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 مهمقدّ

ـ   ادبیّـات در  ی نیست که میراث ادبی، علمی، دینـی و تـاریخی اسـالمی   شکّ ی از معاصـر عرب

 .آیـد  مـی  منبع غنی الهـا  شـعری بـه شـمار     ،زیرا این میراث ؛واالیی برخوردار است اهمّیّت

 ات و بازتولید گذشته طبـ  دیـدگا  انسـانی معاصـر    دید خود به انعکاس واقعیّ ۀشاعر از زاوی

دارد و ایـن بـدان    مـی   یاهـای انسـان پـرد  بـر    ؤر بلنـدپروازی و ، ها رنج ،ها غماز  وپردازد  می

تـثییر و   ۀکـه بـر پایـ   ـ محکم  ای  کند و با آن رابطه می معناست که گذشته در اکنون زندگی

تاریخی به طور کـ   های   شخصیّتاز  ،بدیهی است که شاعران معاصر عرب. دارد ـ  ر استتثیّ

ادبـی در  هـای   شخصـیّت زیرا فراخوانی  ؛اند ادبی به طور خا  تثییر پذیرفتههای  شخصیّتو 

گونـه   قـاطع در ایـن  دلیلی محکم و برهانی کند و حضور آن  می متون معاصر، متن را مستند

انعکـاس صـدای    سـاارد تـا   می زما  سخن را به دست خیال  ،شاعر در این امر. متون است

بـدون   ،بیان نمایـد  دنبال آن استهب  یخیتارارچوب حقیقت هدر چ کهخود و صدای گروهی 

 .(111 :33ج  ،4002، نمر) باشد که در نفوذ به جزئیات کوچک آن اصراری داشتهآن

بـه   ؛بازگشت هنری اسـت  ۀمثاب به ،ادبی در شعر معاصر عربی های شخصیّت بینامتنیِ

است کـه در آن، دو  ای  شبیه آینه ،شود می استحضارکه  ای ادبی شخصیّت تر ی دقمعنای 

خـودش را دارد و   گذشته کـه تابنـدگی و شـادابی خـا ّ     ۀچهر: شود می چهر  منعکس

مان چیـزی اسـت کـه    حضور دارد و این ه اش یمنفکنونی که با تناقضات و موارد  ۀچهر

طبیعـی اسـت کـه میـراث     »: د  استکربه آن اشار   ،عشری زایدعلی  ،ناقد معاصر عرب

ها به نفوس شاعران معاصر ماست آنترین  نی و نزدیکابع میراث تمدّمنترین  از غنی ،ادبی

هـای   شخصیّتشاعران کالسیک از میان دیگر های  شخصیّتو همچنین طبیعی است که 

شعری های  زیرا شاعران از تجربه ؛ادبی برای شاعران معاصر نزدیکی بیشتری داشته باشد

 ؛و این تجربه همان ضمیر و صـدای زمانـه اسـت   اند  مشترکی رنج برد  و آن را بیان کرد 

لذا جـای   ؛دهد می راای  شاعر در هر زمانه ۀی برای بیان تجربامری که به آن قدرت خاصّ

در . در شعر معاصر مـا باشـد  ها  شخصیّتترین  شعرا شایع شخصیّتکه ب هم نیست تعجّ

عین حال هم برای شاعر معاصر انعطاف بیشتری داشته و شاعر توان بیشتری برای درک 

اینکـه   ،شـود  مـی  چه در ایـن میـان فهمیـد    آن .باشد می مختلف  را داراهای  ابعاد تجربه

بیشـتری را بـه خـود جلـب      توجّـه که نزد شـاعران معاصـر عـرب     ای ادبیهای  شخصیّت

صی مرتب  بود  و در میراث ادبی نماد آن که با مسائ  مشخّاند  بود  ییها همان ،اند کرد 
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، خوا  این مسائ  سیاسی بود  یا فکری یـا اجتمـاعی   اند شد مسئله و یا عنوانی برای آن 

گیرند تـا   می زیرا شعرا از برخی جوانب زندگی مورویی الها  ؛نی یا عاطفی یا هنرییا تمدّ

 .(131 :1991زاید، ) ه این شاعران معاصر با خود دارندعنوانی شایسته برای مسائلی شود ک

 

 «معرّی» شخصیّت بینامتنیِ

از  «بن العبـد  فةطر»و  «یمتنبّ» شخصیّت در کنار «معرّی» شخصیّتطبیعی است که 

اخـوانی  حاضر ادبـی در متـون معاصـری باشـد کـه سـعی در فر      های  شخصیّتترین  مهم

 .(131 :همان)اند  های ادبی نمود  شخصیّت

 ؛دارنـد  ییها تفاوت در آیار خود، با یکدیگر «معرّی» شخصیّت یریکارگ بهشاعران در 

و بعضی دیگـر وی  اند  ت داد بزرگی در تاریخ بشریّ که برخی به آن ارزش انسانیِ طوری به

و برخی اند  شعری به وی عطا نمود های  و حماسه العاد  خارقو صفات  استحضار کرد را 

وی را به مراتب ها  و عظمت بخشید  و با این ویژگی س و بزرگیاز تقدّای  هم به آن هاله

در  یقتـا  حق؛ با این گمان که با ایـن کـار   اند رساند و رهبران بزرگ  اولیاء، صالحین انبیاء،

کـه   ای فکـری  ـ  ادبـی  انصـاف بـه خـرج داد  و بـه او درجـه و جایگـا        «معـرّی »مـورد  

افکـار و مفـاهیم فلسـفی و     تـر بـود کـه   شـاید به  .انـد  کـرد  استحقاق  را داشـته، عطـا   

 خـود  ۀکه وی در فلسف ای اصول فلسفی از و ننددرک ک یقا عموجودی وی را های  دیدگا 

 ایـن کـار را از خـالل اسـتدالالت      ،شاعران معاصـر . دکننحمایت  است، د کربه آن تکیه 

هسـتی و وجـود درک   ، که آن را در راز زندگی او ۀماورای طبیعوی و دیدگا   ۀشد مطرح

اکثـر شـاعران معاصـر عـرب در     : ح  این است که گفته شود. اند نمود بیان  است، کرد 

نزد آنـان   شخصیّتاین  هنگامی کهی حتّ ؛اند نگا  منفی داشته معرّی شخصیّتفراخوانی 

تنـاق  دیـدگا  یـا نداشـتن      به نـوعی بیـانگر   ،این امر. است مورد تمجید و احترا  بود 

یـا   اندیشـه  ۀبه عنوان اله معرّیزیرا اکثر شاعران معاصر عربی به  ؛است بینی واحد جهان

شـاعران   ۀچونان طوفانی بر اندیش این دیدگا  ؛نگرند می پرست  ۀهنری شایست ۀسنگوار

بدین خـاطر ایـن شـاعران در فراخـوانی      ؛غلبه دارد معرّیری آنها نسبت به و دیدگا  هن

کـی بـر محـاور  و مـانور هنـری عمـ        صورتی هنری و پیشرفته و متّ به معرّی شخصیّت

ولـی در   ؛طبـ  آن رشـد کـرد  اسـت     معـرّی  شخصیّتهای  به شکلی که ریشه ،اند کرد 

 .(131 :33ج  4002، نمر)اند  نبود   موفّها  به این ریشه د طراوت و تازگیاحیای مجدّ
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هـا آمـد ، قصـائدی مناسـبتی بـود  و      در آن معـرّی  شخصـیّت یشتر قصائدی که لذا ب

