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چکیده
داللت لفظ بر معنا در شعر ،از سويی همچون نظام متعارف زبان بوده ،هر لفظی بر معنای مدلول خود
داللت میکند .اين باتوجه به جنبه نمادی زبان و وجه خودآگاه آن است که نقش پیامرسانی شعر را
ممکن میسازد .درواقع ،نظام متعارف زبان ،تاحدودی کاربری ارتباطی خود را در شعر حفظ میکند .از
سوی ديگر ،با توجه به وجه ناخودآگاه شعر و غلبه ابهام بر آن ،و نیز به دلیل تأثیر موسیقی ،حاصل
تحقق تجربۀ شعری ،دايرۀ معانی شعر گسترش میيابد و کارکرد پیامرسانی آن کاهش يافته ،روابط
تازهای میان معانی الفاظ ايجاد شده و مجموعۀ جديد معنايی شکل میگیرد که باعث افزايش توان شعر
در برانگیزاندن احساس میگردد و تأثیر روانی آن ،اصالت بیشتری میيابد .اين روند ،شعر را از ماهیت
يک رسانه رسمی ارتباطی که درجهت انتقال معانی مقصود بکار گرفته شود ،خارج میسازد ،و هويتی
حسی و عاطفی بدان میبخشد .تحقیق حاضر بر آنست تا با تبیین مختصات و ماهیت حقیقی شعر و
ارائه تصويری واضح از قدرت منحصر به فرد شعر در بیان معنی همراه با برانگیزانندگی احساسات و
عواطف در مخاطب که تا باالترين حد ممکن شعر را به موسیقی نزديک میسازد ،پیراستگی هويت و
پیکره شعر از تحمیل معانی و مفاهیم نامتناسب با موجوديت حقیقی شعر و فاصله ثابت آن با متون
منطقی از جهت مفاهیم و نیز از جهت عدم بکارگیری شیوه بیان مستقیم به تحلیل و استنتاج ادبی
بپردازد.معانی شعر درشکل مطلوب و ايدهآل آن ،بطور مستقیم قابل دريافت نیست ،بلکه دريک نظام
«معناگرا» ادراک شده و حاصل تأمل در بافت ومتن شعر ،و نیز سنخیت يافتن فضای ذهنی متلقی با
محیط فکری شاعر خواهدبود .اين تحقیق بر اساس تبیین و تحلیل آراء ناقدان و بررسی ابعاد و زوايای
نظريات ايشان ارايه شده است.
واژههای کلیدی :داللت ،موسیقی ،شعر ،احساس ،ارتباط.
* .رايانامۀ نويسندۀ مسئولfarzane.Ajorloo@ut.ac.ir :
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 .1مقدمه
در بررسی دايره معانی مدلول در فضای شعر ،بايد به تبیین مفاهیمی پرداخت که در
نحوه تلقی مخاطب از عبارات شعر و ارتباط اين تلقی با معانی مقصود شاعر ،مؤثر و
تعیینکننده است .مفاهیمی چون «خودآگاهی و ناخودآگاهی»« ،وضوح و ابهام» و
«تداعی معانی» ،که در ارتباط و پیوستگی با «تعدد معانی» در شعر بوده ،توسعه دايرۀ
معانی را در آن سبب میشوند .ما در اينجا برآنیم تا با بررسی دقیق اين مفاهیم ،به حل
اين مسأله بپردازيم که آيا معانی مدلول در شعر قابل تحديد و تثبیت هستند؟ آيا قواعد
ثابتی برای تعیین حدود داللت بر معانی میتوان وضع نمود يا از پیش وجود داشته؟ و يا
اينکه حمل هرگونه معنايی بر الفاظ و عبارات شعر – باتوجه به خصوصیات آن-
همانگونه که طرفداران «ال معنا» و «ال نهایة» میپندارند ،قابل تأيید میباشد .پاسخ اين
مسأله در تبیین «ماهیت» و «رسالت» شعر تعیین کننده است.
کیفیت داللت الفاظ بر معانی در شعر ،نوع «کاربرد» آن در حیات فردی و اجتماعی
افراد را بیان نمود و جايگاه آن را در شکلگیری شخصیت فرد و نیز ساختار جامعه ،به
عنوان پديدهای انسانی مشخص میسازد .اينکه آيا شعر به عنوان مرجعی رسمی در
جامعۀ انسانی ،متصدی جهتدهی افکار در مسیر رشد و معرفت است و در قالب
رسانه ای جمعی در جريان هدايت و تربیت فکری افراد ،مورد رجوع است ،و يا اينکه شعر
با وجود برخوردار بودن از توان باالی تأثیرگذاری بر اذهان عمومی ،و القاء و ايراد معانی
و مفاهیم بر طبیعت و سرشت بشر ،خود نیازمند اتکا به رکنی وثیق و هدايت از جانب
مرجعی است که در نهايت حد ممکن ،قابل اعتماد و استناد باشد ،سؤالی است که در
اثناء تحقیق ،سعی در يافتن پاسخی مناسب با آن خواهیم داشت.
در میان تحقیقاتی که تاکنون در اين زمینه به انجام رسیده ،بعضی در دفاع از جنبۀ
منطقی ساختار شعر و محدوديت دايرۀ معانی آن ،تنها معنايی را مدلول الفاظ شعر
میدانند ،که مورد تأيید «عقل» بوده و کاربری «ارتباطی» آن بواسطۀ توسعۀ محدودۀ
معانی ،مختل نگردد .از ديگر سو ،بعضی بر اين باورند ،معانی مدلول در شعر از آنجا که
محیط شعر ،قلمرو حاکمیت احساس است و نه منطق ،قابل تحديد و تثبیت نیستند،
بلکه معانی مترتب بر متن شعر ،به تبع برداشتهای مختلف ،متفاوت مینمايد .در متن
اين تحقیق ،بعضی نظريات مکاتب ادبی غرب و نیز آراء ناقدين عرب مورد نقد و بررسی
قرار میگیرد.

ادب عربي ،سال  ،11شمارة  ،2پاییز و زمستان 297  1398

.2خودآگاهي و ناخودآگاهي
داللت لفظ بر معنا در فضای شعر ،با توجّه به ناخودآگاه بودن آفرينش شعر تبیین
ال هوشیارانه و ارادی دست به خلق اثر نمیزند ،داللتهای
میگردد .از آنجا که شاعر کام ً
موجود در شعر ،داللتهايی است که ذهن شاعر به آن تمرين داده شده است،
داللت هايی که شاعر در نظام زبان به طور معمول به کار میبرد و الفاظ مشخصی را در
ازای آنها قرار میدهد .در هنگام سرايش شعر ،ذهن شاعر داللت «مفرد» جديدی را
خلق و يا کشف نمی کند ،بلکه با توجّه به ناخودآگاهی شاعر ،هرآنچه در فضای ذهن او از
پیش تدارک ديده شده ،در ساختار شعر تبلور میيابد.
