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چکیده
معنا همچون فرم در شکلگیری متن شعر و ادبیّت آن نقش بسزا دارد؛ با این تفاوت که در شعر مدررن
نقش معنا و ابراع در آن ،از اهمیت بیشتری برخوردار است و ابراع معنایی شاعر نیز زمینة گستردهتدری
دارد .نگارنره در مقالة پیش رو به دنبال تحلیل نقش معنا در تمایز متن شعر از متون غیر ادبدی اسدت و
در این زمینه سعی داشته است به صدورت مقایسدهای معندای وصدفی (اغدرا

شدعری و تولیدر معندا

(معناسازی شاعر را تحلیل کنر .مقالة حاضر بر مبنای این فرضیة کلی که عرم تولیر معنا از سوی شاعر
به سادگی فرم و کاهش فاصلة شعر از نثر منجر میشود ،به نتایجی رسیره است؛ از جمله این که متدون
توصیفی قریم و متون گزارشوار (روایی جریر از پیچیرگی به دور هستنر و دستخوش وضدو در فدرم
شره انر .میزان تمایز زبانی این گونه آثار از زبان معیار کاسته شره است و به جهت آن ،شاعر ابراع خدود
را بیشتر متوجه فرم میکنر ،اما متون رئالیستی مررن که از روشهای مختلف زبانی بهدره مدیگیرندر و
همچنین متون درونگرا ،از زمینة معناسازی بیشتری برخوردارنر و ابراع شاعر عالوه بر فرم ،در معنا نیز
زمینههای گستردهای به خود میگیرد.
واژگان کلیدی :شعر عربی ،معنا ،فرم ،ادبیّت ،اغرا
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 -1مقدّمه
موضوع یا غر  ،از جمله عناصر مرتبط با متن شعر است که از دیرباز پژوهشگران عرصة
شعر عربی و فارسی دربارة آن بحث و تبادلنظرکردهانر .در شعر سنتی همواره بدا غدر
شعر سروکار داریم .این که غر

مر است یا غزل ،فخر است یا مرثیه و ...نکتة سداده و

پیش پا افتادهایست ،اما شایر کمتر به این مطلب فکر کرده باشیم که چرا در شعر مررن
بحث غر

مطر نیست؟ و مهمتر اینکه آیا وجود غر

در شعر اهمیدت دارد؟ ایدنهدا

سؤاالتی است که دربارة موضوع کلی پژوهش مطر است .در ایدن پدژوهش بدا رویکدرد
استراللی به سؤاالت مطر پاسخ میدهیم و به شکلی دقیقتر برای ایدن سدؤال اساسدی
که «بودن یا نبودن غر

چه تأثیری میتوانر در ادبیت متن شعر داشته باشر؟» ،فرضیة

زیر را ارائه کردهایم که در جهت اثبات آن در متن پژوهش تالش خواهیم کرد:
د وجود غر

برای شعر به صورت نسبی دامنة ابراع معنایی شاعر را محرود میکنر.

هر چنر که در این راه شاعر با ابراع فرمهای متنوع بر دامنة نوآوری خود بیفزایر ،بخشی
از ساختار معنایی وی مشخص است و از دامنة معناسدازی او کاسدته مدیشدود .محدرود
شرن زمینة معناسازی شاعر به صورت نسبی و بهویژه در شعر قریم ،فرمهای ساده را در
پی خواهر داشت و فاصلة زبان ادبی را از زبان معیار کمتر میکنر ،در حالی کده در شدعر
عربی مررن و بهویژه در اشعار درونگرا ،زمینة ابدراع معندایی شداعر همدوار اسدت و وی
میتوانر بخش گستردهای از ادبیت متن را در معنا ایجاد کنر.
 -1-1پیشینه تحقیق

دربارة پیشینة این پژوهش بایر بیان کرد که اغرا

در شدعر قدریم و حتدی معاصدر،

همواره مورد توجه پژوهشگران بوده و هست ،اما بیشتر این پژوهشگران نگاه انتقادی بده
آن نراشتهانر ،بلکه نگاه آنها کامالً روایی و تاریخی بوده است .تنها در مدواردی ،آن هدم
در برخی کتاب های جریر نقر ،گاه به مطالبی برمیخدوریم کده جنبدة انتقدادی دارد؛ از
مهمترین آنها میتوان به نوشتههای شاعر ،منتقر و متفکر سوری ،ادوندیس اشداره کدرد
که بهویژه در کتاب خود (زمن الشعر به این موضوع اشاراتی داشته اسدت .امدا در زبدان
فارسی به برخی مقاالت برخوردیم که به صورت نظری مطالب مهمی را دربارة معنا بیدان
کردهانر؛ از جمله مهمترین آنها ،مقالهای با نام «تعامل نشانهها و هنجدارگریزی معندایی
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در گفتمان شعر» نوشتة فرزان سجودی و فرناز کاکهخانی است .نگارنرگان این مقالده بدا
رویکرد نشانهشناختی و بر پایة نقر پساساختارگرا به مقولة زبان در شعر پرداختهانر .آنان
بر این مسئله تأکیر کردهانر که نظام رمزگان یا نشانههای شعر ،نظامی خود ارجاع اسدت
و ماننر زبان معیار به مرلولهای قراردادی ارجاع نمیدهر .ما نیز به این نظریه ،به عنوان
یافتة نقر مررن و پسامررن معتقر هستیم؛ با این تفاوت که این مسدئله را کدامالً نسدبی
میدانیم نه مطلق.

مقالة دیگر با نام «نشانهشناسی شعر (نقر نشانهشناختی شعر زمسدتان » نوشدتة حسدین
پاینره است .نگارنرة این مقاله نیز با رویکردی نشانهشناختی به مؤلفة زبان در شعر مدینگدرد
و بر غیر مستقیم بودن زبان شعر تأکیر دارد .ایشدان متدأثر از نظریدة نقدر پساسداختارگرا بدر
نقش خواننره در معنای متن تأکیر می کندر .پایندره همچندین در مقالدة دیگدری بدا عندوان
«نسبیگرایی در نقر ادبدی جریدر» نظریدة «دریافدت» یدا همدان «خدوانش» را مطدر و در
حقیقت ،بحث معنا را از منظر نظریههای نقر مررن بررسی و تحلیدل کدرده اسدت .هدر چندر
مقاالت یاد شره از نگاه نظری تا حرودی با پژوهش ما تناسب دارنر ،تفداوت اساسدی در ایدن
است که پاینره در هر دو مقالة خود ،تنها از منظر روش نقر ،یعنی با دو نظریة نشدانهشناسدی
و دریافت به مؤلفة معنا پرداخته است؛ در حالی که پژوهش حاضدر نگداهی مقایسدهای دارد و
اغرا

