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 .1مقدمه

تصاویر ادبی ورود به عررههای گوناگون خیال و تقویـت زبـان بـه شـیوههـای متنـوع بـا
استفاده از تشبیه (تشبیهی کـه مابـازای بیرونـی نداشـته باشـد) ،اسـتعاره و یـا تمثیـل اسـت و
بهطورکلی رورت مجازی بیان را در بر دارد .درواقع تصویر هنری نوع دیگری از تصویر اهنی
است که واقعیت بیرونی را در پرتو بازتاب عاطفی آن منعکس میسازد؛ یعنی واقعیت را ،نه بـه
آن رورتی که در خارج وجود دارد بلکه به رورتی که عواطف و اندیشههای انسـان دریافـت
میکند ،برمیتاباند .نقش تصاویر شاعرانه در انتقال تجربیات (افکـار و احساسـات) و تأمـل در
عنارر آن ،بازتابی از جهانبینی شاعر محسوب میشـود و شـاعر مـیتوانـد بـهوسـیله تصـویر
هرگونه شناخت و آگاهی خود از جهان هستی و زندگانی را در شـعر خـویش انعکـاس دهـد.
«خلیل حاوی» یگانه شاعر تصویرگرای عرب است که به تصویر مضمونهای ژرف انـدیش در
شعر خود پرداخته و شعرش مشحون از نمادهای عمیق و اشارات نغز فلسفی اسـت .چندانکـه
تأملات هستی شناسانه و روفیانه او شعرش را بهخوبی از آثار دیگران متمایز میکنـد .در میـان
تمام شاخصههای شعر حـاوی عینیـتگرایی محوریـت بیشـتری دارد .گـویی عینیـتگرایی در
کارش درک خا

خود را از اشیاء میطلبد و این نشاندهنده این است که ماده جهان خارجی

که تأثیرات و اندیشههای او از آن فراهم آمده تا چه اندازهای در سـیر تکـوین شـعر او مـثثر و
مربوط بوده است و او بهوسیله تصویر این رابطه را جاندار و زباندار ساخته است.
 .1 .1تعریف و بیان مسئله

بحث ایماژ (تصویر) یکی از پیچیدهترین موضوعاتی است کـه هـم شـاعر و هـم پژوهنـده
بهطور مساوی با مشکلات آن روبرو هستند .تصـویر در شـعر کـار را بـرای شـاعر ازآنجهـت
سخت مینماید که او باید بهوسیلۀ پردازندههای اهنی خود تجربههایش را به تصویر کشـیده و
با راهکارهای نوین و در سطحی مبتکرانه به مخاطب خویش انتقال دهد .پژوهنـده نیـز در ایـن
سیر باید دیدی عمیق داشته باشد تا ماهیت هـر تصـویر و نحـوۀ حرکـت فکـر و عاطفـه را در
نمایش آن سازه بهخوبی بکاود؛ از طرفی گستردگی حوزۀ تخیل شاعر و پشتوانۀ عظیم فرهنگی
او و نوآورش در شعر نشان دهندۀ نبوغ شاعر و بزرگی کار اوست و به همین خاطر بررسـی و
رسیدن به ژرفنای شعر شاعر را مشکل مینماید .ولی به تصویر کشـیدن هـر چـه بهتـر تجربـه
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شاعر و چگونگی آن و انتقال تجربه او به مخاطب بهترین نتیجهای اسـت کـه از ایـن پـژوهش
میتوان به دست آورد و دشواری کار را بدینوسیله آسان کرد.
تکیه ارلی بحث این نوشته بر پژوهشهای جدیدی استوار است که نقد ادبـی بهخصـو
نقد تصویر به آن پرداخته است و هم اینکه در این خصو

از منابع نقـد عربـی قـدیم کـه در

برخی مواقع شامل مطالب و موضوعات غنی و پر ارزش است غافل نگشتهایم.
در این پژوهش نگاه ما به مسئله تصویر هم ازلحاظ زیباییشناختی و فنـی و هـم از لحـاظ
نقدی خواهد بود .چون این نوشته بررسی تصویرسازی و تخیل هنری شاعری معـین اسـت ،از
ورود به مباحث کلی تا آنجا که ممکن بود پرهیز شده است ،تنها در برخی مـوارد بحـثهـایی
مثل سنت ،اسطوره و رمز و نماد و  ...پرداختهایم ،چراکه این عنارر نیز از گستردهترین زمینـه-
هایی هستند که در پرواز خیال شعری خلیل حاوی نقش اساسی را عهدهدار میباشند و هـم در
این قوالب که مکمل تصویر هستند ،شاعر توانسته افکار عمیق و احساسات انسانی و پرشورش
را در دنیایی زنده و پرتکاپو به حرکت دربیاورد .با توجه به مسائل مطرح شده در بالا ،کوشـش
کردهایم که توجه ارلی خود را معطوف به مهمترین عوامل انتقال معنا از طریق تصویر در شعر
بکنیم؛ بهعبارتیدیگر از سطح ساختارهای متنی که قابلمطالعه دقیقاند آغاز کردهایم و سپس به
سطح ساختارهای اجتماعی رسیدهایم که با محیط پیدایش و شکلگیری متن پیوند دارنـد .سـیر
آفرینش هنر تصویر نیز به مانند سایر هنرها به فرآیند اهنی خاری توجه میکنـد کـه لازمـۀ آن
فرایند خا

 ،تخیل و تداعی معانی است .تصاویر ادبی ورود به عررههای گونـاگون خیـال و

تقویت زبان به شیوههای متنوع با استفاده از تشبیه (تشبیهی که مابازای بیرونـی نداشـته باشـد)،
استعاره و یا تمثیل است و بهطورکلی رورت مجازی بیان را در بر دارد.
درواقع تصویر هنری نوع دیگری از تصویر اهنـی اسـت کـه واقعیـت بیرونـی را در پرتـو
بازتاب عاطفی آن منعکس میسازد؛ یعنی واقعیت را ،نه به آن رورتی که در خارج وجود دارد
بلکه به رورتی که عواطف و اندیشههای انسان دریافت میکند ،برمیتاباند.
تشکیل تصویر در شعر در پرتو فلسفۀ زیباییشناسـی جدیـد یـا بـر اسـاس آن بـرای همـۀ
شاعران بهراحتی میسر نمیشود و میل به آفرینش چنین رورتی در روح شاعر ،با فرهنـ

او و

میزان آگاهیاش از حقیقت تعبیر هنری ارتباط نزدیک دارد و با تقلید به دست نمـیآیـد .نقـش
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این تصاویر شاعرانه در انتقال تجربیات (افکار و احساسات) و تأمـل در عنارـر آن ،بازتـابی از
جهانبینی شاعر محسوب میشود و شاعر میتواند بهوسیله تصویر هرگونه شـناخت و آگـاهی
خود از جهان هستی و زندگانی را در شعر خود انعکاس دهد .در میان تمام شاخصههای شـعر
حاوی ،عینیتگرایی محوریت بیشتری دارد .گویی عینیتگرایی در کارش درک خا

خـود را

از اشیاء میطلبد و این نشاندهنده این است که ماده جهان خارجی که تأثیرات و اندیشههای او
از آن فراهم آمده تا چه اندازهای در سیر تکوین شعر او مثثر و مربوط بوده است و او بهوسـیله
تصویر این رابطه را جاندار و زباندار ساخته است؛ بنـابراین بایـد دیـد کـه برداشـت شـاعر از
زیستن در این چهارچوب چه بوده است و با چه عوامل ژرفساخت اهنی در این شگرد ادبی
سروکار داریم که میتوان آن را در مضامین و انگارههای تصاویر و رور خیال جستجو کرد؟
 .2 .1پیشینۀ پژوهش

خلیل حاوی از شاعران نوگرای لبنانی است که مقالات و کتابهای فراوانی دربـارۀ زنـدگی
و آثار او چاپ شده است.
« بررسی نمادهای خیزش در سرودههای خلیـل حـاوی» از احمـد رضـا حیـدریان
شهری ،شماره  3نشریه لسان مبین
« بررسی شخصیت مسیح (ع) در شعر خلیل حـاوی» از هـادی رضـوان و نسـرین
مولودی ،نشریه ادب عربی دانشگاه تهران دوره  5سال 7931
« بررسی تطبیقی اسطورههای دینی در شعر خلیل حاوی و احمد شـاملو» از نارـر
قاسمی زروه و بهرعلی رضایی ،شماره  11سال  7935کاوش نامه ادبیات تطبیقی
« دلالت نمادین رن

در شعر خلیـل حـاوی» از محسـن پیشـوایی علـوی و شـهلا

شکیبایی فر ،نشریه نقد ادب معارر عربی شماره  71سال 7935
« بررسی کهنالگوی آنیما و تولد دوباره در اهن و زبان خلیـل حـاوی» از حسـین
ناظری و کلثوم ردیقی ،نشریۀ زبانپژوهی شماره  3سال 7931
پیشاز این پژوهشهای زیادی پیرامون زندگی و اشعار خلیل حاوی انجام شـده اسـت امـا
جستجو در بین مقالات و کتب مختلف حکایـت از آن دارد کـه در هـیق مقالـهای بـه رـورت
مستقل به واکاوی تصویر در خلال اشعار خلیـل حـاوی پرداختـه نشـده اسـت .نوشـتههایی را
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میتوان یافت که به بررسی این جریان شعری پرداخته است و یا در رونـد بررسـی مکتبهـای
ادبی معارر عربی از شاعران و جریانات آن یاد کردهاند.
 .3 .1ضرورت و اهمیت پژوهش

پژوهش حاضر در پی واکاوی یکی از اساسیترین و پرکـاربردترین ارـطلاحات نقـد ادبـی
است .تصویر بهعنوان یکی از بحثهای مهم شعر عصر معارـر ،بسـیار حـائز اهمیـت هسـت؛
چراکه بهمثابه شالوده و بنای اجزای شعر محسوب میشود .ماهیت این مقوله چنـان اسـت کـه
گاه ،هنر را بهعنوان تفکر به وسیله تصویر تعریف کردهاند .تصـویرهای شـعری خلیـل حـاوی
نقش مرکزی در جهانبینی او و بهتـرین وسـیله بـرای دیـداری کـردن عواطـف و احساسـات
درونیاش و نیز بازتاب هنـری دغدغـههـای هستیشناسـی او دارد؛ پـس بـهمنظور شـناخت و
رسیدن به یک خوانش تازه در متون معارر عربی توجه و بررسی این موضوع ضـرورت مـی-
یابد.
این پژوهش ابتدا با نگاهی کلی به محتوای تصـویر آغـاز گشـته و بعـد از آن مختصـری از
زندگینامه خلیل حاوی و تأثیرپذیریاش از شاعران غربی اکرشده است .همچنین به مضـمون
اشعار دیوان و تصویرگری او در این اشعار پرداختهشده است و در پایان به مهمترین عوامـل و
مواد تشکیلدهنده تصویر شعری و محتوای تصویری اینگونه اشعار و نیز نقد تصویر که محور
اساسی پژوهش به شمار میآید ،پرداخته شده است.
 .2نگاه کلی به محتوای تصویر و مکانیسم انتقال آن