ژان پل سارتر در توضیح چگونگی داللت الفاظ بر معانی در شعر ،آن را متفاوت از
نوع داللت الفاظ بر معانی در نثر دانسته ،قلمرو نشانهها و کلمات را نثر میداند ،نه شعر.
در نظر وی داللت شعر از نوع دالالت نقاشی و موسیقی و پیکرتراشی است (سارتر:1342 ،
ال آنها را
« .)15شعر هم مثل نثر کلمات را به کار میبرد ،ولی نه به همانگونه ،حتی اص ً
به کارنمیبرد ،يعنی از کلمات استفاده نمیکند ،بلکه میتوانم بگويم به آنها استفاده
میرساند» (همان ،)16 :و اينکه «شاعران از جمله کسانیاند که تن به استعمال زبان
نمیدهند ،يعنی نمیخواهند آن را چون «وسیله» به کار برند» (همان) .تفاوت نظام
داللت الفاظ در نثر و شعر قابل تأيید است ،اما نمیتوان داللت لفظ بر معنا را تنها
منحصر به نثر دانست ،زبان شعر با وجود داشتن تعبیرهای خاص خود ،هیچگاه از جنبۀ
«نشانه بودن» خود ،تهی نمیگردد .اگرچه «ابهام» و پنهان داشتن معانی يکی از
خصوصیات بارز شعر است ،و سبب میگردد تا دايرۀ داللت الفاظ بر معانی افزوده گردد،
امّا الفاظ شعر بر معانی مشخصی که در نظام زبان تعیین و قرار داده شده ،داللت
میکند ،لفظ هیچگاه در شعر جنبه زبانی خود را بطور کامل از دست نمیدهد« .طبع ًا
لفظ سبب اساسی در هر نقدی که متوجه لغت باشد شمرده میگردد ،زيرا لفظ
کوچکترين واحد معنادار در کالم پیوسته است» (کامل.)5 :1963 ،
ماهیت خاص شعر  -با توجّه به فضای عاطفه و خیال در آن -بیشتر با نوع تعابیر
نامتعارف و غیر معمول که از نوعی ابتکار و خالقیت برخوردار میباشد ،متناسب است.
وجه تمايز نظام داللت زبان و شعر ،روابط میان معانی و مفاهیمی است که الفاظ شعر بر
آنها داللت میکنند ؛ در واقع آنچه در جريان آفرينش شعر رخ میدهد ،کشف داللتهای
ناشناخته میان الفاظ و معانی نیست ،بلکه ايجاد روابط جديد میان اشیاء و پديدههاست.
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معانی مفردی که الفاظ در شعر بر آنها داللت میکنند ،همانی است که در نثر نیز اين
الفاظ بر آنها داللت دارند .تفاوت میان نثر و شعر به طور عمده ،تفاوت داللتهای مفرد
نیست  ،بلکه تفاوت در نوع روابط میان معانی و ترکیب معانی مفرد است .اين همان
«عبارتپردازی» در شعر است که به آفرينش تصاوير بديع میانجامد .لفظ بر معنای
خاصی داللت میکند ،اما در محیط شعر اين لفظ در کنار الفاظ ديگری قرار میگیرد که
اگرچه آنها نیز بر معنای مشخصی داللت دارند ،اما مجموعهای که از اين معانی ايجاد
شده ،مجموعهای جديد و ناآفريده است  ،ترکیبی که مشابه آن را در میان ترکیبهای
نثر نمیت وان يافت .بنابراين تفاوت نثر و شعر در سطح معانی کالن مصداق میيابد نه در
داللت الفاظ بر معانی مفرد.
بر اين اساس نظر سارتر مبنی بر اينکه شاعر تن به استعمال زبان نمیدهد ،به اين
مفهوم قابل تأيید است که شاعر به روابط متعارف میان معانی مفرد ،طبق ترتیب معمول
الفاظ ،و ساخت ترکیبهای قراردادی زبان اکتفا نمیکند ،بلکه از اين مرز میگذرد و در
ورای آن به ترکیبهايی دست میيابد که معانی و تصاوير ذهن او را انعکاس میدهد،
«عالوه برآن که در ادبیات ،لفظ تنها برای بیان و انتقال معانی مقصود واقع نمیگردد،
بلکه مقصود از آن تصوير بیانی است که به معنا وجود بخشیده ،گويی خود معناست»
(مندور .)12 :1958 ،اين روابط هرچند مبتکرانه ،اما با تکیه بر اصول و قوانین اولیۀ زبان
برقرار میگردد و نمیتوان آن را مستقل و بینیاز از اين اصول دانست .برقراری روابط
جديد میان معانی مفرد ،همان استفادهای میتواند باشد که شاعر به کلمات میرساند.
سارتر در جای ديگر میگويد« :شاعر اگر هم احساساتش را در قالب اشعار بريزد،
ديگر آنها را بازنمیشناسد ،کلمات به احساسات او میآويزند و در آنها میخلند و آنها را
دگرگونه میسازند و مسخ میکنند ،ولی بر آنها داللت نمیکنند» (.)28 :1342
اين بیان بهگونهای اعتقاد به ناخودآگاه بودن مطلق شعر است و ناهوشیاری کامل
شاعر ،در صورتی که واقعیت وجودی شعر اينگونه نیست .نمیتوان پذيرفت که شاعر
احساسات خود را بازنمیشناسد ،هرچند احساسات وی بديع و نوين است و پیش از رخ
دادن تجربۀ شعری آنها را در چنین شکل و قالب جديدی تجربه نکرده بوده است؛ اما
اصل و عمق اين احساسات ،افکاری است که در ذهن او تثبیت شده و مايۀ اصلی شعر
است.
