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دهيچك

ـ اد،  لسوفيف،  شاعر)  هـ 449ـ363(� معرّ �ابوالعال كـي از   يب و زبـان شـناس       ي
.نوابغ فكر بشري است

ز و يـ ز موضوعات بحـث برانگ كي ايوسته يت ذو اَبعاد او درده قرن گذشته پ  يشخص
ت فلـسفي  ي اما درباره شخـص نظران حوزه هاي فوق بوده است، ان صاحب   ين درم يدل نش 

اسـتاد برجـسته   . لسوف مي داننـد يم و بعضي فيبعضي او را حك . ندارداو اتفاق نظر وجود   
او . لـسوف دفـاع كنـد   يك في به عنوان   �رّيده است تا از مع    ن مقاله كوش  ي درا نيطه حس 

ونـد  يان مي آورد كه فلسفه و هنـر را بـه هـم پ   يف سخن بم  ي ظر ايود از رشته  دربحث خ 
ت لقـب  يـ لسوف دانسته و درنهايلسوفان را هنرمند و هنرمندان را ف     ي ف از اين رو  . مي دهد 

. ارزاني داشته است� را به معرّفيلسوف شاعران و شاعر فيلسوفان

: كليد واژه ها

.تايلزوم- الغفران�����-شعر-حكمت-فلسفه-هنر

.گاه عالمه طباطباييعضو هيأت علمي دانشاستاديار، ∗
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او فلـسفه را بـا      . لسوفي است شاعر  يلسوف و ف  ي شاعري است ف   	رّ مع �ابوالعال.... «
ـ  از ا  .ده اسـت  ياي بخش ژهيني و ي وقار و سنگ   ،هنر شعر آراسته و با فلسفه به شعر        ن رو او   ي

» ي ندارديات عربي همتايادبدر
 كـه بـه بررسـي جوانـب         »اللاله« بخشي از مجلّه     ةكي از دوستان دربار   يروزي با   
گـر بخـش هـاي آن       ي د ةز دربـار  يـ و ن ،  دا كرده بود  ي اختصاص پ  	ت معرّ يگوناگون شخص 

دوسـت مـن از   . ا شدي مطلب فوق جوةن اثنا او نظر مرا درباريا در .ميمجلّه بحث مي كرد   
دهم كه قـرار بـود بـه    ن مطلب را موضوع مقاله اي قرار      ي ا ةمن خواست تا نظر خود دربار     

شكش بارگـاه   يـ بان و ناقـدان پ    يارمغاني كه اد  ز در يبراي آن مجله بفرستم تا من ن      زودي  
.سهمي داشته باشم، ات عربي مي كردندي فرهنگ و ادبغةناب

ام و  ان گذاشـته  يـ من پرسش را بـا خـود در       يست سال است كه ا    يمن متجاوز از ب   
شـاعر  او افزون بـر ، لسوفيمعرّي هم شاعر است و هم ف: پاسخ آن گفته ام كه   وسته در يپ

بـار و  ن مفهـوم    يق تـر  يـ ز هست با دق   يب و زبان شناس ن    يسنده و اد  ينو،  لسوف بودن يو ف 
.  اندختگان عرب روزگار او داشتهير فرهين واژگان درذهن و ضمياي كه امعنائي

ي آمـوختم كـه   يزهـا يها سپري شد و اوضاع و احوال دگرگون گشت و من چ           سال
 امـا   .دانـم يدم كه نمـي   فهم،  دانمكردم مي ي را كه فكر مي    يازهيو چ ،  تر نمي دانستم  شيپ

ـ نو،  لـسوف يف،  دا نكرد و هنوز او را شاعر      ير پ ييها نظرم درباره معرّي تغ    ن سال يدرا ، سندهي
دانم و چه بسا بر استواري نظرم افزوده شده است و چه بـسا هـم           ب و زبان شناس مي    ياد

.ژگي هاي معرّي باور دارمين ويگري به همه ايتر از هر وقت دشياكنون ب
تـاكنون  ،  ب و زبان شـناس اسـت      يسنده و اد  يكه معرّي شاعر و نو    نيالبته دربارة ا  

لسوف بودن او هستند كساني كه بـا مـن          يكسي با من مخالفتي نداشته است اما دربارة ف        
دار مستـشرق نـام   » كلـسون ين«اسـتاد   ،  ن آنـان  يتـر كـي از سرسـخت    يد  ياند و شا  مخالف

هـاي او از آن     گر كتاب ي و د  1»اتيلزوم« كه   ـ	 به نظر او در حكمت معرّ      .تسي اس يانگل
 او .نـدارد وجود) ن ابه معنا و مفهوم مورد نظر معاصر (چ اثري از فلسفهي ه ـ موج مي زند
جه تـأمالت و تجـارب او بـه عنـوان          ي را نوعي حكمت عادي مي داند كه نت        	حكمت معرّ 

لـسوف  ي لقب ف  	دهد به معرّ   عمده كه اجازه نمي    يكلسون مانع ي به نظر ن   .ك شاعر است  ي
ست كه بتوان بـه  ياي نافتهيچ مشرب فلسفيِ شاخصِ سازمان  ينست كه او داراي ه    يا،  داد
افالطونچنان كه در بحث و بررسي آراي      داخت آن م اصول و مباني آن پر     ين و ترس  ييتب
.ميم بپردازيتوانگري از فالسفه معاصر مييلسوف ديا هر في و ارسطاطاليسا ي

