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Introduction: Recognizing popular and superstitious beliefs as an important part of 

popular culture introduces the behaviors of people and their ways of thinking and 

living. Sometimes beliefs set the course of life for the masses to guide them what to 

do in different aspects of life and what to turn away from. In fact, the positive and 

negative effect of these beliefs from the past to the present in people’s beliefs and 

lifestyles cannot be ignored. Human beliefs, generally logical or irrational, scientific 

or superstitious, are rooted in the ancient culture of any nation which have either 

remained intact in the same way or have undergone changes over a long period of 

time. These beliefs are sometimes rooted in the fears of the people of the past and 

sometimes in the lack of knowledge and insight of the past. They include doing things 

that have no rational roots. It can be acknowledged that all these beliefs originate from 

popular thoughts, feelings and emotions, and the belief and acceptance of these beliefs 

depends on the type of insight and thinking of each person about them. The purpose 

of writing this article is to examine the modernist view of love as one of the most 

ambiguous and attractive topics in the works of the famous romantic poet Nizar 

Qabbani in the field of Arabic literature. Thanks to his valuable cultural treasure, he 

has been able to express many of his romantic feelings by using superstitious notions. 

Thus, with the connection between modernity and tradition, it has gained a high 

position in the field of literature. Factors such as poetic talent and experience, 

proximity of the poet’s poetic language to the language of the masses, understanding 

the importance of popular culture and literature, people’s way of life in the eyes of the 

poet, the attractiveness of these beliefs, and people’s desire for these beliefs have 

provided a background for the use of popular and superstitious beliefs in the layers of 

love poems to unite the audience, which is the general public. 

Methodology: Assuming that the culture and life of people was one of the greatest 

sources of inspiration for Nizar’s poems. This research has examined his works with 

a descriptive and analytical method. It has been shown how Nizar’s view of popular 

and superstitious beliefs is reflected in his poems and how he has used these beliefs 

to reflect his culture, depicted love as the most ancient phenomenon and the most 

complex subject in the lyrical literature, and used the spice of popular and 

superstitions beliefs such as coffee divination, giants, magic, etc. With these items, he 

has created a new realm in depicting romantic concepts such as the complexity and 

ambiguity of love, the glory and power of love, sincerity and loyalty.  
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Results and Discussion: Nizar as a modern and anti- superstition poet tried to create 

a new atmosphere in the Arabic poetry and to engage his audience, which is the 

general public devoted to a significant portion of his poems, to popular and 

superstitious beliefs. Since the poet was fully acquainted with the beliefs of the 

common people and completely fluent in the terms and language of the people in the 

street and the bazaar, he got the language of his poetry close to the language of the 

masses. He understood the appeal of these beliefs and the passion that people had for 

them. He had an eloquent and powerful pen to express the complexity and ambiguity 

of love, the glory and power of love, the value and importance of love, sincerity and 

loyalty. The description of the pain of love and the suffering of the lover has been 

successfully performed through popular and superstitious beliefs such as coffee 

divination, jinn, giants, magic rugs and hand palm lines. 

Conclusion: The beauty and sweetness of the concept of love in this research is due 

to the connection of traditional beliefs and the poet’s new perspective on love. He has 

very skillfully put the two together and made his love popular. Nizar has used these 

beliefs as a basis for analyzing emotions and expressing inner states, which is a new 

step in portraying love and the beloved and the states of the lover. In his personal 

view, in fact, the high frequency of such beliefs in his poems and language has little 

to do with the acceptance or non-acceptance of these beliefs. Nizar has tried to pass a 

wealth of information about popular beliefs and superstitions through the filter of his 

poetic and romantic imaginations and paint them with a poetic glaze. By doing so, he 

creates romantic images to praise and describe love. The beloved and the states of the 

lover, who are full of spirits and feelings. 

Keywords: Popular and superstitious beliefs, Romantic illustrations, Love, Nizar 

Qabbani. 
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 چکیده
 ندکهای رفتاری و زندگی مردم آشنا میرا با شیوه هاانسانعنوان بخش مهمی از فرهنگ عوام، باورهای عاّمه و خرافی به

یرات توان تأثدر واقع نمی .کنندمردم تعیین می یهگاه باورها همچون راهنمایی بایدها و نبایدهای زندگی را برای تود و
 ،زندگی مردمان نادیده گرفت. هدف از نگارش این مقاله یهاین باورها را از گذشته تا به امروز در اعتقادات و شیو

رِح ادب سرای مطترین موضوعات در آثار عاشقانهترین و جذابعنوان یکی از مبهمبه« عشق»بررسی نگاه نوگرایانه به 
 یهارزشمند فرهنگی خود توانسته بسیاری از احساسات عاشقان یهگنجین یهواسطوی به. است« ينزار قبان»عربی، 

اه واالیی جایگ ،گونه با پیوند تجدد و سنتتحریر درآورد و بدینی هاز باورهای خرافی به رشتگرفتن خویش را با مدد 
اعر، با این پیش فرض که فرهنگ و زندگی مردم، دست آورد. به منظور شناخت این جنبه از آثار شادب به یهدر عرصرا 

ی آثار وی توصیفی و تحلیلی به بررس یهترین منابع الهام برای سرودن اشعار نزار بوده، این پژوهش با شیویکی از بزرگ
ز این ی اخرافات  و« جادو»؛ «فال قهوه»نظیر  داده که شاعر با استفاده از چاشنی باورهای عاّمه و خرافیپرداخته و نشان

« یاخالص و وفادار»؛ «پیچیدگی و ابهام عشق»تصویرکشیدن مفاهیم عاشقانه همچون در بهرا ای قلمروی تازهدست، 
 خلق نموده است. غیره و

 
 .يباورهای عاّمه و خرافی، تصویرسازی عاشقانه، عشق، نزار قبان :هاهکلید واژ
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 مقدمه
بسیاری از باورهای عامیانه را در  ،خویشی هحرفادب به اقتضای روحیات خاص و ی هبزرگان عرص

عنوان به هایی از این دست،زمینه ، مذهب واتای، نجوم، خرافهای مختلف پزشکی، اسطورهزمینه
فرهنگی در تار و پود آثارشان حفظ نمودند و بدین طریق، هم مقاصد و مفاهیم خویش  یهیک ذخیر

عنوان میراثی ارزشمند برای آیندگان برجای ثارشان را بهرا توسط این باورها زینت بخشیدند و هم آ
ود شتحقیق و تأمل در این باورهاست که پرده از اسرار یک متن ادبی برداشته می یهگذاشتند. به پشتوان

گردد. در واقع جستجو و تفحص در این باورها به و شناخت و فهم بسیاری از آثار ادبی میسر می
گاهی و معرفت نسبت به باورهای  ؛یابدر ضرورت میسبب فراموشی در عصر حاض چرا که عدم آ

باورهای هر قوم با »سازند. در حقیقت درک و فهم متون ادبی را مبهم و پیچیده می ،عاّمه و خرافی
حول بینی انسان را در خود دارد. با تترین مبانی جهانبنیادی ]داشته و[فرهنگ آن قوم ارتباط مستقیم 

گیرد؛ بنابراین با شناخت تحوالت رخ نیز گرایش و سمت و سوی دیگری به خود می باورها، فرهنگ
را به دیگر تحوالت  ها[]انسانبرد. این شناخت توان پیداده در باورهای اقوام، به فرهنگ آن قوم می

 (5: 4931)ذوالفقاری و شیری، « اجتماعی، اعتقادی، سیاسی و فکری رهنمون خواهد کرد.
شاعر نوپرداز و صاحب سبک معاصر عرب، به دنبال تأثیراتی که از فرهنگ کشورهای  4ينزار قبان

به شکستن هنجارها و قواعد موجود در زبان پرداخت. او با استفاده از این  ،اروپایی پذیرفته بود
حیات و دیدگاه نوین، رو ،یافتن به زبان شعری دیگری بود تا بدین وسیلههنجارگریزی، در پی دست

خواست شاعری پیرو و مقّلد نمی یوتوان گفت که در واقع می .ش را در شعر بازتاب دهدعقاید
« ع الشعرم يقصت»زبانی و شعری تازه در کتاب  یهاختیار شیو یهپیشینیان باقی بماند. او دربار

رفتن گعاریت هب .گشتمدر میان هزاران قیافه و صدا، دائم در پی قیافه و صدای خود می»نویسد: می
 یهخواستم با انگشتان خودم بنویسم و اثر ویژمی ؛من نبود یهشان حرفانگشتان دیگران و اثر انگشت
زیرا در  ؛دوم شاعری دیگر باشمی هپسندیدم که نسخنمی .جا بگذارمهانگشتان خویش را بر کاغذ ب

این شاعران مبتکر در ای از و هر نسخه« پابلو نرودا»و یک « يوالر»است و یک « يمتنب»جهان یک 
خبری از گریه بر  ،نزار یهدر اشعار عاشقان( 51-55: 4931، ي)قبان« بازار پیدا شود مجعول است.

