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هاي ابراهيم ناجيهاي عفت در عاشقانهبارقه

چكيده

اصلي بـسياري از آثـار ادبـي     شعر و ادب است كه خمير مايهعشق از مضامين برجسته

شـاعران عـرب   . جهان و به خصوص آثار ادبي مشرق زمين را به خود اختصاص داده است   

آثار برجسته و ماندگار خـود  هاي مختلف تاريخ ادبيات عربي، عشق را طليعه      در طول دوره  

انديشه هاي خويش، تعبيرهـاي     و   به نوع شخصيت، تجربيات زندگي       قرار داده اند و  بسته     

 عفت در آثار غنايي برخي از ايشان، منزلـت         در اين ميان، عنصر   ..ن  داشته اند   گوناگوني از آ  

عنتره بن شـداد  ”شعر عربي از همان دوره جاهلي در آثار شاعراني چون    . شاياني يافته است  

ز شاعران عـرب    با غزل عفيف آشنا بوده و شميم روح نواز عفت در شعر بسياري ا             “ عبسي

در دوره معاصر با ظهور شاعران رمانتيـست در   . در دوره هاي پسين نيز قابل استشمام است       

ابـراهيم  . عرصه ادب عربي، ردپاي عفت در آثار عشقي و غنايي به روشـني هويـدا گـشت                

ناجي يكي از شاعران رمانتيست مصر است كه عشق و حديث عاشقانه، بخش قابل توجهي              

اما آنچه كه اشعار عشقي او را ممتـاز         . او را به خود اختصاص داده است      از مضامين شعري    

هـاي نـاجي    و درخور اهتمام مي گرداند آراستگي آنها به زيورِ زيباي عفت است؛ عاشـقانه             

مقالـه  . هرگز از حلقه عفت گام بيرون ننهاده و بطور غالب، ماهيت صوفيانه و عارفانـه دارد              

ق در اشعار ناجي، بر آن است انعكاس درخشان عفت را           حاضر، گذشته از تبيين مفهوم عش     

هاي اين شاعر عاشق و دلـسوخته معاصـر مـصر، بـه             همراه با ابعاد مختلف آن، در عاشقانه      

. صفحه نمايش گذارد

. شعر عربي، عشق صوفيانه، عفت، ابراهيم ناجي: هاواژهكليد
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مقدمه

تا جايي كه به بارز شاعران محسوب مي شود     هاي  عاطفه، احساس و عاشقانه زيستن همواره از ويژگي       

جرأت مي توان گفت ارزشمندي شعر هر شاعري، به ميزان بهره مندي وي از عشق، اين موهبـت بـزرگ                    

ـتاورد ايـن طايفـه محـسوب          «. الهي است  ـا، مهمتـرين دس ـاد ادب در ارزيابي ميراث صوفيه نيز، آنچه به اعتق

تر است، و واسطه العقد و دره التاج اين نسبت، به بياني دقيق           شود، پيوستن آسمان و زمين با رشته عشق         مي

)366: 1386ستاري، (» .تر معشوق است، زن و به عبارت ملموس

ـاي پـر رمـز و رازي را در ادب        نگاه شاعر نسبت به محبوب و توصيف احوال و ويژگي          هاي او، دني

ـات عـرب، بـه        اين نگاه عاشقانه نسبت به محبـوب در ا        . عربي خلق نموده است    ـاريخ ادبي دوار مختلـف ت

ـاترين و                        ـا عفـت و متانـت يكـي از زيب ـاه تـؤام ب ـان نگ روشني در آثار شاعران بازتاب داشته، و در اين مي

.ترين عناصر شعر غنايي عرب در طول تاريخ ادبيات بوده استمقدس

ـار      جاهلي روشن مي گردد كه سهم اشعار  عفيف عاشـ              با تأملي كوتاه در شعر دوره      ـان آث قانه در مي

منظوم اين دوره، آن چنان چشمگير نيست و تنها در بخش نسيب و آن هم در اشعار برخي شاعران اسـت                    

هايي چون سنگدل، بيمناك، با حيا، و در عين حال خوددار و در بذل              چهره و تمثال محبوب، با ويژگي     «كه  

) 81: 1372ژان كلود واده، (» .محبت حسابگر به تصوير كشيده شده است

عنتره بن ”جاهلي چندان پر رنگ نيست و فقط در آثار برخي شاعران، چون ردپاي عفت در شعر دوره  

ـاعران غـزل عفيـف دوره           . نشانه هايي از آن به چشم مي خورد       “ شداد عبسي  عنتره كـه از مـشهورترين ش

- اطالل مي  را در ميان  ) عبله(عشقش در غزل، نگاهي است كه محبوبش        «جاهلي عرب محسوب مي شود      

ـاآرام اوسـت،     . شوندهايي كه به زودي سرنگون ميجويد، اشكي است در برابر خيمه    ـان روح ن غـزلش زب

غزلي ) 132-134: 1381فاخوري،  (» گردد؛گدازد و گاه اين عشق به آتشي سوزان مبدل مي         روحي كه مي  

.پيمايدكه از جسم فاصله گرفته و ابعاد روح را مي

ـاك و        تحت تاثير دين اسالم و آموزه   در دوره اسالمي و  ـنگ قـرآن كـريم، عواطـف پ هاي گـران س

ـايه انـداخت     ـاعران غـزل سـراي ايـن دوره مـي تـوان        . آراستگي بيان بر شعر و غزل عربـي س ـان ش از مي

ـام بـرد    ) عاشق ليلي (و قيس بن ملوح     ) عاشق عزّه (، كثّير )عاشق بثينه (جميل ـاكي كـالم در        . را ن عفـت و پ

اين دوره كه در ادب عربي از ايـشان  شاعران عفت پيشه. ن شاعران به روشني مشهود است    عاشقانه هاي اي  
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ياد مي شود،در اشعار خود تنها از يك يار كه او را صميمانه دوسـت مـي      “غزل عذري ”بيشتر با نام شاعران     

ـادقانه و  اين عشق، لطيـف و  . گويند وپرورانند، سخن مي  دارند و پيوند همسري را با وي در انديشه مي          ص

ـا كـشيده شـد              «عباسي كه در آن     اما در دوره  . آاليش است بي شعر از مجالس ادب و سياست به محافل غن

» .بازار غزل عذري و عفيفانه رونق چنداني نداشت و اشعار مجون و غزل مذكر جايگزين شعر عفيفانه شـد    

)14: 1380فرزاد، (

 عرب به سبب  پرورش يافتن در محيطي دينـي و         در دوره معاصر ادب عربي، بيشتر شاعران و اديبان        

ـا مـضامين            اسالمي از يك سو و آشنايي با مفاهيم و آموزه          هاي مكتب رمانتيسم از سويي ديگر، اشـعاري ب

ـار گنجينـه      .  شـود  شـعر و ادب عربـي محـسوب مـي    عشق عفيفانه و پاك سرودند كه درشمار زيباترين آث

ـا             عاشقانه سرايي است كه     “ ابراهيم ناجي ” محبوب در شعرش داراي سرشتي پاك و عفيف است و شاعر ب

محبوب ناجي معشوق سطحي و ساده انگارانه دوران جاهلي، امـوي و       . او عشق ورزي عفيفانه و پاك دارد      

عباسي نيست، بلكه وجودي است كه در  روح و جان شاعر ريشه دوانده و او را به درك وااليي از مفهـوم      

يابـد و بـراي عاشـق سـوخته دل، همچـون            ه در آن قدرت هستي را در مي       عشقي ك «عشق رسانده است؛    

اي عشق ناجي آميخته  ) 145: 1978عباس،  (» .رساندپناهگاه امن  و بهشتي است كه او را به  آرزوهايش مي            

از محبت زميني و آسماني است، عشقي صوفيانه كه از رهگذر آن، شاعر دريچه قلبش را همواره و در هـر                 

.ي معشوق مي گشايد و پيوسته در توصيف ابعاد معنوي و روحاني او در تكاپوست زمان به رو

الحي عفت و برجسته ترين ابعاد آنمفهوم لغوي و اصط

ـا عـن غلبـه          « : عبارت است از  “ راغب اصفهاني ”عفت در لغت  به تعبير        حصول حاله للنفس تمتنع به