 را �ن باور است كه مبالغه خواهـد بـود اگـر ابـوالعال          ياكلسون بر ي استاد ن  رواز اين 
.ك اثر فلسفي به حساب آورديات او را يلسوف و لزوميف
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دانـم  و    ك كتاب فلـسفي مـي     يات او را    يلسوف و لزوم  ي را ف  	 معرّ �اما من ابوالعال  
 امـا وقتـي كتـابي همچـون         .دهـم اه نمـي  چ شكي بـه خـود ر      ين باور و دفاع از آن ه      يدرا

د درباره معنا و مفهـوم فلـسفه و   يابتدا با ،  ميشمارات را از جمله كتابهاي فلسفي مي      يلزوم
ن دو  ي ا ييت سال است كه حدود معنا     يستر از ب  شي من ب  .ميبه نوعي توافق برس   ،  لسوفيف

هـا را   ام و آن  ق كـرده  م معرّه اطال  يعني از وقتي كه آنها را برحك      ي،امواژه را مشخص كرده   
.ده اميفهم، ده اندين فهميشيان و اعراب پيونانيكه چنانآن

درجـستجوي  -توانـد تـا آنجـا كـه مـي       -لسوف درنظر من كـسي اسـت      يباري ف 
نائـل  -داندقت مي يزي كه آن را حق    يا كشف هرچ   ي -د و چون به كشف آن     يقت درآ يحق
اش را تحت   جاد كند و زندگاني روزانه    يي ا ي و سازگار  يسوهم،  ان علم و عمل خود    يم،  ديآ

يگرمـن بـارد   . م كنـد  يارهـاي اخالقـي تنظـ     ي و مع  ييقت جو ياشراف خرد و برمبناي حق    
، انـد انـد و مرتّـب كـرده      دهيـ عـرب فهم  ونـان و  يفلسفه را آن گونه كه قُـدماي        : ميگومي
.امام و مرتّب كردهدهيفهم

ي و فلـسفه الهـي و فلـسفه عملـي           اضـ يعي و فلسفه ر   يمن فلسفه را به فلسفه طب     
ك يـ ات او   يلسوف و لزومي   ف 	ب معتقدم كه معرّ   ين ادراك و ترت   يكنم و طبق ا   م مي يتقس

ف يونان و عرب تأل   ياي كه فالسفه     درست مثل كتابهاي گوناگون فلسفي     .اثر فلسفي است  
ار بـاال  يزي افزوده كه مقام و مرتبه آن را بـس     ي به كتاب فلسفي خود چ     	 اما معرّ  ،اندكرده

و ـ انـد   گر كتابهاي فلسفي از آن بي بهـره ي كه د ـ ده استيژه بخشياز ويبرده و به آن امت
ده يدرسـت مثـل قـص     . از شـعر بـودن كتـاب اسـت        يـ عني امت ياز برجسته هنري    يآن امت 

.ايعت اشيدرباره طب2»وسيتيلوكر«
ف لـسو يكنم كـسي بتوانـد ف     گر گمان نمي  يد،  چه كه گذشت  اكنون با توجه به آن    

ـ انكـار كنـد و      -مي آن يبا معنا و مفهوم قد    -بودن معرّي را   ا حتـي درآن دچـار شـك        ي
تـوان گفـت    قت سپري كرد و مـي     ي چون او سراسر زندگي خود را درجستجوي حق        ،بشود

لـسوفاني كـه    ياري از ف  يهاي بس  كه با كوشش   ستهاي فلسفي او چنان برجسته ا     كوشش
ـ قابـل مقا ، رددي نـدا يلسوف بودن آنان ترد يچ كس در ف   يه ن امـر  يـ ل ايـ دل. يـست سه ني
كـي از مكاتـب     يوابـسته بـه     -تـر قيـ ان دق يا با ب  ي–لسوف مقلّد   يك ف ينست كه معرّي    يا

وآنچـه را   ،  بنـد باشـد   ياي كه به مباني و اصول آن پا       به گونه ،  مشخص فلسفي نبوده است   
با - متفكّر كي بلكه او    ،ديفزايكه با جد و جهد كشف كرده و بدست آورده به آن مكتب ب             

وه ين شـ يتر او درمسائل مورد نظر خود به ژرف     .بوده است -ن واژه ين مفهوم ا  يترگسترده
اي كه مـسلمانان روزگـار او بـا آنهـا آشـنا             د، و به تمامي مكاتب فلسفي     يشياندممكن مي 

ي صرف نظـر    يهاد و از خوشه   يچي مي يهاها خوشه د و از آن خرمن    يورزاهتمام مي ،  بودند
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دن آن چه كه رهـا كـرده بـود          يكرد و به چ   ده بود رها مي   يچه را كه چ   گاه آن آن. دكرمي
ژه پـس از دوران عزلـت       يبـو -م كـه سراسـر زنـدگي او       ينيبن مي يچننيو ا . پرداختمي

ان آرا و مكاتـب  يـ وسـته و گـشت و گـذار درم     ي پ  مستمر و نقـدِ    تفكرِدرخالصه مي شود  
ـ از ا. افتـه بودنـد  ينان به آنها دست نيشيپي كه يزهايفلسفي و تالش براي كشف چ   ن رو ي

ـ سيارسطاطالا ي افالطونفكرانروان و هميتوان او را از پ  نمي ـ رواقيونا ي كـور ياپا ي
اي هرآنچـه را كـه بـه        توان گفت از همه آنان بهره گرفته و از هر فرقه           اما مي  .بشمار آورد 

.ده اخذ كرده استيد ميده و سازگار با فهم و ادراك خوديپسندهنگام تأمل مي
ونـاني   ـ ي ا اسالمييوناني يلسوفي است از طراز فالسفه يتوان گفت كه او فباز نمي

