
  
 دوفصلنامه علمی پژوهشی نقد ادب معاصر عربی                                                                                               

  )1390(شماره اول/سال دوم                                                                                                   

  بینامتنی اشعار بارودي با شعر جاهلی
    1 جواد رنجبر

2 یسجاد عرب   
  چکیده

. دهدهاي نقد ادبی جدید است که روابط بین متون را مورد بررسی قرار میبینامتنی یکی از رویکرد
در ضمن مباحث نقدي خود مطـرح نمـود،   1967تا  1966ژولیا کریستوا بین سالهاي این نظریه را که 

بر اساس این نظریه، متن پایدار وجود ندارد و هر . شودشناخته می» تناص«امروزه در ادب عربی به نام 
. متنی حاصل تعامل با متون قدیم یا معاصر خود است و یا به عبارتی دیگر، هر متنی، بینـامتنی اسـت  

مود سامی بارودي پیشواي شعر معاصر عربی با روي آوري به متون کالسـیک عربـی بـویژه شـعر     مح
جاهلی، باعث ظهور نهضت ادبی معاصر عربی  در شعر شد و توانست شعر عربی را از رکود طـوالنی  

این روي آوري و توجه، باعث شکل گیري انواع و اشـکال بینـامتنی در اشـعار وي    . آن رهایی بخشد
ـ   موارد به شکل آگاهانه صورت پذیرفته است ۀست که در همگشته ا  ۀبراین اسـاس، بـارودي در هم
بین . هاي اصلی شعر اعم از درون مایه، واژه و سبک شعري از شاعران جاهلی تأثیر پذیرفته استهسته

بوده » تصاصام«ها از نوع نفی متوازي یا این دو متن هر سه نوع روابط بینامتنی وجود دارد، اما بیشتر آن
اي که بارودي از شعر جاهلی دفاع کرده و شعرخویش را همسو با آن قرار داده است که است؛ به گونه

در این مقاله سعی شده است تـا در  .هایی از سوي وي نیز همراه بوده استدر برخی موارد با نوآوري
جـاهلی،   ةبارودي با شـعر دور  ضمن تبیین و تفسیر روابط بینامتنی اشعار» بینامتنی«قالب نظریه نقدي 

  .میزان تأثیر این اشعار در شعر بارودي مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد
  .، بارودي، شعر جاهلی)تناص(بینامتنی: هاکلید واژه
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 مقدمه. 1

 مطالعـات  اخیـر،  هايدهه دری ادب هايپژوهش در هتوج مورد هايرویکرد از یکی
 از الهام با و 1966 سال در »1کریستوا ژولیا« توسط ارب نخستین بینامتنیت،. است بینامتنی

 ندارد؛ وجود مستقلی متن هیچ نظریه، این اساس بر. شد مطرح »2باختین میخاییل« آثار
 ترتیـب  این به. است خود معاصر یا پیش متون از یافته شکل و برخاسته متنی هر بلکه
 معاصران یا پیشینیان آثار از بازخوانشی او اثر بلکه نیست، خویش اثر خالق مؤلفی هیچ
 نظام در ریشه ادبی اثر یک که گفت توانمی متون، به رویکردي چنین با .باشدیم خود

اگرچه مفهوم بینامتنیت در «. خاصی ندارد ةي متون مختلف داشته و آفرینند تنیده درهم
، »اتمعارضـ «، »نقائض«: هاي دیگري همچونگفتمان نقدي و بالغی قدیم عربی، با نام

، ولی ایـن  )41، 2000عزام، (» موجود است... و» هاي ادبیسرقت«، »اقتباس«، »تضمین«
چـرا کـه در اینگونـه    «نظریه در گفتمان نقد جدید با مباحث فوق کامالً متفاوت اسـت  

کـه در نظریـه    مباحث، بیشتر جنبه منفی آنها، مورد بررسی قرار مـی گرفـت، در حـالی   
گیرد که براساس آن، فهم متون بهتر و  ن مورد ارزیابی قرار میهاي مثبت آبینامتنی، جنبه

تـوان از   تر مـی هاي بینامتنی، بهتر و دقیقتر خواهد شد؛ به این معنی که با پژوهشدقیق
این نظریه در گفتمان نقدي معاصر عربی، بـه  ) 158ص، 1387قائمی، (. »متون بهره برد

عـزام،  (. اند نامیده» تداخل النصوص«و » وصیۀالنص«، »التناصیۀ«، »التناص«هایی چون نام
بیش از بقیه، در گفتمان نقد عربـی رواج  » التناص«ها، ماما در بین این نا) 41ص، 2000

 . پیدا کرد
 از توانسـته  کـه  اسـت  معاصر اتیادب مشهور شاعران ازی کی بارودي سامی محمود

 جدیـد  هـاي  پدیده وصف و احساسات بیان برايی عرب کیکالس شعر و سنتی اسلوب
 عربی بزرگ و قدیم شاعران اشعار به آوري روي ۀنتیج دري و. گیرد بهره خویش عصر

 ناقـدان  اغلـب . شـد  معاصر ادبیات در عظیمی نوآوري باعث جاهلی، اشعار بخصوص
 مطالعـه  را مـیالدي  بیستم قرن اول نیمه و نوزدهم قرن عربی شعر که آنها هژیوب معاصر

  . دانند می آن شاعر و »معاصری ادب نهضت« آغازگر را البارودي سامی محمود اند، کرده
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  قیتحق ۀنیشیپ. 2
 شـعر  دری جـاهل  اشـعار  ژهیبـو ی عرب میقد اشعار ریتأث ةدرباری مباحث شتریپ گرچه

 دکتـر  ۀمقال به توانیم آنها نیمهمتر از که است شده نگاشته پراکندهي اگونه بهي بارود
 دانشـمندان ( يالبـارود ی سـام  محمـود  ،عنوان با 31 ارهشم» دیوح« ۀینشر دری رچیحر

 شـاعران ی برخـ  شـعر  دري نـوآور ي هـا  نشـانه ی بررس« ۀمقال نیهمچن و) عرب معاصر
ـ آقا توسـط  کـه » عرب معاصر کینئوکالس  دري انـار  میابـراه  وی فقهـ  نیعبدالحسـ  انی
 و 166 شـماره  ،تهران دانشگاهی انسان علوم و اتیادب دانشکدهی پژوهشی علم ۀفصلنام

 و مقـاالت  زین  آن سطوح وی نامتنیب ۀینظر مورد در. کرد اشاره است، شده نگاشته 167
: شـود ی مـ  اشـاره  آنها ازی برخ به لیذ در که است شده نگاشتهی فراواني ها نامه انیپا
ی نامتنیب روابط« عنوان با کاشان دانشگاه دری عرب سجادي آقا ارشدی کارشناس ۀنام انیپا

ـ  ،يانار میابراه دکتري آقایی راهنما با ،»یجاهل ةدور شعر باي بارود اشعار ي آقـا  ۀمقال
» قـرآن  بـا  مطـر  احمد اشعاری بینامتن« عنوان باي واحد ماشاءاهللا ویی رزایم فرامرز دکتر

ـ  ،1388 بهـار  - کرمـان  بـاهنر  شـهید  دانشـگاه  وادبیات زبان مجله در شده چاپ  ۀمقال
» شـعر ي کـاو  گفتمـان  روش« عنـوان  با حتینص مخان ویی رزایم دکتري آقا ازي گرید

ـ  ،1384 زمستان ،4 شماره ،یعرب اتیادب و زبانی رانیا انجمن ۀمجل در شده چاپ  ۀمقال
 چـاپ » میکر قرآن بای اتیاالب عبدالوهاب اشعاری نامتنیب« عنوان بای فیس بهیط دکتر خانم
 دوم، سـال  - 1391 زییپـا  و تابسـتان  میکـر  قـرآن ي ا رشته انیمي پژوهشها » در شده

 یالقرآن التناص  عنوان با پور رستم هیرق دکتر خانم ۀمقال )5ی اپیپ شماره( دوم شماره
ـ  اتیادب و زبان یرانیا انجمن ي مجله در هشد چاپ ،شیدرو محمود شعر یف  ،یعرب

ـ  سـبک  بـه  یجاهل شعر با يبارود اشعار ینامتنیب تاکنون اام 1384 سال ،3شماره  ۀمقال
 ينقـد  کتـب  بـه  استناد با است شده یسع مقاله نیا در رایز است، نشده نوشته حاضر
 سه در یعرب شعر مصادر نیمهمتر از یکی عنوان به یچاهل شعر از يبارود ریتأث معاصر

 قرار یبررس و لیتحل مورد يشعر ساختار و سبک و الفاظ، و هاواژه ه،یما درون ةحوز
 روابـط  بـه  دیـ جد يکردیرو با تا است آن سندگانینو تالش جستار نیا در لذا .ردیگ
ـ  معاصـر  شـعر  يشـوا یپ عنـوان  به يبارود شعر وانید در یجاهل اشعار ینامتنیب  یعرب
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 شرح ضمن سپس م،یپردازیم ینامتنیب ينقد هینظر یبررس به ابتدا در نیبنابرا .بپردازند
 ینـامتن یب روابط از ییهانمونه به ،يو يشعر گاهیجا نییتب و يبارود از يمختصر حال

 اشـعار  گونه نیا از یفراوان موارد که آنجا از .میپردازیم یجاهل ةدور شعر با اشعارش
 از ییهاگوشه به توانیم تنها اندك مجال نیا در نیبنابرا شود؛یم افتی يو وانید در
.پرداخت آن

  
 آن سطوح وی نامتنیب ۀینظر. 3

 قـرن  شصـت  ۀدهـ  در بـار  نینخسـت  که است دیجدي نقد اصطالح کی ت،ینامتنیب
 به» نیباخت« آثار از استنباط با ،يبلغار شناسزبان» کریستوا ژولیا« توسطي الدیم نوزدهم

ـ  مؤلّف از را ناقدان توجه کهي کردیرو. شد واردی ادب نقد ةگستر  بـه  مـتن  صـاحب  ای
ـ  میقـد  متـون  از متن هری هست ه،ینظر نیا اساس بر. داشت معطوف متن خودي سو  ای

 متـون  میـان  ساختار و معنا تنگاتنگ ارتباط بینامتنی، ویژگی بارزترین.  است آن معاصر
 بنابر«. شود می بارور حال و گذسته میان پیوند این طریق از و است معاصر و کالسیک

 ،ياحمـد (. »دهـد یمـ  معنـا  میاخوانده شتریپ کهی متون اساس بر متن هری نامتنیب ةقاعد
 ادبـی  اثـر  یک که گفت توانمی متون، به رویکردي چنین گرفتن نظر در با) 1378،327
ي خاصی ندارد، که در تحلیل ي متون دیگر داشته و آفریننده تنیده درهم نظام در ریشه

بینامتنی یعنـی ارتبـاط و   «لذا . شودمان نقد ادبی معاصر از آن به مرگ مؤلف یاد میگفت
)  81ص، 1989مفتـاح،  (. دهـد ي مختلف رخ میها پیوند متنی با متن دیگر که با کیفیت

هاي نقدي عربی راه پیدا کرد و امـروزه در میـان   این اصطالح از قرن بیستم به پژوهش
اگر چه این موضـوعات  . را به خود اختصاص داده است اي مباحث نقدي، جایگاه ویژه

ا به طور صریح بـه  اي دیرینه دارد امو مباحث و اشکال بینامتنی از قدیم نزد آنها پیشینه
آن پرداخته نشده است بلکه با عناوین و اصطالحات دیگري همچون اقتباس، تضـمین،  

یکی  3»محمد بنیس«. اندتهتلمیح، سرقت ادبی، معارضه و مناقضه به این موضوع پرداخ
وي بـه  . از نخستین منتقدانی بود که به موضوع بینامتنی در نقد ادبیات عربی پرداخـت 

پیروي از ژولیا کریستوا، سه معیار را براي بازآفرینی متن غایب در متن حاضر بـه کـار   
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معیارها این ) 560ص، 2003حسنی، (. کندها به قوانین بینامتنی تعبیر میبرد که از آن می
  :عبارتنداز

و از بـاب افتعـال   ) جرّ یجرّ جرّا( ۀاز ریش»إجترار«: جزئییا نفی» اجترار«قانون . 1
است که در لغت به معناي کشیدن و جذب کردن، مـی باشـد و در اصـطالح نـوعی از     

آورد و روابط بینامتنی است، که مؤلف در آن، جزئی از متن غایب را در اثر خویش مـی 
ي متن غایب می باشد و در آن کمتر شـاهد نـوآوري از سـوي مؤلـف     مهمتن حاضر ادا

تـرین نـوع روابـط    تـرین و سـطحی  این قانون، آسان) 116ص، 2005عزام، (. باشیم می
تواند یک کلمه یا یک جملـه یـا   ي مؤلف از متن غایب، میباشد که استفادهبینامتنی می

  .حتی یک حرف باشد
و از ) مص یمـص مصـا  ( ۀاز ریش» إمتصاص«: زيمتوایا نفی» امتصاص«قانون . 2

