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چکيده
شرايط پيچيدة سياسي و اجتماعي دوران معاصر و فزايندگي و ريشهداری تناقضهای جامعه در برخي
کشورهای عربي ،در کنار انگيزههای هنری باعث ميشود تا شاعر برای بيان انديشههای دروني،
اصالتبخشي به اثر خود و خلق ابهام ادبي به فراخواني گنجينههای نمادين سنّتي روی آورد؛ از طرف
ديگر فراخواني بيشازحد برخي نمادهای ميراثي و استفاده از داللتهای مشابه در شعر معاصر باعث
شده تا پارهای اوقات داللتهای نمادين چنان بر خواننده ملموس گردد که شعر لحن خطابي و گزارشي
به خود گيرد؛ از همين روی بهرهگيری از شگرد دگرديسي نماد ازجمله شيوههای تازگي و حياتبخشي
به عناصر واژگاني و داللت نمادها به شمار ميآيد که شاعر توانا و آگاه با بهرهگيری از آن به
معکوسنمايي و منفيسازی داللتهای شناختهشده روی آورده و آنها را بهگونهای تغيير ميدهد که
نماد از داللتهای جديد و مغاير باحالت اوّليه برخوردار ميشود .نزار قباني ازجمله شاعراني است که گاه
جهت ابهامآفريني هنری و خلق تصاوير پويا و پارهای برای نشان دادن تناقضهای جامعة عربي معاصر با
گذشتهی آنان ،به فراخواني گنجينههای نمادين کهن و برخي عناصر طبيعي روی ميآورد و با
وارونهسازی و منفيانگاری داللتها ،نمادهای سنّتي را خلقي دوباره مينهد .بر همين اساس دگرديسي
نماد بهعنوان يکي از اساسيترين دستمايههای شعر سياسي قباني محسوب ميگردد .جستار حاضر
تالش مينمايد دامنة گونههای دگرديسي نماد در اشعار سياسي شاعر را مورد ارزيابي قرار دهد و
داللتهای پوشيدة قصايد وی را آشکار گرداند .نتايج پژوهش نشان از آن دارد که دگرديسي در
داللتهای نمادين چهرهها و عناصر طبيعي مرتبط با مفاهيم قهرماني و شجاعت در شعر قباني از جايگاه
ويژهای به نسبت ديگر نمونهها برخوردار است.
واژههاي کليدي :دگرديسي ،وارونهانگاری ،نماد ،بازآفريني سنّت ،نزار قباني.
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 .1مقدمه
اديبان و بويژه شاعران معاصر گاه جهت شرکت دادن خواننده در لذت بردن از آفرينش
های ادبي به گرايش های نمادين و سمبليک روی أورده ،از آن روی که نماد بنا به
خصوصيت چندمعنايي عالوه بر آنکه موجب گستردگي معنا و سيّال بودن مفاهيم در
ادبيات ميگردد ،اين قابليّت را دارد که با توجه به سابقة ذهني و روحية خواننده در
موقعيتهای مختلف ،معاني متفاوت بپذيرد (اميد علي .)4 :1392 ،نمادهای ميراثي به
جهت برخورداری از دو ويژگي انعطافپذيری وايفای نقش ميانجيگری بين شاعر و
خواننده ،موجبات آزا دی شاعر معاصر در تعامل با نماد را فراهم آورده و شعر وی را در
بيان هر چه بهتر تجربة معاصر سرشار از پويايي نموده و در خدمت جامعه قرار ميدهد و
«شاعر همانگونه که ميخواهد ميراث کهن را برميگزيند» (عبدالصّبور.)157 :1969 ،
بنابراين شاعران معاصر تحت تأثير عوامل گوناگوني ازجمله داليل سياسي و
اجتماعي در کنار انگيزههای هنری و ادبي و اصالت بخشي به اثر خويش ،چهرهها و
نمادهای سنّتي را در شعر خود حضوری گسترده دادهاند؛ از طرف ديگر بهکارگيری بيش
از حدّ برخي نمادهای ميراثي با داللتهای مشابه در طيّ زمان باعث شده تا معنا چنان
بر خواننده ملموس گردد که داللتهای نمادين به مدلولهای قاموسي نزديک شده و
بُعد معنيآفريني و کارکرد تصويری آنها ضعيف ميشود .در اين ميان شاعران خلّاق و
توانا قادرند خود را از دايرة معاني مرسوم نمادها خارج کنند و برای آنها متناسب
باتجربة شعری و شرايط متفاوت ،داللتهای نوين بيافرينند و به دگرديسي و
مخالفخواني معناهای نمادين رویآورند و در اين شگرد به معناهای نمادين شخصيتها
و گنجينههای سنّتي از زاويهای غير عرفي بنگرند و به خالف عادت ،آنها را در شعر
خود به تصوير کشند.
شرايط پيچيدة سياسي دنيای معاصر و بهويژه فزايندگي روحية استبداد،
عقبماندگيهای فکری در برخي جوامع عربي ،شکستهای پيدرپي آنان در جنگ با
اسرائيل و مبارزه با استعمار ،نزار قباني را بر آن ميدارد تا به سرودن اشعار سياسي
همّت گمارد .شاعر در انديشة سياسي خود با سلسلهای از تقابلهای دوگانه روبروست که
از تناقض بنيادين جهان هستي و بهويژه دنيای نافرجام سياسي کشورهای عربي نشأت
ميگيرد .وی در پردازش اين تقابل و کشمکشها در بيشتر موارد به ساختشکني و
وارونهسازی زنجيرههای متنوّع نمادها و گنجينههای ميراثي روی ميآورد تا واکنش
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مخاطب را برانگيزد و از طريق بيداری وجدانهای خفتة بشری و بهطور خاص غفلت
مردمان سرزمينهای عربي و انگيزش خيزش در نهاد آنان ،معادالت شکست و ناکامي
عربها را بر هم زند .نزار با دگرديسي در کارکرد نمادها ،گاه شخصيتها و گنجينههای
کهن را خلقي دوباره مينهد و روح و جان تازه در آن ميدمد و اين امر باعث ميشود تا
داللتهای نمادين در شعر شاعر بهگونهای گنجايش يابد که به تابلويي بارنگهای متنوّع
از ميراث گذشته طرّاحي شود و خواننده به يک عنصر فعّال و کارساز در معادلة شعری
وی قرار گيرد.
جستار حاضر بر مبنای دستيابي به جواب سه سؤال اساسي بنيان نهاده شده است:
1ـ نزار قباني با بهرهگيری از دگرديسي نماد ،چه اهدافي را در شعر سياسي خود دنبال
ميکند؟ 2ـ گسترة دگرديسي نماد در اشعار سياسي قباني چه حوزههايي را در بر
ميگيرد؟ 3ـ آيا قباني توانسته است با فراخواني نمادها و معکوسنمايي و منفيسازی
داللتهای سنتي آنها ،تصاوير و مضامين نوين را در شعر خود بيافريند و خواننده را به
کنکاش اليههای پنهان شعر خود وادارد؟
فرضيههای تحقيق بدين شرح است1 :ـ شکست عربها از اسرائيل بهويژه در جنگ
ژوئن  1967که اصليترين عوامل زمينهساز رویآوری نزار قباني به سرودن اشعار
سياسي به شمار ميآيد ،باعث شده تا وی با دگرديسي در چهره و داللت نمادهای سنتي
اهدافي چون مقابله با ظلم حاکمان عرب و سرکوبگریهای آزادی بيان و انديشه،
تمسخر عقبماندگي جوامع عربي و انگيزش خيزش در نهاد آنها ،تشويق به مقابله با
اشغال صهيونيستي و سرزنش حاکمان بيلياقت عرب را در شعر سياسي خود دنبال
نمايد -2 .با توجه به گستردگي نماد شخصيتهای کهن و همچنين پنهانيتر بودن معنا
در بافت آن و به دليل انگيزة شاعر در سرودن اشعار سياسي بعد از شکست عربها ،به
نظر ميرسد شاعر از دگرديسي نماد شخصيتهای کهن و بهويژه نمادهای جنگآوری و
شجاعت بهرة بيشتری برده است ،هرچند که تغيير در چهرة تمامي نمادهای سنتي
مثبت عربها در شعر شاعر دور از ذهن نيست -3 .به نظر ميرسد نزار توانسته باشد با
بهرهگيری از اين تکنيک ،تصاوير زيبا و معاني نويني را بيافريند و با خلق ابهام هنری
خواننده را به کنکاش معاني پنهان وادارد.
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بههمينخاطر اين کنکاش سر آن دارد تا دامنة گونههای دگرديسي نماد را در تمامي
اشعار سياسي نزار قباني مورد ارزيابي قرار دهد و با بيان چگونگي دگرديسي در معناهای
نمادين ،داللتهای پوشيده قصايد وی را آشکار گرداند.
رد پای عمدة مطالبي که دربارة دگرديسي نماد و مباحث مرتبط با آن در ادبيات
مطرح گرديده را بايد در کتابها و مقاالتي جستجو نمود که در عصر حاضر نگاشته شده
است .بهعنوان نمونه ،رخشندهنيا در مقالة «هنجارشکني شاعران معاصر عربي در کاربرد
داستانهای ديني پيامبران» علّت هنجارشکني شاعران معاصر عرب در کاربرد
شخصيتهای ديني را جلب توجه افکار عمومي ،ناتواني ارزشهای اجتماعي بهنجار و
اوضاع نامساعد اجتماعي بيان ميکند ( .)162 :1391در ادبيات فارسي نيز اميد علي در
رسالة دکتری خويش تحت عنوان «دگرديسي نماد در ادبيات فارسي با تکيه بر آثار
شاعران معاصر» پس از بررسي عوامل زمينهساز تحوّل معنايي نماد در شعر معاصر
فارسي ،به دگرديسي نمادهای طبيعي پرکاربردی چون آب ،آتش ،آفتاب ،آينه ،باد ،بهار،
چراغ ،خانه ،زمستان ،ستاره ،سرما ،شب و صبح در شعر نيما ،فروغ ،سهراب ،اخوان،
شاملو و م.سرشک ميپردازد ( .)12-13 :1392پورنامداريان و خسروینيک در پژوهشي
ديگر به نام «دگرديسي نمادها در شعر معاصر» به بررسي دگرديسي برخي ابَرنمادها
چون آب ،باران ،شب ،باد و ديوار نزد شاعران معاصر ميپردازند ( )5 :1387که گستردگي
جامعة آماری و محدود نمودن گسترة نماد به عناصر طبيعي ،از ويژگيهای اين پژوهش
است.
از مهمترين پژوهشهای صورت گرفته در شعر سياسي قباني بدين قرار است :کتاب
نزار قباين والشعر السیاسي نوشتة أحمد تاجالدّين مهمترين دستاورد اين کتاب تحليل