، ونـان ي از فالسفه .هازه و معجوني است از فالسفه همه ملتي بلكه آم،رانييا ايا هندي و    ي
كنـد  نمـي يز اكتفا ن نيشود و به ا   متمتع مي -همه و همه  -ران و هند  يمان ا يحك،  اسالم
عه انبـاز  يع ش متكلمان و تصوف متصوفه و تشي  ث محدثان و كالم   يهان و حد  يفقه فق و در 
ن علـوم را    يـ د و ا  يجوز شركت مي  يكند و درعلوم زباني ن    نها هم قناعت نمي   يبه ا . شودمي

يـك نظـام طَُرفـه      آورد و از دل آنهـا       ميطره آن در  يتحت س سازد و ك مي يبه فلسفه نزد  
ق يگراني است كه به تحق    ازمند متخصصان و پژوهش   يكند كه هنوز ن   ج مي فلسفي استخرا 

. آن بپردازند و حق مطلب را ادا كنندو تفحص در
وسـته  يه به زنبور عـسل دانـست كـه پ         ين و شب  يلسوفي به گز  يتوان معرّي را ف   مي

ـ   شهيـ ره اند يپرواز بود  و از ش     ن گل به آن گل در     ين باغ به آن باغ و از      ياز ، اگونهـاي گون
گر كتابهـاي او    ي و د  »اتيلزوم«اي كه در  فلسفه.  است برساختهر  ين و دلپذ  يرياي ش فلسفه

.پراكنده است
ار سـختكوش و دركوشـش و       يابي به آن بـس    يقت و دست  ي درجستجوي حق  	معرّ

 او براحتي از عهده منطبق كردن و سازگار كردن زنـدگاني            .ت صادق بود  يت خود به غا   ين
. آمدبرمي، افتيي كه به درك كشف آنها دست مي قيعملي خود با حقا

ن است كـه او علـي رغـم    ي ا	ژگي هاي معرّ ين حاالت و و   يزتريكي از شگفت انگ   ي
عالقه و اهتمام فراوان به مكاتب فلسفي ملّتهاي متمدن و علـي رغـم كثـرت آشـفتگي و                

ـ تغياي ال طـرح و برنامـه    ،  خورد مي ش به چشم  يهاشهيافكار و اند  تناقضي كه در   ر بـراي   ي
شاني و يـ ده اسـت كـه پر  يـ م كـرده و راه و روشـي بـراي خـود برگز       يم و تنظـ   يخود ترس 

ان يـ ش گرفت و تا پا    يپن راه را در   ياو پس از بازگشت از بغداد ا      . دگرگوني درآن راه ندارد   
آري زنـدگي فكـري و فلـسفي او بـه           . از آن عـدول نكـرد     -ك روز يحتي براي   -زندگي

د يـ من با دركمال ثبات و استقرار بود و به نظر وي و زندگي عملي ريشان و متغ  يشدت پر 
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ن ي اسـالمي را درهمـ     فيلسوفان و شاعران  ن بي همتائي و نبوغ و برتري او برهمه          يمنشأ ا 
.زندگي فكري و عملي او جستجو كردان دويتناقض م

گمان زنـدگي   بي–لسوف نبود يعني ف  ي -ك شاعر بود  ي تنها   	 اگر معرّ  منبه نظر 
ـ اما او با بهره منـدي از ا       .  دچار آشفتگي مي گشت     وي  به سان زندگي فكري     او مليع ن ي

: دهددو موهبت توانست دو خصلت مهم را دركنار هم قرار
تفوق فكري كه مناعت طبع و عزت نفس و آرامش و عزلت و سـبك و سـاده                  نوعي  .1

. رمغان آورداش بيستن را برايز
هـر ، شديـ نديزي ب يـ چهـر خت تـا در   ير مي انگ  تفوق فني و هنري كه او را ب       نوعي  .2

ر يپـسندي را بـه تـصو   ند و دليتجربـه احـساسي خوشـا   زي را نقّادي كند و هر يچ
طبق پـسند و مطلـوب      -قالبي كامالً فني و جذاب    شه هاي خود را در    يبكشد و اند  
. ان كنديب-آن روزگار
لئونـاردو «رگ   درباره هنرمند بـز    3»پل والري «ش مطلب جالبي را از      يمدتي پ 

جـاد  ينچي و فلسفه پلي ا    يواان د يده است تا م   ين مطلب كوش  يااو در .  خواندم »داوينچي
نچـي از  يلـسوف بـودن داو  ي اما والري براي اثبـات ف   .لسوف بسازد يك ف  ي كند و حتي از او    

 از آثـار  ،لـسوفان اسـت  يوه فيكه شـ چنان نه آنو او استفاده كرده است      ريِيتصوآثار فني 
ز از هنرمنـدان  يـ واقـع فالسـفه ن  ده كـه در يجه رسـ ين نتي والري سرانجام به ا  .مكتوب او 

ات و هـستي را     يعت و ح  يطب،  رگرانيكرتراشان و تصو  يهستند و آنان همچون شاعران و پ      
باي ي ز  مظاهر شكال و ن اَ ياند به صورت ا   دهينند، سپس آنچه را كه د     يبژه مي ياي و به گونه 
. كنندم مييذائذ و تجارب پنهاني خود سهرا در لماانند وينماميفلسفي

ن است كه ما هنوز آثار      ين مدعا ا  يبراي صحت ا  -به نظر او  -ل قاطع يكي از دال  ي
منـد  م و بهـره  يبرم و از خواندن آنها لذت مي      يخوان را مي  نوزاي اسپ  و تزيپنيال،  افالطون

اري ي است كه بـس    حالين در يكند و ا  آن شك نمي  اي كه كسي در    لذت و بهره   .ميشومي
ـ  اكنون با  .لسوفان باطل شده است   ياز آرا فلسفي آن ف     ن يـ د كـه علّـت و منـشأ ا   يد پرسـ ي