تصویر هنری ،مفهوم ارلی تئوری زیباییشناسی اسـت و هنـر نمیتوانـد از تصـویرسـازی
چشم بپوشد؛ زیرا تصویرسازی ،روح حتمی و اات و خصلت ویژه و ارلی آن اسـت .تصـویر
با خیال ارتباطی مستقیم دارد و برخی تصویر و خیال را یکی میدانند ،چون هم ازنظـر لغـت و
هم ازنظر ارطلاح با هم یکی هستند؛ لذا تنها به دلالت بصـری محـدود نمیشـود .هنرمنـد بـه
کمک نیروی خیال به ساختن استعاره و تشبیه و ...میپردازد و این تصویرسازی چنانکه ارسطو
گفته است اکتسابی نیست .تصویرسـازی درکـی شـهودی از تشـخیص یگـانگی و اتحـاد بـین
ناهمانندیهاست که در روایتی نو و تازه نمایان میشود (دستغیب.)713 :7919 ،
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تصویر زاییده واژههایی است که از آن مشـتق شـده اسـت؛ یعنـی واژه ( (Imaginationبـه
معنای قوه تخیل و تصویر؛ اما اندک تفاوتی میان خیال و تصویر میتوان قائـل شـد و آن اینکـه
«خیال به معنای مجموعه تصرفات بیانی و مجازی است و تصویر شامل هرگونه بیان برجسته و
مشخص» .پستصویر هنری همان ساختار بیرونی است که از حالت درونـی حکایـت میکنـد.
تصویری که عواطف ما را برانگیخته نسازد ،تصویر هنری نیست ،بهعبارتیدیگر تصـویر هنـری
مشخصۀ منحصربهفرد هنر راستین است (همان.)731-737 :7931 ،
تصویر یعنی ایجاد هماهنگی و تناسب میان اندیشه و سبک ،یـا زبـان و احسـاس .بهوسـیله
تصویر است که میتوان یک مفهوم اهنی و انتزاعی را برای مخاطب تبیین کرد؛ لذا بررسی هـر
متن ادبی باید در چهارچوب روابطی باشد که زبان متن از جهت ساختار ،تصـاویر و رمزهـا آن
را میسازند .زبان یک متن ررفاً واژگانی نیست؛ بلکه مهمتر از آن ،روابـط تودرتـوی واژگـان
است .یکی از مهمترین رابطهها در واژگان متنی ،رابطه تصویری است؛ لذا گفتهانـد تصـویر در
بیان حالت یا رخدادی است با تمام اجزای آن یا مظاهر محسوس آن و تابلویی اسـت متشـکل
از واژگان یا قطعههای ورفی در ظـاهر ،تصـویر دارای قـدرت الهـامبخش و فراتـر از قـدرت
آهن

و ریتم است؛ چون هم الهامبخش اندیشه است و هم عاطفه .نقـش رسـانهای تصـویر در

یک متن ادبی از دیگر عنارر بیشتر و کارکرد تصویر در متن مفهوم ساختن معنا است (سـیدی،
.)901 :7931
 .3حاوی و اشعار او

از نظر کندوکاو در مایههای اندیشگی و بازنمود جهـانبینـی ،حـاوی را بایـد فیلسـوف یـا
شاعری فلسفی دانست .شعرش به اعتبار محتوا ،تصویرگر اضـطرابهای انسـان معارـر اسـت
(شفیعی کدکنی .)703 :7931،قلمرو تخیل در جهان اهن حاوی ،از یک تخیل رسـمی و متغیـر
مشتق گردیده است و تخیل مادی در اهن او راهی ندارد؛ چراکه دورهای که حـاوی در آن بـه
سرمی برد ،دوران رخوت و رکود است و هیق رفت ثابتی را نمیتوان در اشیاء یافـت .تخیـل
به تعریف گاستون باشلار ( (Gaston Bachelardمرموزترین نیروی روانی کیهان است ،او میـان
دو نوع تخیل تمایز قائل میشود :تخیل رسمی و تخیل مادی .او هـر دو نـوع تخیـل را چـه در
طبیعت و چه در اهن فعال میداند .تخیل رسمی ،مسئول تمـام زیبـاییهـا و جلـوههـای غیـر
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ضروری طبیعت مثل گلهاست ،درحالیکه تخیل مادی بـه دنبـال سـاختن چیزهـای بـدوی و
جاودان است .در جهان اهن تخیل رسمی مشتاق ساختن جلوههای تازه و پدیـدههـای متنـوع
است ،حال آنکه تخیل مادی مجذوب عنارر پایدار چیزهاست (باشلار.)75 :7931 ،
در میان شاعران اواخر قرن نوزدهم خلیل حاوی به علـت بعضـی تمایلـات خـا

کـه در

تصویرگرایی داشته دارای تشخص و امتیـازی اسـت و ایـن خصورـیات تصـویرهای دقیـق و
ملموس او است که وی را از معاررانش جدا مـیکنـد .حـاوی ،یگانـه شـاعری اسـت کـه بـه
مضمونهای ژرف اندیشه در شعر پرداخته و شعرش مشحون از نمادهای عمیق و اشارات نغـز
فلسفی است چندانکه تأملات هستی شناسانه و روفیانه او شعرش را بهخوبی از آثـار دیگـران
متمایز میکند (اسوار .)955 :7937 ،وی در یکی از دشوارترین دورههای تاریخ معارر عرب به
سر میبرد ،شکستهای پیاپی ارتشهای کشورهای عربـی در جنـ
جن

بـا رهیونیسـتها ،آغـاز

داخلی لبنان در سال  7315و اشغال بیـروت از سـوی نظامیـان اسـرائیلی در سـال 7331

سبب سرخوردگی و یأس او شد .درونمایه اشعار او در این مدت نومیـدی بـس ژرف ،گریـز،
رسیدن به مرحله مرگ و تعارض میان انزواطلبی و جمعگرایی ،تضاد و تعارض میـان نیکـی و
بدی ،شک و ایمان ،بیزاری از زمان و مکان کنونی ،بشارت رسـتاخیز و نیـز تقابـل پیشـرفت و
فناوری در شـهرها بـا احساسـات ارـیل روسـتایی ،از ویژگیهـای شـعر اوسـت (اسـماعیل،
 )901-907:7333و (عباس .)791:7930،او به تصویرگرایی دقیق و انتزاعی ،خلق استعارههـا و
تعابیر نو پرداخت و مضامین عمیق را به شـیوهای مناسـب عرضـه کـرد (جیوسـی 1111 ،ج:1
 .)311حاوى زندگى و هویت خود را در شعر جستجو میکرد .به هماهنگى و همسویى محتـوا
و شکل پایبند بود و مضامین را از عنارر زیبایی شناسانه جدا نمیدانست (ایلیا حـاوی:7333 ،
.)730
گرایشی بهسوی فلسفیدن در معنای شاعرانه کلمه در اشعار تصویری حاوی به چشـم مـی-
خورد .فلسفیدنی از گونۀ اندیشههای نیچه ،اندیشـیدنی کـه خاسـتگاهش اندیشـه آزاد اسـت و
بیرون شدن از چهارچوب مفهومهای معینشده .موج احاطۀ اندیشههای نیچه و دلبستگی او به
کتاب «چنین گفت زرتشت» کاملاً در اندیشههای شعریاش بهویژه در اولین دیوان خود به نـام
«نهرالرماد» کاملاً محسوس است.
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قصیده البحّار و الدرویش (دریانورد و درویش) ،که در نهرالرماد چاپ شـده ،تقابـل تمـدن
شرق و غرب را نشان میدهد و درواقع ،بیان رادقانه تحولـات روح سرگشـتۀ شـاعر اسـت و
بحران روحى انسان عصر جدید را بازنمایی میکند که در پى رسـیدن بـه شـناخت و معرفـت
است ،اما آن را نمییابد (جیوسى1111 ،ج.)319 :1
تغییر و تحول در نگرش شاعر نسبت به زمان را در این شعر حاوی میتوان مشـاهده کـرد،
درویش حقیقت ثابتی را متبلور میسازد که با زمان و مرگ در چالش اسـت و توأمـان «خـدا و
زمان» در کلبه او آرام میپذیرند ،ولی دریانورد که نماد شاعر مسافر است ،با اشیاء زایل شـونده
همآغوش میشود و در ادامه این رهایی از پنجه زمان ،میبینیم که دریانورد بـا درویـش متحـد
میشود و با نوزایی و تجدد پیروزی خود را بر زمان اعلان میکند (عباس.)755 :7930 ،
دومین دیوان شاعر «الناى و الریح» (نى و باد) ،با مضمون و درونمایهای اگزیستانسیالیسـتی
و تصویرهایی سورئالیستی است که نگرانی و حیرت و ابهام در آن ،آنقدر عمق مـیگیـرد کـه
شاعر را وا میدارد تا به ژرفنای جهانی بیندیشد کـه تمـام هسـتی در آن ،هسـتی آواهاسـت ،و
همین آواهای زودگذر و شکننده گواهی میشود برای قدرتمندترین واقعیتها ،و تا اینکه بادها
و آواهای سرنوشتساز درنهایت به لنگرگاه یقین برسد (ایلیا حاوی.)730 :7333 ،
در منظومۀ «السندباد فى رحلته الثامنۀ» (سندباد در هشتمین سفرش) که در فارله سالهـاى
 7353تا  7353سروده شده است ،شاعر دست به یک آفرینش اسطورهای جدیـد مـیزنـد و بـا
نقاب سندباد رخ مینمایاند و به قصد سفر بیرون میرود .وى در این شـعر -از درون اسـطوره
سندباد -اسطورۀ انسان معارر تنها و درخودفرورفتهای را به تصویر میکشد ،و بهواسطۀ اشاره-
های اساطیری محیط اجتماعی را روشنتر میسازد.
حاوى در این مرحله با گذار از تأملات روفیانه ،مظاهر مادّى و نمادها را بهگونـهای جدیـد
ترسیم میکند .در مجموعه »بیادر الجوع» (خرمنزارهاى گرسنگى) ،تصویرى سـیاه و تاریـک از
اوضاع تاریخى جوامع عربى نشان میدهد.
دیوان «الرعد الجَریح» (تندر زخم آگین) در سالهای ( 7331ـ  7313م) سروده شده اسـت.
در شعر «الاُمّ الحزینۀ» (مادر اندوهگین) ،که در این دیوان منتشرشده ،مادر همان مـریم مقـدّس
است که از مرگ مسیح علیهالسلام رنج میبرد.
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به باور حاوى ،اگر مریم پیکر مسیح را تشییع کـرد مـادرانِ عـرب در سـایه حکومـتهـای
مستبد ،هزاران هزار مسیح را تشییع میکنند .جهانی که در آن روایت انجیلها امروزی میشـود
و گسترش مییابد و باور شاعر به این اهنیت میرسد که پیـامآوران نیکـی و مهربـانی قربـانی
میشوند و هر زنی مریمی است و هر مریمی را عیسائی بـر رـلیب .تنـدر زخـم آگـین همـان
نجاتدهندۀ ملتهای عرب از عقبماندگى است و زخمى که بر تـن دارد نشـانۀ ایسـتادگى و
پایدارى او در راه آرمانِ خویش و تفسیری از اندیشۀ خود است .حاوى در این دفتر اندکاندک
از شک در مورد سرنوشت ابهامآلود جوامع عربى آسوده شده است.
دفتر شعری «مِن جحیم الکومیدیا» (از دوزخ کمدى) ،که در سالهای جنـ

داخلـى لبنـان

( 7315ـ  7331م) نوشتهشده است ،فساد اجتماعى و سیاسىِ دامنگیر جوامع عرب را ترسیم و
در پایان ،شاعر به این ادراک میرسد کـه مـرگ بـه رؤیـایى دسـتنیافتنى و انتظـاری طولـانی
تبدیلشده است .حاوى در این دفتر شعریاش امیدى به رهایى از دوزخ این جهان ندارد.
 .1 .3تأثیرپذیری حاوی از شاعران غربی

پرداختن به نوگرایی و مدرنیسم در شعر معارر عربی ،بدون جستوجوی ریشههای آن در
فرهن

ادبی غرب و بررسی نظام فکری آن ،درباره شـعر ،پژوهشـی ناتمـام و سـطحی اسـت؛

ازاینروی بررسی جنبههای مدرنیسم ،بهویژه تصویرگری و پیوند آن با اندیشههای دیگـر مثـل
نمادگان و غیره ،در مکتبهای ادبی غرب ،مانند امریکا ،انگلیس و فرانسه ضروری است.
پژوهندگان ادبیات ،کاملاً بر این موضوع آگاهاند که پرداختن به تصویر و بازتابِ آن در شعر
معارر عربی را نمیتوان تنها در چهارچوب تأثیرپذیری از غرب ،منحصـر دانسـت؛ زیـرا ایـن
موضوع ،میتواند از دیدگاههای دیگری چون مردمشناسی ،روانشناسی و فلسـفی نیـز بررسـی
شود .هرچند بیشتر این دیدگاهها نیز حارل اندیشۀ متفکران غربی ماننـد ازرا پاونـد و تـی اس
الیوت است .برخی شاعران معارر همچون خلیل حاوی ،بیشترین تأثیر را از نقد ادبی و در پی
آن ،شعرِ غربی گرفتهاند .این شاعر ،بسیاری از جنبههای شعر غربی را در شعر خود اوب کرده
است .بهبیاندیگر ،حاوی شاعری نوآور هست و نمیتوان گفت که از شاعران غربی تقلید کرده
است؛ چراکه همگان بر این باور هستند کـه ضـرباهنگی تـازه بهمنزلـه اندیشـهای تـازه اسـت.

