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 چکیده

اوت که در شعر مدررن  با این تف ؛گیری متن شعر و ادبیّت آن نقش بسزا دارددر شکل معنا همچون فرم 

تدری   ة گستردهابراع معنایی شاعر نیز زمین از اهمیت بیشتری برخوردار است و ،نقش معنا و ابراع در آن

و  اسدت رو به دنبال تحلیل نقش معنا در تمایز متن شعر از متون غیر ادبدی   ة پیشدارد. نگارنره در مقال

 و تولیدر معندا   )اغدرا  شدعری    ای وصدفی ای معند مقایسده به صدورت  سعی داشته است  زمینهدر این 

کلی که عرم تولیر معنا از سوی شاعر ة این فرضی بر مبنایحاضر ة . مقالکنر تحلیلرا )معناسازی شاعر  

از جمله این که متدون   شود، به نتایجی رسیره است؛ شعر از نثر منجر می ةبه سادگی فرم و کاهش فاصل

نر و دستخوش وضدو  در فدرم   هست جریر از پیچیرگی به دور)روایی   وارتوصیفی قریم و متون گزارش

انر. میزان تمایز زبانی این گونه آثار از زبان معیار کاسته شره است و به جهت آن، شاعر ابراع خدود  شره

و  گیرندر  مدی بهدره  های مختلف زبانی  روشاما متون رئالیستی مررن که از  ،کنر را بیشتر متوجه فرم می

نیز  در معنا ،معناسازی بیشتری برخوردارنر و ابراع شاعر عالوه بر فرم ةگرا، از زمینهمچنین متون درون

 گیرد.  به خود می ایگستردههای زمینه

 

 ادبیّت، اغرا  شعری.فرم، شعر عربی، معنا،  کلیدی: گانواژ
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 مهمقدّ -1 

ة عرص که از دیرباز پژوهشگران استاز جمله عناصر مرتبط با متن شعر  ،موضوع یا غر 

. در شعر سنتی همواره بدا غدر    انرنظرکردهتبادلبحث و  دربارة آن شعر عربی و فارسی

سداده و  ة شعر سروکار داریم. این که غر  مر  است یا غزل، فخر است یا مرثیه و... نکت

اما شایر کمتر به این مطلب فکر کرده باشیم که چرا در شعر مررن  ،ایستپیش پا افتاده

هدا   که آیا وجود غر  در شعر اهمیدت دارد؟ ایدن  این تر نیست؟ و مهمبحث غر  مطر  

پدژوهش بدا رویکدرد    ایدن  موضوع کلی پژوهش  مطر  است. در بارة سؤاالتی است که در

تر برای ایدن سدؤال اساسدی     و به شکلی دقیق دهیمپاسخ میاستراللی به سؤاالت مطر  

ة فرضی ،«متن شعر داشته باشر؟ توانر در ادبیت بودن یا نبودن غر  چه تأثیری می»که 

 د:  کردر جهت اثبات آن در متن پژوهش تالش خواهیم  کهایم زیر را ارائه کرده

کنر.  ابراع معنایی شاعر را محرود میة د وجود غر  برای شعر به صورت نسبی دامن

ی بخش ،نوآوری خود بیفزایرة های متنوع بر دامن هر چنر که در این راه شاعر با ابراع فرم

شدود. محدرود    کاسدته مدی   اومعناسدازی  ة از ساختار معنایی وی مشخص است و از دامن

های ساده را در  فرم ،ویژه در شعر قریممعناسازی شاعر به صورت نسبی و بهة زمینشرن 

در حالی کده در شدعر    ،رکن تر می از زبان معیار کمرا زبان ادبی  ةپی خواهر داشت و فاصل

 ویابدراع معندایی شداعر همدوار اسدت و      ة زمین ،گرااشعار درون ویژه درو به عربی مررن

 از ادبیت متن را در معنا ایجاد کنر. ایگستردهتوانر بخش  می

 پیشینه تحقیق -1-1

 ،اغرا  در شدعر قدریم و حتدی معاصدر     بایر بیان کرد که دربارة پیشینة این پژوهش

بده  پژوهشگران نگاه انتقادی  اما بیشتر این ،همواره مورد توجه پژوهشگران بوده و هست

آن هدم   ،. تنها در مدواردی بوده استکامالً روایی و تاریخی  هاآن بلکه نگاه ،انرنراشتهآن 

از  ؛انتقدادی دارد  ةخدوریم کده جنبد    میبرگاه به مطالبی  ،های جریر نقر کتاببرخی در 

اشداره کدرد    سادوندی  ری،، منتقر و متفکر سوشاعر هاینوشتهتوان به میها ترین آن مهم

امدا در زبدان    به این موضوع اشاراتی داشته اسدت.  )زمن الشعر ویژه در کتاب خود که به

بیدان  معنا  را دربارةمطالب مهمی  به صورت نظریخوردیم که به برخی مقاالت بر فارسی

ها و هنجدارگریزی معندایی    تعامل نشانه»ای با نام مقاله ،ها ترین آن مهم ؛ از جملهانر کرده
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این مقالده بدا   . نگارنرگان است خانیفرناز کاکه و فرزان سجودیة نوشت «گفتمان شعر در

انر. آنان  زبان در شعر پرداخته ةنقر پساساختارگرا به مقولة شناختی و بر پایرویکرد نشانه

 اسدت نظامی خود ارجاع  ،های شعرکه نظام رمزگان یا نشانه انرله تأکیر کردهئبر این مس

به عنوان  نظریه،دهر. ما نیز به این  های قراردادی ارجاع نمی معیار به مرلول و ماننر زبان

له را کدامالً نسدبی   ئبا این تفاوت که این مسد  ؛نقر مررن و پسامررن معتقر هستیمة یافت

 دانیم نه مطلق.  می

حسدین   نوشدتة « شناختی شعر زمسدتان  شناسی شعر )نقر نشانهنشانه»مقالة دیگر با نام 

نگدرد   شناختی به مؤلفة زبان در شعر مدی . نگارنرة این مقاله نیز با رویکردی نشانهاستپاینره 

و بر غیر مستقیم بودن زبان شعر تأکیر دارد. ایشدان متدأثر از نظریدة نقدر پساسداختارگرا بدر       

کندر. پایندره همچندین در مقالدة دیگدری بدا عندوان         نقش خواننره در معنای متن تأکیر می

را مطدر  و در  « خدوانش »یدا همدان   « دریافدت »نظریدة  « قر ادبدی جریدر  گرایی در ننسبی»

های نقر مررن بررسی و تحلیدل کدرده اسدت. هدر چندر      حقیقت، بحث معنا را از منظر نظریه

مقاالت یاد شره از نگاه نظری تا حرودی با پژوهش ما تناسب دارنر، تفداوت اساسدی در ایدن    

شناسدی  ز منظر روش نقر، یعنی با دو نظریة نشدانه است که پاینره در هر دو مقالة خود، تنها ا

ای دارد و است؛ در حالی که پژوهش حاضدر نگداهی مقایسده     و دریافت به مؤلفة معنا پرداخته

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

دی کلدی بده معندا را در شدعر عربدی      دربارة اشعار عربی است و این پژوهش سعی دارد رویکر

تبیین کنر و به دنبال پیداده کدردن روش نقدری خداب دربدارة مدتن خداب یدا جسدتجوی          

ای مشخص یا شاعری مشخص نیسدت؛ لد ا از ایدن جهدت     ای خاب در شعر عربی دوره مؤلفه

پردازی است و در این راه ضمن تأکیدر  شایر بتوان گفت پژوهش حاضر از نوع بنیادی و نظریه