د نادرست بودن آنها    يد و دانش جد   يي كه فلسفه جد   يزهايلذت بردن از چ   ؟  ستيالتذاذ چ 
 خوانـدن  ن لـذت و لـذتِ  يـ ن ا يا مشابهتي ب  يآ؟  ه است يرا باثبات رسانده چگونه قابل توج     

عنـي شـباهت و   ؟ ي وجـود نـدارد  »دانتـه «ا يـ »ويرژيل«ا يـ »هوميروس«آثار و اخبار   
نست يت ا يواقع؟   خواندن آثار فالسفه و لذت خواندن شعر وجود ندارد         ان لذتِ يوندي م يپ

وند و اشتراك از كجـا سرچـشمه   ين پي اما ا،توان انكار كرديوند را نمي كي و پ  ين نزد يكه ا 
؟ اي هـست حهيا شعر را از فلسفه راياي  شعر بهره فلسفه را از  توان گفت ا مي يآ؟  ديرگمي
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ن يـ كننـد و منـشأ ا  ه مـي يـ شه هـاي آن تغذ يهاي هنر هستند و از را نه هر دو از شاخه ي
	 بـه معـرّ    يادشـده جا جستجو كرد؟ مـن بـه هنگـام خوانـدن مطلـب              نيد ا يالتذاذ را با  

ر مـن همـه آنهـا       بـه نظـ   . يـز  ن »افالطون« و   »لوكريتيوس«كه به   چناندم هم يشياندمي
ند و  همـه شـاعر   .  است نظم سود نجسته  ان شعر خود از   يكه سومي براي ب   نيا گو .ندشاعر
ر خود بـردل و     يپذاند و با آثار دل     همه با هنر خود ما را به شگفتي واداشته         .لسوفيهمه ف 

. دا خواهد كردير تداوم پين تأثياند و ار گذاشتهيخرد ما تأث
او اشتباه نكرده است و     ،  د ابوالعال شاعر است   يسي بگو چه كه گذشت اگر ك    بنابرآن

اي از جهات شـعر او بـه پـاي شـعر            د درپاره يشا. يستچ شكي ن  يشاعر بودن ابوالعال ه   در
شعر او برشـعر همـه   ، گر از جوانب ياما درپاره اي د   ،   او نرسد  4نايياران  ب  يگريو د ابوتمام  

ده است كـه آنـان      يي رس يق به ژرفا  يحقافهم و ادراك     چون او در   ،ان برتري دارد  ينايآن ب 
. اندافتهيافته كه آنان دست ني چون او درحكمت به اوجي دست .انددهينرس

م كـه او    يديـ  د .بـاز برخطـا نرفتـه اسـت       ،  لسوف است ي ف 	د معرّ يو اگر كسي بگو   
اي از  پـاره  آري ممكـن اسـت در     .لسوفان شده است  يعنان ف باز و هم  گونه هم هدرفلسفه چ 

اي فلـسفي و دوري از آشـفتگي        ياق بخشي به مسائل و قـضا      يدهي و س  نظم در ات و ينظر
ن جهت كه ي از،اما برآنان برتري دارد  ،  ده نشود ي سنج فارابيو  نا  يابن س با  ،  و افكار درآرا

داده كـه  ي قـرار يجـا درن آورده وييافتني پايفلسفه را از آن دژِ صعب الوصول و دست نا    
به صورت ارزشي انـساني درآورده كـه تنهـا درخـرد خانـه              كنند و آن را     مردم زندگي مي  

گـر  يداي از آن عشق و مهرباني و شوق و در         درگوشهوندينشز مي يكند بلكه بردل ن   نمي
نـه  ي اما نه چنان ناخوشنودي كه به ك  ،اش ناخشنودي و سركشي و خشم مي نشاند       گوشه

ان مـردم   يـ ونـد م  يهيِ پ نه توزي و نه چنان خشم كه به تبا        يو نه چنان سركشي كه به ك      
. نجامديب

 فلـسفه را بـا هنـر آراسـته و           .لسوفي شاعر است  يلسوف و ف  يباري معرّي شاعري ف   
ات عربـي  يـ ادبن عرصه دريده است و او درايژه بخشي ويني و وقاريشعر را با فلسفه سنگ 

.»ميگوام و باردگر ميبارها گفته«ن را يست و من اهمتايگانه و بي
ز يـ اي شـگفت انگ يـ كـي از زوا يدانـم كـه   ن نكته را ضروري مـي يان جا ذكر    يادر

نگرفته است و مـن   مورد بحث و بررسي قرارـد  يكه باچنان آنـ هنوز	فلسفه و هنر معرّ
ه درنمودن و آشـكار     ين زاو ي نقد و بررسي ا    معتقدمام و   ش به آن اشاره كرده    يها پ از مدت 

امـا گوشـه   .  بسزا خواهـد داشـت  يتيهملسوف اين شاعر ف  يكردن حاالت روحي و رواني ا     
: نستيمورد نظر ا
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 برزبـان عربـي وقـوف و اشـراف       معـرّي چ كـس مثـل      يبان و ناقدان ه   يان اد يمدر
چ كس مثل او تمام وسع و تـوان خـود را بـراي فرهنـگ و زبـان عربـي بكـار         يه،  نداشته

ي و جـواني    او نوجـوان  . افته است يطره ن ين زبان سلطه و س    يكس چون او برا   چينگرفته و ه  
ختگـان و   يگـر فره  يبـه سـان د    -قـات ادبـي   يتحقل و مـشاركت در    يراه تحص خود را در  