مجله زبان و ادبیات عربی (مجله ادبیات و علوم انسانی سابق)

00

شماره نوزدهم

ازجمله شاعران و منتقدان غربی که بیشترین تأثیر را نهتنها در شعر خلیل حاوی ،بلکه در اشعار
عربی معارر ،داشتهاند ،تی اس الیوت شاعر آمریکایی و استادش ازرا پاوند است.
ماهر شفیق فرد ،معتقد است که رگههای مشترکی چون :نیاز به رهایی ،ضـرورت رسـتاخیز،
اشتیاق به آسایش و رستگاری در شعر سرایندگان تموزی مانند سیاب ،ادونیس و خلیل حـاوی
دیده میشود که نتیجه تأثیر مستقیم الیوت بر آنهاست (میرزایی نیا و همکاران.)711:7931 ،
 .2 .3حاوی تصویرگر

با توجه به رویکرد لغوی تعریفهای متفاوتی از تصویر ارائه شده است .بسیاری از منتقدان
تصویر را معادل و همسن

استعاره قرار داده و از آن بهعنوان نوعی مجاز تعبیر مـینمایـد؛ امـا

گروه دیگری میان تصویر و مجاز تمایز میگذارند و آن را با مدرکات حسی مـرتبط مـیداننـد،
گروه سوم تصویر را به لحاظ ساختاری قسمی رمز و نماد میدانند؛ در این میان ،نظر گروه اول
که استعاره و تصویر را باهم مرتبط میدانند ،غالب است .ارسطو در این مورد مـیگویـد« :هنـر
بهکارگیری استعاره عظیمتر از هر چیز دیگر است و محال است که شاعری بـا آن آشـنا نباشـد،
چراکه آن نشاندهندۀ نبـوغ شـاعر اسـت» (علـی جمعـه .)01 :1113،تخیـل نقـش بنیـادین در
شکلگیری تصویر دارد و محمود فتوحی این فرآیند را اینگونه معرفی میکند:
«فرآیند تصویرسازی خیالی اهن چنان است که خطوط خیال در تقاطع با یکدیگر به اهـن
متبادر میشوند ،گویی چند عکس ،مثل اسلاید رویهم نمـایش داده مـیشـود .از ترکیـب ایـن
عکسها تصویر تازهای پدید میآید ،اهن آدمی با این عملکرد خلاق میتواند دنیای مطلـوب و
دلخواه خویش را بیافریند .کولریج ایـن عمـل را تخیـل ثانویـه نامیـده اسـت و آن را از ادراک
تکبعدی و سادۀ عکس اشیاء یا تخیل خام اولیه جدا کرده است .به عقیده کولریج مایه تمـامی
فعالیتهای شعری و هنری ،همین نوع تخیل ثانویه اسـت؛ نیرویـی اسـت کـه اضـداد را بـاهم
سازش میدهد و در همه حال سعی بر آرمـان سـازی و اتحـاد بخشـی دارد» (فتـوحی:7933 ،
.)771
تأثیر دامنهدار حاوی چـه در جایگـاه شـاعر ،بـاوجود زبـان نمـادین و بیـان پـر تصـویر و
دشواریاب شعر او و چه در مقام منتقد و شعر گزار ،سخت مشهود است .حاوی در حوزه شعر
و شناخت و نقد شعر به اهنی پویا و نواندیش و خلّاق و قریحهای پرمایه و هوشـی سرشـار و
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نگرش و بی نشی ناقد و درک و استنباطی ژرف و مطالعه و تتبعی تام و ممارست و جهـد تمـام،
معروف است .او معنا را در شعر از پیشینیان گرفته و نیز بهتمامی بـه شـعر امـروز نظـر داشـته
است .وی همواره شاعری زنده و آفرینشگر بوده و همـراه تحولـات زنـدگانی اجتمـاعی گـام
برداشته است.
حاوی بر مشربها و دیدگاههای ناقدان و سخنسنجان دیرین آگاه بود و به تازهترین یافته-
ها و نگرههای نقد ادبی جدید و مباحث نظری شعر در مغرب زمین آشنا .بصیرت نافذ او ،هـم
نایافتهترین ظرایف شعر کهن را میکاود و هم در پدیـد آوردن جدیـدترین و آشـناییزداتـرین
تصاویر مرکب در شعر ،اثر بلافصل دارد.
 .4عوامل تشکیلدهنده تصویر در شعر خلیل حاوی

بهطورکلی خیال و تصویر هنگامی رخ مینماید که حادثهای در منطق عقلی و عموم کلام به
وقوع پیوندد و جایش را به نوعی مجاز بدهد (احمد سلطانی)11 :7930 ،؛ بـدین رـورت کـه
عنارر سازندۀ یک خیال یا تصویر در کلام را باید در فراسوی حقیقت عام و منطق عقلـی کلـام
جستجو کرد که به رورتهای تشبیه ،تشخیص ،اندماج و تلفیـق میـان متضـادها و  ...در کلـام
جلوه میکند.
در پیرامون هریک از این عنارر سازنده تصویر در کتابهای قدیم و جدیـد بسـیار سـخن
گفتهاند و ما در اینجا تنها مصداقهایی از آنها را در شعر نو بهدست میدهیم.
 .1 .4تشبیه

ورود در مباحث پهناور تشبیه که در کتابهای بلاغی آمده ،از حورله ایـن نوشـته خـارج
است و فقط به اعتبار اینکه یکی از مواد سازنده تصویر است ،بـه بعضـی کلیـات کـه اکرشـان
الزامی است اشارهای میکنیم.
بیشتر توجه قدما به تقسیمبندی تشبیه بوده و در این راه غالباً افراط کـردهانـد .بـهعنوانمثال
بهاءالدین السبکی برای تشبیه دویست و هشتادونه قسم برشمرده اسـت .البتـه در میـان اینهـا
کسانی نیز هستند که به تشبیه با نظری متفاوت از نظر دیگران نگاه کردهاند و یکی از آنها ابـن
طباطبا است که به تشبیه با دید هنری مینگـرد و آن را از جهـت رـوری یـا معنـوی بـودن و
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و ردا تقسـیم مـیکنـد کـه همـین توجـه او بـه نمودهـای

و ردا و حرکت و از این قبیل نشانه التفات او به جنبه هنری تشـبیه اسـت

(فاطمی.)11 :7913 ،
خطیب قزوینی تشبیه را در مواردی میداند که ناقص حقیقی یا ادعایی را بـه مشـبهبـه کـه
وجهشبه در آن کامل است ،نسبت دهیم ،ولی اگر مقصود تنها جمع بین دو چیز باشد در امری،
میگوید «بهتر است آن را تشبیه نگوییم ،بلکه در اینگونه موارد حکم به تشـابه کنـیم» (همـان،
.)13
تشبیه یکی از ابزارهای مجازی تشکیلدهنده تصویر شعری است و نیز از ارلیترین آرایـه-
های شعری که شعر با آن خود را به ظهور میرساند .تشبیهاتی کـه خلیـل حـاوی در تصـاویر
شعری خویش عرضه کرده ،تشبیهات سطحی و جزئی نیستند؛ بلکه انعکاسدهنده نـوعی ابهـام
و پیچیدگی است ،بهعبارتدیگر تشبیهات شعری او ررفاً جمع بین طرفین (مشـبه و مشـبهبه)
نیست؛ بلکه او از این آرایه میان اجزای متناقض و بین جزء و کـل ،وحـدت ایجـاد مـیکنـد و
تشبیه در تصاویر شعر او همانند شبکهای با رشتههای گسترده است که بین نقاط بسیاری رابطه
برقرار میسازد و به ژرفای اشیاء نفوا میکند و آن را با حقیقتش ظاهر میسـازد و در حقیقـت
نیرویی میشود که قادر است میان اجزای متنافر پیوند ایجاد کند.
چنانکه عباس عقاد معتقد است «شاعر کسی است که به جوهر و اات آن پی ببرد نه کسـی
که آنها را برشمرد و اشکال و رن ها و تعدادش را تعیین کند .فضیلت شـاعر در ایـن نیسـت
که بگوید این شیء به چه چیز ماننده است بلکه برتری او در این است کـه بگویـد ایـن شـیء
چیست و از درون آن و از ارتباطش با زندگی سخن بگوید( »...علی جمعه.)03:1113،
شاعر باید از ظاهر خارجی اشیاء عبور کند و از وجود خود با اشیاء ارتباط برقـرار سـازد و
این درواقع ،همان تشبیه واقعی است که شاعر بتواند هر آنچـه در وجـودش بهرـورت واضـح
درک کرده ،از آن پرده برگیرد و از مکنونات آن خبر دهـد؛ چراکـه هـر بیننـدهای مـیتوانـد آن
اشکال و رن ها را به همان رورت که شاعر میبیند ،دریابد .این نیـروی نفـوا و فـرورفتن در
عمق اشیاء و دامنه گسترش آن است که شاعر را از بقیه جدا میسازد حـاوی در قصـیدهای بـا
عنوان شجرۀ الدر مینویسد:
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ما ااطعم ُ ا ا ا ُُملس ا ا ُُ/يلما ا ا ُُفا ااظُمل ا ااط ُُ/تلتا ا ا ُ ا ا ُُملخصا ا ا ُُ/وُمضا اات ُ ا ا ا م ُُ( ا ااطو ُ
ُ .)921ُ:9191
ترجمه :تا زمانی که نشانههای تازیانه /در استخوانها خودنمایی کند /بر دور کمر مـیپیچـد
به مانند کمربندی.
همانگونه که میببینیم حاوی در این بند شعری ،اثر باقیمانده از ضربات شلاق بر بدن کنیز
را آن هنگام که در ظلم و ستم مرد و حالتی از بردگی قرارگرفته به کمربندی تشبیه کرده که بـه
دور کمر زن بستهشده است .او در این تشبیه ررفاً بر روی تشـبیه حسـی تکیـه نکـرده اسـت
معنای مثبت دلالتکننده بر کمربند با معنای مثبت ضربات ناشی از شلاق متفاوت است (نفـرت
پنهان در جان کنیز و خودخواهی مطلق در نفس جلاد؛ جلاد برای راحب شدن کنیز به شلاق و
زور پافشاری میورزد ولی در این تلاش شکست میخورد آنگاه پریشانیهـای وی زیـاد مـی-
گردد تا به حد کابوسی دردناک بدل میشود که مالک شدن کنیز را امری غیرممکن میپندارد.
در این میان آزادی و بازگشت به دامانِ طبیعـت دسـتنخورده ،جـایی کـه پـاکی بـهدور از
شهوت و سلطه مرد باشد ،به اهن کنیز خطور میکند؛ یعنی شلاق زدن کنیز تأثیر مثبتی بـر وی
داشته و تصمیم به آزادی و بازگشت به طبیعت گرفته است .تمرکز شـاعر در تصـاویر تشـبیهی
خود بیشتر مواقع بر روی تشبیهات غیر حسی و درونی است:
کا ا ُُم ااطُ کا اُهُ نا اظُ سا اي ُ/عما اُهُم ااطُک ااط ُعما ا مُُ/ک ااط ُک ااطُُف ااظُعوميا اطهُ/تا ا ُُمل نکبا ا ُُ/وُ
ملخ ا ااطفيشُُتطي ا ا ُ/ک ا ا ُما ااطُ ع ا ا ُ ُ نا ااوُ م ُ/مض ا ا ُُتطف ا ا ُُفا ااوُ ا ا ُُ ا ا