اصليترين درونماية شعر سياسي قباني پس از شکست ژوئن يعني مقابله با اشغالگری
اسرائيل و قيام عليه استبدادگری است .مشايخي و خدادادی در مقالة خود تحت عنوان
«بررسي هنجار گريزی بخشي از اشعار نزار قباني» بهطور کلي هشت سطح هنجارگريزی
را در تمامي اشعار شاعر موردبررسي قرار ميدهند و در بخش هنجارگريزی معنايي،
آشناييزدايي در برخي نمونههای شعر شاعر را از راه تشخيص ،استعاره ،تشبيه،
پارادوکس و حسآميزی ميدانند ( )64-69 :1391و در اثر مذکور نيز اشارهای به
آشناييزدايي از طريق دگرديسي در اشعار قباني نميگردد.
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بديهي است که هر يک از آثار فوق اگرچه حاوی اطالعات ارزشمندی هستند؛ امّا در
ميان اين آثار ،فقط برخي به نمونههای محدودی از انواع دگرديسي نماد در جامعة
آماری گستردهای اشارهکردهاند که شايد همين محدويت نمونههای شعری و گستردگي
حوزة مطالعه ،نياز به پژوهشهايي که بهصورت عملي ،دگرديسي نماد را در شعر هر
شاعر بررسي کند ،کامالً مشهود ميگرداند .همچنين در اين زمينه ،پژوهشي که به شکل
مستقل و با نگاه نقدی ،موضوع دگرديسي نماد را در اشعار نزار قباني مورد تحليل و
بررسي تطبيقي قرار داده باشد ،يافت نشده است و از اين منظر ،پژوهش حاضر کاری نو
است.
 .2مباني نظري پژوهش
 .1-2نماد و رمز

نماد در لغت به معنای «نمود ،نماد و نماينده» (داد )301 :1380 ،است و در اصطالح،
متناسب با عملکرد آن در محور معنايي آثار ادبي تعريفهای متعددی از آن ارائه گرديده
است .به باور برخي نماد «عبارت است از هر عالمت ،اشاره ،کلمه ،ترکيب و عبارتي که بر
معني و مفهومي ورای آنچه ظاهر آن مينمايد ،داللت ميکند» (چدويک )9 :1382 ،و
ازنظر عزالدين اسماعيل ،نماد چيزی نيست جز «وجهي پوشيده يا نقابدار از وجوه
بياني به وسيلة تصوير» (اسماعيل)195 :1972 ،؛ بدين ترتيب نماد چيزی است از جهان
شناختهشده و قابلدرک و تجربه از طريق حواس که به دنيای ناشناخته و غيرقابل
تجربه و مفاهيمي غيرمستقيم اشاره کند «بهشرط اينکه اين اشاره مبتني بر قرارداد
نباشد و آن مفهوم نيز ،يگانه مفهوم قطعي و مسلّم آن تلقّي نگردد» (پورنامداريان:1364 ،
.)14

اين پوشيدگي معنايي که از ويژگيهای اساسي نماد است ،عدهای را بر آن داشته تا
نماد را معادل سمبول « »symboleالتين و «الرمز» در زبان عربي قرار دهند؛ درحاليکه
بين نماد و رمز با وجود شباهت در عدم صراحت معنايي ،تفاوتهای بنيادين وجود دارد؛
ازاينروی که در نماد ،اتصال دال بر مدلول بر اساس معنا يا معاني مدلول تثبيت و
مشخصشده است ،مانند استعاره و مجاز که وجود قرينهای معنا را مشخص ميکند،
درحاليکه در رمز «اتصال دال و مدلول به وساطت اصل يا مصدر معنابخش متعالي
صورت ميگيرد؛ بدين معنا که در نماد برخالف رمز ،عالمت بهدلخواه تعيين نميشود و
معنايي که بايد از راه نمايش و تصويرسازی القا گردد ،در آن نهفته است .تفاوت ديگر
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آنکه نماد ،عملکردی عقالني دارد و فاقد هرگونه هستي يا وجود کلي است ،درصورتيکه
رمز بازتاب معرفت وجودی باالتری است که جوهرهاش با چيزی که نمادين شده يکي
گرديده است» (اکبری و پورنامداريان.)7 :1390 ،
به هر روی نماد به دليل برخورداری از دو ويژگي معناگرايي و تصويرآفريني توجّه
شاعران معاصر را به خود جلب نموده؛ زيرا که نمادها «در شعر معاصر اين قابليت را
دارند که درک خوانندگان را از مدلولهای قاموسي در نظام نخستين زبان آزاد کنند و
مفاهيم و اليههای معنايي متفاوت و گاه متضاد را برای تخيّل و تعقّل خوانندگان باقي
گذارند» (پورنامداريان و خسروی نيک .) :1387 ،از طرف ديگر کاربرد فراوان نماد با داللت-
های مشابه در فرهنگ و ادب يک قوم و ح ّتي در سطح جهاني باعث ميگردد تا داللت-
های نماد به مدلولهای قاموسي نزديک شده ،ويژگي اليههای معنايي متفاوت و قدرت
ابهامآفريني را ازدستداده و به روزمرگي منجر شود؛ بدين ترتيب دگرديسي نماد
ازجمله شگردهای هنری اديب معاصر به شمار ميآيد که بهرهگيری از آن داللت
آفرينيهای نوين ،پويايي و ابهام هنری را درپي دارد.
 .2-2دگرديسي

