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Abstract 
Since the emergence of modern Arabic poetry the essence of meaning and 
beauty has been one of the challenging issues and has been the subject of a 
considerable part of the literary research. Adunis is one of the most notable 
literary figures of the Arab world who has provided theorizations in the field 
of Arabic poetry and criticism. In his writings, he presents meaning and 
beauty intertwined with subjects such as the concept of poetry, commitment, 
complexity, tradition, and innovation and in this way he pursues meaning 
with a hermeneutic and dynamic approach. This article seeks to analyze the 
essence of meaning from the perspective of this influential poet in order to 
reveal part of the discourse on the questioning of meaning in the field of 
modern Arabic poetry. Adunis emphasizes the influence of the individuality 
of the poet on meaning and beauty and their relation to commitment. In his 
thought, the nature of poetry is accompanied by an ambiguous and complex 
quality. As a result, in his view the challenge of the concept of poetry has 
become more philosophical. Therefore, applying a philosophical 
hermeneutic approach, one understands that such things as historicity, 
definition, dynamism, and meaningfulness are present in his thought, and 
that elements such as rhyme and expressive forms are not efficient criteria 
for analysis of his thought and poetry. We can say that the tradition in 
Adunis’s thought and poetry is dynamic and is not limited to the ordinary 
sense of the time since his thought and poetry have a hermeneutic time. 
Thus, philosophical hermeneutic approach can be an appropriate to the 
aesthetics of meaning, which is one of the most important topics in the 
modern rhetoric and we must seek the beauty of Adunis’s poetry in the 
semantic identity of his poetry with a hermeneutic approach. 
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از منظر مبانی  ادونیس و شعر در اندیشه و زیبایی معنا چیستی
 هرمنوتیک فلسفی

 

 نژاد یریام یمرتض
 ینیامام خم یالملل نیدانشگاه ب یعرب اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو

 ترکاشوند دیفرش
 ینیامام خم یالملل نیدانشگاه ب یعرب اتیگروه زبان و ادب اریاستاد

 (110 ص تا 93)از ص 
 25/12/1398، تاريخ پذيرش: 26/08/1398تاريخ دريافت: 

 

 چکیده
پیدايش شعر نو عربی است که بخش قابل چیستی معنا و زيبايی از مقوله های چالش برانگیز پس از 
ادونیس شعر و نقد معاصر عربی،  در گسترة توجهی از پژوهش های ادبی را به خود اختصاص داده است.

پردازی در اين زمینه به نظريه که آيدبه شمار می معاصر عرب يکی از نام آورترين شخصیت های ادبی
سنت و نوآوری  پیچیدگی، ،تعهد مفهوم شعر، اتی چونموضوعرا ضمن  معنا و زيبايیوی  پرداخته است.

و در اين راه معنا را با خاصیتی هرمنوتیکی و بر محور پويايی  های خود مطرح نموده استنوشته در
 تحلیل ذاراثرگ اين شخصیت از ديدگاهرا چیستی معنا اين نوشتار در پی آن است تا دنبال نموده است. 

ادونیس  آشکار گردد.شعر نو عربی عرصه در  چالش معناگفتمان حاکم بر از  بخشیاز اين منظر  تا نمايد
 او با نوعی انديشه در شعر ماهیت بر فرديت شاعر تأکید دارد و  و پیوند آن با تعهد معنا و زيبايیاب در ب

در نگاه ادونیس بیشتر جنبه  و مفهوم آن شعر یستیهمراه شده است و در نتیجه چ ابهام و پیچیدگی
 ويکرد هرمنوتیک فلسفی مواردی چونر کارگیریه. در اين راه با باست فلسفی به خود گرفته

وزن و  عناصری چون حضور پويا دارند و وا و شعر انديشهمعناداری در  پويايی و، اطالق تاريخمندی،
رويکرد هرمنوتیک فلسفی نیستند.  وا رشع در انديشه وقافیه و صور بیانی معیار کارآمدی برای تحلیل 

مله مباحث مهم در بالغت جديد است و از زيبايی در معنا که از ج می تواند عیاری باشد برای سنجش
در معنا و هويت معنايی اشعار او جستجو بايد اين منظر بايد گفت زيبايی در انديشه و شعر ادونیس را 

 نمود.
 

 .تعهد ،مفهوم شعر زيبايی، هرمنوتیک فلسفی،ادونیس،  معنا،های کلیدی: واژه
 

 . مقدمه1

شاعران و  شعر و نقد معاصر عربی و به ويژه پس از پیدايش شعر نو، گسترةدر 

و معنا و زيبايی پژوهشگران ادبی هر يک متناسب با نوع نگاه و تفکر خود به موضوع 

فهوم شعر از اند. مو نوگرايی پرداخته سنت ،تعهد مفهوم شعر، ارتباط آن با مواردی چون

چنین  ؛پذيردشده را نمیتعیینثابت و ازپیش پردازان جديد تعريفمنظر ناقدان و نظريه
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دهد و اين ماهیت خود فهم شعر را به شکلی پیچیده ارائه می مطلبی در حقیقت ماهیت

عهّد را با تمفهوم شعر و نوآوری و چگونگی آمیختگی  زيبايی، معنا، مواردی چون

که شاعر چگونه هم زيبايی را حفظ کند و هم تعهّد را خود  اين .نمايددشواری همراه می

ی ارتباطی تنگاتنگ با چند چنین رويکرد .در اين زمینه استاصلی  های چالشيکی از 

نیز پرداخته شود. ارتباط زبان و  نقش زبانزبان شعر دارد و شايسته است به و چون 

تعهّد از آنجاست که هر چه معانی بیشتر به عالم واقع ارجاع دهند زبان رو به سادگی 

 معناگرا، هایاز ذهن خود و در ارتباط با گرايشمعنايی برساخته  اگر شاعر امانهد می

بان ز در آن صورت، ،به خواننده بسپاردرا و بخشی از معنا  صوفیانه و يا فلسفی ارائه دهد