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سید قطب دربارۀ جنبۀ ناخودآگاه شعر میگويد« :در بعضی حاالت ،اين انفعال از
توهج و حرارت و اشراق است ،به گونه ای که احساس اديب را فراگرفته و او را در حالت
بیخودی از خويش و نیمه هوشیاری قرار میدهد .اين حالت بیشتر در مورد شعرا و در
لحظات خاص الهام دست می دهد و در اين هنگام ،تعبیر لفظی از اين حالت شعوری
بطور نیمه خودآگاه صورت میگیرد .بدين معنا که انتخاب الفاظ و هماهنگی آن با اراده
و هوشیاری کامل صورت نمیگیرد ،بلکه الفاظ و عبارات می جهند و هماهنگ و هم آوا
میگردند گويی که اين امر بدون اختیار انجام میشود .شاعر در اين لحظات بی نظیر
اثرش را خلق میکند ،سپس به آن باز میگردد و در اعجاب از خويش است که چگونه
برساخت اين عبارات قدرت يافته است ،و در برابر بعضی عبارات در اعجاب و تعجب فرو
می رود ،گويی برای اولین بار آنها را ديده است ،زيرا در اولین بار بطور کامل متوجه آنها
نبودهاست» (سیدقطب.)36 :1962 ،
بنابراين شاعر بر باطن و حقیقت احساسات خويش ،لحظه به لحظه ،چهه در لحظهات
سرايش شعر و چه پس از آن کامالً واقف و آگاه است .شاعر بیخبر از معانی و مفهاهیمی
نیست که ساخته و پرداختۀ ذهن خود اوست ،بلکهه شهاکلۀ شخصهیت و روح بیهدار وی،
شکلگیری اين احساسات را جهتدهی میکند؛ به گونههای کهه نیازمنهد ههدايت ارادی
شاعر نیست .ارکان فکری و شخصیتی وی به گونهای در مههار سهاختن رونهد خلهق اثهر
عمل میکنند ،که نمیتوان شاعر را تا به حدی بیخود از خويشتن دانست که از مهتن و
ساختار شعر و معانی و داللتهای موجود در شعر خود آگاه نباشد .شاعر الفاظ شعر خود
را «انتخاب» میکند « ،انتخاب کلمۀ واجب و مؤثر ،اولین گام برای ساخت هنری است»
(السحرتی.)80 :1962 ،

احمد مطلوب دراينباره میگويد« :شاعر در سرودن قصیده زمانی طوالنی میانديشد،
معانی و الفاظ آن در ذهنش میگردند و او آنها را در خواب و بیداری مرور میکند ،و گاه
اين فکر سالهای متمادی پیش از آنکه ساختار نهايی خود را بیابد بر شاعر عارض
می گردد ،اما اين تصاوير واضح و کامل نیستند ،بلکه در اثناء سرايش و در حالت
خودآگاه شاعر کامل میگردند» (مطلوب.)48 :1999 ،
 .3تجربة شعری
آيا تجربۀ شعری در حالت ناخودآگاهی شاعر روی میدهد و يا بالعکس شعر محصول
خودآگاهی شاعر است .بعضی با توجه به حاالت غیر ارادی شاعر و الهام گونه بودن شعر،
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پیدايش شعر را تنها منحصر به لحظات آفرينش میدانند .طبق اين باور ،شاعر قبل و
بعد از لحظات آفرينش ،در متن و ساختار شعرش دخل و تصرفی ندارد.
با نظر به اينکه هیأت الفاظ و ترکیب آنها هماهنگ با پردازش معانی در ذهن شاعر
صورت می گیرد ،تغییر الفاظ در ترابط کامل با معانی بوده و البته تغییر آن به فروپاشی
ساختار شعر و از هم گسیختگی معانی آن میانجامد.
شعر ،تأثیرگذاری خود را مديون اتحاد دائمی میان لفظ و معناست« .اينکه نقاد لفظ
را از معنی و يا معنی را از لفظ در بررسیهای خود جدا مینمايند به اين معنی نیست که
اين دو در وجود خارجی شان منفصل از هم هستند؛ بلکه آنها به سبب اهداف تعلیمی
ناگزير از اين جدايیاند ،بهطوری که لفظ به واسطۀ صفات ذاتیاش که به سبب آنها بر
ديگر الفاظی که در معنای آن هستند برتری دارد ،از اين الفاظ جدا میگردد» (طبانة،

 .)173 :1971اين امر ،متضمَن آنست که شعر ،شکل ثابتی از داللت لفظ بر معنا را در
خود داشته باشد .ازآنجا که صورت لفظی که «پديدار سازنده» مافی الضمیر شاعر است،
صورتی است دارای داللت ،تالزم و وابسته بودن يافتههای درونی شاعر به الفاظ و ترکیب
آنها در عبارات ،رسانندۀ نوعی ثبوت در شکل داللت الفاظ برمعانی است ،چراکه در
فرض ثابت نبودن آن ،تغییر در لفظ به تغییر در صورت احساس منجر نخواهد شد .اين
داللت ثابت در واقع همان داللت متعارف نظام زبان است.
شوقی ضیف در بیان تجربۀ شعری آورده است« :او (شاعر) خالق تجربهاش است و
ناگزير در جريان اين تجربه ،از زمان شکلگیری تا کامل شدن آن در قلبش رنج میبرد،
و نیز در معانی و لغات و ايقاعات آن ،در ابتدای امر انفعالی مبهم در برابر حقیقتی از
حقائق نفس و يا حقائق وجود او را به اين امر وامی دارد ،اين انفعال از طريق احساساتی
که در وی تحريک مینمايد و افکار و عواطفی که بر میانگیزد ،خلق و متولد میشود،
سپس آن را در کلماتی موسیقايی که در گذر تاريخ دالالت مختلف يافتهاند به ما منتقل
میسازد ،و اينها همه او را به سختی میاندازد و بر وی سنگین میآيد» (ضیف:1962 ،
.)143
وی مجرای انتقال احساس شاعر وانفعال وی در برابر حقائق نفس و وجود را
«کلماتی موسیقايی» میداند که در گذر تاريخ دالالت متعدد يافتهاند .اين انتقال به
معنای «انتقال معانی» موجود در ذهن شاعر است که شاعر در بیان آنها چارهای جز پناه
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بردن به تنها دال حقیقی آنها يعنی لفظ ندارد .شوقی ضیف نیز به کاربری زبانی لفظ در
داللت بر معانی شعر اذعان داشته و نظام داللت زبان در شعر را به رسمیت میشناسد.
شوقی ضیف به پیوستگی معانی و الفاظ شعر در يک مجموعۀ واحد تأکید نموده،
مجموعهای که اجزاء آن ه اعم از لفظ ومعنا ه در هماهنگی با يکديگر بوده و هر جزئی
دارای داللتی است؛ دالالتی که چون اعضای يک پیکره واحدند وهیچ يک مقصود به
ذات خود نمیباشند و همگی درجهت تصوير و ترسیم حالتی وجدانی و درونی در تکاپو
هستند .تعبیر شوقی ضیف اشارهای است به همگن بودن فضای ذهن شاعر در ترکیب
الفاظ و معانی ،و عدم تقدم يک عنصر بر ديگر عناصر که .اين همان معنای همزمانی و
تالزم تصويرپردازی معانی و بسترسازی الفاظ در روند آفرينش شعر است (همان.)145 :
 .4بیان و انتقال عواطف
نظام زبان عمدتاً به جهت ايجاد گزارههای منطقی بنا نهاده شده است .انسانها به منظور
برآوردن نیازهای اساسی خود ،زبان را وسیلۀ ارتباط با يکديگر قرار دادهاند؛ زيرا نیازههای
انسان در جامعۀ انسانی تأمین میگردد و افراد بشر برای حفظ حیات و بقاء خهود نهاگزير
از برقراری ارتباط با يکديگرند« .اين نگاه به انسان به عنوان موجودی که قادر به شناخت
عالم و تکوين تصورات و مفاهیمی از آن است ،نگاهی خاص میراث عربی اسالمی نیست،
بلکه اين نگاه مرتبط با آگاهی انسان از خويش در تمامی فرهنگها و تمدنهاست ،و اين
هنگامی است که در انفصال از طبیعت و تمهايز از آن در عملهی جمعهی باشهد» (ابوزيهد،
 .)54 :1999اگرچه بخش عمدهای از نیازهای انسان نیز ،نیازهای روانی و عاطفی اوست ،و
انسان در تأمین اين نوع از نیازهای خود ،سعی در «بیان» احساسات و «انتقال» عواطهف
خويش مینمايد ،اما نظام داللت زبان در شکل اولیه و معمول خويش ،يعنی آنگونه که با
طرح گزارههای منطقی و عقالنی صرف ،پیامهای انسانها را در حوزۀ نیازهای مادیشان
منتقل میسهازد ،توانهايی و ظرفیهت بیهان عمهق احساسهات و عواطهف انسهانها را دارا
نمیباشد.