باشد و در اصطالح به نوعی از  باب إفتعال، در لغت به معناي مکیدن و جذب کردن می
اي در  پذیرد و به گونـه  شود که در آن مؤلف، متن غایب را می روابط بینامتنی اطالق می

) 55ص، 2000سـی،  المو( .کنـد  ي آن تغییري نمیمتن حاضر به کار می برد که جوهره
ـ  ف همـراه  این نوع، از نوع پیشین سطحی باالتر دارد که با اندکی نوآوري از سوي مؤلّ

  .باشد می
حار یحور و از بـاب حـاور یحـاور    ( ۀاز ریش» حوار«: کلییا نفی» حوار«قانون . 3

است، که در لغت به معنـاي پاسـخ دادن و پاسـخ و جـواب مـی باشـد و در       ) محاورةً
از روابط بینامتنی است که در بین آنها، باالترین سطح را داراست و نیاز  اصطالح، نوعی

به خوانشی عمیق و مکرر دارد؛ بدین گونه که مؤلف متن غایـب را در مـتن خـود، بـه     
 )37ص، 2005وعـداهللا،  (. گـردد گیرد که معناي آن به کلی متفاوت می شکلی به کار می

رینی کرده و ابتکار و نوآوري خـویش را بـه   به عبارتی دیگر؛ مؤلف متن غایب را بازآف
در این نوع، نیاز بـه آگـاهی دقیـق از متـون غایـب، مهمتـرین اصـل        . گذاردنمایش می

ـ بینـامتنی در میـان قـوانین سـه     ۀاین قانون، باالترین درجـ «بر این اساس . باشد می  ۀگان
  )55ص، 2000الموسی، (. »بینامتنیت است
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 بارودي سامی دمحموی زندگ به کوتاهی نگاه. 4

 عربـی  معاصـر  شـعر  پیشـگامان  از و عـرب  معاصـر  شاعر بارودي، سامی محمود  
 بـه  بارودي لقبش. آمد بدنیا 4»چرکسی« مادري و پدر از قاهره در يالدیم1839 درسال
 ممالیـک  حکـام  بـه  وي نسـب   و است قاهره در والیتی که بحیره در واقع بارود ایتاي
 در وي )6ص ،1998 بـارودي، (. کنـد مـی  اشاره آن به  اشعارش در که گرددبرمی مصر
 کرد،می خدمت دنقله در و بود مصر بزرگان از یکی خود که پدر نعمت از سالگی هفت

 که بود کسانی جمله از او یافت شدت 5»پاشا عرابی« نهضت که هنگامی. گشت محروم
 و رنـج  تحمـل  لسـا  هفـده  از پـس  و شد تبعید 6»النیس« جزیره به هاانقالبی همراه به

 و خـود  اشـعار  جمـع  شـعر،  سـرودن  به سال، پنج مدت به و بازگشت مصر به سختی
ي ایاح مکتب انگذاریبني و. گفت حیات بدرود م1904 درسال اینکه تا پرداخت، مطالعه

ی معـان  و موضوعات در يشعر نبوغ و تیخالق با که چرا رود،یم شمار به معاصری ادب
  :عبارتندازي و آثار. بپردازدی عرب میقدی ادب ثرایمي ایاح به توانستي شعر
 واژگـان  و بخشـیده  سـامان  را آن خـود  که استي و دیوان بارودي ارزشمند اثر. 1

.است داده شرح را دشوارش
 بـزرگ  شـاعر  30اشـعار  از ايمجموعه و جلد 4در استي اثر بارودي مختارات. 2 
.است »عنین نإب« آخرینشان و »برد بن بشار« آنها نخستین که قدیم
 و هایسخنران و هانامه نیترمهم شامل که دارد »قیداالوابد«نام با مختاراتی نثر در. 3 

)48ص ،1992 ،یالموس(. است نرسیده چاپ به تاکنون ولی بوده،ي وي هانوشته
 و بیـت ) 447( در طوالنی ايقصیده که »األُمۀ سید مدح فی الغُمۀ کشف« ۀچکام. 4

  )49ص همان،(. است سروده بوصیري »بردة« يقصیده با عارضهم در را آن
  
                                                           شعرجاهلی با بارودي اشعار بینامتنیی بررس. 5

 بـه  یـابی  دسـت  و ادبـی  مـتن  ترعمیق خوانش منظور به که است اينظریه بینامتنی
 تفسـیر  را اصـلی  متـون  کـه  ارجـاعی  متون به  اصطالح نای در. باشدیم آن هاي ناگفته

 بر. شودمی گفته »حاضر متن« آیدمی بوجود آن پی در که متنی به و »غایب متن« کند می
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ـ د از که بارودي اشعار به و »غایب متن «جاهلی شعر به نوشتار نیا در اساس این  وانی
 روابـط «حاضـر  مـتن  بـه  غایـب  مـتن  از معنـا  انتقال و »حاضر متن« شده استخراجي و

 از ؛ینـامتن یب مصـادر  کـه  اسـت  نیا نیمبي بارود اشعاری بررس. شودمی گفته »بینامتنی
ـ  ادب مختلفي هادوره شعر ،ینید الهامات و مصادر قرآن، جمله؛  تـا ی جـاهل  ازی عرب

 بـه ي و اشعار در کهی جاهل شعری نامتنیب ما که است فراواني و اشعار در معاصر ةدور
 نیبـد . میدهـ یمـ  قـرار  لیتحل وی بررس مورد است افتهی یتجلّ مختلف شکالا و انواع

 مـورد ي شـعر  سبک و گانواژه ه،یما درون در شعر دو نیای نامتنیب روابط نوع که وهیش
  .ردیگیم قراری بررس و لیتحل

  
  هیمادرون در بینامتنی. 5-1

ـ مادرون در غایـب  مـتن  و حاضر متن بینامتنی، روابط از نوع این در  بـا  محتـوا  و هی
 اشـعار  در کـه  اسـت  محتـوایی  همان داراي بارودي اشعار بیشتر. دارند تعامل یکدیگر
 غزل، وصف، از اعم شعري اغراض تمامی در وي اشعار محتواي. است آمده زین جاهلی
 و آگاهانـه  ايگونه به جاهلی اشعار مضمون با... و حکمت و زهد و حماسه رثا، مدح،

  .است بینامتنی طرواب داراي آشکارا
5-1-1 وصف  

ـ م در پراکنده صورت به که است جاهلی شعر اغراض ترین مهم از یکی وصف  انی
 بـه  وابسـتگی  جهـت  بـه  جـاهلی  شـاعران . شودیم دهید دوره نیا شاعران يهاچکامه

 بـه  بینانـه  واقـع  طـور  بـه  و پـردازي  خیـال  از دور به خویش هايسرزمین در طبیعت،
 و خویش طرافا در که را هرآنچه جاهلی، شاعر. اندپرداخته یطبیع هايپدیده توصیف
 شـعر  در وصـف « نیبنـابرا . کندمی توصیف شکل بهترین به بیند،می پیرامونش طبیعت

 موضـوعات )70 أشـقر،  و مـات یطل(. رودیم شمار به دهیقصی اصلي بنا سنگ ،یجاهل
 روز، و شب دمن، و طاللا جماد، نبات، حیوان،: قبیل از مواردي جاهلی شاعران وصف
ی جـاهل  شاعران«. دادمی تشکیل را... و آن هايزیبایی و زن لعب، و لهو مجالس باران،

 کـه ي اگونـه  بـه  برده، بهرهي رگریتصو مختلف حاالت و انواع از شانیوصف اشعار در
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 از) 221ص ،1998 ف،یض( .»باشند خود از پس شاعراني برای خوبي الگو اند توانسته
 آفرینـی  نقش دلیل به آن، گوناگون هايجنبه در »شب« توصیف طبیعی هايدیدهپ میان

 جـاهلی  شاعران. است برخوردار مهمی جایگاه از روزگار آن مردمان زندگی در »شب«
 غـم  هايشب یعنی آن نوع دو بخصوص شب توصیف به زیادي گرایش اشعارشان در

  . داشتندی شادکام و خوشبختی هايشب و انگیز
 دلیل به شب، شدن دیرسپري و شدن طوالنی از خویش توصیفات از بعضی در آنان 

 زیبائی، به خویش يمعلقه در القیس امرئ. کنندمی شکایت آن در هاغم انواع و حوادث
  :است کرده فیتوص نیچن را هارنج و هاغم انواع پی در شب شدن طوالنی

                                                        :                             غایب متن. 5-1-1-1
 ٍ ــــل ــــ ْ ي ْجِ  وَل ــو ـــــ ـ َ م ــــ کَ ــــ َ أرخ ِر ْ َح ُ ی الب ه َ ◌ لَ ْ و ــــــدُ ـــ ُ   س
ـــتُ  ــــــ ـــــ ـــــ ْل قُ ُ  فـَ ـــه ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــا َل ــــــ ــــــ مَّ ــ َل ـــــ ــــــ ــــــ هی متََطَّ ِب ْل ـــ ـــــ ــــــ ـــــ ُ        بِص

ــــــا أالَ   ـــــ ــــــ َ ُ  أَيـُّه ــــل ــــــ ــــــ يــ ُ  الَل ــــــل ــــــ ـــــ ـــــــي الطوي ـــــ ــــــ ِ ل َ    أالاجنْ
ـــــا َ  فيـــــ ـــــک ــــــ ْ  َل ـــــن ــــــ ِ ـــــــل م ــــ َي ـــأنَّ  ل ـــــ کـــ ـــه ◌ٍ ـــــ ـــ َ ُوم ُ  جنُ ◌        

       

 َّـــي ــــــ ـــــ ـ َل َ ـــــــ ع ـــــ اعِ بــــ َ ◌ِ  أنو ِ◌ ِ م ْ ــو ـــــ ــــــ ــ ُ ُم ـــــي اهل ـــــ لــــــ تَ ْ ب َ   لي
دَفَ  ْ ً  وأر ــــــازا ـــــ ــــــ ـــــ ــــ َ ج ْ ْ  أع َ  و ــــاء ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ِ  نَ ـــــل ــــــ ــــــ ـــــ ــــ َک ْل   بَِک

ـــــبح ــــــ ُ ــا بِص ـــــ ــــ َ م َ و ٍ◌  ُ ــــباح ـــــ ــ ْ ــــکَ  اإلص ــــــ ـ ْ ن ِ ــــــلِ  م ـــــ َ   بأمث
اس َ ــــــأمر ـــــان بــــــ ـــــ ــ تَ ــ ◌ٍ  کَ ـــــ ـــمِّ ی إلـــــ ــــــ ـــ ُ لِ  ص ـــــدَ ــــــ ـ نْ َ   ٧ج
          )،٥٣ ،٢٠٠٤ إمروالقيس(

 تا نگردیم آسمان به کند،یم توصیف آن وحشت و ترس با رای طوالن شب شاعر   
 افسـرده  نمایـد یمـ ی طوالن راي و اندوه، و غم که شبي پایدار از و رسد فرا دمسپیده

  .گرددیم
  :دیسرایم نیچن و نالدمی شب شدن طوالنی از نیز ربیعه بن مهلهل دیگر جایی در

ـــار ـــــ ــــــ َ ُ  وص ــــل ـــــ يـــــ ـــــتَمِال  الَل ـــــ شــــ ُ ً  م ـــــا ◌ ــــــ ـــ لينَ    عَ
ــــــتُّ   ــــــ ـــــ ــــــ ُ  وِب ــــب ــــــ ـــــ ــــــ ــ ِ َ  أُراق اء ـــــوزَ ــــــ ـــــ ــــــ ـ َ ـــــ اجل ــــــ ــــــ ـــــ تَّـ َ ی  ح

              

ــــــأَ    ــــــ ـــــ ــــــ ــــ َ  نْ کَ ــيس ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــ ُ  َل ـــه ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ ُ  َل ــــار ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـ َ   نـَه
 ُ َب ـــــــار ـــــ ــــــ ـــــ قَ ْ  تـَ ـــن ــــــ ـــــ ــــــ ـــ ِ ــــــا م ـــــ ــــــ ـــــ ـ َ ه ِ ل ِ ائ َ ُ  أو ــــدار ــــــ ــــــ ـــــ ــ   ٨إحنِ

 )٣١، ١٩٩٣مهلهل ابن ربيعه، (             
بارودي نیز در وصف طوالنی شدن شب و با الهام از محتواي اشعار جاهلی از فرود 

  :گرداندآنها را احیا می ۀکند و درون مایها برخود شکایت میآمدن انواع غم
  
  :متن حاضر. 5-1-1-2

ِر   ِ ـــــاه ـــــ ـــ ـــی السَّ ـــــ ـــــ َل َ َ ع ــــــل ـــــ ــ ْ لَ اللَّي َ ــو ـــــ ــــــ ـــا أْط ــــــ ؟ مــــ ــِر ــــــ ــــــ ـــ ِ ْ آخ ـــــن ـــــ ـــــــ ِ ــــلِ م ـــــ ــــــ ــ ْ ا اللَّي ـــــَذ ــــــ ــــــ َ ِ ــــــــا هل ــــــ ـــ َ   أم
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ـــدَّ  ــ َ ـــــدْ س ــــــِي قَ قَضـ ْ ـن َ ــی يـ ـــ َ ت َ ــــحِ م ــ ــ ْ ب َ الصُّ ب ْکَ ـــــــو ـــــا کَ َ ي
   ُ ـــــه ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ َ اب َ و ْ ـــــلِ أبـ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ يــــ ْل ُ اَل ـــــن ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ ْ ص ِ ح