ابـدا  در   ۀکه در بـاالترین درجـات هنـری و دارا بـودن روحیـ     اند  قصایدی ابداعی نبود 

 بـازی ا هـدف  است که اکثر شاعران معاصر عرب باین  ،ت این امر همعلّ ؛فراخوانی باشند

بـه سـراس سـاخت تصـاویر و آراسـته کـردن        کردن با اندیشه و تخیّ  مخاطبـان عـادی،  

حقیقـی   ۀایـن عبـارات نماینـد    واقعـا  کـه  بـدون این  ،رفتنـد  می ابمدحی جذّهای  عبارت

این است کـه مـا در میـان شـاعران خـوب       ؛باشد معرّیوجودی های  و دیدگا ها  اندیشه

و از  وها و محاورات فلسفی برقـرار کـرد   وی گفتگیابیم که با  می کمی را ۀتنها عد ،عرب

ـ   از ی وی را استنباط نمود  وفلسف های یدگا و دها  این طری  اندیشه تقـدس و   ۀایـن هال

زیـادی شـک  گرفتـه     نسـبتا  در مدت که معاصر عربی  ادبیّاتدر  معرّی شخصیّتِ  بزرگی

ت کنونی و و با زبان حال و واقعیّ نندوی سال  ک هخالصی یافته و توانسته باشند دوبار  ب

 .معاصر ما با وی باب سخن را گشود  باشند ۀزد بحران

تکنیـک   ،دقیـ  باشـیم   ،علمـی  که ما تالش زیادی داریـم کـه در ایـن کـارِ    ازآنجایی

را در شـعر معاصـر از چنـد رویکـرد و از چنـد محـور بررسـی         معرّی شخصیّت بینامتنی

 :کنیم می

 شعر در جزئیوير عنوان يكی از عناصر تصبه  معرّی شخصیّت .3

 ،انـد  در تصـاویر جزئـی زد    معرّیدست به فراخوانی  ،بسیاری از شاعران معاصر عرب

      ایـن روش کـه یکـی     ؛به طور کامـ  فراخـوانی کـرد  باشـند    را  شخصیّتکه این بدون آن

 هـای   روشتـرین   از سـاد   ،اسـت  هنری ـ  تاریخیهای  شخصیّت یریکارگ بههای  از روش

 در حـدود تصـاویر جزئـی    معـرّی  شخصـیّت  بینـامتنیِ گاهی . دشو می این نو  محسوب

        تنهـا یـک تصـویر بالغـی یعنـی تشـبیه        معـرّی استحضـار شـد     شخصیّتزیرا  ؛اندم می

      بـه نظیـر واقعـی آن ارجـا      توانـد هـر طرفـی از آن     مـی  است کـه ای  یا استعار  یا کنایه

       برقـراری ارتبـاط میـان آگـاهی مخاطـب       و کارکردش در قصید  تنهـا در حـدّ   داد  شود

       بــا  شخصــیّتگــاهی هــم تصــویری اســت کــه ایــن  .و اندیشــه و فکــر وی بــاقی بمانــد

    را در  شخصـیّت شـود و ایـن    مـی  افکـن  خص خـود بـر مـتن شـعری سـایه     الهامات نامش

      ی قصید  و سـازگار کـردن آن بـرای مقتضـیات هنـری در ایـن سـیاق        خدمت سیاق کلّ

     ۀشـد  بـر همـ    فراخـوان  شخصـیّت که عنصر مورویی مرتب  بـا   طوری به ،گیرد می کاره ب

 .(440 همان،) گردد می ن تحمی آ  سیطر  پیدا کرد  و از خارج بر قصید جوّ
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 بـه تـوان   مـی  ،انـد  بود   موف معرّیتصویری خا  از ترسیم در از شاعران معاصر که 

 . دکراشار   «یاسر األطرش»

تـا   باردازند سازی همای ایجاد غرابت و شگفتی به تصویراین شاعران تالش کردند بر

توان  می از این جمله. شناسی مطلوب برسانند شعری و زیبایی ۀقصید  را به مکان برجست

 :دکراشار   «یاسر األطرش»شعر این به 

ــتَ ــزالُ.. وقفــ ــزولُ .. وال تــ  وال تــ

 کثنـــکَ فـــی کتـــابِ الـــدهر عـــا ٌ

 مــا جنیــتَ علــٍ ولیــد      وأنــتَ و

 هــوَ میــتٌ   فیــا رجــال  یحــاولُ و  
 

ــزولُ   ــه  نـ ــیس لـ ــتَ لـ ــعودٌ أنـ  صـ

 کــــ خ انخــــرینو بــــه  فصــــولُ و

ــا  ســــاللتُه  عقــــولُ   خلِــــدتَ أبــ

 ال یقـــولُ  لنـــا عمـــرُ یمـــوت  و   
  

 (14ـ 11 :4003األطرش، )

ا بـه نـوازش درآورد تـا سـط      آور راعر تالش کرد  آهنگ تصویری اعجابشدر اینجا 

در مـتن   معـرّی  شخصـیّت زیـرا   ؛و هنری مطلـوب خـودش را بـاال ببـرد     شناسانهزیبایی

ت پرداخته سازی واقعیّ ر تالش دارد از طری  آن به برهنهی خوبی است و شاعگا  فنّ تکیه

بیشـتر  لـذا فراخـوانی وی    ؛را کشف نمایـد  سیاسیهای  و بحرانها  و موارد منفی، تناق 

  .آور گا  هنری الها  یک برگشت خطابی مستقیم است تا یک تکیه

ـ : ییمبگوکند  می این امر ما را وادار  شخصـیّت انـد   مـا تـالش نکـرد     ۀاکثر شاعران زمان

متـافیزیکی  هـای   را به حرف و محاور  بکشـانند و امـور نهـان و جـوهری و دیـدگا       معرّی

ر اتفـاقی پـ  هـای   آنان شبیه برچسبهای  فراخوان وی را کشف نمایند، بلکه بیشترِوجودی 

تـا  اسـت   شـد   استحضار شخصیّتو قدرت در فراخوانی  زرق و برقی است، ناشی از مهارت

خواهیم را بگوید و از طری  آن بتـوانیم هـر    می بتواند همان چیزهایی که ما شخصیّتاین 

 .ییمنماسازی خواهیم را برهنه می چه

 به عنوان محور كامل يک قصیده معرّیت یّشخص .0

 ربیـر معاصر عـ ـه در شعـاست ک ییاـه روشاز  ،معرّی شخصیّتو  فراخوانی ـن نـای

ا یک مقطـع نگـرش کـاملی را    ـه یک قصید  یـار کـن اعتبـه ایـری دارد، بـو  بیشتـشی

شـد  در ایـن روش همـان     وانـراخـ ـف شخصـیّت را ـد، زیـ ـدهـ  مـی  ا ـود اختصـه خـب

معاصـرش   ۀربـابعاد تج ۀه همـشاعر است ک ۀربـا معادل موضوعی تجـی یـارچوب کلـچ

 .(433 :1991د، ـزای) زدـری می یـورویـمای ـه ژگیـرا در وی

 را فراخوانی رّیـمع شخصیّتاند  هـدکی از شاعران معاصر عرب توانستـار انـا شمـتنه
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ـ  در حکمِ عمی  یا فراگیری که کرد  و روی دیدگا  فلسفیِ ی از مفاص  یا محورهای مهمّ

