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Abstract 

Arabic poem prose, from the perspective of the literary movement of the Lebanese magazine 

Shear, as a literary representation of contemporary ontological thinking and contemplation in 

the Arab world, is based on the discovery of another kind of world and the relationships 

between objects. In this kind, form and language are depicted from a pre-designed framework 

and another form of existence. Hence, the comprehension of such texts with an intellectual 

capacity in the form of merely literary, technical, and methodological theories not only does 

not represent its semantic scope, But it may also lead to Single meaning arena. Hence the 

reception of the semantic dimensions of such texts requires the application of philosophical 

approaches. As an ontological philosophy on interpreting the text, philosophical hermeneutics 

allows the reader to receive extensive contributions. In this essay, The Germanist philosophy 

of Gadamer-philosopher and one of the pioneers of philosophical hermeneutics-who has 

centered on his theorizing of understanding the texts and works of art-has been interpreted in 

terms of Poem-Prose. On the other hand, the convergence of the theorists of these two areas-

philosophical hermeneutics and poem-prose - has been studied and analyzed concerning issues 

such as tradition, language, and no-method. Regarding the results, especially those obtained 

from the analysis of the samples, it should be said that the thoughts of Adunis or OnecI al-Haj 

or other scholars of the Lebanese journal poetry in many of their components are in line with 

the hermeneutic principles of Gadamer, especially in terms of rejecting the instrumental view 

of language and its existence, and dynamic approach to tradition. 

 

 

 

Keywords: Philosophical Hermeneutics, Poem-Prose, Gadamer .

 
2. Corresponding Author. Email: torkashvand@hum.ikiu.ac.ir 

 

https://jall.um.ac.ir/?lang=en
https://orcid.org/0000-0003-1018-3579
https://orcid.org/0000-0001-6443-6768
https://jall.um.ac.ir/?lang=en
https://jall.um.ac.ir/?lang=en


www.jall.um.ac.ir 

 22-34صص:،  1401( تابستان 29)پیاپی  2زبان و ادبیات عربی، دورۀ چهاردهم، شماره

 گادامر  کیهرمنوت  یالنثر از منظر مبان قصیدة  یمعنادار

 الحاج( ی و انس  سی و اشعار ادون هاشهیاز اند هایی نمونه ل ی)تحل

 )پژوهشی(

  1، ایران، نویسنده مسئول( )دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی فرشید ترکاشوند  

 ، ایران(دانشگاه بین المللی امام خمینی ،)دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی معصومه رحیمی 

Doi:10.22067/jallv14.i2.2104-1044 

 چکیده 

ی  شناسانهی هستینمود ادبی از اندیشه  النثر در چارچوب تفکر جنبش ادبی »مجله لبنانی شعر« و به مثابه   قصیدة

ی دیگر از جهان و روابط میان اشیاء است. در این نمود ادبی، زبان شعر ساختار از  این جنبش، به دنبال کشفِ گونه

، فهم چنین متونی که دارای معانی  رونیازاگذارد.  ایش میرا رها ساخته و هستیِ دیگرگونه را به نم  شدهیطراحپیش 

ی معنایی آن متون را  توان گسترههای ادبی و نقدی میسر نیست و از این طریق نمیفلسفی است در چارچوب نظریه

  معنایی و سلطه مؤلف ختم شود. بر این اساس دریافت ابعاد معنایی چنین به تک هالی تحلتحلیل نمود و ممکن است 

بنیادهای فلسفه شناسانه استوار  ی هستیمتونی مستلزم کاربست رویکردهای فلسفی است. هرمنوتیک فلسفی که بر 

دریافت امکان  متن  تفسیر  باب  در  خوانندهاست  برای  را  وسیعی  می  های  یافتن  فراهم  ضرورتِ  راستای  در  کند. 

وجوه ادبیّت و زیبایی خاص آن، در این جستار از  رویکردی معناگرا برای تحلیل این نوع ادبی و پرده برداشتن از  

النثر پرداخته شده است و از طرف    قصیدة فیلسوف آلمانی به تفسیر سطرهایی از    -با کاربست تئوری گادامر  سو کی

النثر با مبانی هرمنوتیک فلسفی در خصوص مسائلی از جمله سنت، زبان و    قصیدةپردازان  دیگر همسویی نگاه نظریه

  آمده دستبه  هانمونهآنچه از تحلیل    ژهیو  بهمورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در باب نتایج    -  ی گریزروش

های خود  مجله لبنانی شعر در بسیاری از مؤلفه  نظرانصاحبی ادونیس یا انسی الحاج و یا دیگر  هاشهیاندباید گفت 

نگاه ابزارنگری به زبان و هستی بخشی به آن، تعهد به    در باب نفی   ژهیو  به با مبانی هرمنوتیک گادامر همسو هستند  

 ناپذیر.  های سیال و زوال سنت
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 . مقدمه  1

های موسیقایی، ترکیبی و واژگانی  آن را محصور در فرم  تنها  نهالنثر مستلزم رویکردهایی است که    قصیدةتحلیل  

امکان بلکه  بینکند؛  معنایی  در های  ادبی  نوع  این  زیبایی  رهگذر  این  از  و  دهد  قرار  خواننده  روی  پیش  را  پایان 

ی از معیارهای شعری سنتی فاصله  کلبهگستره معنا و نه فقط فرم مورد کاوش قرار گیرد؛ زیرا که ادبیّت قصیده النثر  

 ن است که معیارهای نقد سنتی در این مسیر دیگر کارگشا نیست.  گرفته است و روش

در   معنا  که  داشت  توجه  و    قصیدةباید  و    ژهیو  بهالنثر  معانی شفاف  الحاج  انسی  و  ادونیس  نثر  در قصائد  »معنا 

