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  دهكيچ
 رواج  يات فرانـسو  يـ و متـأثر از ادب    » شعر«ي  ه توسط مجلة لبنان   ك است   ي نوع ادب  يك» ده النثر يقص«

ـ   ،  صرف نظر از موافقان و مخالفان آن  ين نوع ادب  يا. افتي  حـضور  يدر عرصة شعر و نقـد معاصـر عرب
. ت دارديـ همونـد بـا معناسـت ا   يه در پكـ  و خوانش آن    ييبايده النثر و ز   ي قص يستين مقاله چ  يدر ا . دارد

ن پـژوهش   يدر ا . ردكوجو   د جست ياش در عالم معنا با    كنك متفاوت و با     يده النثر را به نوع    ي قص ييبايز
ده ي قـص يستيـ فهم چ.  در آن استييباي زك دري و چگونگين نوع ادبي ايستي بر چي مبتنيسؤال اساس 

 ييت معنا ي به جهت هو   يربده النثر در زبان ع    يقص،   است ي سنت ير ادب كامل از تف  كالنثر در گرو گسست     
ـ :  چـون  ي شاعران يل گرفته در آن از سو     كش  ي هـست  يردهـا يك الحـاج بـه عرصـة رو       يس و انـس   يادون

 گـسترده و  يننـدگ ي آفري اسـت بـرا  يده النثر بستريقص.  قدم نهاده استي فلسفيك و هرمنوت يشناسخت
  .وسته در عالم معنايپ

  .يكهرمنوتيي، بايز، معنا، سيادون، اج الحيانس، مجلة شعر، ده النثريقص :هاي كليدي واژه
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  مقدمه -1
 را پشت سـر     ياريبسهاي    بي از آغاز عصر نهضت تا به امروز فراز و نش          يشعر معاصر عرب  

» مهجـر  «و» آپولون«،  »وانيجماعه الد «هاي    يك گرفته تا رمانت   يكالسكاز شاعران نئو  . نهاده است 
 را  يي نوگرا ي همگ 1949در سال   » هكالئ الم كناز«ي   عراق ي  شعر نو توسط شاعره    يتا آغاز جد  
شتر متوجـه مـضمون بـود و        يش شعر نو ب   يداي تا قبل از پ    يينوگرا. دانستند  مي  خود يهدف اصل 

ـ هاي    اني از جر  يكي. ز هدف قرار داد   ي را ن  يقيژه موس ي فرم و بو   ي جد يلكپس از آن به ش      يادب
 يلك را بـه شـ     يي و نـوگرا   ش شعر نو پا به عرصه گذاشت      يدايپس از پ  هاي    ه در سال  ك يو نقد 
ات يـ ر از ادب  يان به تـاث   ين جر يا. باشد مي» شعر«ي  ا جنبش مجله لبنان   يان  ي دنبال نمود جر   يافراط

 شـاعر ارائـه     ينندگي و آفر  ي آزاد ي برا يرا به عنوان بستر   » ده النثر يقص «دي جد يفرانسه نوع ادب  
 هكـ ن گـروه    يـ  شاعران ا  يدگنني و آفر  ياس اوج آزاد  ك انع ي شد برا  يزيده النثر دستĤو  يقص. ردك
 نـوع  يكقت يده النثردر حقيقص. از فعاالن آن بودند  »  الحاج يانس «و» سيادون«،  »وسف الخال ي«

 از يارهـا ين معييا تعيف  ي شعر فاصله گرفته و بدون تعر      ي سنت يارهاي از مع  يلكه ب ك است   يادب
ه بـا  كـ  شاعر اسـت   ن نبوغ يدر واقع ا  . ز دارد ك شاعر تمر  يينش معنا يبر آفر ،  ش مشخص شده  يپ

ده النثـر در  يت قـص يـ ادب. نـد يآفر  مـي  ن رهگـذر  يجهان متن خود را از ا     ،   به واژگان  يالهام بخش 
ن ياپردازان   هيه شاعران و نظر   ك شاعر استوار است هرچند      ييمعناهاي    نشي آن بر آفر   يلكمفهوم  
 آن و   يستيفهم چ  ده النثر يدر باب قص  . ستنديز غافل ن  ي ن ي درون يقي موس يردهاكارك از   ينوع ادب 

و هـا    زبانان بـا چـالش  يژه فارسي مخاطبان و به و    ي آن از سو   ييبايت ز يفكي كن در ياز ا تر    مهم
ن نـوع   يـ  مفهـوم ا   ياوكقت به دنبال وا   ي در حق   حاضر در پژوهش . همراه بوده است  هايي    بيآس
 يگونگ و چآن يستين با سؤال از چ    يبنابرا. مي متفاوت در آن هست    ييباي ز ك در ي و چگونگ  يادب

ده النثـر در گـرو گسـست        ي قـص  يستيفهم چ . ميبر  مي شي در آن مطلب را پ     ييباي ز كفهم و در  
 ييبـا ي در آن ز   ييبـا يج در تـضاد اسـت و ز       يرانگري    يبا سطح ،   است ي سنت ير ادب كامل از تف  ك
ق ي عم يس به جهت معان   يژه در قصائد نثر ادون    ي به و  ي در موارد  يحت. ر و تأمل در معناست    كتف

 شـاعران   يه برخـ  كـ ز وجـود دارد چرا    يـ  ن يـك ا هرمنوت يل و   يان خوانش از نوع تأو    كام،  موجود
 يكي خـوانش هرمنـوت  ي را بـرا   ي فلـسف  ييمعناهاي    نهيثر از فلسفه غرب زم     شعر متأ  يان ادب يجر

 نهفتـه  انات بالقوةكن مسئله ام ينار ا كدر  س سرآمد است و     يان ادون ين م يه در ا  اند ك   هفراهم نمود 
 ي فلـسف يردهـا يك پـروش رو ينـه را بـرا  يه زمكني از اين زبان جدايتعداد ا و اس يدر زبان عرب  

ـ     يده النثر هو  يساخت موجب شد تا رفته رفته قص        مي ايق مورد نظر مه   يعم  يت خاص زبـان عرب
 آن  ييبـا يز.  دارد يكيت هرمنـوت  يشتر خاصـ  يـ ده النثر ب  يتوان گفت قص    مي نيبنابرا. رديبه خود گ  
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را سـاختار  ير و تامل است ز  كرد تف يكازمند رو ي ن ييباين ز يا كد معناست و در   يمتوجه بحث تول  
 اسـت گـسترده     يتوان گفـت بـستر      مي ه تنها كگنجد بل   نمي ف شده ي تعر ي در قالب  ين نوع ادب  يا

معنا در قصائد نثر    . ت دارد ي معنا اهم  يستيچ،  ن منظر يان و از ا   ين م يدر ا . نشي و آفر  ي آزاد يبرا
ت ين آثـار خاصـ  يـ نوع معنا در ا. ستي محض نيستيرئال شفاف و ي الحاج معان  يس و انس  يادون
. م نـدارد  يار و مستق  كن متون ارجاع آش   يدر ا ها    نشانه.  است يدگيچي داشته و سرشار از پ     يفلسف

 را در   يديـ جدهـاي      شـاعران مـورد نظـر چـالش        يركـ  ف يردهايكنجا متناسب با رو   يمعنا در ا  
نجـا  يدر ا .  نـدارد  ييونه از متون جـا    ن گ ي در ا  يي معنا كشف معنا و ت   ك. ندك   مي جابيخوانش ا 

 ي الحـاج بـرا    يس و انـس   ي در آثار ادون   ي فراوان يدهاك. يابي است نه معنا   ييصحبت از معناگشا  
ثـار  ن آيار گرفته شده در ا كبهاي    ل واژه كرموز و در    .  وجود دارد  يكي و هرمنوت  يخوانش فلسف 

  . داردياختدار شني و پدي شناختي هستيردهايكخبر از رو

  نه پژوهشيشيپ -1-1
رفتـه  يهـا و مقـاالت انجـام پذ    تـاب ك در ده النثـر  ي قص ي معرف  در حوزة  يفراوانگمان آثار    يب
.  به عنوان منابع دسـت اول مطـرح اسـت          ين نوع ادب  يپردازان ا  هيدر قدم نخست آثار نظر    . است
 يال هالبز در   يس ن يادون. ن آثار است  ين ا ين و بارزتر  ي الحاج از نخست   ياثر انس » لن «واني د مقدمة

 يف « با ناميا ژه در مقالهيبه و .  پرداخته است  ين نوع ادب  يها و مقاالت خود به صحبت از ا        تابك
در » يل موسـ يـ خل «نيهمچن. ده النثر و دفاع از آن پرداخته است      ي قص يه به معرف  ك» ده النثر يقص

  بـا نـام    يا قالـه در م » ركحـاتم الـص    «و»  الـشعر   حداثه يدراسه ف : ده النثر يقص « با عنوان  يا مقاله
ن نوع شعر و    يبه ا »  قراءة األثر  يده من إشتراطات القصد إل    يه الجد يه العرب ي النثر و الشعر   ةديقص«