واژة دگرديسي که معادل متامورفوز « »metamorphoseاروپايي و «التحوّل» در زبان
عربي است ،در لغتنامههای مختلف به معناهايي چون :تغيير کمابيش ناگهاني در شکل
يا ساختمان ،تغيير شکل دادن ،دگرگون کردن ،طبيعت يا ماهيت چيزی را عوض کردن
آمده است و در اصطالح به معنای «تغيير شکل ظاهری و ساختمان يا تغيير هستي و
هويت قانونمند شخص يا چيزی تحت شرايط متفاوت است» (مهرنگار .)134 :1392 ،عده-
ای دگرديسي را از ويژگيهای روايات اسطورهای به شمار ميآورند که طبق اين الگو،
موجود دستخوش يک تغيير بزرگ دائمي يا غيردائمي ميشود (هاوز .)81 :2008 ،تحول
و دگرگوني در اين شگرد در دو سطح جسماني (ظاهری) و دروني (ماهوی) رخ ميدهد و
برخالف دگرديسيهای جسماني که در روايات اسطورهای محدود به انجام خويشکاری
خود هستند ،دامنة تغييرات دروني دگرديسي ماهوی ،بهنوعي نامحدود و بيانتهاست و
هيچگاه در سير تکاملي خود به نقطة انتها نميرسد (فلدهر .)24 :2000 ،بنابراين آنچه
مسلّم است در دگرديسي «شخص يا شئ از صورتي بهصورت ديگر تبديل ميگردد و
پيکری تازه و نو مييابد که ممکن است دگرگوني آن صوری ،ظاهری و محسوس باشد
يا در نهاد و نهان دچار تغييراتي بنيادی شود .اگرچه همان است که پيشتر بوده ولي در
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صورت و باطن او تحوّل و تغييراتي تازه ايجاد شده است و شکلي نو با کنشهای خاص و
متفاوت پيداکرده است» (رستگار فسايي.)34 :1379 ،
 .3-2آشناييزدايي و دگرديسي

آشناييزدايي که معادل « »Ecartدر زبان فرانسوی و «اإلنزياح» عربي است ،از مهمترين
يافتههای شلوفسکي ،صورتگرای روس به شمار ميآيد (المسدی .)100 :2006 ،از نگاه
شلوفسکي و کساني چون ياکوبسن« ،هنر ،ادراک حسي را دوباره سامان ميدهد و در
اين مسير قاعدههای آشنا و ساختارهای بهظاهر ماندگار واقعيت را دگرگون ميکند و هر
چيز آشنا را بيگانه ميکند و همهچيز را از سيطرة عادت که ناشي از ادراک حسي
ماست ،ميرهاند» (احمدی.)47 ،1378 ،
آشناييزدايي در انديشة برخي ناقدان عرب به معنای «بهکارگيری ابداعي ،نو و
جذاب واژههاست و اين جذابيت تنها زماني به دست ميآيد که کالم از شيوة آشنا و
معمول خارج گردد» (سليمان .)35 :2007 ،برخي ضرورت آشناييزدايي در ادبيات را از آن
روی ميدانند که «هر آنچه در هنجار جامعه همچون نظام نهايي ،تبديل به عادت يا
کنش فرهنگي ميشود ،بهتدريج در سوية جمود يا استبداد فرهنگي ميل ميکند؛ پس
شعر با عادتزدايي و هنجارشکني مدام با استبداد فرهنگي و فکری در ميافتد» (فلکي،
 )9 :1378و بهکارگيری اين شگرد ادبي «نشان از نبوغ شاعر در پديدآوران معاني و
واژههای جديد دارد و درنهايت به شعريّت شعر ميانجامد» (ويس .)198 :1996 ،جان
کوهن با توجه به اليههای آشناييزدايي ،آن را به دو نمونة «آشناييزدايي استبدالي يا
جايگزيني» و «آشناييزدايي ترکيبي يا ساختاری» تقسيم ميکند ( .)25 :1986در نگاه
وی نوع نخست در جوهر و محتوای زبان رخ ميدهد و نوع دوم مرتبط با ترکيب کلمات
و جمالت در سياق است که آن را «آشناييزدايي نحوی» ميشناسد (همان.)179 :
صالح فضل بهمانند کوهن آشناييزدايي جايگزيني را شکلي از تعبيرات مجازی چون
تشبيه و استعاره ميداند» (فضل )42 :1985 ،و شفيعي کدکني نيز آشناييزدايي را به
انواع واژگاني ،نوشتاری ،سبکي و گويشي تقسيم ميکند (.)24 :1385
با توجه به آنچه گذشت ،مشخص گرديد که در فرآيند آشناييزدايي ،شاعر با ساخت
صورتهايي خارج از قواعد زبان هنجار ،زبان خود را برجسته ساخته و از اين طريق
معنای خاصي را به خواننده منتقل ميکند و برخالف دنيای زبان مألوف که در آن هر
دال ،مدلولهای مشخص دارد ،در آشناييزدايي ،هر دال بنا به شرايط مختلف،
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مدلولهايي متعدد به خود ميگيرد؛ به همين خاطر دگرديسي را ميتوان بهعنوان يکي
از زيرمجموعههای آشناييزدايي جايگزيني (داللي) و به تعبير ديگر آشناييزدايي معنايي
به شمار آورد؛ با اين تفاوت که انحراف از نرم در آشناييزدايي جايگزيني به شيوههای
متعدد رخ ميدهد و گاه حتّي داللتهای نوين آفريدهشده همسو با مفاهيم و داللتهای
پيشين است ،درحاليکه داللت آفريني در دگرديسي تنها از طريق دگرگوني،
ال
وارونهسازی و منفينمايي داللتهای شناختهشده دالها بوده و مدلولهای نوين کام ً
متناقض با آنهاست.
 .3گستره ،چگونگي و انگيزة دگرديسي نمادها در شعر نزار قباني
ميراث کهن و فولکلور بهواسطة حکايتها ،شخصيتها ،زندگينامهها و رويدادهای خاص
مردمي ،در کنار بهرهمندی از بعد اسطورهای ،يکي از مهمترين دستمايهها و منابع
کارکرد سنّت در ادبيات محسوب ميشود .ازاينرو شاعر معاصر با فراخواني و گاه
همزادپنداری با نمادهای مردمي و کهن به بيان بحرانها و عواطف خويش ميپردازد و
«زماني که شاعر در جامعة خود احساس ميکند که مورد ستم واقعشده و تالشش برای
اصالح وضع موجود به هدررفته است ،اين رويکرد نزد او شدّت ميگيرد» (موريه:2003 ،
.)124

ازآنجهت که دگرديسي نمادهای ميراثي نزد قباني به دليل نقد شرايط سياسي –
اجتماعي ،گاه از رهيافت بازخواني معکوس و يا منفي انگاری داللت شخصيتها و پارهای
از طريق فراخواني وارونة نمادهای غيرانساني صورت ميپذيرد ،اين بحث تحت چهار
عنوان کلي مورد تحليل قرار ميگيرد:
 .1-3وارونهسازي و منفيانگاري نماد شخصيتهاي کهن

