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چكیده
بینامتنیِ شخصیّتهای ادبی ـ تاریخی ،یکی از فنون هنری شعر است که در دورۀ معاصر ،فراوان توسـ
شاعران معاصر عرب به کار میرود؛ در میان این شخصیّتها ،شاعران کالسیک گذشته بهسبب نزدیکـی
فکری و ذوقیای که با شاعران معاصر عرب دارند ،سهم بیشتری از این فراخوانی را بـه خـود اختصـا
میدهند .در میان شاعران گذشته ،بینامتنی ابوالعالء المعرّی که بهعنوان فیلسوف الشّعراء شناخته شـد
و نظرات فلسفی و طرز زندگی عجیبی داشته و علیرغم نابینایی ،خود یکی از بزرگتـرین شـاعران دورۀ
طالیی ادبیّات عرب بود است ،سهم بسزایی از این بینامتنیها را از آن خود کرد است .در مقالـۀ پـی ِ
رو قصد آن است که بینامتنی شخصیّت معرّی بهعنوان یک روش نقدی جدید که توس شاعران معاصر
به کار گرفته شد است ،بررسی شود و چگونگی این بینامتنی نزد شاعرانِ پیشروی این فن ذکر گردد.
واژههای كلیدی :شعر معاصر عربی ،شعر عباسی ،ابوالعالء المعرّی ،نقد ادبی و بینامتنیِ شخصیّت.
* رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

r.najafi1@yahoo.com
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مقدّمه
شکّی نیست که میراث ادبی ،علمی ،دینـی و تـاریخی اسـالمی در ادبیّـات معاصـر عربـی از
اهمّیّت واالیی برخوردار است؛ زیرا این میراث ،منبع غنی الهـا شـعری بـه شـمار مـیآیـد.
شاعر از زاویۀ دید خود به انعکاس واقعیّات و بازتولید گذشته طبـ دیـدگا انسـانی معاصـر
میپردازد و از غمها ،رنجها ،بلنـدپروازی و رؤیاهـای انسـان پـرد بـر مـیدارد و ایـن بـدان
معناست که گذشته در اکنون زندگی میکند و با آن رابطهای محکم ـ کـه بـر پایـۀ تـثییر و
تثیّر است ـ دارد .بدیهی است که شاعران معاصر عرب ،از شخصیّتهای تاریخی به طور کـ
و شخصیّتهای ادبی به طور خا

تثییر پذیرفتهاند؛ زیرا فراخوانی شخصـیّتهـای ادبـی در

متون معاصر ،متن را مستند میکند و حضور آن دلیلی محکم و برهانی قـاطع در ایـنگونـه
متون است .شاعر در این امر ،زما سخن را به دست خیال

میسـاارد تـا انعکـاس صـدای

خود و صدای گروهی که در چهارچوب حقیقت تاریخی بهدنبال آن است بیان نمایـد ،بـدون
آنکه در نفوذ به جزئیات کوچک آن اصراری داشته باشد (نمر ،4002 ،ج .)111 :33
بینامتنیِ شخصیّتهای ادبی در شعر معاصر عربی ،بهمثابۀ بازگشت هنری اسـت؛ بـه
معنای دقی تر شخصیّت ادبیای که استحضار میشود ،شبیه آینهای است کـه در آن ،دو
چهر منعکس میشود :چهرۀ گذشته کـه تابنـدگی و شـادابی خـا ّ خـودش را دارد و
چهرۀ کنونی که با تناقضات و موارد منفیاش حضور دارد و این همان چیـزی اسـت کـه
ناقد معاصر عرب ،علی عشری زاید ،به آن اشار کرد است« :طبیعـی اسـت کـه میـراث
ادبی ،از غنیترین منابع میراث تمدّنی و نزدیکترین آنها به نفوس شاعران معاصر ماست
و همچنین طبیعی است که شخصیّتهای شاعران کالسیک از میان دیگر شخصیّتهـای
ادبی برای شاعران معاصر نزدیکی بیشتری داشته باشد؛ زیرا شاعران از تجربههای شعری
مشترکی رنج برد و آن را بیان کرد اند و این تجربه همان ضمیر و صـدای زمانـه اسـت؛
امری که به آن قدرت خاصّی برای بیان تجربۀ شاعر در هر زمانهای را میدهد؛ لذا جـای
تعجّب هم نیست که شخصیّت شعرا شایعترین شخصیّتها در شعر معاصر مـا باشـد .در
عین حال هم برای شاعر معاصر انعطاف بیشتری داشته و شاعر توان بیشتری برای درک
ابعاد تجربههای مختلف

را دارا میباشد .آنچه در ایـن میـان فهمیـد مـیشـود ،اینکـه

شخصیّتهای ادبیای که نزد شـاعران معاصـر عـرب توجّـه بیشـتری را بـه خـود جلـب
کرد اند ،همانهایی بود اند که با مسائ مشخّصی مرتب بود و در میراث ادبی نماد آن
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مسئله و یا عنوانی برای آن شد اند ،خوا این مسائ سیاسی بود یا فکری یـا اجتمـاعی
یا تمدّنی یا عاطفی یا هنری؛ زیرا شعرا از برخی جوانب زندگی مورویی الها میگیرند تـا
عنوانی شایسته برای مسائلی شود که این شاعران معاصر با خود دارند (زاید.)131 :1991 ،

بینامتنیِ شخصیّت «معرّی»
طبیعی است که شخصیّت «معرّی» در کنار شخصیّت «متنبّی» و «طرفة بن العبـد» از
مهمترین شخصیّتهای حاضر ادبـی در متـون معاصـری باشـد کـه سـعی در فراخـوانی
شخصیّتهای ادبی نمود اند (همان.)131 :

شاعران در بهکارگیری شخصیّت «معرّی» در آیار خود ،با یکدیگر تفاوتهایی دارنـد؛
بهطوریکه برخی به آن ارزش انسانیِ بزرگی در تاریخ بشریّت داد اند و بعضی دیگـر وی
را استحضار کرد و صفات خارقالعاد و حماسههای شعری به وی عطا نمود اند و برخی
هم به آن هالهای از تقدّس و بزرگی و عظمت بخشید و با این ویژگیها وی را به مراتب
انبیاء ،اولیاء ،صالحین و رهبران بزرگ رساند اند؛ با این گمان که با ایـن کـار حقیقتـا در
مـورد «معـرّی» انصـاف بـه خـرج داد و بـه او درجـه و جایگـا ادبـی ـ فکـریای کـه
استحقاق

را داشـته ،عطـا کـرد انـد .شـاید بهتـر بـود کـه افکـار و مفـاهیم فلسـفی و

دیدگا های وجودی وی را عمیقا درک کنند و از اصول فلسفیای که وی در فلسفۀ خـود
به آن تکیه کرد است ،حمایت کنند .شاعران معاصـر ،ایـن کـار را از خـالل اسـتدالالت
مطرحشدۀ وی و دیدگا ماورای طبیعۀ او که آن را در راز زندگی ،هسـتی و وجـود درک
کرد است ،بیان نمود اند .ح این است که گفته شود :اکثـر شـاعران معاصـر عـرب در
فراخوانی شخصیّت معرّی نگا منفی داشتهاند؛ حتّی هنگامی که این شخصیّت نزد آنـان
مورد تمجید و احترا بود است .این امر ،به نـوعی بیـانگر تنـاق