رئالیستی محض نیست. نوع معنا در این آثار خاصیت فلسفی داشته و سرشار از پیچیدگی است. نشانه ها در این  

نظر   مورد  شاعران  فکری  رویکردهای  با  متناسب  اینجا  در  معنا  ندارد.  مستقیم  و  آشکار  ارجاع  ی  ها چالشمتون 

ایجاب    جدیدی را به  337:  1398.«)ترکاشوند،  کندیمدر خوانش  توجه  با  ی خاص معنایی این نوع  هایژگیو( لذا 

تئوری  و  شاعران  نزد  در  فلسفی  ادبی  هرمنوتیک  شعر،  لبنانی  مجله  شناختی،    عنوانبهپردازان  هستی  تفکر  نوعی 

که اهمیت پژوهش حاضر در همان درک   میکناشارهرویکرد مناسبی برای تحلیل این نوع ادبی است. در اینجا باید  

در چارچوب معیارهای شعر سنتی و حتی    النثر  قصیدةچگونگی معنا و نقش آن در این نوع ادبی نهفته است. زیرا  

شعر نو پدید نیامده است بلکه هویت این نوع ادبی در معانی فلسفی و عمیق آن نهفته است و اهمیت مقاله حاضر  

چنین طرحی با توجه   رسد یمی از هرمنوتیک فلسفی استوار است. به نظر  ریگبهرهی با  بر چگونگی تحلیل این معان

برای تحلیل معناداری این نوع ادبی باشد و در    قصیدةی هستی شناسانه شاعران  ها شی گرابه   النثر رویکرد مناسبی 

تفسیر   بی  قصیدةنتیجه  اتهام  زدودن  گادامر، ضمن  دیدگاه  اساس  بر  چالنثر  از  ادبی  هرهمعنایی  نوع  این  ی  چهیدری 

نوینی را برای تحلیل این اشعار فراهم کند. بر این اساس در پژوهش حاضر با روش استنادی ـ تحلیلی سعی بر آن 

 آید، آشکار گردد. بوده است تا زوایای پنهان این نوع ادبی که در حقیقت گستره ادبیّت به شمار می

 های پژوهش پرسش . 1.1

 النثر عربی به عنوان یک نوع ادبی جدید چگونه تبلور می یابد؟  ةقصیدادبیّت و زیبایی 

 النثر عربی چگونه است؟ قصیدةکارآیی مبانی هرمنوتیک فلسفی گادامر و تناسب آن برای تحلیل 

 ها فرضیه .2. 1

دبیّت این نوع ادبی جدای از  النثر در گرو گسست کامل از معیارهای سنتی شعر است زیرا ا  ةقصیدادبیّت و زیبایی  

 عناصر جدیدی چون ایقاع داخلی بیشتر متوجه معنا و تولید معناست.  

فلسفی   هرمنوتیک  متن،  معنایی  گستره  و  آن  تولید  معنا،  بر  ادبی  نوع  این  تمرکز  به  توجه  از    عنوان  بهبا  یکی 

اینکه    اثرگذار  تواندیمرویکردهای اصلی معناگشایی   لبنانی شعر و    قصیدةباشد. ضمن  تفکر اعضای مجله  النثر در 

از   متأثر  خود  الحاج  انسی  و  ادونیس  چون:  هستیهاشهیاندشاعرانی  فلسفه  تناسب  ی  مطلب  این  و  است  شناسی 

 . آوردیمبیشتری برای تئوری و کاربست فراهم  
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 پیشینة پژوهش   .1.3

ی دارد از دیرباز در میان اندیشمندان، فالسفه، ادباء و الهیون مطرح  مباحث مربوط به هرمنوتیک که خاستگاه غرب

ی  گذرد و در این مدت دانشمندان به بررسی آن در حوزه بوده، ولی از ورود آن به جهان اسالم بیش از نیم قرن نمی

داده نشان  ادبیات عالقه  و  تفسیر  فقه،  این حوزه،  علم کالم،  در  فراوان  مطالعات  میان  از  برای تخصصی کردن اند. 

هرمنوتیک    ژهیوبه هایی پرداخته شده است که حضور هرمنوتیک مدرن و  های سابق به معرفی گزینه  ی پژوهشدامنه

 اند. بدین ترتیب:  ی ادبیات و شعر را جزء متغیرات پژوهش خود قرار دادهفلسفی گادامر در حوزه

هستی تأملی  حافظ؛  در شعر  فلسفی  هرمنوتیک  »وجود  نوشتهمقاله  داوری. شناسانه«،  زهرا  و  حاجیان  ی خدیجه 

 . فرهنگی، شماره اول کهن نامه ادب پارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

حافظ   شعر  ویژگی  به  توجه  با  پژوهش  این  بر   –نگارندگان  بودن  مبتنی  همه،  برای  و  زمان  هر  در  معناداری 

اند.  ی گادامر بودههاشهی اندهای هستی شناختی در شعر حافظ بر اساس  به دنبال دریافت جنبه  -ی من و تووگوگفت

اند که چگونه وجود به معنای گادامری در پرسش و پاسخ گادامر نشان داده  نگارندگان این مقاله با الهام از دیالکتیک

شعر حافظ آشکار شده است. با توجه به اینکه شعر حافظ جزء اشعار کالسیک است، و تأثیر تاریخ و زمانمندی از  

خوبی    جی نتاده و  شود، اجرای این نظریه بر این نوع شعر بسیار سازگار بوهای بارز نظریه گادامر محسوب میویژگی

 را در پی داشته است.  