طبـ   که از خالل آن بتوان  طوری به ،باشد، تمرکز کنند میاندیشه و دیدگا  وجودی وی 

د تـا  کرنوردید ، در جهان تجدید نظر شناسی عادی را در ابعاد معرفتدیدگا  جدیدی که 

انقالبی که دارای ابعاد  یآن طب  نگرش ۀدهی دوبار جهان و شک نمادی توانا برای کشف 

علـی عشـری   »امری است که برخـی ناقـدان ماننـد     ،این .اجتماعی است باشدـ سیاسی  

 ۀیک مسـئل  ۀکنند شاعرانی که بیان در رأس»: گوید می «زاید» .به آن اشار  کردند «زاید

طری   ،فسادهای آنکه از زندگی و    را ببینیمشیخ نابینای معرّ توانیم می ،اند فکری بود 

در  ظـاهرا  . در خانـه  گینابینایی و مانـدن همیشـ  : محبس شد عزلت برگزید و زندانی دو

مثبت  یارزش ،با آن که شایسته نیست شاعر معاصر داردمنفی  یدیدگاه معرّی ،لنگا  اوّ

مفـاهیم و   ،یـری گ موضـع بـر ایـن   انـد   شاعران مـا توانسـته   این همه،ولی با  ؛را بیان کند

موضوعی هر بدی، ظلـم،  های  تعمیقی بیفزایند و از طری  آن محکومیّ مثبت های  نشانه

 .(124 :همان)« زندگی را کریه و سیا  نمود  است ۀدرد و فسادی را بیان کنند که چهر

کننـد  را   بهترین کسی که موضع مثبت محکو : ییمبگوشاید درست گفته باشیم اگر 

ـ عبـدالوهّ » در شعر خود بیـان کـرد  اسـت     حمنةة »بـه نـا    ای  در قصـید   «اتیاب البیّ

 زیـادی هـای   نشـانه  ابـوالعالء  شخصـیّت  زیرا شـاعر در ایـن قصـید  بـه      ؛است «العالء ابی

محکو  کردن آن  ۀانزوای وی از زندگی به نشان ۀبا مسئل ها این نشانه ۀولی هم ؛افزاید می

 .(123ـ124 :همان) حالل و گمراهی نهان در زندگی استفساد و اضم و ردّ

 :گوید می اش ید قصل وی در مقطع اوّ

 تی تبکیالّ ی  الرّ ا  أنتَ وما تزالُ حیّ متَ و

  یاءالضّ نعمةمن  حرمتنی/ تهزخ البیتَ فی المساء  

 البکاءْ مت وعذابَ الصّ علَمتنی یق  غیاب الکلمات و

  ار   المیِت غطٍَ وجه ه الصقیع الشّ

 األبدْوالباب  أُغل قت إلٍ 

 :مقبِال  یدیک/ منها أط خ فی غد  علیک  ثةیال

 (41ـ42 :4ج، 1914البیاتی، ) وحِ فی الجسداشتعالُ الرّ عمایَ و لزو   بیتی و

 ا احساس تنهایی و عذاب شاعر را منعکسـآمد  ت معرّی شخصیّت بینامتنیدر اینجا 

بـدبخت و بـدبین خـودش     شخصیّترا معادل وجودی  معرّی شخصیّتزیرا شاعر  ؛نماید
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کـه در   دهـد  مـی  انجـا  ت فریبنـدگی  افیّشفّ قرار داد  و این کار را با تصاویری در نهایت

 معـرّی گیـری   ها تنهایی و عزلت و گوشـه آن ۀی همسبب کلّ. نهفته است معرّی شخصیّت

است که خواهان درک الگوهای مثلی و برتر زندگی یعنی صفای آزادی در جهانی سراسر 

 .است ناکامی و شکست

هنری آن موفـ    یریکارگ بهو  معرّی شخصیّت بینامتنیِاز دیگر شاعران عربی که در 

باشد جـایی کـه عتیبـی     می مزار الحلمدر دیوان  «عبداهلل العتیبی»، شاعر کویتی اند بود 

 :شود می با مطلع زیر معرّی ۀدالیّ ۀقصید ۀشیفت

ــی و  ــی ملت ــرُ مجــد  ف ــادی غی  اعتق

ــا   ــم  الحم ــتْ تلک ـــ مةةُ أبک  أ  غن

ــبٌ کلّ ــا تعـ ــا الحیـ ـ  ُةهـ ــ ــا أعـ  فمـ

ــا   ــی سـ ــا  فـ ــو عةةةِ إن حزنـ  المـ
 

ــاک  و  ــوح  بــ ــاد  نــ ــرنخم شــ  ال تــ

 ـــت علــٍ فــر  غصــن ها المیَــاد     

ــ  ا مـــن راغــب  فــی ازدیــاد ـــجب  إلّ

 المـیالد   عة ٍ أضعاف  سرور فی سا ت 
 

را  اش ید قصـ   بـا آن  معـرّ  که فیلسـوف ـ  را« مجد غیرُ» ۀدو کلم «عتیبی»در اینجا 

بـه ایـن    ؛دهـد  می قرار «العالء بین یدی ابی»خودش با نا   ۀاساس قصید ـ  کندمی شرو 

 شخصـیّت  ۀوسـیل هگردد تا ب می دهد که قصید  به دور آن می معنا که آن را محوری قرار

 کـه همـان حالـت ناکـامی اسـت کـه بـه حـدّ         ـ  حالت احساسی و فکری خـود را  معرّی

ت عربـی در چشـم اهـالی آن    بیان کند، ساس بعد از آنکه قومیّ ـ  رسد می هم ییگرا پوچ

 :1991فـت  البـاب،   ) گیـرد  مـی هـایی بر جرعـه  ،شخصـیّت جوشان این  ۀد، از چشمخوار ش

 :گوید می و (429ـ421

 یجـدی ک خ شـیء  أصـب َ یـا شـیخُ     

ــرا     ــ   شـ ــا، فکـ ــدَبتْ ریح نـ  أجـ

ــی  ــدفء  المرافـ ــا لـ ــتْ ریح نـ  أنسـ

ــالظّ  ــلبت ک ــ ص ــمرُ الصّ  وارینونِ س
 

 حــدِیمــا عــدا العــو  فــی بحــارِ التّ 

ــرّ ــ ُ ال ــد  یعش ــرُ مج ــقه  غی  ی َ، عش

ــ و ــتقرَ الشّـ ــرد اسـ ــمال بـ  را   أسـ

 ى شـــوقُها لم حضـــرِ وعـــد انطـــو و
 

 (429 :همان)

ـ  برا فرا معـرّی  شخصـیّت کنـد   می شاعر در این مقطع تالش ضـعف و   ،آن اخوانـد و ب

 کنـد؛  بیانبدان دچار شد  است ت عربی در جهان امروز ما را که امّ ای شکست و خواری

بـدون آنکـه در دل   اسـت  شد    ت عربی تنها برای باد برافراشتهکشتی امّهای  زیرا بادبان

و   گرفتـه  زیرا مبارزان با گرمـای کشـتی خـو    ؛نبرد فرو رودهای  در میدانها  امواج جنگ
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 و منتظـر انـد   بـه صـلیب کشـید  شـد     هـا   شد  بر شـن  پار  چونان اجسادی پار ها  پرچم

ـ شـاید در دل آن امیـد    ؛هسـتند  های دور بازگشت شکو  گذشته  .دوبـار  باشـد   یدو تولّ