بلکه با بررسی آثار وی  ؛های بازمانده از منزلگاه معشوق نیستها و ویرانهاطالل و دمن، خرابه
سعت و یهی مشاهده نمود و آن را نتیجخوبورزیدن بهتوان افق دید او را نسبت به عشق و هنِر عشقمی

دانست. همین وسعت  ،دادن استدر حال رخ او دیدگاه وی نسبت به جهان و حوادثی که پیرامون
پیشوایی در عشق و زبانی که در  یهواسطدیدگاه و هنجارگریزی و نوآوری شاعر است که او را به

 سرا کرده است.داده، صدرنشین قلمرو شاعران عاشقانهتوصیف عشق پرورش
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ای که با عقاید و باورهایی به گونه ؛مردم استی ه، همدل و همزبان با تودياز دیگرسو نزار قبان
رده تا کبه همین سبب، سعی و گرفته، مأنوس بوده استکه روزگاری زندگی مردم عصرش را دربر می

 به زبان گفتار، نرم و هموار  ،مردم نزدیک کند. زبان شعر نزار یهزبان شعرش را به زبان عاّمه و تود
توان ادعا نمود یکی از . مینزدیک و از مفاهیم و عناصر باورهای عاّمه و خرافی سرشار است

 ،انعکاس این باورها در اشعار و زبان نزار و باورهای عاّمه و خرافی است ،های شعر نزارمایهدرون
 در واقع شاعر از ؛دیدگاه شخصی وی نداردارتباط چندانی به پذیرش یا عدم پذیرش این باورها در 

برده و  خویش بهره یهای برای بیان احساسات عاشقانعنوان دستمایهعظیم فرهنگی، به یهاین سرمای
بدین طریق تصاویر آشکاری از اعتقادات و باورهای مردمان گذشته و امروز و همچنین چگونگی 

ا ه است. با توجه به دانش وسیع شاعر نسبت به باورههای تفکر و زندگی آنان را به نمایش گذاشتشیوه
و عقاید رایج میان مردم عصر خویش، این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش است که دیدگاه 

یافته و چگونه برای ترسیم و بیان نزار به باورهای عاّمه و خرافی، به چه شکلی در اشعارش انعکاس
باورهای عاّمه و  ترین مضمون ادبیات غنایی، ازحال پیچیدهترین و در عینعنوان کهنبه ،«عشق»

 خرافی موجود در فرهنگ خویش بهره برده است؟
 

 تحقیق یهپیشین
های مقاالت و پژوهشجهت، از این باشد ومیمعاصر ی هاز شاعران نامی و شناخته شد ينزار قبان

عاصر م یهانجام شده است. برخی از مقاالت که از زوایای ادبی، شعر این سرایند ی اوهمختلفی دربار
 اند، به قرار زیر است:عربی را مورد بررسی قرار داده

 يبررسی سیمیالوژی مضمون عشق در اشعار نزار قبان» یهعلی باقرطاهری نیا و همکاران در مقال
پردازد که عشق یکی از له میأاین مسبررسی به ( 4933: 4)ادبیات تطبیقی، شماره« و حمید مصدق

و مصدق است و معشوق در اشعار دو شاعر، معشوقی جسمانی و زمینی  يمضامین اصلی شعِر قبان
 است. 
ی سیدفضل الله میرقادری و مهناز دهقان نوشته «يهای عشق در شعر نزار قبانجلوه» یهمقالدر 

اشاره دارد به اینکه عشق  ( به این مطلب4931: 1یشناسی، شمارههای نقد ادبی و سبک)پژوهش
یاد بلکه قسمت ز ؛تنها متعلق به معشوق نیست يهای قباندر منظِر نزار چند وجهی است و عاشقانه

 و مهمی از آن بیانگر عشق شاعر به مادرش، همسر و شهرهای دمشق و بیروت است. 
قلم ی بها، عنوان مقاله«يو نزار قبان بررسی تطبیقی مضامین عاشقانه در آثار فریدون مشیری»

به چاپ  (4931: 3ی ی ادبیات تطبیقی، شمارهمجله)جواد دهقانیان و عایشه مالحی است که در 
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که،  ندابعد از تفحص در آثار آنان به این نکته دست یافته رسیده است. در این مقاله، نویسندگان
کار است و معشوق در شعر هر دو مشیری محافظهپرواست اما در سرایش اشعار عاشقانه بی يقبان

 صورتی جسمانی و زمینی دارد.
بررسی تطبیقی مضامین مشترک » ی خود با عنوانهمقالشهریاری نسب و بهرام دهقان در مهدیه 

( به این نتیجه 4931: 4)مطالعات ادبیات، عرفان و فلسفه، شماره « پوراشعار نزار قبانی و قیصر امین
های عشق؛ و خورد و قیصر شاعِر غم و سختیعشق به وفور در شعر دو شاعر به چشم می اندرسیده

 های عشق است. ها و لذتنزار شاعِر شادی
های باال مشخص گردید، تصویرسازی عاشقانه در اشعار گونه که از عنوان و متن پژوهشهمان

  تأمل قرار نگرفته است. موردتاکنون با استفاده از باورهای عاّمه و خرافی  ينزار قبان
 

 دیدگاه شاعر نسبت به باورهای عاّمه و خرافی
ها و تجربیات اوست که از زمان شنیده یهنتیج ي،نمود باورهای عاّمه و خرافی در آثار نزار قبان

کودکی، از طریق جامعه و محیط و تجربیات پیشینیان خود کسب نموده و به تدریج در ذهن و 
نزد  معنای مقبولیت این باورهابه ،چشمگیر این باورها در آثار نزار یهاست. جلوضمیرش نقش بسته 

داند. حضور این باورها در چراکه نزار این باورها را قدیمی و مخالف با تفکر خویش می ؛وی نیست
ای هوی نسبت به این باورها و پدیده یهمردمان جامعی هاشتیاق گسترد یتوان نتیجهآثار نزار را می

مردم، درک نمودن  یهنزدیکی زباِن شعری شاعر به زبان توداسرارآمیز و خرافی و غیبی و همچنین 
 گشته تا  شاعرمل سببهمین عوا .دانستزندگی مردم و اهمیت فرهنگ و ادب عاّمه نزد شاعر  یهشیو

عنوان یک هساختن مخاطبین خویش که عموم مردم هستند، باورهای عاّمه و خرافی را ببرای همراه
عنوان یک شاعر مردمی شناخته شود. اگر شاعر دیدگاهی بهچنین ایناصل در شعرش انعکاس دهد و 

هیچگاه زندگی و فرهنگ مردم را با تمام  ،سراسر منفی و متعصب به این باورها و عقاید داشت
در بیان  قباني نزارداد. عنوان بخشی از منبع الهام شعری خود قرار نمیها و جزئیات بهواقعیت