یشتری را برای پختگی متن مهیا ب رود و زمینةدر شعر او به سمت پیچیدگی می

حال آن که اگر معنا را از عالم واقع برگیرد و به مسائل سیاسی يا اجتماعی  .سازدمی

گرايش بیشتری به سهولت خواهد داشت و در آن  ،کند زبان مستقیم موجود ورودِ

 گرايش و اسطوره گیری از تکنیک های بیانی چون رمزصورت شاعر به سمت بهره

 آيد.دی و معنای ماقبلی پیش میو در اينجاست که بحث معنای مابع يابدمی بیشتری

زيبايی را در معنا و است که در قالب آثار خود  یپردازانادونیس از جمله شاعران و نظريه

لذا برای ار داده است. د و مفهوم شعر از زاويه نگاه خويش مورد توجه قرتعهّپیوند با 

د ياد شده تحلیل رها با موای ضرورت دارد تا پیوند اين مؤلفهتحلیل چیستی معنا و زيباي

هرمنوتیک فلسفی به  ،ادونیس ه رنگ و بوی فلسفی معنا در انديشةبا توجه ب .گردد

 عنوان رويکرد نظری پژوهش در نظر گرفته شده است.
 

 تحقیق شینةیپ .1-1

 ی نگاشته شده است که بامقاالتدر عربی و فارسی ادونیس  هایدر باب اشعار و انديشه

اند. اين منابع از نظر تعداد اشعار ادونیس پرداختهو ها نگاهی ادبی و انتقادی به انديشه

بسیار زياد بوده و همچنان در حال گسترش است. اما با نگاه فلسفی کمتر به ادونیس 

الشعر و  عنوانعرب در کتابی با  فیلسوف معاصر جهان عادل ضاهرپرداخته شده است. 
بررسی  بحث فلسفه در شعر ادونیس را ،به تفصیل فی شعر أدونیس ةفلسفی ةالوجود: دراس

بزرگ  فلسفی تأثیر ادونیس از فالسفة و تحلیل نموده است و در اين راه با نگاهی صرفاً

هايدگر را تبیین نموده است و از اين حیث مارتین سوف معاصر آلمانی فیلويژه هغرب ب
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 را کتاب مورد نظر به عنوان تنها اثر مستقل و جدی که بحث فلسفه در انديشه ادونیس

منبعی مهم و ارزشمند است. اما بايد توجه داشت که اين کتاب توسط  ،دنبال کرده است

يک فیلسوف نوشته شده است و بديهی است که ضاهر در اين کتاب از بسیاری مباحث 

نقد ادبی معاصر  ی که در ارتباط با فلسفه در گسترةمباحث ؛ادبی و انتقادی غافل بماند

بحث زيبايی در  ،ترو در نگاهی فراخ ها بالغت جديدشکل گرفته که از مهم ترين آن

ترسیم سمت و سوی چالشی است که در باب معنا و  ،هدف در اين جستار معناست.

ويژه زيبايی و به نوگرايی، مواردی چون در انديشه و شعر ادونیس وجود دارد. زيبايی

گفت توان دم اول میارتباطی تنگاتنگ دارند. هرچند که در ق تعهد مفهوم زبان شعر با

تعهد منافاتی با نوآوری و خالقیت ندارد اما بايد پذيرفت که جمع کردن زيبايی و 

دنبال خواهد داشت که می توان آن ه هايی را بی با تعهد کار آسانی نیست و چالشنوآور

های صورت گرفته در بیشتر کوششاما در باب مفهوم شعر  را چالش هنر و زيبايی نامید.

تر به تعريف شعر در حقیقت آن را بیش ه است نه مفهوم آن؛تعريف شعر بود راستای

امکان وارد کردن  «چیستی»يا  «مفهوم» دهد اما واژةسمت ساختارهای سنتی سوق می

 عناصر و مؤلفه های بیشتری را ايجاد می کند.
 

 شعر )چیستی( از تعریف شعر تا مفهوم .2

تفاوت برای شعر در نظر م تعريف کلی وباز دو نقد از دير فلسفه و ،ادبیات عرصةبزرگان 

سخنی موزون آن را  هر آن تعريف کرده وظا ای شعر را با توجه به لفظ وعده. گرفته اند

گیری شعر بر شمرده قافیه را از عناصر اصلی در شگل گروه وزن و اين .دانندمقفی می و

 یر نگرش متفاوتگروهی ديگ .اندممکن دانستهين عناصر را غیرا تفکیک میان شعر و و

عنصر  مايه ولکه درونب ،نیستظاهر آن  شکل و ،شعر که ماده و جوهر آنندبر  دارند و

پذيری آنان از ثیرأتوان تمی ،اندگروه ارائه کردهدر تعريفی که اين  .آن استدر خیال 

جستجوی يک  .(182: 1371 )داد، شعر مشاهد کرد را در بابنگرش ارسطو  ديدگاه و

هر است نه عرض و ، جوشعر، امری است دشوار، چون شعر و مانع برای تعريف جامع

بلکه در پی   پردازيمهايی از آن نمیيا جنبه . ما به توصیف يک قصیدههای بیرونیجنبه

الف و ويژگی های کیفی هستیم که آن را از نثر با توجه به اخت حدّ مشترک اشعار

هومی عدم وجود معیارهای ثابت يا مف .(139: 1995، )الجیار ها متمايز سازدها و مکانزمان
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طبیعت » .گردد که خود منشأ معیارهاستر میهم ب آنمشخص برای شعر به طبیعت 

