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 در اشعار بارودی« هنری خودشیفتگی»های واکاوی جلوه

 
 دانشگاه شيراز ،، استاد زبان و ادبيات عربی1سيّد فضل اهلل ميرقادری

  دانشگاه اصفهان ،دکتری زبان و ادبيات عربیداود نجاتی، 

 دانشگاه اصفهان ،عفت مردانی، دانشجوی دکتری زبان و ادبيات عربی

 
61/50/6931تاریخ دریافت:  71/51/6931تاریخ پذیرش:    

 

 چکیده
. این گيردسرچشمه می او از ضمير ناخودآگاهو  است سرایش شعر، زایيدة روح تلطيف یافتة شاعر

. از این پس، شاعر د و به ستایش و تمجيد آن پرداختآفرینش هنری، از دیرباز، در کام بشر شيرین آم

و خود نيز، سر تعظيم بر آستان هنرش شود رور میمغ یابد،در اوج منزلت ادبی و هنری میکه خود را 

تعظيم اشعار خویش تسبيح و ساید و زبان به آورد و زانوی خاکساری بر درگاهش میمی دفرو

های این خودستایی شاعرانه در اشعار بارودی، از پيشگامان شعر معاصر گشاید. از آنجا که جلوهمی

تحليلی، به واکاوی این  –کوشد تا با روش توصيفیمیعرب، نمود چشمگيری یافته است؛ این پژوهش 

های و جنبه خودشيفتگیشاعر بپردازد و نمودهای هنری  دیواندر  و اسباب گرایش به آن پدیده

بارودی را باید در تربيت و بلندپروازی  خودشيفتگیتشریح نماید. عوامل تأثيرگذار در  را آن نوآوری

وجو کرد که نمودهای آن، در فخر به جست کالسيسمپيشگامی  منصب نظامی وشاعر، اشتغال او در 

نوگرایی و احيای سنت شعر، مباهات به نيروی بيان و موهبت شعری و رجحان منزلت شعری خود بر 

 دیگر شاعران تجلی یافته است.

 

 

 .خودشيفتگی، ، بارودیشعر معاصر عرب، کالسيسم یدی:کلمات کل

                                                           

 Email: sfmirghaderi@gmail.com :نشانی پست الکترونيکی نویسنده مسئول -1
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 مقدمه
ای از انسان را شکل داده است که ، چهرهن بيستمه قرنيمهای اجتماعی از دگرگونی

به عقيده بسياری از متفکران حوزة روانشناسی، اش را خصوصيات ذهنی و رفتاری

این  ( خالصه کرد.Narcissism) «نارسيسيم»یا « خودشيفتگی»در مفهوم توان می

( برای Havelock Ellisتوسط هوالک اليس ) 1191اصطالح برای نخستين بار در سال 

( آن را به عنوان Sadger، سادگر )1199توصيف نگرش روانی به کار رفت و در سال 

: 0999)غرانبير، یک اختالل شخصيت برای تحليل روانی شخصيت مورد استفاده قرار داد 

گرفته  وام یونان باستان در ایافسانه ةنام خود را از یک چهر ،اختالل شخصيتاین  .(1

خود شد و  شيفتةکه با دیدن تصویر خود، سيمایی ان و خوشپسر جواست. نارسيس 

(. 0/052: 1910 گنجی،ر.ک: )کشانيد  در پایان، این خودشيفتگی، او را به ورطة خودکشی

بر آن وضع فکری و برداشت خود » ،از دیدگاه فرویداین اختالل شخصيت روانی، 

دهد، عشق قرار میجای دیگران هدف انگيختة انسان که در آن، شخص خودش را به

در حد معينی، در ذات بشر »این ویژگی به شکل عام و  .(99: 1991)محمّدی، « داللت دارد

های مهم برای اعتماد به نفس و احترام به خود به شمار وجود دارد و یکی از شاخصه

آید. امّا خروج از حد و افراط در آن، سبب تکبر و استمرار این وضعيت غرورآميز، می

های تيپ از مشخصه (.09: 1299)بحری، « شوداختالل شخصيت خودشيفته میباعث 

خودبزرگ پنداری آنها و کمتر و کوچکتر شمردن »توان به شخصيتی خودشيفته می

شان به احساسات اشخاص و شکست آنان، توجهیدیگران، غرور و تکبر فراوان و بی

های مثبت در تمام ویژگی نياز شدید به توجه و محبت دیگر افراد و منحصر نمودن

امّا دیری نپایيد که هيمنة این اصالح  اشاره نمود. (29و 24: 1119)البحيری، « وجود خود

و با کارکردی متمایز، به  برساخته، مرزهای روانشناسی را به سمت ادبيات در نوردید

از  حضور پُررنگ و پُربسامد مضامينی»کار گرفته شد.  در عالم ادب به نحو چشمگيری

« قبيل فخر، مفاخره، مباهات وغيره در ادبيات ملل، دليلی برای اثبات این مدعاست

بيند؛ نمای هنر میآنگاه که شاعر، اشعار خود را آیينة تمام. (41: 1911)باغجری و ترکشوند، 

ای گشاید که سبب پيدایش پدیدهبان به تقدیس اشعار خود میو ز بالدبر خویشتن می
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نوعی دلبستگی وعالقة »منظور از این پدیدة ادبی،  .شودمی« هنری تگیخودشيف»به نام 

ای برای باشد و چون تکلّم وسيلهبيش از حد هنرمند به موهبت هنری و اثر خویش می

کالم نویسندگان بيشتر نمایان  ابراز این نوع خودشيفتگی است، در شعر شاعران و

 (. 021: 1991نيا و دیگران، )طاهری« ردشود و کمابيش در اشعار همة شاعران وجود دامی

 به شعر و ادب خویش، شيفتگیخود است که خودستایی و بارودی از جمله شاعرانی

این واکنش انفعالی و تا حدی  خورد.چشم می در دیوانش به ،بسامدی بسيار گستردهدر 

ر را به شود و شاعغير ارادی به دنيای خارج، گاهی در شعر بارودی به افراط کشيده می

  کند. افراد دارای تيپ شخصيتی خودشيفته نزدیک می
 

 پیشینة پژوهش

هنری در اشعار بارودی صورت نگرفته؛  خودشيفتگیهرچند پژوهش مستقلی در زمينة 

 هایی به دست آمده است که با موضوع بحث، ارتباط دارند:اما پژوهش

با عنوان  ظ و متنبیکه در بررسی خود ميان حافش( 1991نيا و همکاران )طاهری

حافظ را  خودشيفتگی، «بررسی پدیدة خودشيفتگی )خودستایی( در شعر حافظ و متنبی»

که متنبی هر دو شخصيت هنری اند، در حالیمنحصر به بُعد هنری و شعری خود دانسته

ستاید که نمودهای خودشيفتگی چشمگيرتری را در دیوان شاعر و حقيقی خود را می

با ر پژوهش تطبيقی خود ش( که د1912توکلی کافی آباد و همکاران ) به دنبال دارد.