ناچـار عزلـت و    گرفتار آمد و5گاه به آن محنت  آن،سپري كرد -برجستگان روزگار خود  
، زندان خانـه  :  به سربرد  6ا سه زندان    يدو زندان و    ان زندگي در  يد و تا پا   يني گز يخانه نش 

ي ينـا يزنـدان ناب ، ن سه زنـدان ين ايترروشن است كه دردناك.  و زندان تنزندان نابينايي 
ر بـه خـود و تأمـل و    ي نـاگز .بازداشت، اوستعت و هر آنچه دريدن طبيبوده كه او را از د    

د و چـه    يـ چـه د  خانه هزار توي خود   نهانن تأمل و در   يا اما او در   .خود پرداخت تفكّر در 
ق بدست آورده بـود     يل و تحق  يافت كه به هنگام تحص    يشمار بي ينيمعاني و مضام  ؟  افتي

د كـه در يـ ثروت گسترده و هنگفتي از واژگان را د  . افزودوسته برآنها مي  يو درزمان انزوا پ   
د و  يشيـ گـاه اند  آن. افته بـود  يهاي لغوي خود به آن دست       قات و بررسي  يقات و تدق  يتحق

ن واژگـان درخـشان و   يان و ايي پان معاني بين ندارد كه زندگي را وقف ا     يد راهي جز ا   يد
افكنـد و  م معاني نظـر مـي  ياو دراثناي كار هرگاه به آن حجم عظ     . ين كرد انبوه كند و چن   

شد و عواطـف متنـاقض و       شاني و آشفتگي مي   يخوش پر افكارش دست ،  ديشيانددرآن مي 
ه و چون به انبوه واژگان درخشان و شفافي كـ     . برابرش رخ مي نمود   آرزوهاي متعارض در  

ـ با او مـي   .ديـ بالبه خود مـي   ،  شدره مي يرومندش جاي گرفته بودند، خ    يحافظه ن در ست ي
رگـي  يني آن معاني و الفاظ مقاومت كند و اجازه ندهد كـه بـر او چ               يدربرابر فشار و سنگ   

اج هرچـه  ب و امتـز يـ ره گردد و همه وقت و توان خود را براي ترك         يآنها چ بربل او ،  ابندي
. رديكار گا بتر آنهتر و هنريفني

؟ كنـد دگي و مهارتي با لفظ و معنا بـازي مـي      يم كه او با چه ورز     ينيبامروزه ما مي  
ونـد  يپن كـار را در يگونه همـ هو چ؟ كندا از هم دور مييك يچگونه دو معنا را به هم نزد 

جـاد  يا ناسـازگاري ا   يان الفاظ و معاني سازگاري      يگونه م هدهد و چ  ان دو لفظ انجام مي    يم
7؟دكنمي

انگـار او را بـا لفـظ و         : ن احساسي است كه   يوسته داراي چن  ي آثار معرّي پ   ةخوانند
ن بازي  يخواهد با آنها بازي كند و خود را با چن         اند تا هرآن گونه كه مي     معنا تنها گذاشته  

ابـد كـه بـه آن       ييگـري نمـي   ز د يـ چ،  داندگري نمي يچون او كار د   . دير سرگرم نما  يپذدل
 در  	م كـه معـرّ    يابيـ م در يتـوان ين مـي  ن چنـ  يـ و ا . ا آن سـرگرم كنـد     بپردازد و خود را ب    

هاي هي او درتمامي قاف   .سنگالخي را پشت سرگذاشته است    پر چه راه دشوار و      »لزوميات«
 افـزون   . را برخود همواركرده اسـت     »لزوم مااليلزم «وان بزرگ كارِ دشوار صنعت      ين د يا
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ن خود نـوعي  يداده كه ارد استفاده قراروان مويفي د وانظم ق ن همه حروف الفبا را در     يبرا
. است»لزوم مااليلزم«گر از يد

ـ نثـر ا  ش گرفته و در   يپن راهي را در   يز چن ي ن »الفصول و الغايات  «او دركتاب    ن ي
اري از فـصول كتـاب را بـه    ياو بـس . ه به كار شعر انجـام داده اسـت   يكاري كامالً شب  كتاب

ژه درنظرگرفتـه   يتي سجعي و  يه و براي هرغا   تي قرارداد يسجع آراسته و براي هر فصلي غا      
واقع تكرار همان كار سـخت   ن در ي ا .ها از همه حروف الفبا استفاده كرده است        سجع و در 

.ميني مي ب»لزوميات «ني است كه دريو سنگ
 آمده است مطلـب فـوق   »رسالةالغفران«في كه دركتاب ين جا ذكر نكته ظر   يادر

»نمربن تولب«ت  ين دوب ي ا 9»خلف األحمر «وزي   ر :ديتري خواهد بخش  شيرا روشني ب  
:اران و شاگردانش بر خواندي را بر10

ـــم ــصحبألَ ـ  بِ ــوع تي  ــم هج ـ  و ه  
مــصفّيلهــا مــا تَــشتَهِي عــسالً    

ــخَ ــصنِ  يـ ــن أم حِـ ــارِقٌ مـ ـالٌ طـ
ــسمنِ   ــواري بــ ــاءت و حــ 11اذا شــ

گفتـه  » ام حفص «،  » حِصن ام«ت اول   يه ب ياگر شاعر به جاي قاف    : ديو از آنان پرس   
: آن گاه گفـت ، د همه سكوت كردند   يد؟  مي توانست باشد  ايت دوم چه واژه   يه ب يقاف،  بود
پرسـش خلـف را ادامـه      ،  مـت شـمرده   ين جا فرصـت را غن     يا در 	 معرّ .»حواري بلمصِ «

