
 

   نخله ي أمين پارناس در انديشه
  ∗∗∗∗حسن گودرزي لمراسكيدكتر 

  استاديار دانشگاه مازندران
  مصطفي كمالجو

  استاديار دانشگاه مازندران
  چكيده

و در زبان » هالبرناسي«يا » الفن للفن«پارناس كه معادل آن در زبان عربي      
هـاي نقـد ادبـي و حـد           يكـي از مكتـب    باشد    مي» هنر براي هنر  «فارسي  

اعتدال ميان رومانتيسم و سمبوليسم است كه نه مانند رومانتيك شـعر را            
اي بـراي بيـان احـساسات و          آن را وسيله   فداي احساسات شخصي كرده و    

دهـد و نـه ماننـد سمبوليـسم داراي ابهـام و               ذوق دروني شاعر قـرار مـي      
اي بـراي   است نه وسيلهپيچيدگي است؛ بلكه معتقد است خود شعر هدف     

خـاطر خـودش     خـود و بـه      شـعر، خودبـه    ،عبارت ديگر  رسيدن به هدف؛ به   
اين جستار بـر    . زيباست و بايد به آن ارج نهاده و برايش ارزش قائل شويم           

لبنـاني،  ي    يكي از شاعران برجـسته     ي آن است تا اين مكتب را در انديشه       
در ايـن   . را تبيين نمايد  هاي گوناگون آن       بررسي كرده و جنبه    ،امين نخله 

 بيان اهـداف شـعر از نگـاه امـين نخلـه اسـت چراكـه وي                   تحقيق، هدف، 
عنوان يك شاعر پارناسي بر آن است كه شـعر فقـط بايـد زيبـا باشـد و          به

كـه  در ايـن مقالـه      . نبايد در آن به دنبال هدف خاصي جز زيبايي باشـيم          
بررسـي  » بيـب األول  الح«و  » الشالّل«و  » البلبل«برخي از قصايد او چون      

گـرا و   رسيم كه امـين نخلـه شـاعري سـاختار      به اين نتيجه مي    است  شده
دهـد و بـه چگـونگي       كالسيك است كه به شكل و فرم اهميت خاصي مي         

كند نه چيستي آن همچنين شعر او، ادبيـات بـرج عـاجي              گفتار توجه مي  
  .پردازد آن مي است كه در آن به مسائلي چون عشق و بلبل و مانند

نخله، پارناس، ساختارگرايي،كالسيك و ادبيات بـرج        امين: واژگان كليدي 
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  مقدمه

هاي نوگرايي در ادبيات عـرب اشـاره كنـيم، بايـد بگـوييم كـه                  اگر بخواهيم به ريشه   
م شروع شد كـه    1798 ناپلئون به مصر در سال        ي نوگرايي در ادبيات عرب پس از حمله      

رب و مكاتب ادبي آن مانند كالسيسم، رومانتيسم، رئاليسم، ها با ادبيات غ در پي آن عرب  
 نقد ادبي قرار مي گيـرد، آشـنا شـدند؛           يكه در حوزه   ... اگزيستانسياليسم، سمبوليسم و  

چراكه نقد ادبي برگرفته از ادبيات است و اصلي ترين موضـوع بحـث آن را نيـز ادبيـات                    
 آثار ادبي اسـت كـه       يمطالعهو در حقيقت همان     ) 13 ،1377 امامي،(تشكيل مي دهد    

  .)33 ،1373 وارن، ولك،(گردد تاريخ ادبيات را هم شامل مي
نقد ادبي در عصر معاصر پيشرفت قابل مالحظه اي داشت و مـورد توجـه بـسياري از     

 و همان طور كه اشاره شـد مكتـب هـاي            .)9،  تا بي عتيق،(اديبان و منتقدان قرار گرفت      
داند كه فقط بـه     ها، پارناس است كه شعر را خدايي مي         تبگوناگوني دارد يكي از اين مك     

خاطر خودش بايد پرستيده شود و نبايد از آن انتظار سود و منفعت داشت و در راسـتاي         
  . هدفي قرار گيرد

شود كه در وسط يونان قـرار دارد و نـه             هايي گفته مي    پارناس در اصل به سلسله كوه     
هاي زيبا بودند بـا برادرشـان    يونان كه حافظ هنرهاي    دختر زئوس، خداي خدايان افسانه    

 اين مكتب زيبـايي    .)2008پارناس،  (كردند  آپولون كه خداي شعر بود، در آن زندگي مي        
را در شعر، ذاتي دانسته و براي آن هيچ رسالتي جز توجه به خودش قائل نيست و شـعر                   

دهد نر را مقصد قرار مينمي داند از اين رو، ه...را در خدمت اهداف سياسي و اجتماعي و   
  .نه وسيله

  پارناس به دنبال آن است كه از پرداختن به هر امـر غيـر ادبـي پرهيـز كنـد چراكـه                      
از نظر اين مكتب، ارزش اثر هنري، دروني و ذاتي است و ربطـي بـه مـسائل خـارجي از                     