 یچنینخرافاتی این زدگی، شیاطین سرخ  وخاطرات کودکی خود از باورهای خرافی نظیر جن، جن
و اکنون نیز همچنان در میان  کند که در متن زندگی و فرهنگ مردمان عصرش جریان داشتهیاد می

از جمله اعتقاد به  ؛کنداش اشاره میمردم رواج دارند. وی در آثار خود به اعتقادات مردم زمانه
رنگ که مردم برای رهایی از این موجودات خیالی به این باورها دعانویسی و اعتقاد به جن و پری سرخ

ت» آورند. روی می داِخِلها َظواهُر ُمریَبٌة  يَتحُدُث ف يکان أهُل ِدمشَق َیحکوَن الَحکایا َعِن الُبیوِت الَّ
ها )مَ  سکوَنٌة ( ِبالجانِّ أو الَعفاریِت الُحُمِر ... حیَن کنُت صغیرًا َلم أْجَرؤ أن َفَیقولوَن عن هِذِه البیوِت أنَّ
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بابی يأخِبَر ُامّ  یِ  إلی الشِّ  يقد خاوَیُت الِجنَّ .. َو أن تأُخَذن يُکنُت أخشی أن َتعَتِبَرن ِك َعن ِهجَرِة الشَّ
ُصنی من ُسلَطِة الَعفاریِت و َبِقَیت يِلَیکُتَب ل  «1عراً ، حّتی أصَبحُت شايُمحَتِفظًا ِبِسّر  ِحجابًا ُیَخِلّ

  (413-415: 4333، ي)قبان
پیدایش  یهبه عقاید و اعمال نامعقولی که مردم سرزمینش، بدون آنکه فلسفهایش قباني در نوشتهنزار 

 وسبب جهل و ترس از نحس مردم بهکند که بیان می ، اشاره دارد وبودندها پایبندها را بدانند به آنآن
 .ددادنانجام میکه هیچ بنیاد منطقی نداشته، بودن یک شیء، حادثه و شرایط عمل خاصی را شوم
زیرا مادرش از  ؛مشترک فکری وجود نداشته است یهدارد که بین او و مادرش هیچ نقطاعالم می وی

 هو غیر گرفتن در شب، ریختن آب داغ در توالت اموری چون دیدار مریض در چهارشنبه، ناخن
ا أم» است: کردهها آویزانهای فیروزه به گردن بچهمهره ،داشته و برای محافظت از چشم حسودواهمه

ادِتها، وصوِمها، عب ينقاط التقاء. َفَلقد کاَنت مشغولًة ف يَفَلم یکن َبیِنی و بیَن أمِ  يعلی الصعیِد الفکر
 يالنذوَر لألولیاِء، و تطبُ  الحبوَب ف المواسِم، و تقّدمُ  يو سّجادِة صالِتها. َتسعی إلی المقابِر ف

عاشوراء، و تمتنُع عن زیارِة الَمرضی یوَم األربعاء، و عن الغسیِل یوَم االثنین، و تنهانا عن قِص أظاِفرنا 
البالوعِة خوفًا ِمن الشیاطیِن، و تعّلُق أحجاَر الفیروَز  يإذا هبَط اللیل، و ال تسکُب الماَء المغلّی ف

 (53: 1111،ي)قبان «9رقبِة کلِّ واحٍد مّنا، خوفًا علینا ِمن عیوِن الحاسدین ياألزرَق فِ 

 قباني که نزارتا جایی ؛در اشعارش مشهود و قابل لمس است ،گریز شاعر از خرافات و ناباوری او
َمن» کند:عادات معرفی می بدتریِن  عنوانتمسک به این باورهای خرافی را در اشعارش به ، ِك ب  ُح  يَعلَّ

َدت های شرقی و گرایش آنان به خرافه سرزمینهمچنین او  .(511: 4339، ي)قبان 1« ...، َأسَوَأ عاداٍت يَسیِّ
 یخود را همچون پرندگان ،شاعر در عشق ورزیدن .ها را داردرا مورد انتقاد قرارداده و آرزوی فرار از آن

/أریُد أفر  ِمن شرِق الخرافِة و يأفر  ِمن َظلِّ  أریُد »گویی گریزان است: داند و از خرافات و خرافهآزاد می
، ي)قبان «5الثعابیِن/ ِمن ُکلِّ الَسالطیِن/ أریُد أحب  مثَل طیوِر ِتشریِن/ أیا شرَق الَمَشاِنِق و الَسَکاِکیِن 

4313 :91)  

مخالفت خویش را نسبت به باورهای خرافی، با انتقاد و سرزنش معشوق که  ،نزار در جایی دیگر
گاهیگرایش به فالگیران دارد، نشان می ت یافتن از عشق و سرنوشدهد. عاشق از اینکه معشوق برای آ

روی آورده از او ِگله و شکایت های فالگیران های بازی و مهرهخود به خطوط فنجان قهوه، ورق
ال  ُء أويبرید یج يحصاٌن/ ال یتقدُم و ال یتقهقُر/ ساع ِك أنِت امرأٌة مستریحٌة/ الحب  لدی» کند:می
ها/ مرسومٌة فيیج ، ي)قبان «1خطوِط فناجیِن القهوِة/ و ورِق اللعِب/ و ودِع المنجماِت  يُء/ أیاُمِک کل 

4331 :93)  
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تباهی  پردازی وآرزو پروری افراطی، تخیل یهرا مای پایبندی به غیب و خرافات و تخیل قباني، نزار
ای که به عشق دارد و خاطر دیدگاه کودکانهمعشوق را به ،وی در شعرش .داندمحبوب در عشق می

 خطرکردن و ،کند. شاعر عشق را در سختیسرزنش می ،عشق یهتفسیر غلِط او در خصوص پدید
َقَصُص الَهوی َقد » ها در عشق ندارد:های شرقی و پایان خوش آنبیند و اعتقادی به افسانهرنج می

ها/ َغیبوبٌة و خ ِك أفسدت ُج األبطاُل َفُکل  وَّ ، ي)قبان«  5رافٌة و ِخیاُل/ الُحب  لیَس روایًة َشرقیًة/ ِبختاِمها َیَتَزّ
4339: 134)  

اعتقاد و تمسک به باورهای موهوم و خیالی نظیر جن، غیب، فال و فنجان قهوه را رد  ،با جدیت او
ف اساس کشباورهای پوچ و بی یهواسطبیند که بهماهیت عشق و عاشق را واالتر از آن می و کندمی

های عشق به خرافات روی شناختهشوند و از اینکه معشوق به خاطر احساس دلهره و ترس از نا
ف» کند:خشمگین و دلزده است و او را سرزنش می ،آوردمی .. عن قراءِة الفنجاْن/ حیَن ِك .. أرجويتوقَّ

، أن يتبغیَن، یا سّیدت يمشاعر اإلنساْن/ فما الذ يأرفُض هذا العبَث السخیَف/ ف ي/ ألّننيتکونیَن مع
کیَف ف من عجائب الَزَماْن؟/ ِك ل يذاَت یوٍم/ إنَّ ُحبِّ  ي؟/ أَلْم تقوليتبغیَن أن تْکَتِشف ي؟/ و ما الذيتعرف

دت قیَن ما أنا أقوُلُه؟/ و ت َك .. ُمُلوي/ عنّ يتسألیَن، یا سیِّ لبیَن طالجاْن؟/ حین أکوُن حاضرًا/ و کیَف التصدِّ
ف ِك الرأَی من صدیق لسُت ُمهتّمًا بَکْشِف الَفاْل/ و  ي.. عن قراءة الُغُیوْب/ فإنّ ِك .. أرجويالفنجاْن/ َتوقَّ