شعری را با بحث تولیر معنا در شعر مررن تحلیل کرده است .جرای از آن ،نظریدة مدا

دربارة اشعار عربی است و این پژوهش سعی دارد رویکردی کلدی بده معندا را در شدعر عربدی
تبیین کنر و به دنبال پیداده کدردن روش نقدری خداب دربدارة مدتن خداب یدا جسدتجوی
مؤلفهای خاب در شعر عربی دورهای مشخص یا شاعری مشخص نیسدت؛ لد ا از ایدن جهدت
شایر بتوان گفت پژوهش حاضر از نوع بنیادی و نظریهپردازی است و در این راه ضمن تأکیدر
بر پیونر جهانبینی شاعر و متن با رویکردی گفتمانی پیش میرود و از رویکردهای متندی یدا
متنمحور ،همچون نقر فرمالیستی و ساختارگرا به دور است.
 -1ابداع در فرم /ابداع در معنا
شایر در نگاه نخست ،ارتباط عنوان این بخش با نظریة پژوهش حاضدر منطقدی بده نظدر
نرسر ،اما اگر در مطالعة ادبی ،شعر را به مثابة متنی منسدجم بده حسداب آوریدم ،در آن
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صورت به این مطلب خواهیم رسیر که هیچیک از ارکدان مدتن بدا یکدریگر بدی ارتبداط
نیستنر .از سوی دیگر ،همانگونه که در مقرمه اشاره شر ،نگارندره قددر دارد تدا بحدث
معنا را در شعر عربی از رهگ ر اصطال «ادبیت» بررسی و تحلیدل کندر و آن گونده کده
کمال ابودیب بیان میدارد« :ادبیت را نمیتوان در قالدب یکدی از عناصدر مدتن محدرود
کرد ،نمیتوان ادبیت را در عندری واحر چون وزن ،قافیه ،ایقداع داخلدی ،تددویر ،ر،یدا،
عاطفه یا رویکرد فکری و ...منحدر کرد ،».بلکه در نظر او ادبیدت حاصدل روابدط موجدود
بین عناصر مختلف متن است که در ذات اشدیا منحددر نشدره و در نگداهی سداختارگرا

حاصل کشش ساختاری بین عناصر مختلف متن است (ابودیب71،71 :7891 ،و . 89
در اینجا هرف ما اثبات این است که ابراع معنایی پیونر عمیقی با ابراع در فرم دارد
و در واقع این دو مؤلفه دو روی یک سکهاندر .بده بحدث آزادی در فدرم بده صدراحت در
کتاب ها و مقاالت علمی پرداخته شره است ،اما بحث ابراع معندا یدا همدان تولیدر معندا
کمتر مورد توجه بوده است .می دانیم که نخستین حرکت جری و مهدم در راه آزادی در
فرم شعر عربی ،همان شکستن ساختار موسیقایی بیت اسدت کده شداعره عراقدی ،نداز
المالئکه انجام داد .هر چنر از قریم و حتی از دورة عباسی و انرلس تدالشهدایی در ایدن
زمینه شره است ،اوج این تالشها در واقع به همان تولر شعر ندو بده سدال  7818م .بدر
میگردد .
مسلم است که تا قبل از تولر شعر نو اغدرا

شدعری همدواره بدر شدعر عربدی سدایه

افکنرهانر ،حتی در شدعر عددر نه دت و در شداعران نئوکالسدیک و رمانتیدک پیوسدته
اغرا

شعری مورد توجه بوده است و تنها ابراعی که در این دوران متوجده شدعر عربدی

شر ،پیرایش موضوعات سیاسی و اجتماعی بود که شاعرانی چون احمر شدوقی ،معدروف
الرصافی ،محمر مهری الجواهری و ...مطر کردنر .چنین نگرشی از سدوی شداعران یداد
شره ،صراحت و سادگی بیان را در پی داشت و به این منجر شدر کده شدعر آندان جنبدة
روایی به خود گیرد و تنها به کارگیری برخی صور بیدانی و عناصدر سدادة شدعری دیگدر،
اشعار آنان را از نثر متمایز کنر.
نوع نگرش شاعر به جهان یا همان جهانبینی شاعر قریم ،موجب شر شعر به فرمها
و معانی بسته (اغرا

شعری منحدر شود .در نگاهی نسبی ما بر این بداوریم کده شدعر
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قریم جزئینگر است و این مطلب باعث شره است که فرم در حر واحر کدوچکی بده ندام
بیت و معنا ،به عنوان روی دیگر سکه در اغرا

شدعری محدرود شدود؛ مطلبدی کده در

اشعار جاهلی که بیشتر توصیفی هستنر ،کامالً مشهود است؛ به گونهای که این اشعار در
بیشتر موارد ،تنها زنرگی سادة آن دوران را توصیف کردهاندر و در ایدن راه ،تنهدا فدرم و
استفاده از تداویری چون تشبیه بر ادبیت آنها افزوده اسدت؛ لد ا اشدعار دورة جداهلی و
بهویژه معلقات دهگانه ،بیشتر پریرههای اطراف را توصیف کرده انر و کمتر بیتی میتوان
یافت که چنین حالتی نراشته باشر.
اما شعر عربی مررن آن گونه که ادونیس اشاره میکنر ،از جزئینگری بده دور اسدت.
در نظر او شعر بایر نگرش ر،یاگونه به جهان هستی داشته باشر . ...شعری که در قالدب
مر و هجا و وصدف باشدر ،در حقیقدت شدعر نیسدت (ادوندیس . 77 :7891 ،البتده تأکیدر
ادونیس بر نگرش ر،یاگونه ،خبر از نگرش درونگرایی خاب وی میدهر کده بدا رویکدرد
متافیزیکی وی در قالب تدوف و سوررئالیسم درمیآمیزد.
بحث ارتباط معنا و درونگرایی را به عنوان یکی از قسمتهای اصلی و مهم پدژوهش
حاضر ،در بخش پایانی بررسی خواهیم کرد .نکتة دیگر اینکه سخن ادوندیس کده اشدعار
مر و هجا و  ...را شعر نمیدانر ،قرری افراطی است؛ زیرا شعر میتوانر بده ایدن اغدرا
اختداب داشته باشر و شاعر نیز میتوانر از راههای دیگری چون پختگی ساختار و صور
متنوع و زیبای بیانی ،ادبیت متن خود را ارتقا دهر.
شعر مررن در پاسخ به جهانبینی وسیع شاعر ،از قالبهای محرود پا را فراتر مینهر
و معانی گستردهتری را تبیین میکندر و در مراحدل پیشدرفته ،شداعر از رهگد ر تجربدة
شعری خود معناساز میشود ،دست به تولیر معنا میزنر و در حقیقت ،معندای وسدیع از
فرمهای متنوع و پیشرفته صادر میشود ،نه اینکه معنای محرودی چون اغدرا