دیـدگا یـا نداشـتن

جهانبینی واحد است؛ زیرا اکثر شاعران معاصر عربی به معرّی به عنوان الهۀ اندیشـه یـا
سنگوارۀ هنری شایستۀ پرست

مینگرند؛ این دیدگا چونان طوفانی بر اندیشۀ شـاعران

و دیدگا هنری آنها نسبت به معرّی غلبه دارد؛ بدین خـاطر ایـن شـاعران در فراخـوانی
شخصیّت معرّی بهصورتی هنری و پیشرفته و متّکـی بـر محـاور و مـانور هنـری عمـ
کرد اند ،به شکلی که ریشههای شخصیّت معـرّی طبـ آن رشـد کـرد اسـت؛ ولـی در
احیای مجدّد طراوت و تازگی به این ریشهها موفّ

نبود اند (نمر 4002 ،ج .)131 :33
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لذا بیشتر قصائدی که شخصـیّت معـرّی در آنهـا آمـد  ،قصـائدی مناسـبتی بـود و
قصایدی ابداعی نبود اند که در بـاالترین درجـات هنـری و دارا بـودن روحیـۀ ابـدا در
فراخوانی باشند؛ علّت این امر هم ،این است که اکثر شاعران معاصر عرب با هـدف بـازی
کردن با اندیشه و تخیّ مخاطبـان عـادی ،بـه سـراس سـاخت تصـاویر و آراسـته کـردن
عبارتهای مدحی جذّاب میرفتنـد ،بـدون اینکـه واقعـا ایـن عبـارات نماینـدۀ حقیقـی
اندیشهها و دیدگا های وجودی معرّی باشد؛ این است کـه مـا در میـان شـاعران خـوب
عرب ،تنها عدۀ کمی را مییابیم که با وی گفتگوها و محاورات فلسفی برقـرار کـرد و از
این طری اندیشهها و دیدگا های فلسفی وی را استنباط نمود و از ایـن هالـۀ تقـدس و
بزرگیِ شخصیّت معرّی در ادبیّات معاصر عربی که در مدت نسـبتا زیـادی شـک گرفتـه
خالصی یافته و توانسته باشند دوبار به وی سال کنند و با زبان حال و واقعیّت کنونی و
بحرانزدۀ معاصر ما با وی باب سخن را گشود باشند.
ازآنجاییکه ما تالش زیادی داریـم کـه در ایـن کـارِ علمـی ،دقیـ باشـیم ،تکنیـک
بینامتنی شخصیّت معرّی را در شـعر معاصـر از چنـد رویکـرد و از چنـد محـور بررسـی
میکنیم:
 .3شخصیّت معرّی به عنوان يكی از عناصر تصوير جزئی در شعر
بسیاری از شاعران معاصر عرب ،دست به فراخوانی معرّی در تصـاویر جزئـی زد انـد،
بدون آنکه این شخصیّت را به طور کامـ فراخـوانی کـرد باشـند؛ ایـن روش کـه یکـی
از روشهای بهکارگیری شخصیّتهای تاریخی ـ هنری اسـت ،از سـاد تـرین روشهـای
این نو محسوب میشود .گاهی بینـامتنیِ شخصـیّت معـرّی در حـدود تصـاویر جزئـی
میماند؛ زیرا شخصیّت استحضـار شـد معـرّی تنهـا یـک تصـویر بالغـی یعنـی تشـبیه
یا استعار یا کنایهای است کـه مـیتوانـد هـر طرفـی از آن بـه نظیـر واقعـی آن ارجـا
داد شود و کارکردش در قصید تنهـا در حـدّ برقـراری ارتبـاط میـان آگـاهی مخاطـب
و اندیشــه و فکــر وی بــاقی بمانــد .گــاهی هــم تصــویری اســت کــه ایــن شخص ـیّت بــا
الهامات نامشخص خـود بـر مـتن شـعری سـایهافکـن مـیشـود و ایـن شخصـیّت را در
خدمت سیاق کلّ ی قصید و سـازگار کـردن آن بـرای مقتضـیات هنـری در ایـن سـیاق
به کار میگیرد ،بهطوریکه عنصر مورویی مرتب بـا شخصـیّت فراخـوانشـد بـر همـۀ
جوّ قصید سیطر پیدا کرد و از خارج بر آن تحمی میگردد (همان.)440 ،
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از شاعران معاصر که در ترسیم تصویری خا

از معرّی موف بود انـد ،مـیتـوان بـه

«یاسر األطرش» اشار کرد.
این شاعران تالش کردند برای ایجاد غرابت و شگفتی به تصویرسازی هم باردازند تـا
قصید را به مکان برجستۀ شعری و زیباییشناسی مطلوب برسانند .از این جمله میتوان
به این شعر «یاسر األطرش» اشار کرد:
وقفــــتَ ..وال تــــزالُ ..وال تــــزولُ

صـــعودٌ أنـــتَ لـــیس لـــه نـــزولُ

کثنــکَ فـــی کتـــابِ الـــدهر عـــا ٌ

و کـــ خ انخــــرینو بــــه فصــــولُ

وأنــتَ و مــا جنیــتَ علــٍ ولیــد

خلِــــدتَ أبــــا ســــاللتُه عقــــولُ

فیــا رجــال یحــاولُ و هــوَ میــتٌ

لنـــا عمـــرُ یمـــوت و ال یقـــولُ
(األطرش 11 :4003 ،ـ)14

در اینجا شاعر تالش کرد آهنگ تصویری اعجابآور را بـه نـوازش درآورد تـا سـط
زیباییشناسانه و هنری مطلـوب خـودش را بـاال ببـرد؛ زیـرا شخصـیّت معـرّی در مـتن
تکیهگا فنّی خوبی است و شاعر تالش دارد از طری آن به برهنهسازی واقعیّت پرداخته
و موارد منفی ،تناق ها و بحرانهای سیاسی را کشف نمایـد؛ لـذا فراخـوانی وی بیشـتر
یک برگشت خطابی مستقیم است تا یک تکیهگا هنری الها آور.
این امر ما را وادار میکند بگوییم :اکثر شاعران زمانـۀ مـا تـالش نکـرد انـد شخصـیّت
معرّی را به حرف و محاور بکشـانند و امـور نهـان و جـوهری و دیـدگا هـای متـافیزیکی
وجودی وی را کشف نمایند ،بلکه بیشترِ فراخوانهای آنان شبیه برچسبهـای اتفـاقی پـر
زرق و برقی است ،ناشی از مهارت و قدرت در فراخوانی شخصیّت استحضارشـد اسـت تـا
این شخصیّت بتواند همان چیزهایی که ما میخواهیم را بگوید و از طری آن بتـوانیم هـر
چه میخواهیم را برهنهسازی نماییم.
 .0شخصیّت معرّی به عنوان محور كامل يک قصیده
ایـن نـو فراخوانی شخصیّت معرّی ،از روشهـایی است کـه در شعـر معاصر عــربی
شیـو بیشتـری دارد ،بـه ایـن اعتبـار کـه یک قصید یـا یک مقطـع نگـرش کـاملی را
بـه خـود اختصـا