 ايـن مكتـب بـه تـصاوير     .)403 ،1385شميسا، ( قبيل محتواي آموزشي و اخالقي ندارد    
كند ولي در پي ايـن تـصاوير، بـه دنبـال موضـوعي اسـت                  ي و ساختار آن توجه مي     شعر
 يعني موضوعات خود را خارج از درون و ذات شاعر ماننـد             .)415 ،1997غنيمي هالل،   (

كند به عبارت ديگر تالشش، استخراج زيبـايي از جلـوه هـاي          مناظر طبيعت جستجو مي   
  .طبيعت است
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توان به ويكتورهوگو اشاره كرد او بـا اينكـه قـبالً بـه              از بنيان گذاران اين مكتب مي       
 براي هنرمند وظيفه اجتمـاعي      1840ها نيز در سال       مسائل اجتماعي توجه داشت و بعد     

نـام   les orientales» شـرقيات « در يكـي از آثـار خـويش كـه     1829قائل شد، در سال 
ي غرورآميـزي   قدمـه داشت توجه زيادي به قالب شعر و وزن و قافيه نشان داد و ضمن م             

واب داد و آزادي در شعر را اعـالم داشـت و ادعـا كـرد كـه                ج 1»سن سيمون «به پيروان   
  » اي منتشر سازد كه شعر محض باشد اثر بيهوده«شاعر هميشه حق دارد 

. فقط چيزي واقعاً زيبا است كه به درد هيچ كـاري نخـورد            «: گويد   مي 2تئوفيل گوتيه 
كند و احتياجات انسان، مانند مزاج     احتياجي را بيان مي   زيرا  . هر چيز مفيدي زشت است    

 دنيـا  ،شاگرد ديگر اين مكتب، 3تئودور دو بانويل . بيچاره و عاجز او، پست و تنفرآور است       
هـا بـيش از    دانـد و بـه بـازي و قيافـه آن     هاي نمايش و مردم را بازيگران آن مـي     را پرده 

ند كه در فن شعر فقط به وزن و قافيه          ك  همچنين اقرار مي  . دهد  احساساتشان اهميت مي  
قافيه «: گويد جز اقناع ذوق خود ندارد و ميه پايبند است و از شعر گفتن هيچ منظوري ب    

سـيد حـسيني،    (» كنـد   همچون ميخي زرين است كه تخـيالت شـاعران را تثبيـت مـي             
ن و  مكتبي است مبتني بر ساختار و بنـا كـه از وز              بنابر اين پارناس     .)475-477 ،1385

عبـدالمنعم خفـاجي،    (كند و مبناي آن، زيبايي بر اساس زيبـايي اسـت              قافيه تبعيت مي  
زيبايي از ديـد فالسـفه و مكاتـب ادبـي غربـي و              ي   چراكه بررسي پديده     .)161 ،1995

ازنظر ادبيات و نقد قديم عربي به عنوان يكي از اركان نقد ادبي معاصر از آن رو ارزشمند           
 هردو از مهمتـرين و اساسـي تـرين مـصادر نقـد ادبـي معاصـر        و با اهميت است كه اين    

  .)30 ،1983غريب،( آيند شمار مي به
  :گويد گوتيه در مورد پارناس و توجه آن به زيبايي مي

  فايده هنر تنها زيبا بودنـست و بـس، آيـا همـين كـافي نيـست مثـل گلهـا، مثـل                       «
شود و شـعر بـه     روزمره ميهرچيزي كه مفيد باشد زيبا نيست زيرا وارد زندگي   . پرندگان

براي ما هنر وسيله نيـست      . ما مدافع استقالل هنريم   «: نويسد  او مي » گردد  نثر تبديل مي  
هر هنرمندي كه به فكر چيزي جز زيبايي باشـد بـه نظـر مـا هنرمنـد                  . بلكه هدف است  

  .نيست
  :اصول مكتب پارناسي عبارتند از

   هنر براي هنر-1
  د و تنها توجه به زيبائي و صورت شعرتوجهي شاعر به احساس خو  بي-2
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  كمال زيبائي شكل و قالب و الفاظ شعر و قافيه-3
   كالسيك و يونان قديمه ي بازگشت به دور-4
  ها  يأس و نوميدي در بعضي از اشعار آن-5

پارناسيان اكثر شاعر بودنـد و ايـن مكتـب اختـصاص بـه شـعر دارد نـه بـه رمـان و                      
  .) 748 -747 ،1378 فرشيد ورد،(نمايشنامه 

از آنجايي كه اين مكتب قصد دارد ادبيـات را از مفـاهيم اجتمـاعي و سياسـي جـدا                    
ساخته وآن را در برج هاي عاجي حبس نمايد به آن ادبيات برج عاجي گفته شده كـه از         

ها پارناسي. ويژگي هايش، وصف پروانه و بلبل و عشق و هرآنچه كه سودمند نباشد، است    
هـا همچـون كنـدن     رو هنر نـزد آن  دهند نه خود متن از اين يت ميبه چگونگي بيان اهم   