 .خواهد بگوید میرا  چهگیرد تا آن می نقابی معرّی شخصیّتاز  «عتیبی»ساس 

 انسانی فراگیر است شخصیّتينكه يک به اعتبار ا معرّی شخصیّت .1

انـوا   تـرین   و هنـری ترین  آوراز شگفت معرّی شخصیّت ۀشد فراخوان این بعد انسانی

انسـانی او  های  است که شاعر در آن به ویژگی معرّی ۀشد بینامتنی شخصیّت یریکارگ به

عنـوان محـوری    بـه  معـرّی  ۀشد فراخوان شخصیّتارچوب این روش، هدر چ .کند می تکیه

را رصـد   شخصیّتاین های  کام  است و شاعر در آن تالش دارد ویژگی ۀبرای یک قصید

 ۀقصـید  .العـاد  زیـادی ترسـیم نمایـد    ت فوقآن را با دقّهای  و نشانه کندو آن را نمایان 

با دو بعد انسـانی و فسـلفی آن    معرّی شخصیّت فراخوانیِ عیارِ تما  ۀنمون «بدوی الجب »

 :گوید می جا که ویآن ؛است

ــ ــیَ النّـ ــرادیُ حلـ ــرّ مةةةً کـ  احِللـ

ــ  قةةٌ مرمــو عةةٌ رائرِ بــدلــکَ فــی السّ

ــدّ ــر ال ــک  العبق ــدَه يةةِ هرُ مل  اوح

ــرار   و و ــوزِ   الکـــونُ فـــی أسـ  کنـ

 یصـــل   أمرُهـــا نیا وال تصـــل   الـــدّ

ــد    ــٍ کی ــرِحٌ عل ــام ــا و ِةالحی  أهل ه

ــی   ــد  ف ــرُ العقائ ــد خی ــوای عقی  ٌةه
 

ـ   عجَبــا  أتســکرنا و    اح یأنــتَ الصّـ

ــیمِ و  ــس  المقـ ــو أنـ ــ ُةجفـ  زَاحِالنّـ

ــار و ــفّ ال ملـــــک  جبَـــ  احِال ســـ

ــوغٍ  و  ــرِ ال لــ ــالحِ للفکــ  ال لســ

ــ ــإلّــ ــر  کالشّــ ــراحِا بفکــ  عا ِ صــ

ــاحِ    ــثزهرو ضـ ــدائدَها بـ ــٍ شـ  یلقـ

ــب  و  ــماء  ذات  تویخــ ــاح  شــ  جِمــ
 

 (301 :1911الجب ، )

در ابتـدا ماننـد دیگـر شـاعران      «بدوی»یابیم که  درمی ،کنیماگر در این ابیات تثم  

ولی خیلی زود بـه رصـد    خواند، می را فرا معرّیکالسیک نو به شکلی مدحی و کالسیک 

ردمنـدان اسـت، نـه    کند جاودانگی برای خ می شود و ایبات می صفات ظاهری وی منتق 

 .ها دست به جنگجویان و سالح

      در ابعـاد انسـانی، اجتمـاعی، سیاسـی      معـرّی  شخصـیّت  بینامتنیاز شاعرانی که در 

ـ »، شـاعر عراقـی   انـد  کرد و روانی موف  عم         ای  در قصـید   «د مهـدی الجـواهری  محمّ

             ،را رصــد کنــد معــرّی شخصــیّت توانســته ابعــاد او. اســت «معــرّیابــوالعالء ال»بــه نــا  

 :دـویـگ می وی. وی مدحی مستقیم است ۀدـژگی مطلع قصیـه ویـکود اینـا وجـب
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ــالمعرّ ــف ب ــا التّ و ةِق ــاامســ ْ وجهَه  رِب

ــه طیَــبَ الــدّ اســتوحِ مَــن و  نیا بحکمت 

 المرهـــوقو جانب هـــا ةَالحفـــرســائ ِ   و

ــه   ــی قرارتـ  ــٍ فـ ــم  تمنَـ ــ خ نجـ  فکـ

ــ أبــا العــالء ، و  ٍ الیــو ِ مــا برحــتْحتّ

 یســتنزلُ الفکــرو مــن علیــا منازلــه     

ــریِ  و ــد أن للعبقـــ ــذِ واحـــ  ةٌالفـــ

ــا نبت ــی   ــو أن ــف  ل  عظةة ًمــن قبــ ِ أل
 

 نیا بمـا وهبَــا مـن طـوَقو الـدّ    اسـتوحِ  و 

 مَن علٍ ج رح هـا مـن روح ـه سـکبَا     و

ــا ــی طلبَ  هــ  تبت ــی مطمعــا  أو ترتجِ

 لــو أنــه  بشــعا   منــکَ قــد جــذبَا     

ـ  ج ُصنا  عرِ تهـدی المتـرفَ الطرِبَـا   الشّ

 ذنوبَـــا نعمةةة ٍرأسٌ لیمســـ َ مـــن ذی 

ــ ــودَ وا إمّ ــ الخل ــالو وإمّ ــبَاالنّ ا الم  ش

 األدبَــا عظتنــا أن نصــونو العلــمَ و   و
 

 (413ـ411 :1919الجواهری، )

ـ  دینـامیکیِ  بینـامتنیِ نشـان از   ،معـرّی  شخصـیّت انسـانی بـه    این نگـرشِ  الی در فعّ

بعد انسانی گسـترد  و احسـاس    سببهدارد و این ب شخصیّتاین  بعد انسانیِ یریکارگ به

گـرد هـم آمـد      معرّی شخصیّتعاطفی عمی  به موجودات اطراف وی است که همه در 

 . است

کند تا نگرش خود را شعری کنـد   می ت استفاد از تکنیک هنری بینامتنیّ «جواهری»

ـ    معـرّی و این کار را هم از طری  نمادسازی یا گرفتن نگرش  ت از از یـک سـو و بینامتنیّ

 . دهد می سوی دیگر انجا 

ـ   ۀی آن بنا به گفتت در مفهو  اسلوب کلّبینامتنیّ جولیـا  »شـناس خـانم   انمنتقـد زب

اساسی متن است که به متـون دیگـری کـه پـی  از آن     های  یکی از ویژگی: «اوکریستی

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

صورت پیشرفته اسـت   ت گاهی تضمینی آشکار بهبینامتنیّفهمیم که  می از این تعریف

ادبـی قبلـی در مـتن    یا گاهی با تلمی  و اشار  یا با در بر گرفتن و نمای  خصایص متن 

گفتمانی بین  ۀگاهی رابط. معنایی وجود دارد ۀیک رابط ،اساس ینبر ا ؛ادبی کنونی است

 گیـرد  مـی  تواص  لفظی صورت ۀرشود و این در دای می تعبیر اصلی و تعبیر جدید نامید 

 .(421 :همان)

 بـه مـتن دارد   آوری الها  ۀهنری واالیی در بخشیدن صب  و ارزش اهمّیّتت بینامتنیّ

افزاید و معناهـا   می زیرا اف  متن را به روی متون قدیمی یا معاصر گشود  و بر نگرش آن

 تقلیـد را در  ۀمعـانی آن کـه دایـر    ۀابـدا  بـا همـ    تا کند می آن را دو چندانهای  و الها 
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ری در رسـیدن بـه اوج حالـت شـاعرانه     ت نق  مؤیّبینامتنیّ. نماید نوردد بر آن صدق می

رود تا آیار ادبـی گذشـته را بـه     می شاعر به سراس تضمین احساسی و غیر احساسی ؛دارد