شدعری

سامان دهنرة فرم شعر باشنر .هنگامی که جهانبینی خالق متن وسیع باشر ،از یک سدو
معنا گسترده میشود و از سوی دیگر ،متناسب با این معنای وسیع ،ساختارها و فرمهای
گوناگون خلق میشود که از آنها ممکن است معانی متعدرد صدادر شدود و ایدن مطلدب
خود دامنة ابراع معنایی شاعر را بیشتر و بیشتر می کنر .البته ما صدراحتاً بده ایدن نکتده
اشاره میکنیم که در این پژوهش نظر خود را بیشتر به تولیر معنا از رهگ ر جهدانبیندی
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و نگرش کلی شاعر معطوف داشدتهایدم و بده ارتبداط سداختار و معندا چندران نخدواهیم
پرداخت؛ زیرا ارتباط ساخت و معنا ،خود پژوهش مستقلی را میطلبر که نوع اصدولی آن
بایر در ارتباط با ادبیت و از رهگ ر نقر فرمالیسدتی یدا سداختارگرایی بررسدی و تحلیدل
شود .فرمالیستها و ساختارگرایان و در کل منتقرانی که نگرش متنمرار دارندر ،معندا و
روابط معنایی نهفته را در فرم و ساختار جستجو میکننر و به رابطة متن با مؤلف توجده
نرارنر ،اما هنگامی که با رویکرد گفتمانی به اثر ادبی نگریسته شدود ،جهدانبیندی خدالق
متن نیز مورد توجه خواهر بود.
شایان ذکر است که انگیزة ما از بهکارگیری اصطال ادبیدت در بررسدی مؤلفدة معندا،
هیچگونه ارتباطی با پژوهشهای فرمالیستی یدا سداختارگرایی ندرارد .بده سدخن دیگدر،
بهرهگیدری از اصدطال ادبیدت بده معندای انحددار کلیدت پدژوهش در یافتدههدای نقدر
فرمالیستی و ساختارگرایی که خاستگاه نخستین این اصطال اسدت ،نیسدت .ادبیدت در
این پژوهش از مفهومی کلی برخوردار می باشر که در ادامه و در جریان پژوهش بیشدتر
روشن خواهر شر.
با نگاهی کلی ادبیت در واقع به معنای عاملی اسدت کده شدعر را از غیدر شدعر و بده
عبارت بهتر متن ادبی را از متون غیر ادبی متمایز میسازد (شفیعی کرکنی 11- 88 :7187،؛

برتنس . 11.11.18 :7191 ،البته ما به این نکته اذغدان مدیکندیم کده ادبیدت را بیشدتر در
ارتباط با زبان و ابراع زبانی بررسی و دنبال میکندیم؛ زیدرا خاسدتگاه ایدن اصدطال کده
همان نقر فرمالیستی و ساختارگرایی است ،بر نقش زبدان در شدعر و مطالعدة علمدی آن

تاکیر فراوان دارد (تودوروف. 8 :7198 ،
ما بر این نظریه اصرار میورزیم که غر

شعر ،به وضدو و روشدنی در معندا منجدر

میشود و بریهی است که وضو در معنا ،فرمهای ساده را میطلبر و در نهایت فرمهدای
ساده نیز در نزدیکی زبان شعر به زبان نثر (متون غیر ادبی تحقق مدییابندر .سدادگی و
روانی در زبان ،از مشخدههای نثر غیر ادبی است؛ چدرا کده در ایدن گونده متدون هدرف
انتقال پیام است و کیفیت خود پیام چنران اهمیتی نرارد ،در حدالی کده در مدتن ادبدی
زیبایی پیام نیز مهم است .بریهی است هنگامی که هرف ،انتقال پیام (معنا باشر ،زبدان
رو به سادگی می نهر .در غر

شعر نیز این مسئله به صورت نسبی میتوانر صادق باشر
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و دامنة ابراع معنایی شاعر را محرود کنر؛ برای نمونه هنگدامی کده هدرف شداعر مدر ،
هجو ،مرثیه و  ....باشر ،روشن است که جرای از زیبدایی ،دغرغدة انتقدال معندای مدر ،
مرثیه یا هجو خود را دارد و هر چنر که این معنا را به اشکال مختلف و با بهدرهگیدری از
فرمها و صور بیانی گوناگون بیان کنر ،به هر حال بخش اصلی یدا هسدتة معندا مشدخص
است و این مسئله خود به سهولت و سادگی در معندا و حتدی فدرم منتهدی مدیشدود .از
سوی دیگر ،در اشعار قریم شاعر از آن صور و روشهای بیانی موجود در اشعار رئالیسدت
مررن برخوردار نیست تا بتوانر با بهرهگیری از آنها صورت پیچیرهتدری ارائده کندر و از
این رهگ ر بر ابراع خود بیفزایر .روشن است که صور بیانی در شدعر قدریم محدرودتر از
صور بیانی در اشعار مررن است؛ زیرا در شعر مررن ،ابزاری چدون رمدز ،اسدطوره ،نقداب،
مرایا ،داستان ،نمایشنامه و  ...وجود دارد ،در حدالی کده در اشدعار قدریم همدان بالغدت
سنتی حاکم است ،جرای از اینکه در بالغت سنتی سدطلة تمدام و کمدال مؤلدف حداکم
است ،اما در نگرش بالغت جریر خواننره نیز در معنا و ادبیت نقش دارد.
روش های مررن در بالغت جریر به خالق متن کمک مدیکندر تدا مدتن را از حالدت
روایی صرف یا حالت گزارشوار رها کنر و در این زمینه شاعران رئالیست مدررن از ایدن
ابزار بیشتر بهره میگیرنر ،در حالی که شعر درونگرای مدررن ،همانندر اشدعار صدوفیانة
قریم بر دگرگونسازی هویت معنایی واژه تأکیر دارد و در حقیقت نظام نشدانهشدناختی
زبان را در هم میریزد.
ادونیس به عنوان یکی از منتقران برجستة معاصر ،وضو در معنای شعر عربی قدریم
را با نگاهی کلیتر ،به روشنی و نظم سادة عالم شاعر نسبت میدهر .از دیرگاه وی عدالم
شاعر قریم تفسیر شره ،تعریف شره و مشخص است ...و برین جهت اسدت کده شداعر از
افکار و معانی آماده خبر میدهر و در حقیقت شاعر معنای موجود را فقط بدا شدعر خدود
انتقال میدهر (ادونیس . 711 :7891،اغرا

شعری در نظر ما بخشی از همان جهان سدادة

مورد نظر ادونیس است که بخش زیدادی از معندای شدعر را از پدیش بدرای شداعر مهیدا
ساخته است.

شفیعی کرکنی با اشاره به این سخن حافظ که «چون جمدع شدر معدانی،گوی بیدان
توان زد» ،بر این باور است که دو نگاه اصلی دربدارة معندا در شدعر وجدود دارد :نخسدت،
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نگاهی که معتقر است معنا قبل از خلق متن در شاعر وجود دارد و شاعر آن را در قالدب
فرم خود بیان میکنر که این نوع نگرش با سخن حافظ سازگار است؛ اما نگدرش دیگدر،
معتقر است که معنا پس از شکلگیری شعر و با بیان شداعر متولدر مدیشدود .بده گفتدة
شفیعی کرکنی قرما بیشتر به نگرش نخست اعتقاد دارنر و منتقدران جریدر و غربدیهدا
طرفرار نگرش دوم هستنر (ر  :شفیعی کرکنی 11 : 7187،و . 11آنچه شفیعی کرکنی دربارة
نگرش نخست بیان میکنر ،در واقع با بحث اغرا
معنا که در نظر ما هر کجا که صحبت از اغرا

شدعری پیوندر عمیقدی دارد؛ بدرین

شعری باشر ،بده صدورت نسدبی نگدرش

نخست صادق و حاکم است؛ زیرا بخش وسیعی از معنا یدا بهتدر بگدوییم زمیندة معندا را
اغرا