ف يلنـه تـأ   ين زم يگر در ا  ي توسط افراد د   زي ن ييها تابكن  يهمچن. اند ن پرداخته مباحث مرتبط با آ   
 تابكا  يو  » احمد بزون  «شتهنو» )ياإلطار النظر (،  هي العرب ده النثر يقص «تابكاز جمله   . شده است 

در هـايي   نامه انيز مقاالت و پاي نير زبان فارسد. »ن المناصرهيعزالد «اثر» ده النثريات قص يالكاش«
 در  يژفهمـ ك يار همچنـان نـوع    ي رغم وجود منـابع بـس      يعل. ده النثر نوشته شده است    يباب قص 

 پژوهـشگران  ي تنفر برخيت به مخالفت و حن مسئلهيد هميوجود دارد و شا   ين نوع ادب  يمورد ا 
ن نـوع   يـ  بـه ا   يخير و تا  يفي توص يلكبه ش  اي موجود   يها پژوهش. شده است منجر  ن نوع   ياز ا 
ده النثـر   ي قـص  يستيفهم چ . اند ستهي بدان نگر  ياتي ادب امالًك يه با نگاه  كن  يا ا ياند و     پرداخته يادب
شناسـي،    ييبايزي،  فلسفي،  ق نقد يه با مباحث عم   ك يا جانبه است به گونه     همه يرديكازمند رو ين

ـ  يبه و. خورد  ميوندي پ يكو هرمنوت شناسي    ي هست يو حت شناسي    معرفت ه كـ س يژه در آثـار ادون
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 ين اثـر و ير اوسـت و بهتـر  كـ س برخاسته از فيرا شعر ادونيز.  دارد يكيت هرمنوت ياساسا خاص 
»  عنـد العـرب     اإلبداع و اإلتباع   يبحث ف : الثابت و المتحول   «تابكارش همان   ك شناخت اف  يبرا

ده يه قـص ك از آنجا .  عرب يرك و ف  ي دارد نسبت به سنت ادب     يكيرد هرمنوت يكامال رو كه  كاست  
 يركـ  ف يردهـا يكافته است لذا متناسب با رو     ي شاعران مجله شعر گسترش      لةيبه وس شتر  يالنثر ب 

 ييبـا يده و زي بودن را از آن دور گرداني قالبمسئلهن ي خاص به خود گرفته است و ا      يتيآنان هو 
ر بالغـت   كـ ه بـا تف   كـ د گفـت    ين با يبنابرا. ده است ي را بدان بخش   ير بالغت سنت  كمتفاوت از تف  

 از پژوهـشگران  ياريه بـس ك د چنانيده النثر را فهميتوان قص ينم شعر ي سنتيارهاي و با مع يسنت
پـژوهش  . انـد   هجـاد نمـود   ي موجـود را ا    يژفهمكو  اند    هن ورطه شد  ي گرفتار ا  ي و فارس  يدر عرب 
زان يـ  و با توجـه بـه م       ين نوع ادب  يد به ا  ي جد يرك ارائه تف  ي است برا  يقت تالش ير در حق  حاض

در جستار حاضـر    ،  ده النثر ي قص يابي تيهو و   يريگ لك شعر در ش   ي شاعران مجله لبنان   ياثرگذار
 يس و انـس   ي منظر ادون  ژه از يم به و  ينك   مي  دنبال ين جنبش ادب  ي را تنها از منظر ا     ين نوع ادب  يما ا 

 يهـا  شهي متأثر از اندده النثر يرا قص يز. اند نه داشته ين زم يرا در ا   ن سهم يترشيگمان ب  يه ب ك الحاج
ـ             يتياد شده هو  يپردازان   هينظر ت يـ دور از هو  ه   مستقل به خود گرفته است و پـرداختن بـه آن ب
  .دنبال خواهد آورده  را بيژفهمكو نگري  ي سطحيور نوعكمذ

  ده النثري شعر و قصمجلة -2
وسف الخال در   ي. م تأسيس شد  1957در سال    1»يوسف الخال  «به دست » شعر «بناني ل مجلة

هـاي شـاعران مدرنيـست      امريكـا شـاهد فعاليـت     در اياالت متحده شي خو يطول اقامت طوالن  
م بـه   1912كـه در سـال      ) poetry ( امريكـايي  شعر و ادب بود و تحت تأثير مجلة       امريكايي در   

اي   قرار گرفت و در همان زمان به فكر تأسيس چنين مجله          ،  دتأسيس شده بو   2»ازرا پاند  «دست
وي بـه عنـوان   ). 63،  2001ي،  سر، ي رياألم:  به نقل از   15 ،،2001فيسالم ابوس . (در بيروت افتاد  
 1957 آن را در سـال  شد اولين شـمارة  ي فصلنامه چاپ م  ه به صورت  كر مجله   يمؤسس و سردب  
  ).64، 1986ك، ربيخ (به چاپ رساند

فاضـل  «.  دارد ييهـا   هاي مدرنيسم شعري غـرب شـباهت        هاي اين جريان به ويژگي      فعاليت
يوسف الخـال بـه عنـوان مؤسـس         «: گويد  هاي اين جريان پرداخته و مي       به تشريح فعاليت  » ثامر

پـردازي و   سعي بر آن داشت تا نوگرايي شعري عرب را در دو سطح نظريـه          » شعر «مجله لبناني 
__________________________________________________________________________ 

 )1987-1917( تبار شاعر و منتقد لبناني سوري -1
 )1972-1885(يي ايكشاعر و منتقد امر -2
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غربي قرار دهد و همچنين بر آن بود تـا رويكردهـاي فلـسفي و      توليدات شعري پيرو مدرنيسم     
، 1987،  ثـامر (»  شاعران مدرنيست غرب گردانـد     يردهايكشناختي شاعر عرب را شبيه رو      انانس

پردازان بـسياري بـه خـود جـذب كـرده بـود بـه                اديبان و نظريه  ،  شاعران» شعر «ي  مجله). 195
نذير ،  1أنسي الحاج ،  ادونيس: له افرادي چون  اي كه عالوه بر يوسف الخال مؤسس اين مج          گونه
و ديگران از اعـضاي آن بـه شـمار           5عصام محفوظ ،  4محمد الماغوط ،  3شوقي أبو شقرا  ،  2عظمة

  ).63، 2001، فيسالم ابوس (آيند مي
 را پس از قصيدة النثربحث و مذاكره در مورد ، پردازي نظريه» شعر « مجلهيشاعران و اعضا  

مؤلـف فرانـسوي آغـاز      » سـوزان برنـار    «تـأليف »  من بودلير إلي أيامنا    قصيدة النثر  «چاپ كتاب 
 شناسـاندن   نةيزمادونيس و انسي الحاج در      : پردازاني چون   ن باره شاعران و نظريه    يكردند و در ا   

هـاي   اين دو شخص افكار و انديـشه     ). 86،  1996،  بزون (اين نوع ادبي بيشترين سهم را داشتند      
پرداختـه و ارائـه   ، ي كتاب مـذكور از سـوزان برنـار سـاخته      بر پايه راقصيدة النثرخود در باب    

  ).693، 2007ي، وسيالخضراء الج (كردند
 لنثـر  ا قصيدةهاي     قبل از بيان ويژگي    يو. كند   ذكر مي  قصيدة النثر هايي را براي      برنار ويژگي 

 و زباني اسـت   انكار قوانين عروضي  ةديي در حقيقت زا   قصيدة النثر كند كه     به اين نكته اشاره مي    
اي كـه آن فـرم    و پس از انكار قوانين موجود به دنبال آفرينش فرمي تازه و آزاد است بـه گونـه       

ـ    ). 16،  1993،  برنار (ار سازد ك درون شاعران را آش    ةبتواند جهان پيچيد    هـر گونـه     ةقبـل از ارائ
 از قـوانين     النثـر بـه طـور كلـي        ه النثر بايد اين نكته را پذيرفت كـه قـصيد          ه براي قصيد   ويژگي

  .رديگ  ميشي را پيا عروض و قافيه فاصله گرفته است و راه جداگانه
آفـرينش   «كنـد مـسألة    بيـان مـي  قـصيدة النثـر  هاي  يكي از مواردي كه برنار در باب ويژگي    

بـدين معنـا كـه شـاعر در هنگـام      ؛ دارددر اين نوع است كه در نظر او اهميـت وااليـي        » ارادي
دارد    اظهـار مـي    يت ارادي و با قصد قبلي اين كار را انجام دهد و           صوره   ب قصيدة النثر سرايش  

متـون ارادي را هـر   ، ارادي را كنار گذاشت و در مقابل  غير بايد متونقصيدة النثركه در شناخت  
  ).15، 1996، بزون (چند كه متوني شكست خورده باشند بايد پذيرفت

__________________________________________________________________________ 
 )2014-1937(ي شاعر و منتقد لبنان -1
 ...)1930(ي ب سوريشاعر و اد -2
 ...)1935(ي شاعر لبنان -3
 )2006-1934(ي ب سوريشاعر و اد -4
 )2006-1939(ي س لبنانينو شاعر و نمايش نامه -5



 1398 ، پاييز و زمستان2 هشمار، 24، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان 340