علی رماْل/ و ال أری معنی لکل هذه الرسوِم، والخطوِط، والظالْل/  يلسُت مهتّمًا بأن ُأقیَم أحالم
ف َم الفنجاْن يَتوقَّ   (431-435 /1 :4333 ،ي)قبان «3../ من قبل أن ُأَحطِّ

 

 در جمع بین تجدد و سنت در تصاویر عاشقانه  قباني نوآوری نزار
 یهرصهای نادر در عبسیاری از روشنفکران و منتقدان شعر عرب، یکی از پدیده یهبه عقید ينزار قبان

محتوای باشد. وی در پرداختن به اشعار عاشقانه، چه از لحاظ اسلوب و چه از لحاظ شعر نو می
اند. اصالت و را بر او نهاده« عشق و زن»لقب شاعر  ،وی مانند بوده است. منتقدان شعرِ شعری، بی

فت دریافرهنگی عرب  یههمتای عرب، با آنچه در پیشینسرای بیعاشقانهاین ماهیت عشق در نزد 
ت، أجر و عامیانه،زبانی سهل  یهاختیار شیو یهواسطتفاوت چشمگیری داشته است. نزار بهشود، می
اه کاماًل نو به عشق، پیوسته نگ و پروایی و صراحت در بیان مضامین عاشقانه، هنجارگریزیبی

عواملی چون  کند و آن را در اختیار همگان قرار دهد. نموده تا ادراک جدیدی از عشق تجربهسعی
 نمودن اهمیت فرهنگمردم، درک یهشعری، نزدیکی زباِن شعری شاعر به زبان تود یهقریحه و تجرب

ته تا گشسببهمگی  ،مردم نسبت به این باورها و ادب عاّمه نزد شاعر، جذابیت این باورها و اشتیاق
ساختن مخاطبان خویش که عموم برای همراه عنوان شاعری متجدد و مخالف خرافات،هب قباني نزار
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 یصورتاو بهکار گیرد. خویش به یهشعار عاشقانهای اباورهای عاّمه و خرافی را در الیه ،مردم هستند
گ که ریشه در فرهندست این باورهایی از  باورهای دیرینه و سّنتی نظیر: جن، فال قهوه و ،هوشمندانه

ای هتمدن مردمان سرزمینش داشته را با دیدگاه مدرن خویش نسبت به عشق و جلوه یهچند هزار سال
 هک ای برای تحلیل عواطف و بیان حاالت درون خود قرار داده استیهها را دستماو آن نمودهآن تلفیق

د. شوتصویرکشیدن عشق و معشوق و حاالت عاشق محسوب میای در بهخود گام تازهموضوع، این 
ّکار یوسفی و ب را مردمی و محبوب همگان کرده است. قبانی این پیوند بین جدید و قدیم، آثار نزار

تاب، این ک یدر مقدمه قباني دیدگاهشان را نسبت به آثار نزار ،«الشعرمع  يقصت»مترجم  کتاب 
از یک طرف در برابر فرهنِگ غنی و دید تازه و  یآثاِر نزار قبانی هخوانند»کنند: اینگونه تفسیر می

در برابِر اصالت و پیوستگی عمیق شعِر او با  ،کند و از طرف دیگرجهانِی وی احساس شگفتی می
نویسد: او می یهادب و معارف قومی و روح جامعه و هموطنانش. عبث نیست که منتقدی عرب دربار

این ی هکردم که دلم جای دِل اوست و من دهان و حنجرخواندم احساس میوقتی شعر نزار را می
  : مقدمه(4931، يبان)ق« ام.تمام معنی کلمه، شدهشاعِر انسان به

 
 قباني نزار یههای عاشقاننقش باورهای عاّمه و خرافی در تصویرسازی

ه این باورها هستند ک و شایسته و بجا و گاه سهو و خطا هستند گاه ای از عقایدِ آمیخته ،باورهای مردم
رده عمیق و گستکنند. نفوذ این باورها در اندیشه و باطن مردم چنان تاری  فرهنگی بشر را خلق می

وان تهمین سبب نمیگیرند. بههای زندگی آنان را دربر میگیریها و جهتاست که تمامی تصمیم
ی شاعری مردم قباني از آنجا که نزار تأثیر آنها را بر حیات آدمی و روابط اجتماعی نادیده انگاشت.

جود موجودات مافوق بشر است، انعکاس باورهای عاّمه و خرافی نظیر: جادو، تفأل، پیشگویی و و
در اشعار و زبان او، ارتباط چندانی به پذیرش یا عدم پذیرش این باورها در غیره  و غول و نظیر پری

باورهای عاّمه  یهنزار سعی داشته انبوهی از اطالعات خویش را در زمین .دیدگاه شخصی وی ندارد
 شاعرانه زند. وی یها رنگ و لعاببر آن اش عبوردهد وو خرافی، از صافی تخیالت شاعرانه و عاشقانه

آفریند که سرشار از روح و احساس هستند. کاربرد این باورها با ای را میتصاویر عاشقانه ،با این کار
یان در ب قباني از موجبات محبوبیت و مقبولیت کار اوست. نزار ،همراهی و همدلی با مردم یهانگیز

 ،«پیچیدگی و ابهام عشق»همچون  ایتصویرکشیدن مفاهیم عاشقانهسوز و اشتیاق درونی و به
 ،«جن» ،«فال قهوه»با استفاده از باورهای عاّمیانه و خرافی چون  غیره و« شکوه و قدرت عشق»
 ها بر آمده است:آن یهدرستی از عهدعملکرد خوبی داشته و به باورهایی از این دست، و« غول»
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 شق با توسل به خرافاتشرح پیچیدگی و ابهام در ع
عنوان یک این قدرت را ندارد که عشق را به، آدمیمحدوِد ادراک و  ماهیت عشق مبهم و پیچیده است

ای لمهلفظ و ک ،شدنی نیستموهبت الهی تحلیل و تفسیر کند. موالنا عقیده دارد که عشق تعریف
چون قلم، اندر نوشتن »کند: میاست که به آسانی مفهوم نگردد و به این موضوع چنین اشاره 

توان درستی نمیعشق را به» (3: 4991)مولوی، « شتافت / چون به عشق آمد، قلم بر خود شکافتمی
توان ماهیت حقیقی دلبستگی یک آدم به معشوق این طور که نمیکرد، هماندر قالب کلمات بیان

ی تنگنای عقل جزیی است اما وای فراساش را بر روی کاغذ آورد... عشق، اساسًا تجربهجهانی
عقیده دارد که عشق آمیخته قباني نزار  (111: 4931)چیتیک، « تر از عالم مافیهاست.ای که واقعیتجربه

 ای دارد که قابل شناختقدر معنای گستردهآن .شدنی نیستهاست و رموزش حلبه رازها و پوشیدگی
 به تفسیر جامعی از عشق دست ،ابیر محدود شعرتوان با استفاده از الفاظ و تعو فهم نیست و نمی

ِك.. َیْطَرُح ألَف ُسؤاٍل » یافت: عِر.. جواْب  / ُحب   ( 3: 4331، ي)قبان «3لیَس لها في الشِّ
اما  ؛با استمداد از خطوط کف دست، سعی در یافتن نشان و خبری از عشق و معشوق دارد قباني نزار

ی اعشق پدیده است. شدهاین خطوط چنان گنگ و نامفهوم هستند که سبب عجز و ناتوانایی عاشق
 ،بینی پرده از اسرار عشق و عاشقی برداردکف یهواسطخواهد بهعاشق همین که می بوده واسرارآمیز 

َعلی أرِض الَدهَشِة .../  ِك رمانی ُحب  » کند:که دست خود را نیز فراموش میطوریبه ؛شوددرمانده می
 ( 41-45: 4331،ي)قبان « 41ي/ َنَسیُت َیدِ يأنا أَقَرأ خطوَط یدِ 