  .)2010كريم، ( فرساست صخره، كاري سخت و طاقت
اي كـه آن را در حوليـات          پارناس در ادبيات كالسيك عرب نيز، وجود داشت به گونه         
ين امـا بـارزتر  . يابيم مي...  زهير و تالش او در ويرايش شعر و در شعر متنبي و أبو تمام و              

هنـر روزي متولّـد     «: گويـد    آن در ادبيات معاصر عرب، أمين نخله است كه مي          ينماينده
: جـاي اينكـه بگويـد        به »بهترين خوردني دربهشت سيب است    «: شد كه مار به حوا گفت     

كـه ايـن همـان توجـه بـه سـاختار اسـت يعنـي                ) 144 ،1975نخله،   ( »سيب را بخور  «
گان ديگر اين مكتب      از نمايند .  چه چيزي را گفتن    چگونگي و كيفيت گفتار مهم است نه      

  .  نيز اشاره كرد،شاگرد امين نخله، توان به آنطون قازان  مي
پارنـاس چگونـه در     «اين جستار بر آن است تا به اين سـوال اصـلي پاسـخ گويدكـه                 

  »انديشه امين نخله، ظهور پيدا مي كند؟
ي پارنـاس بـه صـورت انديـشه     با توجه به سوال اصلي تحقيق، فرض بر آن است كه         

هنر براي هنر، ساختارگرايي و تكيه بر شكل و ظاهر، تأثيرپـذيري از مكتـب كالسـيك و      
  .كند امين نخله ظهور و بروز پيدا ميي نيز ادبيات برج عاجي در انديشه 

 ي  نمـود پارناسيـسم در معلقـه      « در مورد پارناس در ادبيات عربي مقاله اي با عنـوان          
سط آقاي دكتر عباس عرب و خانم كلثوم صـديقي نگاشـته شـد كـه در                 ، تو »امرؤالقيس

 معلقـه    ي در ايـن مقالـه    . ه است دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد چاپ شد       ي    مجله
 جزء ايده هاي نخستين مكتب ادبي پارناسيسم معرفي شد؛ اما مقاله اي كـه               ،امرؤالقيس

 نگارش در نيامده كه در اين جـستار   امين نخله را بررسي نمايد، به     ي پارناس در انديشه  
  . به آن پرداخته مي شود
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  هأمين نخل

ــ  ــيد نخل ــد رش ــي يهاو فرزن ــاعر ملّ ــرين ش ــشهور، مهمت ــرن    م ــاني در ق ــراي لبن   گ
  م در روســتاي مجــدِل المعــوش نزديــك بــاروك در 1901در ســال . باشــد بيــستم مــي

   اصـول و منـابع قـديم        هـاي    كتـاب  .)138 ،1994فتوح،  ( استان شوف لبنان به دنيا آمد     
از ميـان گذشـتگان بـه جـاحظ         . عربي را خوانده و از اسلوب عربي فصيح تأثير پـذيرفت          

و مانند او به شأن و جايگاه  لفظ اعتقاد           ) 163 -162 ،1999خليل جحا،   (مند بود     عالقه
  . داشت

 امين نخله شاعري ساختارگرا است يكي از محققين به زبان استوار او اشـاره كـرده و                
گان  تأكيد مي كند كه وي از نظـر سـاختار قـصيده و برگزيـدن الفـاظ                     يكي از  نويسند   

وافـري  ي  او به سبك و اسلوب گذشـتگان عالقـه          . گران است   رسيده و تك، پيشتاز ابداع    
  .)330 ،2001الجيوسي، (كند  ها پيروي مي دارد و از آن

 شعر  ي را كه هم در زمينهاند چ  داده)پادشاه دو صنعت(» امير الصناعتين«به او لقب 
تأليفـات  ... هاي تاريخ، زبان، ادبيات، شـعر و       در زمينه . سرآمد است و تبحر دارد و هم نثر       

 ،ه الريفي هالمفكرو  ) 1931چاپ   (هكتاب المئ : شان عبارتند از   كه مهمترين  گوناگوني دارد 
كتـاب  و ) 1954( تحـت قنـاطر أرسـطو    و دفتـر الغـزل   ، ديوان   )1954( ه التاريخي هاألثار

 ليـالي الـرقميتن   ديوان  ) 1962 (الديوان الجديد ). 1957( ذات العماد و  ) 1954( الملوك
او ســردمدار ) 139 -138 ،1994فتــوح، ). (1967 (الهــواء الطلــق فــيو كتــاب ) 1966(

شعر را در لطيـف كـردن و شـاد نمـودن      ي  پارناس در ادبيات معاصر عرب است و فايده         
 شعر از نظـر او      .)2010كريم،  (كند كه ادبيات زيبا ماندگار است         يدلها دانسته و تأكيد م    

گردد؛ بدين خـاطر بـه او سـرور     واژگاني برگزيده است كه قصيده، به وسيله آن مزين مي 
واژه ها گفته مي شود چون در انتخاب واژه و قـرار دادن آن در جايگـاه مناسـبش،كامال                   

  .)6 ،1993 نخله،(موفق است 
مين نخله تا حدي اثر گذار است كه مي توانيم آنها را مصداق اين سخن    اشعار و آثار ا   