شعری مشخص کرده است .اما در مورد نگرش دوم ،از آنجایی که شفیعی کرکنی

این بحث را در حین صحبت از فرم از منظدر نظریدة نقدر فرمالیسدتی مطدر مدیکندر،
میتوان گفت قدر ایشان از تشکیل معنا پس از بیان شاعر ،در حقیقت معنایی است کده
از فرم و ساختار هنجارگریز صادرمیشود و در این زمینه سدخن ایشدان بدا جهدانبیندی
شاعر و سلطة آن بر متن شعر ارتباطی نرارد ،در حالی که رویکرد کلی مدا عدرم انحددار
در چارچوب نقر فرمالیستی یا ساختارگرایی و در کل ،نگاه متن محور است و همانگونده
که پیشتر اشاره شر ،رویکرد کلی ما در این پژوهش گفتمانی است نه متنی.
در ادامه و برای روشن شرن بیشتر مطلب دربدارة شدعر قدریم ،چندر بیدت از اشدعار
مرحی متنبی را متناسب با سمت و سوی کلی پژوهش تحلیل میکنیم؛ همانگونده کده
می دانیم ،بیشتر اشعار متنبی در غر

مر و بهویژه مر سیف الرولة حمرانی خالصده

میشود؛ برای نمونه ،او برای بیان برتری ممروحان خود در میان مردم میگویر:
یدددا اکدددرمس النددداا فدددی الفعدددال

و أفدددددن الندددداا فددددی المقددددال
(المتنبی ،7227 ،ج877 ،7

یا در جایی دیگر میگویر:
أری النددداا الظدددالم و أندددت ندددور

و إنّددددی مددددنهم لیددددک عدددداش
(همان ،ج819 ، 7

همچنین در جای دیگر ،این بیت مشهور را دارد:
فدددتن تقفدددقم اوندددامس و أندددت مدددنهم

فدددتنّ المسدددک بعدددا دم ال دددزال
(همان ،ج111 ،7
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متنبی در سه بیت یاد شره مفهومی تکراری (برتری ممرو در میان مردمدان را بدا
هرف مر بیان کرده که هر چنر از صور بیانی زیبایی ،بهویژه در بیت آخدر ،بدرای بیدان
معنای مورد نظر خود بهره جسته است ،معنا ساده و مشخص است .خواننره در مواجهده
با این ابیات می دانر که غر

مر است و این خود راه رسیرن به معنا را ساده و همدوار

میکنر و از ل ت بردن ادبی او میکاهر؛ زیرا خواننره در رسیرن به معندا بده تفکدر نیداز
نرارد .هر چنر در مواردی ،مثل بیت سوم ،شاعر با بهرهگیری از صور بیدانی تدا حدرودی
معنا را پنهان کرده باشر ،هر چه باشر غر

مر مشخص اسدت و آن گونده کده گفتده

شر ،راه رسیرن به معنا کوتاه میشود .ازسوی دیگر و به جهت اینکه معنا واضن و سداده
است ،شاعر میکوشر ادبیت خود را در فرم متمرکز کنر و این مطلب باعث میشدود کده
زیبایی ابیات یاد شره در فرم محرود شود و معنا نقش بسیار کمتری را در ادبیدت مدتن
ایفا کنر؛ ل ا برای نقر و تحلیل این ابیات منتقر مجبور است بیشتر به فرم و صور خیدال
توجه کنر و در نتیجه نقر او به فرم منحدر خواهر شر.
 -8توصیف و معنا /گزارش و معنا
از اغرا

شعری وصف یا توصیف از دو جهت برای مدا اهمیدت دارد :یکدی اینکده وصدف

غرضی کلی است؛ به گونهای که با بسیاری از اغرا

دیگر ،از جمله با مدر یدا هجدو در

میآمیزد؛ یعنی مثالً زمانی که شاعر به قدر ستودن ممدرو خدویش شدعر مدیسدرایر،
ممکن است بسیاری از صفات نیکوی وی را نیز توصیف کندر و یدا در جهدت عکدس ،در
هجو ممکن است صفات ناپسنر مهجو خود را برشمرد .خالصة سخن اینکه وصف غرضی
کلی است که در شعر قریم جایگداه وسدیعی دارد و ایدن مطلدب از آن جهدت پراهمیدت
میشود که غر

وصف ،اغرا

دیگر را در جهت تعیّن معنا پیش میبرد؛ یعنی در واقدع

وصف در این میان ،وضو معنایی را در اغرا

و موضوعات گوناگون تسری میدهر.

توصیف ،قررت خالق و جنبة ابراع معنایی شاعر را میکاهدر؛ یعندی شداعر ،معناسداز
نیست ،بلکه معنا را از برون متن میگیرد و در این راه معنای ساده و آشدکار را در قالدب
صورتهای گوناگون بیان میکنر .در نهایت می توان به این نتیجه رسیر کده وصدف ،بده
عنوان غرضی مستقل یا غرضی که با اغرا

دیگر در میآمیزد ،ابراع معندایی را از شداعر
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میگیرد .گواه و مدراق بارز این ادعا ،اشعار دورة جاهلی و بهویژه قدایر بلنر معروف بده
«معلقات» است .زیبایی این قدایر تا حر بسیار زیادی به فرم بر مدیگدردد؛ زیدرا شداعر
دورة جاهلی در شعر خود ،تنها توصیفی ساده و ابترایی از عالم کوچک خود ارائه میکنر
و در کنار این مسئله ،به واسطة جهانبینی محرود و کدوچکش ،قدررت تخیلدی محدرود
دارد؛ به سخن دیگر ،این جهان بینی محرود بر صور بیانی او نیز چیدره شدره اسدت و در
نتیجه ،نه تنها معنا ،بلکه فرم نیز ساده و روشن است.
حال ممکن است در ارتباط با عنوان این بخش از پژوهش ،این پرسش مطدر شدود
که پیونر توصیف با گزارش(روایت چگونه است؟ آیا اساساً ارتباطی بدین ایدن دو مؤلفده
وجود دارد؟ ما بر این باوریم که با نگاهی نسبی می توان گفت که متون گزارشدی جریدر
با توصیف در متون قریم شباهت فراوانی دارد؛ برین شر که متدون گزارشدی یدا روایدی
محا ،هماننر وصف ،معنا را از عالم واقدع مدیگیدرد و در قالدب فدرمهدای سداده بیدان
میکنر .البته در رئالیسم غیر محا ،شاعر ممکن است معنا را در قالب فرمی پیچیرهتدر
و همراه سبکها و ابزار بیانی چون رمز و اسطوره و در قالب ساختارهای روایتدی مدررن،
ماننر داستان یا نمایشنامه بیان کنر که در این صورت ،راه رسدیرن بده معندا یدا همدان