یـن  یاد مخاطب بیاندازد و گفتگوی خودش را بر روش تضاد یا تـوازی مـدیریت کنـد و ا   

 حصـری وحدّ بـی  و مفاهیم و الهامـات جدیـد   ها  منجر به باز شدن اف  متن به روی نشانه

 .(420 :1991فت  الباب، ) شود می

کنـیم کـه    مـی  برگـردیم، مالحظـه   «جواهری» ۀبه مقطع گذشته قصیداگر بخواهیم 

ت با تصـاویر شـعری آن فراخوانـد  کـه     را از خالل بینامتنیّ معرّی شخصیّتشاعر در آن 

ی  تروی اللّ جنَّي ز»در این بیت  «جواهری»زیرا سخن  ؛است شخصیّتنمایانگر نگرش آن 

لیلتی هذ  عروسٌ من » معرّیبا این بیت « هباال الشّ... کیف قلَدها فی عرسها غُرور األشعارِ

نگرشی مشـترک   ۀاز طری  نشانت دارد و این بینامتنیّ« ــجِ علیها قالئد  من جمان الزنــ

و عروسی از میان زنگیان است و جـامع   یا و سمیان دو سخن با تشبیه شب به زن زنگی 

در  «جـواهری »همچنین سـخن   ؛تقلید و مشابهت میان دو سخن است تشبیه هم همان

 :بیت

 وســـاهرُ البـــرقِ، والســـمَار  یـــوقظهم
 

ــرا   مضــطربا   ــن ذک ــ ُ م ــالجز ِ یخف  ب
 

 :ت دارد که مطلع آن چنین استبینامتنیّ معرّیمشهور  ۀرائیبا قصید  

ــ  ــدَ السّ ــا ســاهرو البــرق أیقــا راق  مرِی
 

ـ       هرلعــ َ بالجــذ  أعوانــا  علــٍ السّـ
 

( و الجذ / مر راقد السّ/ ساهر البرق)نگرشی مشترک میان دو سخن  ۀقایساز خالل م

 :«جواهری»گردد، همچنین این سخن  می جامع مشابهت با قرائن میان دو سخن آشکار

ــ  ــذ  بالصّ ــم یل ــو ل  ب  یشــرب هوالفجــرُ ل
 

 مـــن المطایـــا ظمـــاء  شـــرَعا  شـــربا 
 

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

 :گوید می معرّیدرخش  صب  است، آنجا که 

ــا  ــربه المطایــ ــرُ تشــ ــاد  الفجــ  یکــ
 

ــه أو  و  ــه منــ ــنانِ عيةةةة تمــ  شــ
 

د  توسـ    نوشـیدن سـاید   )مشـترک میـان دو قـول    نگرشـی   ۀقایسـ که از طری  م

کما اینکـه  ؛ شود می قول فهمید  با جامع مشابهت یا همانندی میان قرائن دو( چهارپایان

 :سخن جواهری در بیت

ــ ــه  والصّـ ــفرا  لمقرنـ ــا زالو مصـ  ب   مـ
 

 ی ِ یزجـی نحـو   العتبـا   لحسنِ باللّفی ا 
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 :گوید می که معرّیدارد به بیت ای  اشار ت و که بینامتنیّ 

ــ ــ»ه  ربَ لیــ   کثنّ  فــی الحســـ« ب  الصّ
 

ــسنِ و   یلســانِإن  کــانو أســودَ الطّ  ـ
 

 فهمیـد  ( تشبیه شب به صـب  در زیبـایی  )نگرشی میان دو سخن  ۀر از مقایساین ام

شـترک میـان   جامع میان آن دو همانندی در نگرش است و قرینه هم ویژگی م. شود می

را در مـتن خـودش از خـالل     معـرّی  شخصـیّت  «جـواهری »این چنین . دو سخن است

ـ  می انجا  اوت نمای  نگرش وی و شاعریّ ت دهد و این چیزی است که از خالل بینامتنیّ

و نگرش وی به طور  «جواهری»گردد تا تصاویر  می تصاویر و فراخوانی آن برای ما روشن

در ایـن   معرّی شخصیّتفراخوانی تر  به عبارت دقی . کام  بر متن شعری غلبه پیدا کند

به طور کـ  پویـا و    یلیو تشکدر سطوح بیانی، سبکی، هنری  «جواهری»قصید  توس  

 اسـمی هـای   را نه با بزرگی و عظمـت و برچسـب   معرّی شخصیّتتوانسته  ؛ اوفعال است

آن به حرکت های  و نگرشها  و دیدگا  شخصیّتسازی سخنان و تصاویر این  بلکه با فعال

وادارد و این چیزی است که دیگر شاعران عرب در عصـر کنـونی تـا حـدی از آن عـاجز      

 .اند ماند 

تواند تا  قلب انسانی و احسـاس معنـوی عمیقـی کـه      می این ابیات بینند  ۀهم در

و انعکـاس روانـی و احساسـی خـوب آن را      آن اسـت این ابیات از ابتدا تا انتها سرشار از 

و احساسات انسانی نازک خیـالی کـه نـزد وی     معرّیدرک کند و این طور از ذات درونی 

در فراخـوانی  انـد   چنین شماری از شاعران بزرگ کالسیک توانسـته  این. د نمایدبود  تقلی

کـه از آن سرشـار اسـت و     یمیو مفـاه هـا   و نشانه معرّی شخصیّتبعد انسانی و معنوی 

. زندگی و هسـتی موفـ  باشـند    ۀو امیدهای متافیزیکی وی در فلسف فلسفیهای  دیدگا 

 معرّی شخصیّتزیرا فراخوانی  ؛اند چیزی که شاعران معاصر عرب در آن کمتر موف  بود 

گونـه و ستایشـی از    سم از یک سو و اغراق در بیـان مـدح  در آنان میان فراخوانی لقب و ا

 معرّی شخصیّتدرک درست و فهم عمیقی از  واقعا دیگر در نوسان است، بماند که سوی 

و الهامـات وی   ها یتوانمند، ها نگرشدر ابعاد فکری و روحی روانی، اند  نداشته و نتوانسته

 معـرّی  ۀشد فراخوانهای  شخصیّتجدی برای پویانمایی های  تنها برخی تالش ؛غور کنند

 ادبیّـات نظیر در  بی شخصیّتدرونی وی و کشف دیالکتیک شگرفی که این های  با ویژگی

که از طری  آن اند  که وی را نقابی گرفته طوری به. است داشته باشند مند بهر عرب از آن 

 ،انـد   کـرد  برنـد را بیـان   مـی  کنونی که از آن رنج ۀزد واقعیت بحرانهای  فشارها و بحران
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و شـاعر عراقـی    «عبداهلل العتیبی»ه نزد شاعرانی چونان شاعر کویتی ک ییها تالشمانند 

 .دیدیم «اتیاب البیّعبدالوهّ»

 

و ای  اساووره  شخصایّت )هاا  شخصیّتاز ای  به اعتبار مجموعه معرّی شخصیّت

 (دراماتیک شخصیّت

ها را در ابعاد جدیدی که عصور گذشته آن ،معرّی شخصیّت بینامتنیشاعران معاصر ما در 

یا حماسـی درا  یـا   ای  ابعاد اسطور  شخصیّتزیرا به این  ؛اند کرد به خود ندید ، مبال ه 

دارای  معـرّی  ۀشد فراخوان شخصیّتبه این ترتیب . انداضافه کرد ای  گفتمانی نمایشنامه