مثابهنامهانیپا به  »شعر  اندیشهی  تطبیق  و  بررسی  متن  باب شعر«،  ی  در  ریکور  پل  و  گادامر  گئورک  هانس  های 

. این پژوهش که در چهار فصل سامان داده شده،  1387نوشته زهرا داوری جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد، سال  

فلسف  هرمنوتیک  معرفی  در حوزهضمن  ریکور  و  گادامر  آرای  تطبیق  به  پرداخته  ی،  آن  تفسیر  و چگونگی  ی شعر 

تئوری محور و جمع اندیشمند در حوزهاست. حفظ رویکرد  این دو  نظریات  از شاخصهآوری  های اصلی  ی شعر 

 باشد. می شدهیمعرف  نامه انیپا

  قصیدة اما از نظر کاربست که همان نوع ادبی تا حدودی از نظر تئوری به مقاله حاضر شباهت دارند    ذکرشدهموارد 

ی ادبی عربی و  ها پژوهشالنثر در    قصیدةوجود ندارد. البته باید توجه داشت که در باب    ها آنالنثر باشد ارتباطی بین  

هایی به جستار حاضر  ها نیست. تنها پژوهشی که شباهتفارسی آثار بسیار وجود دارد لکن ضرورتی برای ذکر آن

های ادونیس و انسی الحاج« نوشته فرشید  با تکیه بر اندیشه  النثرةقصیددارد مقاله »واکاوی چیستی معنا و زیبایی در  

نشریه پژوهش ادبیات معاصر جهان چاپ شده است. در این    1398باشد که در شماره پاییز و زمستان  ترکاشوند می

النثر در نگاه ادونیس و انسی الحاج بوده است. این مقاله   ةقصیدی و هویت معنایی مقاله هدف، تحلیل چگونگی زیبای

دهد. به صورت کلی اشاراتی به هرمنوتیک فلسفی دارد اما این رویکرد به صراحت بنیاد تئوری مقاله را شکل نمی

فلسف  هرمنوتیک  چارچوب  در  ادبی  نوع  این  معناداری  تحلیل  حاضر  پژوهش  بودن  نو  دلیل  مشخصاً  اما  و  ی 

جزئی نگاهی  با  حاضر  پژوهش  است.  گادامر  اندیشههرمنوتیک  تناسب  گرفتن  نظر  در  با  و  تئوری تر  پردازان  های 

؛ ردی گیمالنثر با مبانی هرمنوتیک گادامر به دنبال بحث معناداری است و به نوعی در حوزه فلسفه ادبیات قرار    قصیدة

نگاه بیشتر  که  فوق  مقاله  مقابل  نقطه  و    درست  انتقادی  قرار  شناختییبایزادبی،  بالغت جدید  در گستره  و  دارد  ی 

النثر مورد نظر ما    ةقصید. در اینجا و قبل از شروع متن اصلی مقاله لزم است به این نکته مهم اشاره شود که  ردیگیم
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باشد که دارای بنیادهای معنایی متکی بر هستی شناسی  النثر از منظر جنبش ادبی»شعر« می  ةقصیددر این جستار تنها  

مطلق در    صورتبهچنین رویکرد معنایی را    توانینمفلسفی است؛ چراکه در خارج از چارچوب تفکر این جریان  

ب نظری هرمنوتیک فلسفی  این نوع ادبی یافت یا اثبات نمود. شایان ذکر است که جستار حاضر بر دو محور چارچو 

مورد   در  تئوری  این  کاربست  و  راستا    ةقصیدگادامر  این  در  و  است  استوار  الحاج  انسی  و  ادونیس  نگاه  از  النثر 

 گریزی، تأویل، دیالکتیک هست و نیست خواهد بود. ها بر پایه مواردی چون: زبان، سنت، روشتحلیل

 . هرمنوتیک فلسفی 2

ه »مارتین  که  فلسفی  گادامر  هرمنوتیک  گئورک  هانس  آثار  با  بعدها  و  نهاد  بنیان  را  آن  آلمانی،  ،فیلسوف  ایدگر« 

شاگرد وی رواج و اهمیت چشمگیری پیدا کرد؛ در قرن بیستم به عنوان رویکرد ویژه)فهم متن( مطرح شد)ملپاس و  

حدودی به روش و    (. هرمنوتیک فلسفی و به ویژه هرمنوتیک گادامر بر خالف ساختارگرایی که تا13:  1394دیوی،  

کند. به گفتة »پالمر« در عنوان کتاب گادامر)حقیقت و  روشمندی نزدیک است، از حالت انحصار در روش پرهیز می

روش( طنزی رندانه نهفته است. روش، راه رسیدن به حقیقت نیست بلکه در مقابل حقیقت از چنگ انسان روش  

فرار   انکندیم طلب  اینجا دیگر عمل ذهنی  در  فهم  انسان تصور  .  بلکه نحوۀ هستیِ خودِ  نیست  عین  برابر  در  سان 

( همچنین باید توجه داشت که در این راه فهم، امری اختیاری و روشمند نیست؛ بلکه فهم  180:  1387)پالمر،شودیم

( بنابراین هرمنوتیک  30:  1393)زواریان،  .افتدچیزی است که ورای خواست و اراده ما همچون یک رخداد اتفاق می

 فلسفی نه بر روش بلکه بر نوعی تفکر پویا استوار است. 