شاعر معاصر گاه پيام فلسفي و اجتماعي و ديگر انديشههای خود را با کمک هنرمندانه
از اسطورههای اجتماعي و شخصيتهای تاريخي بيان ميکند .به اين هنر شاعر (فراخواني
شخصيتها) گفته ميشود (شفيعي کدکني.)90-91 :1380 ،
نزار قباني ازجمله شاعراني است که با آگاهي از گنجينههای ميراثي ،شخصيتهای
کهن گوناگوني را در سرودههای خود بازخواني نموده و داللتهای وارونه يا منفي بدانها
بخشيده است .مهمترين طيف اين نوع شخصيتهای فراخواني شدة وی بدين شرح
است:
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 .1-1-3شخصيتهاي ديني

ميراث ديني در همة اشکال و نزد بيشتر ملّتها ،يکي از مهمترين آبشخورهای الهام
شعری به شمار ميآيد .در ميان شاعران معاصر عرب ،نماد پيامبران الهي و بهويژه پيامبر
اعظم(ص) از پرکاربردترين نمادهای ديني به شمار ميآيد (زينالدين .)5 :1999 ،دگرديسي
نمادين شخصيتهای ديني در سرودههای سياسي قباني موارد ذيل را شامل ميشود:
الف:

مسيح(ع)

شخصيت مسيح به واسطة سرشاری از داللتهايي که با بسياری از جنبههای تجربي
الضاوي ،)314 :1384 ،اهتمام شاعران را به خود اختصاص ميدهد .در
شاعر معاصر دارد ( ّ
شعر معاصر عربي مسيح بيش از هر نماد ديگری ،نماد رنج و عذاب است و در مرتبة بعد
بيشترين کاربرد وی را نماد فداکاری ،رستاخيز و منجي رهاييبخش قرار دادهاند
(رخشنده نيا.)314 :1389 ،

موضوع چپاول سرزمينهای عربي و بهويژه فلسطين اشغالي در حوزة اجتماعي و
سياسي از اصليترين موضوعاتي است که قبّاني از پس فراخواني شخصيت مسيح(ع) بدان
نظر دارد .دگرديسي در جنبههای نمادين شخصيت مسيح(ع) در برخي سرودههای قباني
جايي صورت ميپذيرد که شاعر جهت بيدار ساختن وجدانهای خفته و بر باد رفتن
ارزشهای ديني در جامعة معاصر عربي ،جايگاه واالی شخصيت ديني را در جامعة
معاصر تنزّل ميبخشد و با لحني نيشدار ،مسيح(ع) را بهگونهای جزء اموال مسروقه به
المسیح ِمن منزلِه في
شمار ميآورد که جهانيان اين چپاولگری را تحسين ميکنندَ :س َرقتُم
َ
المناصرة /فَص َّف َق العا ِ
غامرة (قباني.)175 :1982 ،
َ َ
لم ل ُ
لم َ
ُ
)
ع
«مسيح( را از خانهاش در مناصره دزديديد /وجهان اين چپاول را تشويق کرد».
مسيح که خود احياکنندة جانهای مرده و سرهای بيتن است که بار ديگر از جان
آنان نور و گرمای زندگي فرو ميبارد (علينژاد .)198 :1381 ،در شعر القدس نزار برخالف
اصل نمادين سنّتي و برعکس چنين کارکردی ،خود در چنگال قاتالن صهيونيست
المسیح ِم َّمن قَ تَلوا المسیح؟ (قباني،
گرفتارشده و شاعر به دنبال منجي برای اوستَ :من یُ ِنق ُذ
َ
 )163 :1993و اينگونه از خالل دگرگوني در عملکرد و جايگاه نمادين شخصيت ديني،
دگرديسي رخ ميدهد.
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ب :اهلالبيت (عليهم السّالم)

بارزترين ويژگي هنری قباني در فراخواني خاندان پيامبر(ص) جهت دگرديسي نمادين
ايشان ،آن است که شاعر از آن روی که به دليل بينش ديني خود بر اين باور است که
اين نمادهای خير ،رشد و هدايت هرگز قابلتغيير به بدیهای متضاد با خويش نيستند
(عشری زائد ،)38 :1997 ،تنها ايشان (عليهمالسالم) را در حصار نيروهای شر و ظلم به تصوير
ميکشاند تا دگرگوني جايگاه ارزشهای ديني تحت شرايط نابسامان اجتماعي ـ سياسي
جامعة معاصر عربي را نشان دهد و از رهيافت تناقض ميان قداست و معنويت جامعة
کهن عربي و بر باد رفتگي چنين ارزشهايي در جامعة فعلي آنان ،دگرديسي رخ
ميدهد .نزار در سرودة «مرسوم بإقالة خالد بن الولید» با چنين نگرشي به فراخواني

شخصيت حضرت فاطمه(س) ،امام علي(ع) و پيامبر اکرم(ص) روی ميآورد تا بيلياقتي
الزهراء ِمن
فاطمةَ ّ
سران عرب را نسبت به بر باد دادن گنجينههای برتر نشان دهدَ :س َرقوا َ
ِ
ِ
ِ
شفوا في
عليَ /ک َ
بیت النَّبي... /و باعوا النُّسخةَ األولی من القرآن الکریم /باعوا ُ
الحز َن في َعینَي ّ
أ ٍ
سول اللّه (قباني.)488 :1982 ،
ظهر َر ّ
ُ
ُحد َ
)
س
(
فاطمة زهرا را از خانه پيامبر ربودند /و نسخة نخستين قرآن کريم را به فروش
رساندند /اندوه در چشمان علي(ع) را فروختند /و در روز اُحد پشت رسول خدا را خالي
کردند.
ج:

موسي(ع)

نيرنگهای يهود و بهويژه اسرائيل و اشغالگری آنان ،نزار را بر آن ميدارد تا گسترة
نمادهای ديني خويش را متنوع سازد و از آنها جهت انتقال دادههای ذهني خود به
شکل نمادين بهره برد .او در سرودة «منشورات فدائیة علی جدران اسرائیل» با فراخواني

شخصيت ديني موسي(ع) بر اين باور است که يهوديان ،موسي(ع) را به نفع خويش
مصادره کردهاند و از او پيامبری جديد با داللتهايي متناقض ساختهاند ،از همين روی
شاعر معجزة الهي موسي(ع) که از طرف خداوند و برای غلبه بر دشمنان به وی ارزاني
شده بود را خدعه و نيرنگ به شمار ميآورد؛ معجزهای که موسای جديد /يهود در تجربة
معاصر از آن برخوردار نيست و به همين دليل با سحر خواني نميتواند ديگران را گمراه
السحر /أل ّن موسی ُک ِس َرت َعصاهَ /ولَم یَ ُعد
طعت یَداهَ /ولَم یَ ُعد یُ ِتق ُن َّ
سازد :أل ّن موسی قُ َ
فن ّ
شق ِ
بِو ِ
سعهُّ /
میاه البحر (قباني.)170 :1982 ،
ُ
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«از آن روی که موسي(ع) دستانش قطع شد /ديگر در فن ساحری مهارت نداشت/
ازآنجهت که موسي ،عصايش شکسته شد /و ديگر در توانش نبود /که آب دريا را
بشکافد».
قباني در اين ابيات از عنصر عصا بهعنوان رمز شورش و سازوبرگ اشغالگری يهوديان
استفاده ميکند ،از همين روی و برخالف معجزهگری عصای موسي(ع) ،عصای يهود
ناکارآمد ميشود.
 .2-1-3نمادهاي تاريخي و فولکلور