رود و از رویکردهای متندی یدا    بینی شاعر و متن با رویکردی گفتمانی پیش میر پیونر جهانب

 محور، همچون نقر فرمالیستی و ساختارگرا به دور است.  متن

  

 ابداع در فرم/ ابداع در معنا -1

پژوهش حاضدر منطقدی بده نظدر      نظریةبا  عنوان این بخشارتباط  ،شایر در نگاه نخست

در آن  ،منسدجم بده حسداب آوریدم     یمتن ةادبی، شعر را به مثابة در مطالع اما اگر ،نرسر
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یک از ارکدان مدتن بدا یکدریگر بدی ارتبداط       به این مطلب خواهیم رسیر که هیچ صورت

دارد تدا بحدث    نگارندره قددر   ،گونه که در مقرمه اشاره شر، همان. از سوی دیگرنیستنر

و آن گونده کده   کندر  بررسی و تحلیدل   «ادبیت»معنا را در شعر عربی از رهگ ر اصطال  

توان در قالدب یکدی از عناصدر مدتن محدرود       ادبیت را نمی»دارد:  کمال ابودیب  بیان می

وزن، قافیه، ایقداع داخلدی، تددویر، ر،یدا،      چونادبیت را در عندری واحر  توان کرد، نمی

ابدط موجدود   در نظر او ادبیدت حاصدل رو  ، بلکه «.عاطفه یا رویکرد فکری و... منحدر کرد

در نگداهی سداختارگرا    و در ذات اشدیا منحددر نشدره    کهبین عناصر مختلف متن است 

 . 89و 71،71: 7891ابودیب، )حاصل کشش ساختاری بین عناصر مختلف متن است 

در اینجا هرف ما اثبات این است که ابراع معنایی پیونر عمیقی با ابراع در فرم دارد  

اندر. بده بحدث آزادی در فدرم  بده صدراحت در        وی یک سکهو در واقع این دو مؤلفه دو ر

اما بحث ابراع معندا یدا همدان تولیدر معندا       ،ها و مقاالت علمی پرداخته شره است کتاب

دانیم که نخستین حرکت جری و مهدم در راه آزادی در   کمتر مورد توجه بوده است. می

نداز   ، ه عراقدی شداعر  اسدت کده  همان شکستن ساختار موسیقایی بیت  ،فرم شعر عربی

هدایی در ایدن    عباسی و انرلس تدالش  ة. هر چنر از قریم و حتی از دورانجام داد المالئکه

بدر   م. 7818همان تولر شعر ندو بده سدال     هها در واقع ب اوج این تالش ،زمینه شره است

 گردد . می

مسلم است که تا قبل از تولر شعر نو اغدرا  شدعری همدواره بدر شدعر عربدی سدایه        

شداعران نئوکالسدیک و رمانتیدک پیوسدته     ت و در حتی در شدعر عددر نه د   ، انرافکنره

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

شاعرانی چون احمر شدوقی، معدروف    بود کهپیرایش موضوعات سیاسی و اجتماعی  ،شر

چنین نگرشی از سدوی شداعران یداد    . مطر  کردنرالرصافی، محمر مهری الجواهری و... 

ة صراحت و سادگی بیان را در پی داشت و به این منجر شدر کده شدعر آندان جنبد      ،شره

شدعری دیگدر،    ةروایی به خود گیرد و تنها به کارگیری برخی صور بیدانی و عناصدر سداد   

 کنر. از نثر متمایز اشعار آنان را 

ها  فرم شر شعر به موجب ،قریمبینی شاعر جهاننوع نگرش شاعر به جهان یا همان  

. در نگاهی نسبی ما بر این بداوریم کده شدعر    شودو معانی بسته )اغرا  شعری  منحدر 
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حر واحر کدوچکی بده ندام    این مطلب باعث شره است که فرم در نگر است و قریم جزئی

؛ مطلبدی کده در   محدرود شدود  به عنوان روی دیگر سکه در اغرا  شدعری   ،بیت و معنا

ای که این اشعار در ؛ به گونهکامالً مشهود است ،لی که بیشتر توصیفی هستنراشعار جاه

تنهدا فدرم و    ،اندر و در ایدن راه   هکردتوصیف  را آن دوران ةتنها زنرگی ساد ،بیشتر موارد

ة جداهلی و  لد ا اشدعار دور   ؛ها افزوده اسدت استفاده از تداویری چون تشبیه بر ادبیت آن

توان  انر و کمتر بیتی می هکرد را توصیفهای اطراف شتر پریره، بیویژه معلقات دهگانهبه

 یافت که چنین حالتی نراشته باشر.

 .نگری بده دور اسدت  ، از جزئیکنر اما شعر عربی مررن آن گونه که ادونیس اشاره می

شعری که  در قالدب  . در نظر او شعر بایر نگرش ر،یاگونه به جهان هستی داشته باشر... 

. البتده تأکیدر    77: 7891ادوندیس،  )وصدف باشدر، در حقیقدت شدعر نیسدت      مر  و هجا و 

دهر کده بدا رویکدرد     گرایی خاب وی مینگرش ر،یاگونه، خبر از نگرش درون ادونیس بر

 آمیزد.   میوی در قالب تدوف و سوررئالیسم درمتافیزیکی 

ژوهش های اصلی و مهم پد  گرایی را به عنوان یکی از قسمتو درون بحث ارتباط معنا

کده اشدعار   ادوندیس  که سخن ة دیگر ایند. نکتکردر بخش پایانی بررسی خواهیم  ،حاضر

توانر بده ایدن اغدرا      زیرا شعر می ؛قرری افراطی است ،دانر مر  و هجا و ... را شعر نمی

دیگری چون پختگی ساختار و صور های هاز را توانرنیز می اختداب داشته باشر و شاعر

 ادبیت متن خود را ارتقا دهر. ،یمتنوع و زیبای بیان

 نهرمیهای محرود پا را فراتر  از قالب ،بینی وسیع شاعرجهانشعر مررن در پاسخ به 

 ةکندر و در مراحدل پیشدرفته، شداعر از رهگد ر تجربد       می تبیینتری را  گستردهو معانی 

از  معندای وسدیع   ،زنر و در حقیقت ، دست به تولیر معنا میشودمیشعری خود معناساز 

نه اینکه معنای محرودی چون اغدرا  شدعری    ،شود های متنوع و پیشرفته صادر می فرم

از یک سدو   ،بینی خالق متن وسیع باشرهنگامی که جهان فرم شعر باشنر. ةسامان دهنر

های  ساختارها و فرم ،متناسب با این معنای وسیع ،شود و از سوی دیگر می گستردهمعنا 

ها ممکن است معانی متعدرد صدادر شدود و ایدن مطلدب      ز آنشود که ا گوناگون خلق می

کنر. البته ما صدراحتاً بده ایدن نکتده      ابراع معنایی شاعر را بیشتر و بیشتر میة خود دامن

بیندی  از رهگ ر جهدان  کنیم که در این پژوهش نظر خود را بیشتر به تولیر معنا اشاره می
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اختار و معندا چندران نخدواهیم    ایدم و بده ارتبداط سد    و نگرش کلی شاعر معطوف داشدته 

طلبر که نوع اصدولی آن   خود پژوهش مستقلی را می ،زیرا ارتباط ساخت و معنا؛ پرداخت

بایر در ارتباط با ادبیت و از رهگ ر نقر فرمالیسدتی یدا سداختارگرایی بررسدی و تحلیدل      

عندا و  م ،مرار دارندر ان و در کل منتقرانی که نگرش متنها و ساختارگرایشود. فرمالیست

 همتن با مؤلف توجد  ةو به رابط کننرمی در فرم و ساختار جستجو راروابط معنایی نهفته 

بیندی خدالق   نجهدا  ،اما هنگامی که با رویکرد گفتمانی به اثر ادبی نگریسته شدود ، نرارنر

 متن نیز مورد توجه خواهر بود.