همین جاست که آدمی در يافتن حقیقت خويش روی به شعر میآورد« .ادبیات،
بیان دارندۀ طبیعت و حیات است» (مندور .)228 :1964 ،نظام داللت شعر ،به دلیل
داشتن ويژگی های خاص خود ،ظرفیت وسیعی برای بیان عواطف انسان را داراست.
شاعر ،هم با عالم وسیعتری از عالم طبیعت مرتبط است و هم قدرت به مراتب بیشتری
نسبت به ديگر افراد در بیان احساسات خويش داراست.
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اگرچه شاعر نیز قادر به بیان تمام آنچه در درون خود میيابد نیست ،اما حجم
بیشتری از يافتههای خود را در نظام شعر منتقل ساخته و بیان میدارد « :خیال ادبا و
بخصوص شعرا ،در اولین جايگاه وحی اصوات است ،چراکه آنها به الفاظ لغت و معانی
برخاسته از آنها اهتمام بسیار دارند ،و از اصوات الفاظ ،داليل و عالماتی را بر میگیرند
که تنها در مخیلۀ آنها وجود دارد» (أنیس.)133 :1965 ،
شعر پناهگاهی است که شاعر با پناه بردن به آن ،عمق عواطف خويش را بیان
میدارد و دوستداران شعر با روی آوردن به آن ،شکل بیانيافتۀ احساسات خود را
میيابند« .نوعی موسیقی که معنايی فراتر از معنای مدلول الفاظ را به ذهن الهام
میکند ،و شايد اين مزيت ،خاصترين مزيت زبان شعر باشد» (طه حسین .)137 :1940 ،از
اين رو خرسند از اينکه احساسات غیر قابل بیان خود را در تصاويری زيبا و بديع که فوق
تصور آنهاست در شعر شاعر میيابند ،عنان اختیار به وی میسپارند و تمام وجود خويش
را وقف ادراک معانی شعر مینمايند ،گويی بر آن اهتمام میورزند که وجودشان با وجود
شاعر يکی گشته ،با او همزبان و همپرواز گردند.
هگل در اينباره مینويسد« :صوت که تنها مواد خارجی شعر است ،خود ديگر
احساسی طنینبخش نیست ،بل نشانی است ذاتاً عاری از معنا ،نشانی که داللت بر
تصوری دارد که خود انضمامی است و ديگر احساس نامتعین نیست ،تنها مدارج و
تفاوتهای جزئی آن نیست .بدين گونه ،صوت به واژه بدل میشود ،واژهای که چونان
صوت يا آوای خارج شده است و بدان معناست که بر تصور و تفکر داللت میکند ،بدين
ال
گونه که نقطۀ سلبی را که موسیقی بدان نائل شده بود ،اينک به شکل نقطهای کام ً
انضمامی درمیآورد ،چونان کانون روح ،چونان فرد خودآگاه که نامتناهیت فضای تصور
ال با عنصر زمانی صوت در پیوند قرار میدهد .اما اين عنصر حسی که در
خود را عم ً
موسیقی هنوز در وحدت بی واسطه با احساس درون بوده ،در شعر از مضمون آگاهی جدا
شده است ،چه در شعر اين روح است که در خود و برای تصورات خويش اين مضمون را
مشخص میکند ،با اينکه صوت را به منظور افادۀ نظرات به کار میگیرد ،بايد دانست که
آن را چونان نشانهای فاقد ارزش و مضمون به خدمت میآورد .از اين ديدگاه میتوان
صوت را حتی آوای صرف پنداشت ،چراکه در شعر ،جنبۀ مرئی مانند جنبۀ سمعی ،به
نقش داللت دادن بر معنا تنزّل يافته است( ».هگل.)150 :1363 ،
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به طورکلی وجه اشتراک زبان شعر و موسیقی در تنها رسالت اين دو ،يعنی
برانگیزاندن احساسات است .اما بايد توجه داشت که هريک از اين دو برای ادای رسالت
خويش ،ظرفیت و نظام داللت خاص خود را به کار میگیرند .اين يعنی مجموعۀ نمادها
و نشانه هايی که در انتقال احساسات و معانی به کارگرفته میشوند .آنچه در موسیقی
سبب انتقال احساسات و معانی میگردد ،مجموعهای است شبیه و نزديک به مجموعهای
که در شعر نظام داللت آن را ايجاد می کند .با اين تفاوت که در موسیقی لفظ جای خود
را به اجزای نت میدهد.