جود غول که خود، یک مو ؛دادن پیچیدگی عشق استبرای نشانقباني دیگر نزار  يهغول نیز دستمای
 در واقعکرده های معشوق خانهدر چشم ،افکندها میمبهم و ناشناخته است و پیوسته رعب را در دل

عاشق  هک؛ تاجاییدهدتلفیق غول و چشمان معشوق، ابهام و پوشیدگی عشق را بیش از پیش نشان می
کننده و مان معشوق را بیانوی چش .کردن به چشمان مرموز و مبهم معشوق هراس دارداز نگاه
ست قادر نی کند که کسیعنوان جنگلی بسته یاد میها بهبلکه از آن ،داندعشق نمی یهکنندروشن

عباءِة المجهوِل و غابٌة مقفلٌة/ ال أحٌد یعرُف ما  ي/ مجهوالِن نائماِن فِك عینا» ها دریابد:عشق را از آن
 أعماِقها، جنیٌة/ و بعُضهم، یقوُل  فيداخِلها فبعُضهم/ یقوُل فیها أمٌم منسیٌة بعُضهم/ یقوُل  يیحدُث ف

: 4331، ي)قبان «44من عجائٍب/ ال أحٌد یجرُؤ أن یقوَل  الغابةِ  يفیها غوٌل/ ال أحٌد/ یعرُف ما یحدُث ف
11)  

دن یک با بازش وها در بازنشده دارد کند که میلیونعشق را به زیرزمینی سحرآمیز مانند می قباني نزار
به برای عشق است تا میزان پیچیدگی و ابهام آن را مشبه ،شود. این سردابدر، در دیگری بسته می

 یها پدیدعاشق هربار ب؛ کردراحتی تفسیرای نیست که بتوان آن را بهلفظ و کالم ساده عشق. نشان دهد
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گشاید و همین امر، عاشق هایش را به روی عاشق میای از جلوهعشق افق تازه ،شودعشق روبرو می
ق ضوع عشهر بار به مو ؛ چرا کهدهدکند و او را در تنگنا قرار میعشق حیران می یهرا در برابر پدید

ِسرداٌب  ِك ُحب  »: نمایدهای گوناگونی از عشق دریافت باید کشف رمز کند و برداشت ،رسدمی
بواب/ َفإذا ما َأفَتُح بابًا/ ُیغَلُق باٌب ي  ِسحر

َ
 ( 3 :)همان « 41/ ِفیِه َمالییُن األ

ار باین .ترین نکات خواب و تعبیر آن استاز مهم ،خبردهی از وقایع و حوادث آینده توسط خواب
باني قاند که ابهام عشق را نشان دهند. نزار ای شدهآینه یهتعبیر و غیرقابل شرح، به منزلهای بیخواب

ینمو  ِك ُحب  » کند تا پیچیدگی آن را نشان دهد:تعبیر تشبیه میی بییهاعشق به محبوب را به خواب
و ال  يالَشقیُق األحَمُر.../ حلٌم من األحالِم/ ال ُیْحکوحدُه/ َکما الُزهوُر ُتْزِهُر/ َکما َعلی أبواِبنا/ ینمو 

ر  (3: 4311)قبانی،  «49ُیَفسَّ
 

 شکوه و قدرت عشق
شکوه و قدرت عشق که همواره برای همگان موضوعی بکر و تازه  یهفیلسوفان و بزرگان جهان دربار

( نویسنده و 4391-4334)اند: پرنتیس مالفورد ها گفته و مطالب بسیاری نوشتهسخن ،است
 ،استفاده از آن داردی هقانون جذب و نحو یههای زیادی در زمینفیلسوف آمریکایی است که نوشته

ون شود، چعشق عنصری است که گر چه دیده نمی»کند: گونه توصیف مینیرو و قدرت عشق را این
جریان باد که در اقیانوس آب و هوا حقیقی است؛ نیروی فعال، زنده، و در حرکت، چون امواج و 

اعتقاد ، ( فیلسوف فرانسوی4334-4355هارد دوشاردن )پیر تیل. (45: 4933)برن، « کنندحرکت می
ند: ک. وی قدرت عشق را چنین تحلیل میندبا آن سرو کار دار افراددارد عشق، فراتر از چیزی است که 

قدرت عشق در ( 14 :)همان« جهان است.ترین انرژی در عشق قدرتمندترین و با این حال ناشناخته»
ادویی ج یهعظیم و باشکوه است که با نگاه به چشم محبوب، خود را سوار بر قالیچ قدریبه ينظر قبان

نیروی عشق را سبب وجود قالیچه و  اواما  ؛جادویی که هیچ وجود خارجی ندارد یهبیند، قالیچمی
ما سافرُت فِ » داند:پرواز آن می  يأرکُب سجادًة سحریًة/ أدوُر ف يیا حبیبتی/ أحُس أنّ  ِك ِعینی يَو ُکلَّ

  (15-11: 4351، ي)قبان «41/ أدوُر مثَل الکرِة األرضیةِ يیا حبیبت ِك عینی
شق عظمت ع از این طریق بار جن را به خدمت غزل گرفته تااین قباني، خیال نزار یهذهن وقاد و پرند

اینکه نیروی مثبِت عشق،  ؛داندقدرت عشق را سبب حرکت عاشق در مسیر عشق می اورا نشان دهد. 
شق عتوان گفت که ؛ در واقع میها صورت محبوب را بر دیوار رسم کندعاشق را واداشته تا مثل بچه

ِك أن » ها تصور کند:او را قدرتمند کرده تا با رویا پردازی خود را در قصر پادشاه جن مني ُحب  َعلَّ
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ِك أ مني ُحب  یاِدیَن َعلَّ بُشوِر علی الِحیطاِن وعلی أشِرَعِة الصَّ بیاِن أن أرُسَم َوجَهِك بالطَّ َف کالصِّ َتَصرَّ
أشیاًء ماکاَنت أبدًا في الُحسباِن َفَقرأُت أقاصیَص األطفاِل َدَخلُت ُقصوَر ُملوِك الجان وَحِلمُت ِبأن 

لطاِن  َجني ِبنُت الس   (511/ 4: 3394، ي)قبان «45َتَتَزوَّ
ند که بزاو را مجبورکرده به خرافاتی چنگ کهعشق و قدرت عظیمش چنان وجود عاشق را فرا گرفته 

وشده گعاشق متوسل به فالگیر و پیش ؛کندها به بدترین عادت یاد میها را قبول ندارد و از آنخود آن
 يَمنَعلَّ » نشانی از عشق و معشوق بیابد:ها خبر و آنی هکوبد تا شاید به واسطها را میآنی هو دِر خان

َدتِك ُحب   َمني، َسیِّ َمني، َأسَوَأ عاداٍت/ َعلَّ افاِت/ َعلَّ ُط َأرِصَفَة يَأخُرُج ِمن َبیت ي...َأطُرُق باَب العرَّ َمشِّ
ُ
/ أِل

ُرقاِت   ( 511 :)همان« 41الط 
ت عالم هستی استرین قدرت عشق بزرگ ؛عشق ضعیف و سست نیست که گریز از آن آسان باشد

ق با دارد عشاست. شاعر عقیده کرده که رهایی از آن غیرممکنآن را به جادویی تشبیه قباني که نزار
شود. درد و رنج ور ساخته که هرگز خاموش نمیآتشی را در جان عاشق شعله خود، قدرت جادویِی 

ا قدرت عشق را ندارد و عشق عاشق از اینکه توان مقابله بو عشق، جان و وجود عاشق را در برگرفته 
صن» به ستوه آمده است: ،شودگاه از او ساقط نمیهیچ ِمن هذا الِسحر/ ِمن هذا  يإن کنَت نبّیًا/ َخلِّ

رن َك الُکفر/ ُحب     (155 :)همان « 45/ ِمن هذا الُکفر/ إن ُکنَت قوّیاً يکالُکفِر فطهِّ
 