 ،معندا ة ی مؤلفد ال  ادبیدت در بررسد  طکارگیری اص ما از به ةشایان ذکر است که انگیز

، بده سدخن دیگدر    .های فرمالیستی یدا سداختارگرایی ندرارد    گونه ارتباطی با پژوهش هیچ

هدای نقدر   عندای انحددار کلیدت پدژوهش در یافتده     گیدری از اصدطال  ادبیدت بده م     بهره

. ادبیدت در  ، نیسدت اسدت فرمالیستی و ساختارگرایی که خاستگاه نخستین این اصطال  

برخوردار می باشر که در ادامه و در جریان پژوهش بیشدتر  این پژوهش از مفهومی کلی 

 روشن خواهر شر.

کلی ادبیت در واقع به معنای عاملی اسدت کده شدعر را از غیدر شدعر و بده       هی با نگا 

؛  11- 88: 7187)شفیعی کرکنی،سازد  عبارت بهتر متن ادبی را از متون غیر ادبی متمایز می

 کندیم کده ادبیدت را بیشدتر در     به این نکته اذغدان مدی  البته ما  . 11.11.18: 7191برتنس، 

زیدرا خاسدتگاه ایدن اصدطال  کده       ؛کندیم  ارتباط با زبان و ابراع زبانی بررسی و دنبال می

ساختارگرایی است، بر نقش زبدان در شدعر و مطالعدة علمدی آن     همان نقر فرمالیستی و 

 . 8: 7198)تودوروف،  تاکیر فراوان دارد

به وضدو  و روشدنی در معندا منجدر      ،ورزیم که غر  شعر رار میاص نظریهما بر این 

هدای   طلبر و در نهایت فرم های ساده را می شود و بریهی است که وضو  در معنا، فرم می

سدادگی و  . یابندر تحقق مدی ساده نیز در نزدیکی زبان شعر به زبان نثر )متون غیر ادبی  

چدرا کده در ایدن گونده متدون هدرف        ؛های نثر غیر ادبی استروانی در زبان، از مشخده

در حدالی کده در مدتن ادبدی     فیت خود پیام چنران اهمیتی نرارد، انتقال پیام است و کی

باشر، زبدان   )معنا  انتقال پیام ،زیبایی پیام نیز مهم است. بریهی است هنگامی که هرف

ق باشر توانر صاد له به صورت نسبی میئنهر. در غر  شعر نیز این مس رو به سادگی می
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برای نمونه هنگدامی کده هدرف شداعر مدر ،       ؛ابراع معنایی شاعر را محرود کنرة و دامن

 ،انتقدال معندای مدر    ة ، دغرغد است که جرای از زیبدایی  روشن ،و .... باشر هجو، مرثیه

گیدری از  را به اشکال مختلف و با بهدره  هر چنر که این معناو  خود را دارد ومرثیه یا هج

معندا مشدخص   ة به هر حال بخش اصلی یدا هسدت   ،کنر بیاننی گوناگون ها و صور بیا فرم

شدود. از   له خود به سهولت و سادگی در معندا و حتدی فدرم منتهدی مدی     ئاست و این مس

های بیانی موجود در اشعار رئالیسدت   روشدر اشعار قریم شاعر از آن صور و  ،سوی دیگر

تدری ارائده کندر و از    ها صورت پیچیرهگیری از آنست تا بتوانر با بهرهمررن برخوردار نی

این رهگ ر بر ابراع خود بیفزایر. روشن است که صور بیانی در شدعر قدریم محدرودتر از    

رمدز، اسدطوره، نقداب،     ی چدون ابزار ،زیرا در شعر مررن ؛صور بیانی در اشعار مررن است

همدان بالغدت   در حدالی کده در اشدعار قدریم      ،نامه و ... وجود دارد مرایا، داستان، نمایش

که در بالغت سنتی سدطلة تمدام و کمدال مؤلدف حداکم      ینجرای از ا ،سنتی حاکم است

 اما در نگرش بالغت جریر خواننره نیز در معنا و ادبیت نقش دارد.   ،است

از حالدت  کندر تدا مدتن را     های مررن در بالغت جریر به خالق متن کمک مدی  روش

شاعران رئالیست مدررن از ایدن    زمینهاین  وار رها کنر و درروایی صرف یا حالت گزارش

 ةهمانندر اشدعار صدوفیان    ،گرای مدررن ، در حالی که شعر درونگیرنر بیشتر بهره می ابزار

شدناختی  رد و در حقیقت نظام نشدانه سازی هویت معنایی واژه تأکیر داگرگونقریم بر د

 د.  ریز میهم زبان را در 

معاصر، وضو  در معنای شعر عربی قدریم  ة ادونیس به عنوان یکی از منتقران برجست

دهر. از دیرگاه وی عدالم   عالم شاعر نسبت میة به روشنی و نظم ساد ،تر را با نگاهی کلی

شاعر قریم تفسیر شره، تعریف شره و مشخص است... و برین جهت اسدت کده شداعر از    

شدعر خدود   دهر و در حقیقت شاعر معنای موجود را فقط بدا   افکار و معانی آماده خبر می

اغرا  شعری در نظر ما بخشی از همان جهان سدادة   . 711: 7891ادونیس،)دهر  انتقال می

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

 ساخته است. 

چون جمدع شدر معدانی،گوی بیدان     »با اشاره به این سخن حافظ که  شفیعی کرکنی

 ،معندا در شدعر وجدود دارد: نخسدت    بدارة  ر است که دو نگاه اصلی دربر این باو ،«توان زد
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شاعر وجود دارد و شاعر آن را در قالدب   درنگاهی که معتقر است معنا قبل از خلق متن 

 ،اما نگدرش دیگدر   ؛که این نوع نگرش با سخن حافظ سازگار است کنر فرم خود بیان می

 ةشدود. بده گفتد    ن شداعر متولدر مدی   گیری شعر و با بیامعتقر است که معنا پس از شکل

هدا   و منتقدران جریدر و غربدی    اعتقاد دارنرنگرش نخست  بهشفیعی کرکنی قرما بیشتر 

. آنچه شفیعی کرکنی دربارة  11و 11:  7187ر : شفیعی کرکنی،هستنر )طرفرار نگرش دوم 

بدرین   ؛پیوندر عمیقدی دارد   در واقع با بحث اغرا  شدعری  ،رکن بیان می  نگرش نخست

بده صدورت نسدبی نگدرش      ،عنا که در نظر ما هر کجا که صحبت از اغرا  شعری باشرم

 رامعندا  ة زمیند  زیرا بخش وسیعی از معنا یدا بهتدر بگدوییم    ؛نخست صادق و حاکم است

از آنجایی که شفیعی کرکنی  ،است. اما در مورد نگرش دومکرده اغرا  شعری مشخص 

 ،کندر  نقدر فرمالیسدتی مطدر  مدی     ةظرید صحبت از فرم از منظدر ن  حیناین بحث را در 