آن اسـت بـدين       ند وحدت انـداموار در      دا   الزم مي  قصيدة النثر  كه برنار براي      دومين ويژگي 
امـا شـرط سـوم از    .  بايد از وحدت انـداموار برخـوردار باشـد   قصيدة النثرمعنا كه از ديدگاه او  

وار داشته باشد يعني اين گونه         نبايد غايت بياني يا گزارش     قصيدة النثر ديدگاه وي اين است كه      
شرط چهـارم از  ). 19، 1993، برنار (بپردازدنباشد كه به بيان يا گزارش از سلسله افكار يا افعال  

چرا كـه طـوالني بـودن از    . برخوردار باشد» ايجاز « بايد از  قصيدة النثر ديدگاه وي اين است كه      
 طوالني باشد بـه نثـر نزديـك شـده و از             قصيدة النثر خصوصيات نثر است و اگر قرار باشد كه         

، همـان  (شـود  ن نيـز صـدمه وارد مـي   شود و همچنين به وحدت انـداموار آ  ت آن كاسته مي  يادب
1993 ،19.(  

 ي بـرا يفـ يه برنـار تعر كـ د يم رسـ ين مطلب خواهيم به ا  ينكمل   تأ ياگر در مباحث باال قدر    
ن مطلـب در قـدم نخـست       يـ ا. دپـرداز  يط آن م  ير شرا كه تنها به ذ   كند بل ك   نمي ده النثر ارائه  يقص

  .ستين شده نييش تعيالب از پ قيكرا يف خاص ندارد زي تعرين نوع ادبيه اكدهد  ينشان م
 قصيدة النثرد گفت ي بايات معاصر عربي ادب در عرصةين نوع ادبيغاز ظهور ا  آ در باب نقطة  

 ادبيـات   مستقل نخستين بار در اواخر دهـة پنجـاه مـيالدي وارد عرصـة           به عنوان يك نوع ادبي    
اعران معاصـر   بـين دو دسـته از شـ   1959از سـال   ). 691،  2007ي،  وسيالخضراء الج  ( شد يعرب

 اختالف به وجود آمد و همين اختالف آنـان را در دو مجلـه جـاي                 قصيدة النثر عرب در مورد    
، يوسـف الخـال   «:  چـون  ي بودنـد يعنـي افـراد      قصيدة النثر كه حاميان   ) شعر (ي يكي مجله . داد

قـصيدة  كه مخـالف    ) اآلداب (ي  مجله يگريشوقي أبوشقرا و ديگران و د     ،  انسي الحاج ،  ادونيس
صـالح  ،  خليـل حـاوي   ،  عبـدالوهاب البيـاتي   ،  بـدر شـاكر الـسياب     «:  چون ي بودند و افراد   ثرالن

  ).87 و 86، 1996، بزون (رنديگ ي مين گروه جايعبدالصبور و ديگران در ا
 به عنوان يـك نـوع ادبـي كـه در          قصيدة النثر  موافقان   يها شهيجا بررسي و تحليل اند    در اين 

الخال و  يوسف، هستند و به ويژه ادونيس» شعر «ردازان مجلة پ  ان شاعران و نظريه   واقع بيشتر هم  
و بـه  » شعر «بنابراين مبحث را در باب نگاه مجله. انسي الحاج براي ما مهم است نه مخالفان آن  

  .ا شوديهاي موردنظر مه كنيم تا زمينه براي تحليل ويژه افراد ياد شده دنبال مي
شعر است نـه نثـر   ، قصيدة النثر«: نديگو  مييندر باب اين نوع ادبي چن  » شعر « مجله ياعضا

، ي آن نثر است اما غـايتش شـعر   خميرمايه. داراي حضوري پويا و مستقل، اي كامل   قصيده،  زيبا
و ، اش را روشـن سـازد    نثر به آن پيوسته تـا سرچـشمه       ،  اي در حال تكوين است      نثر در آن ماده   

شعر تبديل شدن را داراست بـدون اينكـه         شود تا روشن شود كه نثر امكان به           قصيده ناميده مي  
، السنة الـسادسة  ،  مجلة شعر :  به نقل از   60و59،  1996،  همان(» در قالب اوزان سنتي ريخته شود     
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قـضايا الـشعر    «اي بـا عنـوان      در مقالـه  » شـعر  «يوسف الخال به عنوان مؤسـس مجلـة       ). 24عدد
» نـازك المالئكـة   «اثـر »  المعاصـر قضايا الشعر «كه در آن به نقد كتاب » المالئكة  لنازك،  المعاصر

 ين نوع ادب  ي از ا  المالئكة  نازك و در حقيقت در جواب انتقادات        قصيدة النثر در مورد   ،  پردازد  مي
آورد بر اين بـاور       هاي شعر به حساب مي       را به عنوان يكي از گونه      قصيدة النثر عالوه بر اين كه     

و بـا ايـن جنـبش شـروع و شناسـانده       »شـعر  «است كه اين نوع ادبي در لبنان تنها توسط مجله  
  ).10، 1962، الخال ( شعر در لبنان شناخته شده نبودةشود و تا قبل از ظهور مجل مي

 النثـر   هتوان گفت قصيد    هاي آن گذشت مي      النثر و ويژگي   ه قصيد ة آنچه تاكنون دربار   ةبر پاي 
روضي بـه دور بـوده   كلي از قوانين عه ب،  آن نثر است اما غايتش شعرة است كه خميرماي   يشعر

و به جاي وزن از نوعي ايقاع برخوردار است كه در ساختار جمله و متن و از سـوي شـاعر در                   
وحدت انـداموار در    ،  از ساختار زباني هنجارگريز و متفاوتي برخوردار است       ،  شود  آن دميده مي  

ـ  هاي آن به خود ارجاع مي     متني است موجز كه نشانه    ،  آن حائز اهميت است    ه اهـداف  دهند نه ب
 نهايت آزادي را در  قصيدة النثر . وار به دور است     و از حالت گزاش     مستقل ي متن يعنيبرون متن   

سـازد و از هـيچ        زبان و معنا را خود مي     ،  اي كه شاعر موسيقي     دهد به گونه    اختيار شاعر قرار مي   
 يهـا  لكد معنـا بـه شـ      يـ ن مطالـب تول   ي از ا  يجدا. كند  اي پيروي نمي    قالب از پيش تعيين شده    

 يهـا  ان خـوانش كـ ق و گسترده را بـا ام     يعم يشاعر معان . ت دارد ي اهم ين نوع ادب  يمختلف در ا  
ن يد تا متن در حالت تعامل ب      يگشا ي خواننده م  ينه خوانش را برا   ي زم ند و يآفر  مي متعدد در متن  

  .ندك خود را حفظ ي و تازگييايمؤلف و خواننده پو
 دو تـن از  يهـا  دگاهيـ ل ديـ هش حاضـر بـا تحل    پـژو  ياصلدن به اهداف    ي رس يدر ادامه برا  

ـ  يعنـ يده النثـر    يپردازان و شاعران برجسته قص     هينظر  مطلـب را ادامـه       الحـاج  يس و انـس   ي ادون
  .ميده يم

  ده النثريس و قصيادون -3
فـي   «اي بـا نـام    را در مقالـه قـصيدة النثـر  هاي خود در باب     ادونيس بخش مهمي از انديشه    

، بيان داشـته اسـت    ،  به چاپ رسيده است   » شعر « لبناني ة در مجل  1960كه در سال    » لنثر ا قصيدة
 بود كه بـه     ياز ديدگاه بسياري از پژوهشگران اولين اثر      » هعزالدين المناصر  «ةاي كه به گفت     مقاله

وي ). 34، 2002، المناصـرة  ( پرداخته استي عربقصيدة النثرهاي   صورت واضح به بيان ويژگي    
آفـرينش ارادي از سـوي      : شمارد كـه از آن جملـه اسـت           برمي نثرقصيدة ال هايي را براي      ويژگي
اسـتقالل و قـائم بـه ذات بـودن و           ،  داراي چهـارچوب معـين    ،  وحـدت انـداموار   ،  ايجاز،  شاعر
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 قـصيدة از ديـدگاه او     ). 9،  همـان  (برهاني يا فلـسفي   ،  اخالقي،  همچنين دوري از اهداف روايي    
يد بـه زبـان و نـوگرايي در آن اسـت بـه               جد ي در جنبش مدرن شعري عرب زاييده نگرش       لنثرا

اي كه شاعر در زبان و قواعد آن در راستاي همـاهنگي بـا نيازهـاي جديـد تحـول ايجـاد                       گونه
  ).3و1، همان (كند مي

 ادونيس باعث شده است تا او چگونگي        يچنين تأكيدي بر نقش زبان در ادبيت متن از سو         
 شناسايي شعر از نثر بداند و در ايـن راسـتا و     زبان از سوي شاعر را به عنوان معيار        يريارگكبه  

ـ . ( ديگر وزن معيار شناسايي شعر از نثر نيست        ي نگاه و  ةاز زاوي  ده يقـص ) 112،  1986،  سيادون
ز اشاره شـد    يتر ن  شيه پ كگونه    گذشته و آن   ي دارد از سنت شعر    ياملكقت گسست   يالنثر در حق  

