟
را  زودهنگامـی  ترانـه ی  گنجشـک   // می کنـد  شـلیک  پنجره هـا  سـمت  بـه  دریـا   .46

رسمی دهـد.
47. مرگ با متام اسلحه های هوایی و خشکی و دریایی اش به رساغ ما می آید.

48. نـدا در می دهـم: ای اشـعیا، از الی کتاب هـای کهـن بـریون بیـا // آنگونـه کـه آن هـا 
بریون آمدند // کوچه های اورشـلیم گوشـت فلسـطینیان را بر روی عهد قدیم آویزان می کند.

49. مردان به مسافرت رفتند // و جنگ دو شِب کوچک خوابید.
50. ای سـپیده ی طوالنـی بـریوت! // کمـی شـتاب کـن // بشـتاب تـا خـوب ببینم: // 

زنده ام یا کشـته شـده ام.
51. ای ... ای روز بـریوت کـه در وسـط ظهـر شکسـته شـده ای// کمـی شـتاب کـن // 

کمـی شـتاب کـن // بشـتاب تـا ببینیـم واپسـنی فریادمـان کجا سـت؟
52. در برابـر شـاِه کـوچ و پـری مغـان کوهسـاران // گردمهایـی گل اللـه و خاکسـرت // 

گردمهایـی آب و آتـش // گردمهایـی پرتـو و مـه // ... امشـب اسـت.
53. ترک هـا چـون مـور و ملـخ رخیتنـد و راه آفتـاب را بـر مـن سـد کردنـد // آفتابـم سـایه 

. شد
54. اینک که اشیا رسور شده // و این سکوت چون وزوز مگس بلند است... .

55. او اینـک بـا بال هـای خـود چهچهـه ی خود را بر روی مه می نویسـد // تگرگ اسـت 
// و خیبندان اسـت // و آتش گرفته اسـت.

56. سـپیده دم مـن غـروب وصـال مـن شـد// آتـش بـودم و از شـدت رسمـای هجـران به 
خـود می لرزیـدم.

57. عبدالرمحـان بـگ صاحبقـران متخلـص بـه سـامل)1805-1869( از شـاعران بـزرگ 
غزلـرای کـرد، در سـلیامنیه بـه دنیـا آمد. وی از خانـدان صاحبقران و پر عمـوی مصطفی بگ 
صاحبقـران متخلـص بـه کـردی و دایی نالی شـاعر بـزرگ ادبیات کـرد اسـت )ر.ک. خه زنه دار، 

)164-117 :2003
58. ای »سامل«های میهن خنده ی گریان // ای کشتی های گریافتاده در طوفان!

59. در برابـر شـاِه کـوچ و پـری مغـان کوهسـاران // گردمهایـی گل اللـه و خاکسـرت // 



107 تخیل خالقانه و تصویرپردازی مبتنی بر آن در شعر شیرکو بیکس  و محمود درویش

گردمهایـی آب و آتـش // گردمهایـی پرتـو و مـه // ... امشـب اسـت.
60. پـس بخـواب، در مسـری زنبورهـای عسـل بخـواب // پیـش از آنکـه مـن، کشـته بـه 

هـوش آیـم.
61. ای سـپیده ی طوالنـی بـریوت! // کمـی شـتاب کـن // بشـتاب تـا خـوب ببینم: // 

زنده ام یا کشـته شـده ام.
62. من نخستنی کشتگان، و واپسنی کسی هستم که می مریم.

63. نالـی در اشـعارش از زنـی بـه نـام »حببیه« یاد کـرده و به او تغزل کرده اسـت که برخی 
پژوهشـگران آن را حقیقی و برخی مسـتعار می دانند.

64. چگونـه شـعله ور شـوم .. حـال آنکـه روشـن نیسـتم؟ // آخـر چطـور بریـزم ... در 
حالـی کـه پاییـز شـعر نیسـتم؟ // آخـر چگونه شـهرزور ابر من باشـد // حال آنکه من سـیالب 
واژه نیسـتم؟ // آخـر چگونـه »حبیبـه« آهـوی مـن باشـد // در حالـی کـه مـن دشـت و دمـن 

رسسـبز و خـرم خیـال و آواز نیسـتم؟
65. بیشـرت بـه او نزدیـک می شـوم؛ // بـرای مکیـدن غـم سـپیدش // عشـق من بـه زنبور 

عسـل // و ریـش او بـه بـاغ بدل می شـود.
66. آن گاه کـه قطـرات سـخن گفتنـش بـر مـن می تـراود // برهـوت خشـک شـنیدنم، بـا 

آب صـدای او سـبز می شـود.
67. ای دوسـت مـن، سـاعتی بخـواب// تـا از رهگـذر نخسـتنی رؤیاهایـت بـه عطـش 

دریاهـا بـه دریاهـا بگذریـم.
68. دریـا چهـره ی ماسـت // هـر کس خشـکی نـدارد // هر کـس دریا نـدارد ...// ... 
دریایـی در برابـر توسـت ... دریایـی در وجـود توسـت // دریایـی در پشـت رست اسـت // 
بـر روی ایـن دریـا دریایـی اسـت کـه در زیـر آن دریایـی واقـع شـده اسـت // تـو رسود ایـن دریا 

. هستی



پژوهشنامه ادبیات ُکردی/ سال دوم، شماره 3، بهار و تابستان 1081396

منابع 
ــور  ــرشو آریان پ ــدی پی ــک جل ــگ ی ــر )1380(، فرهن ــانی، منوچه ــور کاش آریان پ

ــه. )انگلیســی- فارســی(، هتــران: جهــان رایان
امحدنژاد، کامل )1382(، فنون ادبی، هتران: پایا، چاپ چهارم.