شاعر معاصر باظرافتي خاص به بازآفريني شخصيت تاريخي ميپردازد و الگوی ديروزين
را با واقعيت امروزی پيوند ميزند« ،ماهيت برخي جوامع معاصر عربي به دليل
شکستها ،ناکاميها ،خيزشهای مردمي ،استعمار و سلطة حاکمان و سردمداران
ستمپيشه ،نقش تعيينکنندهای در چگونگي استمداد شاعر معاصر عرب از شخصيتهای
تاريخي دارد» (الحسيني.)347 :2004 ،
قباني از ميان نمادهای تاريخي ،آناني را برميگزيند که با ماهيت افکار ،قضايا و
دردهای شخصي و اجتماعي وی سازگار باشد؛ دردهايي که شاعر از رهيافت فراخواني
نمادهای تاريخي خواهان انتقال آن به خواننده است .نزار آنگاه که ميخواهد بر باد
رفتگي عزت عربها را به نمايش گذارد و بيتفاوتي مردمان سرزمينهای عربي نسبت به
مسائل داخلي کشورهای خود و بهويژه شکست آنان در مقابل اشغالگران را مورد سرزنش
قرار دهد ،به بازآفريني وارونة نمادهای جنگاوری تاريخي روی ميآورد .نزار از محدود
شاعراني است که با هنرمندی واال و با شکلي متفاوت به بازآفريني شخصيت صالحالدين
ايوبي روی ميآورد؛ شخصيتي که در ميان شاعران معاصر عرب ـ که اشغال فلسطين
توسط يهوديان را درد مشترک خود ميدانند ـ به نيکي از او ياد ميشود .قباني به
فراخواني معکوس نماد شخصيت صالحالدين ميپردازد .اين شخصيت تاريخي و نماد
عزت عرب و نجاتدهندة فلسطين درگذشته ،در تجربة جديد خود توسط حاکمان
معاصر عرب به مزايده گذاشته ميشود و آنان اينگونه مجد و عظمت پيشين عرب را به
ِ
ني (قباني:1982 ،
فروش ميرسانند:
یاصالح ال ّدین /باعوك ،و باعونا جمیعا /في المزاد َ
َ
العلَ ّ
« )488ای صالحالدين تو و ما را فروختند /در يک مزايدة آشکارا».
بنابراين شاعر با دگرگوني در نوع برخورد با چهرة سنتي و نزول جايگاه وی از
شخصيتي مورداحترام نزد پيشينيان و تبديل شدن به کااليي کمبها در انديشة معاصران
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که به فروش رسانده ميشود ،رنگ باختن ارزش شجاعت و پيروزی پيشين در دنيای
کنوني عربها را با لحني گزنده ،خرده ميگيرد.
شاعر در کنار دگرديسي نماد صالحالدين ،شخصيت تاريخي ديگری به نام «خالد بن
ِ
العربي/
ّموح َ
الوليد» را بازخواني ميکند تا نکوهش را به حد اعالء رساندَ « :س َرقوا منّا الط َ
سموه سفیرا في جنیف» (همان)« .روحية زيادهخواهي
َع َزلوا خال َد في
أعقاب ِ
َ
فتح ال ّشامّ /
عربها را از ما ربودند /خالد بن وليد را بعد از فتح شام ،برکنار کردند /و او را سفيری در
ژنو نام نهادند».
اينگونه از رهگذر تغيير ويژگيهای شکوه ،صالبت ،خشونت و اقتدار فرمانده نظامي
ديروز به سفير امروز که نشان از ديپلماسي ،تسامح و رضايت دارد بهويژه در چنين
شرايطي که امّتش شکستخوردهاند ،دگرديسي رخ ميدهد (الرواشده .)21 :2006 ،شاعر
که در اين صورتگریهای ناسازوار ،از دگرگوني رسالتهای اصلي شخصيتهای تاريخي
پرده برميدارد ،مصيبت را فراتر از آن ميداند؛ زيرا که خالد حتّي مسئوليت ديپلماسي
جديد خود را به فراموشي ميسپارد و در خيابانهای اروپا به خوشگذراني مشغول
ِ
بین
ميشود:
بالسیجار والکافیار /یُرغی بالفرنسیّة /یَمشي َ
السوداء /یَستَمت ُع ّ
یلبس ال ُقبّ َعةَ ّ
ُ
طوالت لدینا یا
أتراهم َد ّجنوا هذا
ُ
رقيُ /
رشي /هکذا تُخصی البُ
َ
األمیر ال ُق ّ
شقراوات أوروبّاَ /کدیك و ّ
ني (قباني« .)489 :1982 ،کاله سياهرنگي به سر ميگذارد /از کشيدن سيگار و خوردن
بُ ّ
خاويار لذت ميبرد /زبان فرانسوی را بلغور ميکند /بسان خروس کاغذی /ميان بور
بلوندهای اروپايي قدم ميزند /آيا ميبيني چگونه اين فرمانده قريشي را اهلي کردند؟/
پسرم! قهرمانيها اينگونه بين ما اخته ميشود».
در نگاه وی پسازآنکه فرماندهي چون خالد به سفير مبدّل ميشود ،فرماندهان
مقتدر ديگری چون «طارق بن زياد» از کار نظامي برکنار و اقتدار و شجاعتش را به يغما
ميبرند و به جرم پيروزیهای پيشين ،وی را محاکمه ميکنند :سرقوا ِمن ٍ
طارق معطََفه
ََ
ِ
ِ
ِ
أدانوه بجرم النَّصر
محکمة األمن/
الجیش /أحالوه إلی
ُ
األندلسی /أخذوا منه النیاشین ،أقالوه من َ
ّ
(همان)« .پالتوی اندلسي طارق را ربودند /مدالهای افتخار او را گرفتند ،و او را از سپاه
اخراج کردند /وی را به دادگاه امنيتي تحويل دادند /و او را به جرم پيروزی محکوم
کردند».
قباني در راستای اين نوع وارونهسازی ،گاه نمادهای تاريخي را چون مجسمههايي در
دکور موزهها ترسيم ميکند و سوارکاران سرنوشتساز تاريخ عرب را در ميدان نبرد
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امروز بر زمين افکنده به تصوير ميکشد :جمیعهم هیاکل عظمیةٌ في م ِ
ط
الزمان /تَساق َ
تحف ّ
ُ
ُ
ٌ
ِ
سروجهمَ /وأُعلِنَت ُدویلةُ الخصیان (همان« .)28 :همة آنان به مجسمههايي در
ال ُفرسان َعن
موزة تاريخ بدل گشتهاند /سوارکاران ،از زين اسبهايشان به زمين افکنده ميشوند /و
دولت اختهها ،برپا شد».
اين همان تصوير کلي بحراني است که کشورهای عربي گرفتار آن شده و برخالف
آنچه مردان عرب درگذشته نماد آن قرارگرفتهاند ،امروز مهمترين گامها و رسالتهای
خويش را فراموش کرده و به زناني مبدّل گشته که حيض به سراغشان آمده و مشغول
باردهي و شيردهي شدهاند ،اسبهای تيزتک آنان وضع حمل نموده ،قهرمانان
شمشيرهای خود را به اجاره دادهاند برخالف شکست دادن پيشين دشمن رومي ،امروزه
َّمت أثدا ُؤهم /وأصبَحوا
زنان خود را بهعنوان هديه تقديم آنان ميکنند:
ُ
جمیعهم تَضخ َ
ِ
جمیع ُهم قَد ذَبحوا خیولَهم/
ضاعة/
الحیض ومشغولون
جمیع ُهم یأتیهم
نسوان/
بالحمل /وبا ّلر َ
ُ
ُ
ُ
ِ
الرومان (همان« .)29 :همگي ،سينههايشان
وارتَهنوا سیوفَهم /وق ّدموا
نساءهم هدیة لقائد ّ
َ
برآمده است /و به زنان تبديلشدهاند /جملگي ،حائض شده و مشغول بارداری و شيردهي
هستند /تمامي آنان ،اسبهايشان را سر بريدند /و شمشيرهايشان را به اجاره دادند/
وزنانشان را هديه به فرمانده رومي دادند».
سراينده در سرودة «المهرولون» از خالل يادآوری جدال عربها و روميان ،بهگونهای
هنرمندانه به دگرديسي معنای شجاعت برخي حاکمان پيشين عربي روی ميآورد:
ِ
ِ
الروم فَ َعن ماذا ندافع؟ /لَم یَ ُعد في قص ِرنا جاریةٌ واحدة /تَصنَ ُع
آخر محظیّاتنا /في ید ّ
َس َقطَت ُ
القهوةَ َوالجنس /فَ َعن ماذا ندافع؟ (همان« .)97 :آخرين معشوقه و دوستان نامشروعمان /به
دست روميان افتاد ،پس از چه چيز دفاع کنيم؟ /در کاخهايمان حتي يک کنيزک باقي
نمانده /تا قهوه برايمان آماده کند و همبسترمان شود /پس از چه چيز دفاع کنيم؟».
شاعر با ذکر نام «الرّوم» به نوعي پلي به تاريخ عصر عباسي ميزند و حکايت عصر
معتصم را که به خاطر رهايي زني دربند روميان با يک لشکرکشي واقعة عموريه را
آفريد ،يادآوری ميکند تا با بيان هنرمندانة تناقض بين حاکمان دوره عباسي و معاصر،
نشان دهد که حتّي تاريخ با آنهمه افتخارات و قهرمان آفرينيها ،به دست دشمنان
سقوط کرده و شجاعت رنگباخته است.
نزار نهتنها به بازآفريني معکوس شخصيتهای تاريخي روی ميآورد ،بلکه حتي
قبايل تاريخي عرب را جلوهای تازه ميبخشد و با وارونهسازی هويت تاريخي آنان ،در
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بياني طعنهآميز نسبت به بيتفاوتي همنسالنش ،فروپاشي شکوه و اقتدار عربي را با
نيشخندهای تلخ خود تصويرپردازی ميکند :وبنوتغلَب َمشغولو َن في نِسوانِهم /وبنوماز َن
مشغولو َن في غلمانِهم /وبنوهاشم یرمو َن السراویل علی ِ
أقدامهاَ /ویَبیحو َن شفاها َونهودا (همان).
ّ َ
«و بنيتغلب مشغول زنان خود گشتهاند /وبنيمازن به غلمان خود /و بنيهاشم لباس را
به زير پای زنان انداختهاند /و ناموس خود را بهرايگان عرضه کردهاند».
ميراث فولکلور در ادبيات ،منشعب از داستانها و سيرههای مردمي آن سرزمين است
که در ادبيات عربي از سه منبع داستانهای هزارويکشب ،سيرههای مردمي (بني هالل،
عنتره و سيف بن ذی يزن) و کتاب کليلهودمنه گرفته ميشود (عشری زائد.)202 :1978 ،
يکي از مهمترين شخصيتهای دورة جاهلي که همواره مورد توجه شاعران معاصر