در هر حال ،آنجا که انسان نیاز به «بیان» عواطف و معانی درونی خود دارد،
پناهگاهی جز دامان پر مهر شعر نخواهد يافت« ،در محاورات يا مکاتبات است که ما
قادريم وجوه اشتراک را بوسیلۀ مفهومی که دارند دريابیم ،در صورتیکه اگر از اين الفاظ
صرف نظر نمايیم ،بايد اقرار کنیم مطلقاً عالماتی وجود ندارند که بتوانند بدون چون و
چرا به تصاويری صريح و ثابت مربوط و متکی باشند .چنانچه برخی از عالمات فرضی
رياضی را مستثنی کنیم ،خواهیم ديد به نیروی تعبیرها يا معانی الفاظ است که تمامی
رشته های کالم يعنی شعر و ادبیات تحصیل بالغت می کنند» (گاستاال.)58 :1336 ،
نصرحامد أبوزيد در اين باره مینويسد« :اگرچه عالمات زبانی (کلمات) به جهت
داللت ،با ديگر انواع دالالت برابری میکند ،اما زبان طبیعی دارای بعدی داللی است که
آن را متمايز و متفاوت از ديگر انواع عالمات قرار میدهد ،و آن قابلیت عالمات لغوی
برای ورود در روابطی است که جمالت را تشکیل میدهند ،و پس از آن قابلیت اين زبان
برای رشد دادن جمالت به منظور تکوين متن است .زبان طبیعی ظرفیت خاصی دارد
که ديگر لغات سمانتیک فاقد آن هستند .به بیان ديگر ،سامانههای ارتباطی جديد که
اساساً بر عالمات آيکونی مبتنی است ،همچون سینما و تلويزيون سعی دارد تا اين
عالمات را در روابط خود گنجانده از ظرفیت های زبان طبیعی به جهت ساختار کمک
گیرد .اين بدان معناست که زبان طبیعی بعدی سمانتیک را داراست که سازمانهای ديگر
عالمات در سامانههای ارتباطی جديد آن را از اين زبان به وام میگیرند» (أبوزيد:1999 ،
.)86
محوریترين عنصر شعر ،عاطفه و احساسات درون آن است و در اين عنصر محوری
است که شعر با موسیقی پیوستگی پیدا میکند .شعر و موسیقی ،هر دو حجم انبوهی از
عواطفی را در بطن خود به وديعه يافتهاند که هیچ يک را يارای بیان و انتقال اين ذخیرۀ
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معنايی ،به تمامی نخواهد بود .همین وحدت رسالت اصیل شعر و موسیقی است که
بعضی ادبا و فالسفه را بر آن داشته تا زبان شعر را همان زبان موسیقی بدانند و البته
چنین نظری ،گاه به افراط انجامیده است ،به گونهای که ظرفیت بیانی شعر ناديده
انگاشته می شود ،گويی الفاظ بر هیچ واقعیت بیرونی و يا تصوير ذهنی داللت نمیکنند.
حال آنکه دريافت معانی و تصاوير شعر مستلزم تعمق و انديشه است ،و ارتباطی سطحی
و زودگذر نمیتواند عمق و گسترۀ حقیقی اين تصاوير را منتقل سازد.
 .5موسیقي شعر
تأثیر صوت (آوای حروف) در بیان و انتقال معانی مدلول الفاظ و نیز تأثیر مستقیمی که بر
نفس متلقی مینهد ،تأثیری بس شگرف است« .ارزش صوتی بیان برای انسان فايدۀ
علمی و هنری دارد ،اثر هنری آن نوعی تفاهم روانی و التذاذ روحی است که صوت مسیر
و وسیلۀ آن است» (اخلويل.)217 :1947 ،
تأثیری که صوت و وزن موسیقايی در نفس انسان مینهد ،در دو نوع مستقیم و
غیرمستقیم است .آوای تک به تک حروف و تناسبشان با مصوّتها ،ترکیب آوای حروف
در لفظ ،ترتیب آوای حروفِ الفاظ متوالی ،انقطاع و اتصال میان الفاظ و عبارات،
کشیدگی و کوبش وزن در طول عبارات ،مجموعهای است که تحت عنوان «موسیقی
درونی» شعر ،هم به طور مستقیم بر روان آدمی تأثیر گذاشته ،احساسات و عواطف وی
را متحول و منقلب می سازد ،و هم تناسب اجزای اين مجموعه با معانی و مفاهیم شعر،
سبب انتقال بهتر معانی  ،برانگیزش بیشتر احساسات و همچنین تلقی عمیقتر مخاطب
میگردد « .ارزش آن (وحدة النغم) از ناحیۀ لفظی ،ارزشی موسیقايی است که بر مخارج
حروف و اجراس اصوات و فايده آن در التذاذ و مساعدت در تأثیر ،مترتب است .اين
مزيت الفاظ از مزايای ناچیز و کمارزش در بیان لغوی و تعبیر ادبی نیست ،زيرا اين تأثیر
در التذاذ و خوش آيندی ،در تحريک نفوس و آماده ساختن برای تأثیرپذيری از تصاوير
و افکاری که متضمن آنهاست ،مؤثر است» (طبانة.)201 :1971 ،
تناسب نقش مهمی در تأثیرگذاری «نامحسوس» شعر ايفا میکند« ،اين امر مرتبط
با حسن زبانی شاعر است ،او به تنهايی می تواند هر چیز نازيبايی را به دور انداخته و آن
چه را که گوارا و دلنشین است بکار بندد ،يعنی الفاظی که بیان دارندۀ معانی مورد نظر
وی است» (سعید .)131 :1951 ،عامل ديگری که وی آنرا در داللت لفظ برمعنا دخیل
دانسته« ،تداعی معانی» تجربه شده ايست که به موازات ادای لفظ به ذهن متبادر
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می شوند .اينها مجموعه عواملی هستند که معنای ذهنی و مجرد لفظ از آنها استنباط
میشوند.
پیر گاستاال تأثیر الفاظ بر مخاطب را در سه مرحله دانسته و آن را چنین بیان
ال
میدارد« :وقتی با يک ساختۀ هنری روبهرو شديم ،نخست چه ادراک میکنیم ،کام ً
پیداست که مقدم بر هر چیز ما به وسیلۀ چشم يا گوش ،خطوط ،رنگ و اصوات را
تشخیص میدهیم .در اينجا هر لذتی که به ما دست میدهد مستقیم است و به کل
برکنار از هر خاطره يا حافظه و هر معنا و اشتراکی؛ مثالً لذتی که بر اثر خواندن يک
نوشته در زبانی که معنای آن را نمیدانیم در ما ايجاد میگردد» ( .)55 :1336و مرحلۀ
بعد «هنگامی است که عالوه بر صدای کلمات ،به معانی آنها ،چگونگی ترکیبشان و يا به
تأثیر خود اصوات و اثر توالی آنها ،ويا به تأثیر خود رنگها و خويشاونديشان توجه
میکنیم .الفاظ و اصواتشان از ديرزمان با تصاويری هماهنگ و وابسته بودهاند ،گفتگوی
ما به خاطر همین لغات و تصاويريست که افادۀ معنای آنها را میکنند .لغات هر زبان
معموالً منطبق بر تصاويريست کامال صريح،يعنی واجد معانی آشکاری میباشند» (همان).
موسیقی درونی شعر ،عامل اساسی و مهمی است که در کنار معانی بديع شعر،
فضايی را پديد میآورد که در تفاوت بسیار از فضای نثر و متمايز از آن مینمايد« .شعر
دارای زوايای متعددی است که سريعترين آنها در تأثیر بر نفوس ،جرس (آهنگ) و
انسجام در توالی مقاطع است ،اين چیزيست که آن را موسیقی شعر مینامیم» (أنيس،
.)8 :1976

عامل ديگری که در ايجاد چنین فضايی متفاوت ،و نیز مراتب تأثیر شعر و انفعال
مخاطب میافزايد« ،تداعی معانی» است .در واقع از آنجا که شعر ،فرد را از محیط ماده
رها کرده و در احساس غوطهور میسازد ،زمینۀ مناسبتری را جهت تداعی معانی فراهم
میسازد .در چنین حالتی از آنجا که روح فرد فراغت بیشتری جهت يادآوری معانی و
تصاويری که در گذشته بر ذهنش نقش بسته را میيابد ،شنیدن صوت و آوای يک لفظ،
دايرۀ وسیعتری از معانی را پیش روی او میگشايد و در ذهنش ترسیم مینمايد.