  :ديگو  ميسيدونه اك چنان،  شاعر در معناينندگي آفري است برايبستر

يـا كلمـات    / ،   آه -،  و القصيده اآلتيه بـالد مـن الـرّفض        ،  الشعر يحرق أوراقه القديمه   
  ).15، 1996، سيادون (... 1آه يا بكاره الكلمه، الموتي

  :گويد و يا هنگامي كه مي

  ).33، همان (... 2تحت بيارق الرفض أُسرج كلماتي

 هـا را رد  ن سنتيه اك است يور است و عالم دستا بهي ايها  در نظر او از سنت    يقيشعر حق 
ن قـسمت از اشـعار او در        يا. شوند ير متولد م  كشود و واژگان ب    ي مرده نابود م   يها واژه. ندك  مي
ه او  كـ ند بل ك يامل سنت را رد نم    كل  كشس به   يادون.  به سنت است   يانگر نوع نگاه و   يقت ب يحق

 را  ي فرازمـان  يايـ پوهاي     سنت نهد و   مي ناركباشند   يه مختص زمانه خود م    كرا  ستا  ي ا يها سنت
 در يخمنـد يژه بحـث تار يـ  و بـه و يكي هرمنـوت  يرديكانگر رو ين مطلب خود ب   يند و ا  يگز يبرم
بـر آن پـا     » الثابـت و المتحـول     «تـاب مفـصل   ك در   يه و كـ  يمطلبـ ؛  رساند  مي  شعر او را   يمعان

  .فشارد يم
 خـود او در نگـارش آن بـر          ةبه گفتـ  كه  »  النثر هفي قصيد  «اي به نام    ادونيس در ابتداي مقاله   

توانيم از    نمي«: گويد  تكيه كرده است مي   » )من بودلير إلي أيامنا    (قصيدة النثر  «كتاب سوزان برنار  
 ارائه كنيم چرا كه شعر در برابر قوانين تحميلي از پيش تعيين شـده         قصيدة النثر پيش تعريفي از    

__________________________________________________________________________ 
اي واژگـان مـرده،آه اي   /آه، . سوزاند، و شـعر آينـده سـرزمين انكـار اسـت      ي خود را مي شعر دفترهاي گذشته  -1

  )شعر(تازگي واژه 
 .كنم هاي انكار مركب شعرم را زين مي زير پرچم -2
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ـ (» داردشعر حضوري پويا و ناگهـاني  ، نهد و قطعي گردن نمي  ايـن سـخن   ). 1، 1960، سيادون
كه چه مقدار از آن برگرفته يا اقتباس از سوزان برنار است شباهت زيـادي       نيادونيس گذشته از ا   

 وجود ندارد چرا    قصيدة النثر تعريف يا نقد قابل ذكري براي       «: گويد  به اين سخن او دارد كه مي      
 در  يرد شخـص  يكرو). 13،  1993،  ربرنا(»  همراه است  يرد شخص يك رو يك با   ين نوع ادب  يكه ا 
 خـاص بـه     يتي شـعر هـو     مجلة ي توسط اعضا  ده النثر يقص،  باشد  مي تيقت همان بحث هو   يحق

ا يـ حضور پو، ن شدهييش تعيف مشخص و از پينداشتن تعر، ن بودنيوكدر حال ت  . خود گرفت 
عنـا در    م يحـضور انفعـال   ،  ايـ حـضور پو  يي،  ايپو:  چون يه با مباحث  ك  اند ييها يژگي و يو ناگهان 

 و يـك ده النثـر را بـه هرمنوت      ين موارد بحث معنا در قص     ي تطابق دارد و همه ا     يكمباحث هرمنوت 
  .گرداند يك مي نزدي فلسفيكژه هرمنوتيبه و

 هر گونه قانون يا اجبار از پـيش تعيـين شـده بـراي          النثر قصيدةادونيس در نگاهي فراتر از      
چنين باورهـايي   . داند   شخصي مي  يرديكهمراه رو  را   قصيدة النثر ز  يكند و برنار ن     شعر را رد مي   

 را در   قـصيدة النثـر   زبان و كليـت     ،  ايقاع،  تواند اين گونه تفسير شود كه شاعر خود موسيقي          مي
 مـسئله ايـن   . هاي از پيش تعيين شده رفتار نمايد        سازد نه اينكه در قالب      قالب حضوري پويا مي   

 و  يآزاد. ش ايـن نـوع برخـوردار اسـت        بيانگر آن است كـه شـاعر از نهايـت آزادي در سـراي             
ن ياصرار بر ا. ده النثر در دوره معاصر عرب استيش به قص  ي از گرا  ي دو هدف اساس   ينندگيآفر

سته يـ ن شا يبنابرا. استده النثر   ي وسعت عالم معنا در نزد شاعران قص       ةدهند دو مفهوم خود نشان   
ن راه يـ ه در اكـ  روشـن اسـت   م نـه در فـرم و   ي در معنا باشـ    ييبايم به دنبال ز   كه دست   كاست  

  .ار استذ اثرگييبايز در گسترش معنا و زيخواننده ن
. كند  ن نوع تأكيد مي   يز ادونيس آشكارا بر شخصي بودن موسيقي ا       ي ن يقينه موس ي در زم  يحت

 از موسيقي شخصي برخوردار است و برخالف شـعر مـوزون كـه در آن    قصيدة النثردر نگاه او  
 شـاعر خـود آفرينـشگر    قـصيدة النثـر  شود در   بر شاعر تحميل ميهاي از پيش تعيين شده    قالب

، تكيه،  تكرار،  ي توازي    وزن عروضي بلكه بر پايه      نه بر پاية   قصيدة النثر ايقاع در   ،  موسيقي است 
واحد موسـيقايي  ،  موزون كه در آن بيتآوايي حروف است و برخالف قصيدة      حروف مد و هم   

  ).8و7، 1960، سيادون (احد موسيقايي است جمله وقصيدة النثرداد در  را شكل مي
 خـود نگـاه   يهـا  يپرداز هين نظر ي و همچن  س چه در اشعار موزون و چه در قصائد نثر         يادون

 ده النثـر  يل قـص  كو بـه شـ    » يار الدمـشق  يـ مه «تيشخـص   از زبـان   ي نمونه و  يبرا.  دارد يفلسف
  :ديگو مي
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 ال  -لق نوعه بـدءاَ مـن نفـسه       خ، ي  منبعه يعود إل ي و الماء ال   يح الترجع القهقر  يإنّه الر 
  ).143، 1996، سيادون ( خطواته جزورهيأسالف له و ف

شف كوسته به دنبال يه پكداند  ي ميتي خود شاعر است شخص   ةه در واقع چهر   كار را   ي مه يو
ن كش  سنت يتيار شخص يمه. باشد ي عالم واقع م   ياه  دوباره بر الشه   ينش عالم يو آفر ها    ناشناخته

 و نـه  يل عمقـ كه زمان به ش  گذرد و ب   ي خود در م   ي و فرهنگ  يرك ف ياياپون يها از سنت . است
نـد  يگز يشه زنده را بـر مـ  يا و هم ي پو يها ة خود تنها سنت   ن او از گذشت   يبنابرا. نگرد ي م يسطح

  . استي فلسفامالًك ين نگاهيچن.  زماني خطة است نه در گستريه در عمق زمان جارك
شد و سـپس آن     يـ اند ي مـ  يس در ابتدا فلـسف    يه ادون كست  ين معنا ن  ينجا بد يالبته فلسفه در ا   

نگام سرودن  در ه  ي و ةه فلسف كن است   يه منظور ا  كآورد بل  ي را به شعر در م     ي فلسف يها شهياند
بـه سـخن    ). 16،  2000،  ضـاهر  :ك .ر (شود و در شعرش پنهان اسـت       يشعر توسط او متولد م    

ـ     يد  و محـو شـدن شـاعر در ذات          ييـ گرا  ژرف ذات  يهـا  س در حالـت   يگر فلسفه در شعر ادون
ژه يـ  شـعر و بـه و  يلبنـان  ده النثر از منظـر مجلـه  يمعنا در قص  ). 111،  همان (ش پنهان است  يخو
 اسـت درسـت   ي فلسفيژگي ويكن يرد و ايگ ي به خود م يتين خصوص يقت چن يس در حق  يادون

قطـه  قـت ن ي در حق  ين نگرشـ  يچنـ . زند ي همراه سرودن شعر در معنا موج م       هك يا از نوع فلسفه  
 يردهـا يكن اساس و متناسب با رو    يبر ا . موجود در آن است   گرايي     و منطق  يمقابل فلسفه تجرب  
 يردهـا يك و عموما متأثر از رويكيزينجا متافيتوان گفت معنا در ا    ي م ده النثر يشاعران مطرح قص  

ر و نگرش   ك تف ي به عنوان نوع   ي فلسف يك هرمنوت يست برا يا نهيه خود زم  ك است   يختشنا يهست
  . در متنييمعنا ه به عنوان صرفا چندو ن