توان به مثل قوانین طبیعت است که می  قوانین آن پذير است و از اين رویشعر انعطاف

شده استنباط کرد که افراد در حدود آن به راحتی با دادهعنوان مبانی و اصولی جهت

نه بر آنان  دهد وکنند و نه به آنان آزادی میحرکت می خود ويژة هایخصلتتوجه به 

بلکه  ،ندشعر مکانیکی نیست و قوانین آن نیز فرامین نیست پس طبیعتِ  ؛يابدغلبه می

 شعر، بنابراين .(293: 1992، )اسماعیل «شعر استنباط می شوندباشند که از مالحظاتی می

تعريف و ثبت قوانین آن شخصی است نه واقعی که بر  ،هنر است و هنر به طبیعت خود

 اشعار ديگر تفاوت دارد؛ ای دارد که کم و بیش بایعت ويژهطب شعری. هر کمک نمايد

 )عالق، ساخت ويژه و روابط درونی متمايز ای ويژه و تکرار ناشدنی است بانظام نشانه

حل تاريخی و توان گفت مفهوم شعر با توجه به اختالف مراجا میدر اين .(101: 1388

شعر به  سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، متفاوت است. مفهوم ،تحوّل شرايط اقتصادی

سیاسی و  فکری، چه که در تعريف مفاهیم فلسفی،از آن »زندگی آدمی مرتبط است و 

تر نیز گونه که پیشبنابراين و همان  .(22: 1996)بزون، « جدا نیست اجتماعی می گذرد،

ثابت و  پردازان جديد تعريففهوم شعر از منظر ناقدان و نظريهماشاره شد 

کلی پذيرد و چنین مطلبی در حقیقت ماهیت شعر را به ششده را نمیتعیینازپیش

ويژه هنوآوری و ب دهد و اين ماهیت خود فهم مواردی چون زيبايی،پیچیده ارائه می

نمايد و در اينجاست که شعر را با دشواری همراه مید با مفهوم چگونگی آمیختگی تعهّ 

 بلکه بايد از واژگانی چوناستفاده کرد  «تعريف»محدود کننده  توان از واژةديگر نمی

  ماهیت و چیستی بهره گرفت. مفهوم،

اهمیت در اين جستار است و نوع نگاه و چالش مفهوم شعر يکی از مطالب پر

 . ادونیس مفهوم شعر را دراهمیت بسیار داردچگونگی برخورد ادونیس با اين چالش نیز 

های خود مطرح نموده است. وی در معرفی شعر نو پیوند با سنت و نوآوری در نوشته

شد که شعر توان از شعر جديد ارائه داد اين باشايد بهترين مفهومی که می»گويد: می

: 1986 )ادونیس، «ای است خارج از مفاهیم رايججديد نوعی رؤياست و رؤيا، ماهیتاً مقوله

بايد به شکلی  معناتواند بدين مفهوم باشد که داند میاين که او شعر را رؤيا می .(9

گونه و به انتقال مواضع شاعر ختم شود نبايد گزارش معنارؤياگونه در شعر تجلی يابد. 

 شعری پخته شده و برای خواننده از متن برون تراود. تجربة ةبايد در گستر بلکه
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سازی و ابداع غییر و دگرگوندر نگاه ادونیس نوآوری بايد نوعی حرکت به سوی ت

گذشته را نیز  ال،افشانی بر فضای زمان حهمچون افقی که ضمن پرتوافکنی و نور باشد؛

شود اما در هر صورت ادامة چه از گذشته جدا می( گر تازگی )نو بودن ،از بین نبرد. چه

تواند بدون تکیه بر زيبايی در زبان نمی آن نیز هست. زيرا ابتکار و آفرينش هر ايدة

زبان، موجوديت و ساختاری خاص دارد  زيرا. آن شکل بگیرد های کهن و گذشتةيیزيبا

ها و ون نبوغ زيبايیتوانیم در آن نوآوری کنیم مگر از درون خودش و از درما نمی و

اگر تو واقعًا نوگرا هستی بايد در درون و در عمق اين » :. و سپس می گويدهايشويژگی

ی درخشان قديم و . يعنی بايد در فضاآن ةکنی نه بیرون يا کنار و حاشیساختار زندگی 

بر اين . (95: 1986 )ادونیس، «های فنی و هنری بی پايانش زندگی کنیدر میان پتانسیل

ارچوب و اين کلیت و اين بینش بايد در اين چه هر سخن و نظری دربارة نوگرايیاساس 

 .جانبه باشدهمه
 

 ادونیس از دیدگاه مفهوم شعر گیریشکلنقش زبان در  .1-2

شعر  در زبان معناست. و چگونگی خود برخاسته از چیستی ،چیستی شعر ارتباط زبان و

رگیری اصطالحات کاست. اين پیچیدگی نه تنها حاصل بهادونیس زبانی مبهم و پیچیده ا

: 1384 )عرب، ستهاواژه ناآشنایکاربرد  ، بلکه نتیجةناآشناستهای صوفیانه و انديشه

د به خود اختصاص را در ساختار شعر جدي یمهم در نگاه ادونیس زبان جايگاه .(138

ادة آن استوار است. شعر جديد از زبان به عنوان م بر پاية ،شعری داده است و تجربة

محدود  معجمیهای کلمات در شعر اصیل به داللت کند زيراساختاری استفاده می

را به وجودی  پرتوی الهامی هستند که زبان شعربلکه تجسمی پويا از هستی و  شوندنمی

کنند. بر میرد و به عنصری مهم از عناصر تجربة شعری مبدل که هستی و جسم دا

بیان و در ضمن مراحل لفظی،  بر مبنای شیوة واژهاساس چنین ديدگاهی، توجه به 

و روش استفاده از ا . به عقیدة(84: 1971)ادونیس،  گیردنحوی، صوتی يا واجی شکل می

جدايی و تفاوت میان شعر و نثر  ها و تعابیر، معیار و سنجةاژهکارگیری وزبان يا نوع به

های ا زبان را از طريق و روش معمولی و بیان و داللت خارج کنیم و ويژگیاست. وقتی م

یزی در اين صورت چ ،زدگی را بر توان زبان بیفزايیمتبرانگیختگی و غافلگیری و حیر

از طريق  تا در تالش بوده است ادونیس .(113: )همان ايم که شعرش می نامیمآفريده
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 وی زبان شاعرانة روی،ها و تعبیرات به زبانی تازه دست يابد. به هر ايجاد پیوند میان واژه