 ْ ــــــــت ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــ نَ َ ــدْ  و ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ ُ قَ ــــــه ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ َ ُم ی أجنْ َ   إينِّ أر
                    

ـــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــ َ الصُّ ـــــــب ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ْکَ و ی ياکَ َ ج ــــدُ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ الــ ُ ر ْ م ُ حِ ع ْ   ب
ــتْحِ  ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ َة ا ْلفَ َ ر ْ ــــو ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ ُ ِ س ــــه ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـ ْ ي َل ُ عَ ـــــــل ـــــ ــــــ ـــــ ــــ   فاتْ
ــــبحِ  ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــی السِّ ـــــ ــــــ ـ َل َ ع ـــــد ٌ ـــــ ــــــ ــــ ْ ــــا أي ــــــ ـــــ َــــ ــــا َهل ــــــ ــــــ ـــ َ   ٩فَم

 )٢٥٥، ١٩٩٨بارودي، (                    
  : روابط بینامتنی. 5-1-1-3

ها همانطور که شاعران جاهلی به توصیف شب و طوالنی شدن آن به دلیل سیل غم
از این درون مایه، همچون یک شاعر جاهلی اند، بارودي نیز با آگاهی ها پرداختهو رنج

ها پرداخته است اما او در این میان در تصـاویرش از شـاعران   به توصیف همان ویژگی
بـه  » کوکـب الصـبح  «به عنوان مثال در بیت دوم با تکرار مناداي . گیردجاهلی پیشی می

شب را  در جایی که امرئ القیس با تشبیهی حسی،. متن حرکت و پویایی بخشیده است
در طوالنی شدن به شتري تشبیه کرده است که در اثر کش دادن بدن، به درازترین شکل 

 بـا  نیـز  بارودي ممکن درآمده است تا به این صورت از طوالنی شدن آن شکایت کند
 کندمی شکوه ها،غم فروریختن سبب به شب شدن طوالنی از ه،یما درون نیهم از ریتأث
 و آورده روي حسـی  تشـبیه  بـه  خـود  هـدف  بیـان  براي یسالق امرئ چون هم آنگاه و

 بـراي  و  شـده  بسته محکم آن درهاي که است کرده تشبیه دژي به را آن شدن طوالنی
 از استفاده با القیس امرئ ادامه، در. کرد تالوت را »فتح« يسوره باید الجرم آن گشودن
ـ ما درون بـه  توجـه  بـا  نیـز  بـارودي  پـردازد، مـی  ضوع مو این بیان به دیگر تشبیهی  ۀی

 دیأ( ۀمکنی استعاره آوردن با آخر تیب در با و کرده هنرنمایی مهلهل و القیس شعرامرئ
 توصـیف  چنین را شب شدن سپري رید و دهیدم تازهی روح متن کالبد در ،)السبحی عل

 اقتباس باي  و. بگذارد شینما به مورد نیا در را شیخوي نوآور شکل نیبد تا کندمی
ی نـامتن یب مناهل نیمهمتر ازی کی عنوان به) فتح ةسور ذکر( میکر قرآنی معان و فاظال از
 و. اسـت  گذاشته شینما بهی جاهل اشعار با را آشکاری نامتنیب ازي انمونه اشعارش، در

 متـون  بری ادب متن قالب در عواطفش و احساس انیبي برا شاعر که معناست نیبد نیا
 نـوع  از بینـامتنی  شـاهد  مـتن  دو اشـعار  محتـواي  در .اسـت  داشته اطالع خود از شیپ
 شـعر  در جـاهلی  اشـعار  يجـوهره  که ياگونه به م،یباشمی متوازي نفی یا »امتصاص«
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   ایفـا  بـارودي  شـعر  در را نقـش  همـان  جاهلی اشعار محتواي و نکرده تغییري بارودي
.است بوده همراهي بوي سو ازی انیبي هاگونه دري نوآوری اندک با تنها و کندمی

  
    رثاء. 2- 1- 5

 زخـم  و آتشـین  قلـب  از کـه  اسـت  ايسـروده  شعري اغراض از یکی عنوان به رثا
 بـر  پیـاپی  هـایی قطره بسان آن، بیت بیت هاينغمه و گیردمی سرچشمه شاعر يخورده

 عنصـر  ۀغلبـ ی یکـ ي شـعر  فن نیاي هایژگیو نیمهمتر از. بندد می نقش شعر يپهنه
 مـدد  بـه  شـاعر  که استي ایپویای و حرکتي دیگر و عقل بر است احساس و عاطفه
  .کندیم ایجاد شعر دری بیان ابزار
 کردند،می حرکت مرده ةجناز دنبال پابرهنه که بود نیا جاهلی مردم عادات ازی کی
. خواندنـد مـی  فرا انتقام گرفتن به و کردندمی سرایینوحه و دهیتراش را خود موي زنان

 کـه ) 61 ،1987 فـاخوري، (دندیکشـ مـی  تصویر به خود اشعار در را اعادته این شاعران
 واقع در و بود درد و جویی انتقام حسرت، اندوه، تهدید، درونی، گداز و سوز از حاکی
 سـرایان مرثیـه  از یکـی  کـه  »ربیعـه  بن مهلهل«. است بوده جاهلی رثاي ۀیمادرون همان

  : است دهسرو چنین کلیب برادرش رثاي در است جاهلی مشهور
  :غایب متن. 5-1-2-1

 َ ـــاج ـــــ َ اء َأه ـــَذ ـــــ ـــــــينِ  قَ ـ ْ ي ُ  عَ ــار ــــــ ذْکَ ِ ْ َ  و  اإل ـــــار ـــ َ    ص
ـــــــي ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ کِ ْ ُ  وأَب ــوم ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ ُ النُّج َ ـــــاتٌ  و ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ َ لِّع َط ُ     م

ـــالَ  ــــــ ـــــ ـــ ْ  فَ ـــد ـــــ ــــــ ـــ َ ع ْ بـ ــــلٌّ  تـَ ــــــ ــــــ ـ فَ  فَُک ْ ــــو ــــــ ـــــ ــ َ ـــــــ س ـــــ ـــــ قَ ْل َ ی  يـ
             

  ُ ار ــــدَ ـــــ ــــــ ــــ ِ ـــــا احنْ ــــــ ـــــ ـــ َ ْعُ َهل و ُ م ــــــدُ ــــــ ـــــ ــ اً فَال َ ء ْ و ـــدُ ــــــ ـــــ ـــــ ُ   ه
 ُ ــــار ــــــ ــــــ ـــــ ـــ َ بِح ــــينِّ اْل ــــــ ـــــ ــــــ ــ َ ــــــا ع ـــــ ــــــ ـــــ ــ َ ه ِْو ْ حتَ ــــــَأنْ َمل ــــــ ــــــ ـــــ   کَ

 َ ب ْ و ُ ـــــع ـــــ ــــــ ـــــ ُ شُ ار ــــدَ ــــــ ــــــ ــــــ َ م ـــــــا اْل ـــــ ــــــ ــــ َ ِ  ُ ير ِ ـــــتَد ـــــ ــــــ ــــــ ْ َس   ١٠اً ي
 )٣١، ١٨٩٤،مهلهل(                       

هاي شاعران جاهلی ارتباط  برقرار کـرده و از معـانی و   بارودي در رثا با مرثیه      
بـا ایـن تفـاوت کـه بـارودي ماننـد آنهـا بـه         . درون مایه اشعار جاهلی بهره برده است

هاي او زائیده درد و تأثري اسـت کـه بـه    شود و مرثیهیآمیز متوسل نمتوصیفات مبالغه
اي کـه بـارودي در   دو قطعـه . ي ناگوار و جانگداز بوجود آمده اسـت دلیل وقوع حادثه

  .رودهاي او به شمار میمرگ همسر و دخترش سروده است، از بهترین مرثیه
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  :متن حاضر. 5-1-2-2
ـ  ـــ ـــــ ـــ ِ ام مبَدَ ِ ْ َلت َ ــبـ ـــــ ــــ ْ ونُ فََأس ُ ــــي ــــــ ــ ُ ع ْ ی الـ ـــَذ ــــــ ـــ    ع ٍ أْق

ــــدِي  ـــــ ــــــ ــــــ َ ادَ والَ ي َ ـــــــؤ ـــــ ــــــ ــ فُ ــدَعُ اْل ــــــ ـــــ ــــــ ــ عَيتِ تَ ْ ـــــــــو ـــــ ــــــ   الَل
ـــــــا  ـــــ ــــــ َ َ َهل اح َ ــب ـــــ ــــــ ـــــ َ ــــکِ الَ ص ـــــ ــــــ يـــ ِ ٍ ف ــــة ـــــ ــــــ ـــ َل يـْ ْ َل ــم ــــــ ــــــ ـــ   کَ
  ُ ـــــه ـــــ ــــــ ــــ بَّ َ ـــــالقٌ ر ــــــ ـــــ ــــ َ ٌ م ــــــا ـــــ ــــــ ـــ َ م ْ و َ ــــِرئٍ يـ ــــــ ـــــ ـــــ ْ ــــلُّ ام ــــــ ـــــ ــــ کُ

                   

  ِ ــــاد ــــــ ــــــ َ ص ْ ر ِ اْلف ِْن کَ ي ــــــدَّ ــــــ ـــ اخلَْ ــــــی َ ـــــ ـــــ َل َ ـــــــِري ع ــــــ ــ   جتَْ
ـــــادِي ـــــ ــــــ ـــ غَ ـــبِ اْل ـــــ ــــــ يـــــ بِ َ دِّ احل َ ــــــی ر ــــــ ـــــ ــ َل َ ی ع َ ـــو ـــــ ــــــ ـــــ قْ   تـَ

ا  َ ا ب َ تـُه ْ ر ـــــهِ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ َ ِ س د ــــــدَ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ َ ـــــالَ م ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــاً بِ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ َ ي   کِ
 ِ ـــــاد ـــــ ــــــ ـــ َ يع ِ ــــی م ـــــ ــــــ ـــ َل َ ا ع َ ي نـْ ـــدُّ ــــــ ـــــ ِ الـــــ ُ يف ــــــاس ـــــــــــ   ١١والنَّـ

 )١٥٣، ١٩٩٨بارودي، (                     
  :روابط بینامتنی. 5-1-2-3

رثاي بارودي نیز همانند شاعران جاهلی حاکی از همان سوز و گدازي است که بـر  
آمیز روي آورده و بـر  مبالغهاو نیز همانند مهلهل به توصیفات . هاي آنان حاکم بودمرثیه
بارودي در این . خویش خون گریسته، گویا که خاري در چشمانش فرو رفته است ةمرد

شود و این سوز و گداز اثري بسیار شدید بـر او  حادثه تمام بدنش سست و ضعیف می
اي سرشار و فراتر از شاعران جاهلی به توصـیف  گذاشته و او را وا می دارد تا با عاطفه

بارودي در . بپردازد و همین قضیه، نشان از نوآوري بارودي در این فنّ شعري استآن 
خویش با همان محتـوا و   ۀتر به رثاي عزیز از دست رفتاین قطعه با زیبائی هرچه تمام

پردازد بدین معنی کـه شـاعر بـراي بیـات تصـاویر شـعري       مایه اشعار جاهلی میدرون
کشـاند و از  را از متن غایب به متن خویش مـی  خویش به خواننده هم لفظ و هم معنی

کنـد، بـارودي بـر شـاعران     آن جایی که در رثا، عاطفه و خیال نقش اصلی را ایفـا مـی  
گیرد؛ چرا که در درون مایه ي رثـاي بـارودي، ایـن عنصـر بیشـتر از      جاهلی، پیشی می

باز خوانشی از نمود و برجستگی پیدا کرده است، اما در هر حال، رثاي او نیز  ها جاهلی
وي با اندکی نوآوري، به دفاع از این محتـوا برخاسـته و   . باشدجاهلیت می ۀهمان مرثی

اشعار زیباي خویش را هم سو با آن قرار داده است همان چیزي که یادآور قانون نفـی  
چنانکه گقته شد امتصاص یا نفی متوازي، به معنـاي جـذب   . متوازي یا امتصاص است

یی از متن غایـب  ها نویسنده و به کاربردن آن به شکلی که هم نشانهکردن متن از سوي 
متن حاضر را به همراه  ةیی از نوآوري  نویسندها را در خود جاي داده باشد و هم نشانه

داشته باشد؛ گویا بارودي در این اشعار، معنا و مفهوم اشعار جاهلی را مکیده و جـذب  
یی از شعر جاهلی، و همراه بـا قـدرت   ها شانهکرده است و آنگاه آن را همراه با حفظ ن
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بنابراین شاعر در این ابیات بـا تـأثیر از مضـمون اشـعار     . خالقیت خویش سروده است
مهلهل و با استمداد از ذوق شعري خود نمونه اي از بینامتنی آشکار و مستقیم بـا شـعر   