، ظهور این پدیده در اشعار دو «متنبیخاقانی و  بررسی خودشيفتگی در شعر»عنوان 

تری دانند که این موضوع، سبب آفرینش تصاویر بکرتر وتازهشاعر را توأم با غلو می

ش( که در 1911ترکشوند ) باغچری وهای خاقانی شده است. مخصوصاً در سروده

، «خودشيفتگی )نارسيسيسم( در شعر احمد الصافی النجفی»با عنوان  پژوهش خود

واکنش شخصيت خودشيفتة احمد صافی نجفی را به سطوح مختلف ناهمگونی با جهان 

اند که شاعر به موازاتِ تشدیدِ مخالفتِ مخاطب، سطح خودشيفتگی دادهبيرون ارتباط 

مالمح » که در پژوهش خود تحت عنوان ق(1299) بحریدهد. خود را افزایش می
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های خودشيفتگی متنبی را در بزرگ پنداری ، نشانه«فی فخر المتنبی وحياته النرجسيّة

  .کندجو میوخود و تحقير مردم و نادیده انگاشتن نياکانش در فخر تحليل و جست

 خودشيفتگی»های وهتحليلی، به واکاوی جل –این پژوهش، که به شيوة توصيفی 

را نيز تحليل  پردازد و دالیل روی آوردن شاعر به این پدیدهدر اشعار بارودی می« هنری

 کند.کند و سطوح مختلف پدیدة خودشيفتگی در شعر او را بررسی میو روانکاوی می

 

 پژوهشهای سؤال
 چيست؟ خودشيفتگیدالیل روی آوردن بارودی به   -1

 های شاعر نمود یافته است؟در سروده ضامينیمدر چه خودشيفتگی پدیدة   -0
 های نوآوری بارودی در خودشيفتگی هنری کدام است؟گونه  -9

 
  بارودی خودشیفتگیعوامل تاثیرگذار در 

جو کرد که و، عوامل گوناگونی را باید جستخودشيفتگیدر زمينة گرایش بارودی به 

 گردد:ها اشاره میترین آنبه مهم

 

 شاعر زیتربیت و بلندپروا
ر مدیر و مدبّزیر نظر مادری آگاه،  ومحروم  از نعمت پدر در هفت سالگیبارودی 

تأثير بسزایی در  ،این تربيت زنانه(. 912: 0999و عبدالرحمان،  19: 0991 )الجيوسی،تربيت شد 

شعر  پيشرفتدر ادبيات عربی، »شعری بارودی بر جای گذاشت، زیرا شکوفایی قریحة 

رویکرد و دیدگاه سرایندگان  و ای با شخصيت زن دارد...قابل مالحظه پيوند ،و ادبيات

« از این اشعار به وضوح قابل دریافت استپذیری از روحية زنانه نسبت به زن و تاثير

که آید به شمار می او آموزگارنخستين  این، مادر شاعر،عالوه بر  (.19: 0991 )حيدوش،

روح و روان کودک را چنين » کشيد وتصویر میفرزند به را برای  نياکان هایرشادت

 (.01)الحدیدی، د.ت: « نفس پدرانش باشد دار ميراث مجد و عزتداد که وامپرورش می

 .ریزی شددر وجود شاعر پایهزنانه  یخودشيفتگی و عُجب بنایِ اینچنين، سنگِ
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 اشتغال در منصب نظامی

درآمد. مصر  ارتش یتعضو، به آن. پس از پرداختبارودی در مدرسه نظام به تحصيل 

های رزمندگی خویش را به نمایش گذاشت و چندین نشان قابليت»او در این برهه، 

طلب بارودی با روح فخّار و جاهچنين، این (.002: 1145 )الدسوقی،« افتخار نيز دریافت کرد

 آميخته، و حس اقتدار، با فخر و خودستایی در هم یافتمنصب نظامی پرورش بيشتری 

 ود یافته است. . از این رو بالندگی به شجاعت و دالوری در جای جای دیوانش نمشد

 

 )مدرسة االحیاء( پیشگامی کالسیسم

، جایگاهی ویژه دارد. شاعر هر فرصتی را مغتنم بارودیفخر در قاموس ادبيات 

اکتفا  خودبه شجاعت  دارد. وی تنهاباز نگه می خودستاییشمارد و عرصه را برای می

شعر و ادبش را اسباب همسری با ی، برتربينی علم وادی خود بلکه با ورود به کند؛نمی

 یکی از پيشگامان» آورد. بارودیبه شمار می آنانتعرض به  بزرگ و حتّیشاعران 

نهضت جدید، شاعر و سوارکار عرصة شمشير و قلم بود. او تصویری اصيل از چهرة 

در این پيشگامی  (.101 :د.ت)الفاخوری،  «نمودرجال نهضت در قرن گذشته را نمایان  

 هنری در شاعر بوده است. خودشيفتگی ةروحياساسی  ، از عواملکتب کالسيکم

 

 هنری در اشعار بارودی خودشیفتگیکاربست پدیدة 

بارودی از مشهورترین شاعرانی است که به صورت بسيار گسترده به خودستایی و 

های ست. این نوع خودشيفتگی هنری، به جلوهتمجيد از هنر بيان خود پرداخته ا

به واکاوی این نمودها  اینجاهای بارودی ظهور یافته است. در گوناگونی در سروده

 پردازیم: می

 

 فخر به نوگرایی و احیای سنت شعر

داند که با بخشی میپندارد و خویشتن را جانبارودی، ادبيات پيش از خود را مرده می

ورطة ابتذال رهانيده  درآن دميده و آن را از مرگ حتمی و سقوط  دم مسيحایی خود در
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شاعر بر این باور است که پدید آورندة  صنایع و بدایعی در کالم بوده که در است. 