 اخالص و وفاداری در عشق
موالنا وفاداری و اخالص  .اخالص و وفاداری عاشق نسبت به معشوق استاز مضامین رایج تغزلی، 

در جایی و ( 191: 4991)مولوی، « کندچون وفا آن عشق افزون می»داند: را سبب فزونی عشق می
گوید از آنجا که عشق ذاتًا وفادار است، طالب آدمیان دهد و میدیگر وفاداری در عشق را شرح می

 خرد /عشق چون وافی است، وافی می»کند: وفا توجهی نمیگاه به همراِه بیچهی باشد ومی وفادار
به زیبایی آموخته بود که به چه طریقی معشوقش قباني نزار  .(353 :)همان« ننگردوفا میدر حریِف بی

هایش بستاید، دوست بدارد، عشق بورزد و وفاداری خویش را نسبت به معشوق در جای را در سروده
بینی و خطوط دست را در استخدام کالم خود قرارداده فال قهوه، کف اورش انعکاس دهد. جای شع

ای که همگان از آن خبر دارند و گونهبه ؛اش به محبوب خالص و صمیمانه استدهد عالقهتا نشان
های دل، ناله و در واقع حاالت عاشق و شوق او به محبوب قابل انکار نیست. شهر است یهشهر

تو  کند: دلدادگی من بهحاالتش را در عشق توصیف میگونه قبانی اینکنند. نزار ا آشکار میعشق ر
 ،در این بیت و فهمد که تو محبوب من هستیمی ،مرا ببیند یهدر حدی است که هر کس فنجان قهو
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َقَرأ ال َأَحَد » کند:از طریق فنجان قهوه و خطوط آن اثبات میرا به معشوق  خود عشق و وفاداری
 ( 441: 4335، ي)قبان «43 ...يَحِبیَبت ِك / إاّل و َعَرَف أنَّ نيِفنجا
عشق و وفاداریش را به معشوق  ،بینیدر جایی دیگر با استفاده از خطوط دست و کف قباني نزار

 درنگ حروفبی ،ببیند را شکه هرکس خطوط دست دانداو میآن قدر عاشق  و خود را کنداعتراف می
 توانچیز را میهمه ،جز عشقبه که شاعر در این بیت اعتقاد دارد ؛کندرا کشف می معشوقشاسم 

ٍء ياألرَبعة/ کل  َش  ِك / إال َو اکَتَشَف ُحُروَف اسِم يال أَحَد َدَرَس ُخُطوَط َیدِ »تکذیب و پنهان کرد: 
ها  ( 441 :)همان «43ُیمکُن َتکِذیُبه/ إال رائحَة امرَأٍة ُنِحب 

داند و معتقد عاشق را بیانگر عشق و حاالت درونی وی می یهخطوط دست و چهر ،در بیت زیراو 
ای جز عشق به معشوق ندارد عاشق خوانده شود، گذشته و آینده یهاست که اگر خطوط دست و چهر

و آرزویش عشق است و موضوع آن عشق خواهد بود و بس. در واقع این سخِن شاعر نهایت وفاداری 
چرا که او سرنوشتش را در عشق به معشوق و وفاداری به او خالصه  ؛گذاردنمایش میاو را در عشق به 

ني/ أو ُخطوَط َوجِه يُخطوَط یدِ  يجمیَع ُکُتِبی/ و اقَرأ يأغَلقِ » کند:می ُع إلی ي/ إنَّ ٍل/ ِبانِبهاِر ِطف كأَتَطلَّ
 ( 91: 4331،ي)قبان «11أماَم شجرِة عیِد المیالدِ 

کردن محبوب را در بیت زیر با استفاده از خطوط فنجان اش در فراموشتوانایینزار وفاداری و عدم 
سیر عشق بردن تلخی مدارد که با وجود تصمیمش برای از بین؛ او این نکته را بیان میکندقهوه بیان می
بردن به تلخی قهوه، اما خطوط فنجان قهوه با او همکاری نداشته و همچون گلی زیبا از طریق پناه

دخلُت الیوَم للمقهی/ و قد صممُت أن أنسی عالقتنا/ و أدفن کل »  آورند:محبوبش را به یاد او می
: 4353، ي)قبان« 14ي/ و حیَن طلبُت فنجانًا من القهوة/ خرجِت کوردٍة بیضاَء/ من أعماق فنجانيأحزان

15).  
 

 وصف درد عشق و رنج عاشق
وی، درِد طلِب عشاق و میل به  .کندهایش تعبیر میموالنا درد و غم عشق را به زیبایی در سروده

در »شود: ای از آنان جدا نمیلحظه ،دارد که این درد و اندوهداند و اعتقادوصال در آنان را دائمی می
عشاق را از خود ُبریده و وی ( 4: 4991)مولوی، « غِم ما روزها بیگاه شد / روزها با سوزها همراه شد

به سر  قراریداند که مانند سنِگ آسیا شب و روز در گردش و ناله و بیر عشق میتسلیم مطلق در براب
اند / همچو سنگ آسیا اندر مدار اند / بس قضای عشق دل بنهادهعاشقان در سیل تند افتاده»برند: می

 «قارئة الفنجان»با دیدگاهی نو در شعر  قباني نزار (4133 :)همان« قرار/ روز و شب گردان و ناالن بی
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 در مسیر عشق، تحمل عاشق هایی کهها و عذاباز زبان فالگیر به توصیف عشق، معشوق و سختی
گاهی از سرنوشت عاشق در مسیر وی از فال قهوه به .پردازدمی ،کندو تجربه می عنوان ابزاری برای آ

اندوهی  هرگز»و « امز فنجانی شبیه فنجان تو ندیدههرگ» یهفالگیر با تکرار جمل .کندعشق یاد می
تفاده با اس و داندآور میدر واقع مسیر عشق را برای عاشق، دشوار و عذاب ،«امشبیه اندوه تو نشناخته

ابد و یاینکه به معشوق دست نمی ؛کندبینی میسرانجام تلخی را برای عاشق پیش ،از فال قهوه
ُل فنجاني المقلوْب / قالْت: »گردد: خورده و پشیمان باز میشکست َجَلسْت و الخوُف بعینیها / تتأمَّ

. قد ماَت شهیدًا / َمْن ماَت علی دین يهو المکتوْب/ یا َوَلد َك یا َوَلدی. ال تحزْن / فالحب  علی
مُت کثیرًا / لکنِّ  ُمرعبةٌ دنیا  َك المحبوْب / فنجانُ  رُت و نجَّ  ْك ُه فنجانَ انًا ُیشبِ لم أقرأ أبدًا / فنج ي..../ بصَّ

الحبِّ علی َحدِّ الخنجْر /  يأبدًا / ف يأن تمش ك/ مقُدوُر  ْك / أحزانًا ُتشبُه أحزانَ  ي/ لم أعرْف أبدًا یا َوَلد
 ( 154-113 /4 :4339)قبانی،  «11و تظلَّ وحیدًا کاألصداْف / و تظلَّ حزینًا کالصفصاْف 

رد دقباني نزار  و شودگاه این درد جانکاه و غیر قابل تحمل می ؛ اماعشق همواره سختی و مرارت دارد
تردید دهان او که خود ترسناک است، بیکه داند. اژدها تراز با دهان اژدها میعشق را همسنگ و هم

یِن/ يَوَجِع » تر است:ترسناک باشد نیزمیجای زهر و آتش  .. َیمَتد  َکُبقَعِة َزیٍت/ ِمن بیروَت الی الصِّ
یِن/ ف يَجِع َو   «19یِن َفِم ِتنِّ  يالَقرِن الّساِبِع ِللمیالِد/ و ضاَعت ف يقافلٌة َارَسَلها/ ُخلفاُء الّشاِم الی الصِّ