.جاهلی را به نمایش گذاشته است
  
  حکمت و زهد. 5-1-3
 رفتـه یپذ ریتـأث ی جـاهل  اشـعار  ازي بارود آن در کهیی هاهیمادرون نیمهمتر ازی کی
 معـانی  هـا فرهنـگ  در کـه  واژگان دیگر خالف بر. است حکمت و زهد موضوع است

 شـده  نوشته معنا یک ً عموما »زهد« ي واژه درمورد است، شده نوشته آن براي مختلفی
 بهبهـانی،  موسـوي ( .انـد کرده معنی ایدن به توجهیبی و ترك را »زهد« آنها يهمه در و

 نفـس  اسـتکمال  از است عبارت سینا ابن برتعریف بنا حکمت اما) 202 ،1380 اسدي،
 ابن( انسانی طاقت قدر به عملی، و نظري حقایق تصدیق و امور تصور طریق از انسانی،

 و شـده  دیـده  کمتر جاهلی اشعار در ا،یدن بهی توجهی بي معنا در زهد) 3 ،1980 سینا،
 زیـر  در بعـد،  يهـا  دوره در که مضامینی البته«. است گرفته قرار هاآن توجه مورد رکمت

 بـاقی  یـا  و مال بودن فانی آن، بودن حتمی و مرگ قبیل از گرفتند قرار زهد يمجموعه
 در گیـرد،  مـی  قـرار  حکمت معناي در بیشتر که دنیا وفایی بی دیگران، براي آن ماندن
)209 ،1380 اسدي، بهبهانی، موسوي(. »خوردمی چشم به جاهلی اشعار
  غایب متن. 5-1-3-1

ا ـــــــدَ ــــــ َ ِ  ب َ  أَنَّ  يل ـــاس ــــــ ـــ النَّــــ ــــــ ــــ نَ فْ می تـَ ُ ــه ـــــ ــــــ ُ       نـُفُوس
ا ـــــــدَ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ َ ِ  ب َ  أنَّ  يل ــــــقٌّ  اهللا ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ َ ِ  ح ادَين َ ـــــز ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ                     فَـ

ـــا ـــــ ــــــ ــ َ م َ َ  إنْ  و ــــيی أر ــــــ ـــــ ـ ِ فْس ً  نـَ ــا ــــــ ـــــ ـــ َ ه ْ ـي ِ ــرِميَيتِ  تَق ـــــ ــــــ ــــ       کَ
 ْ َ  أََمل ــــــر ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ َ  أنَّ  تـَ َ  اهللا ــــک ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ َل ْ ً تبَّ  َأه ــــــا ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ    عــــ

ـــکَ  ـــــ َل ْ َأه َ ا و ، َذ ِ ْ نـَني ْ ـــر ـــــ قَ ْ  اْل ـــــن ـــ ِ ِ  م ــــــل ــ ْ ب ــــا قـَ ــــ َ َ  م ــر ــــــ   ی تـَ
 

ـــــا                       ـــــ ــــ َ ي ِ َ فَان ــــدَّهر ــــــ َی الــــ َ إالّ الَ أر ُم و اُهل َ ــــو ــــــ ـــ ْ أَم َ و
ـــــا ـــ َ ي ِ ا ل ـــــدَ ـــ َ ـــــدْ ب ـــ ــا قَ ـــــ َ ، م ی اهللاِ َ ــــو ــــ ، تـَقْ ـــقِّ ـــــ َ ـــــی احلْ   إلــ
ـــــا ـــــ ــ َ ي ِ ــــــا ل ــــــ َ ــة م ــــــ ــــ ِميَْ ر ـــــــي کَ ـــــ ِ س ــی نـَفْ ــــــ ــــ ــا إِنْ ـتَقَ ــــــ ــــ َ م َ   و

ــــ ــــــ ـــ َ ُ ع ــــــن ــــــ ـ ْ ــانَ ب ـــــ ــــــ َ م قْ ـــــکَ ُل ــــــ ــ َل ْ أه َ ــــا                     و ــــــ ـــ َ ي ِ اد َ عَ ، و ٍ اد
ا َ ــي ـــــ ــــــ ِ اش َ َ النَّج ــــــی و ـــــ ــ ـــــاراً طغَ ـــــ ـــ ّ ـــــــونَ جب ـــــ َ فرعـ   ١٢و

 )٧٧و٧٦، ٢٠٠٥ ،زهري(                    
یکی از موضوعات مهم شعري در اشعار زهیر و برخی دیگـر از شـاعران جـاهلی،    

ا و قـدر،  زهد و حکمت است که در آن از مفاهیم مختلف مانند؛ خداوند، حقیقت، قض
 سخن گفته است.. . دنیا و زندگی دنیوي، فضایل انسانی، امید و آرزو، عشق و محبت و
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و موضوع مرگ، نیز یکی از موضـوعاتی اسـت کـه در شـعرش بـه آن پرداختـه و بـه        
اي بر این اساس مرگ پدیـده . ارزش بودن دنیا اشاره کرده است ناپایداري زندگی و بی

قـدرت بـدنی،   : هاي مثبت انسانی مثلتمام ویژگی. اردخویش را د ةاست که آیین ویژ
از . شجاعت، تمکن مالی، قدرت نظامی و یا علم و دانش، توان مقابله با مرگ را ندارند

این رو بدون هرگونه تبعیض، قدرتمندانی چون پادشاه حمیر و حکیمانی چون لقمان، و 
درآمدند و در ایـن میـان  تنهـا    ستمگرانی چون فراعنه یا ذوالقرنین در برابر آن به زانو 

روزگار، کوههاي پابرجا، آسمان و طبیعت او نیز بـاقی  . خداوند است که جاودان است
  .مانند می

  :متن حاضر. 5-1-3-2
 ِ ــــــاد ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ َ  إالَّ للنَّفــــــ ْش ــــي ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـ َ   الَ ع

ـــدْ      ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ ُ ْ فَج ــــــکَ أَو ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـ ِ س فْ َ ْ بِنـ ــــل ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ ِ اخبْ َ و
ــــو    ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــ ُ ُح ب ــقُّوا اْل ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ ـــی شَ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ َُل ْ َ األ ـــــن ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ْ أَي

ــــنَّاع ُ ا ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ُ َ ص ـــــــن ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ْ ْ أي ـــل ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ َ ــــ    ب ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ يـ ـِر قَ ْل
     ْ يلِ أَو ِ ــــل ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ِر الضَّــــ ــــاعِ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــ الشَّ کَ
    ْ ـــم ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ هِ ِ ع ْ م َ ِ ــان ُ جب ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــ َ َ الزَّم ــــــب ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ ِ ع َل
ـــوا     ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــ ثُ َ ب ْل َ ْ يـ ْ َمل م ُ ـــــــــــأَنـَّه ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ فََک

         

 ْ ـــــــب ــــــ ـــــ ــــــ ــ ِب ْ ـــــــکَ  فَاح ــــــ ــــــ ـــــ ــ ِ ات َ ي َ ْ  ح ِ  أَو ــــاد ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ َ ع   فـَ
ــــــلُّ  ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــورِ  کُ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ُ ُم ْ ـــــ األ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ِ ی إَل ــــاد ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـ َ   فَس

 َ وا ر ـــيِّدُ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ شَ َ َ  و ات ِ  َذ ــــاد ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ َ م   اْلعِ
 ِ ــــــض ــــــ ــــــ ـــــ ْلِ  ـــ ــز ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ َ ــــمِ  اجلْ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ِ ل اْلَک َ ــ و ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ِ ِ اْلف اد َ   ر
ــــسِّ  ـــــ ــــــ ــــــ ــــ ـــــنِ  قُ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ ْ َ  ب ة دَ ــــــاعِ ــــــ ـــــ ــــــ ــ َ ــــــادِي س ـــــ ــــــ ـــــ ـــ َ ي   اإلِ

ـــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ َ م َ ر َ ْ ی و ـــــم ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ ِِ  ِ ـــــــلِّ  يف ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ادِي کُ َ   و
ً  إِالَّ  ـــا ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ اضــــ َ ي َ ِ  بـ ِ  يف اد َ ــو ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ َ   ١٣س

              )،١٩١و ١٩٠ مهان(  
  :بینامتنی روابط. 5-1-3-3

 ، اسـت  برخـوردار  اي ویـژه  جایگـاه  از حکمـت  و پنـد   بـارودي،  دیـوان ي جاي جا در
 از برخـوردار  پنـدها و حکمتها این گمان بى«.  است یافته مثل حکم آنها از برخى که اي گونه به

ــفه ــأثر و ژرف اي فلس ــى از مت ــاص مکتب ــا خ ــى ی ــى نگرش ــه کل ــان ب ــتىجه ــت هس  ، نیس
ــاهى بلکـــه ــتوار ســـبکى از کـــه عمیـــق تحلیلـــى از عـــاري و گـــذرا اســـت نگـ  واسـ

 کـه ی موضـوعات  از کـی ی) 45-44 ،1374 ، الدسوقى(.  »نیست بهره بى هم دلنشین ساختاري
 را خود شعر ۀیما درون وي است، »مرگ« ۀمسأل است فراگرفته راي بارود وانید سراسر

 »سـلمی  ابـی  زهیربن« بخصـوص  جاهلی شاعران ازي ادیز حدود تا نیز، مورد این در
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 ابـن « با را بارودي توانستیممی نبود، انینیشیپ باي برتر اگر زمینه، این در و است گرفته
  . بدانیم برابر »سلمی ابی بن زهیر« و »ابوالعتاهیه« ،»الوردي

 شعر با  میمستق ریغ طور به باشد،یم او یحکم اشعار از که ابیات این در بارودي  
ـ اح دنبـال  به و کرده برقرار رابطهی سلمی اب بن ریزه ۀمعلق بخصوصی جاهل  کـردن  ای
 نـابودي  بـراي  جـز  دگیزنـ ي بارود نظر در. است بودهی جاهل شاعراني هاهیما درون

 کسی به مرگ آري. باشیم داشته دوست را آن باید پس استی شدن فنا زیچ همه ست،ین
 و حـاکم  کودن، و شاعر پست، و کریم ضعیف، و قوي بزرگ، و کوچک از ندارد رحم

 زهیر  که ییها مضمون و معانی همان. نیست آن با مبارزه یاراي را کس هیچ... و رعیت
 بـود  کرده اشاره مفاهیم این به اشعارش در زهیر. است دهیکش ریتصو به خود اشعار در
 و مـال  بهترین بای حت. بست برخواهند رخت دنیا این از زود یا دیر هاانسان يهمه که

 آسمان، مستحکم، کوههاي خداوند، تنها میان این در و ختیگر آن از توان نمی دارایی
 محتـوا،  نیهمـ  از ریتـأث  با زین بارودي. گارندماند روزگار و ها شب و روزها ها،سرزمین

 ذکر را »االیادي ساعده بن قس« و »امرؤالقیس« چون شاعرانی و سخنوران قدرتمندان،
 يرابطـه  شـکل  بـدین . شدند مرگ دام اسیر شهرتشان همه آن با چگونه که است کرده

 متوازي نفی نوع از که است کرده برقرار هیما درون در جاهلی شعر با را زیبایی بینامتنی
 بـدون  را آن و پذیرفتـه  را جـاهلی  شعر بارودي، کهی معن نیبد. باشدمی »امتصاص« یا
 و پنهان متن میان سازش نوعی بارودي حقیقت در. است کرده ذکر اصلی يجوهرهی نف

 نیدوم ریز دري ارابطه نیچن نیبنابرا. است کرده دفاع آن معناي از و کرده ایجاد حاضر
  .ردیگی م قرار امتصاصی عنی ینامتنیب روابط سطح
  :بیغا متن. 5-1-3-4
ــــن ـــــ ــــــ َ  مــ ـــــــاب ـــــ ـــــ ـــــباب هـ ـــــ ـــــــا أســــــ ــــــ ــــ ــــــه املنايـ ـــــ ـــــ   ينلنَ

  

ـــو و   ــــــ َ  ل ـــــاب رام ــاء أسبــــــ ــــــ مـــ ّ ــــم الس ـــــ ــ   ١٤بسلَّ
  

  )23 ،1992،یسلمی اب بن زهیر(                                                                
  :حاضر متن. 5-1-3-5

 ّ ـــل ـــــ ــــــ ـــــ ـــــر  کــــ ــــــ ـــــ ــــــ ٍ یإمــــ ٌ سا ء ــر ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ٍ  ئـ ـــة ـــــ ــــــ ـــــ   ملنزلـــــــ
  

ـــــيس   ــــــ ــــه لـ ـــــ ـــن لــــ ــــــ ـــــا عـــ ــــــ َب فنائهــ ــــــر ــــــ ــ َ   ١٥ه
  