ـين        “ مجمع البحرين ” در   “الطريحي”) . 350: 1418الراغب االصفهاني،   (» .الشهوه در مورد معنـي عفـت چن

“ أقرب الموارد ”صاحب  ) 5/101ج: الطريحي، بي تا  (» .كف عن الشيء، أي امتنع عنه، فهو عفيف       «: گويدمي

الـشرتوني،  (» .كف عما ال يحل و ال يجمل قوالً أو فعـالً و امتنـع             : عف الرجل «: گويدنيز در تعريف آن مي    

 آنچه مسلم به نظر مي رسد اين است كه اساس عفت، كف و خويـشتن داري و     بنابراين) 803: 2، ج 1385

.امتناع است
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ـيوه         ـار همـراه     در منظومه تفكر اسالمي، عفت تعبير از حالتي است كه با  ش ـار و رفت ـاص در گفت اي خ

در تعبير داخلي، عفت نـوعي    «: از منظر انديشه اسالمي عفت داراي دو تعبير داخلي و خارجي است           . است

-اما در تعبير خارجي، عالمات و نشانه      . رودحالت نفساني براي غلبه بر شهوت و نگاهداشت آن به كار مي           

ـادات، (» .شـود هايي است كه در سلوك، رفتار و گفتار انسان متجلي مي           مـوالي  ) 238-239: 2002فخرس

محمـدي ري   (. عفت را نيرويي معرفي مي كند كـه شـهوت را ضـعيف مـي گردانـد                ) ع(متقيان امام علي    

)363: 6تا، جشهري، بي

با عنايت به مفهومي كه براي عفت بيان شد، اين فضيلت داراي ابعاد و انواع مختلفي است كه برجـسته            

ـاملي،  . (پاكدامني، عفت نگاه، عفت زبان، صورتگري عفيفانه و صبر و انتظار: ترين آنها عبارتند از   العينائي الع

ـناس        كه در اين مجال ا    ) 15-14: 1415 ـاعر سرش ـاجي، ش ندك، ابعاد ياد شده، با تكيه بر اشـعار ابـراهيم ن

.مصر، مورد تحليل و بررسي قرار خواهد گرفت

جايگاه عفت در شعر رمانتيسم

همزمان با جنبش و تحول عظيمي كه در جهان و مشرق زمين، پس از جنگ جهاني اول پديد آمـده            

ـا       بود شعر كالسيك با قواعد و قوانين مزاحم و        ـاي خـود را بـه شـعر رمانتيـك ب  سخت گير، به تدريج ج

شد تا  شعر بـه عرصـه زنـدگي    مضامين و مفاهيمي لطيف و عاميانه داد، چرا كه طرحي نو بايد انداخته مي            

ـات                 ترين مفاهيم و آموزه   مهماز  . وارد شود  ـا آن و  تجربي هاي مكتب رمانتيسم، عشق و عواطـف مـرتبط ب

ـاي      هاي عمده و متداول در اين مكتب  شعر غنايي، رمان          دروني شاعر ، و از قالب      ـتان ه هاي عاشقانه، داس

)454: 1373تراويك، .(بود...كوتاه و

ـينه     شاعر رمانتيست انساني است كه  روحش با رؤياها و اوهام به پرواز درمي              ـال از    آيد و س اش ماالم

ز وراي احساس و عشق، بـه       گريزد و ا  عقلش از واقعيت مادي و حسي مي      . جوش و خروش عشق است    

 شكوفايي رمانتيسم بشمار    احساس، محبت و دل سه عنصر مطلوب در دوره        «. گرددخالق عظيم متّصل مي   

ـته              مي رفتنند و اگر عقل در  مكتب         كالسيك مورد ستايش قرار داشت، در مكتب رمانتيـسم عاطفـه، پيوس

)130: 3تا، جوفوك، بي(» .العملي در مقابل عقل بودعكس
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ـان در برخـي             شاعران رمانتيست اغلب در تمام اغراض معروف شعر سرودند هر چند كميت شعرش

توان بـه اشـعار   در ميان خيل عظيم اين آثار منظوم مي. قالب ها و اغراض زياد و در برخي اندك بوده است      

ـيم  اما آنچه كه در ميان اين گروه بزرگ شاعران غزل    . غنايي و مضامين  عاشقانه اشاره كرد        سرا و حجم عظ

شان جلب توجه مي كند عفت و آزرمي است كه برخي از ايشان آثار خويش را به زيـور                  شعرهاي عاشقانه 

.آن آراسته اند

در باور او حتي .   در نظر شاعر رمانتيست تمام لذت عشق در اين است كه حقيقتي مجرد از ماده است       

شق يكديگر مي شوند در اصل روح اين دو بـه هـم   وقتي كه دو انسان روي زمين با همين جسم مادي، عا  

پس عشق حتي از نوع زميني اش از اين جهت لذت بخش است كه نه  معناي يكي شدن دو      . رسيده است 

و اين . روح است و اين يعني رها شدن از  اسارت ماده و گامي به سمت رهايي و رسيدن به عالم مجردات

:كنددر ذهن تداعي مي“  تمهيدات”را در “ لقضات همدانيعين ا”همان برداشت و مفهومي است كه سخن

ق نداري /   دريغا كه عشق فرض راه است همه كس را     ـاري عـشق مخلـوق    / دريغا اگر عشـق خاـل ب

)298: 1374عين القضات همداني، (مهيا كن 

ـاعر رمانتيـست   . شود   و اين همان شيوه اي است كه در عشق صوفيانه نيز فرض راه شاعر مي               ، در  ش

شود و اين عشقِ عفيف است كه روح انـسان را بـه          عشق عفيف، تسليم خواسته هاي نفساني خويش نمي       

روحي و اخالقي  دارد     جا كه عشق عفيف هم اثرات سازنده      از آن . پرواز به سوي حقيقت عشق وامي دارد      

مـع كثيـري از   شود، از يك جهت ستايش فالسفه، عرفا و جو هم باعث كسب فضايل و زدودن رذايل مي        

ادبا و شاعران مكتب رمانتيسم را بر انگيخته و از جهت ديگر مورد استقبال خوانندگان و مخاطبان اين قبيـل   

:به قول شهريار شعر عرفاني ايران.  آثار واقع شده است

            دارد متاع عفّت، از چارسو خريدار        بازار خود فروشي، اين چارسو ندارد

)84: 1387شهريار،                                                                                             (

به توصيف حاالت رواني    .    شاعر رمانتيست در ابراز عشق خود نسبت به محبوب، غالبا عفيف است             

ـارزه “ جبران خليل جبران” پاك عشق. گويدپردازد و از هيجان و سوز و گداز خويش سخن مي        او مي  و مب

هاي بارزي از اين نوع عشق در ادبيات رمانتيسم عرب          با هرگونه عشق زميني، همگي نمونه     “ خليل مطران ”

در باور بسياري از شاعران مكتب رمانتيسم عرب، لذّت عشق در اشتياق اسـت نـه در              «. محسوب مي شود  



هفتمه   شمار)   سابقادبيات و علوم انساني مجله ( زبان و ادبيات عربيه    مجل132

ـاره مـي     وان يكي از پيروان برجسته    يوسف غضوب به عن   )275: 1384عباسي،  (» .وصال رمانتيسم در اين ب

نزار قباني به عنوان شاعر عشق و زن        ) . 142: 1978عباس،  (» .لذات ما در اشتياق است نه در وصال       «: گويد

)142: همان.(بر اين باور است كه حقيقت عشق در اين است كه وصال، محال و ناممكن باشد

ابراهيم ناجي شاعر رمانتيست

ـان          “ شبرا” در كوي    31/12/1898براهيم بن احمد ناجي در تاريخ          ا در شهر قاهره مصر ديـده بـه جه

ـاي شـهر منـصوره            دوران شيرين  .گشود مـصر و رود نيـل در آغـوش          كودكي ناجي در دامان طبيعت زيب

ـان كـودكي شـكوفا               . اي فرهنگي و دوستدار ادب سپري شد      خانواده علم دوستي پـدر، نبـوغ وي را از هم

ـايزه                 خت به طوري  سا كه از سنّ پنج سالگي وارد مدرسه ابتدايي شد و هر روز با كوله باري از تشويق و ج

ـالي، بـي    (.گشتبه سوي پدر كه عشق به علم و ادب را از او به ارث برده بود بازمي  ـا، ج منـشاوي الج : 1ت