مـیدهــد ،زیــرا شخصـیّت فـراخــوانشـد در ایـن روش همـان

چـارچوب کلـی یـا معادل موضوعی تجـربۀ شاعر است کـه همۀ ابعاد تجـربۀ معاصـرش
را در ویـژگیهـای مـورویـی میریـزد (زایـد.)433 :1991 ،
تنهـا شمـار انـدکی از شاعران معاصر عرب توانستـهاند شخصیّت معـرّی را فراخوانی
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کرد و روی دیدگا فلسفیِ عمی یا فراگیری که در حکمِ مفاص یا محورهای مهمّـی از
اندیشه و دیدگا وجودی وی میباشد ،تمرکز کنند ،بهطوریکه از خالل آن بتوان طبـ
دیدگا جدیدی که ابعاد معرفتشناسی عادی را درنوردید  ،در جهان تجدید نظر کرد تـا
نمادی توانا برای کشف جهان و شک دهی دوبارۀ آن طب نگرشی انقالبی که دارای ابعاد
سیاسی ـ اجتماعی است باشد .این ،امری است که برخـی ناقـدان ماننـد «علـی عشـری
زاید» به آن اشار کردند« .زاید» میگوید« :در رأس شاعرانی که بیانکنندۀ یک مسـئلۀ
فکری بود اند ،میتوانیم شیخ نابینای معرّ را ببینیم که از زندگی و فسادهای آن ،طری
عزلت برگزید و زندانی دو محبس شد :نابینایی و مانـدن همیشـگی در خانـه .ظـاهرا در
نگا اوّل ،معرّی دیدگاهی منفی دارد که شایسته نیست شاعر معاصر با آن ،ارزشی مثبت
را بیان کند؛ ولی با این همه ،شاعران مـا توانسـتهانـد بـر ایـن موضـعگیـری ،مفـاهیم و
نشانههای مثبت عمیقی بیفزایند و از طری آن محکومیّتهای موضوعی هر بدی ،ظلـم،
درد و فسادی را بیان کنند که چهرۀ زندگی را کریه و سیا نمود است» (همان.)124 :

شاید درست گفته باشیم اگر بگوییم :بهترین کسی که موضع مثبت محکو کننـد را
در شعر خود بیـان کـرد اسـت «عبـدالوهّاب البیّـاتی» در قصـید ای بـه نـا «حمنةة
ابیالعالء» است؛ زیرا شـاعر در ایـن قصـید بـه شخصـیّت ابـوالعالء نشـانههـای زیـادی
میافزاید؛ ولی همۀ این نشانهها با مسئلۀ انزوای وی از زندگی به نشانۀ محکو کردن آن
و ردّ فساد و اضمحالل و گمراهی نهان در زندگی است (همان124 :ـ.)123
وی در مقطع اوّل قصید اش میگوید:
متَ و ما تزالُ حیّا أنتَ و الرّی الّتی تبکی
تهزخ البیتَ فی المساء  /حرمتنی من نعمة الضّیاء
علَمتنی یق غیاب الکلمات و عذابَ الصّمت و البکاءْ
الشّار المیِت غطٍَ وجهه الصقیع
والباب أُغلقت إلٍ األبدْ
یالثة منها أط خ فی غد علیک  /مقبِال یدیک:
لزو بیتی و عمایَ و اشتعالُ الرّوحِ فی الجسد (البیاتی ،1914 ،ج42 :4ـ)41

در اینجا بینامتنی شخصیّت معرّی آمد تـا احساس تنهایی و عذاب شاعر را منعکس
نماید؛ زیرا شاعر شخصیّت معرّی را معادل وجودی شخصیّت بـدبخت و بـدبین خـودش
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قرار داد و این کار را با تصاویری در نهایت شفّافیّت فریبنـدگی انجـا مـیدهـد کـه در
شخصیّت معرّی نهفته است .سبب کلّی همۀ آنها تنهایی و عزلت و گوشـهگیـری معـرّی
است که خواهان درک الگوهای مثلی و برتر زندگی یعنی صفای آزادی در جهانی سراسر
ناکامی و شکست است.
از دیگر شاعران عربی که در بینامتنیِ شخصیّت معرّی و بهکارگیری هنری آن موفـ
بود اند ،شاعر کویتی «عبداهلل العتیبی» در دیوان مزار الحلم میباشد جـایی کـه عتیبـی
شیفتۀ قصیدۀ دالیّۀ معرّی با مطلع زیر میشود:
غیــرُ مجــد فــی ملتــی و اعتقــادی

نــــوح بــــاک و ال تــــرنخم شــــاد

أبکــتْ تلکــم الحمــامةة ُ أ غنـــ

ـــت علــٍ فــر غصــنها المیَــاد

تعـــبٌ کلّهـــا الحیـــاةُ فمـــا أعــــ

ـــجب إلّـا مـــن راغــب فــی ازدیــاد

إن حزنـــا فـــی ســـاعةةة ِ المـــو

ت أضعاف سرور فی ساعة ٍ المـیالد

در اینجا «عتیبی» دو کلمۀ «غیرُ مجد» را ـ که فیلسـوف معـرّ بـا آن قصـید اش را
شرو میکند ـ اساس قصیدۀ خودش با نا «بین یدی ابیالعالء» قرار میدهـد؛ بـه ایـن
معنا که آن را محوری قرار میدهد که قصید به دور آن میگردد تا بهوسـیلۀ شخصـیّت
معرّی حالت احساسی و فکری خـود را ـ کـه همـان حالـت ناکـامی اسـت کـه بـه حـ ّد
پوچگرایی هم میرسد ـ بیان کند ،ساس بعد از آنکه قومیّت عربـی در چشـم اهـالی آن
خوار شد ،از چشمۀ جوشان این شخصـیّت ،جرعـههـایی برمـیگیـرد (فـت البـاب:1991 ،

421ـ )429و میگوید:
ک خ شـیء أصـب َ یـا شـیخُ یجـدی

مــا عــدا العــو فــی بحــارِ التّح ـدِی

أجـــدَبتْ ریحنـــا ،فکـــ شـــرا

یعشــ ُ الــرّی َ ،عشــقه غیــرُ مجــد

أنســـتْ ریحنـــا لـــدفء المرافـــی

و اســـتقرَ الشّـــرا أســـمال بـــرد

صــلبت کــالظّنونِ ســمرُ الصّــواری

و انطـــوى شـــوقُها لمحضــرِ وعـــد
(همان)429 :