ند، به معارضه با معلقه عنتره ای بلسنت پيشين شعر، رایج نبوده است. او در قصيده

 ایستد و مطلع معروف آن:می
 رَ الشعراءُ مِن مُتردَّمِ       أم هَل عَرَفتَ الدّارَ بَعدَ تَوَهُّمِ ؟هَل غادَ          

(114: 1195)عنتره،    

های خودستایی شاعر به که از بهترین نمونه شاعر در این قصيده کند.را نقض می

به خود، جنگاوری و شعرش فخر می ورزد، و  (،592: 1119)البارودی، آید شمار می

 کند:کتب شعر معرفی میخویش را احياگر م

 دَّمِـــأوَ مقـــزَّ شَـتالٍ بَ بَّرُوَلَ  ردّمِ       ــراءُ مِن مُتــدَرَ الشعاکَم غ       

 بالصَّمتِ أو رعف السّنان بعَندَمِ  رَجُالً إذا اعتقلَ النُّهی     وَکَفاکَ بی        

 رعتُ فرسانَ العجاجِ بِلهذمیوَصَ نفاسَ القَریضِ بِمَنطِقی       أَحيَيتُ أَ       
 (599و  594 :1119)بارودی، 

 رویی که از پيشينياندنبالهچه بسا  .ای که شاعران آن را نسروده باشندچه بسيار نغمه[

که چون عقل با سکوت در بند کشيده  / از مردانگی من، همين تو را بسسبقت گيرد 

شعر را احيا  هاینفسبيان خویش، ها با خون قرمز گشت؛ / با )نيروی( نيزهشد یا سر

 .]نمودم و با شمشير بُران خود، مردان ميدان را زمين زدم

این بند از شعر، به بيان احساس ستایش شاعر نسبت به کالم و تمجيد اشعار خویش     

کم "در قصيدة عنتره به  "هل"شاعر در بيت اوّل، با تغيير استفهام  اختصاص دارد.

را بازنمود کرده است. از نظر بارودی، به یقين، مطالب فراوانی  ، تصویری زیبا"خبریه

بالد و شأن رو، شاعر بر خویش میاند. از ایناست که شاعران پيشين به آن نپرداخته

کند که در این مسير، منزلت شاعری نوپا و رهروی توصيف میخود را در این مسير، 

  سبقت را ربوده است.قراوالن عرصة شعر، گوی باليدن گرفته و از پيش

که با خالقيت و نبوغ دانند. چرابارودی را بنيانگذار مکتب احيای ادبی معاصر می

خود توانست به احيای ميراث قدیم عربی بپردازد. همين عنوان احياگری او را بس، که 

 های فصاحت ببيند:بر ادب خویش ببالد و خود را شکافندة چشمه
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 وَّمِــلَ الحـــقٍ          عَذبٍ رویتُ به غَليـــانِ بمَنطِـــينبوعَ البَوَفَجرتُ یَ     

 دَّمِــــرِ مُتَقَـــحلَةِ شاعلَيسَت بنِ عُ          ـــــئبَدا للقَریضِ یطَبعنَشأتُ بِ     

 "مُسلمِ"فُّ من طربٍ عَریکةُ خوَت       صَبوَةَ عاشقٍ    "الحَکَمیُّ"ها یَصبُو بِ     

 رَ مُقَوَّمِــــحُ لَيسَ یَروقُ غَيـوَالرُّم  هِ        ـــاجِ قناتـــــتُهُ بَعدَ اعوِجقَوَّم      
 (594و  591: 1119)بارودی، 

های سرگردان را های فصاحت را با بيان شيوایی شکافتم که با آن عطش انسانچشمه[

ر آیين شاعری که د به وجد آمدآیين هایی نوپدیده ،برای شعر با طبع من / فرونشاندم

آن بود و طبيعت مسلم بن وليد از  دلبستةابونواس،  (هایی که)بدعتپيش از این نبود / 

/ بنيان شعر را بعد از آنکه قامتش کج شده بود، استوار  آمدبه وجد میسر شوق 

 .]ای که راست نباشد؛ زیبا نيستگردانيدم. به راستی، نيزه

راز منصب شعر و باالتر از دیگر شاعران در این قطعه، بارودی خود را بر ف    

ادای دین خود ز سخنش جاری شده است؛ کند. شاعر، شهد و شکری را که اوصف می

مانند و کارامد های بیداند و معتقد است که با بدعتبه فرونشاندن عطش منتظرانش می

 ابونواس )لقب الحکمیّ هایی کهخود، مکتب شعر را از ورطة ابتذال رهانيده است، آیين

، به عنوان دو تن از از نوآوران شعر در عصر عباسی، نيز و مسلم بن وليد شاعر عباسی(

های در سروده (.594: 1119)بارودی، پسندند و دوست دارند های شعری را میاین بدعت

، پيوند و همراهی شجاعت در ميدان نبرد و مالحت در پهنة هنر، تا جایی در بارودی

را تنها شاعر و مبارز تمام  او با جسارت تام، خودپذیرفته است که  اشعار شاعر صورت

مهم  ترین مشخصة این اختالل، خودمهم»به گفتة روانشناسان، کند. ميادین معرفی می

ای است. صاحب قدرت و دارای کند که انسان ویژهانگاری است. فرد گمان می

 (.12: 1919، )اشرفی« ثال استماستعدادها، بی ها وجذابيت خاصی است. در توانایی

کمال و  اوجشعر خویش را در بيند و کم و کاست میخود را یگانة بی بارودی،

داند که فروید، پيدایش اختالل شخصيت خودشيفته را هنگامی می یابد.نقصی میبی

: 1119)البحيری، « تنها او مرکز و محور ابداع، آفرینش و ابتکار است»شخص تصور کند 

، اعالم حضور زی و اشعار نغز و بدیع است که اینچنينبه یاری همين نوپردا رشاع (5
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ان را به صوتِ تجلیِ آهنگِ خود را بر دفتر شعر و ادب دیکته، و گوش جهاني

 نماید:هایش آکنده میسروده

 رَیدُهُ عَلَی جَبَلٍ لَانهَالَ فی الدَوِّ   هُ      ــعِ الشعرِ ما لَو تَلَوتُوَلی مِن بَدی        
 دُهُـوَإن رَقَّ أزرَی بِالعُقُودِ فَری     زَندَةَ الحَربِ لَفظُهُ     دَّ أَورَیإذا اشتَ        