 . چیستی متن ادبی در فلسفه گادامر 3

های  وی میان متنترین مصادیق متن از نظر گادامر هستند.  عام و اثر ادبی به طور خاص اصلی  طور  بهاثر هنری  

داند و از آن با عنوان متن برجسته یا  ین میان متن ادبی را دارای ویژگی خاصی میشود و در امختلف تمایز قائل می

تواند  کند. از نظر وی اثر ادبی نباید صرفاً با واقعیات ارتباط داشته باشد، بلکه واقعیات امر میمتن چشمگیر یاد می

شود. به نظر وی همه  ند، شعر نامیده میبا حقیقت ارتباط ندار   وجه  چی ه  بهها که  متن  گونهنیامرجع آن تلقی شود.  

هستی80:  1384)نصری، .است  گونهنیاادبیات   طریق  از  تنها  ادبیات  هنری  جنبة  فهمِ  گادامر  طرح  در  اثر  (  شناسی 

امکان صورت  هنری  مطالعه  مختلف  مراحل  طی  در  که  زیباشناختی  ادراک  تجربه  طریق  از  نه  و  است  پذیر 

انی ساده، اثر هنری نمایشی است که در ظرف صورت خیال ریخته شده و حقیقت  ( به بی259:  1393)آزاد،.گیردمی

 ( 192: 1390)پالمر،  .دهدهستی را به صورت واقعه نشان می

 . شعر از نگاه گادامر 4

( Autonomyگذاری)قانون  ی تمایز بخش آن خودها یژگیواز نظر گادامر متن شعر، یک متن ادبی است که از  

های عِلّی یا شرایط تاریخی تولیدش ندارد. کند تا جایی که نیازی به دادهشعر خودش را تفسیر میاست. یعنی متن  

رسد. دوم آنکه شعر دارای  زمانی میبخشد و به بیاو معتقد است که متن شعر خودش را از این شرایط استعال می

تا بر وحدت خودش استوار است. به این  ای یکابژه  عنوان  به( است یعنی بر خالف نثر، شعر  Uniquenssیکتایی )
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افتد. بلکه هر توضیح یا  های هنری درنمیبه نثر و بلکه در سایر شکل  ابداً،  دیآیم  درمعنا که آنچه در شعر به بیان  

تواند کلیدهایی راهنما باشد. سومین ویژگی متن شعر این است که تنها خودش  ی آن، تنها میی اطالعاتی دربارهارائه

ی معنایی آن را درنوردد. باید توجه داشت متن شعر نیز به  تواند تمام پهنهگوید و هیچ تفسیری هرگز نمییسخن م

تر، معنای متن شعر، قابل تقلیل به هیچ یک از زمینه های تاریخی،  ی، تابع تناهی است. به بیان سادهمند خیتاردلیل  

ا  استوار  خود  کالم  به  بلکه  نیست؛  مؤلف  نیت  یا  استمرار  فرهنگی  و  تداوم  دارای  شعر  متن  اینکه  چهارم  ست. 

(Continuoslyآینده در  را  خودش  و  دارد  شدن  نو  قدرت  یعنی  است.  خواندنی  (  هر  در  را  زمان  همیشه  که  ای 

عالوه بر موارد مذکور متن شعر متنی دنیادار است یعنی کیفیتی    ( 70)آیلس ورث :  .افکندبخشد، طرح میاستعال می

( به عبارتی  101:  1387)داوری،.سازدارجاع آن نه جهان خارج بلکه به جهانی است که خودش می  ارجاعی دارد و

 شود.  های شعری وی متجلی میی شاعر در شعر و واژگان و ساختنیبجهانتر ساده

 . تفسیر شعر 5

تأملی است، مادام که از جهان اکنون موجود نسخه  گادامر می تصویر    صرفاًو    داردینم   برگوید: »اظهار شاعرانه 

تازه  قاً ی دقکند، بلکه  اشیاء در نظم موجود را منعکس نمی تازه را در واسطهبه ما تصویر  انگیز  ی خیال ای از جهانی 

خودش را از قید کلمات و کاربردهای عادی و مرسوم و بسیار    دهد«. شاعر، نخست آگاهانهابداع شاعرانه نشان می

کند و چون به پیرامون خود بنگرد جهان را چنان تماشا کند که گویی نخستین بار است که آن را مستعمل آزاد می

مانند.  بیند و برای او تازه و ناشناخته است. شناسایی او، منظره او، هنر و طبیعت همه نامعین و نامشخص باقی میمی

راه کردن  هموار  به  قادر  را  بزرگ  شاعر  که  است  تفکر  و  هستی  قراردادِ  الگوهای  تعلیق  تازهاین  و  های  تفکر  ی 

( بنابراین تفسیر شعر تفسیر معناشناسانه که محدود به ساخت نحوی و ساختار  233:  1390)پالمر،  .سازداحساس می

( این گونه نگرش فلسفی  110:  1387)داوری،.دنیای متن استیابی به  زبانی واحدهای شعری است، نیست. بلکه راه

نمونه هنگامی که   برای  داد.  استفاده قرار  اشعار معناگرای عربی مورد  از  بسیاری  تفسیر  تحلیل و  برای  توان  را می 

 گوید:ادونیس می
 تخرج األشیاُء من اسمائها، ال اسّمیها ولکن  

 ، أِعد اعجامهيِإبتکر ما صّنف الماض
 د تصریفه  و أعِ  

 ( 371: 1996 ادونیس،)                          و أِعد اعرابه

 گوید:و یا در جایی دیگر که می
 تخرج االشیاُء من اسمائها، ال اسّمیها، لغات   

 و لکلٍّ صوُته  
، سمعُت الموُت ُیصغيش يکّلما حّدثن   ي ء 
 کلما حّدثُت شیئا   
 ( 375: 2،ج همان)                 من دجلتها.. يخرجت نفس 
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جهان   ترسیم  دنبال  به  حقیقت  در  اسامی خود خود  از  اشیا  شدن  رها  و  اشیا  به  نگرش  تغییر  با  شاعر  اینجا  در 