ه تكرار خواننده را به اثر ادبي بزرگ آن است كه نه يك بار بلكه ب   «: قرار دهيم  4لونگينوس
  .)95 ،1373 ،ديچز(»هيجانĤورد و بر انگيزد
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  هنر براي هنر- 1

رانگيختن احساس و يـا    هنر براي هنر بر آن است كه كار هنري هدف و رسالتي جز ب             
خوانـد،   به دقّت در بيان فرا مي) 99 ،2005 أبوسيف،( ايجاد شادي در نفس و جان ندارد    

هدف اصلي آن اين است كه ارزش شعر در ذات آن است نه اين كـه شـعر، ذات و درون                     
هاي لفظي و جايگاه كلمه در جمله بسيار اهميت داده و وارد  به ارتباط. شاعر را بيان كند  

. شـود؛ خالصـه اينكـه هـدفش رسـاندن لـذّت اسـت               وضوعات اجتماعي و سياسي نمي    م
بنابراين شعر، زيباست نه به خاطر اينكه به دنبال هدفي خاص است بلكـه فـي نفـسه و                    
خود به خود زيبا و داراي ارزش هنري است و اين همان چيزي است كـه پارنـاس آن را                    

  . كند دنبال مي
  :گويد مي» لالشال«ي امين نخله در قصيده 
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  )86 ،2001نخله، (

  :ترجمه
  ها چيره شو، بر تپه! اي ستون آب«

  دامي الغر، ناز كنـــا انـــو ب
  تـــــبزِ راه راه دشــاي س

  !نند راه راهي لباس زيباروهما
  ده رود،ــوازنـــي نـــاي آب

  !ها به خاطر رقص نور در سايه
  تومنتِ زندگي و حاصلخيزي هستي

  كه از باال بر زمين فرود آمدي
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  دهي ها قرار مي سرسبزي را لباس دشت
  كردم كاش من هم آن لباس را از تو دريافت مي

  ام سبز است من فرزند ابرم، ذهن و انديشه
   ». اگرچه ساكن صحراء باشم

خاطر هنر كه جوهره مكتب ادبي پارناس است، در ايـن ابيـات     هنر فقط به     يانديشه
نـوازد و بـراي    كامالً مشهود است چرا كه در آن زيبايي ذاتي وجـود دارد كـه روح را مـي     

وقتي كه اين اشعار را مي خوانيم از اينكـه شـاعر آبـشار را مـورد                 . انسان لذتّبخش است  
خطاب قرار داده و با آن صحبت مي كند و آن را در ناز كردن و زيبايي، به لباس زيبـارو                  

در ايـن   . تشبيه مي كند، لذت برده و اين ايجاد لذت، يكي از اهداف اصلي پارناس اسـت               
ابيات هدف، پرداختن به خود شعر است نه چيزي ديگر و شاعر با بـه كـارگيري صـنعت                 

 زيبايي شناختي متكي است  يپارناس بر فلسفه. ي كندجانبخشي اين هدف را تكميل م 
 كانت كه اختصاص به شعر غنايي دارد؛ فلسفه اي كه معتقد است        ي فلسفه«به خصوص   

 .)162 ،1995 عبدالمنعم خفـاجي،  (» شعر مستقل از هر هدف اجتماعي يا اخالقي است        
ـ               شبيه و تـشخيص    اشعار فوق نيز، بر زيبايي شناختي استوار است كـه داراي اسـتعاره، ت

محسوب مي گردد كه قالـب اشـعار عربـي          ) lyrique(است و جزو اشعار غنايي يا آوازي        
در اين اشعار هدف خاصي وجود نـدارد، بلكـه خـود شـعر مـورد               . جزو اين دسته هستند   

نيـست بلكـه    ... هدف است يعني هدف اين ابيات، بيان موضوعات سياسي يا اجتمـاعي و            
  . واننده ازآنها لذت ببردهدف آن فقط اين است كه خ

  :و در ادامه
s>T-�* o+LM %� ��+�* ���3� ��    C�* 6�*� ����~�R-�* �P�#R:  
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  )86همان، (

  :ترجمه
  ها در عزّت و بزرگي اي زبان گوياي كوه«

  پاكه ي  قصيد يو روايت كننده
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  هاي توست اي صداي صيحه در هر دره
  دهد كه خبر از دولت سرسبز مي

  بلبل شاداب با بهترين الفاظ
  و بهترين بيان، سخن تو را نقل كرد

  هاي پيرامونت چه گفتي به صخره
   »... كه در شب آبي نرم و لطيف شد

هاي رومانتيـك اسـت كـه در      انديشهيطور كه اشاره شد پارناس تعديل كننده        همان
اي بـراي بيـان عواطـف و     آن شاعر فقط به درون و ذات خود پرداختـه و شـعر را وسـيله    

دهد و تا حدي در احساسات خود غرق مـي شـود كـه بـه هـيچ                    احساسات خود قرار مي   
  . ذات خود اهميت نمي دهدچيزي جز