  )89 ،1988 ،يبارود(                                                                          



99  بینامتنی اشعار بارودي با شعر جاهلی                                                           

  :بینامتنی روابط. 5-1-3-6
 مـرگ ي سـو  به ناچار بهی انسان هر که کرده انیب بیغا متن دری سلمی اب بن زهیر

ي بـارود . سـت ین امان در مرگ از هم باز رود باال ها آسمان به اگری حت انسان و رود یم
 بـروجٍ ی فـ  کنـتم  لو و الموت یدرککم تکونوا اینما( میکر قرآن ازیی معنا اقتباس با زین

 در  را خـود  نظـر  مـورد  يمعنـا  و کرده برقرار ارتباط ریزه شعر با »78/  نساء«) مشیدة
 شـعر  مضمون به میمستق اشاره با تیب نیا در شاعر. است دهیکش ریتصو به راستا همان

 برقـرار  ارتبـاط  پنهـان  مـتن  با آگاهانه صورت به متن، دو انیم سازش جادیا با و ر،یزه
ـ ما درون در ریـ زه شعر با را زیبایی بینامتنی يرابطه شکل بدین. است کرده  برقـرار  هی
 شـعر  بارودي، که یمعن نیبد. باشدمی »امتصاص« یا متوازي نفی نوع از که است کرده

  .است نموده انیب اصلی يجوهرهی نف بدون را آن و پذیرفته را جاهلی


  واژگان در بینامتنی. 5-2
 هسـتی  از را شیخـو  تصـور  آن با تواندمی ادیبی هر که است ايماده اولین واژگان

 در را جـاهلی  واژگـان  گسـترده،  صـورت  بـه  بـارودي ) 37 ،1998 مرتاض،(. کند انیب
 با و طریق بدین تا. کندمی آوري یاد را هاآن عمیق معانی که است برده کار هب اشعارش
 خواننـده  بـه  خـود ي شـعر  ریتصـاو  شینما به و.  کند بیان را اهدافش آنها، از استفاده

ــردازد ــان. بپ ــدی واژگ ــاء،: همانن فَ ْ يـ َ ــاة، اْهل شَ ُ ُ  اْلو ــام ــک، محََ ْ َي ْ ُ  األ ــل ْ ي ِو ــاد، َط َ ن النِّج ِ ــاد ِر، ،شَ ائ ــدَ ْفُ ا غَ ــي َ  لس
نِّــد، َ ه ُ ـــرِد، اْلم َ نْج ُ اء، م َ ب ْ ـــه َ ة، ص َ ي ـــاِر َ ئْم، س ـــة، الـــرِّ َل ْ يـ ِ ب، مخَ َ ــر ْ ـب َ ـــم، ر َ ه ْ ـــد، أَد ابِ َ ر، أَو ـــدْ ِ اخلْ بَّةُ َ ـــل، ر فَ ْ ح َ ـــل، ج ابِ َ ـــي، و ِ اق َ  ر
ـة، َ م ْ ميُْو َ ْل، د ي ِ ـد َ ـا، ه ـاطِح قََط َ . اسـت  بـرآورده  سـر ی جاهل شعر از که دیگري فراوان موارد و أَب

 بـه  کـرده  تکـرار  عینـا  را جـاهلی ي هـا واژه خـود،  هدف بیان براي مواردي در بارودي
  .  است سروده خود اشعار ۀادام در را شعر آن جاهلی شاعر خود گویا که اي گونه
  
  :غایب متن. 5-2-1

قَفْتا ونْ بِهم  ـدعشْـرِینَ  بـۀً  عجح  
  

  
 

ــوهم  ــد تَ عب ارــد ــت ال ــاً عرَفْ 16فَلَأْی  
 )18، 2005ا بی سلمی،  زهیربن(            
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  :متن حاضر. 5-2-2
ــمِ     تَرَس ــد عب ارــد ــت ال ــاً عرَفْ ی   فَلَأْ

 
                                                                                                       17أَرانــی بِهـا مـا کَــانَ بِـالْأَمسِ شَـاغــلی

 )463، 1988بارودي، (                         
  :روابط بینامتنی. 5-2-3

هـاي  بارودي با تکرار واژها و ترکیبات زهیر بن ابی سلمی، از ایستادن برسر خرابـه 
تکراري که در نهایت باعث بوجـود آمـدن روابـط بینـامتنی     . دیار یار سخن گفته است

د زهیر، بعد از رنـج  و درنـگ   وي نیز همانن. آشکاري در سطحی ترین نوع شده است
شود و با آوردن واژگان زهیر در شعرش هاي منزل یار میفراوان، قادر به شناختن خرابه

بینـامتنی بسـیار    ،)ترسـم بـه جـاي تـوهم    (که شامل یک مصراع تنها با  تغییر یک لفظ 
ایـن شـعر نیـز در واژه، درون مایـه،     . آشکاري از نوع نفی جزئی را برقرار کرده اسـت 

  به این معنـی کـه شـاعر بـا اسـتفاده از     . بینامتنی دارد» زهیر«با شعر . . موسیقی، وزن و
گان و موسیقی متن غایب کوشیده است تا میزان تـأثیر کالمـش را در خواننـده بـه     واژه

  .حداکثر برساند
  :متن غایب. 5-2-2

ــاتها    رَصــی ع آمِ فــأر ــرَ الَ عــرَي ب   تَ
  

  


ــا ــه وقیعانِهـ ــب کَأنََّـ ــل حـ                                                                   18فُلفُـ
22 ،2004 القیس، امرئ(

  :حاضر متن. 5-2-3
فــان عونَ زاجــد ــی ه ف هِمــات رَصع  

  
  



ِطام کَخَینَ ٍ نَعیب اءرْدج  ـففْص19 ص  
        )،344 ،1998 بارودي(

  :بینامتنی روابط. 5-2-4
 منطقـه  آن مـردم  وصـف  در و »النیسـ « در بـارودي  که است ايقصیده از باال بیت
 فـی (القـیس  امـرئ  ۀمعلقـ  مشـهور  بـات یترک از یکـی  بیـت،  ایـن  در وي. است سروده

 آگاه یمخاطب هر که ايواژه. است آورده ،»ها« جاي به »هم« ضمیر تغییر با را) عرصاتها
ـ ا و. شد خواهد داده ارجاع شعر نیا به بالفاصله آن، خوانش با معلقه، نیا از ـ ی نی ی عن
 و مقصـد  در اخـتالف  بـا  گرید متن به متن کی از دو هر ای یمعن ای لفظ انتقال شهیاند«
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 قلمدادی نامتنیب دهیپد قیمصاد نیبهتر ازی کی که) 132ص ،2007 ،یحلب طعمه( »تیغا
 متفاوت معنایی در و گرفته سیالق امرئ از را بیترک نیا شاعر، کهی معن نیبد. گرددیم
 را نیسـرزم  آن مردمان اندوه، و نگرانی روي از بارودي. است برده کار به بیغا متن با

 است کرده تشبیه علف و آببی صحرایی در شترمرغ ايگله به یشان،ها خانه شگاهیپ در
 قـدیم،  روزهـاي  یـادآوري  بـا  امـروالقیس  ماا.  است بوده هجو مورد این در او قصد و

 بـه  از قصـدش  و کرده هیتشب فلفل يهادانه به را اشمعشوقه يخانه جلوي هايپشکل
 بیـت  بـا  موسـیقی  و واژه لحـاظ  از بیـت  این. باشدمی غزل ه،یتشب و لفظ نیا بردن کار

 آن بارودي هک چرا. است)حوار(کلی نفی نوع از و است بینامتنی رابطه داراي امروالقیس
 با حاضر متني معنا و است کرده بازآفرینی بیشتر تأثیر و دلخواه معناي ریتصو براي را

  .است متفاوت بیغا متن
  :غایب متن. 5-2-3
 َ ِي إنَّ  و ائ ــــفَ ـــــ ــــــ ــــــ ــ ِ ةٌ  ش َ ــر ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ْ ـب َ ٌ  ع ــــة ـــــ ــــــ ـــــ ــــ اقَ َ ر ْ ه ُ     م

           

 ْ ــل ــــــ ـ َ ه ـــــدَ  فـَ ــــ نْ ــــمِ  عِ ـــــ ْ س َ ٍ  ر ارس ْ  دَ ـــن ــــــ ِ ــوَّل م ـــــ ــ َ ع ُ   20م
              )24ص ،2004 س،القی امرئ(

  :حاضر متن. 4-2-4
 ِ ق ْ ــــــو ــــــ ــــــ لشَّ ِ ـــينِ  فَل ــــــ ــــــ ـــ ِ ةٌ  م ْ ـــرب ــــــ ـــــ ــــ َ ٌ  ع ـــة ـــــ ــــــ ــــ اقَ َ هر ُ       م

              

 ٌ ــل ــــــ ـــــ ـــ ْ ب َ خ َ ا و َ  إَِذ ــــام ــــــ ــــــ َ  نَ ــون ـــــ ــــــ ـــ يُّ ِ ل َ ُ  اخلْ ــــــل ــــــ ــــ بِ ِ ا   ٢١خَ
)430 ،1998بارودي،(                         

  :بینامتنی روابط. 5-2-5
 مخاطـب  هر که است امروالقیس يقهمعل  واژگان دیکل از »مهرَاقَۀٌ عبرَةٌ«مرکب ةواژ

 واژه این بارودي. شودیم داده ارجاع سیامروالق ۀمعلق به درنگیبی جاهل شعر به آشنا
 بـرده  کـار  به غایب متن با سازگار معناي همان در و باال بیت در تغییري، هیچ بدون را

ـ  و یـار  دیار هايخرابه به بستن دل توان کهی هنگام القیس امرئ«. است  جـاي  بـر  ارآث
 قـرار  دردمنـدش  دل شـفاي  را ریـزانش  اشـک  ندارد، آنها حضور بدون را آن از مانده

 وصـف  در بـارودي  کـه  اسـت  ايقصیده از بیت این) ص21 ،2004 زوزنی،( ».دهد یم
 یـادآوري  بـا  بـارودي، . اسـت  کـرده  آغـاز  را آن نسیب با و سروده 2»المرصفی حسین«

 امـروالقیس  هماننـد  شـوق،  سر از او ریزان اشک هگاآن و آمده وجد به جوانی روزهاي
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 نیا ۀرابط. است داده ادامه را آن غایب متن از جزئی آوردن با بارودي. شودمی سرازیر
 حاضر متن در پنهان متن ازی جزئ ذکر با شاعر رایز. باشد می جزئی نفی نوع از متن دو
  .است پرداخته آن ۀادام به

  :غایب متن. 5-2-4
ــــــةَ  ــــــ ـــ َل ْ َو ِ ل  خل ـــــــالَ ـــــ ـــ ـــــة ◌ٌ  أْط ــــــ ــــ قَ ْ ر ُ ِ  ◌ِ  بِبـ ــــد ــــــ ـــــ َ م ْ   ثـَه

  
 ُ ْح ــــــو ـــ ُل ِي تـَ ـــــاق ــــ َ ب ـــم کَ ــــــ شْ َ ِ  اْلو ر يف ِ ـــــاه ــــ ِ  َظ ـــــد ــــ َ ي   ٢٣اْل

                   )٢٥ ،٢٠٠٣ العبد، بن طرفة   (     
  :حاضر متن. 5-2-5
 َ ا إِنْ  و َ ه ْ تـ َل ــ ــ َ ْلس َ ُ  س ْح ي ِ◌ ّ◌ ِ◌ ْ  الــــِر ت ــــدَ ْ َ  أب ِکا ائ َ ــــب َ      س

          

ة َ ر ـــــدَّ قَ ُ ً  م ـــــم ◌ شْ َ اْلو ْ  ◌ِ  کَ ـــــو َ فَـ ـــــم ق اصِ َ ع َ م   ٢٤◌ِ  اَل
                        )،٥٤٠ ،١٩٩٨ بارودي(

 ْ ــد ــــــ ـــــ ـ قَ دَعَ  َل ْ ُ  أو ْ ـــــــني ـــــ ــ َ بـ ـــتُّ  اْل ـــــ ــــــ ِ ش ُ ـــــيتِ  اْلم ــــــ ـــ َ ج ْ ُه ِ      مب
   

ا َ وب ـــدُ رِ  نُ ـــأََث کَ ً ـــم ◌ شْ َ ْ  ◌ِ  اْلو ـــن ِ ـــفِّ  م ـــم کَ ِ اش َ                                                                                ٢٥و
       )٥٢٠، صمهان( 

  :بینامتنی روابط. 5-2-6   
 معنـایی  در و فراخوانـده  را العبـد  بـن  طرفـۀ  ۀمعلق يهاواژه ات،یاب نیا در بارودي

 آب برسطح باد وزشی پ در که راي مانند نقرهي هانشانهي و. است برده کار به فاوتمت
 هـدفش  که کرده تشبیه دست پشت خالکوبی به شده، ایجادیی زیبا شکل آن اثر در که

 بـاقی  بـه  را نیرید یاران هايخرابه و اطالل از مانده باقی آثار ،»طرفۀ« اما. است وصف
. کنـد مـی  دنبال را نسیب هدف و است، کرده تشبیه دست پشت بر خالکوبی هايمانده