152(

هاي مهم علمـي و ادبـي را   ابراهيم ناجي در همان دوران كودكي و نوجواني توانست بسياري از كتاب       

ـان    .  هاي ادبي بيـشتر بـود  ي وي به كتابمطالعه كند، اما در اين ميان عالقه    ـالگي رم ـيزده س ديويـد  «در س

 آشنا ساخت   "ديكنز"پدرم مرا با    «: گويدخود  در اين زمينه مي     .  را مطالعه كرد   1“چارلز ديكنز ”اثر  » كاپرفيلد

شد تا احساس من صيقل يابد و حس نوع دوستي در مـن رشـد               و موجب عالقمندي من به اين نويسنده        

از “ ديويد كاپرفيلد ”مرا به ادبيات عالقمند نمود و       “ ديكنز”به اين وسيله به من تأمل و دقّت  آموخت؛           . كند

ـيدم و از                        من شاعر آفريد تا من در خود نقش ديگري  جستجو كنم؛ من از چشمان او شراب زنـدگي نوش

)345: 2008ناجي، (» . وجود را شنيدملبانش زمزمه اسرار

   اولين تجربه عشقي ناجي در دوران نوجواني اتّفاق افتاد كه سرانجام آن  جـز جـدايي بـراي عاشـق                     

بسياري از قصايد دوران جواني ناجي در توصيف اين عشق نافرجام و يأس و حرمان او سروده . شيفته نبود

ي وجـود وي پـس از آن عـشق،          كند كه باقيمانده   اشاره مي  »اطالل«ي مشهور   شاعر در قصيده  . شده است 

ناجي همـواره در طـول      . اين قصيده از شاهكارهاي شعر معاصر عرب به شمار مي آيد          . طللي بيش نيست  

1- Charles Dickens
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گرفته است بـدون ايـن كـه از       آورده و در شعرش از او الهام        زندگي خويش آن عشق اولين خود را به ياد          

.ي عشقي خود به تفصيل سخن براندمحبوب خود و جزئيات تجربه

ـاعر حتّـي در     اين امر بيانگر تجربه  ي عفيفانه و پاك ناجي در عشقِ دوران جواني است، عـشقي كـه ش

ـاد        ـان خـويش را بـه ي ـاجي  . آورده اسـت آخرين ايام زندگي خويش از آن سخن گفته و هجران و حرم ن

او در . آشنا گرديد و عاشـق وي شـد       » زازا«ان به نام    اي جو سرانجام در واپسين ايام زندگي اش با  هنرپيشه        

سرود كه در آن از زازا به عنوان بهار زندگي پاييزي اش ياد كرده        » زازا«اي طوالني با عنوان     اين زمينه قصيده  

ـال      اما اين روزگار نيز چندان بر ناجي طوالني نشد و بر اثر بيماري در شب بيـست                . است ـارس س ـنج م وپ

)124: 1993عويضه، . (ني را وداع گفت و چراغ عمرش خاموش گرديدجهان فا. م1953

ـائر الجـريح   ”،  “ه ليالي القاهر  ”،  “وراء الغمام ” ناجي  چهار دفتر شعري با عناوين،            مجموعه آثار  و “ الط

ـاعر اختـصاص دارد و خـود                است كه هر كدام به دوره     “  في معبد الليل  ” اي از زندگي پر فراز و نـشيب ش

ـاده   . ترين مضامين و مفاهيم رمانتيك است     زيباترين و لطيف  مشتمل بر    ـاجي        به زبان س ـاز ن ـاي س تـر تاره

ـاعر،                     همواره آهنگي از عشق داشته است چرا كه در هياهوي غريب روزگارش تنها بهانه بـراي زنـدگي ش

.عشق اوست

بازتاب عشق در شعر ناجي

ـين،   .(القه بسيار شديد    عشق در لغت يعني به حد افراط دوست داشتن، محبت تام، ع            ) 832: 1388مع

اشتقاق عشق از عشقه است و آن گياهي است كه بر درخت پيچد و درخـت را  «:و هم چنين آورده اند كه    

ـال معـشوق محـو                        بي بر و خشك و زرد گرداند؛ هم چنين عشق، درخت وجود عاشق را در تجلـي جم

ـتانه گرداند، تا چون ذلّت عاشقي بر خيزد، همه معشوق ماند، و     ـاز     عاشق مسكين را از آس ـاز در مـسند ن ني

)63: 1386ستاري، (» .نشاند، و اين نهايت مراتب محبت است

               عشق بر چرخ حقيقت اختر است              از محبت يك قدم باالتر است

)74: همان                      (

 آثار ادبي جهان بوده است و هر هاي متمادي،  از عناصر و مضامين عمدهعشق همواره در طول دوره

ـيچ     .هايي از عشق و غزل دارد     ها و نوشته  الي صفحات ادبي خود سروده    قوم و ملتي در البه     اما عشق در ه
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ـتاوردهاي ادبـي ايـن            عصر رمانتيسم ب   اي به اندازه  دوره ازار پررونقي نداشته است تا جايي كه در برخي دس

ـات  شود، برخالف دوره  دوره، عشق به نوعي فضيلت و يا راهي براي وصول به فضيلت محسوب مي              ادبي

 اين تحول نگرش نسبت بـه عـشق، در          ثمره. دانستندكالسيك كه عشق را هوي و هوس و اسباب شر مي          

.ي افالطوني و به اصطالح عشق عفيفانه بودزگشت به فلسفهادبيات اين دوره، با

به عنوان پدر عشق رومانتيسم در قرن نوزدهم، آثاري در اين مضمون بـه گنجينـه          )1“ژان ژاك روسو  ”

ـيف بعـد جـسماني و خـصوصيات                  .ادبيات جهان افزوده است    هدف از عشق و غزل در ايـن دوره توص

ـان عـشق را بـه              ت كه تصوير مي   ظاهري زن نيست ، بلكه معنويات اوس       ـاعران و اديب شود به طوري كه ش

.ستايند، چرا كه معتقدند  اين پديده پايه و اساس معنوي براي ارتباطات طبيعي استخاطر خود عشق مي

اي واال گردد كه    چه بسا اين نوع نگرش به عشق سبب شده است كه مقام زن نيز در اين دوره به اندازه                  

بيـشتر  . اي كه در اين دوره با نوعي تقديس زن رو به رو هستيم            به گونه . نين نبوده است  اي چ در هيچ دوره  

ـا    هاي انسان ها هبوط نموده است تا دل     اي است كه از آسمان    زن فرشته «ها عقيده دارند كه     رمانتيست ها را ب

ت بـه   عشق همان سعادت است و ايـن سـعاد        . عشق، پاك و مطهر سازد و عواطف بشري را صيقل دهد            

ـاكي اسـت بلكـه در          عشق نه تنها اساس و شالوده     . آيد، مگر در خلوت با محبوب       دست نمي   اين عالم خ

غنيمـي هـالل،    (» .اي واالتر سبب وجود مخلوقات است و اولين و برترين صفت خداوند ازلي است             مرتبه

1971 :173(

بهـره نبـوده اسـت؛ او در        رش بي ابراهيم ناجي به عنوان شاعري رمانتيست از اين موهبت الهي در شع           

نمايد و به عنوان عاشقي دل سوخته حرف دل خويش را در عرصه عشق و عاشقي يكه تاز و بي رقيب مي        

ـاك و                        ـا وي عـشق ورزي پ قالب شعر با زيباترين عبارات مي آرايد و با نگاهي خاص نسبت به معشوق ب

ـارز زنـدگي              اي ا زندگي توأم با عشق و شيدايي در هاله       . عفيفانه دارد  ز حزن و انـدوه، همـواره از وجـوه ب

-شاعر در اين حزن عاشقانه خويش تمام مظاهر طبيعت و اشياء را نيز سهيم مي «ابراهيم ناجي بوده است و      

ـازد نشاند و وصال نيز آن را بر طرف نمـي         بيند، اندوهي كه هيچ شرابي آن را فرو نمي         ـاس،   (» .س : 1978عب

145(

1- Jean Jacques Rousseau
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در عشق و شعر ناجي تجلي بيشتري دارد وجـدان اوسـت، وجـداني كـه در              چيزي كه   به اين ترتيب،  