  :كند مانند اين بيت شابي كه در آن احساس غم و اندوه طوالني را بيان مي
�#� %� �4�Y�2v* %��#� 01     2	(k��* 	� %c;�< 4o�HC���1  

  )200 ،1999الشابي، (
  :ترجمه

   ». كه با غم و اندوه سنگين شده است/هاي پاييز و در شبي از شب«
 هيچ وجه شعر را وسيله اي براي بيان احساسات شخـصي خـود،              اما شاعر پارناس به   

دهد بلكه خود شعر و زيبايي آن براي او هدف است كه اين قـضيه را در ابيـات                     قرار نمي 
تر و با انتخاب واژگان مناسب، زيبايي شعر را  يابيم كه شاعر با مهارت هرچه تمام       فوق مي 

رومانتيك نيست يعني بـا خوانـدن ايـن         به خواننده منتقل كرده است و در آن خبري از           
دهـد چـون شـاعر موضـوعش را كـه             ابيات، به انسان حس رومانتيكي خاصي دست نمي       

وصف آبشار است وسيله اي براي بيان احساسات و عواطف دروني خويش قرار نداد بلكـه         
فقط به وصف آن كه يك موضوع بيروني است، مي پردازد بر خالف شاعر رومانتيك كـه                  

  . يعت براي بيان عواطف سرشار دروني خود، كمك مي گيرداز طب
  :و در ادامه
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  )87 ،2001نخله، (

  :ترجمه
  اي ستون بزرگي و عظمت در زمين، كه«

  اش در زمين اش در آسمان است و شاخه يشهر
  ورـناي پرچم درخشندگي، كه انگشتان 
  تـافته اســــــــگ بـــــــگارنـــــآن را رن

  اـاي برادر باران، اي برادر رودخانه و دري
  اــــه انــــــــوفــــر و طــــمان ابـــاي ك

  اي كه ميان رهــسماني از نقــــو ريـــت
  دــان افتهـــو را بــــــمان تــــين و آســـزم

  است شتهخدا تو را نگا قلم كه هستي تو ألفي
   ».هاي درخشان هـــرگــــن بـــريـــهتــا بــب

  » سوبژكتيويـسيم «يـا  » ذهنيـت «هاي انديشه هنر براي هنـر، فـرار از         يكي از ويژگي  
   اسـت   5است كه آن همـان شـعر ناتوراليـستي        » او بژكتيف عيني  «و روي آوردن به شعر      

  وجـود  » مـن «در آن،   شـعري كـه     . كه توأم با رمان ناتوراليستي بـه وجـود آمـده اسـت            
 ،1385سـيد حـسيني،     . (هاسـت   ندارد، يعني شاعر فقط تماشاگر و بيان كننـدة صـحنه          

484(  
هـاي عينـي و قابـل     بينيم كه شاعر در آن از واژه       گري را مي    در اشعار فوق، اين عيني    

ها   زمين، ستون، انگشتان، باران، دريا، ريسمان، قلم، برگه       : كند مانند   مشاهده استفاده مي  
» آبـشار «تـر بـه توصـيف         كنـد بلكـه بـيش       استفاده نمـي  » من» «أنا«و وجه از واژه     ...  و

  .كند پرداخته و آن را نظاره مي

   ساختارگرايي-2

هنر را قائم بـه     . هاي شاعر پارناسين، توجه به ساختار و فرم شعر است           يكي از ويژگي  
اهميت است   ساده و بيمحتواي اشعار. دهد ذات دانسته و به طرز بيان اهميت خاصي مي

اي ساخته شده است به عبارت ديگر يكي از  العاده ولي قالب شعر با مهارت واستادي فوق  
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در . اصول اين مكتب كمال شكل از لحاظ بيان و انتخاب كلمـات و زيبـايي قافيـه اسـت       
ف شود زيرا تنها هد   شعر پارناسين به انتخاب واژه ها و قالب ها و قافيه توجه بسياري مي             

اين شعرها اين است كه به زيباترين شكل ممكن به خواننده عرضه شـود ماننـد قـصيده          
  :أمين نخله» البلبل«

 5" s5" s0R|�* %�� W=�� »���2� 0R|��  D*�7� � s%)#� 	S2&#	/ @P2[D ����  
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  )115 ،2001نخله، (
  :ترجمه
   شاخه دارد2قلبي است بر روي شاخه، يا هر شاخه «

  اي نگاهي كه چشم و احساس مرا متحير كردي
  ينت، در بلبلي كهرين زــــــترين حس، و بهت لطيف

  اند رود، گرد آمده اه نيسان از شاخه باال ميـدر م
  :گويد خ نميـجز آن دو را پاس دوصدا است كه باغ به 

  داي بلبل اسيرــــــق، و صـــاشــــداي عــص
  و بوي خوش، مـــيان شبنــــ، مماــــب هنگـــش

   »!خواهند اند، چه مي بو شده س و خوشــــخي
ين ابيات اهميت دارد، طـرز بيـان و توجـه بـه سـاختار و فـرم اسـت و                   آنچه كه در ا   
  محتواي آن ساده 
هـاي    گيـرد تـا واژه      در اين اشعار شاعر تمام تالشش را بـه كـار مـي            . و معمولي است  