راث به صـورت مـتن منتقـل    يان مي است ميا  مواجهه يكيه تجربه هرنوت  كد توجه داشت    يبا
ن يـ ا، ة آنيه در آن و بر پا    كند  ك ي را فراهم م   كي مشتر ي بودن مبنا  يزبانكننده،    ليشده و افق تأو   

 از ي فلـسف يـك ان هرمنوت يـ ن م ي در ا  و). 229،  1387،  پالمر (نندك يگر تالق يديكد با   نتوان يدو م 
 اسـت   ي خود متضمن عامل   يخمنديگر تار ي د ينهد و از سو    ي صحه م  يخمندي بر تار  ي سو يك

  مـتن بـا زمـان حـال اسـت     ي مرتبط سـاختن معنـا  يقت به معنايو اطالق در حق   ،  به نام اطالق  
  .باشد ي مين نگاهيقت چنيس به سنت در حقيو نوع نگاه ادون). 206، 1387، پالمر(

ن مطالـب   يـ ة ا  زبان و قابل اطالق بودن معنا و هم        يخمندي تار يعني بودن در شعر     يفرازمان
 ين مطلبـ  يچنـ . رديـ گ ي قـرار مـ    ي فلـسف  يكژه هرمنوت ي و بو  يك هرمنوت ةمجموع ريقت ز يدر حق 

نجـا  يه در ا  كـ شد چرا كـ  يش مـ  ين گونه اشعار را پ    ي خوانش ا  افت و نوع  ي بحث در  يچالش اصل 
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 در هكـ بل، ر محدود ساختيا در تصاو  ي ي داخل يقيموس: ر عناصر فرم چون    را د  ييبايتوان ز  ينم
افـت و  يد بـه بحـث در  يـ  بـر نگـاه جد   يه خود مبتن  كد  ي جد يشناس ييبايرد ز يكد با رو  ينجا با يا

سم ارائـه   يـ خته با سوررئال  ين است درآم  ك مم ين گونه معان  يحال ا . ش رفت يپ،  خوانش معناست 
 نوشتار ادبي به عنـوان يـك        ةتصوف در صحن  «: ي و ةه گفت ه ب ك ا تصوف چنان  يا فلسفه و    يشود  

 را نيـز گـسترش      النثر قصيدةمرزهاي  ،  عنصر آفرينشگر عالوه بر گسترش مرزهاي شعر موزون       
  ).22، تا يب، سيادون(» داده است

شود و شاعران بـسياري    منحصر به ادونيس نمي النثر قصيدةالبته ايجاد پيوند ميان تصوف و       
 به تـصوف بـه   النثر قصيدةبر اين باور است كه شاعران      » ايمان الناصر «،  اند  تهچنين گرايشي داش  

اند و در نظر او گرايش بـه رويـاي كاشـفه در     عنوان يك منبع معنايي و زيباشناختي روي آورده       
، 2007، الناصـر  ( از همين گرايش به تـصوف ناشـي شـده اسـت      النثر قصيدةنزد بيشتر شاعران    

صوفيانه بهـره    خويش از تجاربةس در بسياري از رويكردهاي نوآفرينان    در نظر او ادوني   ). 126
گيـري    جسته است چرا كه اين تجارب سرشار از مفاهيم دروني و ذوقي است كه شاعر با بهـره                 

  ).190و189، همان (رساند يم نوشتار ةروياي موردنظر خود را به مرحل ها از آن
م و قـضاوت    ياوريـ ا ظرف به حـساب ن     يقالب   يكده النثر را تنها     يه قص كد توجه داشت    يبا

 و   آزاد يده النثـر بـستر    يقـت قـص   يه در حق  كـ بل،  مي محدود نساز  ين نوع ادب  يا خود را در مورد   
 در  يه حتـ  ك ست چنان يداشتن قالب ن  يي،  بايار ز يمع. گنجد ي نم يف خاص يع است و در تعر    يوس

دو . ستيـ ه نيـ فااشـتن وزن و ق  شعر تنها دييبايار زيمع، قي با آن همه قواعد دق  يمورد شعر سنت  
 در آن دو از     ييبـا يه تفـاوت ز   كـ ند حال آن  ي بسرا يه شعر ي وزن و قاف   يكن است در    كشاعر مم 

 يننـدگ يزان آفريـ ه متناسب بـا م كنه گسترده است يا زمي بستر يكده النثر يقص. اي باشد تا ثر يثر
ن اگر قرار باشـد     يابرابن. ايا و پو  ي است زا  يبستر. ابدي يشاعر بخصوص در عالم معنا گسترش م      

ه كـ م يريـ ن نوع و تنها عناصر فرم را در نظر بگ   يم به صرف قالب بودن ا     ينكنگاهمان را منحصر    
 و همـان نگـاه      ينگـر  يه ندارد در واقع دچار سـطح      يا چرا وزن و قاف    يا نه و    ي دارد   يقيا موس يآ
ده النثـر   يدادن قـص  س با بهانه قـرار      ي چون ادون  يه شاعران مطرح  كن است   يمهم ا . ميا ج شده يرا

  .مينكر كه نداشتن آن فيا وزن و قافيه تنها به قالب بودن كنيدند نه ايچه آفر

   النثرهانسي الحاج و قصيد -4
ن با توجه بـه     يباشد و همچن    مي ده النثر ي الحاج از نوع قص    ي اشعار انس  ةه هم كنيبا توجه به ا   

 ي قسمت به صورت اختـصاص     نير در ا  ده النث ي دفاع از قص   ةنين شاعر در زم   ياهاي    يپرداز هينظر
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 كـه » لـن  « ديوان ةانسي الحاج در مقدم   . ميپرداز يمنه  ين زم ين شاعر در ا   يها و اشعار ا    شهيبه اند 
 در جهـان عـرب بـه شـمار     قـصيدة النثـر  ها در بـاب   پردازي ترين نظريه   يكي از نخستين و مهم    

 يهـا   ويژگـي خته و ضمن ارائةاهاي خود در مورد اين نوع پرد ترين ديدگاه رود به طرح مهم  مي
  .آيد  النثر در مقام دفاع از اين نوع ادبي برميهقصيد

معيـار  ،  بر اين باور است كه نظمقصيدة النثرخود در مورد    هاي    شهي اند ةوي در راستاي ارائ   
رسيد و در قلمرو ) قصيدة النثر (توان به شعر راستين تفاوت شعر و نثر نيست بلكه از نثر نيز مي    

، باشـند   توان يافت كه به صـورت منثـور مـي           هاي بزرگ از اشعاري مي      اي نمونه   راث زنده هر مي 
بنابراين شعر در وزن و قافيه محدود نشده و در اين ميان مانعي براي آفرينش شـعرِ برگرفتـه از        

  ).15، 1994، ب، الحاج ( وجود نداردقصيدة النثرنثر و در نهايت 
 بايـد از آزادي وسـيعي برخـوردار    قـصيدة النثـر  عر در   انسي الحاج بر اين باور است كه شا       

 انسان اسـت بايـد      ةستيه شا ك به همان اندازه     قصيدة النثر شاعر  «: گويد  باشد وي در اين باره مي     
صورت كامل در آن اختيـار و اشـراف    ه   زباني كه ب   ةنياز او به آفرينش پيوست    ،  شاعري آزاد باشد  

 قـصيدة النثـر  ش آماده شده براي شعر معنا ندارد و در       زبان از پي  . داشته باشد نيازي بزرگ است    
  ).23، همان(» قانون هميشگي وجود ندارد

نقش مهمـي را  ) آفرينندگي (توان به اين نتيجه رسيد كه    با قدري تأمل در آنچه گفته شد مي       
ه در مـورد شـاعران      كـ بدين شرح كه شاعر عالوه بر آفرينش معنـا          ؛  كند   ايفا مي  قصيدة النثر در  
سـاختارهاي موسـيقايي و زبـاني را نيـز          ،  شتر تفكر متافيزيكي و فراواقعيتي است     يه النثر ب  ديقص

  .ندكد از قالب آماده و از پيش تعيين شده استفاده يآفريند و در اين راه نبا خود مي
 انـسي الحـاج هـر       - برخوردار است  ييت واال يه از اهم  ك -ده النثر يدر ارتباط با زبان در قص     

زبـان را نيـز   ) قـاطعِ  (كـرد و نحـو   هـاي سـنتي را رد مـي    قي بين زبان و قالـب    گونه ارتباط منط  
هـا تأكيـد دارد در        سازي روابط همنشيني واژه    ز ضمن اينكه بر دگرگون    يادونيس ن . پذيرفت  نمي

دهـم ايـن    نخستين كاري كه در اين بـاره انجـام مـي    «دارد باب نوسازي ساختار زباني اظهار مي  
كوشم تا بار معنايي جديد بدان بخـشم          آن رها ساخته و مي    ) اريمع(ي  ااست كه زبان را از محتو     

دهم و سوم اينكه سبك موجود در زبان را دگرگون            ها را تغيير مي     و سپس روابط همنشيني واژه    
  ).14و13عدد، المواقف: به نقل از، 118، 1996، بزون(» سازم مي