گـاهی یـک اندیشـمند     شخصیّتاین . دی داخ  متن شد  استفشرد  و متعدّهای  نق 

ـ    انسان شوخ شخصیّتخردورز است و گاهی  ت را بـه تمسـخر گرفتـه و    طبعـی کـه واقعیّ

 . دین یا آکند  از شک بی شخصیّتتفاوت یا ناامید و  انسان بی شخصیّتگاهی 

هـا و  درگیـری  ۀرا عرصـ  معرّی بینامتنی شخصیّتاند  شاعران توانسته ،به عبارت بهتر

توانیم در برخی از قصاید آنان زبان شـعری   می بدین خاطر ما ؛سازندروانی های  نابسامانی

ــه      ــرای  خطاب ــک گ ــس آن ی ــه در پ ــابیم ک ــدی را بی ــری  و  ای  جدی ــتقیم و ص مس

در پس آن روش کالسـیک سـاخت تصـاویر     ؛نهفته است تاریخی خشکهای  پردازی قصه

د هنـری  توانسته برای خودش یـک وجـو   شخصیّتهنری پنهان است و پس از این، این 

کـی بـر   متّ ریایجاد کند که این زبان را دارای روح جدیدی در پرتوفکنی شعای  برجسته

گسترش اف  دیدگا  متنی نماید تا بتواند دستاوردهای تاریخ و میراث ادبی را به صـورت  

 .(492 :1911عید، ) درک و فهم نمایدای  آگاهانه

ه اسـت را بـه دو بعـد تقسـیم     بـه خـود گرفتـ    معرّی شخصیّتتوانیم ابعادی را که ما می

 :ییمنما

 ای اسووره شخصیّتبه اعتبار يک  معرّی شخصیّت :الف

اسـطور  در شـعر ارزش هنـری بسـیار بـاالیی در دادن       یریکـارگ  بهی نیست که شکّ

 کردن میراث جدیـد در شـعر نبـود   مفاهیم اضافی جدیدی به متن دارد که اگر این وارد 

درگیـری و آشـفتگی را در مـتن     جـوّ  ،زیرا اسـطور   ؛معانی باشد توانست حاوی این نمی

 و مفـاهیم جدیـد شـگفتی را مطـرح    هـا   و به اشکال مختلف برخی نگرش کند می تقویت

زیـرا   ؛اسطور  دوقلوی همـزاد شـعر اسـت   : اند گفتهبدین خاطر است که برخی . نماید می
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 ،اسـطور   اسـت؛  اش یکـودک شعر به خـاک   بازگشت شعر به آن تنها نوستالژی و اشتیاق

ـ    ای  فلکه ،گیرد می زمانی که در آغوش شعر قرار وان آفرینشـی  اسـت کـه در اسـاس آن ت

جمعی بـه صـورت    که در آن میراث مردمی و عق  دسته طوری به ؛ادای شعری وجود دارد

د االت متعـدّ ؤانسان را در قبال هسـتی و سـ  های  گردد که موضع و ارزش می اعضا نمایان

نیـز در آن   آن در امتداد زمان گذشـته و آینـد    انسان به معنای عا ّ. دهد می خآن را پاس

: ن منتقد به آن معتقد اسـت باـذیریم  دارد اصلی را که همی می حاضر است و این ما را وا

ـ  به نمادگرا ۀو اسطورای  زبان در کاربرد نماد اسطور » ادای زبـانی  را  نجـاتی بـرای    ۀمثاب

 از خود همین زبان تجاوز کرد  و از آن در، تشکیالت نمادین ۀواسط است که صاحب  به

 .(491 :همان) «نماید می گذرد و امکانات آفرینشی زبان را کشف می

توسـ  شـاعران معاصـر بـه اعتبـار یـک        معـرّی  شخصیّت بینامتنیی نیست که شکّ

 معـرّی  ۀماری از قصاید مناسبتی که دربارزیرا ما اگر ش ؛اندک و عقیم بود  است ۀاسطور

 ۀشـد  فراخـوان  شخصـیّت یابیم که  می یتیم و نافرجا  دست ییها تالشرا بکاویم تنها به 

 در میـان ایـن قصـاید    ؛انـد  بـه کـار گرفتـه   ای  حماسـه ای  را در یک فضای اسطور  معرّی

اعتبـار  به  است ـ  معرّی شخصیّت یریکارگ به بسیار مهم که خا ّای  توانیم به مسئله می

که اکثر شاعران عرب معاصر  ییمنمااشار  کنیم و تثکید  ـ   اسطور  بودکه عنصری در این

انـد، بـه   ار برد که عنوان اسطور  ب در حالت مدح و بزرگی و تعظیم به را معرّی شخصیّت

بشـر  هـای   که بسیار بـاالتر از توانمنـدی  اند  داد  ای عقلیهای  ی که به وی توانمندیحدّ

 .ها را دیدتوان در آدمیزاد آنکه نمیاند  داد است، یا به وی صفات وهمی زیادی 

معـروف  »انـد   سـازی اغـراق کـرد    ر اسـطو  ۀتا درج معرّیاز این شاعران که در مدح 

 :است «شاعر البشر» ۀدر قصید« صافیالرّ
ــا مضــر      ــ   یــا أخ ــیِ ه  ح

 نـــــدَکر شـــــاعرو البشـــــر 

ــ   أیّ  ــیِ هـ ــال حـ ــا المـ  هـ

 ٍ ــ ــعرُ  اجتلــ ــاعرُ شــ  شــ

 مَاالسّـــــ طـــــاولو األر َ و

ــی ذرو  ــ َ فـــ  األدبْ ةِحَـــ

ــربْ  ــاعرو العــ ــ   شــ  ال تقــ
 

ــدَکر    ــرو مـــ ــدَکر خیـــ  نـــ

 افتکـــر  خیـــرو مـــن قـــالو و

ــال    ــی الع ــرى أب ــی ذک  نحی

 صـــــورا  کلخهـــــا غـــــررْ   

ــ ــر  مسَ وشـــارفَ الشّـ  القمـ

ــه  بالعجـــــبْ  آتیـــــا  منـــ

ــر    ــاعرُ البشـــ ــه شـــ  إنُـــ
 

 (131ـ131 :1921، صافیالرّ)
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را در  معـرّی  شخصیّت «رصافی»یابیم که  لی داشته باشیم درمیین ابیات تثمّاگر در ا

 درازی دسـت هـا   کـه بـه آسـمان    طـوری  بـه  ؛مدح و تعظیم تبدی  به اسطور  کرد  اسـت 

اسـت کـه   ای  معجـز   ۀگـویی وی الهـ   ،رسـد  می و ما نماید و دو دست  به خورشید  می

کنـد و او را آقـای شـاعران     مـی ن وی بـه ایـن هـم اکتفـا    . ت و خیال را درمی نورددواقعیّ

 معـرّی آمیـز   ستقـدّ هـای   ایـن هالـه  . قـرار داد  اسـت   یبشر به لحاظ فکری و فلسف بنی

 ۀآن را در زیرمجموعـ  تـوان  ینمـ را با خود دارد کـه   یا العاد  خارقخیالی های  توانمندی

زیـرا شـاعران    ؛هـا را دارد د که آدمیزاد قدرت دستیابی بـه آن بشری قرار داهای  توانمندی

زنـد  و   ای گونـه  به تحرک بخشند و آن را در قصایدشان معرّی شخصیّتکه به جای این به

ت سخن بگوید، وی را مقید، جامد و راکد کرد  که با روح عصر و واقعیّتصویر کنند  الفعّ