كه هر دو اسـم تفـضيل هـستند و        » أرقُّ و أحلي  «هايي چون     زيبايي را انتخاب كند، واژه    
كه دوبار تكـرار شـده   » غصن«هايي چون  كنند يا واژه ل ميحس الزم را به خواننده منتق     

هـا را   تـر آن   است امين نخله با استادي هرچه تمام كه سه بار تكرار شده» صوت«است و   
اميـر  «اي آن را آهنگين نموده است كـه ملقّـب بـه     در كنار هم قرار داده است و به گونه 

عبارت ديگر در ايـن ابيـات چگـونگي    فرمانرواي شعر و نثر گرديده است  به  » الصناعتين
همچنين اگر به قافيه توجه كنيم، مي بينـيم كـه پايـان    . گفتار مهم است نه چيستي آن  
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: وجـداني و العـاني و دوقافيـه ديگـر كـسره دارد ماننـد      : دو قافيه اشباع شده است مانند  
 معاصر عرب   نيسانِ و يريدانِ كه اين امر حكايت از ساختارگرا بودنِ سرور واژگان ادبيات            

  .است كه به زيبايي هرچه تمامتر از آنها استفاده نموده است
  :در ادامه
����s@P2&+¬ �@Q�+:" ��2�* 	�<{ �  ��* � s��2����+' ��*_Tq* �0�����O  
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  )همان(

  :ترجمه
  گـــــــگارنـــر رنـــب پــــاحـــاي ص«

  دــمنــه هــبيــده، شـــزين شـــه مـــاخــــر و شــــپ
  واي كسي كه از فضاي خداوند، مكاني وسيع

  ها آن را درنيابد باشد و چشمد جهت آزاكه ازهر خواهي را مي
  لندي يا پيچ و خمــبي  ندهـــواهـــواي خ

  اـه هـــــــركـــــــاي دره و بـــــــرهـــــر روي ابــــب
  سي كه از بزرگان شعر، قافيه راــــواي ك

  ا آن بسرايدـــوان را بــــزار ديـــا هــــد تـــخواه يـــم
  ما  منزلهايي هودريابند واي متحيروسرگردان

   »...ات رسيدي، پس در سرزمين لبنان فرود بيا به خواسته
 اوزان عروضي، كه خليل بن احمـد فراهيـدي          ي موسيقي شعر عربي از ديرباز بر پايه      

شود، و بـر اسـاس قافيـه كـه            ز خوانده مي  واضع آن بود و به همين دليل اوزان خليلي ني         
طور كـه     همان. داده، استوار بوده است     خود ركن مهمي از اركان شعر عربي را تشكيل مي         

باشـد و     مـي ) مستفعلن مـستفعلن مـستفعلن    (كنيد ابيات فوق در بحر رجز         مالحظه  مي  
 كـه تخيـل   كند و همچون ميخي زريـن اسـت       قافيه در اين ابيات نقش مهمي را ايفا مي        

در اشعار فوق وزن و قافيه از اركان اصلي شعر امين نخله اسـت  . نمايد شاعر را تثبيت مي   
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ها  قافيه وقف عرب هاست و آن«كند چراكه معتقد است     كه پارناسي بودن او را اثبات مي      
» تـوان از آن چـشم پوشـيد؟    اند پس چگونـه مـي   ها ممتاز شده بدين وسيله از ساير ملّت   

  .)140 ،1994فتوح، (
  پيروان اين مكتب به الهامـات شـاعرانه اعتقـادي نداشـتند و معتقـد بـه انجـام كـار                     
سخت و درگير شدن با مشكالت براي رسيدن به زيبايي ظاهر بودند يكي از اين كارهاي              

  كـاري در انتخـاب كلمـات اسـت بـه ايـن معنـا                 سخت استفاده از فن نحت يا هنركنـده       
هـاي سـخت در شـعر خـود        اندازد تـا از كلمـات و واژه        كه شاعر خودش را به زحمت مي      

 و نيـز اسـتفاده از اسـم       ":+��Q@ ¯}>	�: استفاده كند مانند استفاده از اسم فاعل و مفعـول         
���+�@: فاعل نكره و مفعول   ¯  @*�:�� s@��3�)1 ¯ @��#B31 s@P8<� ¯@o#���  .   همچنين شـاعر خـود را

پـشت سـر هـم    » ن« بيـت اول از حـرف      كند تا در آخر سه كلمـه مـصراع دوم           ملزم مي 
و نيز خود را ملزم به استفاده از دو حـرف روي در   . نِ شبها -نُ المزدا -نُالفن: استفاده كند 

  .انِ لبن-انِ ديو-انِ غدر-انِ عين-انِشبه= ان: هر قافيه مي نمايد مانند

  كالسيك و ادبيات برج عاجي - 3

 اسلوب كالسيك اسـت كـه در آن   يكي از ويژگي هاي پارناس توجه به سبك قديم و         
كننـد و عنـصر     شاعران در بالغت و شاعري و سبك و ساختار، از گذشتگان پيـروي مـي              