جويباري از لطف و محبت غوطه ور است و چون رودي زالل و صاف در مجراي آرامش و تـوازن ، دور       

از هر گونه انحراف و عاري از هر فرياد و فغان رعشه آور، روان است و روح ناجي است كه از لطافـت و                        

. ب اوست كه هيچ غل و غشي نمي شناسـد و عـشق اوسـت در نفـس عطـراگينش     صفا آفريده شده و قل 

عشق در زندگي ناجي گام به گام همراه اوست، عشقي عفيفانه و به دور از هـر گونـه انحـراف؛ چـرا كـه                         

.انحراف قاتل عشق واقعي است

ـاي   در اشعار ناجي براي عشق پاياني متصور نيست، و چه بسا در بحبوبه فراق و هجران، محبو                 ب دلرب

شاعر در تمثال و صورت ستاره و پروانه و ديگر مظاهر زيبا و باشكوه طبيعت بر وي جلوه مي كند و ايـن                       

 ابراهيم ناجي  به عنوان يكي از نامم .  استدر شعر او عشق همزاد و رهبر آدمي. است راز جاودانگي عشق

ار خود به معناي دقيق آن  نمايان سازد آورترين شاعران رمانتيست عرب توانسته است مفهوم عشق را در آث          

. و لحظاتي توأم با درد اما در عين حال، شيرين از عشق و انتظار  بيافريند

هاي ناجيرقه هاي عفت در عاشقانهبا

ـاك          پيشتر اشاره شد كه عشق ناجي نيز همچون بسياري ديگر از هم            مسلكان خود عشقي عفيفانه و پ

شاعر عشق را عنـصري     . شودال و وصف حاالت حسي معشوق كشيده نمي       عشقي كه هرگز به ابتذ    . است

ـا       ها را از آلودگي شستشو مي     داند كه دل  مطهر و پاك  مي     دهد و  اين پاكي و پيرايش ميسر نمي شود مگر ب

“ عبـسي عنتـره ”خوريم كه يادآور عشق عذري و پاك        در اشعار ناجي به ابياتي بر مي      . آتش صبر و هجران   

نظران نيز بر اين اعتقاد هستند كه ناجي در اشعار عـشقي خـود از    برخي صاحب .  جاهلي است  فتهشاعر شي 

ـارض  ”و  “ مهيار ديلمي ”اموي و همچنين از     از شاعران معروف دوره   “ مجنون قيس ”و“ جميل بثينه ” “ ابن ف

)188-189: 1389شكيب انصاري، . (تأثير پذيرفته است

رسد مگر اين كه به خورد و كسي به اين مرحله نمي وي پيوند مي  عشق ناجي اغلب با ديدگاه فلسفي    

ـاب عفـت در     . مقام كشف و شهود معنوي دست يابد و از رموز و افكار صوفيانه تأثير پذيرفتـه باشـد                  بازت

: هاي ناجي  تحت عناوين زير  به زيبايي و وضوح  قابل مشاهده استعاشقانه



هفتمه   شمار)   سابقادبيات و علوم انساني مجله ( زبان و ادبيات عربيه    مجل136

دامني پاك-1

ي است كه پاكدامني و عفاف، ويژگي الينفـك عـشق او محـسوب مـي                  ابراهيم ناجي شاعر عاشق   

عشق ناجي، بنا به گفته خود شاعر، يگانه عشقي است كه هيچ شـك و ترديـدي در صـداقت آن                     . شود

كـشد  كند و تا نفس مـي    وجود ندارد، چرا كه جايگاه آن نزد شاعر بسيار واالست، هرگز فراموشش نمي            

ترين مفاهيم و كلمـات، ايـن جمـالت را          گيري از زالل  ؛ شاعر با بهره   و زنده است آن عشق نيز باقيست      

: كشدگونه به تصوير ميخطاب به ليالي دل خويش اين» شك« زيباي در قصيده

لَّ عن الشِّركيبٍ و جعن ر د            تَنزَّهحـو مـ بح ي فيكبأ ليالي ح

ـاً     ـس لسلوانٍ وليس إِلي تركتبقّـي بقاء القلب ينبض دائمــ )1(        و لـي

)132: 2008ناجي،  (

او . انديـشد اي پاك و روحي زالل است كه همواره بـه قداسـت عـشق مـي               ناجي شاعري با عاطفه   

گرايـي   مناظر حسي، احـساساتش عـاري از هـر گونـه مـاده             همان شاعر پاكدامني است كه در بحبوحه      

 كه بر انسانيت و كرامت نفس خـويش حـريص اسـت، مخلـوقي               زن نزد او انسان كريمي است     . است

در .   صادق خـود را نـسبت بـه او آشـكار مـي سـازد              نجيب و پاك كه شاعر همواره با فراغ بال عاطفه         

: اين گونه سروده است» قلب الراقصه« معروف بخشي از قصيده

ـــــها            و أَنا بِروحي بِتههي متع ـــــها للحس يطلـُب مـأفه 

زجين في األبد ؟! يا من لَقيتُك أمسِ  ـّا           روحينِ ممـت )2(!هل كـُن

)24: 2008ناجي،  ( 

ناجي از محبوب خود به عنوان موجودي پاك تعبير نموده كه از هـر گونـه                » قلبي الثاني  « در قصيده 

 و معنوي محبوب، آن هم در قالب كلماتي         او پس از وصف جمال ظاهري     . گناه و آلودگي به دور است     

خواهـد تـا درد پنهـان دلـش را  بازگويـد و از راز      گردد و از او مـي متين و عفيفانه، با او هم  سخن مي       

:درونش پرده برگيرد

ـا ههاتي حديثَ السقـمِ و الوصبِ                      وصفي حقار  هــَـذه الدنـي

ـاك ـاإنّي رأيت أســـ �ً حيا  عن كَثبِ                      و لَمست كربك نابِضَــ
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ـاء ف األسي شـ )3(ال تَكتمي في الصـَـدرِ أسرارا ً                       و تَحدثي كـي

)28: 2008ناجي،  ( 

دگاه، گناهي بـراي   همين ديآاليش است، پس بر پايه   ناجي معتقد است كه زن مخلوقي معصوم و بي  

گـردد و ايـن   كند و بر اين عقيده است كه فقر و بدبختي عامل افتادن زن در منجالب گناه مي   او تصور نمي  

صبر و رنج اثري كنندهآاليش زن را آلوده سازد، چرا كه دو آتش مطهر و پاك         تواند روح بي  گناه هرگز نمي  

:گويدمي» قلب الراقصه « گذارند، در قصيدهاز گناه در وجود وي باقي نمي

ـاءــأنا ال أري إثماً و ال ع اراً              لكن أري إمرَاه و بأســ

رُ ها              نارانِ  طهـت يـَبر و األلَمِ : روحاً إذا أثم )4 (!نار الص

)28-29: 2008ناجي، ( 

نان بر آمده و با گريزي كوتاه به وضـع زن در     ناجي در البه الي برخي اشعار خود در مقام دفاع از  ز         

او معتقـد اسـت كـه زن        . دانـسته اسـت   جامعه خويش، به بدبختي او اشاره كرده و جامعـه را مـسئول آن               

ـار                    موجودي پاك است علي    ـابودي روزگ ـايه افكنـده اسـت و در سـقوط و ن رغم اينكه بدبختي بر وي س

ـاجي در قـصيده         اين  ديـدگاه     .ي او روح زن مطهر است     به عقيده . گذراندمي قلـب  « طـوالني     رمانتيـك ن

ـاك و           ي چشمان زن، ذات خويش را مـي       او در آينه  . آشكار است » الراقصه بينـد و در درون وي روحـي پ

:يابدمهذّب را مي

)5(من أنت يا من روحها اقتَرَبت             منّي و خاطَب دمعها روحي

)28ن،هما(

 ناجي در اين قصيده عشق را تا سطح اتحاد عاشق و معشوق به عنوان دو روح ارتقا مـي                    به اين ترتيب  

 قاهره، بلكه مطلق بشريت از درك منزلت و مقام محبـوب ا             او بر اين اعتقاد است كه نه تنها اجتماع        . بخشد

افتـه  و به عنوان يك زن عاجز است و تنها شعر است كه به بصيرت حقيقي براي درك اين ارزش دسـت ي       

:كنداست؛ شعري كه با جادوي واژگان سحر انگيز خود، اين دنياي فاني را به بهشتي خيال انگيز مبدل مي