ُ/فا ااظُ سا ااظُ

ملصمتُُملمُي ُُ( طو ُُ .)19-11ُ:9111
ترجمه :همۀ چیزی که به یاد دارم ،این است که اسیرم / ،عمرش عمـر نیسـت /.بلکـه تنهـا
غاری است که در گوشههای آن عنکبوت میخزد و خفاشها پرواز میکننـد  /همـه آنچـه کـه
میدانم این است که من میمیرم/ ،همچون لقمه ناچیز در شکم نهن /در یک سکوت بیپایان.
حاوی در اینجا دوران زندگی خود را به غاری تاریک که پر از عنکبـوت و خفـاش اسـت،
تشبیه کرده است .هیق تشابه حسی میان عمر و کهف (غار) نیست اما او بـا ایجـاد یـک پیونـد
درونی بین این دو از ظواهر حسی به عمق آنها نفوا کرده است .مشاهده میکنیم کـه چگونـه
شاعر مشبهبه را که همان کهف است در بطن معنای مشبه که همـان عمـر و دوران زنـدگیاش
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است فروبرده و بدینوسیله تصویر تشبیهی را به سمتوسـویی حرکـت داده کـه بیشـتر نمـود
دهنده جهان مرگ است تا انتساب به عالم حیات و تجدد .راه یافتن و نفـوا بـر عمـق و بـاطن
اشیاء تأکیدی بر سخن رلاح عبدالصبور است که میگوید شاعر کسی است که مناسـبات میـان
عنارر و پدیدهها را با تکیهبر نیروی خیال خـود کشـف و بـا چیـرهدسـتی و توانـایی آنهـا را
ترکیب و به هم دیگر پیوند دهند .نه مثل شاعران قدیم کـه مـاده کـاریاش در تشـبیهات فقـط
ظاهری بود و حسی (علی جمعه.)03-03 :1113 ،

آهُمنُن موُوكطب سوُملذيُ/ين ضُمل ْعبُب ْ و ُ

فغان از خواب وکابوسم که /ترس را در چهرهام فوت میکند.

ترجمه :خواب وکابوس شاعر به انسانی تشبیه شده که چیـزی تـرس و وحشـت همچـون
خاک را در رورت شاعر فوت میکند.
نج ُمل م ُُمشل لُُم َّمظُ( طوي ُُ )29ُ:9192
ترجمه :در این مصرع ،عمر را به انسانی تشبیه کرده که پایش لنـ
عمرش را همچون این انسان لن

وخـونین شـده وشـاعر

و خونین با خود میکشد.

در تشبیهات حاوی ،عمق احساس و خبر دادن از چیزی ژرفتر از سطح و پوست همیشـه
به چشم میخـورد و ارجـاع و ارـل ایـن تشـبیهات بـه مبـدأ عمیـقتـر از حـواس و ظـواهر
بازمیگردد.
 .2 .4تشخیص یا شخصیتبخشی به اشیاء

جان بخشیدن به اشیاء و آنان را چون موجودی زنده انگاشتن ،نابترین جوهر شعری است
و زندهترین تصویرها را به اهن انسان القاء میکند .علـی عشـری زایـد در مـورد ایـن ویژگـی
شعری چنین میگوید« :تشخیص ابزاری است که امور معنوی و غیر حسی در آن دارای وجـود
و جان شدهاند و مظاهر طبیعت و اشیاءِ جامد و بیروح هرکدام در کاری هستند و روح حیـات
در آنها دمیده شده است» (عشری زاید .)31 :7313 ،در این ویژگی اسـت کـه جهـان زنـده و
پرحرکت به چشم میآید و با تأمل در این ویژگی شعر پی به اهمیت این هنـر بـرده مـیشـود؛
زیرا قلمرو آفرینش آن سرزمینی است که نه محسوس است و نـه نامحسـوس و انتزاعـی .بـین
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واقعیت و محسوسات از یکطرف و مجردات و معنویات از طرفی پل زده و بر آن ابداع هنری
و تصویرگری پایهگذاری شده است (فاطمی.)735 :7913 ،
حساسیت شاعرانه خلیل حاوی در برخورد با جهان و برداشتهای هنرمندانهاش از مسـائل
و مشکلات اجتماع خود ،در وسعتی تجلّی کرده است که از حـدود اسـتعدادهای عـادی فراتـر
میرود .در تصویرها عموماً و در جان بخشیدن خصورـاً نگـاه او در عمـق اشـیاء نفـوا کـرده
است .بهعنوانمثال ،فرو رفتن شاعر در امور انتزاعـی و عرضـه آنهـا در تصـاویر محسـوس و
بهرورت زنده و پویا را میتوان در قصیده عند البصارۀ نشان داد:
سا اات ُُما ااطُتُحک ا اظُل ينُ ا ااطُ/خط ا ا ُُمل ي ا ابُُف ا ااظُ م تا ااظُ/وُنج ا ا ُُعم ا ا ُما ااطُن مي ا اطُضا ا ا ُ
ملسحيقُ( طو ُُ .)959ُ:9111
ترجمه :از آنچه به چشمانش میگوید طلب رحم دارم آنکس که چشـمهـایش سـیالهای از
حکایتهاست /نوشتههای عالم غیب بر کف دستانم /پرتوهای کم سوی او به مثابه ستارۀ عمـر
من است.
در اینجا شاعر با تکیه بر تشخیص ،نوشتههای عالم غیب را در کف دستانش میبیند و برای
ستاره نوری از عطایا و بخشش قرار میدهد که اینگونه ویژگیها مخصو

انسـان اسـت امـا

شاعر برای این امور انتزاعی و موجودات بیجان رفات انسانی قرار داده است که همه چیـز را
حس میکنند و روح حیات و زندگی در آنها میتپد.
در قصیده «النای و الریح» (نی و باد) شاعر با جان بخشـیدن بـه عبـارت ،بـا تمـام ظرفیـت
موجود در آن در جهت انتقال احساس بالای خویش بهرورت یک بدوی گندمگون بهره مـی-
جوید و چنین میگوید:
فا ااظُو

ا اطُعبا ااقُُمل ُي ا ا ةُ ُ/ا اينُُتُصا اامُتُُعا اانُس ا ا م ُُ/ن ض ا اتُتل ا ا ُ ا ا و ُنُ ا ا ُي طُ/وتا اان ضُُ

عنُ م لُ طُ کطيط ُُمل مط ُُ(همط ُ .)999ُ:
ترجمه :در چهرهاش هویت خویش را جلوهگر است /گاهکی از زیـادی سـوالهـا سـکوت
اختیارکرده است /اوج بخشید باید کیفیت کم را ،غرور را /و ماندنیترین گزارشهـا از شـنهـا
در چشمههایش میخروشد.
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خلیل حاوی در قصیده «فی رومعۀ کمبردج» (در رومعه کمبریج) از نزاعی سخن میگوید
که هویت عربی را در مینورد؛ نزاع میان اندیشههای کهن که آدمی را به گذشـته وابسـته مـی-
سازد و با جان بخشیدن به آن اندیشه و تفکر آن را با نماد زاهد خوارشده بیان میکنـد و میـان
بلندپروازی و آرمانهای این هویت بهسوی آزادی و رهایی به نماد بدوی گندمگون تعبیر مـی-
کند .زاهد خوار و الیل هویت عربی را به جنون متهم میسازد:
ملنطس ا اامُملمخ ا ااذو ُف ا ااظُ س ا ااظُ/يطا ا ا ُعل ا ا َّاظُيس ا اا،لنظ ُييح ا ااط ُ (ُ/همل ا ااتُف ض ا اام) ُ/ل ا ااطعُ
مجن ُوُعطدُ/ل ف ُمآلثط ُُفظُ سظُ(ضطو ُُ .)932-939ُ:9131
ترجمه :زاهد خوار و الیل بر بالای سرم ایستاده و از من میپرسد /متحیر و سرگردان است/
(میپرسد :در وظیفهات کوتاهی نمودی)  /معماهای مجنون است و بـه اتـاق آثـار باسـتانی در
سرم بازگشت.
تصاویر به کار رفته در این بندها ،اگر چه بسیار غنی و تخیلی اسـت ولـی از اشـیاء و امـور
ساده و روزمره زندگی برگرفته شده است .به عنوان نمونه ،هیق تصویری بهتر از تصویر لبـاس
و یا جامه نمیتواند در خوار و خفیف نشان دادن زاهد موثرتر واقع شود ،او امور زنـدگی را بـا
چنان کلماتی منعکس مینماید که معانی نزدیک است آن کلمات را در هم بریزند.
 .3 .4اندماج و تلفیق میان متضادها

تصویر شعری گرچه گاهی در تشبیه و استعاره تجسم مییابد ،اما همواره شیوههای دیگـری
برای تحقیق و تجلّی دارد ،مانند ترکیبسازی میان متناقضات ،برانگیختن تفاوتهـا ،اشـتقاقات
تازه و رموز و علامات ،با این همه باید دانسـت کـه تشـکیل تصـویر شـعری در پرتـو فلسـفه
زیباییشناسی جدید یا بر اساس آن برای همه شـاعران بـهراحتی میسـر نمـیشـود و میـل بـه
آفرینش چنین رورتی در روح شاعران با فرهن

و میزان آگاهی آنها از حقیقت تعبیر هنـری،

ارتباط نزدیک دارد و با تقلید به دست نمیآید (رجایی.)713:7913،
هستهای که از آن گل میروید همان هستهای است که از آن خار میروید .پس در زیربنـای
زندگی اشیاء ،در وحدتی تام و کامل باهم دیگر هسـتند و شـاعر مـیخواهـد بـا نفـوا در ایـن
پراکندگیها و تناقضات واقعیت و وحدت وجودی آنها را با فرو رفتن به عمق و ژرفای آنهـا
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به دست بیاورد .شاعر نمیخواهد که فقط مرز میان این متناقضات را بیان کنـد و یـا کلمـات را
بدون تناسب و پشتوانه معنایی و تجربی کنار هم بچیند.
او در یک لحظه واحد بـه دو شـیء متنـاقض روآورده و در پـی اندیشـۀ جسـتجوی نقطـه
برخورد این دو شیء و جمع میان اندیشههـا و احساسـات دور از هـم اسـت؛ و ایـن عبـارت،
اندماج و آمیختگی میان متضادها مبین این تعریف ازرا پاوند از تصویر است که میگوید:
«تصویر آن چیزی است که گرهی فکری و عاطفی را در لحظهای از زمـان ارائـه مـیدهـد».
براهنی این عبارت را اینگونه توضیح میدهد تصویر ،حلقـه زدن دو چیـز از دودنیـای متغـایر
است بهوسیله کلمات در یک نقطه معین .این دو چیز یا چندین چیز ممکن است ظرفیـتهـای
عاطفی و یا فکری داشته باشد و نیز معمولاً به زمانهـا و مکانهـای مختلـف تعلـق دارنـد کـه
بهوسیله تصویر در یکجا جمع میشوند» (براهنی7910،ج.)10:7
شاعر میتواند از بازنمود دو شیء یا دو عینیت متناقض ترکیب سوم تازهای در زبان شعری
خویش بیافریند که کارکرد این ترکیب سومی به هیقیک از دو شیء متنـاقض منتسـب نیسـت،
بلکه خود ،ترکیب مستقلی است .این پدیـده ،یعنـی جمـعِ میـان اجـزای متنـافر فضـای بسـیار
گستردهای را در شعر خلیل حاوی به خود اختصا