، يک فرهنگ شعری خود مختلف فترهای شعریخاصی ابداع کرد و توانست در د

يکی از ناقدان در آغاز کار او  به خود بسازد. حال آن که به عقیدةمشخص و مخصوص 

اهمیت زبان  .(82: 1996)اسماعیل،  شاعر معاصر ديگری مشکل زبان داشتبیش از هر 

در اشعار او نیز حضور دارد. برای نمونه وی در  ،های ادونیسشعر عالوه بر انديشه

خود اوست بر نقش زبان صحه  آرمانی که شخصیت مهیار الدمشقي توصیف شخصیت

داند که با حروف جديد و )معانی( دور و ناآشنا می هاسرشار از زبان را نهاده و مهیار

جيهل  أن يتكّلم هذا / اجلديد العهد  » آورد:بکر و پنهان را به عرصه زبان می انیمع ،ناآشنا
هوذا يتقّدم / إنه م ث َقٌل ابللغات البعیده ./إنه كاِهٌن حجريُّ النعاس  / جيهل صوت الرباري،/ الكالم  

.خِشنًا ساحرًا  / ةماحنًا شعره للرايح الكئیب/ يف مناخ احلروف اجلديده  / حتت الركام   إنه / كالنحاس 
 .(154: 1996 )ادونیس، «إنه فارس الكلمات الغريبة/ لغٌة تتموّج بني الصواري

بهتر است ای برای ارتباط و انديشیدن باشد، که وسیله به جای اين زبان شعردر نگاه او 

ند که ما و گرايی باشد و واژگانش نیز دارای حیاتی نو باشابزاری برای کشف و درون

. چنین نگرشی يعنی اصرار بر اهمیت زبان به (79: 1979 ،)ادونیسدرون ما را برانگیزند 

زبان و نگرش هايدگر به زبان  مطلب را به سمت فلسفة ،آويزی برای کشفن دستاعنو

)گسترش شناخت( را دارد و  سوق می دهد. زيرا در تفکر هايدگر زبان خاصیت انکشاف

خود در  نامد و در سرتاسر آثاررا کشف میاين همان چیزی است که ادونیس آن 

ه ست که بهای اصلی هرمنوتیک فلسفی اجوی آن است. انکشاف يکی از ويژگیوجست

 زودی بدان خواهیم پرداخت.
 

 ضرورت معناگشایی در شعر ادونیس. 3

های برابر خوانش در ضمن پويايی، آن است که، «هرمنوتیکی»ی منظور ما از معنا

شده نیست بلکه پس از تعريفازپیش ،معنا ،در اين مرحله .باشد مختلف گشوده و زايا

 خوانندهجا در اين يابد.های گوناگون هويت میتن و در تعامل با خواننده و بافتتولد م

ز رهگذر آفرينندگی او در ا خوانندهافزايد. نقش زيبايی شعر می معناآفرينی کرده و بر

فضای معانی عمیق و سرشاری است که بخشی از آن توسط خالق متن دمیده شده 

در فضای محدود و کوچکی منحصر معنايی متن را  است. بدان معنا که خالق متن دامنة
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صت را در اختیار خواننده گسترده و فراخ خود اين فر بینینجها واسطةکند بلکه به نمی

را در  ویدهد تا او را در تولید معنا و زيبايی مشارکت دهد. در اين حالت مؤلف قرار می

خود که تا حد زيادی متکی بر دهد تا با دانش احتماالت معنايی بسیاری قرار می برابر

د. معانی متعدد و سرشار های فکری و فرهنگی موجود در متن است معناگشايی کنبافت

 زيبايی اين گونه اشعار در عرفانی وجود دارد وی و فلسفهايی چون اشعار در زمینه

 .(9 :1438 )ن.ک: ترکاشوند، حقیقت به همین مسأله وابسته است

 چنین نگرشی به معنا در برخی از اشعار عربی و فارسی قابلیت کنکاش دارد.

 مولوی و حافظ ازمانند اشعار شعر صوفیانة فارسی  اين باور است که بر پورنامداريان

باشد و چنین رويکردی چهارچوب تنگ نی خاصی از سوی شاعر برخوردار میبیجهان

عتقد همچنین وی م .(27: تابی )پورنامداريان، آوردلرزه درمیدر اشعار سنتی را به معنا 

شوند. در اين حالت توسط مخاطب تأويل می پذيرند واست که برخی از اشعار تأويل

اشعار عمیق و پرمعنای  ما بر اين باوريم که .(21: )همانمخاطب است  بالغت صفتِ

ای که با مشارکت د بالغت جديد سازگار است به گونهبرای تحلیل با رويکر ادونیس

معناگشايی در انديشه و شعر او حاصل های مختلف گیری از بافتمخاطب و بهره

وع ز يک نگاه متکامل يا يک ناستعاره ا ،کلیت زبان ،در اين گونه اشعار. شودمی

که  چراجو کرد ورا بايد در معنا و معناگشايی جستجا زيبايی در اينبینی است. جهان

های او در يابد و آفرينشايی شاعر در آفرينش معنا تجلی میتوان در مورد چنین اشعاری،

معنا،  در اين حالت عالوه بر چیستی گیرد.تری به خود میفرم به مراتب اهمیت کم

نی پويا شود و زيبايی در اين تفکر خود محصول همان معاچیستی زيبايی نیز مطرح می

گرايش برخی شاعران به بايد توجه داشت که همچنین  و چه بسا هرمنوتیکی است.