از رهگذر واژگان جدید است. چنین شعری می اندیشهدیگری  به  توجه  با  تحلیل  تواند  ادونیس مورد  های فلسفی 

 تواند مورد تفسیر و حتی تأویل قرار گیرد.  آن میقرار گیرد و معانی موجود در 

 النثر  قصیدة . 6

های عرفانی و صوفیانه است که  النثر« به عنوان یک نوع ادبی، برآیند ارتباط وسیع با غرب و با پیش زمینه  قصیدة»

الحاج، محمد    ی پنجاه توسط مجله لبنانی »شعر« و با پیشگامی شاعرانی چون: »یوسف الخال، ادونیس، انسیدر دهه

نهاد حضور  عرصه  به  پا  دیگر  شاعرانی  و  الحاج)189:  1996)حمود،.الماغوط«  انسی  از  763-753:  2،ج1996(   )

»  برجسته باور است که  این  بر  این حوزه  ناقدان و شاعران  اندیشة شاعری است که  قصیدةالنثرترین  برآیند ممتاز   »

دهد و به دنبال رهایی از  سختی آفرینش ساختار نو را بر تکرار صنایع لفظی سابق و از پیش آماده شده ترجیح می

النثر« را تجلی ادبی و زبانی   قصیدة، انسی الحاج »گرید  یعبارت   بهیوق رجعت، سستی، تعصبات دینی و نژادی است.  

بر  زا    انقالب شاعر  او سرطان  تعبیر خود  به  و  سنتی  در عرصه-ساختارهای کالسیک،  و چه جامعهچه  هنر  ی  ی 

 کند. معرفی می -انحطاط عرب

خاستگاه فلسفی دارد، و  -  النثر به مثابة نمود شعر نو عرب  ةقصید( معتقد است که  279:  2012همچنین ادونیس)

از جهان و اشیاء    -متافیزیکی -شناخت بعدی دیگر  شاعر نو از رهگذر عواطف و احساسات خود سعی در کشف و

دریافت ارائه  معنی  به  ادونیس  نگاه  در  فلسفی  اندیشه  تجلی  البته  نظامدارد.  قالب  در  شاعرانه  و  های  فکری  های 

تعریف انسان و هستی در  -  فلسفی و منطقی نیست؛ بلکه وی گوهر مشترک فلسفه و شعر را ابداع یک نوع انگاره

 کند. معرفی می -خود و نه با امور واقع دباوجوارتباط 

از شخصیتی    متأثر از فالسفه معاصر چون هایدگر، در زمینه عرفان نیز    ریتأثشایان ذکر است که ادونیس عالوه بر  

)ن.ک: ابراهیمی   .است  تر پررنگیی چون: زبان و ابهام هانهیزمدر  ر یتأثباشد که این بنام محمد بن عبدالجبار نفّری می

 (15الی  7: 1397دینانی و رضی، 

اما »انسی الحاج« که یکی دیگر از نظریه پردازان و شاعران قصیده النثر بوده و همه اشعار او از این نوع می باشد  

در   باور است که شاعر  این  باره می  قصیدةبر  این  در  باشد وی  برخوردار  آزادی وسیعی  از  باید  گوید: »شاعر  النثر 

شایسته  صیدةق که  اندازه  همان  به  که  النثر  زبانی  پیوستة  آفرینش  به  او  نیاز  باشد،  آزاد  باید شاعری  است  انسان  ی 

کامل در آن اختیار و اشراف داشته باشد نیازی بزرگ است. زبان از پیش آماده شده برای شعر معنا ندارد و    صورتبه

النثر در واقع    قصیدة(  23:  1994به نقل از: الحاج،  346:  1398ند،النثر قانون همیشگی وجود ندارد«.)ترکاشو  قصیدةدر  

 ای برای تجلی از جهان شوریده بر سنت ایستا، پذیرای تغیر و دگرگونی و تمایل به معانی فلسفی دانست.دستمایه

 . مبانی هرمنوتیک گادامر و قصیده النثر 7

 زبان   .1. 7

النثر به    قصیدةکند که براساس آن  سفی مبنای مشترکی را فراهم میزبانی بودن و تمرکز بر آفرینش معانی پویای فل

 عنوان یک متن شعر که خاستگاه فلسفی دارد با تجربیات هرمنوتیکی گادامر تحلیل شود.  
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ما را.   -نه جهان علمی پیرامون ما-  سازددر هرمنوتیک گادامر زبان، جهان ما را منکشف می بلکه زیست جهان 

در    قاًی دقیابد؛ بلکه  ی نیست که انسان در جهانش میاکنندهثابتیابد. زبان فقط  در زبان، هستی می  وضوحبهانسان  

که در    تواند جهانی بیافریندآید. زبان با قدرتی که دارد میزبان و از راه زبان است که امکان جهان داشتن پدید می

هایی را که در  توانیم متنافرترین جهاناز جامعیت است که ما می گونه نیاتواند منکشف شود با بطن آن هر چیزی می

تواند جهانی  قدرت منکشف ساختن است که حتی متنی نسبتا کوتاه نیز می  گونهنیااند بفهمیم؛ با  زبان به بیان آمده

اما کند؛  را کشف  ما  با جهان خود  باشیم  متفاوت  آن  فهم  به  قادر  ما  که  باشد  : 1390)پالمر،.  در عین حال جهانی 

( نیز هستی در ضمن زبان قرار دارد و به تعبیر وی هستی، زبان است که  21:  1981ی ادونیس )( در انگاره223-229

 یابد.  در گفتار انسان تجلی می

ج  ساختن  برای  شاعر  آفرینندگی  نهایت  بر  الحاج  انسی  زبان،  باب  میدر  اشاره  معنا  از  هان  قسمتی  در  و  کند 

 گوید: « در دیوان »خواتم« میالذهبي العددی »قصیده
 رؤیا الشاعر ال تفصله عن العالم. 