 (121: 1119)بارودی،                           

صاحب اشعاری بدیع هستم که اگر آنها را بر کوه بخوانم، دامنه کوه در دشت سرازیر [

نرم  لفظشچون  افروزد.ردد، شعله جنگ را بر میم گشعرم محک لفظشود / چون می

 .]کندارزش میگردد، تک نگين شعر من، گردنبندها را خوار و بی

او در « بدیلتمجيد بی»تصویر بسيار زیبای شاعر در بيت اوّل، که بر محور     

ابهت و »ای تنظيم شده است که مخاطب، خودشيفتگی به اشعار خویش است؛ به گونه

کوشد تا با شاعر میکند، و در این ميان، ها را به خوبی حس میآن سروده «جمال

بارودی شعر  .تأثير بيشتری را بر مخاطب بر جای گذاردآفرینش فضایی پارادوکسيکال، 

یابد، اشعاری که چنان در هيمنة معانی ژرف، سيطرة های بدیع میخود را بر ستيغ بلندی

که اگر بر کوه )نماد عظمت و هيبت(، خوانده شود؛ بدیع و گسترة جمال گرفتار آمده 

هایش را در اوج فخامت و شاعر، سرودهریزد. صالبت آن درهم شکسته، فرو می

چون »ای که ، به گونهکندهای کارزار معرفی میزنة ميدانآتشبيند و آن را استواری می

 ویژگین اشعاری که ای«. افروزدلحن شعرش محکم گردد، شعلة جنگ را بر می

گون که گاهی در اوج استحکام و حماسهمحور را در خود ذخيره دارند پارادوکس

های لطافت و ظرافت را نيز به نام خود فتح تارکِ قلهتوانند و گاهی دیگر می، باشند

چون لحن شعرش نرم گردد، تک نگين اشعارش، گردنبندها را خوار و »نمایند، چراکه 

  که: بسيار دلنشينشعاری ا «.کندارزش میبی

 أوَ النَّيّـِرَینِ قَصِيــدُهُــاحِ إِذا سَرَی         وَیَسبِقُ شَــیُقَطِّعُ أَنفــاسَ الرِّی      
 عَ الغِناءِ نَشيدُهُــکَفَی القَومَ تَرجيــــدٌ فی مَقامـــَةٍ        إِذا ما تَالهُ مُنشِ      
 خالِداً         وَذِکرُ الفَتَی بَعدَ الممَاتِ خُلُودُهُ سَيَبقَی بِهِ ذِکرِی عَلَی الدَّهرِ     

 (159: 1119)بارودی، 
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هایم بر منزلت ماه و قصيده. بردنفسِ بادها را میو چون اشعارم پراکنده گردد، [

خوانی آن را در مجلسی بخواند، سرود شعرم آن چون آوازهگيرد / خورشيد پيشی می

من در طول کند / با این شعر است که یاد نياز میگری بیوم را از شنيدن هر آواز دیق

 .]شود. یاد جوانمرد بعد از مرگ، ماندگاری نام وی استروزگاران ماندگار می
که در سرعت انتشار  است هاییسرودهبارودی بر این باور است که صاحب      

ار بر دامنة رباید و گسترة انتشار آن اشعشهرت، گوی سبقت را از باد گریزپای می

بر منزلت ماه و خورشيد »افتد و در شکوه و جالل، نامحدود حرکت بادها نيز پيش می

ناچيز اینچنين، غرور کوه، صولت باد و هيبت خورشيد و ماه را «. گيردپيشی می

های دلکش او، از توان طبيعت بيرون است. سان سروده، چراکه کارستانی بهشماردمی

در ابتدای بند، عالوه بر اشاره به جنبة نوگرایی و احيای سنت ، «بدیع الشعر»ترکيب 

دهد. شعر، تازگی مفاهيم و مضامين موجود در آن را نيز مورد تأیيد و تأکيد قرار می

نغز که شاعر با جسارتی سرشار از غرور، تصویر هنر خویش را در  به غایتاشعاری 

بندِ طه، یاد و نام خود را بر نقشبه این واسو  گذاردبه نمایش میها چارچوب قاب آن

یاد جوانمرد بعد از مرگ، ماندگاری نام وی »نماید، چراکه هرآینه، روزگاران حک می

رحم زمان از های بارودی، ضامن یادبودِ نام و شهرت او در عبور بی، و سروده«است

 دهليزهای فراموشی است.

ت که با یک بازگشت آگاهانه به سرایان نوپردازی اسبارودی از زمرة نخستين سخن    

ادب قدیم و ترکيب و آميزش آن با مضامين بکر و باریک خود، سبب آفرینش گونة 

سرایی معاصر گردید. وی شکوه دیگربارة شعر را مرهون نوآوری خاصّی در شيوة سخن

مانند در احياء و آفرینش شعر، داند. همين توانایی شگرف و بیذهن و زبان خویش می

ای نهادین و ناخودآگاه به وادی ستایش به گونه -برخالف دیگر شاعران–ی را بارود

کشاند تا خودشيفتگی به عنوان یک پدیده، از عناصر سازندة ادب و هنر خویش می

حقيقی خودشيفتگی هنری  فخر و برابرنهادِ های شاعر به شمار آید و نام او، طرازِسروده

 قرار گيرد.
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 و موهبت شعریمباهات به نیروی بیان 

عت اشعارش بدیل مُلک سخن، فتيلة ابتذال ادب را به مقراض بدهرچند سوارکار بی

کند گی بارودی به هنر خویش، به فخر او به احياگری بسنده نمیچيند؛ امّا خودشيفتمی

و در سطوح دیگری نيز قابل پژوهش است. بارودی، در سراسر دیوانش، به نيروی بيان 

 ورزد:ش مباهات میو موهبت شعری خوی
 ونِ غَریبَةٍ            إِذا أُنشِدَت أَفضَت لِذِکرِ بَنی سَعدِ ـــوَلی کُلُّ مَلسَـاءِ المُتُـ     
 نِ الوَردِلطَفُ عِندَ النَّفسِ مِن زَمَوَأَ     مِن نَغَمِ الحُدا       اعِأَخَفُّ عَلَی األَسم     
 لِ حُسنِها            أَساطيرَ مَن قَبلی، وَتُعجِزُ مَن بَعدیو بِأَذیاـــــَدَّرَةٌ تَمحُمُخ     

 (114: 1119)بارودی، 
سعد زنده من، صاحبِ سلسله قصائدی روان هستم که چون سروده شوند؛ خاطرة بنی[