  (13: 4331، ي)قبان
گاهی از حوادث آن، دردی جان  با استمداد و نزار قباني سوز استانتظارکشیدن در مسیر عشق و ناآ

کردن و وی برای دلگرم ؛کاه خود داردسعی در بیان و شرح این درد و نگرانی جان ،«فال ماه»از 
گاهی کند تا شاید را در فال ماه جستجو می خود عشق خویش، آرزوهای شیرین یهیافتن از آیندآ

دت يالمقهی منتظرًا/ أن تأت يأجلُس ف»اندکی از درد خود بکاهد:  ،بدین وسیله  بتاعُ أ الُحْلَوْه/ يسیِّ
ْه/ ْه/ ف الُصُحَف الیومیَّ / يأفعُل أشیاَء طفولیَّ ُش عن  باب الحظِّ ُبرَج »یا  يساعدن «/ُبرِج الَحَمِل »ُأفتِّ

دت يهل تأت«/ ُبرَج الَحَمِل »یا  يَطمئنّ  «/الَحَمِل  جن يسیِّ  يبرج ي/ ُیخبرنيالحلَوْه؟/ هل ترضی أن تتزوَّ
: 4339، ي)قبان « 11خمسِة أطفاٍل یأتوَن/ و عن شهر الَعَسِل ُیشرُق بالحب و باألمِل/ ُیخبُر عن  عن یوٍم/

511-515)  
 

 نتیجه
به زیبایی  وی سرای جهان عرب است.سرآمد شاعران عاشقانه ،«ورزیدنهنر عشق»در  قباني نزار

خویش را در جای جای شعرش انعکاس دهد. زیبایی ی هآموخته که به چه طریقی احساسات عاشقان
مدیون پیوند باورهای سنتی و دیدگاه نوین شاعر به عشق  ،عشق در این پژوهشو حالوت مفهوم 
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مردمی و ای هاش وجهاست که بسیار ماهرانه این دو را در کنار هم قرار داده و به اشعار عاشقانه
با شعرش تا عنوان شاعر متجدد و مخالف خرافات تالش کرد به قباني است. نزارپسند دادهعامه

 ،ساختن مخاطبان خویش که عموم مردم هستندبرای همراهدر شعر عرب ایجاد کند و را فضایی تازه 
بخش قابل توجهی از اشعارش را به باورهای عاّمه و خرافی اختصاص دهد. از آنجا که شاعر با 
باورهای مردم عاّمی آشنایی کامل داشت و به اصطالحات و زبان مردم کوچه و بازار کاماًل مسلط 

ت فرهنگ اهمی ،بینیسنجی و باریککرد و با نکتهمردم نزدیک یهرا به زبان تود اشزبان شعری ،بود
وی جذابیت این باورها و اشتیاقی که مردم نسبت به  .زندگی مردم را درک نمود یهو ادب عاّمه و شیو
ون ن اموری چقلمی شیوا و پرقدرت در بیا او توانست بدرک کرده  درستیبه را این باورها داشتند

از طریق باورهای عاّمه و  و مسائلی از این دست، «شکوه و قدرت عشق» ،«پیچیدگی و ابهام عشق»
نزار این باورها را  .باشدعملکرد موفقی داشته غیره و « جن» ، «غول»، «فال قهوه»خرافی چون 

ر ای دخود گام تازهای برای تحلیل عواطف و بیان حاالت درون خود قرار داده است که این دستمایه
ونه گدر واقع بسامد باالی این .شودبه تصویر کشیدن عشق و معشوق و حاالت عاشق محسوب می

باورها در اشعار و زبان او، ارتباط چندانی به پذیرش یا عدم پذیرش این باورها در دیدگاه شخصی 
ز ا را باورهای عاّمه و خرافی یهداشته انبوهی از اطالعات خویش در زمینسعی قباني نزار ؛وی ندارد

-زند. وی با این ایها رنگ و لعاب شاعرانهاش عبور دهد و بر آنصافی تخیالت شاعرانه و عاشقانه

ر آفریند که سرشاای را در ستایش و وصف عشق و معشوق و حاالت عاشق میتصاویر عاشقانه ،کار
 از روح و احساس هستند.

 
 هانوشتپی

 4315در دمشق متولد شد. تحصیالت خود را در این شهر به پایان برد و در  4319/  9/  14. نزار قبانی در 4
التحصیل شد و سپس به استخدام وزارت خارجة سوریه درآمد و به در رشتة حقوق از دانشگاه دمشق فارغ

رد. در های دیپلماتیک در قاهره و آنکارا و لندن و مادرید و پکن و بیروت خدمت کسال در سمت 14مدت 
کرد.  ای انتشاراتی به نام خود دایراز مشاغل دیپلماتیک استعفا کرد و به بیروت رفت و در آنجا مؤسسه 4311

نخست به ژنو و سپس به لندن  4331های داخلی در لبنان و کشته شدن همسر او، در پس از در گرفتن جنگ
ذشت و بنا به وصّیت او در آرامگاه خانوادگی در گ 4333رفت و تا اواخر عمر در همان جا ماندگار شد. او در 

ترین نشر یافته است عمده در دمشق به خاک سپرده شد. از نزار قبانی چهل و دو دفتر در شعر و نثر
(؛ طفولّیِت یک نار سینه 4311های شعر عاشقانة او عبارتند از: زیبای گندمگون به من گفت )مجموعه
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شعر چراغی است »ترین دفترهای نثر او سیاسی او را در بر دارد و مهم(؛ و... چند دفتر نیز شعرهای 4313)
 ( 41-49: 4931، ينام دارند. )قبان« شعر چیست»، «داستان من وشعر»، «سبز

ها در افتاد. و آنهای مشکوکی اتفاق میها پدیدهگفتند که درون آنهایی سخن می. مردم دمشق از خانه1
کند یا شیاطین سرخ.. وقتی کوچک بودم جرات نداشتم ها جن زندگی میه در آنگفتند کها میمورد این خانه

ترسیدم مادرم مرا جن زده بداند و مرا پیش دعانویس ببرد تا او برای ها با خبر کنم. میمادرم را از حرکت پنجره
 عر شدم.داشتم تا زمانی که شامن دعایی بنویسد که مرا از سیطرة شیاطین نجات دهد. رازم را نگه

. از جهت فکری هیچ نقطة مشترکی بین من و مادرم وجود نداشت. او به عبادت و روزه و جانمازش مشغول 9
 ُپخت،کرد. روز عاشورا، غالت میرفت. نذرها برای اولیاء الله میهای خاصی به قبرستان میبود. در زمان

نمود. با فرا رسیدن از شستشو خودداری می کرد، روز دوشنبهروز چهارشنبه از مالقات بیماران خودداری می
 ریخت و به سبب ترسکرد. آب جوش را از ترس شیاطین در فاضالب نمیشب ما را از ناخن گرفتن منع می

 کرد.ای آبی آویزان میهای فیروزهزخم حسودان بر گردن هر یک از ما ُمهرهاز چشم
 داده است. ها خو. عشق تو، ای بانوی من، مرا به بدترین عادت1
خواهم از مشرق زمین فرار کنم/ که مملو از خرافه و اژدهاست/ از خواهم از سایة خویش بگریزم/  می. می5

کنده از دار و خنجر.تمام پادشاهان/ می  خواهم مثل پرندگان پاییزی عشق بورزم/ ای سرزمین شرقی آ
آید یای که مگردد/ پستچیود نه بر میر. تو زنی راحت طلب هستی/ عشق در نزد تو اسبی است که نه می1

 های فالگیران ترسیم شده است.های بازی/ و مهرهآید/ روزهای تو در خطوط فنجان قهوه/ ورقو نمی
های مشرق زمین اند/ عشق افسانههای عاشقانه و غیب و خرافات و تخیل تو را تباه کرده. تمامی داستان5