!»القاهره«فَواهللاِ مافَهمتك العقـــــــــولُ                 و ال قدرت قدرك ِ 

ِــــــــها                 بغيرِ عيونِ الوري ـــــرهفَللشعرِ عينٌ يراك ـب الناظـ 

ـــــدني                و صيرَها ج ـــره زاهــــِهنـــفَجلَّلَ بالسحرِ هذي اـل
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ـــــرهــفَنور أك ورِها العامـهلّلَ في د و                 ـات ـــــــ )6(واخَها البالـي

)89:  2008ناجي،  (

عفت نگاه-2

بت به محبوب در جاي جاي اشعارش نمود دارد و چه بسا همين    نگاه توأم با آزرم و عفت ناجي نس       

ـات و توجـه بـه             پديده  باعث شده است كه محبوب در شعراو پيوسته دور از دسترس باشد و در ابراز التف

: عاشق سر در كمند خويش بخيل و متكبر جلوه كند

ب ضناكليلُ أَفق تَجِـــد               مالع كلها المـال يا أي ـــدينَ علـي ينَ العاـئ

ـك رســوال ـياً               و بعثت أَحالمي إلـي )7(يوم المĤبِ كَم انتظرتُك باكـــ

)8: 2008ناجي، (

 سخن از نياز عاشق دارد؛ او شيفته و شيداست، انسان دردمندي كـه،          شاعردر ابيات نخستين اين قصيده    

اما در عين حال منتظر وصالي است كه تنها در          .  از ديدار محبوب است    همواره اندوهگين، گريان و مأيوس    

بـه  . كنـد عالم خيال ميسر خواهد شد و عاشق در اين راه از هيچ چيز حتي اشك خونين خود دريـغ نمـي                    

هاي ناجي اثري از توصيفات ظاهري و جسماني محبوب، آن گونه كه            توان گفت كه در عاشقانه    جرأت مي 

شود و با اندك گـشت و       مسلكان او هست، ديده نمي    ران همچون نزار قباني و ديگر هم      در شعر ديگر شاع   

ـيف           هاي ناب اين شاعر مي    گذاري در بوستان با طراوت عاشقانه      توان به اين نكته پي برد كه ناجي در توص

ـارات بهـره     ها و صيقل يافته   ترين واژه ترين و پاك  جمال و كمال محبوب خويش از مقدس       رفتـه  گترين عب

است؛ چرا كه همواره ديده از رخ يار فرو هشته و نظر بر جمال وي را در عالم خيال خويش تصور كـرده                       

را ... است، آنجا كه با مهارت و چيره دستي تمام با تكيه بر صنعت مراعات النظير الفاظي چون قبله و كعبه و 

:گيرد دل خويش ميبراي ابراز عشق خود نسبت به محبوب سفر كرده خويش، در خدمت نواي

زينــ القلبِ الحه أنيني           يا غايهعـأنت سام                            هل 

دفـ األمه و كعبــب الخَفي           الحه                            يا قبل ينــلِ اـل

ـياً       ــي ذكرتُك باكـ ـتقُ مغبرّ الجبين  و األف                            إـن )8(ـ

)88: 1993، هعويض(
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نگاه ناجي به عشق و محبوب نگاهي سرشار از عفت و پاكي است، عشقي كـه عاطفـه بـر آن غالـب                       

است و اين عفت همراه با عاطفه است كه جرأت و جسارت توصيف  ظـواهر و محـسوسات جـسماني                     

شاعر عمـري را    «. سازد معنوي محبوب رساتر مي    گيرد و زبانش را در وادي وصف      معشوق را از شاعر مي    

دهـد و گـواه ايـن       كند و سرود شوق و عشق سر مـي        در پشت درهاي معبد عشق به اظهار نياز سپري مي         

)278: 1967داود، ( » .شوق، اشك خونين و دل رنجور او است

بان عفت ز-3

ـ               ـام وصـف محبوبـه از           زبان ناجي نيز همچون چشم ودلش عفيف و پاك است تا جايي كه ب ه هنگ

ـا و      » أطالل«در قصيده . گيردترين واژگان كمك مي   ترين و عفيفانه  متين ـاعر محبـوب خـويش را بـه حي ش

:آوردجالل چنين به وصف در مي

)9(      فيه نُبلٌ و جاللٌ و حياءأين من عيني حبيب ساحرٌ  

)134: 2008ناجي، (

كند، آهنگ صداي محبوب تا  روح مرد معرفي ميمايه آرامش و سكون شاعر با عباراتي لطيف، زن  را        

او بـه مـدد عـشق محبـوب         . ها  نقش مي بندد و تا پايان عمر در ذهن عاشق ماندگار مـي مانـد                ابد در دل  

:سپاردهاي آخرت ميكند و گوش جان به نغمهرا فراموش ميهاي آنخويش، دنياي پست و درد و رنج

ـراو تَنقش أصداءها  مر ِفي الذاكـدي العتَبقي م هفي القُلــوبِ                 و

ه سكبت في النفــــوسِ                 كما تَسكُب الخَمره القاهــِــره فَيا رِقّ

ــــــوي                 و أسمعتنا نَِغم اآلخـِـــــــر )10(هنَسينا بِك العالَم الدنـي

)88: 2008ناجي، (

:قصيده ديگري است كه ناجي در آن، عفيفانه زبان به توصيف و خطاب محبوب مي گشايد»  الحبهصال«

ي عمقِ خاطرِك   به البحــــــــراـجالالً يشأري ـف

ــــريهمـصفاء الرَحوألمح في نواظـِــــرِك  الكـُب

ـيلُ ـ ـانُو و أنت رِضي و تَقـب أنت ضني و حرمــــ

ـــلُـو في عينيك تَق و في البسمات غُفـــــرانُتـي



هفتمه   شمار)   سابقادبيات و علوم انساني مجله ( زبان و ادبيات عربيه    مجل140

ــــــقِـ و بسمتُه علـرِ ـجـــــَو أنت تَهلُّلُ الف ي األـف

و حزن الشمـس في الغَسقِــرِ النَهــــهـــــَّو حيناً أن

 الطفــــــــلِهــو أنت برائارب األمـسِـــو أنت تَج

)11(و عندك عرشُه األسمـــيمـــعاًـ و أنت الخيرُ مجتژ

)72: 2008ناجي،  (

ـاظي كـه فقـط عاشـقان     شاعر در اين ابيات به زيبايي و لطافتي كم نظير از عشق مي       سرايد، در قالب الف

ـا بهـره     . هاي ناب او است   ياراي درك  دل نوشته    طريق دوست و رهروان طريق معرفت را         ـاجي ب گيـري  ن

استادانه از مظاهر افسونگر طبيعت همچون دريا، فجر و سپيده صبح، غروب و ستارگان پرنور، بـه شـكلي                   

هاي او را به رحمـت  ي محبوب خود را به جالل و بزرگي دريا و صفاي نگاه     لطيف عظمت فكر و انديشه    

ـاي در گـل بمانـد                كند، بدون اين  تشبيه مي  . كه در شرح حاالت نفساني و توصيف ابعاد جسماني محبوب پ

ـته و   كار برده اسـت، همگـي مجموعـه     ها و اصطالحاتي كه شاعر در اين ابيات به        واژه ـات پيراس اي از كلم

ـاي  قدسي است كه گواه راستيني بر ديدگاه پاك شاعر نسبت به عشق و محبوب است؛ آنجا كه در خنده                   ه

ـبح و  ان و آمرزش خطاهاي عاشق معصيت كار آستان دوست را مي        يار، غفر  بيند و روي نيكوي او را به ص

-سازد و در وصف معصوميت محبوب از عصمت طفل كمك مي          تبسم چهره او را به طلوع فجر مانند مي        

ن همـه   آنچه خوبا «: كند با اين مضمون آشنا كه     گيرد و در پايان تمام اين مفاهيم را در يك بيت خالصه مي            

)463: 1387شهريار، (» ...!دارند، تو تنها داري

ـا و  تـرين عـشق   در ابيات پاياني قصيده، شاعر وصال محبوب را نعمت الهي و عشق به او را مقدس               ه

داند؛ درخشش چهره و نورانيت معشوق، تمثال واضحي از نماز رؤياهاي ناجي و گنج با ارزش خويش مي    