خوانش طوالنیتر میشود و در حقیقت ،خواننره بخشی از ادبیت متن را شکل میدهر.
حاتم الدَّکر در کتابی با عنوان مرايا نرسیس :األنماط النوعیة و التشکیالت البنائیة لقصیدة
السرد الحديثة ،ساختارهای روایتی شعر مررن عرب را بررسی و بده چگدونگی بهدرهگیدری
شاعران رئالیست از داستان ،نمایشنامده و  ...اشداره مدیکندر (الددکر18 :7888 ،دد . 11در
چنین حالتی است که می توان گفت شاعر رئالیسدت عدالم واقدع را بدا عدالم شدعر خدود
درمیآمیزد و جهان متنی هنجارگریز ارائه میکنر و در ایدن راه از تکنیدکهدای بیدانی
ماننر اسطوره ،رمز ،نقاب و  ...استفاده میکنر .در این مرحله شداعر رئالیسدت مدررن ،در
حقیقت دست به تولیر معنا زده و خود را از ابت ال ادبی رهدا کدرده اسدت .مددراق ایدن
نظریه دربارة بسیاری از شاعران مررن رئالیست صادق است؛ از جمله بررشداکر السدیاب،
عبرالوهاب البیاتی ،محمود درویش و ...و حتی خلیل حاوی در بسدیاری از اشدعارش کده
همگی تلفیق موفقی از هنر و تعهر خود را به نمایش گ اشته است؛ برای نمونه ،یکدی از
این تکنیک های بیدانی اسدطورة سدنرباد اسدت کده شداعرانی چدون بررشداکر السدیاب،
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عبرالوهاب البیاتی ،صال عبرالدبور و خلیل حداوی از آن اسدتفاده کدردهاندر و در ایدن
میان قدیرة «سندباد في رحلته الثامنة» و «وجوه السنرباد» که هر دو سرودة خلیل حداوی
هستنر ،با فرضیه و تئوری ما کامالً تناسب دارنر .خلیل حاوی ،شاعر معاصدر لبندانی ،در
دورهای زیست که در حقیقت دورة شکست و ناامیری جهان عرب بود و همدانگونده کده
در ابترای قدیرة سندباد في الرحلته الثامنة میسرایر:
و اللیل فی المدينة /تمتدّنی صحراؤه الحزينة /و غرفتی ینمو علی عتبتها ال بار /فأبت ی الفرار
(حاوی ،بی تا788 :

به دنبال فرار از واقعیتهای جامعة خویش است .او واقعیدتهدای جهدان عدرب را چدون
شددبی مددیدانددر کدده گسددتردگیاش ،روشددنایی را از آن مددیگیددرد و غبددار شکسددت و
عقبافتادگی را بر آن مینشانر .وی فیلسوف و شاعری است که به خوبی توانسته اسدت
در مواردی عالم فکری و فلسفی خود را با واقعیتهدای جهدان عدرب درآمیدزد و در ایدن
زمینه به کارگیری اسطورة سنرباد از دریچة نگاه خاب وی نمونهای بدرای ایدن رویکدرد
است .حاوی پس از شکست و ناامیری که بر جهان عدرب سدایه افکندره بدود ،بدا همدان
رویکردی که به اسطورة تموز دارد ،از اسدطورة سدنرباد بهدره مدیگیدرد .سدنرباد در دو
قدیرة یاد شرة حاوی ،رمز بازگشت افتخار و تمرن به جهان عدرب و رهدایی از شکسدت
است .میتوان گفت سنرباد هماننر تمدوز ،بازگشدت زندرگی دوبداره بده رو عدرب و در
حقیقت بازگشت حیات به جهان عرب است .حاوی به عنوان شاعر با سنرباد یکدی شدره
است و آنگونه که در پایان قدیرة سندباد في رحلته الثامنة میگویر ،او خود ،سنرباد است
که خبر از آینرة روشن و پر از امیر میدهر:
عرتُ الیکم شاعرا فی فمه بشارة /یقول ما یقول /بفطرة تحسُّ ما فی رسحِم الفددل /تدراه قبدل
أن یولر فی الفدول (همان788 :

حاوی این اسطوره را به گونهای به کار میگیرد و با جهان شعر خود در میآمیزد کده
گویی اسطورهای جریر ساخته است و آنگونه که احسان عباا بیان میکنر او اسدطوره
را هماننر السیاب به شکل آماده به کارنگرفتده ،بلکده آن را بدازآفرینی کدرده اسدت؛ لد ا
سنرباد در دو قدیرة وی سنرباد قریم نیست ،بلکه اسطورة جریری اسدت کده از انسدان
معاصر حکایت میکنر (عبداا . 711 :7889 ،در اینجاست که میتوان گفت شاعر رئالیست
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از حالت گزارشوار و روایت صرف رها شره و به تولیر معنا پرداخته است .البته منظور ما
از تولیر معنا در اینجا ،بیشتر تولیر معنا از دریچة نگاه گفتمانی است ،نه متندی .هرچندر
که از دریچة نگاه متنی نیز به کارگیری اسطوره در کنار روشهدای دیگدر ،خدود موجدب
فاصله گرفتن متن از سادگی و ابت ال میشود؛ اما در اینجا قددر مدا در حقیقدت ،تولیدر
معنا از رهگ ر وجود جهانبینی یا ایرة شاعر است.
در اشعار رئالیستی ،شاعر عالم واقع را با عالم شعری خود درمیآمیزد .در این اشدعار
واژهها از دو معنای واقعی و شاعرانه برخوردارنر .شاعر با ایجاد معندای شداعرانه در واقدع
راه رسیرن به معنای رئالیستی را طوالنیتر میکندر ،ضدمن اینکده وی بدا بده کدارگیری
معانی شاعرانه به تولیر معنا نیز میپردازد و این کار را عالوه بدر ابدزار بیدانی یداد شدره،
از طریق هنجارگریزی و بهویژه هنجارگریزی بیانی انجام میدهر؛ برای نمونده ،هنگدامی
که شاعر رئالیستی چون بررشاکر السیاب در ابترای قدیرة «أنشوودة المطور» مدیگویدر:
عینا

غابتا نخیل ساعة السحر( ...شداکر السدیاب ، 778 :7228 ،واژة «عدین» دو معندا دارد:

یکی معنای شاعرانه و دیگری معنای رئالیستی .معندای شداعرانه در ارتبداط ایدن واژه بدا
واژگان بعری این سطر و از رهگ ر تشبیه بلیغ و هنجارگریز شکل میگیرد؛ بدرین شدر
که شاعر در تشبیه چشمان معشوقه به شیوهای ناآشدنا و بدرخالف سدنت شدعری عدرب
رفتار کرده است .وی ضمن دوری از سنت ،با این سدنت ارتبداط جریدری برقدرار کدرده
است؛ زیرا شاعران قریم چشمان معشوقه را در درشتی و رنگ آن ،به چشمان ماده گداو
وحشی تشبیه میکردنر ،لیکن در اینجا السیاب ضمن اشاره به این حالت چشم ،صدورتی
متفاوت را برای بیان آن به کارگرفته است که همان دو جنگل نخل هنگدام سدحر اسدت.
اما دربارة معنای واقعی ،منظور او از عین ،چشم انسان یدا همدان معشدوق نیسدت ،بلکده
منظور وطن وی عراق است که با بیم و امیر منتظر خیزش و انقدالب اسدت .در اینجدا
واژهها خودِ ارجاع نیستنر ،بلکه با فاصله و واسطه به عالم واقدع ارجداع مدیدهندر ،حدال
آنکه در متون درونگرا و با رویکردی نشانهشناختی میتوان گفت واژهها دچار دگرگدونی
کارکرد ارجاعی میشونر؛ مطلبی که در نهایت به پریدر آمدرن متندی مسدتقل و پرمعندا
منجر و از جنبههای توصیفی و گزارشوار رها میشدود .در متدون رئالیسدتی نیدز شداعر
با ساختن عالم شعر خود در کنار عالم واقع ،راه رسیرن به معندا را طدوالنیتدر مدیکندر
و از این طریق با معناسازی خود ،از توصیف و گزارش صرف فاصله میگیرد.
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 -9درونگرایی و معنا
در این قسمت نیز ادبیت و همچنین زبان شعر کاربرد و اهمیت دارد .آنگونه که پیشتدر نیدز
اشاره شر ،اغرا