اشراق و  ،  ايجاز: رط برخوردار باشد   حقيقي بايد از سه ش     قصيدة النثر  الحاج   يانس از ديدگاه 
 بايد كوتاه و موجز باشد تا از رهگذر ساختار انداموار موجود            قصيدة النثر در نگاه وي    . استقالل

 حاصـل درآميختگـي     قـصيدة النثـر   همچنين در نگاه او     ،  در آن بتواند تأثير كلي خود را القا كند        



 347 )الحاج انسي و ادونيس هاي انديشه بر تكيه با (»النثر قصيده« در زيبايي و معنا چيستي واكاوي

اي كـه از رهگـذر ايـن          بـه گونـه   و ساختار هندسـي بـه هـم پيوسـته اسـت             ) ييمعنا (هيچندال
اشـراق و   ). 15،  1994،  ب،  الحاج (شود   حاصل مي  قصيدة النثر ي متن      ويژه ييايپو،  درآميختگي

ــت همــان پختگــياســتقالل در حق ــا و گــرايق ــيگرا  درونيهــا شي معن ــك چــون متافزي  و ي
توان    مي بنابراين.  است يك ورود به هرمنوت   ةقت همان نقط  يه در حق  ك. رساند ي را م  يشناس يهست

هـاي وسـيعي كـه در اختيـار شـاعر قـرار            ه دارد و بـا آزادي     ك ييها   با ويژگي  قصيدة النثر گفت  
قـصيدة  به سـخن ديگـر   .  است براي به نمايش گذاشتن نيروي آفرينندگي شاعر        يدهد بستر   مي
آورد تا بـا پيونـد آزادي و آفريننـدگي خـود سـازنده و                  اين امكان را براي شاعر فراهم مي       النثر

، فرينشگر باشد و عالم شعر خويش را آن گونه كه متناسـب بـا نيازهـاي انـسان امـروز اسـت                     آ
  .بيافريند

 از ديدگاه انسي الحاج و چگونگي نگاه        قصيدة النثر آنچه گذشت مباحث مختصري در باب       
ر شتيده النثر بي در قص ييبايت و ز  يز اشاره شد ادب   يشتر ن يه پ ك اما آنچنان . وي به اين نوع ادبي بود     

ز قـرار   يسم را دستĤو  يس سوررئال ي الحاج همچون ادون   يانس. رديگ يل م كد معنا ش  يدر معنا و تول   
 يننـدگ يت آفريـ  شـاعر بـر نها  ي از بحـث آزاد    ي جدا يو. ينش معان يد و آفر  ي تول يدهد برا  يم

 در ديـوان » العـدد الـذهبي   «ةند و در قسمتي از قـصيد ك يشاره م ساختن جهان معنا ا  يشاعر برا 
  :گويد مي »خواتم«

  .رؤيا الشاعر ال تفصله عن العالم
  ،رؤياه استيعاب و انقذاف إلي األمام معاً. الشاعر هو في قلب العالم

بينمـا هـو فـي      ،  حيث تظن العين السطحية أنه ينسحب إلي يوتوبيا هامشية أو خرقاء          
ـ    » الواقعي «العالم،  مختصراً في نفسه الزمن و الكون     ،  الواقع يبني  أن يكـون   الوحيد الجـدير ب

  ).106، 1991، الحاج (1منزالً لالنسان

 كنــد كــه نيــروي رؤيــا در وجــود شــاعر او را از عــالم مــوردنظر  تأكيــد مــييجــا ودر اين
 يكند بلكه شاعر با نيروي آفرينـشگر خـود منزلگـاه    دور نمي) آفريند عالمي كه شاعر مي   يعني(

__________________________________________________________________________ 
رؤيـاي شـاعر درك     . شاعر در قلب جهـان حـضور دارد       /  نمي كند    جدا) واقعيت(رؤياي شاعر او را از جهان        -1
ي يـك   بـه گونـه اي كـه بـه ظـاهر او در انديـشه            / به شكل همزمان است     ) به سوي آينده  (و پيش رفتن    ) گذشته(

ماند، حال آنكه وي در حقيقت زمان و هستي را در درون خود فشرده كـرده       شهر كم اهميت و ناشيانه باز مي       آرمان
 .آفريند كه شايستگي منزلگاه انسان را دارد اي  را مي زد،جهان يگانهسا و مي
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 ي دوبـاره بـرا    ي حـضور   الحـاج  يشـاعر در نظـر انـس      . سـازد   كه سـزاوار انـسان اسـت مـي         را
قـت  يه سـزاوار حق   كـ  يلك را بـه شـ     يمفهوم زمان را دگرگون سـاخته و هـست        . نديآفر يم انسان
د يـ آ  مـي  ل مـتن بـاال بـر      يـ ه از تحل  كـ آنچنـان   ،  سـازد  ينده دارد مـ   ي آ ي رو به سو   است و  انسان
 يكـي  وجود بـه عنـوان   يياي داشته و پو يختشنا يرد هست يكس رو يز همچون ادون  ياج ن الح يانس
 ةوي همچنـين در ادامـ     . ل اسـت  يـ  قابـل تحل   يشه و يـ  در اند  يكين مباحث هرمنوت  يتر ياصل از

قصيده بر نقش شـاعر و قـدرت آفريننـدگي و اثرگـذاري او در برابـر سرنوشـت انـسان                همين
  :گويد مي

  ).جا همان، همان (1كل هزّةٍ يحدثها الشاعر فيك هي تكوينُ انسانٍ جديد

ه در كـ گـرا    متافيزيكي خـود شـاعري اسـت درون   يها ا گرايشتوان گفت انسي الحاج ب   مي
كنـد در نگـاه او نوشـتار ادبـي      واقعيت ديگري را دنبال مي، هاي موجود  فراتر از واقعيت   ينگاه

الكتابه صوت واحد من أصواتٍ كثيرة لرحلـة       «اي است براي نفوذ در اعماق ذرات وجود         وسيله
ي او عالمي مستقل و كامـل اسـت كـه         ر در انديشه  شع). 141،  همان (2»الغوص في نواة الوجود   
و شاعر در ايـن راسـتا عـالوه بـر اينكـه             ). 10،  1994،  ب،  الحاج (شود  توسط شاعر ساخته مي   

يحلـم   «آفرينـد  از نـو مـي  ،  ديگـري ةبشر را به گون،  كند با نوشتار خود     نوشتاري جديد ارائه مي   
، الحـاج  (3» الكتابة هي الجـسد الجديـد      ال بكتابة شيء جديد فقط     الشاعر بتكوين بشرية جديدة   

ند ك   مي دكي الحاج بر آن تأ    يه انس كنش دو مفهوم مهم است      ي و آفر  ين آزاد يبنابرا). 135،  1991
ه در  كسازد   ي روشن م  يمتن باال به خوب   .  خود را بسازد   يباي ز ييتا بدان واسطه شاعر عالم معنا     

 الحاج فرم تنها ظـاهر و       يشه انس يدر اند ،  مت دارد نه فر   ينش در آن اهم   يده النثر معنا و آفر    يقص
ـ     يت معنا در ا   ياما اهم .  انسان است  ي هست يحضور جسمان  ت بـودن فـرم    يـ اهم ينجا به مفهـوم ب

ن حـضور   ي شاعر است و ا    يي عالم معنا  ي الحاج حضور جسمان   ير انس يه فرم به تعب   كست چرا ين
ه به مباحث فرم    كن ضرورت دارد    يانش شاعر باشد بنابر   يتواند بستر آفر    مي ز در ارتباط با معنا    ين

  .ميز بپردازيده النثر نيدر قص

__________________________________________________________________________ 
 .هر لرزشي كه شاعر در درون تو ايجاد مي كند برابر با آفرينش انساني جديد است -1
 .يك صدا از صداهاي بسيار است براي سفر به اعماق وجود) شعر(نوشتار  -2
 اينكه فقط نوشتار جديدي ارائه كند نوشـتار جـسم و ظـاهر آن    شاعر آرزو دارد كه بشريت را از نو بيĤفريند نه       -3

 .بشريت جديد است
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   در قصائد نثر انسي الحاجيقيزبان و موس -4-1
 برخـوردار اسـت بـه       قـصيدة النثـر   زبان و ساختار زباني از نقش اساسي و مهمي در ادبيت            

 مقايـسه   توان گفت نقش ساختار زبان و ميزان اثرگذاري آن در شعر موزون قابل              اي كه مي    گونه
هاي وسيعي كه در اختيـار دارد    با آزادي النثر قصيدةشاعر در   ،   نيست قصيدة النثر با نقش آن در     

بـه سـخن   . ديـ افزا ين خود مد معنا و ادبيت متيگيري از شگردهاي گوناگون زباني بر تول  با بهره 
ـ    يگيري از استعدادها     با بهره  قصيدة النثر توان گفت كه شاعر در        ديگر مي  ه تنهـا جـاي      زبـاني ن

نش ي متفـاوت و از رهگـذر آفـر   يلك را بـه شـ  ييبـا يه ز كـ بل،  كنـد   خالي وزن و قافيه را پر مـي       
  .ندك  مي پرمعنا ارائهي زبانيساختارها
، بـزون  (كنـد  اي افراطي برخورد مـي  الحاج در برخورد با سنت زباني و شعري به گونه       انسي