 در حقیقت معنایی است کده  ،توان گفت قدر ایشان از تشکیل معنا پس از بیان شاعر می

بیندی  زمینه سدخن ایشدان بدا جهدان    شود و در این  میاز فرم و ساختار هنجارگریز صادر

ددار  رویکرد کلی مدا عدرم انح   در حالی که، نرارد ارتباطیآن بر متن شعر  ةشاعر و سلط

گونده  ، نگاه متن محور است و همانارچوب نقر فرمالیستی یا ساختارگرایی و در کلدر چ

 رویکرد کلی ما در این پژوهش گفتمانی است نه متنی.    ،تر اشاره شرکه پیش

چندر بیدت از اشدعار     ،قدریم  شدعر  دربدارة بیشتر مطلب  شرن در ادامه و برای روشن

گونده کده   ؛ همانکنیم کلی پژوهش تحلیل میرا متناسب با سمت و سوی  متنبیمرحی 

خالصده   سیف الرولة حمرانیویژه مر  در غر  مر  و به بیشتر اشعار متنبی ،دانیم می

 گویر: او برای بیان برتری ممروحان خود در میان مردم می ،برای نمونه ؛شود می

 یدددا اکدددرمس النددداا فدددی الفعدددال    
 

  و أفدددددن الندددداا فددددی المقددددال  
 

  877، 7ج، 7227)المتنبی،   
 گویر: یا در جایی دیگر می

  أری النددداا الظدددالم و أندددت ندددور  
 

  و إنّددددی مددددنهم  لیددددک عدددداش   
 

  819،  7)همان، ج 
 این بیت مشهور را دارد: ،همچنین در جای دیگر

 فدددتن تقف دددقم اوندددامس و أندددت مدددنهم 
 

  فدددتنّ المسدددک بعدددا دم ال دددزال   
 

  111، 7)همان، ج 
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تکراری )برتری ممرو  در میان مردمدان   را بدا    یهوممتنبی در سه بیت یاد شره مف

بدرای بیدان    ،ویژه در بیت آخدر هب ،هر چنر از صور بیانی زیبایی کههرف مر  بیان کرده 

معنا ساده و مشخص است. خواننره در مواجهده   ،معنای مورد نظر خود بهره جسته است

به معنا را ساده و همدوار   دانر که غر  مر  است و این خود راه رسیرن با این ابیات می

 نیداز زیرا خواننره در رسیرن به معندا بده تفکدر     ؛کاهر ادبی او میبردن کنر و از ل ت  می

گیری از صور بیدانی تدا حدرودی    با بهره شاعر، مثل بیت سوم ،در مواردی. هر چنر نرارد

هر چه باشر غر  مر  مشخص اسدت و آن گونده کده گفتده      ،ده باشرکرمعنا را  پنهان 

که معنا واضن و سداده  سوی دیگر و به جهت اینشود. از راه رسیرن به معنا کوتاه می ،شر

شدود کده    کوشر ادبیت خود را در فرم متمرکز کنر و این مطلب باعث می شاعر می ،است

زیبایی ابیات یاد شره در فرم محرود شود و معنا نقش بسیار کمتری را در ادبیدت مدتن   

تحلیل این ابیات منتقر مجبور است بیشتر به فرم و صور خیدال  ل ا برای نقر و  ؛ایفا کنر

 فرم منحدر خواهر شر. بهنقر او  در نتیجهتوجه کنر و 

 

 توصیف و معنا/ گزارش و معنا -8

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

از جمله با مدر  یدا هجدو در     ،یگرای که با بسیاری از اغرا  د؛ به گونهکلی است یغرض

 ،سدرایر  زمانی که شاعر به قدر ستودن ممدرو  خدویش شدعر مدی     ی مثالًیعن ؛آمیزد می

در  ،ر و یدا در جهدت عکدس   کند ممکن است بسیاری از صفات نیکوی وی را نیز توصیف 

 یکه وصف غرضة سخن اینهجو ممکن است صفات ناپسنر مهجو خود را برشمرد. خالص

و ایدن مطلدب از آن جهدت پراهمیدت      داردشعر قریم جایگداه وسدیعی    کلی است که در

برد؛ یعنی در واقدع   اغرا  دیگر را در جهت تعیّن معنا پیش می ،  وصفشود که غر می

 دهر. وضو  معنایی را در اغرا  و موضوعات گوناگون تسری می ،وصف در این میان

معناسداز   ،یعندی شداعر   ؛رکاهد  ابراع معنایی شاعر را میة توصیف، قررت خالق و جنب

گیرد و در این راه معنای ساده و آشدکار را در قالدب    بلکه معنا را از برون متن می ،نیست

بده   ،توان به این نتیجه رسیر کده وصدف   کنر. در نهایت می می بیان گوناگونهای  صورت

عر آمیزد، ابراع معندایی را از شدا   غرضی که با اغرا  دیگر در می یامستقل  یعنوان غرض
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ر بلنر معروف بده  قدای ویژهة جاهلی و بهاشعار دور این ادعا،گواه و مدراق بارز  گیرد. می

زیدرا شداعر    ؛گدردد  ر تا حر بسیار زیادی به فرم بر مدی است. زیبایی این قدای« معلقات»

 کنر ساده و ابترایی از عالم کوچک خود ارائه می یتنها توصیف ،جاهلی در شعر خود ةدور

محدرود   یقدررت تخیلد   ش،بینی محرود و کدوچک ة جهانبه واسط ،لهئین مسدر کنار او 

بینی محرود بر صور بیانی او نیز چیدره شدره اسدت و در    ، این جهانبه سخن دیگر دارد؛

 فرم نیز ساده و روشن است.      بلکه  ،معنانه تنها  ،نتیجه

  شدود  مطدر  پرسشاین  این بخش از پژوهش، حال ممکن است در ارتباط با عنوان 

ایدن دو مؤلفده   یا اساساً ارتباطی بدین  که پیونر توصیف با گزارش)روایت  چگونه است؟ آ

توان گفت که متون گزارشدی جریدر    ؟ ما بر این باوریم که با نگاهی نسبی میوجود دارد

برین شر  که متدون گزارشدی یدا روایدی      ؛شباهت فراوانی دارد توصیف در متون قریم اب

هدای سداده بیدان     گیدرد و در قالدب فدرم    ا را از عالم واقدع مدی  معن ،هماننر وصف ،محا

تدر  را در قالب فرمی پیچیره ر. البته در رئالیسم غیر محا، شاعر ممکن است معناکن می

 ،رمز و اسطوره و در قالب ساختارهای روایتدی مدررن   بیانی چون ابزارها و  و همراه سبک

راه رسدیرن بده معندا یدا همدان       ،صورت نایکنر که در  بیاننامه ماننر داستان یا نمایش

 .رده شکل می متن راخواننره بخشی از ادبیت  ،شود و در حقیقت تر می خوانش طوالنی

مرايا نرسیس: األنماط النوعیة و التشکیالت البنائیة لقصیدة  عنوان بادر کتابی  کرحاتم الدَّ

گیدری  چگدونگی بهدره   بده بررسی و  راساختارهای روایتی شعر مررن عرب  ،السرد الحديثة

ر د  .11دد 18: 7888الددکر،  )کندر   نامده و ... اشداره مدی   مایشن ،شاعران رئالیست از داستان

توان گفت شاعر رئالیسدت عدالم واقدع را بدا عدالم شدعر خدود         چنین حالتی است که می