 الشاعر هو في قلب العالم. رؤیاه استیعاب و انقذاف إلي األمام معًا،
الواقع یبني، مختصرًا في نفسه الزمن و الکون، حیث تظن العین السطحیة أنه ینسحب إلي یوتوبیا هامشیة أو خرقاء، بینما هو في  

 ( 106:  1991)الحاج، .العالم »الواقعي« الوحید الجدیر بأن یکون منزاًل لالنسان
بال   متن  تحلیل  از  ادونیس رویکرد هستی   دی آیم  برآنچنان که  نیز همچون  الحاج  پویایی  انسی  داشته و  شناختی 

 وجود به عنوان یکی از اصلی ترین مباحث هرمنوتیکی در اندیشه وی قابل تحلیل است.  

 سنت   .2. 7

ای  داند. از نظر او سنت همچون رودخانهشمارد بلکه آن را پویا و سیال میگادامر سنت را امر ثابت و ساکنی نمی

کند. در نظر او سنت امری ایستا  تر میریزد و آن را غنی های جدید بدان میدیدگاهها و  است که به طور مرتب فهم

در اعصار گذشته یا بقایای برجا مانده از چیز قدیمی نیست بلکه به سان رودی است که از گذشته تا به امروز کشیده 

جای گذاشته یا با خود آورده شماری را در مسیر خود بر  های مختلف فرورفته و رسوبات فکری بیشده  و بر زمین

داند. در این  تو می  -است. وی تنها راه صحیح فهم سنت را برقراری ارتباط دیالکتیک با آن در قالب گفتگوی من

مثابه به  به مثابهی تو در مقابل فهمندهگفتگو سنت  از این گفتگو گشودگی سنت به روی  ای  ی من است و هدف 

با151:  1393  ماست)آزاد، همسو  ادونیس)  (.  دیدگاه،  توده145:  1989این  را  سنت  گذشته  (  نام  به  فضایی  در  ای 

اش بازگشت به آن و ارتباط با آن باشد؛ بلکه سنت خود زندگی و رشد و نمو ماست. شاعر نو  داند که وظیفهنمی

ابعاد ایستای گذشته  رش و رؤیای  های نگبه گفت و شنود با زمینه  -هنجارها و معیارهای ساکن-  عرب با گذر از 

 (.163: 1391)ادونیس، نشیند تا به یاری روشنای چراغ سنت ظلمات حال به آینده را پشت سر بگذارد.گذشتگان می

که فهم آن متضمن عنصر تاریخمندی و اطالق است بدین معنی که عالوه بر توضیح متن در جهان خود به بررسی 

زمانی که او   ژهیوبهنگاهی در شعر ادونیس نیز دیده می شود    چنین.  پردازدی کنونی نیز میمعنای آن بر حسب لحظه

 : دیگویمکه در واقع نقابی است از شخصیت آرمانی خود اوـ   در باب مهیار ـ
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  یمْل الحیاة و ال یراه أحد ُیصّیر الحیاة زبدًا و یغوص فیه، یحّول الغد إلي طریدٍة و یعدو یائسًا وراءها. محفورة  کلماته في اتجاه 
 اع الضیاع. الضی

 و الحیرة وطنه، لکنه مليء  بالعیون.
 ُیرعب و ینعش 

 یرشح فاجعًة و یفیض سخریًة  
 َیْقشر اإلنسان کالبصلة. 

: 1996)ادونیس،  الأسالَف له و في خطواته جذوره –إنه الریح الترجع القهقري و الماء الیعود إلي منبعه. یخلق نوعه بدءًا من نفسه 
143) 

اینجا شاعر   ترسیم میدر  مهیار  آرمانی  را در شخصیتی  آینده گرایی سنت مورد نظر خود  و  پویایی  کند.  ویژگی 

برنمی به عقب  باد  و چون  دارد  فردا  بسوی  رو  او  نمیاینکه  بر  به چشمه  آب  و چون  ریشهگردد  و  در  گردد  اش 

 های او نهفته است. گام

 گریزی روش .3. 7

قابل   که  است  علمی  روش،  از  میسر  منظور  همگان  برای  آن  یکسان  شناخت  امکان  و  است  تکرار  و  تجربه 

ای است که  ها حادثهی تاریخی، متن و مانند این( گادامر معتقد است که فهم اثر هنری، واقعه61:  1393)آزاد،  .باشد

دسترس همگان توان به مدد روش، آن را در  افتد و امری قابل پیش بینی و تکرارپذیر نیست و نمیبرای ما اتفاق می

وی مسأله محوریت یافتن روش در رسیدن به حقیقت را ناشی از فراموش کردن آن   (225:  1386)واعظی،  .  قرارداد

پردازان  های شاعران و تئوری( چنین مطلبی در اندیشه 64:  1393)آزاد،  .  دانداندیشه ناب وحدت انسان و جهان می

نان این نوع ادبی از هرگونه تعریف یا معیار از پیش طراحی شده فاصله  در نظر آ کهنیهمالنثر نیز وجود دارد،  قصیدة