های آفرينشخود به منظور ايجاد بستر مناسب برای  عرفان و سوررئالیسم فلسفه،

ا در ويژه فلسفه رهه ادونیس هر سه گرايش و بک معنايی است لذا با توجه به اين

ا و زيبايی را ها و شعر خود دنبال نموده است بر اين اساس شايسته است که معنانديشه

ديگری جست و جو نمود و روا نیست که شعر او را در تنگنای قافیه  در مورد او به گونة

  ی بدان نگريست.  شناسی سنتخیال قرار داد و با نگاه زيبايی و موسیقی و صور

پاسخ و ا حداقل پرسشی است بیي دونیس سخنی است ناگفته،شعر از نظر ا

های سنتی نه تنها از فرم اودر واقع شعر جديد در نظر  است نامعلوم.جویِ امری وجست
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از شاعر خود  گذرد. اگردرمی آنرود بلکه از مفهوم سنتی شعر و مضمون آن فراتر می

ای بسرايد تواند شعر تازهد نمیجديدی را از سر نگذران نگردد و تجربةدرون دچار تغییر 

 گرددتغییر خود جهان افزون می و اهمیت اين امر در تغییر روابط وی با جهان و

ای است که برای کشف ماورای در نگاه ادونیس شعر فلسفه .(46-43: 1986 دونیس،)ا

و در اين راه وی باور  کندمتافیزيکی تالش میاشیاء يا جانب يا وجه ديگری از  جهان،

أبتکر / خترج األشیاء من أمسائها، الأمسّیها ولکن :دارد که بايد جور ديگر به جهان نگريست
 .(371 :1996 )ادونیس، و أعد إعرابَه/و أعد تصريَفه / ، أعد إعجاَمهيما صّنف املاض

گذاری شده تهی گشته و از نو نامهای معمول که همة اشیای پیرامون بايد از ناماين

سهراب  «جور ديگر ديدن»حافظ و  «طرح نو در انداختن»و به نوشته درآيند خود همان 

ش آن در آفرينش ادبی را تأيید سپهری است. اين مطلب در حقیقت معناگرايی و نق

 که در -فلسفه قرار گیرد  ش معنايی چه مانند ادونیس در حوزةکند؛ حال اين آفرينمی

يا چه در  -پديدارشناسی است و خود با هرمنوتیک فلسفی پیوند دارد  شعر باال فلسفة

 عرفان باشد يا سوررئالیسم. 

 ارتباط بین شعر و فلسفه در هر شعر مورد قبولی وجود دارد. در واقع شاعرانِ 

فلسفه را با ابزار شعری  کنند ياشعر خود را به روش فلسفی بیان می )متمايل به فلسفه(

وی را به سمت فلسفه سوق  ،گرايیگرايش ادونیس به درون .(175)همان:  کنندبیان می

فلسفه  ،ای که شعرپیوندی عمیق است به گونه وپیوند فلسفه و شعر در نظر اداده است. 

ی اين پیوند بدان معنا نیست که شاعر از فلسفه يا مکتب فلسفی خاصی پیرو. آفريندمی

بتراود.  اوکند و آن را در شعر خود بگنجاند بلکه مراد آن است که فلسفه از درون شعر 

چنین نگرشی به ارتباط شعر و فلسفه در نزد ادونیس در مفهوم که بنابراين روشن است 

 - واست و برای رسیدن به چیستی معنا در انديشه و شعر ا ارشعر از ديدگاه او تاثیرگذ

الزم است با رويکردی فلسفی بدان  -با چیستی زيبايی است  که در پیوند مستقیم

نیست زيرا ادونیس بیشتر  البته مراد از فلسفه در اينجا در مفهوم کلی آن نگريسته شود.

شناسی هايدگر و پديدارشناسی هوسرل گرايش دارد و اين مطلب در به فلسفة هستی

توان به استخراج اين انديشه می در زمینة سیاری از آثار او قابل مشاهده و تحلیل است.ب

جود: دراسة فلسفیة فی الشعر و الو عرب با عنوان  فیلسوف معاصر جهان کتاب عادل ضاهر
 که پیشتر نیز بدان اشاره شد. مراجعه کرد شعر أدونیس
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 . معنا در اندیشة ادونیس از منظر هرمنوتیک فلسفی4

مقولة فهم را مورد  شناسی است که رويکردی مبتنی بر فلسفه هستی هرمنوتیک فلسفی

به دنبال پويايی متن بوده و  )در ارتباط با زبان(هرمنوتیک فلسفی  د.دهکنکاش قرار می

زبان را  سازد. از سوی ديگر اين رويکرد اساساًابداع و گشايش حقیقت را فراهم می زمینة

ای برای انتقال پیام نیست بلکه ين انديشه زبان وسیلهدهد. در اکانون توجه خود قرار می

 راخ،باشد. هرمنوتیک فلسفی نگاهی فد آن با فکر و وجود مورد توجه میخود زبان و پیون

 .(112 :1395 )ن.ک: ترکاشوند، پويا و تاريخمند دارد

پذيرد که ديگر نمی ويژه در ارتباط با سخن هنری،هرمنوتیک در معنای امروزی و به

کننده اش گذشته، و رسالت تأويلباشد که از ذهن پديدآورنده معنای متن همان معنايی

انکار نیت  باشد و بس. سرچشمةيا مخاطب اثر هنری فقط کشف همین نیّت های ذهنی 

گردد، اما شکل دقیق و شناسی برمیی نوزدهم در زيبايیمؤلف به برخی مباحث سده

رومن ياکوبسن  )ويکتور شکلوفسکی،های روس مالیستهای فرآگاهانة آن نخست در نوشته

)کلینت  نوشتنده در قلمرو فرهنگ انگلوساکسون میک« نقد نو»و آثار نويسندگان  و...(

نهفته  الیوت و پل والری اس. و همچنین آثار ناقدانی چون تی. و...(وايمست  د. بروکس، و.