ـ �ا با ي�ا تا ياگر حرف روي همزه     : ديگودهد و مي  مي گـاه بـا ذكـر      آن 12؟  بـود چـه   ... .اي
ب به خواننده خواهد گفت كه او كسي است كه تمام هم            يب و غر  يهاي عج واژگان و نكته  

. ها كرده استن گونه بازي ها و سرگرمييو وقت خود را صرف ا
ز يـ كـه بـا معـاني ن   نيـ است و دريچ شكي ن يه،  كندكه او با الفاظ بازي مي     نيادر
.ستيكند بازشكي نبازي مي

و ؟  ن گونه بازي ها و سرگرمي هـا هـست         يزي جز هم  يو چ  ا »رسالة الغفرانِ « مگر  
آخـر  ؟  رديـ ز به بازي بگ   ينكه معاني را ن   ي مي توانست با الفاظ بازي كند بدون ا        	مگر معرّ 

 مجرد بـدون الفـاظ را تـصور    ژه خود را دارد و انسان نمي تواند معانيِ      يهر لفظي معناي و   
ـ اند وكسي كه با ا    ن معاني الفاظ هما ا نه ي،چون معاني همان الفاظ هستند    . كند ن بـازي  ي
ن يم قرن سرگرم چنـ يب به ني قر	و معرّ. ز بازي خواهد كرديكي نيالجرم با آن   ،  كندمي

اي است كـه درآن دو عنـصرِ        راث گرانبها و جادوانه   يم،  ن بازي يجه ا يبازي بوده است و نت    
.رداده استدركنار هم قرا-دستيبا ظرافت و چابك-وقارِ فلسفي و جمال هنري را

گـر را الزم    ي د اياشـاره بـه نكتـه     ،  ي برهـانم  ين پرگـو  يش از آنكه خواننده را ازا     يپ
ن بـازي هـاي هنـري      يبه خـاطر همـ    ـ	حضور و ظهور اراده درآثار هنري معرّ      : دانممي
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حـه  يقر،  او در سرودن شعر و نوشتن نثر   .تر از اكثر شاعران عرب است     شيب– وي   فلسفي
،دهـد و زمام را دردست ذوق قـرار نمـي        كندم عاطفه نمي  يخود را تسل  ،گذاردرا آزاد نمي  

د و يسـرا د و آگاهانـه مـي  يـ گوبـا اراده مـي   ،  نـد يگزوسته مـي  يپ،  شدياندوسته مي يبلكه پ 
سد، بلكـه آنهـا را   يـ نود و نه نثر مـي     يسرانه شعر مي  «: »پل والري «او به گفته    . سدينومي
عالقه مفـر   ،   بازي هنري اوست كه به آن اشاره كردم        ن كار همان  يزه او درا  ي انگ »سازدمي

خلق عالمانه و عامدانـه صـناعت هنـري و          ،   برمعاني و الفاظ دارد    ةطريطي است كه به س    
، اطيـ از بـه احت يـ ز نيـ  ن .خود آرائي به آن و توجه و عالقه به خود و نقد زبان خـود اسـت                

اخـشنودي و خـشم     ا ن يـ زي كه او رادرمعـرض تهمـت        يز از هر چ   يپره،  شييمصلحت اند 
.ن كار باشديگر او درايزه هاي ديكي از انگيمي تواند ، گران قرار دهديد

چ ي جبري مشرب بود و خود را مجبور مي دانست و هـ            	جاست كه معرّ  نيرفه ا طُ
اما بـا وجـود     . ل نبود قائشتن  يات براي خو  يلزومفعل و ترك خود و حتي در      اري در ياخت

نش عالمانـه و عامدانـه آثـار        ياراده و آفر  ،  اريهرمندي از اخت  از نظر ب  -بي گمان -ن  او  يا
زنـدگاني  ن تنها مورد تنـاقض در     يالبته ا ! ن شاعر ما است     يترن و شاخص  يتربزرگ،  خود

.سراسر زندگي فكري او تناقض است، تر اشاره شدشيكه پچنانست و هميمعرّي ن
م كـه  ينـ يبعـرّي را مـي  گر از مظاهر تنـاقض در زنـدگاني م  يكي دين جا من  يادر

ـ   : ار دوست داشتم نظر خود او را درباره آن بدانم         يبس م كـه او مـردي وارسـته و         يمـي دان
رد و دربـاره او     يكه مورد توجه مردم قرار بگ     نيز داشت از ا   ير بود و به شدت پره     يگوشه گ 

 انبـوه سـخناني كـه       ةدربـار ،  اگر او زنده بـود    : ن است ياكنون پرسش من ا   . نديسخن بگو 
ةدربـار ، ن و ارج گـذاري ين همه توجه و تحـس   ي ا ةدربار،  ندي او مي گو   ةوزه مردم دربار  امر

ادو يـ شه هاي او وجاودانه سـاختن  ير اندين تالش و كوششي كه براي فهم و نقد و تفس         يا
مند بـودم كـه     هچه قدر عالق  ؟  كرد، چه مي گفت و چه قضاوتي مي       نام او مبذول مي شود    

انـد و دارنـد و      هاي پس از او نـسبت بـه او داشـته          تي كه نسل  نظر اورا درباره نظر و قضاو     
!ي بسته است  ين آرزو ي ولي افسوس كه راه به سوي تحقّق چن        .دانستممي،  خواهند داشت 

ا گفتـه مـي شـود آگـاه         يا معرّي از بعضي از آنچه درباره او نوشته          ي آ :كهو سخن آخر اين   
؟ است
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:نوشت هاي پ
او قصائد ايـن ديـوان را پـس از          .  است 	 معرّ � شعر بلند آوزاه ابوالعال    عنوان ديوان » لزوميات«ـ1