( با اشاره به وجود رویایی شعر، معتقد است  158:  1391گریزی است. برای نمونه ادونیس) گیرد خود نوعی روشمی

نهاد شاعر   که شعر صورت یا قراردادی نیست که از بیرون تحمیل شده باشد، بلکه پیش از هر چیز حالتی درونی، در

این رو نمی از  اوست.  پایهو در ژرفنای  بر  تا  دانست  ادبی  نوع  را محصور در یک  آن  پیش  توان  از  ی هنجارهای 

شود. بدین سان، شعر از نظام زیباشناسی بیرونی که  نهاده، تعریف شود. شعر دیگر نه با هنجار که با ابداع تعریف می

از نظام زیباشناسی بیرونی یعنی نظام عقلی را معیار نهایی دانستن. اما    رهد. پیرویمنطقی است باز می-  نظامی عقلی

 ها بشناسد.آن ی معیارها و فراسویشعر آرزومند آن است که انسان را همچون طبیعت و زندگی، بالتر از همه

رایی خویش  گریزی در اندیشه یوسف الخال نیز وجود دارد. از دیدگاه او شاعر در روند نوگ گریزی و منطقعقل

ی عقل رها ساخته و از نیروی احساس خود بهره گیرد و در این میان عقل گریزی و نوآفرینی  باید خود را از سیطره

 ( 2: 1963)الخال،  .ردیگیفرامشاعر عالوه بر فرم شعر، باطن و عمق آن را نیز  

 گوید:  می «لن»انسی الحاج در قسمتی از دیوان 
 ينحو ال أدر

احملین  يإحملون  أتوّجه،  ...الیک  الت  ي، کال! ستفعلون  الفسحة  ال    يتطو  يالی  و  نهایة  بال  و سریعة،  تنشرها، هودجیة  و  نفسها 
 اقصی العید حیث ینعدم الطقس و ُتبرأ اللفظة.  يانفعال، ف

 ( 58: 1994الحاج،) .بحنّو و فرح، ننطلق بالء ماء، نعود الی التحلیق حیث ال جرح علی ملح قلبینا  ينحن االثنین تحملینن 



 نهم شماره بیست و                               (          فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                     30

ناشناخته  پیدر  شاعر  پیداست،  -دانمنمی  آنچه  سوی  به–  قصیده   عنوان  از  که  گونههمان بیان  و  های ذهن  کشف 

نهایة""  مانند  هاییترکیب  از  استفاده  ...است  خویش اللفظة "  بال  تبرأ  و  الطقس  ینعدم  ماء"  "حیث  بالء  الی "  "ننطلق  نعود 
ملح   جرح علی  حیث ال  سوررئالیستی،    فضایی  در  الحاج  انسی  اینکه  بر  دارد  دللت  هاترکیب  این  همه  قلبینا"التحلیق 

بیانگر همان روشچنین گرایش.  کندمی  سیر  معیارهای حاکم  ناشناخته و فراتر از منطق و گریزی  هایی در حقیقت 

 باشد.  است که خود یکی از محورهای مهم هرمنوتیک گادامر می

 هایی از تأویل  . نمونه8

 اطالق اسطوره . 8.1

زمان و مکان   ژهیو  بهقیدی    هرگونهاطالق یکی از محورهای اصلی هرمنوتیک فلسفی است بدین شرح که معنا از  

هرمنوتیک فلسفی از  »:گویدکه پالمر می  گونهآن  ی است.مند خیتاری  هایژگیوآزاد گردد. و این محور خود یکی از  

ی خود متضمن عاملی است به نام اطالق، و اطالق  مندخیتارنهد و از سوی دیگر  تاریخمندی صحه مییک سوی بر  

 (  206:  1387)پالمر، .در حقیقت به معنای مرتبط ساختن معنای متن با زمان حال است«

. زمانی  ی اساطیر در آن استریکارگبهکند،  های بارزی که شعر معاصر را از شعر کهن متمایز مییکی از مشخصه

بهره از  که  یکی  عنوان  به  برسد،  معنایی  ساخت  ژرف  به  و  رود  فراتر  نام  ذکر  و  روساخت  از  اسطوره  از  گیری 

النثر به ویژه ادونیس از این شیوه    قصیدة رود. شاعران  توانمندترین ابزارها برای آفرینش تصویر شعری به شمار می

الجمع، تکرار پی    بصیغةی مفرد  اند. به عنوان مثال در مجموعهبرای آفرینش نگرشی نوین در شعر خود بهره جسته

 در پی سطر:  
 لم تکن االرض جسدا کانت جرحًا کیف یمکن السفر بین الجسد و الجرح کیف تمکن االقامة؟  

 لسؤال یصیر تاریخاً أخذ الجرح یتحول إلی وطن و ا
 اخرج أیها الطفل 

 خرج علّی 
کند. در این اسطوره، ابتدا  )جرح و الرض( ذهن خواننده را به اسطوره کیهانی آفرینش جهان هدایت می  دو واژه 

گرفته است. نظام عالم از دل این شکاف شکل گرفته است.    فقط آشفتگی و شکاف وجود داشت که محیط را فرا

زدایی این اسطوره و همسو کردن آن با دنیای خویش آن را برای ورود به جهان متن خود مهیا  ادونیس با عینیت  

می را  امکان  این  خواننده  به  و  است  کند.اگر  کرده  تولید  جدیدی  معانی  خود  اکنونی  موقیت  با  متناسب  که  دهد 

می بنگریم  قضیه  این  به  گادامر  هرمنوتیک  منظر  از  یکی  بخواهیم  اسطوره  گفت:  تصویر  توان  آفرینش  ابزارهای  از 