مارتین های دارد در نوشتهای فلسفی است. در قلمرو هرمنوتیک، اين بحث زمینه

راه را بر انکار نقش نیّت مؤلف در تعیین  ،، زيرا او بود که با کنار نهادن سوژههايدگر

-18 ،1377 احمدی،به نقل از:  113-112 :1395 ترکاشوند،) معنای نهايی و تنهای متن گشود

باشند و فرمالیسم روس آغازگر اين روند میبنابراين ساختارگرايی و قبل از آن  (19

رسانده  پويايی و ابداع نیز را عالوه بر ادامه دادن، به مرحلةهرمنوتیک فلسفی اين روند 

فهم از منظر  يايی و پیوستگی همیشگی است و عرصةبه گونه ای که اين پو ؛است

 .(113 :)همان هرمنوتیک فلسفی پايانی ندارد

ا مفهوم هستی در نگاه رسد که هرمنوتیک فلسفی ارتباطی دوسويه دارد ببه نظر می

از آن روی که مقصود آن  يدگر هرمنوتیکی است: اوالً اپديدارشناسی ه»زيرا  يدگر،اه

پوشیده يا آشکار شود. اين ناپوشیده بايست نابدان سبب که اين معنا می معناست، و ثانیاً 

: 1381 واينسهايمر،به نقل از:  114 همان:) «تأويل است ختن يا از پرده برون آوردن، وظیفةسا

اين مسأله در ارتباط انسان با اشیا نیز صادق است و مطلب را به بحث  .(24

سازد. برای نمونه شناسی هايدگر است مرتبط میپديدارشناسی که خود متأثر از هستی
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فألّّن / إن كنت  أرجُّ التاريخ، و أخرج  من ملكوت اآلابءِ  می گويد: ءادونیس در ارتباط با اشیا
 .(281: 1996 )ادونیس، يتعّلم سحَر األشیاء/ ميشي يف قافلة األشیاء/ طفٌل أمي  

کند که تصور می ءدر میان شمار متعدد اشیاخود را الذهن وی مانند کودکی خالی

ی جا سؤال اساسحال در اينرا کشف کند.  )معانی(ء بايد از نو سحر موجود در اين اشیا

 ؛توان با رويکرد هرمنوتیک پیش رفتاشعار تا چه میزان میاين است که در معناگشايی 

رسد شناسی و پديدارشناسی دارد. به نظر میهستی ويژه هرمنوتیک فلسفی که پايةهب

برای پاسخ به اين سؤال بهتر باشد که مطالب را با تحلیل برخی از اشعار مورد نظر پیش 

 چند معنايی معنايی در اشعار نیستیم؛ما به دنبال چندبايد توجه داشت که البته  ببريم.

باشد. هدف ما هرمنوتیک فلسفی است که خود نوعی تفکر ناظر بر هرمنوتیک روشی می

نوع حضور اهمیت  ،تفکر در اين است و عامل آفرينش معناست نه کشف معانی موجود.

 که شاعرانه حضوری عبارت ديگر نوع حضور پويای معنا برای ما مهم است؛ بهدارد و 

گونه بودن و اين هستی را از کند و اين وشن میآن را در میان ابرها ر ادونیس شعلة

 الغیوم اليت تتعاَكس  أو يف/ أفتح اباًب علي األرض، أ شِعل انر احلضور  » کند:ها آغاز میريشه
،/ ةجه العاشقيف احملیط و أموا/ .یتتوال ی/ احل بالخالقًا لِّلیايل / يف اجلبال و غاابهتا، يف الصخور 

 )ادونیس، «حارقاً مومیاَء الع صور/ ،ةقول األغاّن من الَرعد و الّصاعقمن ح/ َوطناً من رماد اجلذور  
1996 :185). 

سازد. اين زيبايی اسیر صور کل متفاوتی از زيبايی را روشن میچنین رويکردی ش

ها هستی آنيبايی در چنین اشعاری در خیال و تصويرپردازی نیست. اسیر فرم نیست. ز

کس و هر مکان و هر هستی ماندگار و سازگار برای هر  ها نهفته است؛و شناور بودن آن

جهان  زمان. و اين مطلب در واقع همان پويايی مورد نظر در هرمنوتیک فلسفی است.

تواند برای هر انسانی در هر زمان و هر پويا و همیشگی است و میادونیس از اين منظر 

شته و اين معانی در نزد شاعر جمع گ . مجموعةی زيبايی داشته باشدان و هر زبانمک

أطلق سراح األرض و أسجن  » :جهان او را ساخته استشخصیت ادبی يا بهتر بگويیم 
كي أجعل العامل غامضاً، ساحراً، متغرياً، خطراً؛ كي / السماء، مث أسقط كي أظّل أمینًا للضوء،

 .(291:1996 )ادونیس، «أعلَن التخطي
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راند که آسمان گستت را تا جايی میشناخ کنیم او عرصةمالحظه می ههمان گونه ک

 «التخطی»شود و اين جهان پیچیده و پويای خود را از طريق تبديل به زندان می
انسان و آزادی  ادونیس درگذشتن از هر مرز محدودکنندة سازد و تخطی در فرهنگمی

 تفکر اوست. 

 الشعر ةسیاس ،زمن الشعر ،الثابت و املتحوّل خود از جمله های مختلفدر کتاب ادونیس
های خود موزون و منثورش به نمايش انديشه همچنین در اشعار و للشعر العريب ةمقدم و

های خود همواره بر نوآوری و ابداع تأکید پردازیدر اين زمینه پرداخته است. او در نظريه

اه و ايستايی در شعر اصرار ورزيده و در اين رداشته است. وی به پويايی و رهايی از 

و پويايی را برابر نوگرايی ید برابر با تقل ايستايی را مفصل الثابت و املتحولويژه در کتاب به