  .نمايان استتقليد و پيروي از آثار شعري قديم، در آثارشان كامال ً
امين نخله يكي از شاعراني است كه از سبك و اسلوب گذشـتگان تبعيـت كـرده و از        

ت ديگر سبك شعري او بر اساس اوزان خليلي و توجه به وزن آن عدول نمي كند به عبار  
  :  هويداستو قافيه است كه در اشعار او كامالً

� *dK���F �~������&#� f®* H����s�  ^��� 4m� °I�7 �#� ������/�)!  
-� {����* �J2�< s����;* � s&b2�����+�  � ��|� ��� {E _k2��" b8�����)  
1���" i�;* � D" 0���� eA�s@�)�� �)   %F��l* s���)�* �#� I�Hd�* =�3�  
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  :ترجمه
  انده است، اين فضايي است كه گويا خداوند آن را گستر«

  !اي در آن دو بال دارد چرا كه هر پرنده
  شناسد ها را نمي بلبلش اسارت و قفص

  خواند ها آواز نمي و جز بر روي شاخه
  كسي كه صنوبر را آفريد، وطن را بر روي آن برافراشت

  و لطيف را در آن بكشدتا اينكه دامن نرم 
  اي كه بدون تيرگي و كدورت بخشيد بخشنده

  !پرنده و قفص را با هم خلق نكرد
  هاي لبنان به خاطر نعمت و بركت او بلبل

  ها خراميدند شاخه خواندند و باالي ا ترانهه در چشمه
  خواهد پيوسته از خالقش زير نور خورشيد مي

   »...كه صداي انسان در آن طنين انداز نشود
همانطور كه اشاره شد، از مهم ترين ويژگي هاي شاعر پارناس توجه به اسلوب قـديم                

كنيم چـرا كـه شـعر از نظـر امـين       يا كالسيك است كه آن را در ابيات فوق مشاهده مي       
او به رعايت كردن وزن و قافيه شديداً پايبند است و . نخله همان كالم موزون مقفي است

  . عر مي داند كه شعر به آنها نيازمند استآن دو را موسيقي و آهنگ ش
شود چون كه به وصف پروانه و بلبل  ادبيات برج عاجي گفته مي ها،  به ادبيات پارناسي 

مانند ابيات فوق كه در وصف بلبل بود و . پردازد و عشق و هرآنچه كه سودمند نباشد، مي      
  :ابيات زير كه در وصف عشق است

+�*#�k�;* =  
* %� VZ+/�*B�* %� � s�8)C���  
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  )140همان، (
  :ترجمه
  تو را هنگام نااميدي و آرزو كردن دوست دارم عشق اول«

  ايم گويا در همديگر گرد آمده
  دارم، تو را با تمام توانم دوست مي

  بيشتر از قدرت و حدس و گمانم
  تو عشقي متمايل و سرگردان و آزاد

  در دشت جوانان مطمئن
  نم، چرا كه هر وزش باديك بنابراين آشكار مي

  كنند در باره تو و من در دنيا صحبت مي
  ها، دره صبح، ما را در دشت

    ».و در منطقه پردرخت، پخش خواهد كرد
كنيم سبك و اسلوب شاعر در اين اشعار، قديم و كالسـيك    طور كه مشاهده مي     همان

در اين ابيـات كـامالً   است كه از اوزان خليلي تبعيت نموده است و ادبيات برج عاجي نيز         
مشهود است چرا كه در آن صحبت از عشق است كه به قول پارناسي ها سودمند نيـست   

  .و فايده اي ندارد

  نگاه انتقادي به پارناس و تأثير آن بر أمين نخله

همان گونه كه اشاره شـد، پارنـاس در رد مكتـب رومانتيـك كـه توجـه محـض بـه                      
شـاعر پارناسـي فقـط بـه ظـاهر و فـرم ابيـات يـا                 احساسات شاعر دارد، به وجود آمد و        

هاي فرماليستي آن توجه مي كند كه از اين نظـر ارتبـاط تنگـاتنگي بـا فرماليـسم               جنبه
  دارد؛ اما از اين نكته بسيار مهم غافل مانده است كـه خداونـد همـه چيـز را در خـدمت                    

   ايـن رو اگـر     بشر قرار داده است تا به سمت سعادت رهنمون گـردد حتـي ادبيـات را؛ از                
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  هـاي ظـاهري توجـه كنـد و بـه مـشكالت و گرفتـاري هـاي                   شعر فقط بخواهد به جنبه    
  موجود بر سر راه بشريت وقعي ننهد، ارزشي ندارد بـه عبـارت ديگـر چگونـه مـي تـوان                     

  هـاي موجـود در ميـان بـشريت را مـشاهده كـرد و از شـاعر انتظـار داشـته                    ظلم و ستم  
   شعر بـسرايد و چـشم از آنهـا بپوشـد؛ بـدين خـاطر در             باشيم كه فقط براي ايجاد لذت،     

 تو  -شاعر روسي  -، ادبيات مدني با شعار معروف نكراسوف      » هنر براي هنر  «مقابل مكتب   
 ،1385 سيدحـسيني، (مي تواني شاعر نباشي، اما نمي تواني شهروند نباشي، بوجود آمـد           