شاعر در این مقطع تالش میکنـد شخصـیّت معـرّی را فرابخوانـد و بـا آن ،ضـعف و
شکست و خواریای را که امّت عربی در جهان امروز ما بدان دچار شد است بیان کنـد؛
زیرا بادبانهای کشتی امّت عربی تنها برای باد برافراشته شد اسـت بـدون آنکـه در دل
امواج جنگها در میدانهای نبرد فرو رود؛ زیرا مبارزان با گرمـای کشـتی خـو گرفتـه و
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پرچمها چونان اجسادی پار پار شد بر شـنهـا بـه صـلیب کشـید شـد انـد و منتظـر
بازگشت شکو گذشتههای دور هسـتند؛ شـاید در دل آن امیـد و تولّـدی دوبـار باشـد.
ساس «عتیبی» از شخصیّت معرّی نقابی میگیرد تا آنچه را میخواهد بگوید.
 .1شخصیّت معرّی به اعتبار اينكه يک شخصیّت انسانی فراگیر است
این بعد انسانی فراخوانشدۀ شخصیّت معرّی از شگفتآور ترین و هنـری تـرین انـوا
بهکارگیری شخصیّت بینامتنیشدۀ معرّی است که شاعر در آن به ویژگی های انسـانی او
تکیه میکند .در چهارچوب این روش ،شخصیّت فراخوانشدۀ معـرّی بـهعنـوان محـوری
برای یک قصیدۀ کام است و شاعر در آن تالش دارد ویژگیهای این شخصیّت را رصـد
و آن را نمایان کند و نشانههای آن را با دقّت فوقالعـاد زیـادی ترسـیم نمایـد .قصـیدۀ
«بدوی الجب » نمونۀ تما عیارِ فراخوانیِ شخصیّت معرّی با دو بعد انسـانی و فسـلفی آن
است؛ آنجا که وی میگوید:
حلـــیَ النّـــدیُ کـــرامةةة ً للـــرّاحِ

عجَبــا أتســکرنا و أنــتَ الصّــاحی

ل ـکَ فــی السّ ـرائرِ بــدع ة ٌ مرمــوق ة ٌ

أنـــس المقـــیمِ و جفـــوةُ النّـــزَاحِ

الــدّهرُ ملــک العبقــريةة ِ وحــدَها

ال ملـــــک جبَـــــار و ال ســـ ـفّاحِ

و الکـــونُ فـــی أســـرار و کنـــو ِز
ال تصـــل الــدّنیا و یصـــل أمرُهـــا

للفکــــرِ ال لــــوغٍ و ال لســــالحِ
إلّــــا بفکــــر کالشّــــعا ِ صــــراحِ

مــرِحٌ علــٍ کیــد الحیــاةِ و أهلهــا

یلقـــٍ شـــدائدَها بـــثزهرو ضـــاحِ

خیــرُ العقائــد فــی هــوای عقیــدةٌ

شــــماء ذات تویخــــب و جِمــــاح
(الجب )301 :1911 ،

اگر در این ابیات تثم کنیم ،درمییابیم که «بدوی» در ابتـدا ماننـد دیگـر شـاعران
کالسیک نو به شکلی مدحی و کالسیک معرّی را فرا میخواند ،ولی خیلی زود بـه رصـد
صفات ظاهری وی منتق میشود و ایبات میکند جاودانگی برای خردمنـدان اسـت ،نـه
جنگجویان و سالحبهدستها.
از شاعرانی که در بینامتنی شخصـیّت معـرّی در ابعـاد انسـانی ،اجتمـاعی ،سیاسـی
و روانی موف عم کرد انـد ،شـاعر عراقـی «محمّـد مهـدی الجـواهری» در قصـید ای
بــه نــا «ابــوالعالء المع ـرّی» اســت .او توانســته ابعــاد شخص ـیّت مع ـرّی را رصــد کنــد،
بـا وجـود اینکـه ویـژگی مطلع قصیـدۀ وی مدحی مستقیم است .وی میگـویـد:
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قــف بــالمعرّةِ و امســ ْ وجهَهــا التّرِبــا

و اسـتوحِ مـن طـوَقو الـدّنیا بمـا وهبَــا

و اســتوحِ مَــن طیَ ـبَ ال ـدّنیا بحکمتــه

و مَن علٍ جرحهـا مـن روحـه سـکبَا

و ســائ ِ الحفـــرةَ المرهـــوقو جانبهـــا

ه ـ تبت ــی مطمعــا أو ترتجِــی طلبَــا

فکـــ خ نجـــم تمنَـــٍ فـــی قرارتـــه

لــو أنــه بشــعا منــکَ قــد جــذبَا

أبــا العــالء ،و حتّ ـٍ الیــو ِ مــا برح ـتْ

صناج ُ الشّـعرِ تهـدی المتـرفَ الطرِبَـا

یســتنزلُ الفکــرو مــن علیــا منازلــه

رأسٌ لیمســ َ مـــن ذی نعمةة ٍ ذنوبَـــا

و أن للعبقـــــریِ الفـــــذِ واحـــــدةٌ

إمّــا الخلــودَ و إمّــا المــالو و النّشــبَا

مــن قب ـ ِ ألــف لــو أنــا نبت ــی عظ ة ً

و عظتنــا أن نصــونو العلــمَ و األدبَــا
(الجواهری411 :1919 ،ـ)413

این نگـرشِ انسـانی بـه شخصـیّت معـرّی ،نشـان از بینـامتنیِ دینـامیکیِ فعّـالی در
بهکارگیری بعد انسانیِ این شخصیّت دارد و این بهسبب بعد انسانی گسـترد و احسـاس
عاطفی عمی به موجودات اطراف وی است که همه در شخصیّت معرّی گـرد هـم آمـد
است.
«جواهری» از تکنیک هنری بینامتنیّت استفاد میکند تا نگرش خود را شعری کنـد
و این کار را هم از طری نمادسازی یا گرفتن نگرش معـرّی از یـک سـو و بینامتنیّـت از
سوی دیگر انجا میدهد.
بینامتنیّت در مفهو اسلوب کلّی آن بنا به گفتۀ منتقـد زبـانشـناس خـانم «جولیـا
کریستیوا» :یکی از ویژگی های اساسی متن است که به متـون دیگـری کـه پـی

از آن

متن یا معاصر با آن هستند تکیه دارد» (علوش.)411 :1911 ،

از این تعریف میفهمیم که بینامتنیّت گاهی تضمینی آشکار بهصورت پیشرفته اسـت
یا گاهی با تلمی و اشار یا با در بر گرفتن و نمای

خصایص متن ادبـی قبلـی در مـتن

ادبی کنونی است؛ بر این اساس ،یک رابطۀ معنایی وجود دارد .گاهی رابطۀ گفتمانی بین
تعبیر اصلی و تعبیر جدید نامید میشود و این در دایرۀ تواص لفظی صورت مـیگیـرد
(همان.)421 :
بینامتنیّت اهمّیّت و ارزش هنری واالیی در بخشیدن صب ۀ الها آوری بـه مـتن دارد
زیرا اف متن را به روی متون قدیمی یا معاصر گشود و بر نگرش آن میافزاید و معناهـا
و الها های آن را دو چندان میکند تا ابـدا بـا همـۀ معـانی آن کـه دایـرۀ تقلیـد را در
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مینوردد بر آن صدق نماید .بینامتنیّت نق