هدای بیدانی    تکنیدک   کنر و در ایدن راه از   آمیزد و جهان متنی هنجارگریز ارائه می میدر

در  ،کنر. در این مرحله شداعر رئالیسدت مدررن    نقاب و ... استفاده می رمز، اسطوره، ماننر

ده اسدت. مددراق ایدن    کدر حقیقت دست به تولیر معنا زده و خود را از ابت ال ادبی رهدا  

بررشداکر السدیاب،    از جمله ؛بسیاری از شاعران مررن رئالیست صادق استبارة در نظریه

در بسدیاری از اشدعارش کده     خلیل حاویحتی و  ویش و...عبرالوهاب البیاتی، محمود در

یکدی از   ،برای نمونه است؛ همگی تلفیق موفقی از هنر و تعهر خود را به نمایش گ اشته

 بررشداکر السدیاب،   کده شداعرانی چدون    اسدت  سدنرباد  ةهای بیدانی اسدطور   این تکنیک
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اندر و در ایدن    ردهاسدتفاده کد   آنصال  عبرالدبور و خلیل حداوی از   عبرالوهاب البیاتی،

که هر دو سرودة خلیل حداوی   «وجوه السنرباد»و « سندباد في رحلته الثامنة»میان قدیرة 

در  ،شاعر معاصدر لبندانی   ،تناسب دارنر. خلیل حاوی با فرضیه و تئوری ما کامالً هستنر،

گونده کده   و همدان  شکست و ناامیری جهان عرب بودة ای زیست که در حقیقت دوردوره

 سرایر:می سندباد في الرحلته الثامنةة در ابترای قدیر
 

 / و غرفتی ینمو علی عتبتها ال بار/ فأبت ی الفرار الحزينة صحراؤه/ تمتدّنی المدينةو اللیل فی 

  788تا: حاوی، بی )

هدای جهدان عدرب را چدون     واقعیدت خویش است. او  ةهای جامعواقعیتبه دنبال فرار از 

گیددرد و غبددار شکسددت و  اش، روشددنایی را از آن مددیدگیکدده گسددتر دانددرمددی شددبی

به خوبی توانسته اسدت   ی است که. وی فیلسوف و شاعرنشانرآن می بر  را افتادگی عقب

هدای جهدان عدرب درآمیدزد و در ایدن      ود را با واقعیتدر مواردی عالم فکری و فلسفی خ

ای بدرای ایدن رویکدرد    وی نمونهة نگاه خاب سنرباد از دریچة زمینه به کارگیری اسطور

بدا همدان    ،است. حاوی پس از شکست و ناامیری که بر جهان عدرب سدایه افکندره بدود    

گیدرد. سدنرباد در دو   بهدره مدی  سدنرباد  ة از اسدطور ة  تموز دارد، رویکردی که به اسطور

از شکسدت  حاوی، رمز بازگشت افتخار و تمرن به جهان عدرب و رهدایی   ة یاد شرة قدیر

بازگشدت زندرگی دوبداره بده رو  عدرب و در       ،توان گفت سنرباد هماننر تمدوز می. است

وان شاعر با سنرباد یکدی شدره   حقیقت بازگشت حیات به جهان عرب است. حاوی به عن

سنرباد است  ،او خود ،گویرمی سندباد في رحلته الثامنةة گونه که در پایان قدیراست و آن

 دهر:میة روشن و پر از امیر که خبر از آینر

تحسُّ ما فی رسحِم الفددل/ تدراه قبدل     بفطرة/ یقول ما یقول/ بشارةعرتُ الیکم شاعرا فی فمه 

  788)همان: أن یولر فی الفدول 

آمیزد کده  گیرد و با جهان شعر خود در میای به کار میبه گونه حاوی این اسطوره را

او اسدطوره   کنریان میب گونه که احسان عبااای جریر ساخته است و آنگویی اسطوره

 ، بلکده آن را بدازآفرینی کدرده اسدت؛ لد ا     نگرفتده اننر السیاب به شکل آماده به کاررا هم

اسدت کده از انسدان     جریریة بلکه اسطور ،وی سنرباد قریم نیستة سنرباد در دو قدیر

 توان گفت شاعر رئالیست. در اینجاست که می 711: 7889)عبداا،  کنر معاصر حکایت می
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وار و روایت صرف رها شره و به تولیر معنا پرداخته است. البته منظور ما لت گزارشاز حا

نه متندی. هرچندر    ،نگاه گفتمانی است ةیشتر تولیر معنا از دریچب ،از تولیر معنا در اینجا

خدود موجدب    ،هدای دیگدر  روشنگاه متنی نیز به کارگیری اسطوره در کنار  ةکه از دریچ

تولیدر   ،اما در اینجا قددر مدا در حقیقدت    ؛شودمیدگی و ابت ال فاصله گرفتن متن از سا

 شاعر است. ة بینی یا ایررهگ ر وجود جهانمعنا از 

 آمیزد. در این اشدعار الم شعری خود درمیشاعر عالم واقع را با ع ،در اشعار رئالیستی 

رانه در واقدع  نر. شاعر با ایجاد معندای شداع  رها از دو معنای واقعی و شاعرانه برخورداواژه

ضدمن اینکده وی بدا بده کدارگیری       ،کندر تر مییرن به معنای رئالیستی را طوالنیراه رس

،     بیدانی یداد شدره    ابدزار پردازد و این کار را عالوه بدر  نیز می معانی شاعرانه به تولیر معنا

 هنگدامی  ،برای نمونده ؛ دهرویژه هنجارگریزی بیانی انجام میاز طریق هنجارگریزی و به

 گویدر: مدی  «أنشوودة المطور  »ة در ابترای قدیر بررشاکر السیابکه شاعر رئالیستی چون 

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

دیگری معنای رئالیستی. معندای شداعرانه در ارتبداط ایدن واژه بدا       یکی معنای شاعرانه و

بدرین شدر     ؛گیردر تشبیه بلیغ و هنجارگریز شکل میو از رهگ  واژگان بعری این سطر

ای ناآشدنا و بدرخالف سدنت شدعری عدرب      ر در تشبیه چشمان معشوقه به شیوهکه شاع

ده کدر با این سدنت ارتبداط جریدری برقدرار      ،ده است. وی ضمن دوری از سنتکررفتار 

به چشمان ماده گداو   ،شاعران قریم چشمان معشوقه را در درشتی و رنگ آن ازیر  ؛است

 صدورتی  ،لیکن در اینجا السیاب ضمن اشاره به این حالت چشمکردنر، وحشی تشبیه می

 .گرفته است که همان دو جنگل نخل هنگدام سدحر اسدت   آن به کار متفاوت را برای بیان

بلکده   ،چشم انسان یدا همدان معشدوق نیسدت     ،از عیناو منظور  ،معنای واقعیبارة اما در

اینجدا   عراق است که با بیم و امیر منتظر خیزش و انقدالب اسدت. در   وی وطن   منظور 

دهندر، حدال   ه و واسطه به عالم واقدع ارجداع مدی   بلکه با فاصل ،ارجاع نیستنر ها خودِواژه

ها دچار دگرگدونی  واژهتوان گفت میشناختی گرا و با رویکردی نشانه آنکه در متون درون

ه در نهایت به پریدر آمدرن متندی مسدتقل و پرمعندا      شونر؛ مطلبی ککارکرد ارجاعی می