داده است .چنانکه عنوانهای دیـوان ایـن

شاعر نمود دهنده این نوع از ترکیب هست (علی جمعه.)55 :1113،
در دیوان نخست خلیل حاوی که «نهرالرماد» (رودخانـه خاکسـتری) اسـت ،کلمـه نهـر بـر
حارلخیزی و سرزندگی دلالت دارد و رماد (خاکستر) بر ویرانی و خاموشی دلالت میکند ،بـا
اینحال شاعر توانسته میـان ایـن دو متضـاد ائتلـاف و تناسـبی عمیـق برقـرار سـازد .اینگونـه
ترکیبها نوعی کنار هم نشستن وارونه کلمات در بافت شعری است که شاعر میخواهد بـدین
طریق به موضوعی که مطرح میسازد عمق ببخشد و متن شعری خود ر ا ازلحاظ فنی و فکری
غنیتر سازد.
سومین دیوان حاوی به نام بیادر الجوع (خرمنزارهـای گرسـنگی) کـه شـاعر از ناامیـدی و
یأسی سخن میگوید که منتظر وقوع آن است ،واژه خرمنزار کلمهای است که به فراوانی نعمت
و فصل درو دلالت دارد ،اما شاعر با چیرهدستی خود ،گرسنگی را هم به آن اضافه کرده اسـت.
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در دیوان چهارم به نام الرعد الجریح (تندر زخم آگین) شاعر رعدوبرق را که در ااهان عمـومی
نماد قدرت و شدت است با ضعف و سکون همراه ساخته است.
همچنین است در دیوان پنجم شـاعر بـه نـام «مـن جحـیم الکومیـدیا» (از دوزخ کمـدی)،
علیرغم اینکه کلمه کمدی همیشه همراه با خنده و شادی به اهن متبادر مـیشـود ،شـاعر در
اینجا آن را با دوزخ اکر کرده است .اینگونه ترکیبها در قصاید نیـز بـهوفور دیـده مـیشـود
(همان)؛ مانند این قطعه که شاعر ابلیس را مخاطب قرار داده و میگوید:

عطُن ااظُ بلا ايسُُقلب ااطُيت ا ا ُ/م اانُ ا ا ُُلما ا ُُيط ا ا ُعل ااظُوها ا ُُملسا ا م ُُ( ااطو ُُ:9191

ُ .)12
ترجمه :ابلیس قلبی را بر من ببخش که از هرگونه فریفتگی خالی باشد /از تـاریکی روشـن
که تابش خیره کننده بر امواج سراب دارند.
شاعر در اینجا تاریکی را با درخشندگی توریف کرده و سرابی که شـاعر بـرای آن مـوج و
حرکت تصور کرده و همه اینها یک نوع ترکیب واژگونه است که شاعر دو شـیء متنـاقض را
به هم پیوند داده است (همان.)53:
فطعتُصُ نطُملخُم ُُمنُ عُُمل ُذمُ ُ
ترجمه :خمر را از گرسنگی دوشیزگان گرفتیم.
گرسنگی چیز عدمی است که از آن چیزی قابل برداشت نیست اما شاعر از گرسـنگی آنـان
شراب گرفته است و اینگونه دو چیز متضاد و وجود و عدم را در یکجا جمع کرده است.
عش ا ا ُُملم ا ا ُُمألکي ا ا ُُ/ف ا اظُخ يا ااطُمل ُ ا ا ُُفا ااوُس ا ا ُُملخ يا ااطُ/فا ااوُل ا ااط ُُملشا اامسُ ُ/ف ا ااوُ

صح ُُملم ميطُ( طوي ُُ )991-993ُ:9111
ترجمه :رعشۀ حتمی مرگ /در سلولهای استخوان ،در درون سلولها ،در نفـس نفـس زدن
خورشید ،در روشنی آینهها
از دیگر نمونههای تصویرسازی از طریق ادماج ،ابیات بالاست؛ شاعر در عنارر طبیعـت کـه
نمایانگر حیاتند ،مرگ را میبیند؛ در خورشیدی که منبع حیات است ،در روشـنی آینـههـا کـه
مظهر حیات و نشاطند ،مرگ را به تصویر کشیده است.
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 .4 .4وحدت حواس یا حسآمیزی

تصویرهای این دسته از شعرهای حاوی ،بسیار زنده و پویاسـت و از خصـایص شـعر ایـن
دوره به کمال برخوردار است؛ یعنی جنبۀ حیات و جنبش زندگی در این تصویرها و رورخیال
او به خوبی دیده میشود.
علیرغم انتساب این پدیده به مکتب سمبلیسم ،ریشههای آن در قدیم هست ،پس در متون
قدیم غربی مثل ایلیاد ،سروده سوم ،بیت  751و نامه بولص به عبرانین شماره  3/5سفر رؤیا ،به
چشیدن کلمه الله و دیدن ردای او اشارهکرده است ،همچنان که در حماسـه گیلگـامش بـابلی
این نوع آرایه زیاد دیده میشود و نیز آثار این پدیده در نزد شاعران آپولـو بیشـترین کـاربرد را
داشته که نوعی از کاربرد عکسی یا واژگونه کلمات است (علی جمعه.)59 :1113 ،
این پدیده مرزهای میان عررههای احساسات مختلف را در هم کوبیده و بدینرـورت کـه
عینیات در عالم خارج به مفاهیم فکری و انتزاعـی در عـالم مجـرد تبـدیل مـیشـود و بعضـی
عادتهای تعریفشده به فکر یا شعور تحول مییابنـد .در پـی چنـین بینشـی از پیونـد آواهـا،
رن ها ،حجمها و ...نوعی آرایه جدید به وجود میآید کـه بـر مبنـای درهمآمیختگـی حـواس
متفاوت انسان (حس شنوایی ،بینایی ،چشایی و غیره) استوار است.
از طریق حسآمیزی است که رن

یا روت یا رایحه و بو و یا طعم و مزه یا لامسـه امکـان

مییابد ،موجبات فعلوانفعالاتی را بهرورت واحد یا یکپارچه را در لایههای اهنی فراهم مـی-
سازد.
این آرایه از پایههای اساسی تشکیلدهندۀ تصـویر در شـعر خلیـل حـاوی بـوده و در یـک
مساحت وسیع به کار گرفتهشده است ،شاعر در قصیده «وجوه السندباد» اینگونه از ایـن آرایـه
بهره جسته و به خوبی این یگانهسازی را نمود داده است:
مَُُّةُُليلتُ ُمألولظ ُ

وُم ُي م ُمألو ُ
فظُ ضُ ُيب ُ
م ةُکطنتُليطلي ُملت تيب  (...طو ُُ .)919ُ:9111
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ترجمه :اولین شبش تلخ بود /و روزش نیز بسان همان تلخی است /در یـک وطـن غریـب/
همۀ شبها پیدرپی تلخ بود.
در این بند از قصیده «فی مقطوعۀ سجین فی قطار» میبینیم که شاعر با تصویرسازی ماهرانه
خود و برای ناامیدی و یأس خود احساسی تلخ را برای شب متصور شده است.
شب نمیتواند تلخ و بدمزه واقع شود چراکه آن در حـوزه احساسـاتی بیـان مـیگـردد کـه
مربوط به حس دیدنیها و مبصرات است و انتظار میرفت که شاعر تاریکی یا شدت ظلمت و
سیاهی حاکم بر شب را با حس بینایی و بصری برای ما به تصویر دربیاورد ،امـا شـاعر در ایـن
سطرهای شعری آنچنان چیرهدسـتی از خـود نشـان داده و دو حـس متمـایز از هـم را بجـای
همدیگر بهکاربرده است .او نه تنها شب اول بلکه شبهای بعد را که او در سرزمین غریـب بـه
سر برده بهرورت تلخ و ناخوشایند به تصویر کشانده است.
کلمه مزه ازجمله متعلقات مربوط به حس تذوق است و شاعر با وارد شـدن خـود بـه ایـن
حیطه قانون زبان را درهمشکسته و یک بافهای واژگونه را بهجای حالت و روال عادی بـه کـار
گرفته است .با تکرار کلمه مُرّ (تلخی) به دفعات مکرر و پیدرپی در اول سطور و تقـدم کلمـه،
شاعر توانسته مفهوم و معنای احساس تلخی و اغتشاش روحی خود را درسـرزمین غریـب بـه
نحو احسن به تصویر بکشد.
در قصیدۀ الأم الحزینۀ (مادر غمگین) شاعر در این بند سکوت را بـا کلمـۀ حجـر (سـن )
توریف میکند:
فظُع وقُُمأل ُُصمتُُ ج ُُلُيُبطلو ُ
ترجمه :سکوتی سهمگین در عمق روح مادر جریان دارد.
علی رغم اینکه کلمه سکوت متعلق به حس سامعه است و کلمه حجر بیشتر از هـر حسـی
به حس لامسه مربوط میشود و اینگونه از توریفات برای القای یک سکوت سنگین و شـدید
کمک کرده است.
اما شاعر باز در تصویر تلخکامیها و جراحتهایی که بر امت خود از طرف رهیونیستهـا
و دشمنان هر لحظه فرود میآید چنین نوا سر میدهد:
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و لتُفظُن ق ُ
منُمل ُُملثقي ُُ لظُملمبيت ُ
ص

ُ ُيحُيستجي ومُيجط  (ُ...طو ُُ .)12ُ:9191

ترجمه :در حفرهای عمیق فرو رفتم /از وحشتی موهوم به خواب پنـاه مـیجـویم /رـدایی
مجروح در همه جا دنبال آرامگاهی است.
شاعر در اینجا ردا را با جراحت عنوان میکند علـیرغـم اینکـه رـدا از متعلقـات حـس
شنوایی است و جراحت به حس بینایی مربوط است؛ اما شاعر بین این دو احساس مناسـبت و
همانندی تام ایجاد میکند تا از خلال ارتباط دو حس ،معنای درونی خود را انتقال دهد.
در تصویرهایی که دو سوی آن را محسوسات تشکیل میدهد ،یک نوع فرایندی شکل می-
گیرد که یک حس در قلمرو محسوسات دیگر وارد میشود ،مثلاً تلخی و شوری کـه در حـوزۀ
حس اائقه است به بو که با حس شامه دریافت میشود ،مربوط میگردد؛ ماننـد «لهـا فـی دمنـا
طعم الیقین» (حاوی« ،)003 :7339 ،قبلَ أن یأکلَ جفنیَّ الغبار» (همـان« ،)710 :الـک الصـوت
المُرائی» (همان ،)35 :که شرکت حـواس سـامعه و اائقـه و بارـره را در آن مـیبینـیم .مـوارد
دیگری از حس آمیزی در نمونههای ایل میبینیم« :تعبٍ حلال»( ،)13جنۀ الضجر ( ،)93رمت
الصور ( ،)93ضباب وسخ ( ،)01موج أسود ( ،)51الظلال الخضر ( ،)59الزوبعـۀ السـوداء (،)55
دخان أحمر ( ،)53اللیل الطری ( ،)31رَفاءٌ مُخمَلی قمری ( ،)31طعمُ الصراع (.)33
 .5تصاویر شعری حاوی به اعتبار محتوای آنها
 .1 .5تصویرهای واقعی

برخلاف مفـاهیم بلندپایـه و ملموسـی کـه در شـعر حـاوی از طریـق تصـویرهای مجـازی
بیانشدهاند ،مفاهیم ناب و جدیدی نیز در شعر این شاعر وجود دارد که بنمایۀ آنها را تصاویر
واقعی تشکیل میدهند .تصاویر واقعی که عمق و ژرفنای آن از چیزهای آشنا بـه اهـن همـه و
اشیائی که هرروز بارها بـه چشـم مـردم مـیآیـد و بـا آن سـروکار دارنـد ،گرفتهشـده اسـت.
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او مفاد آیین تصویرهای واقعی را بهرورت قصصی و یا گفتگوهـای درامـاتیکی در خـط سـیر
حوادث ترسیم میکند و این تصاویر را بهگونـهای برمـیگزینـد کـه در تناسـب بـا تجربـههای
زیستی و باورها و اندیشههایش باشد.
با خواندن هر چه بیشتر قصاید حاوی بیشتر معتقد میشویم کـه حـاوی شـاعری بـوده کـه
زندگی را تجربه کرده و شعرش ،شعری نیست که روابطش را با اجتماع و زنـدگی قطـع کـرده
باشد؛ بهعبارتدیگر سیر روحی او در جریان تکوین تصاویر واقعـی اشـعارش از یـک نگـرش
جدید و تازه به جهان سرچشمه میگیرد و این نـوع نگـاه علـت ارـلی ابهـام شـاعرانۀ اشـعار
اوست که برخلاف شعر سنتی از تعقیدهای لفظی و معنوی نیست بلکه ناشی از احساس وجود
معنی یا اندیشهای است که گمان میرود در زیر عینیتی که در شعر بـه نمـایش درآمـده اسـت،
کتمان شده باشد و اینچنین میگوید:
ل ا ا ُدُع ا اطهُعا ااطب ُُللبي ا اتُُ/لل ا ا