اين ديوان بزرگ كـه از حـدود يـازده هـزار بيـت شـعر       .  سالگي سرود60مراجعت از بغداد و در   
.  درباره زندگي و جهان پـس از مـرگ اسـت       	 و افكار فلسفي معرّ    �تشكيل شده، دربرگيرنده آرا   

 بـا  -د اين ديوان اينست كه قافيه ها طبق ترتيب حروف الفبـا        يكي از ويژگي هاي منحصر به فر      
درنظرگرفتن هرچهار حالت ضم و فتح و كسر و سكون براي هر حرف تنظيم گرديده و درتمامي           

 تكرارشده  است كـه  - به صورت اِلزامي  -قافيه ها عالوه بر حرف روي حرف ديگري پيش از آن            
و اين .  نيست و حذف آن هيچ مشكلي ايجاد نخواهد كرد       اين تكرار براساس مباني عروض اِلزامي     

نكتـه  . چنين تمامي قافيه ها درسراسر اين ديوانِ يازده هزار بيتـي، داراي رويِ مـزدوج هـستند                
مهمي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه اين صنعت لفظي دشوار و طاقـت فرسـا، چنـان بـا         

مترجم . تصنّع و تكلّف را به حد اقل رسانده استچيره دستي وهنرمندانه صورت گرفته كه آثار 
شاعر مشهور رومـي و يكـي از بزرگتـرين شـاعران     ) م .  ق55ـ Lucretius ) 94ـ لوكريتيوس 2

 شـهرت  De rerum naturaاو به سبب قصيده بلندش درباره طبيعـت اشـيا    . شعر تعليمي التين
ت ذراتي كه هستي از آنها تركيـب يافتـه           ويژگي هاي ماده و طبيع     ةاو دراين قصيده دربار   . يافت


� موسـو :     رك. سخن گفتـه اسـت    ... ودرباره منشأ انسان، احوال جوي، زلزله، بيماري ها و        �
.1990 األولي ����� لبنان -، منيرالبعلبكي، دار العلم للماليين، بيروت ��المورد العر

 او ابتـدا تحـت تـأثير    (1871ــ 1945) فرانـسوي  ة شاعر ونويـسند Valery, paul - Ambroiseـ 3
 و آندره ژيد  بوده و با     ماالرمهو به ويژه    بودلر، ادگارپو   ،  زوال،  هوگوبزرگان ادب فرانسه مانند     

ديباچـه اي بـرروش     :  مقاله اي تحت عنوان    1894درسال  .  دوستي نزديك داشته است    پيرلوئي
اين مقاله مهـم  .و منتشر شد در پاريس از اLa nouvell revve، در مجله لئوناردو داوينچيكار 

 به آن اشـاره مـي       طه حسين احتماالً مطلبي كه    .  را آشكار كرد   والريهنر و استعداد استثنايي     
فرهنگ ادبيات جهان، زهرا خانلري، شركت انتـشارات خـوارزمي   : رك. كند، درهمين مقاله باشد 

1375.
.	ـ اشاره است به نابينابودن معر4ّ
 به بغداد و بازگـشت نوميدانـه و لبريـز از ناكـامي او كـه      	وارنه معرّ ـ اشاره است به سفر اميد 5

 العلل  ���به گونه اي كه مي توان گفت        . تأثيرات ناخوشايند بسياري درزندگيش برجاي گذاشت     
: براي آگاهي از كم و كيف اين سفر، رك  . مصائب بعدي او درهمين بازگشت دردناك نهفته است       

.1997 لبنان -ال اليازجي، دارالجيل، بيروت كم. أبوالعالء و لزومياته، د
بعـدها بنـد ِ تـن را بـه دو بنـد      . اسير دو زندان ناميـد :  ابتدا خود را رهين المحبسين	 ـ معرّ 6

: او دردو بيت زير به اين معنا اشاره مي كند. پيشين افزود و خود را رهين المحابس مي ناميد
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ــثّال  ــي ال ـــي ف ــجوني����أران ــن س  م
ري و لــــزوم بيتــــيلــــفقدِ نــــاظ

فـــال تــسـأل عـــن الخبــر الـنبـــيث
ــث   ــسد الخبي ــي الج ــنفس ف ــون ال وك

ــابيره و اُغراضــه  :رك ــااليلزم، حــرره و شــرح تع ــزوم م ــوان ل ــازجي،ج .د:   دي ،ص 1كمــال الي
.1992،دارالجيل،بيروتـلبنان204

: آورده مي شودلذا عين عبارت عربي درذيل . ـ ترجمه چند جمله اخير خالي از اشكال نيست7
يالئم بين المعني و المعني، و يخالف بين المعني و المعني، كما يالئم و يخالف بين األلفـاظ، و                   «

» يالئم و يخالف بين األلفاظ والمعاني
اين كتاب پاسخ او به نامه يكي از       .  است 	اثر برجسته و جنجال برانگيز معرّ     »  الغفران ��رسا«ـ  8

 تـاكنون  	است، اين كتـاب از همـان روزگـار معـرّ          » ابن القارح « به    معروف 	اديبان معاصر معرّ  
دركشورهاي عربي و اسالمي يكي از جنجالي ترين و مطرح ترين كتابها درحـوزه هـاي ادبيـات،                  

امـا  . زبان، فلسفه، تاريخ و كالم، حضور جدي داشته و بارها مورد نقد و تحليل قرارگرفتـه اسـت                 
 مرهـون يكـي ازسـخنراني هـاي مستـشرق           -ورت جدي    به ص  -مطرح شدن اين كتاب درغرب      

او دراين سخنراني كه درآكادمي     .  مي باشد  1919درسال  » آسين پالسيوس «برجسته اسپانيايي   
به شـدت و    » كمدي الهي «در  » دانته«سلطنتي اسپانيا ايراد شد، براي اولين بار اعالم كرد كه               