  کـه ی معنـ  نیبـد . اسـت  متفـاوت  کـامال  قصـیده  دو موضوع است آشکار که همانطور
 در را آن متن، مخاطب بر شتریب ریتأث هدف با طرفه، يمعلقه الفاظ از استفاده با بارودي
 از مـتن،  دوی نامتنیب ۀرابط شکل اساس نیا بر. است کرده بازآفرینی خود دلخواه معناي

  .باشدمی »حوار« یا کلی نفیی عنی نوع نیتر قیعم
  
يشعر ساختار و سبک در بینامتنی. 5-3

 گریدی بیاد و شاعر توسط نیشیپ بانیاد و شاعراني دستاوردها و تجارب از استفاده
ـ ا از تواندینمي شاعر ای بیاد چیه و استی هیبدي امر . باشـد ی مسـتثن ي ریأثرپـذ  نی

 اهآني ریرپذیتأث از نشان معاصر عصر تای جاهل ةدور از عرب شاعران اشعار بهی اهنگ«
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 اشـکال  و انـواع  شاهد ما که استی عیطب لذا دارد نیشیپي هادوره متون و هاشهیاند از
 صنعت به بارودي میل) 72ص ،1390 ،یفیس(. »میباش معاصر شاعران اشعار دری نامتنیب

 ایـن  از چه آن. داد سوق عرب قدیم و بزرگ شاعران دیوان زیاد خواندن به را او شعر،
 در کـه  را چـه  آن و برگزیـده  را نمـود یمـ  زیبا نظرش در و بود، طبعش باب که اشعار

 شـعر  سرودن دري بارود) 22ص ،1348 عبدالشیخ،(. گذاشت کنار بود، معیوب نظرش
 هـم  کـه  طوري به است رفتهیپذي  ادیز ریتأث ،یجاهل بخصوص میقد شاعران سبک از

 گمـان  کـه  جـایی  تـا  کنـد می عدول ناگهانی معنایی به اصلی معناي از دائما آنها چون
 فرامـوش  شـرف  در یـا  اسـت  کـرده  فراموش را شعر سرودن از مقصود معناي رود، می

 جدیـد  معناي نیهم براي تنها قصیده که رسد می یقین نوعی به خواننده و است کردن
 بـاز  اصـلی  معناي به قصیده انتهاي در دوم بار براي رشاع اینکه جز است، شده سروده

 مـثال . اندکردهمی استفاده مخضرم و جاهلی شاعران از بسیاري اسلوب این از. گرددمی
 هـاي کشتی گنبد به را معشوق يکجاوه که این از بعد خود، ۀمعلق در »العبد بن طرفۀ«

 آوردمی روي به مشبه يدرباره خنس به گاهآن و کرده رها را مشبه کند،می تشبیه بزرگ
 .اسـت  شـده  سـروده  هایکشت نیا فیتوص هدف به دهیقص رسدیم نظر به کهیی جا تا

 کـه  رسـیم مـی  بـاور  ایـن  به شکی ب خوانیممی شتر يدرباره راي و اشعار کهی هنگام
 قصیده اصلی موضوع کردن رها که ايگونه به شده، وضع شتر وصف براي تنها قصیده،

. اسـت  گرفتـه  بـر  در را معلقـه  بیت پنج و بیست به نزدیک شتر، وصف به اختنپرد و
 شـاعران  چـون  هـم  وي. اسـت  مشاهده قابل وضوح به بارودي، اشعار در شیوه همین

ی موضـوع  وحـدت  کـه  تفـاوت  ایـن  با پردمی شاخه آن به شاخه این از دائما جاهلی،
 شعر در که حالی در دارد،ي تربیش نمودی جاهل شاعران به نسبت بارودي نزد در دهیقص

  .است گر جلوه شتریب تیبی موضوع وحدت جاهلی
 بـر  سـتادن یا بـا  ابتـدا  که است شکل نیبد جاهلی ۀچکام شیسرا سبک کلی بطور

 توصـیف  و معشـوق  بـا  خوش روزهاي ذکر به شاعر آنگاه شده، آغاز هاخرابه و اطالل
 یـاد  نسـیب  بـه   مقدمـه،  نیا از که پردازد،می وي با خود بازیهاي عشق و او زیباییهاي
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 عبد بن طرفه ۀمعلق.  است شده آغاز ايخمریه با اشعار نیا نیز اوقات گاهی و اندکرده
  :باشدیمی جاهل شعر سبک نیا بارز ۀنمون
  

  : غایب متن. 5-3-1
؛دمن و اطالل وصف

 َ ــــــة ــــــ ـــــ ـــ َل ْ َو ِ لٌ  خل ـــــــالَ ـــــ ــــــ ــ ِ  أَْط ـــة ـــــ ــــــ ـــــ ـ قَ ْ ر ُ ِ  بِبـ ـــــد ـــــ ــــــ ــــ َ م ْ      ثـَه
 ً ــا ــــــ ـــــ فَ ْ و قُـ ُ ــا و ـــــ ــــــ َ ِ  ِ يب ْ ــــــح ـــــ ــ َ ي ص ِ◌ َ ــــل ــــــ ـــ َ ْ  ع م ــــــيِّهِ ـــــ ــ طِ َ      م

                  

 ُ ْح ــــو ــــ ُل ِي تـَ ـــاق ــــــ َ ب ــــــمِ  کَ ـــ شْ َ ِ  اْلو رِ  يف ِ ـــاه ــــــ ِ  َظ ــد ـــــــ َ ي   اْل
 َ ن ْ ـــــــو ــ ُل ْ و قُ َ ْ «: يـ ــــــــک ــ َل ْ ه تـَ ـــ الَ ـــــــ َ ً َأس ِ  و ی ــد ـــــ ـــ لَّ َ جتَ َ ◌«٢٦  

 )٢٥ ،١٩٩ العبد، بن طرفة(                     
  : حاضر متن. 5-3-2

:دمن و اطالل وصف
ــــــيِّ  َأالَ  ـ َ ْ  ح ـــن ــــ ِ َ « م ـــاء ــــ َْ َ  »أَمس َ ر ـــــم ــ ْ لِ  س ــــــاِز ـ نَ َ م      اْل

 ِ ْ ـــني ــــــ ـــــ ــ َ ع ْل ِ ــــــا فَل ــــــ ــــ َ ه ْ نـ ِ ـــــــدَ  م ـــــ ــــ ْ ع َ ــــــالِ  بـ ـــــ ـــــ َ ي ْ ز ــا تـَ ـــــ ــــــ ـــ َ ه ِ ل ْ    َأه
                                      

إِنْ  َ َ  و ـــي ــــــ ـــــ ــ ِ ْ  ه ْ  َمل ـــــع ــــــ ـــــ ِ ج ْ ً  تـَر ـــا ـــــ ــــــ ــ انَ َ ي َ ِ  بـ ِل ــــــائ ـــــ ـــــ َ ِس   ل
ـــاِرفُ  ـــــ ــــــ َ ع َ ل  م ــالَ ـــــ ــــــ ـ يِ  أْط ْ ح َ ــــو ــــــ ــــ کَ ٍ◌  ِ ِل ــــــائ ــــــ ــ َ                   ٢٧الرَّس

 )٤٦٣و٤٦٢ ي،بارود(
  :غایب متن.  5-3-3
  :محبوب و یار وصف 

 ِ يف َ ـــيِّ  و ــ َ َ  احلْ ـــــو ْ ُ  ،یَأح ـــــنْفِض َ دَ  يـ ْ ـــــر َ م دنٌ  اْل ِ ـــــا   شَ
 َ ــــم ــــــ ـــــــ سَّ َ ب ْ  تـَ ـــــن ـــــ ــــــ َ ــــــ  ع ـــــ ـــــ َ ــــَأنَّ  یأَْلم ـــــ ً   کـــــــ ا َ ـــــوَّر ــــــ ـــــ َ نـ ُ   م

 َ ـــه و ـــــ ْ ج َ ـــــَأنَّ  و ــــ کَ ٌ◌  َ س ْ ـــــم ــــ ْ  الشَّ ــــت ـــــ فَ تـَ ـــــــا إْل ــ َ ه ائـَ َ د َ   ر
       

 َ ر ِ ـــــــاه ـــــ ــــــ َظ َ ـــــــ م ـــــ ــــــ َط ْ ِ ـــــؤٍ ی مس ــــــ ـــــ ــ ُل ْ ؤ َ  ُل ِ  و ــــد ــــــ ـــــ ـــ َ ج ْ ر َ بـ   ِز
 َ ــل ــــــ ــــ بَّ َ ــ ختَ ــــــ ــــ َ ّ ح ِ  ر ـــل ـــــ ـــــ ْ م َ اْلر َ ــــــصٌ  ◌ ــــــ ْ ع ِ ُ  د ـــه ـــــ ــــ ـــــدِي َل ــــــ ــ   نَ

 ِ ـــه ــــــ ـــــ ــــــ ـــ ْ ي َل ـــــيُّ  عَ ــــــ ـــــ ــــــ ـ ِ نِ  نَق ْ ــــــو ــــــ ـــــ ــــــ َل ْ  اْل ِ  َمل د ــــدَّ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ َ تَخ َ   ٢٨يـ
                          )،٢٧و٢٦و٢٥ مهان(

  :حاضر متن.  5-3-4
:محبوب و یار وصف

 َ ـــن ـــــ ِ يــــــــفِ  م ِ ُ  اْهل ق ـــــالَ ـــ قْ ِ ِ  م ْ ني َ ــــاح ــــ شَ ةٌ  اْلِو َ ــاد ــــــ    غَ
ــا ــــــ ـــــ ــــــ َ ه تـُ لَّقْ َ ع ِ  تـَ ــــيِّ  يف ــــــ ــــــ ـــ َ َ  إذْ  احلْ ـــــــي ـــــ ــــــ ـ ِ ٌ  ه ــــــة ـــــ ــــــ ــ َل فْ    طِ

              

 ُ ة َ يم ِ ــــــل ــــــ َ َ  س ـــــر ـــــــ عِ ی جمَْ ْ ـــــــدَّم ـــــا الـــــ ـــــ ــ يَّ َ ِ  ر ـــل ــــــ ـــ ِ خ   اخلَْالَ
إذْ  َ ـــــا و ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ ـــــوبٌ  أَنَ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــ ُل ِي إيلََّ  جمَْ ل ِ ــــائ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ َ س َ                                                                                        ٢٩و
                              )،٤٦٤ص مهان                    (

  طوالنیي سفر براي را خود ها،خرابه برسر  گریه و نسیب این از پس شاعرجاهلی
 ۀسـفین  بـا  سفر وصف به سپس و کردیم راقی و نیز …و ممدوح یا معشوق سوي به
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 بـا  را فاتشیتوصـ  و پرداختـه  اسـت،  دراز و دور سفر این در او مونس تنها که  صحرا
  .کندیم آشکار هیتشب از استفاده

      :غایب متن.  5-3-4
  :ومدح فخر 

الَ  ــــازَ ـــــ ـــــ َ ِ  م ايب َ ــر ــــــ ـــــ ـ ُ  تَشْ ــــور ــــــ ــــ ُ ِ  و اخلُْم يت ــذَّ ــــــ ـــــ ـ ِ   ل
ــــــا ـــــــ ُ  أَنَ ـــــــل ــــــ ُ ج َ ْبِ  ر ـــر ــــــ ــــ ـــذِي الضَّ ـــــ ـــــ ُ  الَّ ـــه ـــــ ـــــ نَ ْ فـُو َ ر ْ ع    تـَ

 

 َ ـــــــي و ــــــ ِ ع ْ ِي و بِي ــــاق ـــــــ فَ ـــــي إنـْ ـــــ ِ ف ْ ي ِر َ  َط ــدِي و ــــــ ـــ َل ْ تـ ُ   م
ــاشٌ  ــــــ ـــــ ــــــ ــ شَ ْأسِ  خَ َ ــــــر ـــــ ــــــ ـــ ِ  کَ ــة ـــــ ــــــ ــــــ ـ يَّ َ ِ  احلْ ــد ــــــ ـــــ ــــــ قـ َ و تـَ ُ   ٣٠اْلم

)٣٦ مهان،(                                      
  :حاضر متن.  5-3-5

  :مدح و فخر
 َ ـــــن ــــ ِ ِ  م م ْ ـــو ــــــ قَ ٍ  اْل ــاد ــــــ ـ َ ْ  ب م ُ ه ـــــدُ ــــ ِ  جمَْ ِِم يف ــاهل ـــــ ــ َ ِ    مش

ا ـــا إَِذ ـــــ ـــ َ تَ  م ْ ـــــــو ــــ َ ع َ  دَ ء ْ ــر ــــــ ـــ َ ْ  اْلم م ُ ه ْ ــــنـ ـــــ ــ ِ ٍ  م ة َ و عْ ــدَ ـــــ ــــ ِ    ل
                                          