مؤیّری در رسـیدن بـه اوج حالـت شـاعرانه

دارد؛ شاعر به سراس تضمین احساسی و غیر احساسی میرود تا آیار ادبـی گذشـته را بـه
یاد مخاطب بیاندازد و گفتگوی خودش را بر روش تضاد یا تـوازی مـدیریت کنـد و ایـن
منجر به باز شدن اف متن به روی نشانهها و مفاهیم و الهامـات جدیـد بـیحدّوحصـری
میشود (فت الباب.)420 :1991 ،

اگر بخواهیم به مقطع گذشته قصیدۀ «جواهری» برگـردیم ،مالحظـه مـیکنـیم کـه
شاعر در آن شخصیّت معرّی را از خالل بینامتنیّت با تصـاویر شـعری آن فراخوانـد کـه
نمایانگر نگرش آن شخصیّت است؛ زیرا سخن «جواهری» در این بیت «زجنّيَ اللّی تروی
کیف قلَدها فی عرسها غُرور األشعارِ ...ال الشّهبا» با این بیت معرّی «لیلتی هذ عروسٌ من
الزنــ ــجِ علیها قالئد من جمان» بینامتنیّت دارد و این از طری نشانۀ نگرشی مشـترک
میان دو سخن با تشبیه شب به زن زنگی و سیا و عروسی از میان زنگیان است و جـامع
تشبیه هم همان تقلید و مشابهت میان دو سخن است؛ همچنین سـخن «جـواهری» در
بیت:
وســـاهرُ البـــرقِ ،والسـ ـمَار یـــوقظهم

بــالجز ِ یخف ـ ُ مــن ذکــرا مضــطربا

با قصید رائیۀ مشهور معرّی بینامتنیّت دارد که مطلع آن چنین است:
یــا ســاهرو البــرق أیقــا راق ـدَ السّ ـمرِ

لعــ َ بالجــذ أعوانــا علــٍ السّــهر

از خالل مقایسۀ نگرشی مشترک میان دو سخن (ساهر البرق /راقد السّمر  /و الجذ )
جامع مشابهت با قرائن میان دو سخن آشکار میگردد ،همچنین این سخن «جواهری»:
والفج ـرُ لــو لــم یلــذ بالصّــب یشــربه

مـــن المطایـــا ظمـــاء شـ ـرَعا شـــربا

اشار ای است به بیت مشهور معـرّی کـه از زیبـاترین سـخنان در وصـف سـایدی و
درخش

صب است ،آنجا که معرّی میگوید:

یکــــاد الفجــــرُ تشــــربه المطایــــا

و تمــــه منــــه أوعيةةةة شــــنانِ

که از طری مقایسـۀ نگرشـی مشـترک میـان دو قـول (نوشـیدن سـاید د توسـ
چهارپایان) با جامع مشابهت یا همانندی میان قرائن دو قول فهمید میشود؛ کما اینکـه
سخن جواهری در بیت:
والصّـــب مـــا زالو مصـــفرا لمقرنـــه

فی الحسنِ باللّی ِ یزجـی نحـو العتبـا
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که بینامتنیّت و اشار ای دارد به بیت معرّی که میگوید:
ربَ لی ـ کثنّ ـه «الصّ ـب » فــی الحســـ

ـــسنِ و إن کــانو أســودَ الطّیلســانِ

این امر از مقایسۀ نگرشی میان دو سخن (تشبیه شب به صـب در زیبـایی) فهمیـد
میشود .جامع میان آن دو همانندی در نگرش است و قرینه هم ویژگی مشـترک میـان
دو سخن است .این چنین «جـواهری» شخصـیّت معـرّی را در مـتن خـودش از خـالل
نمای

نگرش وی و شاعریّت او انجا میدهد و این چیزی است که از خالل بینامتنیّـت

تصاویر و فراخوانی آن برای ما روشن میگردد تا تصاویر «جواهری» و نگرش وی به طور
کام بر متن شعری غلبه پیدا کند .به عبارت دقی تر فراخوانی شخصیّت معرّی در ایـن
قصید توس «جواهری» در سطوح بیانی ،سبکی ،هنری و تشکیلی به طور کـ پویـا و
فعال است؛ او توانسته شخصیّت معرّی را نه با بزرگی و عظمـت و برچسـبهـای اسـمی
بلکه با فعالسازی سخنان و تصاویر این شخصیّت و دیدگا ها و نگرشهای آن به حرکت
وادارد و این چیزی است که دیگر شاعران عرب در عصـر کنـونی تـا حـدی از آن عـاجز
ماند اند.
در همۀ این ابیات بینند میتواند تا

قلب انسانی و احسـاس معنـوی عمیقـی کـه

این ابیات از ابتدا تا انتها سرشار از آن اسـت و انعکـاس روانـی و احساسـی خـوب آن را
درک کند و این طور از ذات درونی معرّی و احساسات انسانی نازک خیـالی کـه نـزد وی
بود تقلید نماید .اینچنین شماری از شاعران بزرگ کالسیک توانسـتهانـد در فراخـوانی
بعد انسانی و معنوی شخصیّت معرّی و نشانههـا و مفـاهیمی کـه از آن سرشـار اسـت و
دیدگا های فلسفی و امیدهای متافیزیکی وی در فلسفۀ زندگی و هسـتی موفـ باشـند.
چیزی که شاعران معاصر عرب در آن کمتر موف بود اند؛ زیرا فراخوانی شخصیّت معرّی
در آنان میان فراخوانی لقب و اسم از یک سو و اغراق در بیـان مـدحگونـه و ستایشـی از
سوی دیگر در نوسان است ،بماند که واقعا درک درست و فهم عمیقی از شخصیّت معرّی
نداشته و نتوانستهاند در ابعاد فکری و روحی روانی ،نگرشها ،توانمندیها و الهامـات وی
غور کنند؛ تنها برخی تالشهای جدی برای پویانمایی شخصیّتهای فراخوانشدۀ معـرّی
با ویژگیهای درونی وی و کشف دیالکتیک شگرفی که این شخصیّت بینظیر در ادبیّـات
عرب از آن بهر مند است داشته باشند .بهطوریکه وی را نقابی گرفتهاند که از طری آن
فشارها و بحرانهای واقعیت بحرانزدۀ کنونی که از آن رنج مـیبرنـد را بیـان کـرد انـد،