مجموعۀ اين عوامل ،گسترۀ وسیعی از تصاوير را در فضايی سرشار از احساس و
عاطفه برای مخاطب مینماياند؛ و از همین جاست که تصور میشود داللت لفظ بر معنا
در شعر ،متفاوت از داللت آن در نظام زبان است .حال آنکه اصل اين داللت در هر دو
فضا يکسان است و آنچه موجب تفاوت اين دو میگردد ،عوامل مضاف بر داللت لفظ بر
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معنا در شعر هستند که فضايی رؤيايی و وحیگونه را ايجاد کرده و شاعر و مخاطب را در
حالت بیخودی از خويش فرو میبرند.
استعداد و نبوغ شاعر آنچنان است که در حالتی نیمه خودآگاه ،موجب خلق معانی
جديد وگزينش الفاظ مناسب اين معانی میگردد .اين استعداد که موهبتی الهی و
برخاسته از قوت نفس شاعر است سبب میگردد تا بطور نیمهارادی به خلق معانی و
تصاوير نوين وتعبیر آن در قالب الفاظی دست زند که در عین ارائه وتعبیر تصاوير ذهنی
شاعر ،به جهت همراه نمودن اين تصاوير با نظام صوتی و آوايی خود ،احساسات وعواطف
مخاطب را بر میانگیزاند .انتخاب دقیق اين الفاظ ،به لحاظ صوتی ه آوايی و نیز ترتیب
وترکیب آنها در عباراتی متناسب با معانی درون ذهن شاعر ،برخاسته از همین استعداد
خاص اوست .همزمان بودن پردازش معانی و سازماندهی الفاظ در ذهن شاعر ،رسانندۀ
آن است که شاعر بطور کامالً ارادی به طراحی الفاظ وتنسیق آن با معانی نمیپردازد،
بلکه وجهی از ناخودآگاهی و نبوغ ،اين گزينش فعاالنه را هدايت میکند.
درحقیقت ،ترکیبی از عقل وذوق ،حجم وسیعی از الفاظ را مهار نموده و با انتخاب
بهترين حاالت ،هم به لحاظ رسايی و گويايی الفاظ و هم به لحاظ تأثیر آوای آنها بر
نفس ،ساختاری موزون ومنسجم را پديد میآورد« ،ذوق آنگونه که پنداشته میشود،
استعداد سادهای نیست ،بلکه ترکیبی است از عاطفه و عقل و حس ،و شايد عاطفه
مهم ترين عنصر آن بوده و بیشترين سلطه را در تشکیل و مظاهر و احکام آن دارد»
(شايب.)121 :1964 ،
اگرچه ترکیب الفاظ و صوتپردازی در شعر زيبا وبديع است ،اما نمیتوان آن را در
بهترين شکل ممکن دانست ،به گونهای که تصور شود ترکیب الفاظ در شکلی بهتر از
آنچه هست نمیتواند باشد ،بلکه کیفیت ترکیب الفاظ ،بسته به سطح ذوق شاعر و
آشنايی وی با حجم انبوه کلمات ،نظام زبان ،ونیز ساختار ديگر اشعار ،متفاوت است،
«احساس هنری ،که شاعر يا ناقد بواسطه ممارست فراوان بر حفظ شعر و سرايش و
شنیدن آن کسب میکند ،اين ممارسات ،حسی هنری را برای فرد فراهم میآورد که
بواسطۀ آن بر شناخت شعر زيبا و نازيبا قدرت میيابد .و اين حاصل نمیشود مگر برای
کسی که عالوه بر اين حس هنری ،طبعی صاف و شنیداری موسیقايی داشته باشد که
همراه با هم زيبايی صوتی و تناسب آوايی را نیک بشمارند» (موافی.)74 :1978 ،
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ماهر مهدی هالل نیز در اينباره مینويسد« :مدلول صوتی لفظ دائم نیست ،و با
تعاريف تجريدی معجمها محدود نمیگردد .چراکه معنای منطقی هر کلمهای را جوی
عاطفی فرا گرفته ،در آن نفوذ میکند و رنگهايی موقت برحسب استعمال آن بدان
میبخشد .اين است که ارزش بیانی آن را معین میدارد ،ارزش لفظ را هنگامی که از
مدلول خود جدا میشود« ،سیاق» معلوم میدارد» (هالل.)291 :1980 ،
اما بر فرض باالترين سطح پردازش لفظ و تناسب آن با معنا ،باز هم نمیتوان ساختار
شعر را «نظام أحسن» دانست؛ زيرا با وجود آنکه ،تأثیر صوتی الفاظ و تشخیص زيبايی
آن توسط ذوق صورت میگیرد ،اما علم به اينکه کدامین ترکیب بیشترين و بهترين
انفعال را در مخاطب بر میانگیزاند ،نیازمند شناخت دقیق و کامل ذوق انسان است در
شکل ثابت و فطری آن؛ علمی مطلق که نمیتوان آن را از شاعر انتظار داشت.
در ارزيابی آوای حروف و الفاظ شعر ،بعضی ادبا و ناقدان در حد میان اعتماد بر ذوق
شاعر و تشخیص کاستیهای شعر ،ممکن است راه اغراق پیش گرفته به گونهای به
توجیه ناتوانی شاعر بپردازند؛ «بسیاری از کلمات (اگرچه) دارای اصواتی متنافر به نظر
میرسند اما وجودشان در سیاق ضروری استِ ،اينها به دلیل جرس و اصواتی که از آنها
تشکیل يافتهاند دالالت و الهاماتی را دارا میباشند که ديگر کلمات فاقد آن هستند»
(شفیعالسید.)5 :1977 ،
تشخیص تنافر و يا تناسق میان آوای حروف نیازمند ذوقی مهذب و آزموده است؛
« تشخیص لفظ زيبا از نازيبا با کمترين تالشی ممکن است ،زيرا يگانه مرجع و حاکم
مطلق آن ،شنیدار است ،آنچه را سبک بشمارد ،زيبا و آنچه را سنگین بیابد ،نازيباست.