شعری فرمهای ساده را بده خدود جد ب مدیکنندر؛ امدا زمدانی کده شداعر

معناساز باشر ،دیگر معنای آشنا را به متن وارد نمیکنر و ل ا فدرم متناسدب ایدن معدانی نیدز
پیچیره خواهر بود .از سوی دیگر ،ساختارهای این معانی قابلیت چنر معنایی را نیدز خواهندر
داشت؛ به گونهای که ممکن است بخشی از ادبیدت مدتن را خوانندره تعیدین کندر .در اینجدا
میتوان به این سخن محمر ال امی اشاره کرد که «زبدان شدعر وسدیلهای بدرای معناسدازی

شاعرانه است ،نه وسیلهای برای انتقال معانی مشخص و معین» (محمر ال امی. 81 :7891 ،
اگر قرار باشر زبان شعر وسیلهای برای معناسازی باشر ،نده وسدیلهای بدرای انتقدال
معانی معین ،دست کم به این نتیجه مدیتدوان رسدیر کده معدانی سداده ،زبدان سداده را
میطلبر .در این حالت زبان شعر به زبان نثر نزدیک میشود و ایدن مطلدب مدیتواندر از
ادبیت متن بکاهر؛ در حالی که اگر شاعر معناساز باشر ،از زبانی فراتر از زبان معیار (زبان
نثر برخوردار خواهر بود .در این صورت آنگونه که عبرالکریم حسن اشاره میکنر زبدان
شعر یک فرا زبان خواهر بود؛ یعنی زبانی که بر پایههای زبدان معیدار سداخته مدیشدود
(حسن . 77 :7898 ،پس میتوان گفت که در چنین حالتی معنای شعر نیز فرا معنا خواهر
بود که بر پایههای معانی هنجار ساخته میشود.
در این میان گرایش به تدوف ،سورئالیسم و حتی فلسفه باعدث مدیشدود کده مدتن
حالت درونگرا به خود گیرد و از معانی محدرود و مشدخص دور شدود .البتده در ارتبداط
شاعر با چنین رویکردهایی لزوماً نمیتوان گفت که خالق متن به صورت مطلق معناسداز
خواهر بود؛ چرا که اگر در متن خود از تدوف مشخص یا از معانی سورئالیستی و فلسفی
معین گزارش دهر ،مبرع معنا نخواهدر بدود ،بلکده مدتن او حالدت گدزارشوار بده خدود
میگیرد و هماننر متون قریم جنبة توصیفی خواهر یافدت .شداعر در صدورتی مدیتواندر
مبرع معنا باشر که خود ،فلسفه سداز ،خدالق تددوف یدا سورئالیسدم خداب خدود باشدر

(ادونیس. 718 - 711 :7891 ،
اگر قرار باشر مؤلف از فلسفهای خاب که حاصل تالش و فکر دیگران اسدت صدحبت
کنر ،درست مثل این است که او از انریشهها یا ایرهای معین بده صدورت محدا سدخن

 /30پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت ،سال  ،9شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1839

بگویر .در این صورت ،او ابراع معنایی نخواهر داشت؛ مگر اینکه بتوانر با روشهای بیانی
مختلف ،عالم واقع را با عالم شعری خود درآمیزد و ارجداع نشدانههدای مدتن خدود را بده
صورت غیرمستقیم سامان دهر .در این حالت است که متن او از معندای اولیده و ثانویده
برخوردار خواهر شر و ممکن است تفسیرپ یر و چه بسا تأویل پ یر شود؛ آن چندان کده
شاعران رئالیست مررن با به کارگیری انواع رمز به خلق متن مدیپردازندر و بدا زیبدایی و
مهارت ،هنر و تعهر خود را به نمایش میگ ارندر .چندین مطلبدی دربدارة شدعر قدریم و
جریر عربی سازگار و قابل تحلیل است ،با این تفاوت که در شعر قریم سداختارها اغلدب
ساده هستنر و از معنای واحدر و مشدخص برخوردارندر ،امدا در شدعر مدررن عدالوه بدر
معناسازی شاعر ،ساختارها نیز در پختگی معنا نقش بسزا دارندر؛ زیدرا ممکدن اسدت بده
چنرمعنایی ختم شونر .دربارة شعر قریم به ابوالعالء المعری اشاره میکنیم .وی بدا شدعر
خود خبر از فلسفه یا جهانبینی خاصی میدهر که حاصل فکر خود اوست ،نه اینکه وی
از فلسفهای خاب که حاصل فکر دیگران باشر ،خبدر دهدر؛ هدر چندر کده سداختارهای
شعری او ساده است و به معنایی واحر و مشخص ختم میشود؛ بدرای نمونده ،مدیتدوان
گفت وی در ابیات زیر فلسفة شخدی خود را بیان میکنر:
و التدددددرنم شدددددادِ

غیددر مجددر فددی ملّتددی و اعتقددادی

ندددددو بدددددا

و شدددبیه صدددوتُ النعدددیّ إذا قیدددد

ا بدددوت البشددیر فددی کددل نددادِ

أبکددددت تلکددددم الحمامددددة أم غندددد

ندددت علدددی فدددرع غددددنها المیددداد

صددا ه د ی قبورنددا تمددف الرحددب ف دد

أیدددن القبدددور مدددن عهدددر عدددادِ...
(المعری11 :7991،

در این ابیات ابوالعالء جهانبینی یا فلسفة خاب خود را دربارة زنرگی و مدر

بیدان

میکنر و در این راه هر چنر که از منظر نظریة بیامتنیت ،جهان متن او حاصل و نتیجده
یا عدارة متون مختلف پیشین یا همزمان اسدت ،بایدر در نظدر داشدت جدرای از اینکده
بنیامتنیت باعث تکثر و تراکم معنایی میشود ،در نهایدت ایدن ابوالعالسدت کده متدأثر از
ادیان و م اهب مختلف به چنین هویت معنایی و فکری میرسر و در حقیقدت او مبدرع
ایره یا فکری خاب و در قرم بعری مبرع معانی خاب و هنجارگریز در این ابیدات اسدت
و معنای ابیات او حاصل توصیف یا تقلیر از واقعیت نیست.
امدا در بداب اشعار صوفیانة قریم بده جهت زبان مجازی خداب و همچنین بده جهت