 /90پژوهشنامة نقد ادبی و بالغت ،سال  ،1شمارة  ،3بهار و تابستان 3141

مانند تالش هایی که نزد شاعرانی چونان شاعر کویتی «عبداهلل العتیبی» و شـاعر عراقـی
«عبدالوهّاب البیّاتی» دیدیم.
شخصیّت معرّی به اعتبار مجموعه ای از شخصیّتهاا (شخصایّت اساوورهای و
شخصیّت دراماتیک)
شاعران معاصر ما در بینامتنی شخصیّت معرّی ،در ابعاد جدیدی که عصور گذشته آنها را
به خود ندید  ،مبال ه کرد اند؛ زیرا به این شخصیّت ابعاد اسطور ای یا حماسـی درا یـا
گفتمانی نمایشنامه ای اضافه کرد اند .به این ترتیب شخصیّت فراخوانشدۀ معـرّی دارای
نق های فشرد و متعدّدی داخ متن شد است .این شخصیّت گـاهی یـک اندیشـمند
خردورز است و گاهی شخصیّت انسان شوخطبعـی کـه واقعیّـت را بـه تمسـخر گرفتـه و
گاهی شخصیّت انسان بیتفاوت یا ناامید و شخصیّت بیدین یا آکند از شک.
به عبارت بهتر ،شاعران توانستهاند شخصیّت بینامتنی معرّی را عرصـۀ درگیـریهـا و
نابسامانیهای روانی سازند؛ بدین خاطر ما میتوانیم در برخی از قصاید آنان زبان شـعری
جدیــدی را بیــابیم کــه در پــس آن یــک گــرای

خطابــهای مســتقیم و صــری و

قصهپردازیهای تاریخی خشک نهفته است؛ در پس آن روش کالسـیک سـاخت تصـاویر
هنری پنهان است و پس از این ،این شخصیّت توانسته برای خودش یـک وجـود هنـری
برجستهای ایجاد کند که این زبان را دارای روح جدیدی در پرتوفکنی شعری متّکـی بـر
گسترش اف دیدگا متنی نماید تا بتواند دستاوردهای تاریخ و میراث ادبی را به صـورت
آگاهانهای درک و فهم نماید (عید.)492 :1911 ،
ما میتوانیم ابعادی را که شخصیّت معرّی بـه خـود گرفتـه اسـت را بـه دو بعـد تقسـیم
نماییم:
الف :شخصیّت معرّی به اعتبار يک شخصیّت اسوورهای
شکّی نیست که بهکـارگیری اسـطور در شـعر ارزش هنـری بسـیار بـاالیی در دادن
مفاهیم اضافی جدیدی به متن دارد که اگر این وارد کردن میراث جدیـد در شـعر نبـود
نمیتوانست حاوی این معانی باشد؛ زیرا اسـطور  ،جـوّ درگیـری و آشـفتگی را در مـتن
تقویت میکند و به اشکال مختلف برخی نگرشهـا و مفـاهیم جدیـد شـگفتی را مطـرح
مینماید .بدین خاطر است که برخی گفتهاند :اسطور دوقلوی همـزاد شـعر اسـت؛ زیـرا
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بازگشت شعر به آن تنها نوستالژی و اشتیاق شعر به خـاک کـودکیاش اسـت؛ اسـطور ،
زمانی که در آغوش شعر قرار میگیرد ،فلکهای اسـت کـه در اسـاس آن تـوان آفرینشـی
ادای شعری وجود دارد؛ بهطوریکه در آن میراث مردمی و عق دستهجمعی بـه صـورت
اعضا نمایان میگردد که موضع و ارزشهای انسان را در قبال هسـتی و سـؤاالت متعـدّد
آن را پاسخ میدهد .انسان به معنای عا ّ آن در امتداد زمان گذشـته و آینـد نیـز در آن
حاضر است و این ما را وا میدارد اصلی را که همین منتقد به آن معتقد اسـت باـذیریم:
«زبان در کاربرد نماد اسطور ای و اسطورۀ نمادگرا بهمثابـۀ را نجـاتی بـرای ادای زبـانی
است که صاحب

بهواسطۀ تشکیالت نمادین ،از خود همین زبان تجاوز کرد و از آن در

میگذرد و امکانات آفرینشی زبان را کشف مینماید» (همان.)491 :
شکّی نیست که بینامتنی شخصیّت معـرّی توسـ شـاعران معاصـر بـه اعتبـار یـک
اسطورۀ اندک و عقیم بود است؛ زیرا ما اگر شماری از قصاید مناسبتی که دربارۀ معـرّی
را بکاویم تنها به تالش هایی یتیم و نافرجا دست مییابیم که شخصـیّت فراخـوانشـدۀ
معرّی را در یک فضای اسطور ای حماسـهای بـه کـار گرفتـهانـد؛ در میـان ایـن قصـاید
میتوانیم به مسئلهای بسیار مهم که خا ّ بهکارگیری شخصیّت معرّی است ـ به اعتبـار
اینکه عنصری در اسطور بود ـ اشار کنیم و تثکید نماییم که اکثر شاعران عرب معاصر
شخصیّت معرّی را در حالت مدح و بزرگی و تعظیم بهعنوان اسطور به کار برد انـد ،بـه
حدّی که به وی توانمندیهای عقلیای داد اند که بسیار بـاالتر از توانمنـدیهـای بشـر
است ،یا به وی صفات وهمی زیادی داد اند که نمیتوان در آدمیزاد آنها را دید.
از این شاعران که در مدح معرّی تا درجۀ اسـطور سـازی اغـراق کـرد انـد «معـروف
الرّصافی» در قصیدۀ «شاعر البشر» است:
حــیِ هــ یــا أخــا مضــر

نـــــدَکر خیـــــرو مـــــدَکر

نــــدَکر شـــــاعرو البشـــــر

خیـ ـرو مـــن قـــالو و افتکـــر

حـــیِ هـــ أیّهـــا المـــال

نحیــی ذکــرى أبــی العــال

شــــاعرُ شــــعرُ اجتلــــٍ

صـــــورا کلخهـــــا غـــــررْ

طـــــاولو األر َ و السّـــ ـمَا

شـــارفَ الشّـ ـمسَ و القمـــر

حَـــــ َ فـــــی ذروةِ األدبْ

آتیـــــا منـــــه بالعجـــ ـبْ

ال تقــــ شــــاعرو العــــربْ

إنُـــــه شـــــاعرُ البشـــــر
(الرّصافی131 :1921 ،ـ)131

 /99پژوهشنامة نقد ادبی و بالغت ،سال  ،1شمارة  ،3بهار و تابستان 3141

اگر در این ابیات تثمّلی داشته باشیم درمییابیم که «رصافی» شخصیّت معـرّی را در
مدح و تعظیم تبدی به اسطور کرد اسـت؛ بـهطـوریکـه بـه آسـمانهـا دسـتدرازی
مینماید و دو دست