ـا     ايش را بر اين محراب دخيل مي      ركــن  محـراب اوست و او آرزوه       بندد و در آستان آن از دردهايش ره

:هاي ميان عاشق و محبوب را دريده استعشقي كه پاك و بينايش كرده و حجاب. گرددمي

ـاهحنانُك نضر ـــ ! اهللاِ ه       و قربك نعمــــــ الدنـي

الحـُـــب ك أقدســأحب ـاليزي ـو حبك كـَن الغَ

ـناك صال أحالمـــيهس يــو هذا الرُكنُ م حـــراـب

ِه ألقي ــت أوصابيــو فيه طَرَحت آالمـــــــيـــب
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ــــرني                )12( و مزَّقَ مغلقَ الحجــبِوطَـهرني و بصــَّ

)   73: 2008ناجي، (

چشمان «: كشدو اين دقيقاً همان مذهب عشقي است كه قيصر شعر ايران، آن را اين گونه به تصوير مي           

ـين پـور،     (»...تو عين اليقين من، قطعيت نگاه تو دين من است          و خرقـه تبـرك مـن    «) 275-276، 1388ام

: و شهريار سخن ايران زمين از آن چنين تعبير مي كند)107، 1388ر، امين پو(».دست هاي توست

در تو هم پرتوي از طلعت اوست              زان وصال تو به جان دارم دوست

)625: 1387شهريار،                                                                                              (

 محبوب ناجي  . مام فضاها و مكان ها در پي آن حس غريب و مبهم و دوست داشتني است               شاعر در ت  

:پيوسته در چشم و دل او ساكن است و در دنياي او  همه جا حضور دارد

فيه كانٌ لَستنيا مي الدمــي                         أينَ فد ــي و )13(أيهاالساكنُ عيـن

)219: 2008ناجي،                    (

ـنهنگرم در اين چمن   هرچه به گرد خويشتن مي ـ دهد نشانير من جز تو نميــــ ضم     آـي

)124: 1378ابتهاج، (

ـتن عفـت، عامـل       جمال زن در شعر ناجي به عنوان يك جمال معنوي مطرح است و پا         س نگـه داش

محبوب  آن چنان در وجود ناجي رخنه كرده . ماندگاري اين جمال است، جمالي كه به كمال آراسته است      

است كه بايد هميشه در كنارش باشد، به گونه اي كه لحظه ها بدون وجود او، براي شاعر بي مفهوم اسـت                

:در كنارش نباشد- سنگ صبور روزگار دلتنگي-و براي او سخت است كه محبوب

ـين  (» !، هر روز بي تو روز مباداسـت ...وقتي تو نيستي، نه هست هاي ما، چونان كه بايدند، نه بايدها          « ام

)251-252: 1388پور، 

:رسد و در راه آن به هيچ  مالمت و سرزنشي توجه ندارد با عشق به رستگاري ميجاست كه ناجيو اين

ـذي فُزت بِه      )14(                 ال إباي فيه ألوانَ المالمهذلك الحب اـل

)253: 2008ناجي،  (

المهـــالمــــباً بــــا رأينا حـــگفتم مالمت آيد گر گرد كوت گردم            واهللا م

)848: 1362حافظ، (
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چرا كه  همان طور كه در مرام صوفيه نيز، برترين نقش را داراست،            « عشق ترجيع بند كالم ناجي است       

ـيله       . نهداي ست كه سالك اگر بر آن استوار بايستد، پاي بر بام ازل مي             پله اين عشق شور انگيز است كه وس

ـاز        فوز و  عروج و استعالست و نعمت خداوندي محسوب مي           گردد و حتي عشق مجازي را به حكم مج

 تلطيـف روح اسـت، مستحـسن    به ديگر سخن، هر نوع عشقي را از باب اينكه مايه.اندقنطره الحقيقه گرفته  

)383: 1386ستاري، (» .انددانسته

هاي عفيفانهصورتگري-4

هاي هاي شعري ناجي پيوندي ناگسستني دارد، اين فضيلت در تمام تصوير سازي             عفت با تمام جلوه   

ـال   و كسي چه مي   . شعري شاعر با تمام فروعش به زيبايي خاصي تجلي كرده است           داند، چه بسا اگـر وص

ـارات عـشق و       بوب ممكن نباشد و او حضور فيزيكي نداشته باشد، شاعرِ عاشق، خود با ناب             مح تـرين عب

.عطش دست به آفرينش او مي زند

حتي اگر نباشي، مي آفرينمت           چونان كه التهاب بيابان سراب را

)217: 1388امين پور، (

ـال،           ناجي نيز همچون پيكر تراشي ماهر ، به دور از اين دنيا             و مادياتش، محبوب خويش را با تيشه خي

:آن چنان كه خود مي خواهد مي آفريند، آن دم كه ديدار ميسر نمي گردد

ـبيبا ـياالً                و أستَدني األماني و الحــ )15(و أخلَقُ مثلَما أهــوي خ

)70: 2008ناجي،  (

، ناجي محبوب خود را به»أطالل«معروف دهدر صفحات ديگر از اين داستان زيباي عاشقانه و در قصي         

:كشاندحيا و جالل اين چنين به قلم توصيف مي

اللٌ وحياء ــــــلٌ وجـ أينَ من عيني حبيب ساحـِرٌ               فيه نـُب

ـــرياء واثقُ الخُطـوه يمشي ملــِـكا             ظالم الحسن شَهي الكـب

 شـــــرقُ الطَلعهلغم            هـاءهفي منطق ـــــورِ و تعبيرُ السم )16( الـن

)134: 2008ناجي،  (
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ـالت،              ـال محبـوب، از اص ـال و كم ناجي در اين ابيات ضمن گريزي لطيف و دلنشين بـر وصـف جم

ـا    نجابت و حياي او سخن مي    راند و او را بسان پادشاهي پرهيبت و صاحب شوكت تصوير مي كنـد كـه ب

ـاعر   . ال حكايت مي كنـد    مينان گام بر مي دارد و اين تصاوير همه از محبوبي عفيف و ايده             صالبت و اط   ش

نسبت به محبوب خود چندان تعصب و غيرت دارد كه در هيج جاي ديوان شعرش نام او را به صـراحت                     

ـا نمي آورد بلكه گاهي در مقام خطاب ، از به كارگيري ضماير و خطاب هايي كه ويژه   ب مونث است اجتن

.مي كند و  ضماير و خطاب هاي مذكر بكار مي برد چنان كه در ابيات پيشين مشاهده كرديم

غيرت نگذارد كه بگويم كه مرا كشت              تا خلق ندانند كه معشوقه چه نام است

)76: 1378ابتهاج،          (

اي كامال عاشقانه فرو رفته است، از محبـوب         اين شاعر پاكباز عاشق در شعر خويش آنجا كه در خلسه          

شاعر . گشايندكه پاهايش از جفاي خارهاي راه، زبان به گاليه ميكند، آن دم خود با عنوان كعبه آمال ياد مي

. بخشِ او، عشق بوده استگاه آرامهاي زندگي تنها پناهنگام سختيبا آوردن تشبيهي زيبا  مي گويد كه به ه

آه يا قبله أقدامــــــي إذا                شَكت األقدام أشواك الطريقِ

ـائي و أنا              لَك أعلو فكأنّي محض روحِ )17(أنت روح في سمـ

)133: 2008ناجي،  (

زليات صوفيه همه جا صحبت از احتياج عاشق و استغناي معشوق و ناز و              به اين ترتيب چنان كه در غ      

ـار و            كرشمه دلبر و نياز و عجز دلباخته و شكايت از فراق و آرزوي وصال و مشكالت راه عشق، گلـه از ي

ـاهيم در قالـب           ) 378: 1386ستاري،  (بخت نامساعد، رضا به جور حبيب است،         در شعر ناجي نيز ايـن مف

.مناظر عاشقانه به تصوير كشيده شده استعفيفانه ترين 

ي انديشد و لحظه  مستانگي عاشق از شراب عشق بيشتر گشته، به لحظه ديدار مي          » في معبد «در قصيده 

: كشدگونه به تصوير ميوصال محبوب را اين

ــَــــ                     ـ ـــــــــد     هدنا الموعد و الغُرـف  وكرُ المواعـي