واژگان کلیدی از  و... «خلق» ،«بحث» ،«کشف»هايی چون: داند. بر اين اساس واژهمی

آيند. به عبارت ديگر وی صاحب ايده يا نظريه در باب نوگرايی در آثار او به حساب می

اشعار خود نیز خبر از آن ايده شعر عربی است و نه تنها در آثار نقدی خود بلکه در 

دهد. بنابراين ادونیس در اشعار خود معناساز است به ويژه در خصوص معانی می

باشد. هر چند که وی در اين میفلسفی و سوررئال  متافیزيک که شامل معانی صوفیانه،

 ،راه از انديشمندان و شاعران بزرگ غربی و اسالمی تأثیر گرفته است اما او در پايان

است. پويايی پیوسته که  بینی خاصصاحب يک ايدة شخصی يا بهتر بگويیم يک جهان

او  راريخمندی و اطالق است در شعبرخاسته از تفکر هرمنوتیک فلسفی است و اساس ت

 :1394 )ن.ک: ترکاشوند، ور دارد و زبان او نیز در صدد همان انکشاف هرمنوتیکی استحض

های اصلی انديشه و شعر او گشته تبديل به يکی از کلیدواژه« کشف»که  چنانآن .(94

 فی رأسيحفرت / ةأمِس فأر »گويد: می «الريح أوراق يف» قسمتی از قصیدة است. وی در 
رمبا ترغب أن تصبح / کّل تیه/ رمبا ترغب أن متلک فیه/ أن تسکن فیهرمبا ترغب / ةالضائع حفر 

 .(1/106 :1996 س،)ادونی «ةفکر 

موش حیوانی است که صفت  جا رمز است؛ رمز از تجدد پیوسته.در اين «ةفأر »واژه 

گیرد برای بیان اينکه ذهن او پیوسته دارد. ادونیس از اين رمز بهره میجويدن دائم را 

است و با از بین رفتن اين افکار و ايجاد  (های ايستاسنت) افکار قديمی واکاویدر حال 

که شاعر آن  «الضائع» شود. همچنین واژةايجاد می نوزمینه برای افکار  ،ای جديدحفره
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دهد نیز رمز است و منظور ضايع شدن همان افکار خود نسبت می )ذهن( را به سر

افکار و  وجوی آفاق نو بودن خمیرمايةدر جست قديمی در ذهن اوست. تجدد دائم و

های او دمیده جای اشعار و انديشهجای اشعار ادونیس است که به عنوان يک ايده در

گیری از متافیزيک و های تاريخ با بهرههای واقعیتکوشد تا بر الشهشده است. او می

بسازد، واقعیتی پويا و پیرامون، واقعیتی جديد را  حتی با نگاه پديدارشناختی به عالم

ای که در کوشد تا با نگاهی پديدارشناختی واقعیت جديدی بسازد؛ به گونهاو می شناور.

و در پی ساختن . (101: )همان «جديد/ حني أريد کّل العامل يفّ »گويد: همین قصیده می

گويد: که در ابتدای همین قصده مید، چنانگونه است که زنده و پويا باشهستی ديگر

در اينجاست که بايد  .(99 :1394 )ن.ک: ترکاشوند، (99 :همان) «أدرکنی نعشی /ألنّنی أمشی»

 .فرمگفت زيبايی شعر ادونیس را بايد در آفرينش معنا جستجو کرد نه در تنگنای 

از سوی ديگر از يک سوی و معانی پويا که قابلیت اطالق و انکشاف دارد زيبايی در معنا 

مطلبی که خود ضرورت  ؛استی هايدگر سشناادونیس از تفکر هستی تأثیر دهندةنشان 

و تحلیل آن از منظر هرمنوتیک فلسفی را در انديشه و شعر ادونیس حضور معانی پويا 

 نمايد. خوبی اثبات میهب

ر و ِسحر کنند و ارتباط شعتشبیه می« سِحر حالل»ناقدان قديم و جديد، شعر را به 

دن کالم را به عنوان کنند. البته، بايد پوشیدگی و رمزی بونوان میرا در پوشیدگی ع

ه های هنری شعر پذيرفت. زيبايی هر تصوير شعری، تا حدی است که رمز بيکی از جنبه

که جنبه هنری  اع بر مخاطب پوشیده باشد. از ديرباز توجه به اين نکتهوجود آمدن و ابد

ر پوشیدگی وده است و ارتباط شعر را با سِحر دشعر بايد رمزی پوشیده باشد، مورد نظر ب

، اصل کلمه سِحر از الفتح رازیابوکه بنا به گفته  اند. چنانو در پرده بودن دانسته

را ندانند،  پوشیدگی است و هرگاه بیان به حدی رسد که ديگران اين گونه بیان کردن

چنین سخن کسی، اينگويند؛ زيرا وجه آن پوشیده است و هر اين بیان را سِحر می

و از  «إّن ِمَن البیاِن َلِسحرا»د: فرمايمی داند. از اين روست که رسول اکرمگفتن را نمی

در ». (194 :1388 ،)شفیعی کدکنیخوانند شعر نیک را سِحر حالل می روست که نهمی

يادی از همین دوره ما کوشش شاعران سوررئالیست برای انطباق شعر و سِحر تا حد ز

عر اين است که ساحر گفت: هدف اصلی شاگیرد که مارالرمه میه سرچشمه میمسئل

رمزها و از اين روی شاعر سوررئالیست را ترکیبی از شاعر، به مفهوم  باشد و سازندة
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و آفرينندة تصوير به معنی و  -انسانی ملهم يا از خود گرفته شده يعنی  -يونانی آن 

دانستند می –کند که تحولی ِسحری در آن ايجاد می -آن  (primitive)مفهوم ابتدايی 

رفت؛ چرا حدی، در وصف آثار هنری به کار میو اين صفت جادويی از قرن نوزدهم، تا 

ادونیس که در  .(195)همان: « داشتهای خويش را نهفته نگه میکه شاعر اسرار بدعت

نیز شعر را نوعی سحر  شده است سوررئال مشهور هایمیان شاعران معاصر به گرايش

شعر نوعی سحر است؛ زيرا هدفش دريافت چیزی است که با عقل دريافتنی »داند: می

کار کردنی نیست يا به عبارت نیست؛ بنابراين زبان بايد چیزی را شکار کند که معموالً ش