ــم  ــاخیی )1388(، »القی ــتاره مش ــی زاده و س ــت اهلل تق ــعود و هدای ــربی زاده، مس اک
الشــعوریة و القیــم التعبریّیــة فــی العمــل األدبــی«، الــرتاث األدبــی، الســنة األولــی، العــدد 

الثانــی، صــص 52-33.
باشــالر، گاســتون )1383(، معرفت شناســی، ترمجــة جــالل ســتاری، هتــران: دفــرت 

پژوهش هــای فرهنگــی، بــا مهــکاری مرکــز بنی املللــی گفتگــوی متدن هــا.
هبمنــی، یــداهلل و مهــران شــادی )1390(، »صــور خیــال و صنایــع ادبــی در غزلیات 
عرفــی شــریازی«، نرشیــه مطالعــات زبانــی بالغــی، ســال دوم، شــامره چهــارم، پاییــز و 

زمســتان 90، صــص 33-9.
بێکس،شێرکۆ )2006(، دیوان، سلیامنیه: انتشارات سلیامنیه.

پریــن، الرنــس )1383(، دربــاره شــعر، ترمجــه فاطمــه راکعــی، هتــران: انتشــارات 
اطالعــات.

ختیــل  هم اندیشــی  دومــنی  مقــاالت  جمموعــه   ،)1388( نــراهلل  پورجــوادی، 
هنــری، هتــران: متــن.

پورنامداریان، تقی )1374(، سفر در مه، هتران: نرش زمستان.
ــال در متــن و  ــه حممــودی )1393(، »تطبیــق عنــر خی حاج حســنی، اعظــم و فتان
نگاره هــای خاورانامــه بــا رویکــرد نقــد ختیلــی گاســتون باشــالر«، جملــه ادبیــات تطبیقــی 
)فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی(، پیاپــی 10)پاییــز و زمســتان 93(، صــص 62-36.

خه زنه دار، مارف )2003(، مێژووی ئه ده بی کوردی، ههولثر: ئاراس.
داد، سیام )1382(، فرهنگ اصطالحات ادبی، هتران: مروارید. 

شفیعی کدکنی، حممدرضا )1386(، موسیقی شعر، هتران: آگاه، چاپ دهم.
ــــــــــــــــــــــــــــ الــف )1387( شــعر معــارص عــرب، هتــران: انتشــارات ســخن، 

ــاپ دوم. چ
ــــــــــــــــــــــــــ  ب )1387(، صور خیال، هتران: آگاه، چاپ یازدهم.

صاحلی، سیدعلی )1371(، »دیدار در دّره، پروانه ها«، جملة آدینه، شامره ۷۰.



109 تخیل خالقانه و تصویرپردازی مبتنی بر آن در شعر شیرکو بیکس  و محمود درویش

فارســی«،  شــعر  در  مضاعــف  بیانــی  »صــور   ،)1388( حممدرضــا  رصفــی، 
.132-107 صــص   ،1 شــامره  فارســی،  ادبیــات  و  زبــان  پژوهش نامــه 

طالبیــان، حییــی )1378(، صــور خیــال در شــعر شــاعران ســبک خراســانی، 
انتشــاراتی عــامد کرمانــی. کرمــان: مؤسســة فرهنگــی و 

ــی،  ــد عرب ــری آن در نق ــی و تأث ــای زیبایی شناس ــر مبن ــد ب ــب، رز )1378(، نق غری
ــی. ــگاه فردوس ــارات دانش ــاپ و انتش ــه چ ــهد: مؤسس ــی، مش ــه رجای ــه نجم ترمج

فرمهنــد، حممــد )1389(، »شــعر و منشــأ آن در ادبیــات جهــان«، فصلنامــه ادبیــات 
تطبیقــی، دانشــگاه آزاد واحــد جریفــت، شــامره 14، صــص 124-102.

کزازی، مریجالل الدین )1370(، زیبایی شناسی سخن، هتران: نرش مرکز.
ملکــی، نــارص و جمیــد فرهیــان و مریــم نویــدی )1392(، »تطبیــق صــور خیــال در 
اشــعار جــان دان و صائــب«، جملــه مطالعــات ادبیــات تطبیقــی، ســال هفتــم، شــامره 27، 

پاییــز 92، صــص 125-107.
مریصادقی)ذوالقــدر(، میمنــت )1376(، واژه نامــه هنــر شــاعری، هتــران: کتــاب 

مهنــاز، چــاپ دوم.
نــارص، أجمــد )2008(، »جــدل الوطنــی و الذاتــی و اجلاملــی عنــد حممــود درویــش«، 
أیلــول )ســبتمرب( /21/20 رمضــان  العربــی، الســبت/ األحــد، 21/20  القــدس 

ص2.  ،1429
القاهــرة:  املحتلــة،  األرض  شــاعر  درویــش  حممــود  )بی تــا(،  رجــاء  النقــاش، 

الثانیــة. الطبعــة  داراهلــالل، 
مهایــی، جالل الدیــن )1378(، فنــون بالغــت و صناعــات ادبــی، هتــران: مهــا، 

ــانزدهم. ــاپ ش چ



پژوهشنامه ادبیات ُکردی/ سال دوم، شماره 3، بهار و تابستان 1101396