 َــــــد ـــــ ٌ  إالّ  والجمـــــ ــــل ــــــ ـــــــمائل يف داخــــــ ـــــ   ◌ِ  الشــــ
ــ ــــــ ــ َل َ ــلی ع ــــــ ــ َ ج ــــــاکَ  ◌ٍ  عَ ــــ بَّ َ  َل ــــر ــــــ ْ يـ ــــــا غَ ـــــ َ س ُ ِلِ م                                      ٣١ ئ

٤٦٧و٤٦٦ ،مهان(  
ی عبـارت  بـه . کـرد  حفـظ  را چکامـه  قـدیمی  ساختار شعر اغراض ۀهم در بارودي،

 یا تغزل با را خود ةقصید او. است جاهلی ساختار همان بارودي نزد در قصیده ساختار
 و سیاست یا و وصف، فخر،: چونهم اصلی اغراض به سپس و کندمی آغاز اي،خمریه

 همین از قصایدش از بسیاري در ،يو) 61ص ،1383 بزچلوئی، اناري(. پردازدمی غیره
 شعر با او دیقصا اسلوب در بینامتنی يرابطه آمدن بوجود باعث که کندمی پیروي شیوه
ي هـا چکامـه  سـبک  همان به که وي قصاید از یکی در نگریستن با. است شدهی جاهل

  . برد خواهیم پی بیشتر  روابط این زیبایی به است سروده جاهلی
 خطاب و دمن و اطالل وصف با را خود ةقصید جاهلی، شاعران همانند نیز بارودي

 قصاید نسیب کمیت در جاهلی، شاعران به نسبت او اما. کندمی آغاز هاخرابه دادن قرار
 متعـارف  حـد  از بیشـتر  و کندمی روي زیاده وقه،معشي هاییبایز وصف بخصوص خود

 بـه  آن بـا  تـا  است نداشته شتري جاهلی شاعران چون هم وي که چرا د،یگومی سخن
 الجـرم  و بپـردازد  ده،یـ د راهـش  در چـه  آن و آن،ي هایژگیو فیتوص به و برود سفر

 از یشـتر ب او خـاطر  همـین  بـه  بینـد، می سفر این جبران راه تنها را نسیب کردن طوالنی
 وصـف  زین اوقاتی گاه. رسدمی خود ةقصید هدف به ناگهانی طور به جاهلی شاعران
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ي هـا  جنبـه  بـه  کـه  کنـد  یم پر مایهواپ و قطار همانند نینوي هادهیپد وصف با را شتر
 سـبک  و اسـلوب  قصاید،ی برخ در بارودي ن،یبنابرا گرددیبازمي و شعری کینئوکالس

یی سرا دهیقص در او سبک. است برخاسته آن از دفاع به و کرده حفظ را جاهلی ةقصید
 وحـدت  همچـون یی هـا ينـوآور  بـا  که چند هر است،ی جاهل سبک همان ازی برداشت

ي بارود  ریتأث نیا. است افزوده آني غنا بر ن،ینوي ها دهیپد وصف و دهیقصی موضوع
 و اسـت  شدهی اسلوبی نامتنیب ۀرابط آمدن بوجود باعث ،یجاهلیی سرا دهیقص سبک از
 ه،یمادرون واژه، لیقب ازي گرید موارد دری نامتنیب ۀرابط آمدن بوجود باعث آن، کنار در
 کـه  چـرا  باشدیمي متوازی نف نوع از ،ینامتنیب نیقوان بنابر که است شده زینی قیموس و

ـ ن آن از دفاع به بلکه نداده، رییتغ اشعارش در رای جاهل سبک ةجوهر تنها نهي بارود  زی
  . است بوده همراه زینیی هاينوآور با او دفاع نیا و است استهبرخ

  
  يریگنتیجه. 6

 ابزار ازی کی شاعر نیا که است قتیحق نیا نیمبي بارود اشعار دری نامتنیبی بررس
 ازی گـاه  نیبنـابرا  نـد، یبیمی جاهل اشعار از استمداد را شیخوي شعر تجارب شینما

 بـا  خود اشعار انیم فقطی مواقع در و کندی م فادهاست حیصر طور بهی معان و گان واژه
ی جـاهل  شـعر  مطلوب از متفاوتی مفهوم تا کندیم برقرار ارتباطی جاهل شعر مضمون

 جـاهلی،  شعر ژهیبو عرب کالسیک اشعار بهي بارودي آوري رو. کند منتقل خواننده به
 مـوارد  نیا ۀمه که است گشته وي اشعار در بینامتنی اشکال و انواع گیري شکل باعث

 حفظ و خواندن بهی جوان دوران دري و که چرا است؛ رفتهیپذ صورت آگاهانه شکل به
ي بارود اشعاری نامتنیب روابطی بررس به پژوهش، نیا در. بود آوردهي روی جاهل اشعار

 شـد  پرداخته متون، نیب روابط ریتفسي برا سیبن محمد مدل بنابر ،یجاهل عصر شعر با
ـ ما درون از اعـم  شـعر ی اصلي هاهسته ۀهم دري بارود ل،یلتح نیا بنابر که  و واژه ه،ی

 روابط نوع سه هر متن دو این بین. است  رفتهیپذ ریتأثی جاهل شاعران ازي شعر سبک
 بـه  اسـت؛  بـوده  »امتصـاص « یاي متواز نفی نوع از هاآن بیشتر اما دارد، وجود بینامتنی

 اشـعار  ایـن  مـوازات  بـه  را شـعرخویش   ،جاهلی شعر ازی آگاه باي بارود که ايگونه
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  همان است؛ بوده همراه نیز وي سوي ازی هاینوآوري با موارد شتریب در و است سروده
 رب« و »عربـی  معاصـر  شـعر  دارپرچم« تینها در وي تا گردید باعث کهیی هانوآوري
 .گردد قلمداد »واالقلم السیف


  :هانوشتیپ
 سـت یفمن روانکاو، ،یادب منتقد لسوف،یف) Juliya kristeva(، )1941( ستوایکر ایژول. 1

 هینظر نیا اوج هنگام ،ییساختارگرا شگامانیپ ازی کی که استي فرانسو -يبلغار سینورمان و
  . بودی انسان علوم در

 یروســ متخصــص و لســوفیف )Micheal bakhtine(،)1859( نیبــاخت  لیــخائیم. 2
 بخـش  الهـام  کـه  نوشـته  بالغی و ادبی ۀنظری و نقد  ةحوز در يرگذاریتأث آثار که بود اتیادب

  .است بوده ها شناس نشانه و پساساختارگرایان ساختارگرایان، از گروهی
م در شهر فاس مغـرب  1948، شاعر و منتقد معاصر مغربی در سال )1948(محمد بنیس . 3

را در مغرب ) نفرهنگ مدر(» الثقافۀ الجدیدة«ي مجله 1974وي در سال . دیده به جهان گشود
تاسیس کرد و در کنار حوار محمد بن طلحۀ، صـالح بوسـربف و حسـن نجمـی از مؤسسـان      

او برخی از اصطالحات بینامتنیـت را بـا اصـطالحات    . رودي شعر در مغرب به شمار میخانه
بنیس از اولین نظریه پردازان بینامتنی در نقد ادبیات عربـی مـی   . جدیدي جایگزین کرده است

  .باشد
  .مردمی از سرزمین مصر به همین نام که ممالیک مصر نیز منسوب به آنان هستند. 4
یکی از بزرگان و رجال سیاست و از زعماي حزب قومی مصـري بـوده اسـت کـه بـه      . 5

مخالفت با نفوذ کشورهاي غربی در مصر مخصوصاً دولت انگلستان قیـام کـرد و در راه آزادي   
  .اعراب فداکاریها نمود

  .کردي سپر آن در را دشیتبع دوراني بارود که استی نیسرزم: بیسرند ای النیس. 6
 انواع از پر که را خود قیرگون و سیاه دامن دریا، سهمگین امواج چونی هایشب بسا چه. 7

 میـان  و گذشت حد از اشيدراز کهیهنگام و -./بیازماید مرا تا کشید سرم بر بود اندوه و غم
ي هـا افـق ! یطـوالن  شـب ي ا هان -:/زدم فریاد آمد پدید بزرگ بسي افاصله آن پایان و آغاز

 -./نیسـت  شـامگاهان ی گتیر از ترخوش بامدادان پرتو) مني برا( چه اگر ،يبگشا راي بامداد
  .اندبسته محکم و سختي هاصخره بر تافته،ی هایریسمان با را ستارگانشی گوی! یشب عجب
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 نـدارد  سـرآن .(نداردی درپیی روشنا را شب نیا که ایگو برگرفت در را ما شبی کیتار .8
 تـا  میپای م را جوزاءي  ستاره کهی درحال رسانمیم صبح به را شب -)/یآفتاب دیبرآ که امشب
  .شود کینزد ختنیفرور به لشیاوا که آنگاه
 -/ هست؟ی انیپا را شب نیا ایآ شود،یمي سپر رید من بر که رندهید شب نیا از شگفتا. 9

ـ آ سـر  بهی ک شامگاهانی رگیت عمري امدادب ةستاري ا  را شیدرهـا  شـب،  مسـتحکم  دژ -/د؟ی
 ستارگان -./کن تالوت را» فتح«ةسور آني رو بر دمسپدهي درها گشودني برا پس است، بسته
  . ندارند حرکتي برای دستان و اندشده فیضع و سستیی گو که نمیبیم چنان را شب

ـ ب را آن چشمانم، در رفته فروی شاکخا چون برادرم، مرگ خاطرات و ادی. 10  و کـرده  داری
 و درخشندیم شب ستارگان کهیحال در کنمیم هیگر وستهیپ -/کندیم ریسراز چشمانم از اشک

 مبـاش  نگران زیعز بیکلي ا -./درخشندیم و مانده داریب بیکل مرگ در ستارگان آن کهی گوئ
  .گرفت خواهد بر در را همگاني زود به مرگ که ابیدر را قتیحق نیا و

ـ  هماننـد یی ها اشک و است رفته فرو چشمانم دری خاشاک و خار .11  بـر  را سـرخ  اقوتی
 نـه  و نهـد ی وامـ  را قلبم ام،ی درون سوزش نه -)./میگری م خون(است کردهي جار میها گونه
 بـدون  و ان،یـ گر کهي درازي ها شب اریبس چه -./دارد را سفرکرده اری بازگرداندني ارای دستم

 خواهـد  پروردگارش دارید بهي روز شک بدونی انسان هر -./رساندم صبح بهی ادرسیفر چیه
  .هستند گاهوعده در ایدن در مردم و رفت

 و آوردیدرمـ  پـا  از را هـا انسـان  ۀهمـ  مـرگ  کـه  است رسانده نیقی نیا به مرا تجربه. 12
 حق خداوند که دمیرس نیقی به -./است ریفناناپذ روزگار، کهیحال در برد،یم نیب از را اموالشان

 خداونـد  کـه ی نیبینم ایآ -./شدم بیترغ حقي سو به ،یاله تیخش و ترس خاطر به و است
ـ دن از را وفـادار  سمؤال و میحک لقمان و ریحم قوم قدرتمند پادشاه  روزگـاران  در و -/بـرد؟  ای

؟دیکش مرگ کام به را پادشاهی نجاش و انگریطغ فرعون و نیذوالقرن دور، اریبس
ی دشـمن  آن بـا  چـه  وی باشـ  داشـته  دوست را آن چه ستیني نابودي برا جزی زندگ .13

 ندیکجا -./استي نابود وی تباه به رو اموري  همه حال هر در بخشنده ای یباش لیبخ -!/یکن
 ،هـا  يبلنـد  کـه یی آنهـا  و -/برافراشـتند؟  بزرگي بناها و شکافتند را اهایدري  نهیس کهیی آنها
 همـه  آن پادشـاهان؟  همـه  آن نـد یکجا بلکـه  -/بودنـد؟  مالـک  را هـا  يآباد و شهرها ،ها یپست

 همـه  آن -/غـان؟ یبل و حانیفصـ  همـه  آن و انیـ جنگجو و شهسـواران  همـه  آن -/ان؟یجنگجو
 و بـا یزي شـعرها  ندگانیسـرا  همه آن ندیکجا بلکه -/بندگان؟ گناه از درگذرندگان و بالگردان
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 آنها ۀهم روزگار گردش -/ساعۀ؟ بن قس ای سیإمرؤالق همانند -/ر؟ینظی ب سخنان نندگانیآفر
ـ  جز آنها ایگو کهي ا گونه به -./افکندی نیسرزم در را هرکدام و گرفتي باز به را  چشـم  کی

 !نکردند درنگ ایدن نیا دری زدن برهم

ـ  شد خواهد آن ریاس عاقبت باشد، هراسان مرگ از کس هر. 14  خـارج یی توانـا  اگـر ی حت
  .کند اریاخت را آسمان در سکونت و نیزم ةکر از شدن

  .ندارد را آن ازي فرار راه چیه و نهاد خواهد گامي ابدي سرا به ناچار به ،یانسان هر. 15
ـ تخ و اریبسـ  گمان وی سخت با و کردم توقف اری منزل در سال ستیب از بعد .16  را آن لی

  .بازشناختم
ي ا گونـه  به بازشناختم را اری زلمن  درنگ، و تأمل از بعد و و اریبس زحمت و رنج با .17