ُ ُلکا ااُُ ،مت ع ا ا ُ/س ا ا

ُيُحکا ااوُما ااطُ کا ااظُملما ااذيطعُُ/يحکا ااظُ

سا ا ا ع ُُملص ا ااط وخُُ/تسا ا ا ي ُُمل ي ا ااط ُ ُ ن ا ااطُملمش ا ااح ُبط ا ا ا طعُُ/وُملما ا ا تظُبحم ا ااظُملخا ا ا
لُ

ُ/

ُمحط ُ ُ/يبُ ُمل يط ُ/مبتذم ُ (...طو ُُ .)202ُ:9111

ترجمه :عابری که او را به خانه دعوت میکند /از جامهای پـر و راحتـی و آرامـش حـرف
خواهد زد /همان چیزی را خواهد گفت که رسانهها از آن سخن مـیراننـد /همـان چیـزی کـه
سرعت موشکها و قیمت ریال از آن حکایت دارند /و مرگ هم تب ترس را دارد /فـال نیکـی
نمیتوان زد /وضع بدی به این خوبی نمیتوان دید.
در اینجا شاعر اندوه و ترسی که بر افکار گروههای اجتماع خـود حـاکم شـده اسـت را بـا
تصاویری واقعی به تصویر کشیده است .تمدن غرب با نفوا در جامعه شـرقی سـیطره و سـلطۀ
سهمگین خود را نسبت به گذشته بر مردم بیشتر کرده است و درد و رنج ناشـی از ارزشهـای
حاکم همه ملت را در کام خود فروبرده است .تا جایی که عابری شاعر را به خانه خود دعـوت
میکند تا از نگرانیها و اضطرابهای ناشی از گرانی و گرسنگی و ترس و اندوه باهم رـبحت
کنند .تمدن غربها انسان این عصر را اسیر مادیات ساخته است و ارزشهای معنوی و روحی
را در مرتبه پایین مادیات قرار میدهد.
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بند شعری بالا تصویری کدر و تیره از توریف ملال ،نه ملالی رمانتیک ،بلکه ملـالی واقعـی،
عمیق ،انسانی و فردی و اجتماعی توأمان ،ملالی خشن و الهام یافتـه از روح تبـاهی حـاکم بـر
زمینهها و رابطههای اجتماعی و رابطه فرد با اجتماع .انگـار عکسـی شـوم ،دقیـق و تاریـک از
واقعیت میگیرد و در برابر ما مینهد.

ا ا ا ا ااط عُي ا.../ض ا ا ا ا ااحکط ُ ينا ا ا ا ا ا ُ/ومنحا ا ا ا ا ا نطُف ا ا ا ا ااوُملا ا ا ا ا ا هطلي ُملل ينا ا ا ا ا ا ُ/لمُ ا ا ا ا ااط م ُ

ملم ينا ا ا ا  .../عينُت تا ا ا ا ُع ا ا اانُب ا ا ااط ُلب ا ا ااط  /عينُنس ا ا اا،ل طُ ي ا ا اانُملم ط ة؟( ا ا ااط ُوي ُُ:9192
ُ )999
ترجمه :خیابانهایی خلوت.../خندههـای غمنـاک /در دالـانهـای مصـیبت بـار  /بـه سـوی
سردابهای شهر سرازیر شدیم /چشمهایی که از دری به در دیگر نگاه میکنند/چشمهـایی کـه
از آنها میپرسیم /سرداب کجاست؟
شاعر در پی ناآرامی در موطن خود ،به سوی دالانهای تاریک و سـردابهـای شـهر روانـه
میشود و حالت سرگشتگی وحیرانی وبیقراری خود را به رورت تصویری واقعی ارائـه مـی-
دهد.
 .2 .5تصاویر متحرک

دنیای پویا و زنده اهن خلیل حاوی ،همواره ساختار قصاید او را همیشه در حال حرکت و
شدن قرار داده است؛ بنابراین تصاویری که از این طریق ساخته میشوند تصاویری هسـتند کـه
چندین حس را در درون خود جایدادهاند و بـدین ترتیـب باریـکتـرین پیچشهـای خیـال و
بلندترین پروازهای اندیشه انسـانی را ترسـیم مـیکننـد .نبـوغ هـر هنرمنـد در گـام نهـادن بـه
سرزمینهای ناشناختۀ اهن و احساس و ادراک بشری است .بعضی برای به دسـت آوردن ایـن
گمشده در عمق پژوهش میکنند و در اات اشیاء مـیخواهنـد نفـوا کننـد و احیانـاً سخنشـان
نامفهوم میشود .ولی برای بعضی دیگر همه اشیاء برهنه است و نیازی به جستجو ندارند؛ زیـرا
نگاه آنها به اشیاء نگاه ویژهای است و چیزهایی را در اشیاء میبییند و برایشان عادی است کـه
دیگران از دیدنش ناتواناند .استعداد و نبوغ هنری همین است و در هر رشتۀ هنر که باشد خود
را نشان میدهد (فاطمی .)755 :7913 ،به تعبیر فتوحی این تصویرها حارل بنمایۀ اهن شاعر
و نگرش او به هستی است (فتوحی.)771 :7939 ،
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حاوی در قصیده سدوم اینگونه میگوید:

تُسا ا ااحبطُ ما ا ا ا م ُُ ا ا ا ا َّ  ُ.مط ا ا ا ُُْ ما ا ا ا مُوكب يت ا ا ااطُوملح ا ا ااطُ
ودو ُ لجل ا ا ا ُُمل عا ا ا ا ُُ.فش ا ا ا َّاق ُْ
وسا ا اام ُ/.وُ ا ا ا ُملس ا ا اي ُُب ا ا ا مکينُُملجح ا ا اي ُ ُ/ا ا ا قُملقُي ا ا ا ُ ُع مها ا ااطُ( ا ا ااطو ُُ:9111

ُ .)32
ترجمه :تندر رعد و برق چرخید و ابرهای سرخ گون را از همدیگر شکافت این ابر ،بارانی
از شعلههای آتش ،گوگرد ونمک و سموم بارید و سیل جـاری شـد وآتشفشـانهـای دوزخـی
روستا را سوزاند وآن را از سکنه خالی کرد.
سیلی که درنتیجه این باران جاری میشود نمودی از گدازههای آتشفشان جهنم اسـت کـه
سدوم بهوسیله آن میسوزد و از همه چیز خالی مـیشـود و بـدون هـیق رحمـت و بخششـی
همهچیز نابود میگردد .چنانکه میبینیم ساختار این بند شعری در اینجا دائماً در حـال شـدن و
پویایی و حرکت است و شاعر تنها بر یک حس تکیه نکرده بلکه چندین حـس را بـاهم دیگـر
درآمیخته است؛ همچنان که در هم پیچیدن ردای رعدوبرق حس شنوایی را به خـود مشـغول
ساخته و ابرهای سرخ گون با حس بینایی همراه گشتهاند و توریف حرکت و گذر سریع ابرها
با حس لامسه احساس میشود و شور و تلخ بودن آبی که همراه گـوگرد و اسـید اسـت حـس
چشایی را به خود اختصا

داده است .بدین ترتیب شاعر با تصاویری که ترسیم نموده اسـت

لحظهای اجازه نمیدهد که توجه مخاطب از آن تصاویر دور شود (علی جمعه.)53 :1113 ،
جهانبینی وسیعتر ،از بحرانی عمیقتر و گستردهتر برمیخیزد؛ در اینجا هم دیده میشود که
واقعیت بیرونی چگونه به اهن شـاعر نشسـته ،در آنجـا بـا عاطفـه و شـیوه دیـد و اندیشـه او
درآمیخته و آنگاه بهرورت نگارهای واقعی و تازه بازآفریده شـده اسـت؛ و همانگونـه کـه بـه
واقعیت بیرونی احاطه دارد ،سرشتِ درونی و اهنیات شاعر را بازتاب میدهد.

مسا ا ا ااوُم ت ا ا ا ا مقُُ/وم ت ا ا ا ا مقُُ ا ا ا ا ي...ُ/يُحت ا ا ا ا قُملت ا ا ا ا م ُُُ/يحت ا ا ا ا قُملحج ا ا ا ا ُُُ/يحت ا ا ا ا قُ

ملسحط ُُ( طوي ُُ )551ُ:9111
ترجمه :دیروزم آتش است  /و فردایم آتش است.../خاک آتش مـیگیرد/سـن
گیرد /ابر آتش میگیرد.

آتـش مـی-
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همه چیز آتش میگیرد حتی چیزهایی که قابل احتراق نیستند .این آتش گـرفتن ،گذشـته و
آینده شاعر را دربرمیگیرد؛ خاک ،سن

و ابر همه چیز آتش میگیرد واین حرکتی که در شعله

ور شدن هست ،باعث خلق حرکت و پویایی در تصویر شعری شاعر میشود.
 .3 .5سمبل و رمز

چارلز چدویک در کتاب خود  -سمبولیسم -در مورد سمبل و نماد چنین مـیگویـد« :واژه
سمبل مفهوم بهغایت وسیعی دارد این واژه را میتوان برای توریف هر شیوه بیانی بـه کـاربرد
که بهجای اشاره مستقیم به موضوعی ،آن را غیرمستقیم و بهواسطۀ موضوع دیگـری بیـان کنـد،
باید فهمید که سمبل فقط نشاندن یک مضـمون بـهجای یکـی دیگـر نیسـت بلکـه اسـتفاده از
تصاویر عینی و ملموس برای بیان عواطف و افکاری انتزاعی است( ».چدویک.)01 :7915 ،
سه خصلت برای رمز و نماد اکرشده است .7 :مطلوبیت( :بـدین معنـا کـه نمـاد بهتـرین و
رساترین چیز برای تذکار و القای معنا و دلالت بر مدلول است .1 ).جنبه عینی دال :دلالت لفـ
بر معنای کلمه متداول آن است .9 .ایهام :بدین معنا که فهم کامل آن ناممکن یا دستکم سخت
است (نصیری.)11 :7933 ،
رمز از جامعیت مفهومی وسیعی برخوردار است و توانمندترین وسیله و ابزار رابطه شـمرده
میشود .در ادیان گوناگون ،در رؤیاهای بشـری ،اسـاطیر و هنـر و ادبیـات ،بیشـترین نمـود را
داشته و در تبیین معنویت نقش حیاتی بر عهده دارد.
کشف رمز و نماد در شعر نقش مهمی در تبیین جهانبینی و جهانشناسی شاعر اعم از بیـان
تجربیات درونی ،احساسات و اندیشهها را دارد .پس رمزگرایی را میتوان هنر بیان اندیشههـا و
عواطف ،نه از راه مستقیم یا تشبیه آشکار آنها به تصویرهای ملمـوس ،بلکـه از راه اشـاره بـه
چگونگی آنها و استفاده از نمادهای بیتوضیح برای ایجاد آن عواطـف و اندیشـههـا در اهـن
مخاطب دانست که در زندگی بشری به وجود آمده است .خلیل حاوی در اشعار خود بسیار از
رمز ،چه رمز جزئی و چه رمز کلی بهره گرفته است.
 .1 .3 .5رمز جزئی

آن در تمام قصیده نمود پیدا نمیکند ولی در ساختار فنی قصیده سهیم است .منظور از رمـز
جزئی در اینجا جایگزینی کلمه بهجای کلمه دیگر نیست بلکه یک اسلوب فنی است کـه کلمـه
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با وارد شدن در آن اسلوب از خلال ائتلاف و مناسبت با هر آنچه بهرورت رمز بیـان مـیشـود
ارزش رمزی پیدا میکند و باعث میشود جنبههای پنهانی و اشارات معنایی آن کلمه در ارتباط
با سایر عنارر رمزی قصیده ،آشکار شود.
میتوان این بند شعری از حاوی را بهعنوان نمونه برای رمز جزئی مثال آورد:

عا ا ُُف ااظُعينا اظُ ف ااط ُُم اانُملبا ا قُُ/وُم اانُ عا ا ُُملجب ااط ُُملش ااطهق ُُ/عا ا ُُبطلن ااط ُُملت ااظُم اانُ
ل ا ااطُ/ع ض ا ااتُصا ا ا

ُعطُيا ا اطُللص ا ااطعق ُ ُ/ف ا ااتُ مک تا ا اظُملن ا ااط ُُ/وُ مس ا ااظُکا ا ا ُ مس ا ااظُ

فيا امُي ا اطُن ا ا ُُملُما ااطدُُ/ص اال متظُس ا ا ُُ يا ا ُُو با ااوُ/دما ا ُليلا ااوُخ ااطت ُُما اانُ ا ا ُعمدُ/في ا امُ
ي ا اطُن ا ا ُُمل ما ااطدُُ/وُليم ا اتُما اانُم ا اط ُبطلنا ااط ُ ُ/ملا ااتُُملنا ااط ُُلل ن ا ا قُُللبي ا اتُُملمخ ا ا ُ/في ا ا ُ
مذهبُ (ُ...طو ُُ .)991ُ:9191
عکطعهُ/وُيُضُظ ُملبيتُُخ طشُُ َُّ
مط ُُ بينُُ ُ
در حالی که در چشمانم طوفانی از برق وغرش کوههای بلند بود ،برگشتم .برگشتم با آتشی
که آتشی که به خاطرش سینه عریانم را در برابر راعقه گشوده بودم /آتش خاطراتم را سوزاند/
و شب را در تو به سر کردم /ای رودخانۀ خاکستری /انگشتری از شهرزاد را در تو انـداختم ای
رودخانۀ خاکستری /درودهایم سفر أیوب است و عشقم اشک لیلی ،انگشتری از شهرزاد /.باید
که از آتش بمیرد /آتش را به شهر و مسافر خانهها بردم /در آن عصایی است بـرای تکیـه دادن/
و خانه با خفاشهای طلایی روشن میشود.
در این بند شعری بسیاری از رمزهای جزئی را میبینیم که در هماهنگی کامـل بـاهم دیگـر
هستند و این رمزهای جزئی در ساخت قصیده بهمانند یک کل عمل میکننـد .در ایـن قصـیده،
شاعر با پرومته – دزد آتش -که رمز پیشرفت علوم و فنون است ،متحد گشته و رمـز آتـش در
هرلحظه در تجربه شعری شاعر حضور دارد و با آن سیر میکند و همگام است.
همچنین میبینیم که اشارات رمزی به حضرت ایوب (ع) و ربر آن حضـرت و بـه لیلـی و
عشق آن و نیز شهرزاد داشته است .حاوی این رمزها را بهرورت وارونه به کار میگیرد (چون
مشهور است که شهرزاد الگویی برای رویارویی و مقابله و ایوب الگوی ربر بر بلـا و مصـیبت
و لیلی نماد عشق پاک بوده است) و در اینجا همه این رمزهـا بـه نمـادی از منفیـات و ارـول
بدون ارزش تبدیلشدهاند و نقش اوضاع و احوال اجتماع و روزگار دوران حاوی در نمود ایـن
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منفیات محسوس است و هیقکس برای مبارزه با ضعف و خـواری بـه پـا نمـیخیـزد و بـرای
شعلهور ساختن آتش (پیشرفت و آزادی) اهمیتی نمیدهد.
در دو مصراع (و لیمت من مات بالنار ،فیه أطمار أبی عکازه) در اینجا الأدب (پـدر) رمـز از
نسل حاضر است که نمیتواند با تکیه بر توان و نیروی خودش کاری انجام دهد بلکـه همیشـه
احتیاج به عصایی دارد تا تکیهبر آن کرده و حرکت کند .آنها همیشه احتیـاج بـه یـک نیـروی
خارجی دارند و خودشان نمیتوانند علیه فسادها و پلیدیها به پا خیزند.
خانه همان رمزی از وطن است که روشنی خود را از خفاش طلائی گرفته نه از خورشید یـا
هر چیز دیگر؛ روشنی و نوری که حارل از نور طلای مغشوش یک پرنده کریهالمنظر به وجود
آمده و نیز ساکن بودن این پرنده در ویرانهها رمزی از اوضاع بد جهان عربـی اسـت .در اینجـا
میبینیم که چگونه رمزهای جزئی با کنار هم قرار گرفتن یـک موقعیـت رمـزی را خلـق کـرده
است و این رمزها را شاعر از سنت و طبیعت و بطن جامعه خـود گرفتـه اسـت (علـی جمعـه،
.)37 :1113
 .2 .3 .5رمز کلی

رمز کلی بیشتر در قصایدی همچون وجوه السندباد ،السندباد فی رحلته الثامنۀ ،لعـاار 7331
و غیره نمود یافته است .لعاار همان کسی است که مسیح (ع) پس از مرگ وی را زنـده نمـود.
در انجیل چنین آمده مریم خواهر لعازر به سوی مسیح رفت و به او گفت اگر تو اینجـا بـودی
برادرم نمیمرد ،پس مسیح به او گفت :برادر تو زنده خواهد شد.
بدین ترتیب معجزه مسیح تحقق یافت و لعازر بعد از گذشت سه روز دوبـاره زنـده شـد و
دلیلی گشت بر قدرت مسیح نسبت به زنده کردن مردگان .شاعر خود بهعمد از تمثیـل خیـزش
و رستاخیز استفاده میکند یعنی آن مترادف و همسن

اسطورههای بزرگ که نمونـههـای از آن

میتوان اسطوره (أدونیس و تموز و أزوریس) را نام برد ،هست.
شاعر این نوع اسطوره را در یک سطح فردی و رمزی از اوضاع و وضـعیت اجتمـاع عصـر
خود در اشعارش وارد کرده است و این رمز نمود دهنده عدم خیزش حقیقی ملت عربی است.
خلیل حاوی اسطوره لعازر را واژگونه به کـار مـیگیـرد و او را نمـاد خیـزش و رسـتاخیز
دروغی به حساب میآورد .لعازر ،خلیل حاوی راضی به مرگ خویش است و هیق علاقهای بـه
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زنده شدن دوباره ندارد بلکه از گورکن میخواهد که عمق قبرش را زیادتر کند طوری که عمق
و انتهای آن مشخص نباشد.
علی رغم وجود انگیزههای کافی که لعازر را به خیزش و بازگشت مجدد به زندگی تشویق
مینماید ،تنها شهوت مرگ غالب میشود و خیزش دوباره در حکم امر غیـر ممکـن مـیگـردد
(ضاوی.)33 :7933 ،
کا ااط ُفا ااظُعين ا ا ُ/لي ا ا ُملح ا ا هُملطينا ااظُي ا ا و ُوُيم ا ا ُ/عب ا ا ُُصا ااح م ُُتُ طي ا اطُملثل ا ا ُُ/عبثا ااطُ
فتش ا ااتُفي ا ااطُ/ع ا اانُصا ا ا ُصا ا ا تظ ُوُع ا اانُو ا ااظُ/وُعين ا ااظُوُعما ا ا ُ( ا ااطو ُُ:9111
ُ .)129
ترجمه :چشمانش با شتاب و موجی دیوانهوار باقی ماندۀ زندگی را مصرف میکند /بـه هـر
شکلی رنج میبرم ،مرگ کامل فرا رسیده است /در آن پژواک ردایم و چهـرهام و چشـمانم و
از عمرم را بیهوده میجویم.
آن هنگام که مسیح روح حیات را در کالبد لعازر میدمد او از نظر جسمی دوباره زنده می-
شود لعازر خود به بازگشت دوباره راضی نبوده و این خیزش تنها به درخواست خـواهر لعـازر
انجامشده و راضی نبودن لعازر به تولدی دوباره رمزی است از شکست پیاپی امـت عـرب کـه
بهطورجدی به خیزش و انقلاب اقدام نمیکنند .لعازر به زندگى دوباره تمایلى نـدارد .او شـیفته
مرگ و گریزان از زندگى است ،ازاینرو بهرغم بازگشت بـه زنـدگى مـادّى ،در درون مـردهاى
بیش نیست؛ شاعر مرگ لعازر را مرگ ارزشها میدانـد .لعـازر نمـاد مبـارز شکسـتخوردهاى
است که با احساس پوچى و اندیشۀ الحادى دست به گریبان است.
لُ ُيُ لُ ُُخ ط طُُعج عمُ (ُ.طوي ُُ )99ُ:9191

ترجمه :فرزندان آنها به رورت خفاشانی پیر متولد میشوند.
نمونه دیگری از این تصویرسازی ،در قصیده الحبس آمـده اسـت؛ در ایـن مصـرع تصـویر
فرزندان آنها را همچون چهره خفاش پیر تصویر کرده و میگوید :فرزنـدان آنهـا بـه رـورت
خفاشان پیر متولد میشـوند .در ایـن راسـتا «شـاعر از رمـز "خفـاش پیـر" اسـتفاده کـرده کـه
اختصا

به قومی دارد که فرزندانشان اینگونه متواد میشدند .وآن را رمـز خـواری وبردگـی

قرار داده است .از خلال این رمز ،شاعر از حال وطن میپرسد ،اینکه چگونه ممکن اسـت ایـن
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وطن بلند شود در حالی که فرزندانش در غارهای جهل ونادانی ،به رورت خفاش پیـر متولـد
میشوند و تا کی شکست و قحطی ادامه دارد؟»(بکری إلیاس)09-00 :
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که زبان خانه هستی و کاشانۀ آدمی است ،پس مـیبایـد
هستی را بر حسب زبان فهمید؛ باید گذاشت تا زبان دربارۀ هستی سخن گوید .هستی مضـمون
و محتوای جهان است پس برای راه یافتن به مضمون جهان باید گذاشت تا زبان بـا مـا سـخن
بگوید (خاتمی)971 :7913 ،؛ بدینسان است که حاوی درردد است بـا زبـان تصـویری افـق
درک و فهم خود را از طریق کارکرد درونیِ تصویر به نابترین شکل خود بگستراند.
 .6نقد تصویر در شعر خلیل حاوی

کلمه نقد خود در لغت به معنی «بهین چیزی برگزیدن» و نظر کردن در دراهم تـا در آن بـه
قول اهل لغت ،سره از ناسره بازشناسد .نقاد آثار ادبی نیز کارش این است که بین نویسـنده اثـر
ادبی با خوانندۀ عادی واسطه شود و لطایف و دقائقی را که در آثار ادبی وجود دارد معلوم کنـد
و اگر هم معایب و نقایصی در آن هست که عامه اکثر متوجه آن ،نیستند ،آن را نیز آشکار سازد
تا بهای واقعی هر یک از آثار ادبی معلوم و معین شود (زرینکوب.)77 :7950 ،
از گذشته دور همواره نقد به دو معنا به کار گرفتهشده است :اول به معنـای تفسـیر ،شـرح،
تحلیل ،تمیز و داوری و دوم به معنای عیب گرفتن و مثاخذه (ضیف ،بی تا)3 :؛ که نقد در این
تحقیق بر پایه نظر اول قرار دارد .همچنین بررسی قطعههای ادبی و برشمردن ارزش فنی آنهـا
مصداق نقد ادبی است
خلیل حاوی یکی از شاعران ممتاز ،با توان شاعری بسیار بالا است که شـعرش بـا ارـول و
قواعدی که برای نقد تعریف کردهاند ،مطابقت و همخـوانی دارد و ایـن مسـئله بـه عمـق بـه-
کارگیری فنون شعری و متافیزیک و فلسفۀ شعری او مربوط میشود.