حسن و قبح الفاظ به زيد يا عمرو اضافه نشده است ،بلکه وصفی ذوقی است و با
اضافه تغییر نمیيابد» (الزيات.)110 :1945 ،
اگرچه امتیاز ذوق و نبوغ خاص شاعر در پردازش آوای الفاظ بر کسی پوشیده
نیست؛ « الفاظ به جهت آنکه صوت هستند دارای اثر موسیقايی خاصی میباشند که به
شنیدار تأثیراتی مستقل از تأثیرات معنی و مجرد از رقیق بودن يا نبودن آن الهام
میکنند .از اين رو شعرا از گروهی از الفاظی که نمیتوانند آنها را نیک بشمارند اجتناب
میکنند» (طهحسین .)138 :1940 ،بايد دقت داشت که هرگونه ناتوانی شاعر حمل بر
ابداع و ذوق برتر وی نگردد؛ «شعر و جمال از محسوسات ذوقیاند ،چیزی که آن را
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میيابی اما قابل تحديد نیست ،و وضع حدودی خاص در ارزش آن مورد اتفاق نیست،
زيرا که آن ابداع است و ابداع در منظور شعر است » (اخلويل.)89 :1947 ،
 .6وضوح و ابهام
تعیین ح ّد مطلوب «ابهام» در شعر ،با عناصر ديگری همچون «تعدّد معانی» و «آزادی»
در ارتباط است .معانی شعر ،از سويی متضمن «ارتباط» است ،و از سوی ديگر متوجه
عالم آرمانی شاعر« .آرمان شعر در اين نمود می يابد که آنچه را نگاه ما قادر به نفوذ در
آن نیست ،کشف و بیان دارد ،از ظواهر بگذرد و با حقیقت باطن اشیاء و کل عالم مواجه
گردد» (خیربک .)99 :1986 ،زبان شاعر ،از عالمی سخن میگويد که فراتر از معادالت
معمول و متعارف زبان است ،که اگر چنین نباشد نمیتوان نام شاعر بر او نهاد .اما درک
اين زبان ،حاصل تأمل در متن شعر بوده« ،استواری مبانی مانع از استواری معانی
نمی تواند بود ،معانی ادب و تصاوير آن نیازمند تأمل و توجه میباشد و در فهم و ارزيابی
آن به ظاهر الفاظ نمیتوان اکتفا نمود» (طبانة ،)198 :1971 ،و تنها از آشنايان به عالم
خاص شاعر و آنان که با محیط شعر انس ديرينه دارند ،بر میآيد .بنابراين نمیتوان
شاعر را به برقراری ارتباط با يکايک افراد جامعه موظف دانست.
أدونیس دراين باره بر اين باور است که« :ابهام به معنای پیچیدگی يا نارسايی و يا
ابهامی بی فايده نیست ،بلکه به میزانی است که شاعر برای بیان آنچه اراده میکند و
تصوير آن را در لباسی زيبا عرضه میدارد ،به آن نیازمند است .ابهام به متن تفسیرات
مختلفی را ارائه میکند ،تفسیراتی که نفس در آن هر روشی را میآزمايد تا ابهام از
نوعی نباشد که معنا را از بین میبرد» (أدونیس .)54 : 1979 ،در نظر وی حدّ قابل تأيید
ابهام در شعر ،آن جائیست که باعث «استهالک» فضای معنايی شعر نگردد.
بايد دقت داشت ،برای پیراستن محیط شعر از پیچیدگیها و ابهاماتی که حاصل
ضعف ساختار شعر ،ويا تأثر از مکاتبی هستند که عدم دريافت معنا و يا المعنايی را در
شعر محکوم ندانسته ،بلکه نشانۀ قوت و شايستگی آن میشمارند ،بايد اصول و مالکهايی
را در تبیین حدود ابهام شعر تعیین نمود .دکتر أحمد مطلوب مینويسد« :ابهامی که
اقتضای موضع يا رو يکرد باشد مورد قبول است ،اما ابهامی که محصول انفعال و تقلید از
سوررئالیستها و يا جهل و بازی باشد مقبول نیست ،زيرا رؤيايی کاذب و رويکردی
کوتهبینانه است که به اعماق نفوذ نمیکند» (مطلوب .)186 :2002 ،برای دست يافتن به
اين اصول ،تنها تکیهگاه موثق و معتمد« ،عقل» است .با رجوع به عقل و احساس سلیم
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است که میتوان شعر را از فرو افتادن در سرگردانی و بیهدفی رهانید و ماهیت انسانی
و شعری آن را از آسیب بیمعنايی حفظ نمود« .طبیعت رويکرد جديد ،سبب اصلی ابهام
شعر جديد است که بعضی از آن ناراضیاند .بازی با اوزان يا زبان يا تصاوير ،راز پنهان در
پس اين ابهام نیست ،بلکه دلیل آن ،رويکرد غمآلوده و تیرهای است که در جوهر عمیق
آن است ،همین رويکرد است که شعر را در اين شدت از ابهام و پیچیدگی ايجاد
میکند» (شكري.)12 :1983 ،
دکتر حاجحسن در بیان «تعبیر لغوی» میگويد « :قدرت زبانی پديدآورنده را اقتضا
میکند که بواسطۀ آن بتواند در تراکیب و عباراتی که متناسب افکار و روش فکری
اوست تصرف نمايد ،از اين رو کلماتِ تعبیرکننده و واضح و بعید از ابتذال را بکار
میبندد» (حاجحسن.)50 :1996 ،
اين نوع بیان مستلزم آنست که شعر را آفرينش خودآگاهانۀ محض شاعر بدانیم .اگر
چه تصرف در تراکیب و عبارات شعر ،امری ارادی است ،اما در امتزاج با ناخودآگاه شعر
صورت میگیرد .به نظر میرسد دکتر حاجحسن در ارتباط شاعر با شعر خويش به جنبۀ
ناخودآگاه آن کمتر توجه داشته است .تناسب عبارات با افکار شاعر امری است که شعر
ناگزير از آن ا ست ،چراکه شعر موجوديت خود را از بافت حقیقی و درونی افکار شاعر
میيابد.
بنابراين چنین امری را معموالً نمیتوان آنگونه مستقل دانست که شاعر بطور ارادی
و آگاهانه نسبت به حصول آن اقدام نمايد .وضوح معانی کلمات در داللت الفاظ ،متناسب
فضای شعر نیست ،زيرا زبان شاعر ،زبان وضوح و انحصار معنا نیست .با وجود آنکه شاعر
از بکار بردن کلمات نامستعمل و نامأنوس میپرهیزد ،اما برآن نیست تا اين کلمات را در
نظامی معین و معلوم به هم پیوند دهد.
نامعلوم بودن روابط نوينی که شاعر میان الفاظ برقرار میسازد ه روابطی که حاکی از
داللتی مبدعانه میباشد ه منافی مألوف بودن عبارت شعر نیست ،زيرا که شاعر خود به
راه و رسم انس و الفت آشناتر است.
در نظام داللت شعر ،نمی توان انحصار معنا را تکلیف شاعر دانست ،زيرا شاعر معنای
مطبوع خود را در همین تعدد معانی میجويد ،و نه آنکه ديگر معانی را به صراحت نفی
کند ،بلکه بالعکس راهیابی به معنای مطلوب ،از طريق محدود نساختن دايرۀ معانی
امکان میيابد .اين يعنی قائل بودن به آزادی معانی گوناگون در ترتب بر لفظ.