ادبـي نـه بـا معيـار        ادبيات مدني خواهـان اينـست كـه در بـاره اثـر              . ، بوجود آمد  )485
اثر بايد فايده اخالقي، اجتمـاعي يـا        : شناسي، بلكه از نظر سود بخشي داوري شود        ييزيبا

زيبـايي  «: مي گويـد  ) Dobroliobov) (1836-1861( دابروليوبف. سياسي داشته باشد  
  .)همان ( »كه در واقعيت وجود، از زيبايي در هنر برتر است

ه مي توان به اين مكتب وارد نمود، توجه بـيش از       بنابراين نقد و حتي ايراد اساسي ك      
حد به ظاهر شعر و غفلت نمودن از مفاهيم و محتواي آن است كه اين قـضيه از ارزش و        

اليوت پارناسي ها را به در پيش گرفتن راه    .اس.شأن واالي شعر مي كاهد تا حدي كه تي        
ر بايـد متعهـد باشـد از        اديب يا شاع  «خطا و كوتاه نظري متهم كرده و اقرار مي كند كه            

نظر او هدف شعر و نقد، هر شاعر و منتقدي را ملزم مي كند كـه بـه منفعـت اجتمـاعي                 
  .)1390،هالمدارس األدبي(»توجه كند
 براساس اشاره شد، امين نخله شاعر مكتب پارناس است كه دقيقاًطور كه سابقا ً   همان

 بنـابراين مهمتـرين     .پـذيرد  يمعيارهاي آنـرا مـ     كرده و  مكتب حركت  وچارچوب اين  اصول
وساختار، فقط   است كه درعين زيبايي اسلوب     اشعار او وارد كرد اين     توان به  انتقادي كه مي  

 هاي مختلـف او    اعتنايي به مفهوم ندارد كه اين قضيه در قصيده         به فرم توجه دارد و هيچ     
ماعي يا اخالقي   دور از مفاهيم اجت     يعني شعر او به    ،شد، نمود دارد   مقاله بررسي  كه در اين  

تـوان گفـت شـعر او     جهت مي است كه بشر براي هميشه به آنها نيازمند است پس از اين      
  .توان به شعر او وارد نمود بعدي است و اين امر، يكي از ايرادهاي اساسي است كه مي تك

  نتيجه

   گونه كه گذشت، پارناس مكتبي ادبي اسـت كـه هـدف شـعر و زيبـايي آن را                     همان
  ايـن  . كنـد نـه خـارج آن و مكتبـي اسـت سـاختارگرا               ش جست و جو مـي     فقط در خود  
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مكتب به صورت هاي مختلف در اشعار امين نخله، بررسي شده و نتايج ذيـل بـه دسـت                
  :آمد
امين نخله، آن است كه زيبا باشـد و هـدف خاصـي جـز لـذّت                 ي  شعر در انديشه     -

  . نيسترساندن را دنبال نكند و به دنبال اهداف سياسي و اجتماعي
دهـد و   امين نخله، شاعري ساختارگراست و به فرم و ظاهر شعر اهميت فراواني مي        -

او در انتخـاب كلمـات خـود را بـه زحمـت             . كنـد   از واژگاني زيبا و آهنگين استفاده مـي       
  .كرده است) كاري كنده(انداخته و از هنر نحت 

  ن، بـرج عـاجي و   پارناس بـا مكتـب كالسـيك ارتبـاط تنگـاتنگي دارد و ادبيـات آ               -
  توصيف بلبل و عشق و هر چيز غير سودمند اسـت كـه در اشـعار امـين نخلـه مـشاهده                      

  .شد
 با بررسي مؤلفه هاي مكتب پارناس در شعر امين نخله، ثابت شد كه امـين                ،در پايان 

نخله بزرگترين شاعر پارناس ادبيات معاصر عرب است كـه بـراي شـعر ارزش و اهميـت                  
به هيچ وجه آن را در راستاي اهداف سياسي، اجتماعي و ماننـد آن              فراواني قائل است و     

  .قرار نداده و وسيله اي براي رسيدن به هدف نمي داند

  ها نوشت پي

  فيلسوف و نويسنده معروف فرانسوي) 1760ت (-1
  شاعر معروف فرانسه و از سردمداران پارناس) م1811-1872 (-2
   شاعر فرانسوي-3
رگ يونان باستان لونگينوس است و اثر بسيار مشهوري كـه           آخرين منتقد ادبي بز    -4

در تـاريخ نقـد ادبـي يونـان باسـتان           , » شيوه ي بيان عالي   «  به نام    ،است به او منسوب  
  .همانقدر اهميتدارد كه فن شعر ارسطو

 در اشاره به اين باور فلـسفي        معموالً) Naturalism(طبيعت گرايي يا ناتوراليسم      -5
در ) نـه قـوانين و نيروهـاي فراطبيعـي        (نها قوانين و نيروهاي طبيعت      بكار مي رود كه ت    

  .جهان فعالند و چيزي فراتر از جهان طبيعي نيست
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