با نقد و واکاوی تصویر و نقش آن در شناخت جهانبینی و کیفیت اثرِ ادبی این شاعر کـه از
یک فرهن

و زبان مشترک با دیگر شاعران عربی برای بیان تجربههای حسی و اهنی خـود از

هنــر تصویرســازی اســتفاده کــرده اســت ،بــا افــق و نگرشهــای فکــری و اجتمــاعی آنهــا و
تصویرسازی آنها از مفاهیم و مضامین فلسفی یـا انتزاعـی و یـا حالـات ورفنشـدنی کـه در
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هیئت تصویرهای ملموس و عینی بهرورت موجز و مختصر بیان نمودهاند ،آشـنا و بـا بررسـی
هنرهای متشابه در ادبیات مختلف کاشف گونههای جذابی از دانشها و معارف میشویم.

ازلحاظ تصویر شعری حاوی یکی از استادان تصویرپرداز بـزرگ اسـت ،بـه دیگـر سـخن؛
تصاویری که او در شعرش خلق کرده ،کاملاً منطبق با عواطف و افکاری است که قـرار هسـت
بیانگر آن باشند .تصاویر شعری او اغلب از تازگی و کیفیت و رؤیت خاری برخوردارنـد .نقـد
و تحلیل اشعار این شاعر بزرگ از عهده ما برنمیآید ،ولی هیق کار هنری کمال تام و کامـل را
ندارد و بهناچار عیوب و نواقصاتی دارد.

بنابراین ما میتوانیم برای هنر شاعری حاوی معیارهـای بسـیارِ زیباییشـناختی برشـماریم؛
همانسان که زیباشناسی یک امر فطری و عقلانی است امـا ازنظـر تصـویر ،محسـوس و مـادی
است ،یعنی هیق یک از کسانی که اوق زیباشناسی دارند ،برای داوری به هیق یک از معیارهای
منطقی یا روش تجربی نیازی ندارند ،زیرا حکم به زیبـایی از شـعور بـاطنی انسـان نسـبت بـه
زیبایی رادر میشود و اگر برخلاف فطرت فتوایی بدهد ،این فتـوا برخلـاف وجـدان و اخلـاق
خود رفتار کرده است (غنیمی هلال)511 :7919 ،؛ اما این باعث نمیشود که بگوییم تصـاویری
را که او در شعر خویش آفریده بدون نقص و عیب است.

از جمله اینگونه نازیباییها که در شعر حاوی بچشم میخوردند میتوان در دو زمینه بیـان
کرد:
 .1 .6صراحت گویی و اشاره مستقیم

از مهمترین عیوب تصاویر شعری حاوی مـیتـوان بـه «مسـتقیم و رـراحت گـویی» او در
برخی تصاویر اشاره کرد .نقد جدید بوطیقا و ادبیت یک متن را یک نوع قدرت آفـرینشگرانـه
تعریف کردهاند ،آنقدرتی که موجب تمایز متن ادبی از یک متن عادی میشود.

بهعبارتیدیگر ،وجود نقطهها و زوایایِ عمیقی از تعالی و بیرون رفتن از ظـواهر محسـوس
اشیاء است که شاعر میان زبان شعری خود و هستی واژهها یک گرهخـوردگی و پیونـد درونـی
ایجاد میکند .از اینجاست که اشاره مستقیم به چیزی در شعر را از ضعف یـک قصـیده برمـی-
شمارند؛ چراکه نامیدن یک شیء سه نوع از ارکان شعری را که باعـث لـذت بـردن از آن شـعر
میشود از بینمیبرد .حاوی وقتی میگوید:
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کنت ُص ط مُُتطف ين ُ
م ُمل يط ُ ُ
ص تُ ُص ط مُُتطف ين ُ
ب ُديط ُ (ُ...طو ُُ .)91ُ:9191
ترجمه :شما کودکانی بیارزش بودید /در طـول روزگـاران /الـان هـم کودکـانی بـیارزش
شدید /.بدون خانه.
اشاره مستقیم را در این بند شعری مشاهده میکنیم و چه خوب بود که حاوی چیزی را هم
برای مخاطب و خواننده مجهول میگذاشت تا اینکه خود مخاطب بـه آن حکـم مـیکـرد و از
سیاق و بافت متن به محتوای آن پی میبرد؛ اما این رراحت گوییی باعث شده که شعر فقط به
گوش خواننده آن خوش بیاید و هیق تعمق و تفکری در مـورد محتـوای آن نداشـته باشـد ،از
همینجاست که عمق تأثیر شعر در نفس شنونده کم میشود (علی جمعه)11 :1113 ،
 .2 .6تکیه بر تشبیهات حسی

کارکرد تشبیه در شعر امروز دیگر تزئینی یا آراستن و به هیئـت زیبـا درآوردن نیسـت .بـه-
عبارتیدیگر ،یک ادراک ررفاً حسی نیست تا هر خوانندهای بتواند آن را دریابـد ،بلکـه اشـاعه
دهندۀ نوعی از ادراک است که باعث تحرک اهنی شاعر میشود و شاعر این حس خـود را بـر
پایۀ احساسی بنا مینهد که نه به تحلیل درآید و نه شـناخته شـود ،بلکـه از طریـق ایـن تشـبیه
همــــهچیز را ناآشــــنا و مــــبهم کــــرده و را رســــیدن بــــه آن را دشــــوار و دیریــــاب
میسازد.

روشن است که خیال شاعرانه یکی از سادهترین تجارب زبان را که همان احیا شدن اسـت،
مهیا میکند (باشلار.)13 :7931 ،
بایستی شاعر تشبیه را با خیال شعری خود از حالت یکنواختی و جمود خارج گرداند و آن
را به حدی برساند که نه ژرفنای آن درک گردد و نه قابل مقایسه باشـد و بـرای پـی بـردن بـه
ارالت آن عقل بهتنهایی کافی نباشد و جریان خیالی خواننده نیز برای درکش به کار بیفتد.
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خلیل حاوی از جملۀ شاعرانی است که در تشبیهات بهکار رفته در شـعرش بیشـتر بـه اثـر
وجودی اهتمام ورزیده است ،اما در موارد اندکی هم میتـوان ردپـای تشـبیه حسـی را هـم در
آثارش مشاهده کرد ،مانند قصیده بعد الجلید که در آن شاعر میگوید:

فُلن ط ُُمُنُ حي ُُملنط ُ ُ
مطُيمنحُنطُملبُ ثُُمليُقينط ُ
ممطُتن ضُُعن طُع نُُملتطُيخُ ُ
وُملل نُ ُوُمل يبُُملحُينط ُ
جُ ُ
تُن ُضُُمألمسُُملذ ُ َُّ
عيني طُي مقيتطُُب ُض ُُوُنط  (ُ.طوي ُُ )93ُ:9191
ترجمه :پس بگذار از آتش دوزخ بر ما ببارد .چه چیزهاکه آتش دوزخ بـه مـا ،مـیبخشـد.
رستاخیز یقینی خواهد بخشید تا امتی شویم که از خود غبـار تعفّـن تـاریخ و نفـرین ،و غـم را
بستاید .گردِ دیروز سن

گونه را که چشمهایش مانند دو یاقوت بی نور و آتش بود.

شاعر در این بند چشمهای مردمانی را که از ترس در حفره و تاریکیها مخفیشدهاند را بـه
یاقوت تشبیه کرده است و شکی نیست که وجه شبه که همان نور و درخشندگی اسـت ،وجـه
شبه حسی است ،چراکه یک شیء درخشنده وقتیکه درجایی تاریک و بینور باشـد بیشـتر در
خشندگیاش جلوه میکند نسبت به موقعی که نور باشد و یاقوت نیز چنین است (علی جمعـه،
.)11 :1113
از نقد و بررسی تصویر در ادبیات عربی و در شـعر تصـویری خلیـل حـاوی ،حقـایق زیـر
بهطورکلی برای ما آشکار میگردد :تصویر از عنارر ارلی شعر این شاعر محسـوب مـیشـود،
تصاویری که این شاعر تصویرگرا در سرودههای خود به کار گرفته اسـت ،تصـاویر یکبعـدی
نیستند بلکه ابعاد گوناگون دارند و پیش از پیش برخوردگاه چنـدمعنایی در شـعر او هسـتند ،و
میتوان چنین اظهار کرد که شاعر به گنجینه غنی و پرارزش شعر گذشته دسترسی داشته اسـت.
بعد از شکست سال  7337لبنان ،خفقان و تجربههای تلخ ملی و میهنی باعث شد که حـاوی از
این عوامل سیاسی و اجتماعی بیتأثیر نماند و آثـار یـأس و ناامیـدی شـدید در سـرودههـایش
جلوهگر باشد .ازلحاظ نقد تصاویر شعری این شاعر لبنانی چنین مـیتـوان گفـت کـه :جـدا از
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استحکام و ارالت تصاویر شعری این سراینده ،شعرش در بعضی مواقع از محتـوای تصـویری
خالی است و عدم مضمونپردازی و سطحی بودن و بیمحتوایی در شعر و رـراحت گـویی و
تکیهبر تشبیهات حسی و تنافر و ناهماهنگی در شعر حاوی ،از عیوب شـعری در شـعر حـاوی
به شمار میرود ،اما در کل شعر این شاعر ژرف اندیش از یک انسجام درونی و ترکیبی زیبا بـا
گرهخوردگی عاطفه و خیال برخوردار است.
 .7نتیجه

با بررسی تصویر در بستر پژوهش حاضر میتوان چنین نتیجه گرفت کـه خلیـل حـاوی بـا
تخیل رسمی و متغیر خود از خلال تصویرگریهایی که در شعر خویش داشـته ،توانسـته اسـت
برای شعرش فایدههای زیباشناختی و آفرینش زیبایی ادبی را محقق سازد؛ بدینرـورت کـه او
از طریق بهکارگیری تصاویر پرمایه از خطاب مستقیم اجتناب ورزیده و از ایـن راه شـعرش را
تأثیرگذارتر و قانعکنندهتر ساخته است .همچنـین توانسـته ،بـا جسـارت و ژرفنگـری و بیـان
مختصر دغدغههای وجودی و عام دوران معارر ،دست به تغییر بزند .مسلماً در شـعر حـاوی،
تصویر بازتاب بیواسطۀ واقعیت اجتماعی دوران شاعر است و او از رهگـذر تصـویر ،امیـال و
آرزوها ،ترسها و وحشتها را با کمک گرفتن از اسطورههـا و مـذاهب و سـنت و اعتقـادات
بهطور مشخصتر بازنمایی کرده است .همچنین بهکارگیری تصویر در شعر او که اغلب نمادین
و رمزآلود است ،بهعنوان محوری ارلی برای بیان بزرگترین تجربههای حسی و اهنـی شـاعر
مورد استفاده قرار میگیرد .شاعر با استفاده از این شگرد مفاهیم و مضامین فلسفی یا انتزاعی را
در هیئت تصویرهایی انضمامی و عینی بهرورت موجز و مختصر بیـان نمـوده اسـت و بـدین
ترتیب توانسته با شگرد تصویرسازی خود تأثیری عمیق بر مخاطب داشـته باشـد .همچنـین در
واکاوی تصاویر شعری این شاعر میتوان گفت عمل جانشینسـازی یعنـی قـرار دادن تصـویر
بجای کلمات عادی و ساده در متن شعری نشانگر نبوغ حاوی در بهکارگیری زبان جدید است.
وی بیشتر در شعر خود از طریق جانشینسازی استعاری و نمادی عمل کـرده اسـت بهگونـهای
که با یک عمل حسی یا احساسی و یا چند عمل حسی یا احساسی میتوان تصـاویر جانشـینی
خلق کرد که بجای تاریخ و یا تجربه زندگی خود شاعر بنشیند .اکثر قصـاید خلیـل حـاوی بـر
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اساس همین عمل جانشینسازی تصویری شکلگرفته است .وی از طریق بـر هـم زدن قـوانین
جملۀ خطی ،زمان خطی ،مکان خطی ،آن را در حال جابهجا شدن ،زمان به زمان شدن ،فضا بـه
فضا شدن ،بهرورت پرتابی بروز دهد.
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