نوازتر است و از اوانِ گل، بيشتر بر های من(، از آواز شتربان، گوششود / )سرودهمی

و شاعر پس از من  محوهای پيشين را ( با زیبایی خود، اسطورهنشيند / )اشعارمجان می

 .]کندمیرا ناتوان 

ای که به فصاحت قبيلهسعد )های خود را برپا دارندة بيرق بنیبارودی، سروده     

 شهرتنغز که از  به غایتکند؛ اشعاری کران ادب معرّفی می( بر پهنة بیمشهور بودند

های که، نه تنها اسطورهچنانتر است. آننگامة گل، دیدنینوازتر و از هشتربان، گوش

پيشينيان را از ميان برداشته، بلکه شاعران پس از او نيز از آوردن معانی آن عاجز و 

در « نشينمستور و پرده»با داللت معنایی « مخدّرة»ناتوان هستند. دقّت در انتخاب واژة 

کند، تا فاهيم آن را نيز تأیيد و تأکيد میتوصيف شعر، عالوه بر جمال شعر، بکر بودن م

مخدرة که دالّ بر پوشيده و در حجاب  های معناییشاعر خودشيفته، به یاری داللت

ای را به خوانندگان اشعارش مدعی شود که توانسته مفاهيم پنهان و پوشيده بودن است،

بر گذشتگان عشوه فروشد و اشعارشان را در قياس با و از این پس، ، تقدیم دارد

مقدار خواندن اشعار های خویش، ناچيز شمارد. امّا خودشيفتگی شاعر به بیسروده

شود، بلکه او با جسارتی لبریز از های خود بسنده نمیپيشينيان در برابر هيبت سروده

ز آوردن همانند ناتوان و بيند که اخوار خوان ادب خود میغرور، آیندگان را نيز جيره
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اند. او دریایی از بيان است که هرلحظه در حال پرورانيدن گوهر شعر خویش درمانده

 است:

 إِذا جاشَ طَبعی فَاضَ بِالدُّرِّ مَنطِقی      وَ ال عَجَبٌ، فَالدُّرُّ یَنشَأُ فی البَحرِ        
 (099: 1119)بارودی، 

که دُر از ریزد. و این جای تعجب نيست؛ چرادُر میاگر درونم به خروش آید، از زبانم [

 .]آیددریا به عمل می

کند که با هر در این تصویر زیبا، شاعر درون خود را دریایی از معانی ترسيم می     

کند و دَرهای معرفت را تالطم خویش، دُرهای مفاهيم واال را به ساحل ادب پرتاب می

د. او از رهگذر تشبيه محسوس اشعار خود به گشایبر روی خوانندگان اشعارش می

بدیل بندد تا تجلی شکوه بیبها، تاالر کالم خویش را آذینی از غرور میدُرهای گران

 :بيان را در آیينة تابان اشعارش به نظاره بنشيند

 رِــثر مَقالی إن جَهِلتَ خَليقَتی           لِتَعرِفَنی، فَالسّيفُ یُعرَفُ باألَـــتَدَبَّ       

 رِـبِهِ کُلُّ أرضٍ فَهوَ رَیحانَةُ العَص   واَل تَعجَبَن مِن مَنطِقی إِن تَأَرَّجَت              
 وَذِکرُ الفَتَی بَعدَ المَماتِ مِنَ العُمرِرِ مَن لَم یُالقِنی          ــسَيَذکُرُنی بِالشِّع       

 (092: 1119)بارودی، 
ر سخنم تأمّل کن تا مرا بشناسی. )چراکه( شمشير، با اثرِ اگر به خوی من آشنا نيستی؛ د[

شود / اگر عالَم از سخن من خوشبو شود؛ جای شگفتی نيست، )زیرا که( آن شناخته می

رو نشود، با شعرم مرا بخاطر بهسخنم، گُل خوشبوی روزگار است. هر که با من رو

 .]ستآورد. یادِ جوانمرد، پس از مرگ )گرامی داشته شده( امی

بارودی در موارد بسياری، نفوذ کالم و قدرت شعری خود را به قدرت شمشير      

مانند کرده است. در این بند، شاعر به یاری تشبيه، از دو دریچة متفاوت به شعر خود 

سخن،  ه)السيف: شمشير( ب تشبيه ضمنینگریسته است. در بيت اوّل، ذهن با کمک 

شعر به شمشير برقرار و اثبات  را در تشبيه "وذتأثيرگذاری و قدرت نف"شبه  وجه

نماید. در بيت کند، تصویری که از سویی دیگر، سيطرة کالم شاعر را نيز ترسيم میمی

دوم، با تشبيه شعرش به گُل خوشبوی زمانه، بر جمال و لطافت بيان خود داللت و 
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، باغ اشعار "جمال" و "تأثيرگذاری"فرد  کند و با تلفيق دو ویژگی منحصر بهتأکيد می

کند. او برترین اهل فصاحت در پهنة ادب و ها، آذین میخویش را با زیباترین شکوفه

   دالورترین جنگجویان در صحنة کارزار است:

 العُلَا           نَعيمٌ، واَل تَعدُو عَلَيهِ المَفاقِرُکِ دَرَأَنا المَرءُ ال یَثنِيهِ عَن          

 رُـوَأَفوَاهُ المَنَایَا فَوَاغِصَؤُولٌ       مُ الرِّجالِ عَوَازِبٌ       وَأَحلَاقَؤُولٌ          
 (020: 1119)بارودی، 

شود دارد و نه فقر، سدّ راهم میها باز میمن فردی هستم که نه مال مرا از درکِ بزرگی[

جنگجویی اند. ها به فراموشی سپرده شدهکه عقل/ صاحب زبانی فصيح هستم، در زمانی

 .]که مرگ با دهانی باز، )در کمين( استحالیشجاع هستم، در

: جنگجوی صَؤولٌ»و « : صاحب زبان بسيار فصيحقَؤولٌ»کارگيری دو صيغة مبالغه به     

 تادر راستای خودشيفتگی شاعر به اشعار و خودش به کار رفته است، « بسيار شجاع

رساند. و از این پس، شاعر را به امضا میگونه بارودی، بيانة خودشيفته بودنش بدین

های نماید و برگبرد ادبيات وقف میدریغ اشعارش را در مسير پيشبیخودشيفته، گنجِ 

دارد و چلچراغ ظریف اشعارش را، عاشقانه و با غرور، به بوستان ادب پيشکش می

 کند:وار اشعارش نورانی میها را به شعشعة آذرخشکهکشان

 ولِی مِن بَالغٍ لِمُفلِقِــا بَعدَ قَـفَمَ        اری، وَدَع کُلَّ مَنطِقٍ ــشعبأَ تَرَنَّم    

 قِــنَ فَيلَـاً بَيـــورَاً تَرَاهُ لَهذَمـوَطَ   هُ زَهرَةً بَينَ مَجلِسٍ     وراً تَرَاـــفَطَ     

 المِ تَعَلُّقیـابِ الکَدَــداً بِأَهـشَدی     الً، وَشِبتُ وَلَم یَزَل   ـفعَلِقتُ بِهِ طِ    
 ا لَم تُفَتَّقِــامِهــعَ فی أَکمَـــبَدَائ      مَا أَرَدتُ، فَلَم أَدَع  بَلَغتُ بِشِعری     