  .داد نشان من به را بودم سرگرم خانه آن در گذشته زمان در آنچه که
ي هادانه چونان شده، سکنه ازی خال که آناني هاخانهي جلو در را دیسف آهوان پشکل .18

  !ینیبیم فلفل
ی ابانیب در شترمرغ ازي اگله همانند شانیهاخانهي جلو که هستندی اراذال ارید آن مردم. 19

  .لرزندیم و روندیم راه) آب وی خشک نیب مرز( علف و آبیب
ي ا دهیفا معشوق ارید آثار بر هیگر ایآی ول است، من زانیر اشک من، دردي دوا تنها و .20
  دارد؟

 که رانگریوی جنون و است، زانیر اشک رسد،یم من به ارانی ادی به من اقیاشت از آنچه .21
  .دیآیم من سراغ به مردم شیآسا هنگام

ی کسـان  جملـه  از و اسـت ي مصر دانشمندان و بانیاد از ،)1889(  »یالمرصف نیحس«. 22
. اسـت  بـوده ي و شاگردان از ،يبارود. داشتی مهم نقشی عرب زبان رونقي ایاح در که است
  .اوست فاتیتأل از» ۀیالعرب للعلوم ۀیاألدب لۀیالوس«  کتاب

  .است انینما دست پشت خال مانند خوله منزلي ها خرابه ثارآ ثهمد سنگالخ در .23
 پشـت ی کـوب خال همانندي انقره و بایز امواج بوزد منطقه آني هاآب سطح بر باد اگر .24
  .سازدیم آشکار را دستان

 در دسـت، ي رو بـر  شـده ی خـالکوب  اثر همانند راي ماندگاري هازخم محبوب، فراق . 25
  . ستا گذاشته امانت به قلبم
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 در -./است انینما دست پشت خال مانند خوله منزلي ها خرابه آثار ثهمد سنگالخ در. 26
 نـد یگویمـ  و دهنـد یمي دلدار مرا اندداشته نگه من سري باال را خود شتران همراهانم کهیحال
  .نکن هالك غصه از را خودت و کن شهیپیی بایشک

ی جواب چیه هاآن که هرچند  ریبگ را» اسماء« سراغ محبوب، ارید از ماندهی باق آثار از. 27
 بـر یی هاخرابهي هانشانه تنها منازل، نیا اهل کوچ از بعد  -./دهندینم کننده سؤال شخص به

  .است انینما کتاب نامفهومي هانوشته همانند که ماندهي جا
ـ  و اهیسـ ی چشمان با آهو چونانی محبوب له،یقب انیم در .28  در تاسـ  بـا یز و بلنـد ی گردن

 دو و چردیم آن ۀشکوف و وهیم از و) بودن بلند از هیکنا( دهدیم تکان را اراك درخت کهیحال
 خنددیمی اهیس به لیمای لبان با محبوب نیا -./دارد گردن در زبرجد و دیمروار گردنبند ۀرشت
ـ مان و درخشان افته،ی پرورشي گزاریر ۀتپ انیم در کهي ابابونه گل چونان شیهادندان که  انی

 شفاف وی نوراني اچهره و دهیکش آن بر نور ازی نقاب آفتابی گوئ کهیی بایز رخسار و -./است
  .نداردی چروک و نیچ چیه که شاداب و

 فربـه یی هاساق و دارد نقص بدون و سالمی چشمان و بایز و کیبار انیم من، محبوب. 29
  بودم مادر و پدر بهی متکی کودک من و نبود، شیبي ادختربچه او کهی هنگام -./دارد دهیورز و
  ).شدم عاشق( شدم مندعالقه او به

 مـوروث  و مکتسـب  اموال کردن نهیهز وی خوشگذران وی نوش باده من ۀشیپ وستهیپ.  30
 را او همـه  برافروختـه  مار چونان که هستمی چابک و زرنگ و زهوشیت مرد همان من -./است

  .دیشناسیم
 آشـکار  شـان یخو و خلـق  و رفتـار  در شانیهایبزرگوار که تندهسی قوم از من اکانین . 31

ـ ا از اگر -./است انینماي خو و خلق و منش و رفتار در تنها عزّت، وی بزرگ که چرا است  نی
  .شتابندی م تو به رساندني اري یبرا شک بدون ،یکن کمک درخواست بزرگواران

  
  و مآخذ منابع

.چهارم چاپ مرکز، نشر تهران، ،»نمت لیتاو و ساختار« ؛)1378(بابک ،ياحمد -
.بدوي عبدالرحمن چاپ بیروت، ،،»الحکمه عیون«،)م1980( سینا ابن -
  .2ط ،دارالمعرفۀ بیروت، المصطاوي، عبدالرحمن: شرح ،»إمرؤالقیس دیوان« ،)م2004(إمرؤالقیس -
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 ،»معاصـر  ادبـاي  بـا  مقایسه در جاهلی شاعر زهیر دیدگاه از مرگ« ؛)ش1386(رضا عقدا،ی افخم -
. 16و15شماره مشهد، اسالمی آزاد دانشگاه فارسی ادبیات تخصصی ۀفصلنام

 شـاعران  از برخـی  شـعر  در نـوآوري  يهـا  نشـانه  بررسـی « ،)ش1383(ابـراهیم  ،یبزچلوئ اناري   -
 ،)عربـی  ادبیـات  ضـمیمه (تهـران  دانشگاه انسانی وعلوم ادبیات ةدانشکد ۀمجل ،»عرب معاصر نئوکالسیک

58-67صص ،7و 6 يها شماره

 دار بیروت، الصمد، واضح الدکتور: وشرح تحقیق ،»الجعدي النابغۀ دیوان«  ،)م1998(النابغۀ الْجعدي،   -
.االولی الطبعه صادر،
ـ  ،)عـرب  معاصـر  دانشـمندان (»يبـارود ی سام محمود« ؛)ش1345(فیروز حریرچی، -   وحیـد،  ۀمجل
565-572صص. 31ةشمار

 .49الجزء ،13المجلد عالمات، مجلۀ ،»يالنقد اإلنجاز فی التناص «؛)2003(المختار ،یحسن  -
.4ط دارالمعاف، القاهره، ،»البارودي سامی محمود« ؛)م1981(عمر الدسوقی،   -
 الطبعـۀ  الثقافیـۀ،  المکتبـۀ  بیروت، البستانی، کرم: تحقیق ،»نابغۀ دیوان« ؛)التأریخ دون( نابغۀ الذُبیانی،  -

.یاالول
.یاالول الطبعۀ العلمیۀ، دارالکتب بیروت، ،»السبع المعلقات شرح« ؛)م2002(سینالح بن علی الزوزنی،  -
.الثانیۀ الطبعۀ دارالمعرفۀ، بیروت، حمدوطماس،: شرح ،»الدیوان «؛)م2005(یسلم ابی ابن زهیر  -
 جامعـۀ  الماجستیر، رسالۀ ،»بلخیر عقاب شعر فی التناص جمالیات« ؛)م2008-20007(زاوي سارة،  -
.المسیلۀ -وضیافب محمد
 معـروف،  ومحمدشـفیق  الجـارم  علی: تحقیق ،»البارودي دیوان« ؛)م1998(محمود البارودي، سامی  -

.یاألول الطبعۀ دارالعودة، بیروت،
ـ ی نـامتن یب« ؛)ش1390( بـه یط ،یفیس  - ـ الب عبـدالوهاب  اشـعار  دری قرآن ی تخصصـ  فصـلنامه  »یاتی

71-79صص پنجم، مارهش دوم، سال م،یکر قرآني ا رشته نیبي ها پژوهش

 الماجسـتیر،  رسـالۀ  ،»والـدراویش  الجازیـۀ  روایـۀ  فـی  التناص «؛)م2003-2002(وناسۀ صمادي،  -
.باتنۀ لخضر الحاج العقید جامعۀ الشعبیۀ، الدیمقراطیۀ الجزائریۀ الجمهوریۀ

.2ط ،یالقربي ذو انتشارات: قم ،یالجاهل العصری فی العرب األدب خیتار ،)م1998( ،یشوق ف،یض  -
 دارالمعرفۀ، بیروت، المصطاوي، عبدالرحمن تحقیق، ،»العبد بن طرفۀ دیوان« ؛)م2005( العبد بن طرفۀ  -
.یاألول الطبعۀ
.دمشق فرهنگ، وزارت اول، چاپ ،»قیالتطب و ۀیالنظر نیب التناص« ،)م2007(احمد ،یحلب طعمه  -
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 و اعالمـه  و اغراضـه،  اه،یقضـا (  »یهلالجا األدب« ؛)خیتار بون(عرفان وي غاز األشقر، و ماتیطل   -
.یاألول الطبعۀ داراإلرشاد، حمص، ،)فنونه

 الـبالغ  مجلـۀ  ،)البارودیـۀ  الزعامـۀ  دعـائم (»البـارودي  محمودسامی«): ق1348(أحمد شیخ، عبداهللا  -
.120االسبوعی،العدد

.العرب الکتاب اتحاد منشورات من دراسۀ دمشق، ،»الغائب النص« ؛)2001(محمد عزام،  -
ـ  ذوي منشـورات  قم، ،)2و1ج( ،»العربی االدب تاریخ فی الجامع« ؛)ق1422(حنا الفاخوري،  -  ،یالقرب
.اول چاپ

ـ  ،»البالغه نهج با ابوالعتاهیه دیوانی بینامتن« ؛)ش1387(یمرتض قائمی،  - ـ  انجمـن  ۀمجل  زبـان ی ایران
154-172صص ،4ةشمار عرب، وادبیات

.2عدد ،2مجلد فصول، مجلۀ ،»العربی القص فی المفارقۀ« ؛)م1982(سیزا قاسم،   -
 دمشق، ،)لنصوصها أنتروبولوجیۀ/  سیمیائیۀ مقاربۀ(»المعلقات السبع« ؛)م1998(الملک عبد مرتاض،  -

.العرب الکتاب اتحاد منشورات
. ،یالعربی الثقاف مرکز: المغرب ۀ،یالثان الطبعۀ ،يالشعر الخطاب لیتحل ؛)1989( محمد مفتاح،  -
ـ  ،»اول عباسی تا عربی درشعر زهدیات« ؛)ش1380(محمدرضا اسدي، ،یعل هبهانی،ب موسوي  -  ۀمجل
199-220صص ،20شماره ،یاألول دورة عالمه،

 اثیـر،  ابـن  دارالکتـب  بیـروت،  ،»الحدیثـۀ  الشعریۀ النهضۀ رائد البارودي« ؛)م1992(خلیل ،یالموس   -
.یالطبعۀاألول

 الکتاب اتحاد موقع: دمشق ،،»المعاصر و ثیالحدی العرب رالشع فی قراءات« ،)م2000( لیخل ،یالموس  -
.العرب
.یاألول الطبعۀ العمومیۀ، المکتبۀ بیروت، الدیوانم،« ؛)م1894( مهلهل  -
 الطبعـۀ  دارالمنـدالوي،  بیروت، ،»المناصرة شعرعزالدین فیی المعرف التناص« ،)م2005(لیدیا وعداهللا،  -

.یاألول
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ارودي مع الشعر الجاهلیالب التناص فی أشعار  
  جواد رنجبر

  پیام نور جامعۀ التدریس فی أتعضو هی
  فرع اللغۀ العربیۀ و آدابها

  سجاد عربی
  فی اللغۀ العربیۀ و آدابها الماجستیر

  

  الملخص
ظاهرة نقدیۀ من الظواهر النقدیۀ الجدیدة، أرسی قواعدها ژولیا کریستوا فی  إنّ التناص

أنّ کلّ نص هو امتصاص و تحویل لکثیر من نصوص  للمیالد و هی تري 1966عام 
لذلک فإنّ النص الغائب یکون مستبطناً فی النص . أُخري السابقۀ علیه أو المعاصرة معه

بناءاً علی هذه النظریۀ لیس هناك نص ثابت مطلقاً، بل کلُّ نص هو إمتصاص . الحاضر
الشعر العربی المعاصر بناءاً إتَّجه محمود سامی البارودي رائد . أو تولد لنصوص أُخري

علی التناصیۀ، إلی النصوص الکالسیکیۀ الغنیۀ خاصۀً الشعر الجاهلی، إتجاها بالغاً أدي 
إلی النهضۀ الشعریۀ المعاصرة و تُثبت هذه الرؤیۀ أنَّ البارودي بإهتمامه إلی هذه 

منا فی هذا انّنا اهت. النصوص الغنیۀ أحیا الشعر العربی و أخرجه من جموده الطویل
المقال أنّ نبین ما تکون من العالقات التناصیۀ فی أشعار البارودي مع الشعر الجاهلی، 

فاستنتجنا فی هذه المقالۀ بما أنّ . تلک العالقات التی تَمت عند البارودي عن علمٍ و وعیٍ
 .أغلبیۀ التناص فی أشعار البارودي مع الشعر الجاهلی یعتبر من نوع االمتصاص

  .الشعر الجاهلی ، الباروديالتناص، : مات الدلیلیۀالکل
  

  