 ازدواج کنند. نیست/ که در پایانش قهرمانان با هم
یشی اندکنم از خواندن فنجان دست بردار/ وقتی در کنار من هستی/ زیرا من این پوچی و سست. خواهش می3

خواهی کشف کنی/ آیا خواهی بدانی بانوی من!/ چه چیز را میپذیرم/ چه میرا در احساسات انسان نمی
ر پرسی؟/  دها میدربارة من از پادشاه جن های زمانه است؟ / پس چرانگفتی که عشق من به شما از شگفتی
پرسید؟/ از تو خواهش کنید؟ و از فنجان سؤال میهای مرا باور نمیحالی که من حضور دارم/ چرا حرف

خواهم زمام آرزوهایم را به رمال ای به کشف فال ندارم/ نمیها دست بردار/ من عالقهکنم از خواندن غیبمی
 بینم/ دست بردار/ قبل از اینکه فنجان را بشکنم. ها معنی نمیو سایه ها و خطوطقشبسپارم / برای همة این ن

 کند/ که در شعر جوابی برای آن وجود ندارد. . عشق تو هزار پرسش طرح می3
خواندم غافلگیر شدم و دستم را . عشق تو مرا به سرزمین شگفتی پرتاب کرد/ خطوط کف دستم را می41

 فراموش کردم.
/ جنگلی است قفل شده/ هیچ کس چشمان تو، دو ناشناختة خوابیده در زیر عبایی ناشناس هستند. 44

گویند/ مردمانی از یاد رفته در داخل آن وجود دارند/ برخی افتد برخی میداند چه اتفاقی در درون آن مینمی
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داند ارد/ هیچ کس نمیگویند یک غول در آن وجود دگویند در اعماق آن یک جن وجود دارد / برخی میمی
 دهد/ هیچ کس جرأت گفتن ندارد.چه اتفاقات شگفتی در درون جنگل رخ می

 ود.شها در دارد/ اگر دری را باز کنم/ دری دیگر بسته می. عشق تو زیرزمینی جادویی است/ که میلیون41
وی های سرخ بر رشقایق شوند همانطور کهها شکوفا میکند/ همانطور که گل. عشق تو به تنهایی رشد می49

 کند/ عشق تو رویایی از رویاهاست/ خوابی است ناگفتنی/ و تعبیر نکردنی.هایمان رشد میدرهای خانه
زنم در رانم/ دور میی جادویی را میهای تو سفر کردم/ احساس کردم قالیچه. هرگاه و هربار که به چشم41

 زمین.ی چرخم مانند کرهچشمان تو ای محبوب من/ می
یادان های صات را با گچ بر روی دیوارها بر بادبان. عشق تو به من یاد داد که مانند کودکان رفتار کنم چهره45

ای ههای کودکان را خواندم و به کاخاند پس داستاننقاشی کنم عشق تو به من چیزهایی را یاد داد که هرگز نبوده
 تر سلطان با من ازدواج کرده است.ها وارد شدم و در خواب دیدم که دخپادشاه جن

ها را به من آموخته/ به من یاد داده که ... دِر خانة پیشگویان را . عشق تو، ای بانوی من، بدترین عادت41
 روها را با پاهایم شانه کنم.بزنم/ به من آموخته است که از خانة خود بیرون روم/ تا پیاده

جات بده/ از این کفر/ عشق تو مانند کفر است پس مرا پاک کن/ از . اگر تو پیامبری من را از این جادو ن45
 این کفر/ اگر قوی هستی.

 . کسی وجود ندارد که فال قهوة من را بخواند/ و نفهمد که تو عشق من هستی.43
 کذیبتوان تبینی کند/ و حروف چهارگانة نام تو را نیابد/ همه چیز را می. کسی وجود  ندارد که دستم را کف43

 نمود/ جز عطر زنی که دوستش داریم.
ام را بخوان/ من با حیرت و شگفتی یک کودک هایم را ببند و/ خطوط دست یا خطوط چهره. تمام کتاب11

 روی درخت کریسمس.کنم/ روبهبه تو نگاه می
م/ را دفن کنهایم . امروز که به قهوه خانه وارد شدم/ تصمیم گرفتم که پیوندمان را فراموش کنم/ و همة غم14

 و هنگامی که یک فنجان قهوه را درخواست کردم/ )یادت( چون گل سفیدی از دل فنجانم بیرون آمد.
کرد/  گفت: غمگین نباش ام را نگاه می. نشست/ و ترس در چشمانش بود/ در حالی که فنجان وارونه11

اک است/ نت دنیایی ترسپسرم/ عشق سرنوشت توست/ پسرم هر کس در راه عشق بمیرد شهید است/ فنجان
دوه تو ام/ پسرم هرگز اندوهی شبیه انام/ هرگز فنجانی شبیه فنجان تو نخواندهشناسی کردهام ستارهبسیار دیده

رختان ها و دام/ سرنوشت تو این است که تا ابد، در راه عشق بر لبة خنجر قدم برداری / و چون صدفنشناخته
 بید غمگین و تنها بمانی.

د من مانند یک لکة روغن/ از بیروت تا چین کشیده شده است/ درد من کاروانی است/ که جانشینان . در19
 اند/ و در دهان اژدها گمشده است.شام در قرن هفتم میالدی/ تا چین فرستاده

ای هانخرم / کار کودکای مینشینم در حالی که منتظرم/ تا بانوی شیرین من بیاید/ روزنامه. در رستوران می11
دهم/ در بخش شانس و اقبال / در جستجوی فال ماه تولد خود )فروردین( هستم/ ای برج فروردین را انجام می
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آید؟/ آیا همسر من خواهد شد؟/ )فال ماه( مرا با خبر مرا کمک کن/ مرا دلگرم کن/ آیا بانوی شیرین من می
 آیند/ و از ماه عسل.ز پنج فرزندی که میدهد ادرخشد/ خبر میکند/  از روزی که با عشق و آرزو میمی
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 يالرسوم التوضیحیة الرومانسیة نزار قبان يمظاهر المعتقدات الخرافیة ف

 
 1بور وحید سبزیان

 *1الهام رضایی
ص  الُمَلخَّ

سلوک و العلی طرق  الناس تعرفزء مهم من الثقافة الشعبیة المعتقدات الشعبیة و الخرافیة کجإن 
حیاة الناس. فی بعض األحیان تحدد المعتقدات ما یجب فعله و ما یجب تجنبه فی الحیاة بالنسبة 
للجماهیر الناس کدلیل؛ فی الواقع، ال یمکن للمرء أن یتجاهل آثار هذه المعتقدات من الماضی الی 

ثیة النظرة الحدا الحاضر فی معتقدات الناس و طریقة حیاتهم. الغرض من کتابة هذا المقال هو فحص
کثر الموضوعات غموضًا و جاذبیة فی األعمال شاعر رومانسی شهیر فی مجال  للحب کواحٍد من أ
األدب العربی نزار قبانی فی القرون األخیرة، هو بفضل کنزه الثقافی الثمین، استطاع التعبیر عن العدید 

ید، مع االرتباط بین الحداثة و التقلمن مشاعره الرومانسیة بمساعدة المعتقدات الخرافیة و بالتالی، 
اکتسبت مکانة عالیة فی مجال األدب. من أجل معرفة هذا الجانب من أعمال الشاعر، مع فرضیة أن 
ثقافة و حیاة الناس کانت من أعظم مصادر اإللهام فی تألیف قصائد نزار، قام هذا البحث بفحص و 

 ة أن الشاعر یستخدم توابل المعتقدات الشعبیةعرض أعماله من خالل االسالیب الوصفیة و التحلیلی
، لقد خلق عالمًا جدیدًا فی تصویر الخرافات من هذا النوع و الخرافیة مثل عرافةالقهوة، السحر و 

 المفاهیم الرومانسیة مثل تعقید و غموض الحب، اإلخالص و الوالء ال .
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