قرارگرفته است ،عنرتة بن شداد العبسي نام دارد .فردی که نشيب و فرازهای زندگي او
توجه شاعران را به خود جلب نموده است.
قباني درصدد آن است تا با استفاده از شخصيت نمادين عنتره از دردهايي سخن
گويد که روح جامعه را آزرده است و گاه تالش ميکند از طريق فراخواني شخصيت وی،
روحية آزادیخواهي و ميل به مبارزهطلبي را در ميان مردم سرزمينهای عربي تقويت
کند .شاعر در يک بازخواني جديد در سرودة «جرمیة شرف أمام احملاکم العربیة» ،تصويری از

عنتره ارائه ميدهد که با اصل خود ناسازند .در اين بازخواني ،عنتره نماد کساني قرار
ميگيرد که شجاعت و جنگاوری عربي را به بهايي ناچيز به فروش ميرسانندَ :د َخلوا
ٍِ
ٍ
ٍ
عنترُة
یبیع حصانَه بِلَفافَتي تبغ /و قمصان ُم ّ
نترُة ُ
شجرةَ /و معجون جدید للحالقة /کا َن َ
َعلینا /کا َن َع َ
بیع الجاهلیة (همان« )227 :به ما حملهور شدند /درحاليکه عنتره ،اسبش را به دو بسته
یَ ُ
سيگار ميفروخت /و به پيراهني با طرح گل /و به خمير ريش جديدی /عنتره،
ويژگيهای پيشين دوران جاهلي را ميفروخت».
ديگر شخصيتي که قباني از ميراث مردمي آن را برميگزيند و در اين نوع دگرديسي
از آن بهره ميبرد ،شخصيت سندباد است .سندباد بهعنوان کهنالگوی بلندپروازی،
جهانگردی و ماجراجويي در کشف سرزمينهای جديد (عشری زائد )140 :1984 ،با
برخورداری از شاخصههای ايدهآل انسان معاصر ،يکي از شخصيتهای موردتوجه شاعران
معاصر عربي است و از جايگاه ويژه در شعر معاصر برخوردار است .نزار از شخصيت
سندباد برای آشفتگي فراگيری که بر زندگي امّت عرب حاکم است ،بهره ميبرد .سندباد
او برخالف سندباد ماجراجو که در داللت اسطورهای پيروزمند از سفرهايش بازميگردد،
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البحرَ /عینا َحبیبَتي المیناءُ/
طوفانها و امواج دريا وی را از پا درميآورد :إنّني
ُ
السندبادَ ،م َّزقُه ُ
العواصف الهوجاء (قباني« .)396 :1982 ،همانا من سندبادم،
الموج َمرکبي َو َجبیني /ثَ َقبَته
ض َغ
ُ
َم َ
ُ
که دريا وی را مجروح ساخته است /دو چشمان معشوقهام ،بندر است /موج دريا ،کشتي
و پيشانيام را جويد /تندبادهای سخت و شکننده ،آنها در هم کوبيد».
قباني در سرودهای ديگر به فراخواني معکوس شخصيت ليلي و مجنون روی ميآورد:
س ّربوا لِ ِ
الحي لَم تَنبَح
فراش لَیلی العامریّة /حتّی
قیس/
مازال
َ
ُ
کالب ِّ
ُ
شعرهُ ُ
الع ّ
ُ
والیهود تَ َ
یکتب َ
ذري ٌ

(قباني« )231 :1982 ،هنوز قيس غزل عفيف خود را ميسرايد /درحاليکه يهوديان ،وارد
بستر ليلي عامری شدند /حتّي سگهای قبيله پارس نکردند».
همانگونه که پيداست شاعر با لحني تمسخرآميز ،کارکردی معکوس به نماد سنّتي
ميبخشد ،وی در اين بازخواني از همبستر شدن يهوديان با شخصيت نمادين ليلي و
غفلت زدگي قيس از اين امر پرده برميدارد تا از اين رهگذر بيتفاوتي برخي عربها
نسبت به بر باد رفتن شرافت و عفتشان را به بوته نقد بکشد.