کـه روح و جـان و حرکتـی    انـد   قرار داد  یمو تعظ برای مدح و ستای ای  مهو تنها مجسّ

 . است گرفتهاز بزرگی و تعظیم قرار  در قالبی ،برای جمود و رکود اصال ندارد و 

را بـه وی   یا العـاد   خـارق و صفات اند  را اسطور  کرد  معرّی شخصیّتاز شاعرانی که 

 «البز د محمّ»زند،  می از قبول آن سر باز که طبع و خیال همای  تا درجهاند  استناد داد 

 :است «ابوالعالء» ۀدر قصید

 أجــ   هــو یــو   الشــعرِ تط ــٍ عبــاقرُ 

ــدّ  ــانُ ال ــٍ مهرج ــاهرا مش ــه مب  هرِ فی

 أقبلــتْ قــا َ جــاللُ الحــ ِ یســعٍ و و

ــا  و ــو أنهـ ــرونِ لـ ــاقینُ القـ  ودَت دهـ

ــه أذابَ اختیـــالو الـــدّ  هرِ فـــی کبریائـ 
 

 تمـــهُ أســـما َ الخلـــود  منـــابرُ ْ    و 

ــاهرُ ْ   ــالک  نشــوى تب ــه  األف ــت ل  فخفَ

 هـٍ مـن کـ ِ صـوب  تسـایر ْ     وفود  النّ

ــه  و    میاســـرُ ْ میامنُـــه فـــی جیشـ 

 مجــــاهرُ ْ فــــدانتْ لــــه  أســــرار    و
 

 (101 :1921البز ، )

بلندش که شمار ابیـات آن   ۀدر قصید معرّی شخصیّتسازی در اسطور  ،د البز محمّ

 معـرّی  شخصـیّت که بـه   است و تالش نمود  کرد  مبال ه ،رسد می بیت 200به بی  از 

 ؛رسـد  مـی  اعجـاز هـم   کـه بـه حـدّ   بدهد  در غلو و است راق وصفی یا العاد  خارقصفات 

کننـد و   مـی  سـجد   معرّیطوری قرار داد  که برای  های  یبلندکه افالک را با  طوری به

 ۀکنـان بـرای چهـر    گوینـد و آسـمان هفتگانـه سـجد      می عقلی وی راهای  تسبی  قدرت

وی بـه ایـن هـم اکتفـا     . گشـایند  می روی وی از ترس و اشتیاق زبان به مدح و ینا خوش

و ایـن   رسـاند  مـی  خداوندی در برانگیختن مردگان از گورها ۀرا به مرتب معرّیو  کند ینم
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عشـ    ۀکهن مانند الههای  اسطور های  تنها از قدرت العاد  خارقهای  اوصاف و توانمندی

کهن های  در اسطور ها  حاصلخیزی و رشد ادونیس یا زیریس و عشتار و دیگر الهه ۀو اله

 .یونانی بود  است

 يا درامای  اسووره شخصیّت به اعتبار معرّی شخصیّت :ب

امی به صورت در در متن بینامتنیتاریخی های  شخصیّت یریکارگ بهی نیست که شکّ

تفاع  درامـی عجیـب    ۀشود که خود نتیج می شماری منجر به جوش  مفاهیم جدید بی

ن باعـ   تعریف آترین  ساخت درامی در ساد  چه ؛شد  است فراخوانهای  شخصیّتمیان 

نیـز   .شـود  می صدایی و پیشرفت حادیه و رشد آن در متندرگیری میان دو طرف و چند

شود که همان صفت فکـری بلنـدی اسـت کـه از      می گرای  درامی باع  ایجاد آشفتگی

  .(111 :4003 لحود،) گیرد می جان هنرمند مبد  تا اعماق زندگی شک 

گفتگـو باشـد    ۀپایـ  را در بعد هنری درامـی کـه بـر    معرّی شخصیّتکه  اشعاری از میان

اسـت کـه    «هاویجمی  صدقی الزّ» از« فی الجحیم ةیور» ۀفراخوانی کرد  باشند، قصید

آن هـای   شخصـیّت حوادث و . شعری است ۀرسد و بیشتر شبیه حماس می هزار بیت 1به 

ـ   است؛ گرفته شد  ال فران ل رسااز  ت، وصـف پـ    مانند گفتگوی فرشتگان، گفتگو بـا میّ

م قرار دارند، اجـرای  که در جهنّ یو کسانگفتگوی شاعرانی که در بهشت هستند ، صراط

شـاعر در ایـن    .و غیـر   یـا  و خ و سقراطمانند لبید  یطوالنی به زبان شاعرانهای  خطبه

از طریـ    معـرّی  ۀشـد  اخـوان فر شخصـیّت اسلوب گفتگـو یـا نقـاب را بـر زبـان       ،قصید 

 :دکن می زیر جاری انداز شعری درامی چشم

ــتُ و  ــد أن م ــرُ  بع ــوانی الحفی  احت

ــد  ــی رق ــت  ف ــٍ أن  ةٍکن ــری إل  بقب

 

ــتَ و ــالو مــن أن  هــو ینظــرُ شــزرا  ق

 قــالو مــاذا أتیــتَ إذ کنــتَ حیــا     

 لیسَ فی أعمـالی التـی کنـت  آتیــ    

 قــالو فــی أی  مــن ضــروبِ الصــناعا 

 قال مارست  الشعرو أرعـٍ بـه الحـ ّ   
 

 

 

*** 

 نکیــــرُ جــــاءنی یبلــــو منکــــرُ و

ــا و ــانی منهـ ــ أیقظـ ــادَ الشّـ  عور عـ

  

 قلـــت  شـــیخُ فـــی لحـــد   مقبـــور 

 کــ خ الــذی أتیــت  حقیــرُ   : قلــت 

 ـــها علــٍ وجــه  األر ِ أمــرُ خطیــرُ

ــرُ  ت تخصصـــــتَ إنهـــــنَ کثیـــ

ــوتنی التّ و ــدْ ال یفـــ ــویرُقـــ  صـــ
 

 (111ـ112 :1914هاوی، الزّ)
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 ،از رسـالۀ ال فـران   اندازها چشمبرخی  زبان گفتگو را با گرفتن است شاعر تالش کرد 

تـر   و شـگفت تـر   ارتقاء دهد و خیا  را در ستای  از شراب با اسالیب هنری معرّیبه زبان 

کنـد و   مـی  پیـدا  بیشتر از مقاطع قبلی ارتقا ،جا زبان شعری گفتمانیدر این .دکن توصیف

ـ       معرّی ۀشد فراخوانی شخصیّت  معـرّی  شخصـیّت   در بـه عنـوان یـک بیننـد  یـا متثمّ

توانسـت   مـی  «زهـاوی »اگـر   .  به ستای  شراب مش ول استکه خیا درحالی ،ایستد می

 شک این وارد کردن تـا حـدّ   بی ،کرد می ال واردرا در گفتگوی شعری فعّ معرّی شخصیّت

در  را آن کرد  اسـت  سعی  «زهاوی»این چیزی است که ؛ بود می زیادی هنری و شعری

 :گفته است فعّال کند و و مرد  معرّیگفتگوی مستقیم به زبان 

 :یالمعرّ

 غصـب وا حقکــمْ فیــا قــو   یــوروا 

 :الجمهور

ــب وا حقّ ــا وغص ــفونا  ن ــمْ ینص  ل

 :یالمعرّ

ــ ةُالمشــیَدلکــم  األکــواخُ   ابالنّ

 : الجمهور

ــب وا حقّ ــا وغص ــفُونا  ن ــم ینص  ل

 :یالمعرّ

 إن خضعتمْ فما لکمْ من نصیب 

 (م ازد نفس اللّیردّ: )الجمهور

 :یالمعرّ

ــا  ــا حی ــادٌ  ةُم ــانِ إال جه  اإلنس

 (م ازنفس اللّ دیردّ: )الجمهور

 :یالمعرّ

ــ ــا النّـ ــإنمـ ــدیهمْار  للّـ  ذینو لـ
 

  