 لِتَروَی وَهَذَا مُرتَقَی الفَضلِ فَارتَقِ      لشِّعرِ، فَاقصِد حِياضَهُ   فَهَذا نَميرُ ا    
 (990و  991: 1119)بارودی، 

زمزمه کن و هر سخن دیگری را فرو گذار. بعد از کالم من، هيچ شاعری اشعار من را [

بينی، گاه تواند اشعاری عجيب سراید / گاه آن را به مانند گلی در ميان مجلس مینمی

که پا به  ان کودکی، شيفتة شعرم بودم و اکنونهمانند یک شمشير در ميان سپاه / از زم

تار و پود وجودم گره خورده است / با شعرم به ام، همچنان این عالقه، با سن گذاشته
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و هيچ بدیعِ غالف نگشوده )واستفاده نشده( ای را فرو خواستم؛ رسيدم آنچه می

یابی به آن برآیيد، تا از / این شعر، خالص است. در صدد دست نگذاشتم

 .]هایش سيراب گردید و سبب ارتقای فضل است، با آن به اوج برسيدسرچشمه

های خود دارد؛ بسيار قابل س شعف و رضایت خاطری که بارودی از سرودهاحسا     

احساس حزن و اندوه در افراد »زدنی است.روانشناسان بر این باورند که تأمّل و مثال

 (.50: 1191)البحيری،  شودخودشيفته، مگر در مواقعی بسيار نادر، به هيچ وجه هویدا نمی

با تار و پود وجود »که  یپيوندهای خود بوده، دهبارودی از دوران کودکی، شيفتة سرو

خودستایی از کالم و بيان خویش به و اینچنين، بارودی «. شاعر گره خورده است

نشيند. اشعارش را بر فراز آسمان ادب به تماشا می باشکوه و تداوم پرواز پردازدمی

 گون که جامع تمام محسنات و بدایع است:اشعاری پُرمغز و جادو

 رَّمِــرَ مُحَــفی طَيِّها لَو کانَ غَي  ادُ السّحرُ یَبلُغُ بَعضَ ما         ـــفِقَرٌ یک   

 قَ فَهو بادی المعلَمِــعمّا تالحنِ ینبئُ صَدرُه           ـهُ الطرفَيـــــمُتَشاب   

 مُحَکَّمِ البَدیهَةِ فی القَریضِ یَقظِ   قٍ        ـــِةِ مُفلـبِلَهج تُ مَنطقَهُـأَحکَم   

 مِهَی لِحَیٍّ مُلـع قَبلـــلم تَجتَمِ  رٌ جَمَعتُ به ضُروبَ مَحاسِنٍ         ـشِع   
 (599: 1119)بارودی، 

های( آن نفوذ )ابيات و ترکيب در البالی ،بندهایی که اگر سحر و جادو حرام نبود[

نشان از  ،زشهر دو طرفش شبيه به هم است به گونه ای که آغا) شعر من(، / کرد می

آن را با  )و گفتار( آید؛ دارد / بيانی، و خبر از آنچه در ادامه مهای آنة مشخصههم

ای در )فن( شعر و بدیهه) کالم من( استوار گردانيدم.  گر()و ابداع لحنی شکافنده

شعری را محکم گردانيدم که با آن تمام محسنات را جمع کردم که  / داوری شده است

 .]شودای پيدا نمیها( نزد هيچ شاعر الهام یافتهین زیبایی، )اقبل از من

کند و هایش را بر ستيغ باشکوه بالغت و کمال تصویر میدر این بند، شاعر سروده     

بود، گوید اگر سحر و جادو حرام نمیمیکند که چنان در توصيف خود اغراق میآن

خوانندگان گوش و چشم  شعار بارودییافت چراکه اای از کالم او راه میتنها به گوشه

ن و انتهای آن، در فصاحت، چون دو کفّة ترازو، یکسان اکه او ابياتی کرد.را تسخير می
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ون بدیع را در خود گرد آورده است، و این موهبت که، تمامی فنطوریو برابر است، به 

یقظة »کيب شعری، هرگز به شاعری، جز بارودی، اعطا نشده است. بارودی با آوردن تر

طرازانش خود را بر تمام قواعد و فنون شعر سرایی به رخ هم ادبی تسلطاوج ، «البدیهة

 کشد.می

خودشيفتگی بارودی به موهبت شعری و نيروی بيان خویش، انسجام و استواری     

خاصّی دارد. بارودی شيفتة هنر خویش است. او برخالف دیگر شاعران که هنگام 

ستودند؛ پرداختند و اجداد و نياکان خود را میز قوم و قبيله میمفاخره، به تمجيد ا

نياز از رو، وی خود را بیاست. از این "کُن عصامياً وال عظامياً"شاعری از تبار

ستایی واقعی به بيند و از فخرش، رایحة خویشتنهای پوسيدة اسيران خاک میاستخوان

ی در خودشيفتگی است. اغلب رسد. این مطلب، از عوامل تجدد بارودمشام می

شوند و به تحرّک و های بارودی در این زمينه، با بيانی حماسی همراه میسروده

های تازة خيال، تقویت عاطفه و زبان ساده و افزاید. صورتتأثيرگذاری بيشتر شعر می

ای بخشيده و زبان قابل فهم، به بيان و تصاویر فخرآميز شعر بارودی رنگ و بوی ویژه

را از دیگر شاعران در این حوزه متمایز کرده است. این تفاوت در اشعار بارودی،  او

بدیل، برخاسته از آگاهی شاعر از لطایف و ظرایف زبانی است. وی با تکيه بر نبوغ بی

گری هنری خویش کالم خود را تعالی داده و ساختاری مبتکرانه در مباهات به آفرینش

 بخشيده است.