معنا در شعر عربی :از توصیف تا تولید 38/

واژگان موجود در آنها که در بسیاری موارد حالت رمز دارنر ،مدیتدوان ایدن اسدتثناء را
قائل شر که این متون هماننر متون مررن از نظر معنایی پختگی بیشتری دارنر و دربارة
آنها میتوان گفت که شاعر معناساز است .بسیاری از ابیات حافظ ،مولوی ،سنایی ،عطار
و  ...در ادب فارسی از این حالت برخوردارنر و در ادب عربی نیز ابیات إبدن عربدی و إبدن
فار

چنین هستنر .در اینجا میتوان گفت که چون متون صدوفیانه جنبدة متدافیزیکی

دارنر ،فرم متناسب با آنها فرمی پیچیره است و زبان در این متون ،زبانی مجازی اسدت.
این مطلب خود ،آفاق معنا را گسترده کرده اسدت و چندین متدونی در حقیقدت معنداگرا
هستنر .البته ما بر این باوریم که پختگی معنایی این متون بیشتر به واژگان برمیگدردد؛
زیرا این متون سرشار از واژگانی هستنر که حالت رمز دارنر و این مسئله است که باعدث
پیچیرگی معنایی و حتی تفسیرهای متعرد شره است .چنین مطالبی دربارة بسدیاری از
اشعار صوفیانه و عرفانی فارسی صادق است؛ برای نمونه ،اگر مدا بده مفهدوم «مدر » در
اشعار مولوی توجه کنیم ،درمییابیم کده وی دربدارة مدر
بسیاری از اشعارش نگرش خاب خدود را در بداب مدر
انریشة مولوی نه تنها ترسنا
اسالمی ،مر

صداحب انریشده اسدت و در
مطدر کدرده اسدت .مدر

در

نیست ،بلکده خوشداینر اسدت .وی متدأثر از آمدوزههدای

را مرحلة گ ر از این دنیا و تولر دوبداره مدیداندر .در نگداه مولدوی مدر

انسان انعکاسی از زنرگی او در این دنیاست:
بدر

رویم زشددتِ توسددت ندده رخسددارم مددر

جان تدو همچدون درخدت و مدر

از تو رُسدته سدت ،ار نکدوی اسدت ار بدرس

ناخوش و خوش هر ضمیرت از خقود است

گر به خاری خسته ای ،خدود کِشدته ای

ور حریددر و قددز دسری ،خددود رشددته ای
(مولوی187 :7191 ،

در ابیات زیر مولوی تدویری زیبا از مر

بده نمدایش مدیگد ارد و مدردن و گدور را

پردهای به سوی بهشت میدانر:
چو تدابوت مدن روان باشدر

گمان مبر که مرا درد این جهدان باشدر

به روز مر

بددرای مددن مگددری و مگددو دریددغ دریددغ

بدده دود دیددو درافتددی دریددغ آن باشددر

جنددازهام چددو ببینددی مگددو فددراق فددراق

مددرا وصددال و مالقددات آن زمددان باشددر

مدددرا بگدددور سدددواری مگدددو وداع وداع

کدده گددور پددردة جمعیددت جنددان باشددر

فددرو شددرن چددو بریددری برآمددرن بنگددر

غروب شمس و قمر را چدرا زیدان باشدر
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تددو را غددروب نمایددر ولددی شددروق بددود

لحر چو حبس نمایر خالب جان باشدر

کرام دانه فرو رفت در زمین که نرسدت؟

چرا به داندة انسدانت ایدن گمدان باشدر

کددرام دلددو فددرو رفددت و پددر بددرون نامددر

ز چاه یوسف جدان را چدرا ف دان باشدر

دهان چو بستی ازیدن سدوی آن طدرف بگشدای

که های و هوی تو در جو المکان باشر
(مولوی111 :7117 ،

مولوی بر خالف نگرش بربینانة فلسفة شخدی ابو العالء المعری ،نگداهی خوشدبینانه
دارد و با دیری عرفانی از مر

استقبال میکنر؛ اما فارق از این تفداوت نگداه ،مهدم ایدن

است که هر دو شاعر دربارة زنرگی و مر

صاحب انریشهانر و این انریشه را بده خدوبی

در شعر خود انعکاا دادهانر.
در شعر مررن به شاعران درونگرای بسیاری در ادبیات معاصر عرب مدیتدوان اشداره
کرد که با گرایش هدای متدافیزیکی خدود بدر گسدتردگی و پختگدی معندا در اشعارشدان
افزودهانر؛ از جملة این شاعران میتوان به ادونیس ،یوسف الخدال ،شدوقی ابوشدقرا ،بدول
شاوول و دیگران اشاره کرد .ادونیس در این زمینه هدم شداعر و هدم نظریدهپدرداز بدوده

است و در کتابهای مختلف خود ،از جملده الثابو و المتحوو،ل ،زمو الشو،ر ،سیاسةالشو،ر،
مقدمة للش،ر ال،ربی و ...و همچنین در اشعار موزون و منثدورش بده نمدایش انریشدههدای
خویش در این زمینه پرداخته است .او در نظریهپردازیهدای خدود ،همدواره بدر ندوآوری
تأکیر داشته است .وی به پویایی و رهایی از ایسدتایی در شدعر اصدرار ورزیدره و در ایدن
راه ،بهویژه در کتاب مفدل الثابت و المتحول ایستایی را برابر با تقلیر و پویایی را برابر بدا
نوگرایی میدانر .بر این اساا ،واژههدایی چدون«کشدف ،بحدث ،خلدق و  ،»...از واژگدان
کلیری آثار او هستنر؛ به عبارت دیگر ،وی صداحب ایدره یدا نظریده دربدارة ندوگرایی در
شعر عربی است و نه تنها در آثار نقری خود ،بلکه در اشدعار خدود نیدز خبدر از آن ایدره
میدهر؛ بنابراین ،ادونیس در اشعار خود معناسداز اسدت ،بدهویدژه در معدانی متافیزیدک
که شامل معدانی صدوفیانه ،فلسدفی و سدوررئال اسدت .هدر چندر کده وی در ایدن راه از
انریشمنران و شاعران بزر

غربی و اسالمی تأثیر گرفته است ،در پایان صداحب ایدرهای

شخدی یا بهتر بگوییم جهانبینی خاب مدیشدود و اشدعارش نیدز جهدانمتندی خداب
است؛ برای نمونه ،قسمتی از قدیرة «أوراق فی الدرین» را متناسدب بدا فرضدیة پدژوهش
حاضر تحلیل میکنیم .وی در قسمتی از این قدیره میگویر:
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أمسم فأرة /حفرت فی رأسی ال ائع حفرة /ربما ترغب أن تسکن فیه /ربمدا ترغدب أن تملدک
فیه /کلّ تیه /ربما ترغب أن تدبن فکرة (ادونیس ،7881 ،ج 721 :7