)18(و جاءت ربه الحســـــنِ                     كَــــــــــمزمورِ لداوود

)322: 2008ناجي، (
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ـيان وعـده                    ـا و رخ    در ابيات فوق شاعر قدم در عالم معنويات گذاشته و مكان ديدار محبـوب را  آش ه

. مي يابد) ع(اوود نمودن محبوب را كه خداوندگار حسن و زيبايي است، همچون لحن خوش د

دار شدن عزت نفس وي        ابراهيم ناجي معتقد است كه زن انساني شريف است و آنچه باعث خدشه            

در باور او محبوب و زن داراي روحي بزرگ است كـه            . گردد، شرايط و اوضاع زندگي و اجتماع است       مي

ـاغ      كنـد؛ او    هاي زندگي و بار سنگين آن را به دوش مي كشد و تحمل مـي              سختي ـاي   قلبـي همچـون ب ه

از ) ع(خرد و همچون ابـراهيم خليـل    هاي دوزخ را به جان مي     سرسبز بهشت دارد اما در عين حال سختي       

:سرايدچنين مي»  نفرتيتي الجديده« در بخشي از قصيده.  آيدآتش امتحان عشق سر افراز و پاك بيرون مي

َـــــها                 ك كريشــه الطائرهو حملت  روحك أثقاـل روحـ و 

وض الجحـي حـ قلبك كَلَّفتنه الناضـــــرهم            وكالج و قلبك   

ــل            ــــرهدفعت به في اللَظـي كالخَلـي )19(  و عدت مباركــه ظاـف

)89: 2008ناجي، (

ـا كـه             ميشاعر با يادآوري عشق خود از محبوب        » أنت«در قصيده  خواهد كه به يقين  بداند كه هـر ج

:ي حاجات عاشق و نماز روح و امنيت  مطلوب او استباشد همواره قبله

ــت ــه و واثقه                  و بعمقِ هذا الحب آمـن إن كُنت عارـف

ــَـداً                  و صاله روحي حيثُما كُ تفَثقي بأنّك قبلَتي أـب ـن

ـتي أنت ـ ــــَّ )20(إن كانَ لي في الدهرِ أمنيه                  منشوده أمنـي

)288-279: 2008ناجي، (

 صبر و انتظار-5

   حرمت، حيا و آزرمي لطيف پيوسته در البه الي اشعار ناجي در جريان است به گونـه اي كـه او در                      

ـا روح                مقام  عاشقي سوخته در آتش هجران همواره به ج          اي جسم و حـضور فيزيكـي، الفـت و انـس  ب

دهد؛ حتي اگـر  كند، بر آتش هجران شكيباست و به اميد روز وصال نوا سر ميمحبوب خويش را آرزو مي   

:محبوب خلف وعده كند و به عهدش وفادار نباشد

)21(إن عدت أو أخلَفت لَم تَعــــد              أنَا إلف روحك آخــِــرَ األبد

)31: 2008ناجي،  (
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ـوازي به لطف ور بگدازي به قهر         حكم تو بر من روان زجر تو بر من رواست .گر بـن

)46: 1371سعدي،  (

ـاري در طريـق دلـدادگي           كه در بر دارنده   » انتظار«زيباي   شاعر در قصيده   زيباترين مفاهيم صبر و بردب

صبر و انتظاري كه ناجي عشق را در آن خالصه مي           گويد،  است، از انتظاري سخت و جان فرسا سخن مي        

:كند ولي اميدوار است كه در سايه همين شكيبايي زمستان هجران و فراق به بهار وصال مبدل گردد

ـا ـك ينتظرُ الرَبيعـ ـظاراً             شتائي فـي ـوي الّا انـت و هل كانَ الهـ

)69: 2008ناجي، (

نتيجه

ـتان شـعر      با تامل در زندگي     ناجي و احوال و شرايط خاص آن و هم چنين با گشت و گذار در بوس

:اين شاعر رمانتيست مصر، نتايج و يافته هاي زير حاصل مي شود

آثار اديبان و شاعران رمانتيست غربي و  آگاهي عميق ابراهيم ناجي از ادبيات رمانتيسم غرب و مطالعه-

يات شاعر همچون روزگاران عشق، وصل و هجران در گـرايش           نيز شرايط ويژه دوران پر فراز و نشيب ح        

.شديد او به مضامين رمانتيك بخصوص مضمون عشق نقش غير قابل انكاري ايفا كرده است

ناجي را در مقايسه با ديگر شاعران و هم مسلكانش ممتاز گردانـده، گـرايش                آن چه  اشعار عاشقانه     -

. ار غنايي  او سايه انداخته استاي است كه بر غالب اشعصوفيانه و عارفانه

ست كه چه بسا در عالم مادي به سختي بتوان بـراي آن    گرا  در واقع عشق ناجي عشقي كامالً ايده ال        -

ـاه                  مصداقي پيدا كرد و شايد صعوبت حصول ِ چنين عشقي  باعث شده  شاعر به قدرت تخيل خـويش پن

است كه عشق به اجساد و اجسام تخيلي در شـعر  برد و محبوب خود را در عالم خيال بجويد و اين چنين      

.عشق انساني و عرفاني را تشكيل مي دهدشاعر پديد مي آيد؛ عشقي كه اصل و ريشه

هايش سوق داده و او را از افتادن در دام بال و              از عوامل مهمي كه شاعر را به اين گرايش در عاشقانه            -

ـاي             ابتذال در مسير پر پيچ و خم عشق مصون نگه داشت           ه،احتماال همان  آموزه هاي عميق ديني و تقيـد و پ

ـان  احـوال عاشـقانه،        بندي او به آن تعاليم است ، يعني         همان چيزي كه بينش، نگرش و گويش او را در بي

.عفت و حيا بخشيده است
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ـارت و                 -  ابراهيم ناجي به عنوان يكي از سردمداران مكتب رمانتيسم در شعر و ادب مصر توانسته با مه

ـازد و شـعر خـويش را از                يره دستي كم نظيري، عاشقانه    چ هاي ناب خود را با گوهر عفت و حيا آراسته س

 به طوري كه به حـق مـي تـوان او را    ،توجه به ماديات و توصيف جمال جسماني و حسي معشوق برهاند 

.شاعر عفت ناميد

ه تعابير و تصاوير شـعري،   ناجي شاعري نجيب و پاكدامن است كه در بيان  احوال عاشقانه و در هم              -

تـرين  جانب عفت و نجابت را برگزيده و در مسير انسان ساز عشق هرگز راه كج ننموده و بهتـرين و امـن           

.طريق را كه همان طريق عارفان و صوفيان است ، اختيار كرده است

هايادداشت

ـاري و منـز           !  ليالي من  -1 ـا آن   عشق من به تو عشق يكتاپرستي است كه از شك و شرك ع ه اسـت و ت

.تپد اين عشق نيز در تپش است و فراموشي و ترك در آن راهي نداردهنگام كه قلب من مي

اسباب بهره مندي حس و جسم بود در حالي كه من با روح و جان خـويش            ) در نظر ديگران  (آن زن   -2

ـا دو روح د              . نمودماو را درك  مي     ـا بـه ابـد        اي كسي كه ديروز با او ديدار كردم آيا براستي م ـته ت ر هـم سرش

!خواهيم بود؟

سخن رنج و سختي و درد با من بگو و پستي و حقارت اين دنيا را براي من توصيف كـن، چـرا كـه                     -3

ـنم من به دردت واقف و آشنا هستم و مصيبت و مالل تو را به صورت زنده احساس مي            ـيچ رازي را در  . ك ه

).همدردي شاعر با محبوب.( خواست با تو چنين كندسينه ات از من پنهان مكن و بگو چگونه غم و انده

روحي كه هر گاه گناهي مرتكب شـد،        ! بينم و فقري  بينم، بلكه زني مي   من هيچ معصيت و عاري نمي     -4

.سازنددو آتش مطهر صبر و رنج آن را پاك مي

» داد؟تو كيستي اي آن كه روحش به من نزديك گشت و اشك ريزانش روح مرا مورد خطاب قرار-5

يابند و قاهره توانايي درك مقام تو را نـدارد، پـس بـراي شـعر                ها تو را در نمي     سوگند به خدا كه عقل     -6

و شـعر  .نگرنـد كند، چشم دلي غير از آن چشم كه مردم با آن تـو را مـي  چشمي است كه با آن تو را نظاره مي        