 
 ری خود بر دیگر شاعرانرجحان منزلت شع

خودشيفتگی بارودی تنها در سطح فخر به احياگری و مباهات به نيروی بيان، متوقف 

وارد نشدن آنان به این و  شودمی واردشود؛ بلکه او به وادی تحدی با دیگر شاعران نمی

 :شماردرویارویی را نشان ترس وعجزشان می

 قٍ رَارٌـذا نَطَقتُ فَکُلُّ نُطإميَلٌ             وَفَإِذا رَکبتُ فَکُلُّ قِرنٍ أَ           

 أَلقَی الکَالمُ إِلَیَّ ثِنیَ عِنَانِهِ             وَتَفاخَرَت بِکَالمیَ األَشعَارُ           
 (091: 1119)بارودی، 
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. وآنگاه که لب به سخن ترسنداز من می، طرازانچون سوار بر اسب شوم، تمام هم[

ها در برابرم پوچ است / سخن، زمام خویش را در اختيارم قرار داده سخنگشایم، تمام 

 .]ورزنداست و اشعار، به کالم من مباهات می

شاعر با فخر و تکبر تمام، خویش را یکتاسوارِ پهنة کارزار و دُردانة وادی سخن      

کنيم. ظه میگرایی و خودشيفتگی را در بيت دوم مالحکند. امّا اوج این اغراقمعرفی می

گيرد تا اشعار نيز به شاعر از رهگذر صنعت مبالغه، زمام کالم را به تنهایی در دست می

مد و نقطة عطف کالم آکه خود سر "شعر"گزینی در انتخاب واژة بيان او فخر ورزند. به

مباهات به بيان خویش را نشان  هنری و خودشيفتگیاست، اوج گرایش شاعر به 

و خود را سرآمد و پردازد سة خود با شاعران دیگر میبه مقای وارههمدهد. بارودی می

 دارد:برتر از همة آن شاعران معرفی و عرضه می

 مُــــانٌ، وَبُرهانٌ، وَرَأیٌ مُحَکَّـلِس   عٍ ثَالثَةٌ:        ـــوَیَنصُرُنی فِی کُلّ جَم      

  "أَکثَمُ"و "شَبِيبٌ"وَإن قُلتُ حَيّانی       بِشَيخِها      "فِراسٌ"إذا صُلتُ فَدَّتنی      

 بَ مُتَيَّمُـالَ النسيـــــفَما کُلُّ مَن حَاکَ القَصائِدَ شَاعِرٌ           واَل کُلُّ مَن ق      
 مُقَدَّمُ _وَإن کُنتُ األخيرَ  _بِفَضلی    فَإن یَکُ عَصرُ القَولِ وَلَّی، فَإنَّنی               

 (194و  191: 1119)بارودی، 
اندیشة  و آشکار((استدالل  و زبان )فصاحت(در هر جمعی سه چيز مرا یاور است: [

با مال و جان خویش،  "فراس"استوار / چون در ميدان نبرد هجوم برم؛ بزرگان قبيله 

گویند / زنده باد می "أکثم"و  "شبيب"پردازند. و چون سخن برآرم؛ ام را میفدیه

شاعر نيست و هرکس که صاحب غزل باشد، عاشق )سينه هرکس که قصيده سراید؛ 

واسطة فضل )و   ليک من به است،چاک( نيست / اگرچه زمان فصاحت سپری شده 

 .]دانش( خویش، به رغم متأخر بودنم، همچنان پيشتاز ميدان فصاحتم

دان ر بوده، امّا در ميتأخّمبر این باور است که با وجود اینکه از دیگر شاعران  بارودی    

 فصاحت و بالغت، گوی معانی را از آنان ربوده است:

 رُــمُني لَها کَوکَبٌ فَخمُ الضِّياءِ    ةً     ـَدَ الکَالمِ، وَحِکمـــــــمَلَکتُ مَقالي    

  "جَریرُ"و "جَروَلٌ"لَبَاءَ بِفَضلی         عَصرِ الکَالمِ الذی انقَضَیفَلَو کُنتُ فی     
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 ورُ( ــــيُـوکِ غَـُ)أَجَارةَ بَيتَينَا أَب  لَم یَقُل       تُ النُّواسیَّـــدرَکو کُنتُ أَـوَلَ    
 يرُـنَ شَهـمُ            وَفَضلِیَ بَينَ العَالَمِيـرتُ عَنهُـــرَّنی أَنّی تَأَخَّـــوَما ضَ    
 رُ ـــيادَ السَّابِقاتِ أَخِيوَبَذَّ الجِقِ أَوَّلٌ           ـــالسَّب ی مِنَـــا رُبَّما أَخلَـفَي    

  (099: 1119)بارودی، 

اگر در  / ای پُرنور و درخشان استزمام کالم و حکمتی را در دست دارم که ستاره[

کردند / به فضل من اقرار می "جریر"و  "حطيئه"زیستم؛ عصر کالم که سپری شد، می

سرود: با این مطلع( نمی اش رانمودم، شاعر، )قصيدهزندگی می "ابونواس"اگر در عصر 

اینکه من بعد از آنها پای به گيتی گذاشتم؛ « / ای همسایة خانة ما، پدرت غيور است»

بسا که شخص به زیان من نيست، چرا که فضل من، نزد جهانيان مشهور است / چه

مانده در ميدان مسابقه، بر اسبان پيشتاز سبقت آخراوّل، از ميدان کناره رود و اسب در

 .]ردگي

نظير با ، کشمکشی کمیداند و با رجزخواناو خود را خداوندگار شاعران زمين می     

و مغرورانه، دیگر ادیبان و شاعران را به ميدان مبارزه و  اندازدبه راه میپيشينيان را 

نگرد؛ خيل عظيمی از شاعران خواند. شاعر آنگاه که به پُشت میوادی تحدّی فرا می

کند که در آرزوی بدایع وی، انگشت حيرت به دهان گزیده و اهده مینوپردازی را مش

های خویش سروده روزنةبرند. گویی شاعر، منظر جهان را تنها از بر او رشک می

 نشيند.نگرد و با شادمانی به تماشای پيروزی خود در ساحت ادب میمی

سازد در ایز و ممتاز میای که بارودی را از دیگر شاعران فخرسرا متمترین نکتهمهم    

بينی و رو، هرچند باریکگویی و رندی شاعرانة وی نهفته است. از اینتعهد، گزیده

قطارانش در وادی سخن فخر فروشد؛ شود تا وی بر دیگر همدانی شاعر سبب مینکته

های بارودی ترین وجه و نيکوترین صورت در سرودهامّا این نوع از مفاخره، به پسندیده

بار نشسته است. استراتژی بارودی در این حوزه در به رسميت شناختن مقام شاعران به 

نهد و به واال مقام پيش از خود است. بنابراین، شاعر هرگز پا را از دایرة ادب فراتر نمی

باره بر شأن و منزلت دیگر گشاید و یکگاه خودستایی، زبان به طعن و توهين نمی

ورزد. منش و فروتن، به دولت خداداد سخن خویش افتخار میتازد. او آزادشاعران نمی
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منطق و خودشيفتگی غلوآميز و یهای افراطی و بهمين امر، بارودی را از ستایش