روز بـودن و همعـصر بـودن زبـان و       بهة مسأليرسد كه و در اين ميان به نظر مي  ). 153،  1996
شـاعران   «از ديـدگاه او ، كنـد  ساختار زباني را به عنوان يكي از اهداف اصـلي خـود دنبـال مـي          

،  ندارنـد  يگراي دوران خـود ارتبـاط       عباسي و شعر واپس   ،  اموي،  معاصر حقيقي با شعر جاهلي    
، همـان (» طلبـد   يگري مي آنان دوران زندگي متفاوت و مستقلي دارند و اين دوران شعر عربي د            

  ).12عدد، مجلة شعر: به نقل از، جا همان
ي به روز بودن زبان شـعر         مسئلهدهد كه او بر        به خوبي نشان مي    ي و يچنين سخني از سو   

جا بايد  در اين .  خود باشد  ة مردم زمان  يهاي فكري و روان     كند زباني كه متناسب با كنش       تأكيد مي 
هاي مردم زمانه به معناي    ن زبان ادبي و تناسب آن با كنش       روز بود  توجه داشت كه همعصر و به     

 معنا و   ييايدن پو ي و رس  ييستاي از ا  يي همان رها  يه به معنا  كبل،  نزديكي آن به زبان معيار نيست     
زيرا زبان شعر در نگاه انسي الحاج بايد بـه دور از زبـان معيـار بـوده و از رهگـذر                      . زبان است 
نمايـان  » خواتم «مطلبي كه به خوبي در قسمت زير از ديوان     ؛  شود يهاي شاعر حاصل م     آفرينش

  :گويد  در اين قسمت مييو. است

  أجمل الشعر الما تضاءلت صلته بالكالم العادي فحسب بل ما
  ).107، 1991، الحاج (1اخترع لغته مستعيداً بها زمام الفعلِ بالسحر

  :گويد همچنين وي در ادامه و در باب چگونگي دوري از زبان معيار مي

__________________________________________________________________________ 
زيباترين شعر تنها آن نيست كه ارتباطش با كالم معيار كم شده باشد، بلكه شعر زيبـا آن اسـت كـه زبـاني نـو                    -1

 .دست گيرد داشته و با آن زبان عنان سحر را به
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  ؟و هل الصعوبة غاية؟ فيم هذا النفور من الكالم العادي
  ).جا همان، همان (1الغاية هي إعادة الفعل إلي الكلمة، ال

بدين معنا . كند وي در پاسخ به چگونگي دوري گزيدن از زبان معيار بر نقش واژه تأكيد مي            
اي زبان و در نهايت در ادبيـت        ه  كه در نگاه او بايد كارايي و اثرگذاري حقيقي واژه در آفرينش           

واژگـان و   . ضمن اينكه در ايـن راسـتا پيچيـدگي زبـاني هـدف نيـست              ،  متن را هدف قرار داد    
هاي زباني و همچنين در ادبيت متن را به عهـده      ترين نقش در آفرينش    ها در نگاه او مهم      تركيب

 مـتن شـعر آشـكارا    دارد در اين ميان وي ضمن تأكيد به نقش زبان و ساختار زبـاني در ادبيـت   
 از نظر من تنها از رهگذر زبان به عنوان نظامي برخاسـته از واژگـان و               ي عرب يبوطيقا «گويد  مي

  ).324و323، 1984، جهاد(» شود ها حاصل مي تركيب
 ة ديگـر در عرصـ  يقين گونـه موسـ  يـ ه ا كـ د گفـت    يـ  با قصيدة النثر  در   يقياما در باب موس   

هاي فراآوايـي در آن از نقـش و اهميـت بـسزايي                جنبه بلكه،  شود  هاي آوايي محدود نمي     مؤلفه
 و ه بـا معنـا  يهاي آوايي همـواره در ارتبـاطي دوسـو     برخوردار است و در اين راستا حتي مؤلفه       

 ه ايقاع در قصيد ةتر دامن    و در نگاهي عميق    مسئلهعالوه بر اين    ،  اند هاي احساسي و عاطفي     كنش
بدين معنا كه شاعر ساختارهاي معنـايي       ؛   شده است  النثر حتي در ساختارهاي معنايي نيز كشيده      

اي بچيند كه از رهگذر روابط ساختاري موجـود در معنـا نـوعي ايقـاع حاصـل           خود را به گونه   
ما در اين قسمت و در رابطه با قصائد نثر انسي الحاج به بررسي و تحليل نوعي ايقـاع در     . شود
 كـه از   راارد و سـپس نـوعي ايقـاع معنـايي    ي آوايي د  هاي فرمي خواهيم پرداخت كه جنبه       اليه

  .ردك خواهيم ياي در ادبيت متن برخوردار است نيز بررس كاركرد ويژه

   نوعي ايقاع در ساختارهاي فرمال متن-4-1-1
هاي شناخته شده و مرسـوم        م فراتر از جنبه   يپرداز يايقاع موردنظر كه در اين قسمت بدان م       

ران يا چرخش آوايي موجـود در مـتن اسـت            اين ايقاع   ،   است قصيدة النثر ايقاع   وحاصل يك د ،
اي   ساختارهاي نحـوي خـود را بـه گونـه         ،  ن شرح كه شاعر با محوريت قرار دادن يك واژه         يبد
اي كـه در      واژه،  شـود    منجر مي    آوايي بر محوريت يك واژه     يچيند كه به پديد آمدن چرخش       مي

مطلـب را بـا بررسـي       .  عهـده دارد   اي را بـه      فرم و محتواي متن نقـش و اهميـت هـسته           ةعرص
__________________________________________________________________________ 

گي هدف است؟ خير، هدف بازگرداندن معنـا و اثرگـذاري بـه واژه           اين نفرت از زبان معيار چيست؟ آيا پيچيد        -1
 .است
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» البيت العميـق   «ةشاعر در قسمتي از قصيد    ،  دهيم  اي از قصائد نثر انسي الحاج توضيح مي         نمونه
  :گويد مي» لن «از ديوان

، الحـاج  (1!اللّحم/ نزرعه لنخنقه / نبصقه و نزرعه  / نأكله و نبصقه  / ندفن اللّحم و نأكله   
  ).47، 1994، ب

» اللّحـم  «ة را با محوريت قـرار دادن واژ       يهاي  م كه شاعر واژه   يابي يم در ن شعر يبا نگاهي به ا   
اي تكرار كرده است كه حالت چرخش و دوران به ساختار آوايي متن بخشيده اسـت و                   به گونه 

هاي   عالوه بر مثال باال نمونه    . اين مطلب باعث شده است تا نوعي ايقاع دوراني شكل پديد آيد           
. هـا وجـود دارد      توان يافت كه چنين ايقاعي در درون آن         حاج را مي  ال  ديگري از قصائد نثر انسي    

در بررسي ايقاع قصائد نثر انسي الحاج با ذكر مثال ياد شده به چنين ايقاعي               » عبدالكريم حسن «
وي اين ايقاع را در پيوند با ساختارهاي ، نامد مي» اإليقاع الخفي  «اشاره كرده و آن را ايقاع پنهان      

) اإليقـاع الخفـي   (كند كه اصطالح ايقاع پنهان سازد و همچنين تأكيد مي   ح مي محتوايي متن مطر  
  ).220و219، 2008، حسن (ي خود اوست  مطالعات و تجربهةساخته و پرداخت

  :گويد مي» الرأس المقطوع «از ديوان» المهرّج «ي انسي الحاج در قسمتي از قصيده
الـريح  ،   الـريح  لفظه/ الريح/ هريح الشهيد ال/ ه األبجدي ه الحبر واجهه  الريح فالّح / الريح

69، 1994، الف، الحاج (2... ،هالريح اللّفظ/ هاللفظي.(  

» الـريح  «ةبا قدري تأمل در متن باال متوجه خواهيم شد كه شاعر با محوريت قـرار دادن واژ     
» لـريح ا «از ابتداي متن يعني از، ايقاع موردنظر يعني همان ايقاع چرخشي را برقرار ساخته است     

چهـارم تـا پايـان يـك        » ريح «خش آوايي هستيم و سپس از     رچهارم شاهد يك چ   » ريح «اول تا 
  .چرخش ديگر پديد آمده است

شود كـه عـالوه بـر     هاي فراواني از اين گونه ايقاع در قصائد نثر انسي الحاج ديده مي           نمونه
نجا مـا بـه دو نمونـه بـاال          در اي ،  دهندگي نيز به همراه دارد     اركرد ايقاعي نوعي كاركرد انسجام    ك

 ديگري از ايقاع در قصائد نثر انسي الحـاج معطـوف خـواهيم    ةاكتفا كرده و نظر خود را به گون       
  .داشت

__________________________________________________________________________ 
كاريم  مي.كاريم اندازيم و مي   بيرون مي .اندازيم خوريم و بيرون مي    آن را مي  . خوريم كنيم و مي   گوشت را دفن مي    -1