تشابهِ روشنِ انكار ناپذيري ميـان      :  اوگفت .به صورت گسترده تحت تأثير افكار اسالمي بوده است        
- معراج پيامبر اسالم سـخن گفتـه انـد    ة كه دربار-و پاره اي از كتابهاي اسالمي       » دانته«كتاب  

هاي محي الدين ابن عربي از       و بعضي از كتاب    	 الغفران معرّ  ��وجوددارد و تشابهي كه ميان رسا     
دارد، چنان دقيق و گسترده است كه به هيچ      يك طرف و كمدي الهي دانته از طرف ديگر وجود           

قابـل ذكـر اسـت كـه ايـن      . روي جايي براي قائل شدن به توارد افكار و خواطر، باقي نمي گذارد       
سخنراني درميان فرهيختگان و فالسفه اروپايي به ويژه اسپانيا انعكاس بسيار وسيعي پيدا كرد و            

.  صدا درآمدبه قول دكتر بنت الشاطي همچون يك بمب نيرومند به
اَمـالي  «موضوع مقدمه نوعي    .  الغفران داراي يك مقدمه بلند و دو بخش اساسي است          ��      رسا

كه درآن روزگار بسيار رايج و      » اِلغاز«است كه نويسنده با استفاده از شيوه بديعيِ         » لغوي و ادبي  
 از 	ان هدف اصلي معرّ شناس	بنا به اظهار نظر بعضي از معرّ    . پرطرفدار بوده آن را نگاشته است     

نگارش اين مقدمه بلند و انتخاب اين شيوه نگارش، اثبات تفوق و استادي و مهـارت خـود بـوده              
. است

آن .         بخش اول كتاب سفري است خيال انگيز و جذاب به سه عالم بهشت و بـرزخ و دوزخ                 
-كه اراده كرده است     چه كه دراين سفرنامه جلب توجه مي كند اينست كه نويسنده هرآنچه را              

 به تـصوير  -درنهايت چيره دستي و بدون كوچكترين احساس ناتواني، درشيواترين شكل ممكن          
- بـه ويـژه درايـن بخـش     - الغفـران  ��آنچه كه خواننده باريك بين درسراسر رسا      . كشيده است 

ل ابـداعي فـوق العـاده، دانـشي عميـ       : پيش روي خود مي بيند، عبارت است از     ق و نيـروي تخيـ
. وسيع، نقّادي هاي دقيق و زباني گوشه دار و گزنده و تأثير گذار
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دراين بخش  .         بخش دوم كتاب پاسخگويي به پرسش هاي ابن القارح اختصاص يافته است           
عالوه بر پاسخ به تك تك پرسش ها به مسائل و قضاياي ديگري از قبيل زمان، مكـان، مـاجراي                  

 بـه   1953اين كتاب مهم تـا پـيش از سـال           .  پرداخته شده است   قرامطه، تناسخ و حلول واتحاد    
دراين تاريخ چـاپ علمـي و       . صورت نسخه هاي خطي دركتابخانه هاي مختلف دنيا پراكنده بود         

انتقادي و منقح آن با همت اديب و نويسنده سرشناس مصري دكتر عائشه عبدالرحمن معـروف                
ايـن  .  انتشار يافتدكتر طه حسين همتا  و تحت نظارت استاد برجسته و بي      ءبنت الشاطي به  

 بـا رتبـه   -كار علمي به عنوان پايان نامه دكتري بنت الشاطي، دررشته ادبيـات دانـشگاه قـاهره             
درسالهاي اخير چاپهاي ديگري ازيـن كتـاب، منتـشر شـده كـه              . ممتاز مورد پذيرش قرارگرفت   

 كـار دكتـر بنـت الـشاطي مـي           متأسفانه چنگي به دل نمي زنند و همه تكرار متقلّبانه و نـاقص            
و .140، ص 1995 لبنـان  -محمد التـونجي، دارالجيـل، بيـروت    . ، د ��اآلداب المقار :  رك. باشند

ميـشال عاصـي، دارالعلـم للماليـين،     . اميل بديع يعقوب، د. المعجم المفصل في اللغه و األدب، د 
.1987 لبنان  ـبيروت

. ناس اهل بـصره و از راويـان بـزرگ شـعر اسـت             اديب و ناقدِسرش  )  هـ 180؟ـ  (ـ خلف األحمر    9
اسـيين، عفيـف عبـدالرحمن،       العب �معجـم الـشعرا   : رك.ديوان شعري از او به يادگار مانده اسـت        

.2000 لبنان، -دارصادر، بيروت 
يكي از شاعران مخـضرم و برخـوردار از ثـروت و وجاهـت بـوده                )  هـ 14؟ـ: ( نمربن تولب «ـ  10

داده » كـيس « او را لقـب      �ابوعمروبن العال . عر حاتم طائي دانسته اند    شعر او را شبيه به ش     . است
 لبنـان   -عزيزه فوال بابتي، دارصادر، بيـروت       . معجم الشعرا المخضرمين و األمويين، د     : رك.است

.501 ،ص 1998
گرد، حلقه به در دل     درآن دم كه خوابي سبك بريارانم سايه افكنده بود، خيال شب          : ـ ترجمه 11

 دراختيـار  - از انگبين پـالوده و آرد سـپيد و كـره          -او هرگاه بخواهد هر آنچه آرزو كند        . دآنان ز 
. خواهد داشت

، �1997 الطبعـه العاشـر    �بنت الشاطي، دارالمعارف، القاهر   .  الغفران، تحقيق و شرح د     ��ـ رسا 12
.155 و 154: ص
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