 ارزش به دور داشته است.کم

 

 گیرینتیجه

توان نمود و ردپای آن را در آثار هر هایی است که میهرچند خودشيفتگی از ویژگی

ه های بارودی، بوجو نمود؛ امّا این خصوصيت، در سرودهجست هنرمند و صاحب فنّی

بارودی را  هنری خودشيفتگیعوامل تأثيرگذار در  شود.اوج و اعتالی خود نزدیک می

و  سمباید در تربيت و بلندپروازی شاعر، اشتغال او در منصب نظامی، پيشگامی کالسي

به  شاعر ر سطوح فخررا دخود نمودهای  ،این عواملوجو کرد. تبعيد وی جست

به نيروی بيان و موهبت شعری و رجحان  او نوگرایی و احيای سنت شعر، مباهات

. کندش تجلّی و ترسيم می، برای مخاطب اشعارمنزلت شعری خود بر دیگر شاعران

مند را به دنبال دارد ، ساختاری نظامبارودی خودشيفتگی هنری در اشعارکاربست پدیدة 

بيشترین سطح از خودشيفتگی را به خود  سواز یک غزل، و مفاخره به سخن و

سرایان این حوزه برجسته همين ویژگی، بارودی را از دیگر سخناختصاص داده است. 

کوشد تا از رهگذر خود می با ولع زیباشناسانة هرچند بارودیسازد. از سوی دیگر، می

بر صفحة ادب دیکته ، خداوندگاری قلم خویش را ناب گزینش الفاظ فاخر و واژگان

ی شاعر و گستره و دامنة آن را هادر سروده خودشيفتگیامّا کاربست پدیده کند؛ 

-ای از دنياگریزی در مواجهه با جهان تهدیدوگونه شخصيتی-توان واکنشی انفعالیمی

گر شاعر و نوعی استراتژی برای بقای شخصيت هنری خود قلمداد کرد. کننده و ویران

از تمامی ظرفيت و نهد، بلکه جانب حرمت را فرو نمیدی هنگام مفاخره، باروبنابراین، 

و  گيرد تا فقط شایستگی خود را در حوزة ادب و هنر به اثباتعناصر بيانی بهره می

رساند. همين مطلب، نشان دهندة تجددگرایی و نوآوری شاعر در این زمينه است.  تأیيد

های ترین نمونهترین و هنریمرة برجستهگمان، اشعار بارودی از این حيث، در زبی

 شود. خودشيفتگی در ادبيات عرب شمرده می
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 منابع و مآخذ
، فلسفه و کالم، شمارة «اختالل شخصيت خودشيفتگی» ،ش(1919اشرفی، منصور و مرتضی اشرفی ) -

 .11 -19، صص 10

بطه وشرحه: علی الجارم م(، دیوان محمود سامی البارودی. حققه وض1119البارودی، محمود سامی ) -

 و محمد شفيق معروف، بيروت: دار العودة.

خودشيفتگی )نارسيسيسم( در شعر احمد الصافی » ،(1911باغجری، کمال و مهدی ترکشوند ) -

 .10 -49 ص، ص1، شمارة 1، ادب عربی، سال «النجفی

 اللغة العربيّةحوث فی ب مجلة، «فی فخر المتنبی وحياته النرجسيّةمالمح »ق( 1299بحری، خداداد ) -

 .29 -04، صص 1وآدابها، العدد 

 : دار المعارف.الشخصية النرجسيّة، القاهرةم( 1194البحيری، عبدالرقيب أحمد ) -

ترجمه  ،االتجاهات و الحرکات فی الشعر العربی الحدیث (،م0991الجيوسی، سلمی الخضراء ) -

 ة.العربي: مرکز الدراسات د.م ة،عبدالواحد لولو

األنجلو  مکتبة، قاهره: الطبعة الثانية ،النهضةمحمود سامی البارودی شاعر  الحدیدی، علی )د.ت(، -

 المصریة.

منشورات دمشق: فی شعر نزار قبانی،  قراءة–شعریة المرأة وأنوثة القصيدة  ،(م0991حيدوش، أحمد ) -

 اتحاد کتاب العرب.

 دار الفکر العربی.ة: قاهر یث،فی األدب الحد (،م1145الدسوقی، عمر ) -

، «)خودستایی( در شعر حافظ و متنبی خودشيفتگیبررسی پدیدة » ،ش(1991نيا و دیگران )طاهری -

 .051 -005 ، صص9ن، دورة جدید، سال دوّم، شمارة نشریة ادبيات تطبيقی دانشگاه باهنر کرما
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في أشعار البارودي« النرجسّیة الفنّیة»دراسة مظاهر   
 

 6سیّد فضل اهلل میرقادری

 7داود نجاتی
 9دانیعفت مر

 
 الملخص

وینبع من الَوعي الشاعر. هو قدمی العهد جّدًا نشأ نشوءًا طبیعّیاً، فقضی  إنشاد الشعر ناتج عن رّقة اإلحساس
الشاعر حیاته يف ظّله وقام بثنائه، فلهذا کان سوقه راحبًا منذ القدم. وإّن الشاعر کان یتمّثل يف عبقریته الشعریّة 

واقفًا يف ذروة الفن العلیاء؛ فنراه حینًا یُطلق العنان لفخره وعلی وجهه أمارات  مرتبّعًا علی عرش األدب العظیم
االعتزاز والدالل من الثری إلی الثریا. إنّه یقف ِمن شعره موقف التضخیم والتبجیل، فهو یعّظم قدر شعره وجیثم 

نرجسیة يف أشعار حممود سامي البارودي، علی رکَبتیه يف َعتبة فّنه مادحًا وفخوراً بأشعاره. نظراً إلی َوفرة مظاهر ال
ِمن رّواد الشعر العريب اجلدید، تصبو هذه الدراسة إلی البحث عن مالمح النرجسیة يف شخصیة البارودي ودوافعها 

التحلیلي. إّن نشأة  -يف إنشاد أشعاره لتبینی مظاهر النرجسّیة الفنّیة يف هذه األشعار معتمدًة علی املنهج الوصفي
، کّل ذلک ِمن العوامل اليت جعلت من زعامته للمدرسة االتّباعّیةو وطموحاته، طبیعته العسکریّة،  البارودي

البارودي نرجسّیًا وحفَزه علی نظم الشعر الفخرّي الذي قد جتّلت مالحمه يف الفخر بالتجدید وإحیاء سّنة 
 لی سائر الشعراء.األقدمنی، واالعتزاز بالقّوة البیانّیة واملوهبة الشعریّة، والرتّفع ع
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