به خورشید و ما میرسـد ،گـویی وی الهـۀ معجـز ای اسـت کـه

واقعیّت و خیال را درمی نوردد .وی بـه ایـن هـم اکتفـا نمـیکنـد و او را آقـای شـاعران
بنیبشر به لحاظ فکری و فلسفی قـرار داد اسـت .ایـن هالـههـای تقـدّسآمیـز معـرّی
توانمندیهای خیالی خارقالعاد ای را با خود دارد کـه نمـیتـوان آن را در زیرمجموعـۀ
توانمندیهای بشری قرار داد که آدمیزاد قدرت دستیابی بـه آنهـا را دارد؛ زیـرا شـاعران
بهجای اینکه به شخصیّت معرّی تحرک بخشند و آن را در قصایدشان بهگونـهای زنـد و
فعّال تصویر کنند که با روح عصر و واقعیّت سخن بگوید ،وی را مقید ،جامد و راکد کرد
و تنها مجسّمهای برای مدح و ستای

و تعظیم قرار داد انـد کـه روح و جـان و حرکتـی

ندارد و اصال برای جمود و رکود ،در قالبی از بزرگی و تعظیم قرار گرفته است.
از شاعرانی که شخصیّت معرّی را اسطور کرد اند و صفات خـارقالعـاد ای را بـه وی
استناد داد اند تا درجهای که طبع و خیال هم از قبول آن سر باز میزند« ،محمّد البز »
در قصیدۀ «ابوالعالء» است:
أجـ هــو یــو الشــعرِ تط ــٍ عبــاقرُ

و تمـــهُ أســـما َ الخلـــود منـــابرُ ْ

مشــٍ مهرجــانُ الــدّهرِ فیــه مبــاهرا

فخفَــت لــه األفــالک نشــوى تبــاهرُ ْ

و قــا َ جــاللُ الح ـ ِ یســعٍ و أقبل ـتْ

وفود النّهـٍ مـن کـ ِ صـوب تسـایر ْ

و ودَت دهـــاقینُ القـــرونِ لـــو أنهـــا

میامنُـــه فـــی جیشـــه و میاســـرُ ْ

أذابَ اختیـــالو الــدّهرِ فـــی کبریائـــه

فــــدانتْ لــــه أســــرار و مجــــاهرُ ْ
(البز )101 :1921 ،

محمّد البز  ،در اسطور سازی شخصیّت معرّی در قصیدۀ بلندش که شمار ابیـات آن
به بی

از  200بیت میرسد ،مبال ه کرد و تالش نمود است که بـه شخصـیّت معـرّی

صفات خارقالعاد ای در غلو و است راق وصفی بدهد کـه بـه حـدّ اعجـاز هـم مـیرسـد؛
بهطوریکه افالک را با بلندیهای

طوری قرار داد که برای معرّی سـجد مـیکننـد و

تسبی قدرتهای عقلی وی را میگوینـد و آسـمان هفتگانـه سـجد کنـان بـرای چهـرۀ
خوشروی وی از ترس و اشتیاق زبان به مدح و ینا میگشـایند .وی بـه ایـن هـم اکتفـا
نمیکند و معرّی را به مرتبۀ خداوندی در برانگیختن مردگان از گورها مـیرسـاند و ایـن
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اوصاف و توانمندیهای خارقالعاد تنها از قدرتهای اسطور های کهن مانند الهۀ عشـ
و الهۀ حاصلخیزی و رشد ادونیس یا زیریس و عشتار و دیگر الههها در اسطور های کهن
یونانی بود است.
ب :شخصیّت معرّی به اعتبار شخصیّت اسوورهای يا درام
شکّی نیست که بهکارگیری شخصیّتهای تاریخی بینامتنی در متن به صورت درامی
منجر به جوش

مفاهیم جدید بیشماری میشود که خود نتیجۀ تفاع درامـی عجیـب

میان شخصیّتهای فراخوانشد است؛ چه ساخت درامی در ساد ترین تعریف آن باعـ
درگیری میان دو طرف و چندصدایی و پیشرفت حادیه و رشد آن در متن میشـود .نیـز
گرای

درامی باع ایجاد آشفتگی میشود که همان صفت فکـری بلنـدی اسـت کـه از

جان هنرمند مبد تا اعماق زندگی شک میگیرد (لحود.)111 :4003 ،
از میان اشعاری که شخصیّت معرّی را در بعد هنری درامـی کـه بـر پایـۀ گفتگـو باشـد
فراخوانی کرد باشند ،قصیدۀ «یورة فی الجحیم» از «جمی صدقی الزّهاوی» اسـت کـه
به  1هزار بیت میرسد و بیشتر شبیه حماسۀ شعری است .حوادث و شخصـیّتهـای آن
از رسال ال فران گرفته شد است؛ مانند گفتگوی فرشتگان ،گفتگو بـا میّـت ،وصـف پـ
صراط ،گفتگوی شاعرانی که در بهشت هستند و کسانی که در جهنّم قرار دارند ،اجـرای
خطبههای طوالنی به زبان شاعرانی مانند لبید و سقراط و خیـا و غیـر  .شـاعر در ایـن
قصید  ،اسلوب گفتگـو یـا نقـاب را بـر زبـان شخصـیّت فراخـوانشـدۀ معـرّی از طریـ
چشمانداز شعری درامی زیر جاری میکند:
بعــد أن مــتُ و احتــوانی الحفیــرُ

جــــاءنی یبلــــو منکـــرُ و نکیـــرُ

کنــت فــی رقــدةٍ بقبــری إلــٍ أن

أیقظـــانی منهـــا و عـــادَ الشّـــعور
***

قــالو مــن أن ـتَ و هــو ینظ ـرُ شــزرا

قلـــت شـــیخُ فـــی لحـــد مقبـــور

قــالو مــاذا أتیــتَ إذ کنــتَ حیــا

قلــت :کــ خ الــذی أتیــت حقیــرُ

لیسَ فی أعمـالی التـی کنـت آتیــ

ـــها علــٍ وجــه األر ِ أمـرُ خطیـرُ

قــالو فــی أی مــن ضــروبِ الصــناعا

ت تخصصـــ ـتَ إنهـــ ـنَ کثیـــ ـرُ

قال مارست الشعرو أرعـٍ بـه الحـ ّ

و قـــــدْ ال یفـــــوتنی التّصـــــویرُ
(الزّهاوی112 :1914 ،ـ)111
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شاعر تالش کرد است زبان گفتگو را با گرفتن برخی چشماندازها از رسـالۀ ال فـران،
به زبان معرّی ارتقاء دهد و خیا را در ستای

از شراب با اسالیب هنریتـر و شـگفتتـر

توصیف کند .در اینجا زبان شعری گفتمانی ،بیشتر از مقاطع قبلی ارتقا پیـدا مـیکنـد و
شخصیّت فراخوانیشدۀ معرّی بـه عنـوان یـک بیننـد یـا متثمّـ در شخصـیّت معـرّی
میایستد ،درحالیکه خیا به ستای

شراب مش ول است .اگـر «زهـاوی» مـیتوانسـت

شخصیّت معرّی را در گفتگوی شعری فعّال وارد میکرد ،بیشک این وارد کردن تـا حـدّ
زیادی هنری و شعری میبود؛ این چیزی است که «زهاوی» سعی کرد اسـت آن را در
گفتگوی مستقیم به زبان معرّی و مرد فعّال کند و گفته است:
المعرّی:
غصـبوا حقکـمْ فیــا قــو یــوروا