     شدود. در متدون رئالیسدتی نیدز شداعر      وار رها میهای توصیفی و گزارشو از جنبه منجر

      کندر مدی تدر  را طدوالنی  راه رسیرن به معندا  ،با ساختن عالم شعر خود در کنار عالم واقع

 گیرد.  فاصله می صرف از توصیف و گزارش ،و از این طریق با معناسازی خود
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 گرایی و معنادرون -9

تدر نیدز   گونه که پیشدر این قسمت نیز ادبیت و همچنین زبان شعر کاربرد و اهمیت دارد. آن

کنندر؛ امدا زمدانی کده شداعر      های ساده را بده خدود جد ب مدی    اشاره شر، اغرا  شعری فرم

 ا فدرم متناسدب ایدن معدانی نیدز      کنر و لمعناساز باشر، دیگر معنای آشنا را به متن وارد نمی

پیچیره خواهر بود. از سوی دیگر، ساختارهای این معانی قابلیت چنر معنایی را نیدز خواهندر   

 ای که ممکن است بخشی از ادبیدت مدتن را خوانندره تعیدین کندر. در اینجدا      داشت؛ به گونه

ی معناسدازی  ای بدرا زبدان شدعر وسدیله   »اشاره کرد که  توان به این سخن محمر ال  امی می

 . 81: 7891محمر ال  امی، ) «ای برای انتقال معانی مشخص و معینشاعرانه است، نه وسیله

ای بدرای انتقدال   ای برای معناسازی باشر، نده وسدیله  اگر قرار باشر زبان شعر وسیله 

سداده را   معدانی سداده، زبدان    تدوان رسدیر کده   معانی معین، دست کم به این نتیجه مدی 

تواندر از  شود و ایدن مطلدب مدی   ین حالت زبان شعر به زبان نثر نزدیک میطلبر. در ا می

فراتر از زبان معیار )زبان  ادبیت متن بکاهر؛ در حالی که اگر شاعر معناساز باشر، از زبانی

کنر زبدان  اشاره می عبرالکریم حسنگونه که نثر  برخوردار خواهر بود. در این صورت آن

شدود  های زبدان معیدار سداخته مدی    ؛ یعنی زبانی که بر پایهشعر یک فرا زبان خواهر بود

گفت که در چنین حالتی معنای شعر نیز فرا معنا خواهر  توان. پس می 77: 7898حسن، )

 شود.های معانی هنجار ساخته میپایه بود که بر

شدود کده مدتن    تی فلسفه باعدث مدی  در این میان گرایش به تدوف، سورئالیسم و ح 

ا به خود گیرد و از معانی محدرود و مشدخص دور شدود. البتده در ارتبداط      گرحالت درون

توان گفت که خالق متن به صورت مطلق معناسداز  نین رویکردهایی لزوماً نمیشاعر با چ

چرا که اگر در متن خود از تدوف مشخص یا از معانی سورئالیستی و فلسفی  ؛خواهر بود

وار بده خدود   لکده مدتن او حالدت گدزارش    ب ،مبرع معنا نخواهدر بدود   ،معین گزارش دهر

تواندر  در صدورتی مدی  . شداعر  خواهر یافدت توصیفی ة گیرد و هماننر متون قریم جنب می

سداز، خدالق تددوف یدا سورئالیسدم خداب خدود باشدر         معنا باشر که خود، فلسفهمبرع 

 . 718 - 711: 7891)ادونیس، 

صدحبت   تاسد  نر دیگراای خاب که حاصل تالش و فکاز فلسفه اگر قرار باشر مؤلف

سدخن  ای معین بده صدورت محدا    ها یا ایرهانریشهاز  ودرست مثل این است که ا ،کنر
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های بیانی ؛ مگر اینکه بتوانر با روشاو ابراع معنایی نخواهر داشت ،. در این صورتبگویر

هدای مدتن خدود را بده     ع را با عالم شعری خود درآمیزد و ارجداع نشدانه  عالم واق ،مختلف

غیرمستقیم سامان دهر. در این حالت است که متن او از معندای اولیده و ثانویده    صورت 

چندان کده    آنشود؛ برخوردار خواهر شر و ممکن است تفسیرپ یر و چه بسا تأویل پ یر 

پردازندر و بدا زیبدایی و    مدی شاعران رئالیست مررن با به کارگیری انواع رمز به خلق متن 

شدعر قدریم و    بدارة گ ارندر. چندین مطلبدی در   ایش میهنر و تعهر خود را به نم مهارت،

 اغلدب با این تفاوت که در شعر قریم سداختارها  ، جریر عربی سازگار و قابل تحلیل است

امدا در شدعر مدررن عدالوه بدر       ،ساده هستنر و از معنای واحدر و مشدخص برخوردارندر   

مکدن اسدت بده    زیدرا م  ؛معناسازی شاعر، ساختارها نیز در پختگی معنا نقش بسزا دارندر 

ر کنیم. وی بدا شدع  اشاره میابوالعالء المعری شعر قریم به بارة معنایی ختم شونر. درچنر

که وی ، نه اینفکر خود اوست لدهر که حاصیم یبینی خاصخود خبر از فلسفه یا جهان

هدر چندر کده سداختارهای      ؛خبدر دهدر   ،ای خاب که حاصل فکر دیگران باشرهاز فلسف

تدوان  مدی  ،بدرای نمونده   ؛دشوو به معنایی واحر و مشخص ختم میاست شعری او ساده 

 کنر:ة شخدی خود را بیان میگفت وی در ابیات زیر فلسف

  غیددر مجددر  فددی ملّتددی و اعتقددادی    
 

 

 دو شدددبیه صدددوتُ النعدددیّ إذا قیددد   

 دأبکددددت تلکددددم الحمامددددة أم غندددد

 دصددا  هدد ی قبورنددا تمددف الرحددب فدد
 

  ندددددو  بدددددا  و التدددددرنم شدددددادِ 

 ر فددی کددل نددادِ   بدددوت البشددی  ا

 ت علدددی فدددرع غددددنها المیددداد نددد

 أیدددن القبدددور مدددن عهدددر عدددادِ...   
 

  11: 7991المعری،)

زنرگی و مدر  بیدان    بارةخاب خود را درة بینی یا فلسفابوالعالء جهان تابیااین در 

بیامتنیت، جهان متن او حاصل و نتیجده  ة و در این راه هر چنر که از منظر نظری کنرمی

کده  بایدر در نظدر داشدت جدرای از این     ،زمان اسدت لف پیشین یا هممتون مخت رةیا عدا

در نهایدت ایدن ابوالعالسدت کده متدأثر از       ،شودنیت باعث تکثر و تراکم معنایی میبنیامت

رسر و در حقیقدت او مبدرع   چنین هویت معنایی و فکری می ادیان و م اهب مختلف به

این ابیدات اسدت   در هنجارگریز و در قرم بعری مبرع معانی خاب و  ی خابایره یا فکر

 و معنای ابیات او حاصل توصیف یا تقلیر از واقعیت نیست.

 ه جهتداب و همچنین بده جهت زبان مجازی خدقریم ب ةاب اشعار صوفیاندا در بدام
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تدوان ایدن اسدتثناء را    ، مدی ها که در بسیاری موارد حالت رمز دارنرود در آنواژگان موج

دارنر و دربارة ننر متون مررن از نظر معنایی پختگی بیشتری قائل شر که این متون هما

عطار  سنایی، حافظ، مولوی،توان گفت که شاعر معناساز است. بسیاری از ابیات ها میآن

إبدن عربدی و إبدن    در ادب فارسی از این حالت برخوردارنر و در ادب عربی نیز ابیات  و ...