 .3-1-3ميراث ادبي

فراخواني شخصيت های ادبي يکي از فنون هنری شعر است که در ميان آنان شاعران
کالسيک گذشته به سبب نزديکي فکری و ذوقي که با برخي شاعران معاصر عرب دارند،
سهم بيشتری از اين فراخواني را به خود اختصاص ميدهند .متنبي به دليل فراز
نشيبهای دوران شاعریاش توجه بسياری از شاعران معاصر را به خود جلب نموده است
(أبوهيف.)28 :2004 ،

نزار قباني جنبة غرور و مناعت طبع متنبي را بهعنوان نماد شعر خود برميگزيند و با
وارونهسازی آن نشان ميدهد که هيچ نشاني جز غبار ،از کبريايي روزگاران متنبي در
ِ
عزِة
دوران حاکمان شکست خوردة فعلي نمييابد :بَ ُ
المتنبّي /فَ لَم َأر من ّ
حثت طویال َعن ُ
ِ
ِ ِ
الصغا ِر...
النّفسّ /إال الغُبار /بَ َح ُ
الممالیکّ /إال ّ
ثت ع ِن الکبریاء طویال /ولکنّني لَم أشاهد ب َعص ِر َ
الصغار (قباني« .)405 :1993 ،ديرزماني به جستجوی متنبّي پرداختم /امّا از عزتنفس/
ّ
چيزی جز غبار نيافتم /مدتزمان طوالني به دنبال کبريايي گشتم /امّا در روزگار
مماليک /کسي جز انسانهای کوچک و حقير نديدم».
شاعر در سرودة «مواویل دمشقي إلی قمر بغداد» با بازخواني شخصيتهای متنبي و

ّ

کافور اخشيدی و انتخاب نمادگونة اين دو شخصيت ،بر آن است تا از حقيقت برخي
دولتهای ضعيف و شکستخوردة عربي پرده بردارد که ميکوشند با اعمال سلطه بر
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مردم و متوسل شدن به جعل عظمتهای دروغين ،بر ضعف و ناتواني خود در برابر
دشمن سرپوش گذارند (أبوهيف.)120 :2004 ،
شاعر با دگرديسي شرايط زمان متنبي ،اوضاع دردناک کنوني مصر را ترسيم ميکند
و با لحني آميخته با تمسخر ،متنبي را از اين واقعيت تلخ آگاه ميسازد که برخالف
دوران پيشين و بهجای حاکمان شجاعي چون سيفالدوله حمداني ،حاکماني کافورصفت
مصر
بر مسند قدرت نشستهاندَ :هل أتَتك
ُ
األخبار یا ُمتنبّي /أ ّن کافور ف ّکك األهراماَ /س َقطَت ُ
ِ
بیع ّإال التّراما (قباني« .)510 :1982 ،متنبّي! آيا اخبار به دستت
في ید قَروي لَم یَجد ما یَ ُ
رسيده است /که کافور اهرام را از هم گسست /مصر به دست يک دهاتي سقوط کرد /واو
جز قطار چيزی برای فروختن نيافت».
 .2-3دگرديسي نمادهاي طبيعي

شاعر گاه با خروج از دايرة ذهنيتهای شناختهشدة فرهنگي و اجتماعي عرب ،نمادها و
موضوعهايش را از عرصههای گستردة هستي برداشت ميکند« .بهرهگيری از واژگاني
تکراری که همگي در شعر کهن وجود دارد ،با ابتکار در برقراری ارتباط معنايي بين اين
واژگان و فضای جامعة معاصر ،به تمايز و موفقيت شاعر معاصر در آفرينش نمادهای
ابتکاری با ماهيتي ادبي ،سياسي و اعتراضي انجاميده است» (صدقي و زارع.)9 :1393 ،
واژگاني چون اسب ،شمشير و جنگ ،ازجمله واژگان شنيدهشدهای است که قباني با
هنرمندی شاعرانه و با وارونهسازی داللتهای مشخص اين واژگان ،نقش مهمي در
ابهامآفريني شعر سياسي خود ايجاد ميکند .نزار از اسامي حيواني برای تصويرسازی و
بيان ملموس افکار خود استفاده مينمايد .وی در يک تصويرسازی طنزآميز اسبهای
جمیع ُهم
تيزتک چابکسواران پيشين ،در دنيای شکستخوردة امروز را ذبحشده مييابدُ :

قَد ذَبَحوا خیولَهم (قباني« .)29 :1993 ،همگي اسبهايشان را ذبح کردند».
شاعر کتاب های تاريخ اين مردمان را که سرشار از جنگاوری و رشادت و پيروزی
هاست ،به دليل شدت ناراحتي ،تهي از شمشير و اسب ميداند ،که اين همان معنای
سیف
بق فِي َدفاتِر التّاریخ /ال َ
منتفي دانستن شجاعت از دنيای چنين مردماني است :لَم یَ َ
وال َحصان (همان )30 :و در سرودهای ديگر در راستای وارونهانگاری معنای شجاعت ،از
الحجارة (قباني.)229 :1982 ،
اسبهای چوبي قهرمانان معاصر ميسرايد :تَ َح َّولَت ال ُخیول إلی
َ

نزار با وصفي اندوهناک جنگاوری عربها را شايعه و شمشيرهای آنان را از جنس
چوب ميداند تا با دگرگوني معنای شجاعت ،اندوه را در مخاطب برانگيزد :إیّا َك أن تقرأ
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ِ
ِ
شب (همان« .)76 :1993 ،بر حذر باش که
إشاعةٌ وسی ُفهم َخ َ
الع َرب /فَحربُهم َ
حرفا من کتابات َ
مبادا حرفي از نوشتههای عربها را بخواني /جنگ آنان شايعه است و شمشيرهايشان
چوبين» .و در جای ديگر در راستای وارونهسازی همين معنا ،چنين اعالم ميدارد که
عربهای معاصر شمشيرهای خود را به حراج گذاشتهاند :وارتَهنوا سیوفَهم (همان.)29 :
 .3-3وارونهسازي هويت عربي

متعب بن تعبان يف إمتحان حقوق اإلنسان» ويژگيهای
ط
قباني در سرودة «ملاذا یسق ُ
ُ
موروثي عربي را از دنيای معاصر سلب مينمايد .شاعر در مقطع دوم اين سروده واژة

«األحد» منفي را معادل موضوعي مجموعهای از واژگان «خنلة ،ناقة ،وتد و حجر» قرار

ميدهد .اين دايره واژگاني که داللت معنايي سربلندی ،پايداری ،ثبات و صالبت را با
خود حمل ميکند و نشانگر بخشي از هويت عربي است ،به شکل منفي به کار گرفته
ميشود (فقيه )180 :1998 ،تا سراينده ،چنين معادلها و نمادهايي را از عصر چپاول
ِ
الصحراء /ال نخلَةٌ الناقَة /ال َوتَ ٌد...
اقتصادی و فرهنگي سلب نمايد :ال أح ٌد یَعرفُنا في هذه ّ
الحجر (قباني« .)105 :1993 ،هيچکس در اين بيابان ما را نميشناسد /نه نخلي و نه
َ
شتری /نه ميخ چادری و نه سنگي»

یذهب موتی الوطن» با منفيانگاری هويت گذشتة عربي
شاعر در قصيدة «إلی أین
ُ
بيان ميدارد که هيچ نشاني از حکمت ،عزت ،معنويت و فرهنگ و تاريخ گذشتة آنان
نمانده است :فَال ِمن َح ٍ
کیم /وال ِمن نب ّيَ /وال ِمن کتاب (همان(« .)395 :کشوری) بدون حکيم و
پيامبر و کتاب».
وی در ادامه به وارونهسازی مفاهيم ارزشي روی ميآورد و در اين ساختارشکني
چنين ميسرايد که افتخار به عرب بودن جرم به شمار ميآيد و ارزشها ،بيارزش و
تصبح طُهرا/
حیث العروبةُ تغدو عقابا/
وحیث ال ّدعارةُ
ُ
ناهنجاریها به ارزش تبديلشدهاندُ :
ُ
وحیث الهزیمة تغدو انتصار (همان« .)396 :جايي که افتخار به عرب بودن ،جرم است /و
ُ
مکاني که پليدی و فساد ،عفت و پاکي بهحساب ميآيد /و شکست ،پيروزی به شمار
ميآيد».
 .4-3مخالف خواني معناي نمادين شهرهاي تاريخي