إنَ غصــبَ الحقــوقِ ظلــمٌ کبیــرُ

الجمهور:
غصــبوا حقّنــا و لــمْ ینصــفونا

إنّمــــا نحــ ـنُ للحقــــوقِ نثــــور

المعرّی:
لکــم األکــواخُ المش ـیَدةُ بالنّ ـا

رِ و للبلــه فــی الجنــانِ القصــور

الجمهور:
غصــبوا حقّنــا و لــم ینصــفُونا

إنمــــا نحــ ـنُ للحقــــوقِ نثــــور

المعرّی:
إن خضعتمْ فما لکمْ من نصیب

فــی طــوالِ الــدهرِ إلّــا السّــعیرُ

الجمهور( :یردّد نفس اللّازم )
المعرّی:
مــا حیــاةُ اإلنســانِ إال جهــادٌ

إنمـــا تـــؤیرُ الســـکونو القبـــور

الجمهور( :یردّد نفس اللّازم )
المعرّی:
إنمـــا النّـــار للّـــذینو لـــدیهمْ

قد تساوى اإلحساس بـئس المصـیرُ
(همان134 :ـ)133

«زهاوی» در این مقطع شخصیّت معرّی را وارد فلسفه کرد و با بیدینـی و تجـاوز از
حدود و گستاخیاش بر نوامیس و عرفهای شایع ،وی را فراخواند و تالش کـرد اسـت
با شخصیّت معرّی بازی کند و عقیدۀ وی را به هر شکلی که شد بـه بـاد انتقـاد بگیـرد.

بینامتنی شخصیّت معرّی در شعر معاصر عربی 93/

این کارِ «زهاوی» در این متن مورد پسند نیست و به لحـاظ هنـری بهتـر ایـن بـود کـه
شخصیّت معـرّی را بـا دیـدگا فلسـفی و تثمـ وجـودی وی دربـارۀ زنـدگی و هسـتی
استحضار نماید؛ زیرا بینامتنی پوچگرایی که بر پایۀ بیهـودگی و زشـتنمـایی چهـرۀ وی
باشد ،باع

ازهمدریدگی بیشتر شخصیّت فراخوانشد و کاستن از ارزش وی میگردد و

کارکرد فراخوانی این شخصیّت را کاه

میدهـد؛ اگـر «زهـاوی» ایـن شخصـیّت را بـا

مفاهیم و نق های جدیدی که بـا شخصـیّت حقیقـی معـرّی هماهنـگ بـود ،بازسـازی
میکرد ،بیشترِ مفاهیم و توانمندی های الها آورِ نهانِ این شخصـیّت بـینظیـر در تـاریخ
ادبیّات عربی ،بازتاب مییافت.
نتیجه
در پایان پس از این کنکاش بینامتنیِ شخصیّت معرّی در شعر معاصر عرب ،نتایج زیـر را
به دست میآوریم:
 .1اکثر شاعرانِ عرب ،تحت تثییر عاطفه و فضای مناسبتی قرار گرفتهانـد و ایـن امـر
آنان را وادار کرد است که شخصیّت معرّی را تقدیس کـرد و وی را بـا اسـلوب مـدحیِ
افراطی فراخوانی نمایند.
 .4دلی درخش

برخی از تالشهای شعری در بینامتنی شخصیّت معـرّی احسـاس

حقیقی و فکری شاعران آن و فهم عمیقشان از ایـن شخصـیّت اسـت .ایـن امـر آنـان را
واداشته است که توانمندیها و قدرتهای فوق بشری را برای وی قائ شوند ،گـویی کـه
وی شخصیّت اسطور ای الهی دارد و آنان یکـی از الهـههـای اسـطور ای یونـان کهـن را
فراخوانی کرد اند که مردگان را زنـد مـیکنـد و دسـت بـه آسـمان دارد و سـتارگان و
سیار ها برای وی به رکو میایستند.
 .2بیشتر شاعران معاصر عربی در ح معرّی بهعنوان شخصـیّت ادبـی اندیشـمند در
تاریخ ادبیّات عربی منصف نبود اند؛ زیرا آنان نمایندۀ نگرش و اندیشـههـای حقیقـی وی
نبود اند ،همانطورکه تثمالت و نظرات فلسفی وی را دربارۀ واقعیّت و زندگی بـه صـورت
فعّال درنیاورد اند؛ بدین سـبب پیوسـته متـون آنـان پیرامـون فلـک مـدح و ینـای وی
میگردد که این خود معرّی و متون آنها را با هم میکشد.
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 .1بیشتر شاعران عرب قصایدشان را در مـورد معـرّی بـهدور از مناسـبات و ناشـی از
احساس درونی عمی این شخصیّت ننوشتهاند؛ امری که آنها را واداشته در تمجیـد زیـاد
وی و مدایحی بیفاید غرق شوند و این به کشته شدن شخصیّت فراخوانیشدۀ معـرّی و
متکلّف شدن و تبدی شدن متون آنها به خطابههای جعلیِ مدحی انجامید اسـت .آنهـا
شثن معرّی را تا مرتبۀ خدا باال برد اند و قدرتهای خارقالعاد ای که معـرّی نمـیتوانـد
بردوشکشندۀ این تواناییها باشد را بر دوش او گذاشتهاند.
 .2معرّی و متنبّی ،از شخصیّتهای ادبیای هسـتند کـه بیشـتر از دیگـران در شـعر
معاصر ما فراخوانی شد اند درحالیکه شخصیّت معرّی در متون ما بـه صـورت مومیـایی
کفنشد باقی مانـد و در زیـر خروارهـا مـدح و ینـای جعلـی و الهـه شـدن مناسـباتی
پرطمطراق و میانتهی قرار گرفته است؛ اسطور ای جعلیشد  ،بهدور از هر گونه احساس
هنری درونی عمی در قبال این شخصیّت.
 .1از مهمترین دالی جمود شخصیّت معرّی در متون مدرن مـا ،اظهـار تـرسِ خـود
شاعران عرب از فرو رفتن در اعماق این شخصیّت دیالکتیک فلسفی و دارای نگرشهـای
عجیب است؛ شاعران ،همیشه این شخصیّت را با اندیشهها و نظریّـات فلسـفی متناقضـی
به سخن گفتن کشاند اند که رب زیادی با او ندارد؛ امری که آنان را گرفتـار جهنّمـی از
و غرابت و جه در نمایاندن این شخصیّت کرد است؛ زیرا آنـان کـال بـا اندیشـه

تناق

معرّی و فلسفۀ وی بیگانه بود اند .بدین خاطر تالش کردند دست به دامان مـدح شـد و
معرّی را الهه جلو دهند و او را اسطور ای کنند که سرشار از القاب پرطمطـراق مـدحی
(مانند :رهینالمحبسین ،شیخنا ،ابانا ،حکیمالدّهر ،الجـانی ،شـاعرالعـرب ،شـاعراالنسـان،
شیخالشّعراء و غیر ) است.
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