ـالي از   ته است، كوخاست كه به سحر خويش اين دنياي دون را به بهشتي سرسبز مبدل ساخ            هاي ويـران و خ

.هايش را آباد نموده استاش را منور ساخته و خانهسكنه
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ـادت كننـدگانت                   ! اي پادشاه بيمار  -7 ـان عي هوشيار شو تا ببيني كه عاشق بي رمق و خسته تو، خود در مي

شستم و روياهايم را    در روز بازگشت، چه بسا با چشمان گريان براي ديدارت به انتظار ن            . بيمار و رنجور است   

.به سويت روانه ساختم

ـان و اي كعبـه آرزوي           آيا تو ناله حزين مرا مي     ! اي مقصود دل غم گرفته من     -8 شنوي؟ اي قبله عشق پنه

ـاره بـه   .( من با چشماني گريان تو را ياد نمودم در حالي كه كرانه آسمان تيره و تار و غبار آلود بود       ! نهان من  اش

).غروب خورشيد

.است محبوب ساحره من كه مظهري از اصالت، نجابت، جالل و حياستكج-9

ـافتي   . گرددبندد و تا آخر عمر در ذهن و خاطر ماندگار مي          ها نقش مي   پژواك صدايش در دل    -10 اي لط

كه در جان ها همچون باده و شراب خالص و اثرگذار ريخته شدي، ما با وجود تو دنيا را به دسـت فراموشـي    

.هاي ناب اخروي را شنيديمسپرده و نغمه

هايـت بـه صـفاي رحمـت       نشينم و در نگاه   در ژرفاي خاطر تو جالل و عظمت دريا را به نظاره مي           -11

ـان اسـت در          بزرگ خيره مي   ـنودي، موافقـت، رنـج و حرم گردم، در حالي كه وجودت مجموعه اي از خوش

ـپيده سـحر   . چشمانت حكم قتل عاشق را داري و در تبسم نگاهت غفران و بخشش      تو طلوع فجر و خنده س

تو تجربه ديـروزي    . بر كرانه آسمان صبح هستي و گاه همچون نهر و گاه مانند حزن و اندوه خورشيد غروب                

تمام خير و نيكي در تو جمع شده است و تو عرش بلنـد خيـر و                 . و همچون طفلي بي گناه و معصوم هستي       

.نيكي هستي

ـال و ديـدارت نعمـت خداونـدي                مهر و عاطفه تو سرسبزي و سرزندگ       -12 ي عالم امكان اسـت و وص

ـا ارزش مـن اسـت              به مقدس ترين عشق تو را دوست مي       . است ـنج ب ـني  . دارم در حالي كه عشق تو گ روش

ـال خـود را بـر آن    . سيماي تو نماز محراب بندگي من است و ركن محرابم همين است       ركني كه آرزوها و آم

 آستان حضرتش پس افكنده و رها كردم؛ عشقي كـه مـرا مطهـر و       هاي خويش را در   دخيل بستم و بساط غم    

. هاي ميان دل و دلدار را دريدپاك ساخت و بينايي ام بخشيد و حجاب

ـاني يافـت مـي شـود كـه تـو در آن        .  اي آن كه در چشم و خون من خانه كرده اي           -13 آيا در جهان مك

!نباشي؟

.ها ندارمها و سرزنشن هيچ ترس و ابايي از  مالمت عشقي كه به وسيله آن رستگار شدم و در راه آ-14
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ـار و معـشوقم را بـه خـود                ورزم، خيالي مي  گونه كه عشق مي    و همان  -15 ـا، ي آفرينم و اين چنين آرزوه

.نزديك مي سازم

ـام               -16 ـايي محكـم     كجاست محبوب ساحره من كه مظهري از اصالت، نجابت، جالل و حياست، با گ ه

ـيفته تكبـر و غـرور              ) آن قدر زيباست كه گويي    (رود و   همچون پادشاه راه مي    بر زيبايي ظلم كرده اسـت و ش

.گفتارش نوراني و تعابير آسماني در آن به روشني هويداست. است

-ها از خار راه عشق و دلدادگي زبان بـه شـكوه مـي             آن دم كه قدم   ! هاي مجروح من  گامال اي كعبه  ا-17

.گردمگيرم، متعالي گشته و روح محض مي با تو اوج ميگشايند تو روح آسمان وجود مني و من

هاست و الهه نيكي و حسن همچـون لحـن           موعد ديدار يار نزديك شد و منزلگه عشق آشيانه وعده          -18

.خوش داوودي به منزلگه آمد

ـاه پـر پرنـده اسـت، سـختي دوزخ را         -19  روح تو بار سنگين زندگي را تحمل كرد ، روحي همچون ش

هاي آتش افكنده شـدي و همچـون        در شعله . هاي بهشتي است  الي كه قلب تو به سرسبزي باغ      كشيدي در ح  

.سرفراز از آن بيرون آمدي) ع(ابراهيم خليل 

 اگر تو آشنا وبا خبر هستي و به ژرفاي اين عشق ايمان داري، پس اطمينان داشته باش كه هر جا كـه                       -20

ـته باشـم،    باشي، همواره قبله حاجات مني و نماز روح من ه         ـا داش آن امنيـت و  ستي؛ اگر آرزو و امنيتي در دني

.آرامش مطلوب من، تو هستي

ات عمل كني و يا خلف وعده نمايي، من همواره تا ابد انيس و يار روح و جان تـو                     اگر چه به وعده    -21

.هستم
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149هاي ابراهيم ناجيهاي عفت در عاشقانهبارقهچهارمسال 

. للنشر و التأليفه العامه المصريه، الموسسالتجديد في الشعر المهجر): 1967(داود، أنس

.تهراننشر مركز، چ پنجم، ،عشق صوفيانه): 1386(ستاري، جالل

.تهرانمركز، ، هاي سعديغزل): 1371(الدين بن عبداهللاسعدي، مصلح 

.، انتشارات اسوهأاقرب الموارد):1385(شرتوني، سعيد

ه، اهواز، نشر دانـشگاه شـهيد چمـران، الطبعـ          )تاريخ و نصوص  (تطوراألدب العربي ) 1384(شكيب انصاري، محمود  

.األولي

. تهراننشر نگاه،،چاپ سي و يكم، ديوان شهريار): 1387(شهريار، محمد حسين

.، انتشارات مرتضويمجمع البحرين): بي تا(الطريحي، فخر الدين

.كويت،  و الفنون و اآلدابه المجلس الوطني للثقاف،اتجاهات الشعر العربي المعاصر: )1978(عباس، إحسان

.، تهران، سخنرويكردهاي شعر معاصر عرب): 1384(عباسي، حبيب اهللا

.بيروت، ه دارالكتب العلمي،شاعراألطالل: ابراهيم ناجي): 1993(عويضه، كامل محمد محمد

.، تهران، انتشارات منوچهريتمهيدات): 1374(عين القضات همداني، عبداهللا بن محمد

.، بيروت األعلمي للمطبوعاته األولي، مؤسسه، الطبعآداب النفس): 1415(العينائي العاملي، محمد

. األوليه، الطبعه، مصر، دار النهضهالرمانتيكي): 1971(غنيمي هالل، محمد

.توس، تهران،عبدالمحمد آيتي، چاپ پنجم، ترجمهتاريخ ادبيات زبان عربي): 1381(فاخوري، حنا

.، المنهاج، العدد الرابع و العشرون و الحجابهالعف): 2002(فخر سادات، السيد علي

.، تهران العربي، سخنالمنهج في تاريخ األدب): 1374(فرزاد، عبدالحسين

 جواد حديدي، مركز نـشر  ، ترجمه )از سده اول تا سده پنجم هجري      (حديث عشق در شرق     ): 1372(كلود واده، ژان  

.، تهراندانشگاهي

.، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسالميهميزان الحكم): بي تا(محمدي ري شهري، محمد

.، تهران انتشارات امير كبير،فرهنگ معين): 1388(معين، محمد

.، القاهره اآلدابه، مكتبمنتخبات شعر الحديث): ت.د(منشاوي الجالي، محروس

.، بيروت االوليه، الطبعه الحياهدارالمكتب، 3ج جبرا ابراهيم جبرا، ، ترجمه قرون من األدبهثالث): ت.د(وفوك، فورستر