 تا ببلعيم گوشت را
بـادي  /  هاي باد، بادي از جنس واژه        هواژ/ باد  / دهد   باد گواهي مي  / آفريند براي حروف     باد جوهر را مي   / باد   -2

 .كه واژه است
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  نوعي ايقاع در ساختارهاي محتوايي متن -4-1-2
پـردازان   يي رسيده است كه مدافعان و نظريـه        النثر در مراحل پيشرفته به جا      هايقاع در قصيد  
البته بايـد بـه ايـن نكتـه         ،  زنند   ساختارهاي معنايي مي   ةاز نوعي ايقاع در عرص    اين نوع ادبي دم     

اشاره كنيم كه پژوهشگران براي ايقاع در معنا انـواعي را ذكـر كـرده و بـه اثبـات و تحليـل آن                        
كنيم و آن ايقاعي اسـت كـه      اند ما در اينجا تنها يك مورد از ايقاع در معنا را بررسي مي               پرداخته

  .شود  كنار هم قرار گرفتن ساختارهاي معنايي متضاد حاصل مياز رهگذر در
إيقـاع   «ايقاع برخاسته از تضادهاي موجود در سـاختارهاي معنـايي را          » حامد يوسف جابر  «

در نگاه وي از رهگذر برخـورد سـاختارهاي معنـاي متـضاد در مـتن و كـنش               . نامد  مي» التمايز
هـاي معنـايي      شوند كه ممكن است ويژگي      ميساختارهاي معنايي جديدي حاصل     ،  ها  متقابل آن 

 اي كه با معاني نخستين متن تفاوت داشـته باشـند   جديد و متفاوتي را در برداشته باشند به گونه        
توان گفـت كـه از برخـورد و كـنش           در توضيح مطلب باال مي    ). 303و302،  1991،  حامد جابر (

ساختاري كه ممكن   . شود  صل مي متقابل دو ساختار معنايي متضاد يك ساختار معنايي جديد حا         
سـاختار معنـايي سـوم در        «است با معاني نخستين متن تفاوت داشته باشد در نگاه حامد جـابر            

» شـود  واقع برخاسته از يكي از دو ساختار متضاد است كه بر ساختار متـضاد ديگـر غالـب مـي              
  ).306، همان(

) ايقـاع التمـايز   (ي متـضاد يمعنـا  برخاسته از ساختارهاي يتوان گفت ايقاع معناي    بنابراين مي 
بدين شكل است كه در متن سه سـاختار معنـايي وجـود داشـته باشـد دو سـاختار متـضاد كـه             

 يكـي از دو سـاختار       ةدهند و سوم سـاختاري كـه زاييـده غلبـ            ساختارهاي اصلي را تشكيل مي    
ـ       . شود  متضاد بر ديگري است كه بر كليت معناي متن حاكم مي           اي از    همطلب را بـا تحليـل نمون

  :گويد مي» لن «و از ديوان» خطّة «ي  در قصيدهيو، كنيم قصائد نثر انسي الحاج بررسي مي

نتِ تصرخين بين الصنوبرات    نـت  / . رياح صوتك إلي أحـشائي    / يحمل السكون ،  كُ كُ
ستتراً خلف الصنوبرات أتلقّي صراخكِ     نـتِ تـصرخين بـين      / . و أتضرّع كـي الترينـي     / م كُ

نت أختنبيء خلف الصنوبرات لئالّ ترينـي   / ! يا حبيبي تعال  : الصنوبرات ، إليـكِ / فـأجيء ، كُ
  ).37، 1994، ب، الحاج (1فتهربيِ

__________________________________________________________________________ 
من پـشت درختـان صـنوبر بـه     / صدايت را براي من   / آورد   زدي، سكوت مي   در ميان درختان صنوبر فرياد مي      -1

زدي كـه بيـا اي       در ميان درختان صنوبر فرياد مي     / كردم كه مرا نبيني      و عاجزانه تالش مي   / دادم   فريادت گوش مي  
 .پشت درختان صنوبر پنهان شده بودم كه مرا نبيني، تا بيايم و تو بگريزي/ معشوقم 
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اقبـال محبـوب بـه      : ي اصلي و متضاد برخوردار اسـت نخـست        يمتن باال از دو ساختار معنا     
پـس از تكـرار ايـن سـاختارهاي متـضاد           ،  روي گرداندن شاعر از اقبال محبـوب       و سپس  شاعر

 يك معناي جديـد سـاختار معنـايي         ياشود و با الق     م يكي از آن دو بر ديگري غالب مي        سرانجا
معنايي جديـد   روي برگرداندن شاعر از محبوب     شود در اينجا عالوه بر ساختار       سوم حاصل مي  

شود و در نهايت      نيز اضافه مي   فأجيء إليكِ فتهربي  = روي آوردن شاعر به سوي محبوب        يعني
شود و ايقاع معنـايي كـه    ديد و متفاوت از معناي نخستين متن حاصل مي      يك ساختار معنايي ج   

 يقـت نـوع  ي در حقيقاع و هماهنگين گونه ايا. گيرد شكل مي،  معنايي استفندر حقيقت يك  
 ت اسـت و خواننـده را بـه   يـ ه در نوع خـود حـائز اهم  ك در ذهن خواننده است     يكنكا ت ي يباز

  .ز بشودي نيي بتواند منجر به چندمعنايد در موارديو شادارد  ي متن وا ميدرنگ و تامل در معنا
 قصيدة النثـر كنيم ايقاع در معنا يك پديده مدرن است كه در متن     همان گونه كه مشاهده مي    

هاي ايقاعي شاعر از حد فرم و پيوند فرم بـا محتـوا گـذر                نوآفريني ةدر واقع دامن  . افتد  اتفاق مي 
چنـين  .  ايقـاعي در محتـوا تبـديل شـده اسـت        فـن  بگـوييم    كرده و به اين نوع ايقاع و يا بهتـر         

ـ            يهاي  پديده ويـژه سـاختار زبـاني در        ه در كنار شگردهاي ديگر شاعر در ساختارهاي ديگـر و ب
د آن در تعامـل     يـ ل معنـا و تول    كـ ه در   كـ هر چند   ،  زند   را رقم مي   قصيدة النثر نهايت ادبيت متن    

  .شتر برخوردار استيت بيشاعر و خواننده از اهم

  جهينت -5
 يده النثـر عمـدتا نگرشـ   يم بر قـص كه نگرش حاك اول روشن شد  ةبا آنچه گذشت در درج    

 يزبانـان بـا نگـاه      يفارسـ  ژهيـ پژوهشگران و به و   ،  مكدر نگرش حا  . نگر است  يو سطح  ناقص
 قـوت   ةه اساسـا نقطـ    كـ  آن   ييش معنا يها و گنجا   يژگياند و به و     پرداخته ين نوع ادب  ي به ا  يفرم
 ي شـاعران يهـا  يي به واسطه نوگرايده النثر در زبان عرب  يقص. اند توجه بوده  مكست   ا ده النثر يقص

 خاص به خود گرفتـه  يتي آنان هويرك فيردهايك الحاج و متناسب با رو  يس و انس  يادون: چون
ا يـ  پوي الحاج متنيس و انسي چون ادوني در نزد شاعران يعنيده النثر در خاستگاه آن      يقص. است

. وسته و گـسترده همـراه اسـت   ي پيها با خوانش  در آنييباي گسترده دارد و زيآفاق. و باز است 
 يشناسـانه و حتـ     يهـست ،  سـوررئال ،  انهيت صوف يس خاص يده النثر به خصوص در آثار ادون      يقص

. شـود  ي خالصـه نمـ  ييان چنـدمعنا كاً به امنجا صرفي در ايكيت هرمنوت يخاص.  دارد يكيهرمنوت
. ه نهفتـه در معناسـت  كبل، ستي نييقاي موسيز از هنجارهاي گر درين نوع ادبيت اي و مز ييبايز

ح ي صـح ك دريبـرا .  ورود بـه عـالم گـسترده معنـا    ي است بـرا يا نهيدر فرم تنها زمهاي   يآزاد
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 در آن ي معنـا يستيـ د به چيافت آن است باي در دريه خود چالش اصل   كده النثر   ي در قص  ييبايز
قت بـه نـوع     يافت در حق  يچالش در ،  دهد ي آن م   بودن ي معنا خبر از فلسف    يتسيچ. توجه داشت 

د در يـ با، ليـ  او وابسته است نه به روشـمند بـودن تحل  ينه فلسفيش زمينگاه خواننده و دانش پ   
. ش رفـت  ي پ يكي و هرمنوت  ي فلسف يرديكرد و با رو   كه همان جهان معناست غور      كجهان شاعر   

 ده النثريقصهاي  يژگيه در و  ك ييا معن يوستگيانفعال معنا و پ   ،  اي پو ييحضور معنا :  چون يمباحث
ـ   يـ ر ا  د ييبـا ي بودن معنـا و ز     يكيشود ضرورت هرمنوت   يده م يد  روشـن  ي را بخـوب ين نـوع ادب
ده ي در قـص ييباي ز كه چالش در  كند  ك يمسئله را روشن م   ن  يم ا ك دست   ين مطالب يچن. سازد يم

  .چالش در معناست نه فرم، النثر
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