نزار قباني با يادآوری نمادهای تلخ و شيرين دوران طاليي تمدّن عربي و اسالمي و با
تأکيد ويژه بر عنصر ظلم ناپذيری در اين فرهنگ ،جانماية عناصر تاريخي و اسطورهای
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بهکاررفته در شعرش ،گاه ناشي از يأس و نااميدی وی نسبت به روحية پايمردی
عربهای معاصر ميگردد  .هنر نزار در اين است که به حوادث تاريخي ،باهدفي خاص،
حضور نمادين ميبخشد .قباني در سرودة «أحزان يف األندلس» برای ژرفا بخشيدن

احساس تلخ از وضعيت فعلي کشورهای عربي و جهت بازگرداندن آن گذشتة پرافتخار به
مقايسة وضعيت امروزی اندلس (کشورهای عربي) و شرايط گذشتة آن ميپردازد .شاعر در
وهلة نخست به گذشتة عربها در اندلس و شکوه و شوکت ،افتخارآفريني و غنای

فرهنگي آنان اشاره ميکند و با فراخواني شخصيتهای تاريخي «طارق بن زياد» و «عقبة

بن نافع» و برخي اميران بنياميّه در اندلس بهگونهای بدانها گنجايش ميبخشد که
همة ابعاد گذشتة پرافتخار را بازآفريني ميکند و در ادامه با خالقيت هنری از ميراث
گذشتة عربي تابلويي با رنگهای متنوّع و متناقض با تصويرهای فوق ميسازد که تمامي
یبق في
شکستها و ناکاميهای امروز جهان عرب بهروشني در آن ترسيم ميگردد :لَم َ
ِ
بجوف اآلنیه /وأعی ٍن کبیرةٍٍ ،
ِ
کبیرة/
غیر الّذي یبقی ِمن الخم ِر/
َ َ ُ
إسبانیَه /منّاَ /ومن ُعصوِرنا الثّمانیَهُ /
یبق ِمن قُ ٍ
ِ
ِ
یبق ِمن
دموع
َ
رطبة /سوی ِ
المئذنات الباکیة /لَم َ
لیل البادیَه /لَم َ
مازال في سوادهاُ /
ینام ُ
غَ ٍ
الرخام عاریة (همان:
رناطةَ /وِمن بني األحم ِرّ /إال ما ُ
قصرهم /کأمرأةٍ ِمن ُّ
الراویة /لَم َ
یقول ّ
یبق ّإال ُ
« .)563-561در اسپانيا هيچ چيز از ما بر جای نمانده است /و از هشت قرن ما /چيزی
بهجز تهماندة شرابي /ته ظرفها و جامها ،نمانده است /و بهجز چشمهايي بزرگ و
درشت /که همواره در سياهي آن /شبهای بيابان چشم بر هم مينهد و به خواب مي-
رود /از قرطبه هيچ نشاني /بهجز اشک گلدستههای گريان ،نمانده است /از غرناطه /و
بنوأحمر /چيزی جز آنچه راوی بيان ميکند ،باقي نمانده است /چيزی جز کاخشان
نمانده /که بهسان مجسمه سنگي زني عريان است».
«غرناطه» نام ديگر سرودة نزار است که شاعر در آن چنين فضايي را ترسيم ميکند.
شاعر در آغاز با شنيدن واژة «غرناطه» سير در روزگاران گذشته را آغاز ميکند که
هفت قرن از آن ميگذرد و در آن پرچمهای افراشته و اسبهای سرکش و لشکريان
سرتاپا مسلّح بنياميّه را به نظاره مينشيند (قباني .)571 :1993 ،قباني ،پرسه زدن را با
راهنمای اندلسي خود از سر ميگيرد و خاکستر بهجای مانده از شعلههای درخشان
مثل الط ِ
کوم َرماد
خلف دلیلَتيَ /وَورائي
ّفل
تاريخ را پشت سر ميگذارد :و
َ
ُ
ُ
التاریخ ُ
مشیت َ
(همان)« .بسان طفلي ،پشت سر راهنمايم به راه افتادم /و تاريخ را بسان پشتهای
خاکستر ،پشت سر وانهادم».
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 .4نتيجه
بهطورکلي دگرديسي در مدلول کالن نمادها ،نشاندهندة نقطه مرکزی تفکّر نزار قباني
است که در پس خود هدف و درونماية ذهن شاعر را بيان ميکند .بر همين اساس رنگ
باختن ارزشها و بر باد رفتن دوران باشکوه عربي در شرايط معاصر جوامع عربي ،شاعر را
بر آن داشته تا با گزينش نمادهايي با داللتهای مذکور به وارونهسازی و معکوس نمايي
داللتهای شناختهشدة آنها روی آورد؛ از همين روی گاه در راستای دگرديسي داللت
نمادهای ديني ،مسيح(ع) را بهگونهای ربودهشده بازآفريني ميکند و اهل بيت
(عليهمالسالم) را در حصار نيروهای شر و ظلم به تصوير ميکشاند تا از رهيافت ترسيم
تناقض ميان قداست و معنويت جامعة کهن عربي و بر باد رفتگي چنين ارزشهايي در
جامعه فعلي آنان ،دگرديسي را به نمايش گذارد.
قباني آنگاهکه ميخواهد بر باد رفتگي عزت عربها و بيتفاوتي آنان نسبت به
شکست در مقابل اشغالگران را مورد سرزنش قرار دهد و رنگ باختن مفهوم شجاعت و
جنگاوری در جامعة معاصر عربي را به بوته نقد کشاند ،به بازآفريني وارونة نمادهای
سنتي روی ميآورد؛ از همين روی شخصيت صالحالدين ،نماد عزت عرب ،به مزايده
گذاشته ميشود .عنتره ،شجاعت عربي را به بهايي ناچيز به فروش ميرساند .خالد بن
وليد جنگاور ،به سفير مبدل ميگردد .اقتدار فرماندهاني چون طارق بن زياد به يغما
ميرود ،اسبهای تيزتک سوارکاران سرنوشتساز تاريخ عرب وضع حمل مينمايد و
قهرمانان شمشيرهای خود را به اجاره ميدهند.
نزار برای نشان دادن آشفتگي حاکم بر زندگي امّت عرب ،به وارونهسازی نماد
سندباد روی ميآورد و در راستای پررنگ نمودن بيتفاوتي برخي عربها نسبت به بر باد
رفتن شرافت و عفتشان ،به نماد ليلي و مجنون ،داللتي وارونه ميبخشد و از
همبسترشدن يهوديان با شخصيت نوين ليلي و غفلت زدگي قيس پرده برميدارد.
نزار قباني در برخي اشعار سياسي خود تالش مينمايد تا نمادهای تکراری ،کهنه و
مرده را در معناهای نو به کار گيرد و با ارائه تصويرهای معکوس از نمادهای ميراثي و
تنشآفريني بين نمادهای سنّتي و بازآفريني داللتهای معاصر و متناقض آنها ،عالوه بر
آنکه توانسته است ابهام هنری و تصاوير و معاني نوين و زيبايي بيافريند ،اين شگرد
شعری ،حيرت مخاطب شعری وی را برانگيخته ،ذهن خواننده را به کنکاش داللتهای
کشف نشده آن متمايل ميکند.
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