ــرُ   ــمٌ کبی ــوقِ ظل ــبَ الحق  إنَ غص

 

 مــــا نحــــنُ للحقــــوقِ نثــــور إنّ

 

 رِ و للبلــه  فــی الجنــانِ القصــور    

 

 إنمــــا نحــــنُ للحقــــوقِ نثــــور 

 

ــدهرِ إلّــ    ــوالِ ال ــی ط ــف  عیرُا السّ

 

 

ــور     ــکونو القبـ ــؤی رُ السـ ــا تـ  إنمـ

 

 

 قد تساوى اإلحساس  بـئس المصـیرُ  
 

 (133ـ134 :همان)

دینـی و تجـاوز از    را وارد فلسفه کرد  و با بی معرّی شخصیّتدر این مقطع  «زهاوی»

 کـرد  اسـت  و تالش د  وی را فراخوان ،شایعهای  بر نوامیس و عرف اش یگستاخحدود و 

 .وی را به هر شکلی که شد  بـه بـاد انتقـاد بگیـرد     ۀقیدو ع کندبازی  معرّی شخصیّتبا 
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در این متن مورد پسند نیست و به لحـاظ هنـری بهتـر ایـن بـود کـه        «زهاوی» این کارِ

زنـدگی و هسـتی    ۀوی دربـار  ا بـا دیـدگا  فلسـفی و تثمـ  وجـودی     ر معـرّی  شخصیّت

وی  ۀنمـایی چهـر   بیهـودگی و زشـت   ۀکه بر پای ییگرا پوچ بینامتنیزیرا  ؛استحضار نماید

گردد و  می شد  و کاستن از ارزش وی فراخوان شخصیّتدریدگی بیشتر  باع  ازهم ،باشد

بـا  را  شخصـیّت ایـن   «زهـاوی »اگـر   ؛دهـد  می را کاه  شخصیّتاین  کارکرد فراخوانی

، بازسـازی  بـود   هماهنـگ  معـرّی حقیقـی   شخصـیّت جدیدی که بـا  های  نق و مفاهیم 

نظیـر در تـاریخ    بـی  این شخصـیّت  نهانِ آورِ الها های  مفاهیم و توانمندی بیشترِ کرد، می

 .یافت بازتاب می ،عربی ادبیّات

 

 نتیجه

 نتایج زیـر را  ،در شعر معاصر عرب معرّی شخصیّت بینامتنیِدر پایان پس از این کنکاش 

 :آوریم می دسته ب

 و ایـن امـر  انـد   تحت تثییر عاطفه و فضای مناسبتی قرار گرفته ،عرب اکثر شاعرانِ .1

 را تقدیس کـرد  و وی را بـا اسـلوب مـدحیِ     معرّی شخصیّتآنان را وادار کرد  است که 

 .فراخوانی نمایند  افراطی

احسـاس   معـرّی  شخصیّت بینامتنیشعری در های  دلی  درخش  برخی از تالش. 4

ایـن امـر آنـان را    . اسـت  شخصـیّت حقیقی و فکری شاعران آن و فهم عمیقشان از ایـن  

گـویی کـه    ،فوق بشری را برای وی قائ  شوندهای  و قدرتها  واداشته است که توانمندی

یونـان کهـن را   ای  اسـطور  هـای   الهی دارد و آنان یکـی از الهـه  ای  اسطور  شخصیّتوی 

کنـد و دسـت بـه آسـمان دارد و سـتارگان و       مـی  گان را زنـد  که مرداند  فراخوانی کرد 

 .ایستند می برای وی به رکو ها  سیار 

ادبـی اندیشـمند در    شخصـیّت عنوان  به معرّیبیشتر شاعران معاصر عربی در ح   .2

حقیقـی وی  هـای   نگرش و اندیشـه  ۀزیرا آنان نمایند ؛اند عربی منصف نبود  ادبیّاتتاریخ 

ت و زندگی بـه صـورت   واقعیّ ۀطورکه تثمالت و نظرات فلسفی وی را دربار همان اند، نبود 

 مـدح و ینـای وی   پیوسـته متـون آنـان پیرامـون فلـک       سـبب بدین  ؛اند ال درنیاورد فعّ

  .کشد می ها را با همو متون آن معرّی گردد که این خود  می
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ـ  معـرّی بیشتر شاعران عرب قصایدشان را در مـورد   .1 مناسـبات و ناشـی از   دور از هب

واداشته در تمجیـد زیـاد    ها راامری که آن ؛اند ننوشته شخصیّتین احساس درونی عمی  ا

و  معـرّی  ۀشد فراخوانی شخصیّت فاید  غرق شوند و این به کشته شدن  حی بییوی و مدا

هـا  آن .اسـت  انجامید مدحی  جعلیِهای  ها به خطابهف شدن و تبدی  شدن متون آنمتکلّ

توانـد  نمـی  معـرّی که  یا العاد  خارقهای  قدرت واند  خدا باال برد  ۀرا تا مرتب معرّیشثن 

 .اند باشد را بر دوش او گذاشتهها  این توانایی ۀکشند دوش بر

در شـعر  بیشـتر از دیگـران   هسـتند کـه    ای ادبیهای  شخصیّتاز  ،یمتنبّو  معرّی .2

در متون ما بـه صـورت مومیـایی     معرّی شخصیّت که یدرحالاند  معاصر ما فراخوانی شد 

هـه شـدن مناسـباتی    و ال شد  باقی مانـد  و در زیـر خروارهـا مـدح و ینـای جعلـی       کفن

دور از هر گونه احساس هب ،شد  جعلیای  اسطور  ؛تهی قرار گرفته است پرطمطراق و میان

 .شخصیّتهنری درونی عمی  در قبال این 

 خـود   اظهـار تـرسِ   ،در متون مدرن مـا  معرّی شخصیّتترین دالی  جمود از مهم .1

هـای   دارای نگرش و فلسفی دیالکتیک شخصیّتفرو رفتن در اعماق این  ازشاعران عرب 

ـ را با اندیشه شخصیّتهمیشه این  ،شاعران ؛عجیب است ات فلسـفی متناقضـی   ها و نظریّ

مـی از  گرفتـار جهنّ امری که آنان را  ؛ندارد اوکه رب  زیادی با اند  به سخن گفتن کشاند 

بـا اندیشـه    زیرا آنـان کـال    ؛کرد  است شخصیّتغرابت و جه  در نمایاندن این  تناق  و

بدین خاطر تالش کردند دست به دامان مـدح شـد  و   . اندنه بود وی بیگا ۀو فلسف معرّی

از القاب پرطمطـراق مـدحی    کنند که سرشارای  جلو  دهند و او را اسطور  را الهه معرّی

 ،االنسـان  شـاعر  ،العـرب  شـاعر  ،الجـانی  ،هرالدّ حکیم ،ابانا ،شیخنا ،المحبسین رهین :مانند)

 .است( عراء و غیر الشّ شیخ
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