متدافیزیکی  ة ه چون متون صدوفیانه جنبد  توان گفت کدر اینجا میچنین هستنر. فار  

 .زبانی مجازی اسدت  ،ها فرمی پیچیره است و زبان در این متون، فرم متناسب با آندارنر

و چندین متدونی در حقیقدت معنداگرا      اسدت  آفاق معنا را گسترده کرده ،این مطلب خود

 ؛گدردد ن برمینر. البته ما بر این باوریم که پختگی معنایی این متون بیشتر به واژگاهست

له است که باعدث  ئکه حالت رمز دارنر و این مس هستنرزیرا این متون سرشار از واژگانی 

بسدیاری از   بارةچنین مطالبی در. های متعرد شره استپیچیرگی معنایی و حتی تفسیر

در « مدر  »اگر مدا بده مفهدوم     ،برای نمونه ؛اشعار صوفیانه و عرفانی فارسی صادق است

مدر  صداحب انریشده اسدت و در      بدارة در وییابیم کده  ، درمیوجه کنیماشعار مولوی ت

نگرش خاب خدود را در بداب مدر  مطدر  کدرده اسدت. مدر  در         شبسیاری از اشعار

هدای  متدأثر از آمدوزه   بلکده خوشداینر اسدت. وی    ،مولوی نه تنها ترسنا  نیست ةانریش

ر. در نگداه مولدوی مدر     داند  ر از این دنیا و تولر دوبداره مدی  گ ةمر  را مرحل ،اسالمی

 :ستانسان انعکاسی از زنرگی او در این دنیا

  رویم زشددتِ توسددت ندده رخسددارم مددر   

 ر نکدوی اسدت ار بدرس    ، ااز تو رُسدته سدت  

 ود کِشدته ای ، خد گر به خاری خسته ای

 

 جان تدو همچدون درخدت و مدر  بدر       

 ناخوش و خوش هر ضمیرت از خقود است

 ود رشددته ای ، خدد ور حریددر و قددز دسری 
 

  187: 7191مولوی، ) 

گد ارد و مدردن و گدور را    بده نمدایش مدی   ی تدویری زیبا از مر  لودر ابیات زیر مو

 دانر:می ای به سوی بهشت پرده

 به روز مر  چو تدابوت مدن روان باشدر   

 بددرای مددن مگددری و مگددو دریددغ دریددغ 

 ام چددو ببینددی مگددو فددراق فددراق جنددازه

 مدددرا بگدددور سدددواری مگدددو وداع وداع  

 بریددری برآمددرن بنگددرفددرو شددرن چددو 

 گمان مبر که مرا درد این جهدان باشدر   

 بدده دود دیددو درافتددی دریددغ آن باشددر 

 مددرا وصددال و مالقددات آن زمددان باشددر 

 پددردة جمعیددت جنددان باشددرکدده گددور 

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

 ؟ کرام دانه فرو رفت در زمین که نرسدت 

 کددرام دلددو فددرو رفددت و پددر بددرون نامددر

 دهان چو بستی ازیدن سدوی آن طدرف بگشدای    
 

 لحر چو حبس نمایر خالب جان باشدر 

 نسدانت ایدن گمدان باشدر    اچرا به داندة  

 ز چاه یوسف جدان را چدرا ف دان باشدر    

 که های و هوی تو در جو المکان باشر
 

  111: 7117)مولوی،  

نگداهی خوشدبینانه    ،لمعریشخدی ابو العالء ا ةفلسف ةمولوی بر خالف نگرش بربینان

مهدم ایدن    ،اما فارق از این تفداوت نگداه   ؛کنرا دیری عرفانی از مر  استقبال میدارد و ب

بده خدوبی    انر و این انریشه راانریشه زنرگی و مر  صاحببارة است که هر دو شاعر در

 انر.در شعر خود انعکاا داده

تدوان اشداره   ت معاصر عرب مدی ی بسیاری در ادبیاگراشعر مررن به شاعران دروندر 

هدای متدافیزیکی خدود بدر گسدتردگی و پختگدی معندا در اشعارشدان         کرد که با گرایش

بدول   شدوقی ابوشدقرا،   یوسف الخدال،  ادونیس،توان به ة این شاعران میاز جمل ؛انر افزوده

بدوده     پدرداز ن زمینه هدم شداعر و هدم نظریده    و دیگران اشاره کرد. ادونیس در ای شاوول

 سیاسةالشو،ر،  زمو  الشو،ر،   الثابو  و المتحوو،ل،  ، از جملده  های مختلف خودت و در کتاباس

هدای  ش انریشده همچنین در اشعار موزون و منثدورش بده نمدای   ... و مقدمة للش،ر ال،ربی و

همدواره بدر ندوآوری     ،هدای خدود  پردازیدر نظریه در این زمینه پرداخته است. او یشخو

  ایی و رهایی از ایسدتایی در شدعر اصدرار ورزیدره و در ایدن      تأکیر داشته است. وی به پوی

بدا   ایستایی را برابر با تقلیر و پویایی را برابر مفدل الثابت و المتحولویژه در کتاب به ،راه

از واژگدان   ،...«لدق و  خ ،حدث ب ،کشدف »هدایی چدون  ، واژهدانر. بر این اساا نوگرایی می

  ندوگرایی در  بدارة  وی صداحب ایدره یدا نظریده در     ،به عبارت دیگر هستنر؛کلیری آثار او 

اشدعار خدود نیدز خبدر از آن ایدره      بلکه در  ،شعر عربی است و نه تنها در آثار نقری خود

    ویدژه در معدانی متافیزیدک    ، بده ادونیس در اشعار خود معناسداز اسدت   ،بنابراین ؛دهر می

ی در ایدن راه از  . هدر چندر کده و   اسدت لسدفی و سدوررئال   ف ،که شامل معدانی صدوفیانه  

 ایدر پایان صداحب ایدره   ،انریشمنران و شاعران بزر  غربی و اسالمی تأثیر گرفته است

 خداب   یمتند نیدز جهدان  و اشدعارش   شدود مدی  بینی خابجهانشخدی یا بهتر بگوییم 

ة پدژوهش  را متناسدب بدا فرضدی    «أوراق فی الدرین »ة قسمتی از قدیر ،برای نمونه ؛است

 گویر:  می هوی در قسمتی از این قدیر کنیم.حاضر تحلیل می
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/ ربما ترغب أن تسکن فیه/ ربمدا ترغدب أن تملدک    حفرة/ حفرت فی رأسی ال ائع فأرةأمسم 

  721: 7ج  ،7881)ادونیس،  فکرةفیه/ کلّ تیه/ ربما ترغب أن تدبن 

وش حیدوانی اسدت کده صدفت     مد . هدر اینجا رمز است؛ رمز از تجدرد پیوسدت   «فأرة»ة واژ

گیرد برای بیان اینکه ذهن او پیوسدته  رمز بهره می. ادونیس از این است یائمد شجویرن

هایی از سنت  است و با از بدین رفدتن ایدن افکدار و     بخش) یدر حال جویرن افکار قریم

کده  « ال دائع »ة شدود. همچندین واژ  نو ایجاد مدی زمینه برای افکار  ،ای جریرایجاد حفره