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اگر بتوان باور داشت که شاعر فضای واقعی و کاربردی زبان را «تهذيب» میکند و
آن را از آنچه شايستۀ ابزار واقعشدن در گفتگوی افراد انسانی نمیيابد ،میپیرايد،
نمیتوان شاعر را به استعمال کامل زبان رايج در میان مردم فراخواند.
شاعر زبان را آنگونه که هست در درون خود میپااليد و به آنچه بوده است باز
میگرداند .او فاصلۀ میان افراد و زبان را میکاهد و آنان را با شاکلۀ حقیقی و راستین
زبان آشتی میدهد .در اين میان شاعر از يکسو برای آراميافتن در کنار ديگر افراد ،زبان
آنان را بکار میگیرد ،اما شکلی از زبان را تأيید و تقويت مینمايد که آن را از هر سستی
و عنصر بیگانهای پیراسته باشد.
شاعر بر آن نیست تا معنای درون ذهن خود را إفهام کند ،بلکه ارتباط وی با
مخاطبانش در هالهای از إبهام صورت میگیرد« .الفاظ نقش مهمی را در الهام نگرش
شاعر بازی میکند ،اما الفاظ وسیلهای برای بیان اين نگرش نیستند ،بلکه مادهای از مواد
آن میباشند» (السحرتی.)81 :1962 ،
اينکه شاعر به قصد القای معانی و مفاهیم خود يافتهاش شعر نمیگويد ،بدان معنا
نیست که انتقال و تلقی اين مفاهیم مطلوب شاعر نیست؛ «اين ارتباط میان قابلیت
عالمات لغوی ـ و نه ديگر عالمات ه در «گسترش يافتن» و مفهوم «قصد» از سوی
متکلم ،آن چیزی است که سبب میشود زبان ه در حالت ترکیب ه وظیفۀ خود را در
اطالعرسانی به انجام رساند ،و اين چیزی است که زبان طبیعی را از سازمان ديگر
عالمات متمايز میسازد» (أبوزيد ،)88 :1999 ،بلکه اين به جهت عدم «ضرورت» انتقال
مفاهیم و تصاوير شعری و نیز برخاسته از وجه غیرارادی سرايش شعر است .در واقع
ال
ضرورت إفهام ،ويژگی متنی صرفاً علمی و عقلی است و يا عباراتی که در شکلی کام ً
منطقی و به هدف ايجاد ارتباطی ضروری بیان میشوند؛ «ضرورت» در اينجا به معنای
ضرورت زيستی و مادی است ،حال آنکه نمیتوان چنین ضرورتی را برای شعر قائل بود.
اين عدم ضرورت زمینهساز «آزادی» شاعر است ،زيرا شاعر خود را مقید به انتقال
گزارههای صريحی که عدم وضوح و گويايی آنها روابط زيستی و مادی وی را مختل
میسازد ،نمیبیند .اين روابط نظام مادی حیات را تأمین مینمايد ،حال آنکه شاعر
پیوسته به عالمی ديگر ،در پی تجديد حیات روح است.
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براساس مطالب ارائه شده ،میبینیم که در محیط شعر ،هر لفظ بر دايرۀ محدود و
معینی از معانی داللت دارد .وسعت بیشتر گسترۀ معانی شعر نسبت به نظام متعارف
زبان ،معلول غلبۀ احساس بر محیط شعر و فاصلهگرفتن آن از نظام منطقی و معقول
زبان است .هرچه میزان «عقالنیت» در نظام داللت شعر بیشتر باشد ،از وضوح بیشتری
برخوردار بوده ،توان باالتری در برقراری ارتباط با ديگر افراد را دارا میباشد .اما با توجه
به سهم عمدۀ «تداعی معانی» در شعر که «کاربرد حسی» شعر را رقم میزند ،معانی
متبادر به ذهن ،فراتر از اين دايره نیز قابل تصور تواند بود ،يعنی خارج از محدوده قابل
دريافت عقل که الزمۀ تشکل «ارتباط» است .در چنین حالتی ،اگرچه وجه ارتباطی شعر
رو به زوال است ،اما بايد توجه داشت که اينگونه کاربرد شعر از نظر عقل مردود نیست،
بدين معنا که در اين دست از اشعار ،اگرچه کاربری شعر به بیان مافی الضمیر شاعر
منحصر میگردد و شعر ديگر قادر به انتقال گستره و وسعت قابل دريافتی از معانی
نخواهد بود ،اما توان برانگیزاندن احساس و القای آرامشی متناسب با روحیۀ شاعر به وی
را داراست.
صرف عدم انت قال معانی به جهت نارسايی معنايی الفاظ و ترکیب نامعلوم عبارات ،و
واگذار نمودن تعیین معنا به مخاطب به معنای ناکارآمد بودن شعر نمیتواند تلقی گردد،
چرا که شعر در باالترين حد ابهام که منجر به عدم دريافت معانی از ناحیۀ ديگر افراد
میگردد ،نیز قادر است ماهیت شعری خود را حفظ نمايد.
اينکه گاه پنداشته میشود شعر تنها در شکل ايدهآل خود قادر است کارا و مطلوب
واقع گردد ،برخاسته از رويکردی آرمانگرايانه است ،حال آنکه بسیاری از اشعار برآمده از
طبعی است که در مراتب عالی عقل و معرفت انسانی نیست و از آنجا که احساسات
آدمی متناسب با مرتبۀ وجودی اوست ،نمیتوان از چنین فردی شکل ايدهآل و آرمانی
شعر را متوقع بود .البته اين تعامل حسی محض ،به هیچ وجه به معنای خالی بودن شعر
از معنا نیست ،بلکه در اين حالت ،الفاظ و عبارات به «نماد»هايی بدل میشوند که تنها
در نظام دريافتی ذهن شاعر معنا میيابند ،عبارت «ال معنا» را نیز تنها به اين تعبیر
میتوان پذيرفت .در چنین اشعاری ،ابهام در نهايت حد ممکن خود میباشد ،از اين رو
در اين اشعار نیز شاخص و مالکی برای تشخیص تناسب معانی و تأيید ماهیت شعر و
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تمییز آن از عبارات کاذب شعرنما وجود دارد ،شاخص و مالکی که تنها ذهن شاعر و يا
ذهنی که به میزان بااليی با محیط ذهنی شاعر آشناست ،آن را در میيابد.
شعر خود نیازمند هدايت و مهاريافتگی است و تنها در اين صورت است که آدمی را
در جهت دستيافتن به حقیقت انسانی و الهی خود رهنمون میگردد .شعر پیش از آنکه
«هدايتگر» واقع شود« ،هدايتشونده» است ،زيرا که برخاسته از روح آدمی است و
هويت خود را از هويت انسانیِ برآمده از آن اخذ مینمايد ،بنابراين ،هدايت شعر ،در گرو
هدايت نفس آدمیست.
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