واژة «فأرة» در اینجا رمز است؛ رمز از تجدرد پیوسدته .مدوش حیدوانی اسدت کده صدفت
جویرنش دائمی است .ادونیس از این رمز بهره میگیرد برای بیان اینکه ذهن او پیوسدته
در حال جویرن افکار قریمی (بخشهایی از سنت است و با از بدین رفدتن ایدن افکدار و
ایجاد حفرهای جریر ،زمینه برای افکار نو ایجاد مدیشدود .همچندین واژة «ال دائع» کده
شاعر آن را به سر (ذهن خود نسبت میدهر ،رمز است و منظور ضایع شرن همان افکار
قریمی در ذهن اوست .تجرد دائم و در جستجوی آفاق نو بودن ،خمیرمایة افکار و اشعار
ادونیس است که به عنوان ایرهای در جای جای اشعار و انریشههای او و در قالب رموز و
موتیفهای مختلف دمیره شره است .او میکوشر تا بر الشههای واقعیتهای تاریخ خود
با بهرهگیری از متافیزیک و حتی با نگاه پریرارشناختی به عالم پیرامون ،واقعیتی جریدر
را بسازد و آنگونه که در همین قدیره میگویر« :کلّ العدالم فدیّ جریدر /حدین أریدر»
(همدان ، 727 :در پی آن است که عالمی از نو در شعر خدود ایجداد کندر و در ایدن راه بدر
حرکت و پویایی پیوسته تأکیر میکنر؛ چنان کده در ابتدرای همدین قددیره مدیگویدر:
وننی أمشی  /أدرکنی نعشی (همان. 88 :
ذکر این نکته ضروری است که شاعران درونگرا هماننر شاعران رئالیست (برونگرا
برای تولیر معنا در شعر از روشهایی بهره میگیرنر که بارزترین و متناسبتدرین آنهدا،
بهرهگیری از روش «المرایا» (آیینه هاست .در به کارگیری ایدن روش ادوندیس در میدان
شاعران درونگرای عرب سرآمر است .المرایا برین شکل است کده شداعر بده جسدتجوی
ذات خویش در برابر آیینه یا آب یا سایه میپردازد؛ یعنی در درون آیینه یا مدوارد شدبیه
به آن همزاد خود را میجویر و حاصل اتحاد خود شاعر و همزاد او در حقیقت بده تولیدر

عمیقترین معانی متافیزیکی منجر میشود .حاتم الدکر بخش از کتداب ارزشدمنر مرايوا
نرسیس :األنماط النوعیة و التشکیالت البنائیة لقصیدة السرد الحديثة را به بررسی ایدن روش در
نزد ادونیس اختداب میدهر (الددکر . 721 -17 :7888 ،البته حاتم الدکر در این صفحات
تنها به بیان مسئله و جستجوی این روش در اشعار ادونیس پرداخته است و بده کدارکرد
آن در تولیر معنا اشارهای نکدرده اسدت .ضدمن اینکده بده اسدطورة نارسدیس در اشدعار
ادونیس ،به عنوان نمودی از درونگرایی شاعر نیز اشاره کرده است (ر  :همان 97،و . 97
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هرف ما از مطر کردن بحث مرایا در حقیقت ،اشاره به کارکرد ایدن روش در تولیدر
معنا در اشعار درونگرا و بهویژه اشعار ادونیس است؛ برای نمونه ،او در قدیرهای بده ندام
«شجرة الشرق» میگویر:
صرت أنا المرآة /عکست کل شئ /غیرت فی نار

طقس الماء و النبات /غیرت شکل الددوت

و النراء /صرت أرا إثنین /:أنت و ه ا اللؤلؤ السابن فی عینیّ/صرت أنا و المداء عاشدقین /:أولدر
بتسم الماء /یُولقر فیّ الماء /صرت أنا و الماء توأمین (ادونیس7881،177،

در این شعر شاعر آشکارا به اتحاد با آب ،به عنوان یکی از روشهای درونگرایدی بده
ذات و درون خود مراجعه و افکار درون خود را بیان میکنر .در این قدیره نیز باز همدان
رویکرد تمایل به ایجاد ت ییر واقعیتها و تجرد و ساختن واقعیت و عدالمی ندو را مطدر
میکنر و از این رهگ ر به تولیر معنا در شعر خود میپردازد .از ایدن نموندههدا در اشدعار
ادونیس بسیار است که در این مجال انر

نمیگنجر و در اینجا بده بیدان همدین نکتدة

اساسی بسنره میکنیم که شاعران درونگرا نیز از روشهایی برای تولیر معندا در اشدعار
خود بهره میگیرنر که المرایا یکی از آنهاست.
دربارة اشعار درونگرا همان گونه که اشاره شر ،امکان معناسدازی یدا تولیدر معندا از
سوی شاعر گستردهتر است؛ زیرا اینگونه متون از استقالل معنایی بیشتری برخوردارندر؛
برین شر که در متون درونگرا نشانههای زبانی بده بدرون مدتن و هنجارهدای معندایی
موجود ارجاع نمیدهنر و در واقع این متون خودارجاع هستنر و واژهها از هویت معندایی
کامل برخوردارنر؛ ماننر واژههایی چون کشف ،خلق ،تخطّی و  ...که در شدعر ادوندیس از
هویت معنایی کامل و مستقل از معانی هنجار خود برخوردارنر و راه کشف معنای آنهدا،
تنها از رهگ ر شناخت بافت متن اشعار شاعر و در کل شناخت جهانمتن او میسر است.
 -8نتیجه
معنا در شعر عربی ممکن است به صورت توصیفی ،روایی یا گزارشوار یا اینکه به صورت
تولیری باشر که از رهگ ر جهانبینی ویژه و روشهای خاب بیانی شاعر پریر مدیآیدر.
آنگونه که در طی پژوهش حاضر روشن شر ،شعر عربی قریم به صورت نسدبی ،بده جدز
در مواردی چون اشعار صوفیانه ،در رابطه با معنا از ندوع اول اسدت؛ زیدرا در شدعر قدریم

معنا در شعر عربی :از توصیف تا تولید 101/

همواره اغرا

یا موضوعات شعر و بهویژه غر

وصف مطر بوده است .اغرا

شدعر بده

عنوان معانی آماده و مشخص ،قررت آفریننرگی شاعر را در حوزة معنا محرود میکندر و
ل ا شاعر برای جبران این محرودیت ،به صور بیانی روی میآورد و سعی میکندر از ایدن
طریق بر زیبایی متن خود بیفزایر ،اما میزان تسلط او بر معنا از رهگ ر فرم و صور بیدانی
نیز محرود است؛ زیرا صور بیانی در شعر قدریم همچدون شدعر مدررن گسدترده نیسدت.
چنین مسئلهای به صورت کلی میتوانر از ادبیت متن شعر بکاهر .ایدن مطلدب در مدورد
اشعار معاصری که حالت گزارشوار یا روایی صرف دارنر نیز صادق است؛ اشعاری کده در
آنها شاعر به تقلیر صرف از عالم واقع میپردازد و هیچگونده دخدل و تددرفی در تولیدر
معنا نرارد .اما در اشعار رئالیستی که شداعر در آنهدا واقعیدت را بازتولیدر مدیکندر و در
اشعار درونگرای مررنی که شاعر با بهرهگیری از عالم واقع ،عالم فراواقع یا متافیزیدک را
میسازد ،خالق متن معناساز خواهر بود .در اینجا او دست به تولیر معندا زده اسدت و در
چنین اشعاری متناسب با معانی پیچیره ،فرم و زبان نیز فراتر از زبان معیار خواهدر بدود.
در این حالت زبان ادبی از زبان معیار بسیار فاصله میگیرد و این مسدئله ،خدود بهتدرین
دلیل برای اثبات قوت یافتن ادبیت متن است.
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