رمز است و منظور ضایع شرن همان افکار  ،دهرمی ذهن  خود نسبت) رشاعر آن را به س

افکار و اشعار  ةخمیرمای ،قریمی در ذهن اوست. تجرد دائم و در جستجوی آفاق نو بودن

های او و در قالب رموز و ای در جای جای اشعار و انریشهادونیس است که به عنوان ایره

های تاریخ خود های واقعیتکوشر تا بر الشهاو می های مختلف دمیره شره است.موتیف

گیری از متافیزیک و حتی با نگاه پریرارشناختی به عالم پیرامون، واقعیتی جریدر  با بهره

 «کلّ العدالم فدیّ جریدر/ حدین أریدر     »گویر: یره میقد نگونه که در همیآن و را بسازد

 راه بدر آن است که عالمی از نو در شعر خدود ایجداد کندر و در ایدن      در پی ، 727: همدان )

گویدر:  کده در ابتدرای همدین قددیره مدی      چنان ؛کنرر میحرکت و پویایی پیوسته تأکی

 . 88: همان)وننی أمشی / أدرکنی نعشی 

گرا  برون) تگرا هماننر شاعران رئالیسذکر این نکته ضروری است که شاعران درون 

هدا،  آنتدرین  متناسبکه بارزترین و  گیرنرهایی بهره میروشبرای تولیر معنا در شعر از 

ادوندیس در میدان    روش. در به کارگیری ایدن  ستها )آیینه« المرایا» روشگیری از بهره

گرای عرب سرآمر است. المرایا برین شکل است کده شداعر بده جسدتجوی     شاعران درون

وارد شدبیه  یعنی در درون آیینه یا مد  ؛پردازددر برابر آیینه یا آب یا سایه میذات خویش 

بده تولیدر   جویر و حاصل اتحاد خود شاعر و همزاد او در حقیقت همزاد خود را میبه آن 

مرايوا   رکتداب ارزشدمن   بخش ازحاتم الدکر . دشومیترین معانی متافیزیکی منجر عمیق

در  روشبه بررسی ایدن   را األنماط النوعیة و التشکیالت البنائیة لقصیدة السرد الحديثة نرسیس:

. البته حاتم الدکر در این صفحات  721 -17: 7888الددکر،  )دهر نزد ادونیس اختداب می

در اشعار ادونیس پرداخته است و بده کدارکرد   روش له و جستجوی این ئبه بیان مس تنها

نارسدیس در اشدعار   ة ای نکدرده اسدت. ضدمن اینکده بده اسدطور      اشاره در تولیر معناآن 

 . 97و  97)ر : همان،اره کرده است گرایی شاعر نیز اشعنوان نمودی از درونبه  ،ادونیس
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در تولیدر   روشاشاره به کارکرد ایدن   ،هرف ما از مطر  کردن بحث مرایا در حقیقت

 مای بده ندا  قدیرهدر  او ،برای نمونه ؛ویژه اشعار ادونیس استگرا و بهونمعنا در اشعار در

 گویر:می «شجرة الشرق»

  طقس الماء و النبات/ غیرت شکل الددوت  / عکست کل شئ/ غیرت فی نارةالمرآ صرت أنا

و النراء/ صرت أرا  إثنین:/ أنت و ه ا اللؤلؤ السابن فی عینیّ/صرت أنا و المداء عاشدقین:/ أولدر    

  7881،177)ادونیس، بتسم الماء/ یُولقر فیّ الماء/ صرت أنا و الماء توأمین

گرایدی بده   ی درونهاشروبه عنوان یکی از  ،آشکارا به اتحاد با آب شاعر در این شعر 

کنر. در این قدیره نیز باز همدان  خود را بیان می ذات و درون خود مراجعه و افکار درون

تن واقعیت و عدالمی ندو را مطدر     ها و تجرد و ساخکرد تمایل به ایجاد ت ییر واقعیتروی

ر اشدعار  هدا د از ایدن نمونده  پردازد. در شعر خود می کنر و از این رهگ ر به تولیر معنامی

 ةهمدین نکتد  بیدان  گنجر و در اینجا بده  یار است که در این مجال انر  نمیادونیس بس

هایی برای تولیر معندا در اشدعار   روشگرا نیز از کنیم که شاعران درونسی بسنره میاسا

 .هاستگیرنر که المرایا یکی از آنبهره میخود 

از  کان معناسدازی یدا تولیدر معندا    ام ،گرا همان گونه که اشاره شراشعار درون بارةدر 

 ؛گونه متون از استقالل معنایی بیشتری برخوردارندر ؛ زیرا اینتر استسوی شاعر گسترده

هنجارهدای معندایی   های زبانی بده بدرون مدتن و    گرا نشانهبرین شر  که در متون درون

ت معندایی  ها از هویو واژه دهنر و در واقع این متون خودارجاع هستنرموجود ارجاع نمی

در شدعر ادوندیس از   که خطّی و ... ت ،لقخ ،کشف هایی چونواژه ماننر ؛کامل برخوردارنر

 ،هدا هویت معنایی کامل و مستقل از معانی هنجار خود برخوردارنر و راه کشف معنای آن

 متن او میسر است.   شاعر و در کل شناخت جهانتنها از رهگ ر شناخت بافت متن اشعار 

 

 نتیجه -8

که به صورت یا اینوار وایی یا گزارشر ،عنا در شعر عربی ممکن است به صورت توصیفیم

آیدر.  مدی های خاب بیانی شاعر پریر روشبینی ویژه و رهگ ر جهانتولیری باشر که از 

بده جدز    ،شعر عربی قریم به صورت نسدبی  ،گونه که در طی پژوهش حاضر روشن شرآن

زیدرا در شدعر قدریم     ؛رابطه با معنا از ندوع اول اسدت   در ،در مواردی چون اشعار صوفیانه
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ویژه غر  وصف مطر  بوده است. اغرا  شدعر بده   وعات شعر و بههمواره اغرا  یا موض

کندر و  محرود می معناة قررت آفریننرگی شاعر را در حوز، عنوان معانی آماده و مشخص

کندر از ایدن   و سعی می آورد، به صور بیانی روی میل ا شاعر برای جبران این محرودیت

اما میزان تسلط او بر معنا از رهگ ر فرم و صور بیدانی   ،فزایربایی متن خود بیطریق بر زی

زیرا صور بیانی در شعر قدریم همچدون شدعر مدررن گسدترده نیسدت.        ؛نیز محرود است

مدورد  توانر از ادبیت متن شعر بکاهر. ایدن مطلدب در   ای به صورت کلی میلهئچنین مس

اری کده در  شعا ؛وار یا روایی صرف دارنر نیز صادق استمعاصری که حالت گزارشاشعار 

گونده دخدل و تددرفی در تولیدر     پردازد و هیچعر به تقلیر صرف از عالم واقع میها شاآن

و در کندر  مدی تولیدر  باز را هدا واقعیدت  اشعار رئالیستی که شداعر در آن معنا نرارد. اما در 

متافیزیدک را   الم فراواقع یاع ،گیری از عالم واقعبهرهشاعر با  گرای مررنی کهاشعار درون

در اینجا او دست به تولیر معندا زده اسدت و در    .دخالق متن معناساز خواهر بو ،سازدمی

چنین اشعاری متناسب با معانی پیچیره، فرم و زبان نیز فراتر از زبان معیار خواهدر بدود.   

خدود بهتدرین    ،لهئگیرد و این مسد میار بسیار فاصله در این حالت زبان ادبی از زبان معی

 .استدلیل برای اثبات قوت یافتن ادبیت متن 
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