و با   های سابق و حاضرسازی خودفرضی پیششعری در این سطر مطلق شده و خواننده در جریان فهم با مجموعه

تأویل می به  متن  به فضای  نظر میتوجه  به  اسطورهرسد.  اکنونی  و  اینجایی  معنای  از خأل، رسد  آفرینش جهان  ی 

به ابداع دللت برایاشاره  توان  ها دارد. از سوی دیگر، میواژگانِ مجرد از هر گونه معنای قاموسی آن  های جدید 

های پویا و سیال واژگان. همانطور که مفهوم  ادعا کرد که مفهوم)جرح( در این بافت استعاره آورده شده برای دللت

 )زخم( با خونریزی مستمر همراه است، واژگان هم با معانی پایان ناپذیر در جریانند.   
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 دیالکتیک هست و نیست  . 8.2

در سیر دیالکتیکی آنچه ضروری است، جدال بین دو امر مفروض است، این دو همراه با هم در سیر جدلی و در 

ی مفرد بصیغه الجمع  ی قصیدهمطالعه  (120:  1384)گرگین،.کنند تا به کمک هم به سومین برسندهم رفت و آمد می

این  نشان می اساس  که  پایهدهد  بر  نیست میمجموعه  دیالکتیکِ هست و  و  باشد که در صورتی دوگانگی و  ها 

می تجلی  نثر  و چه قصائد  موزون)تفعیله(  اشعار  در  در فضایی  واژگان مختلف چه  را  دوگانگی خواننده  این  یابد. 

 دهد تا به سومین برسد. بدین ترتیب:آلود و پرسشی قرار میابهام
 المّیت -     الحّی الحّی  –المیت  يباسم جسد 

 شکل  يلیس لجسد                 
 أشکال بعدد مساّمه يلجسد                 
 و أنا ال أنا 

 و أنِت ال أنِت 
 و نصحح لفظنا و لسانینا           
 ( 148)همان:        و نبتکر ألفاظا لها أحجام اللسان و الشفتین          

هایی  ح داشتن یا نداشتن جسد، بودن یا نبودنم و بودن یا نبودنت« دوگانهدر این مقطع، »جسد مرده و زنده، طر

کند تا از طریق درهم گره زدن دنیای خود هستند که خواننده را در فضایی پر از تردید و موقعیت گفتگویی رها می

ردیدن، پویایی و  پی در پی درحال گ  طوربهرخداد فهم واقع شود. فهمی که نهایی نیست بلکه    -شعر-با جهانِ متن

که به درون    زندیچکی  درواقع ناپذیری است. دوگانگی که در دیالکتیک)هست و نیست( این مقطع وجود دارد  زوال 

کند و نیستی هم به درون هستی. چه؛ اندیشه نیستی عبارت است از  کنند. هستی به درون نیستی گذر میهم گذر می

اندیشه اجتماع  بیانگر  سطر  این  واقع  در  است.  محض  هستی  همان  خأل  این  و  درون خأل  در  حیات(  و  ی)مرگ 

شکند و از میان خأل عدم، به ابداع زبان، قصیده و  درهم میادونیس است. وی بنیان زبان، قصیده و دللت واژگان را  

کند. چنین مطلبی در واقع همان بحث ارتباط دیالکتیک با متن برای ایجاد حالت زایشی  های نوین اقدام مییا دللت

به ویژه گادامر می انسی  باشد که در اشعار  معنا و تکثر در آن است که مورد توجه صاحبنظران هرمنوتیک فلسفی 

 شود: الحاج مانند نمونه ذیل نیز دیده می

 (  33:  1994الحاج، ) أّي حقیقة یکتشف اإلصغاء في الصمت؟

 و یا در نمونه نظیر دیگری که می گوید:

م عن الصمت الذي قد َیحدث...  همان( )أتکلَّ

 نتیجه 

زیباشناسی   و  نمی  قصیدةنقد  پذیر  امکان  نقدی  و  ادبی  نظرهای  برپایة  ادبی گسست  النثر  نوع  این  در  باشد؛زیرا 

و تمرکز بر معنا ـبرخالف شعر سنتی عربی که بر تصویرپردازی تمرکز    شودیمکامل از معیارهای سنتی شعر دیده  

ی فلسفی  هاشهیاندعران آن به  ویژگی آن است. معناگرایی و تمرکز بر تولید معنا منجر به گرایش شا   نیترمهمداردـ  

شناسی گرایش یافتند و از سوی دیگر  النثر از یک سو به فلسفه هستی  قصیدةی شده است. شاعران  ن یمعنا آفربرای  
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و   فلسفی  هرمنوتیک  که  گردید  روشن  رهگذر  این  از  دارد  تمرکز  فلسفه  این  بر  فلسفی خود  هرمنوتیک  رویکرد 

دهد که مفهوم  مناسبی برای این تحلیل است. تحلیل قصاید مورد نظر نشان میی گادامر رویکرد  هاشهیاند  ژهیوبه

به شکل آفرینش«  بهتر »فروریختن و  بیانی  به  یا  از سویی دیگر؛  »ریختن و ساختن«  بیان شده است.  های مختلف 

دهد  شعر نشان میمقایسه و تطبیق اندیشه های گادامر بر ادونیس یا انسی الحاج و یا دیگر صاحبنظران مجله لبنانی  

در باب نفی نگاه ابزارنگری به زبان و هستی    ژهیوبههای خود همسو هستند  که این اندیشه ها در بسیاری از مؤلفه

 .ناپذیر و همچنین روشهای سیال و زوال بخشی به آن، تعهد به سنت
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