و نکته  .(276: 1380، )زيادی «زبان به شکار آن خو نگرفته است اينچیزی که تر، درست

که در کتاب  چنانآمیزد آنن مفاهیم و رويکردها را در هم میم اين است که او ايمه

سوررئال و  های فلسفی،گرايش متعددرفتار نموده است و در آثار  الصوفیة و السرايلیة

صوفیانه را در هم آمیخته است زيرا هدف او تولید معانی ژرف است که از رهگذر 

می شود. به  گره اين طرز تفکر در اشعار وی جلوهگاآيد. میدست ه مذکور ب هایگرايش

 /َکَلماِت رايٌح هَت زُّ احلََیاة  /ريِر اإلَلِه الَقدمیِفی سَ »: گويدمی «أورفیوس» عنوان نمونه در قصیدة
یءل َغٌه إِلله   إّنِن  /َشرَار ئيناو غ  .(1/187:  1996، )ادونیس «َساِحر  الغ بار إّنن / جيَِ

از اين جهت قابل تأمل است که ادونیس خود را  «ساحر الغبار»عبارت  متندر اين 

ن خواهد داد. به عنوان شاعر به ساحری تشبیه کرده است که با سخنانش زندگی را تکا

ساحر »در حالی که عباراتی نظیر  اما چرا شاعر اين عبارت را به کار برده است
غبار در ديگر اشعار ادونیس  تر است. واژةنزديکو... به ذهن  «ساحر الکالم»، «الکلمات

 رسد ادونیس واژة غبار را جايگزين واژةوفور به کار رفته است. به نظر مینیز به 

کرده است تا مفهوم پوشیدگی را برساند؛ چرا که از ديدگاه وی شعری که  «کلمات»

روشن شده  آن چه»نظر وی  به ام نداشته باشد، شعر راستین نیست.پیچیدگی و ابه

باشد؛ يعنی ديگری چیزی جز روشنی در خود پنهان نکرده باشد و توانی جز توان 

تواند باشد که جهان، با شرم و شود. شعر جايی میوشنی نداشته باشد، از شعر تهی میر

خاموشیِ سنگ، هر دم آماده آن باشد که در خود بسته باشد يا خود را بپوشاند. دنیای 

  .(275: 1380، )زيادی «خاموش و در عین حال پیدا و پنهاناست نیمهعی شعر، دنیايی واق
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ناپويا، شعر خود را زبان سحر  های مرده ور اين اساس او ضمن شوريدن بر سنتب

 آورد. )هستی ديگری( را به ارمغان می داند که زندگی ديگریمی

برای رسیدن های فکری حاکم راهی است ر زير تمرد و ناسازگاری با جرياندر اشعا

و ّحد » گويد:که می به حقیقت و به نمايش گذاشتن نوع ديگری از بودن و هستی. چنان
: 1971، ادونیس) «فأينا يبتکر الثاّن/ وّحد بی الکون حبرّييت/ تلبس أجفاّن/ هنبی الکون فأجفا

إنّنی سّید  /للطريق الرجیمة/ إنّنی خائن أبیع حیاِت» :گويدو يا در جايی ديگر که می .(142
 .(85 :1988، ادونیس) «اخلیانة

فت با تمرّد و ناسازگاری برای ادونیس راه کشف و شناخت است. به اعتقاد او مخال

و مخالفت با دنیا راه ابداع و  ،«أيّها الرفض! إکتشفنا»: ديگران راه شناخته شدن است

در شعر و انديشه بر اين اساس آنچه  .«عاکس العامل تبدع  کل عامل»: نو جهانیآفرينش 

هايی چون تصوف و معنا و زيبايی در آن است و گرايشيابد ادونیس اهمیت می

 باشند برای آفرينش معنا و زيبايی.هايی میهمگی راه سوررئالیسم
 

 نتیجه. 5

در نزد  معنا و زيبايیموجب شده است تا  های فلسفی، صوفیانه و سوررئالرويکرد

در نگاه ادونیس بیشتر جنبة  معنا. چالش شودوعی ابهام و پیچیدگی همراه ادونیس با ن

های بر پاية تحلیل و رويکرد هرمنوتیک فلسفی کارگیریهبا ب. گیردفلسفی به خود می

اين اشعار هويت  زيبايی در ايم کهنتیجه رسیدهاين تئوری و همچنین تحلیل اشعار به 

بدين  ؛جا برابر است با هستی پوياکه زيبايی در اينای گیرد به گونهجديدی به خود می

پیوستاری است از سنت  ،اشعار ادونیسشرح که زيبايی به عنوان هستیِ معنا و فهم در 

زمن  والثابت و املتحوّل  هایبويژه در کتاههای پويا بادونیس با گزينش سنت. شناخت او
 ،مفهوم زمان را در اين باب متحول سازدسعی در آن دارد تا با نگاهی هرمنوتیکی  الشعر

پويا هم قابلیت های همیشهتاريخمند است و قابل اطالق. سنت زيرا سنت مورد نظر او

یس و هم قابلیت خود ادون ق شخصیت مهیار الديلمی در انديشةاطالق دارند مانند اطال

د دارد. لذا در انديشه و شعر او پیون «خلق»و  «کشف»کلیدی  هایانکشاف که با واژه

 گیرد.شناسی هايدگر به خود میامالً خاصیت فلسفی و از نوع هستیمعنا در نزد او ک

تصوير و فرم  از معیارهايی چون زيبايی ،توان گفت با رويکرد پژوهش حاضرمی همچنین
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ويکرد هرمنوتیک فاصله گرفته و در کلِ منسجم و پويای معنايی اشعار حضور دارد. با ر

معناداری در اشعار مورد  پويايی و انکشاف، اطالق، تاريخمندی، چون فلسفی مواردی

 . قابلیت تحلیل دارندنظر 
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-1(، 1)13، آداهبا جملة اللغة العربیة و ،«غة املخاطب: بني القدم و احلداثةبال» (،1438) فرشید ترکاشوند،
17. 

(، 1)4، و بالغت پژوهشنامه نقد ادبی ،«در شعر عربی: از توصیف تا تولید معنا» ،(1394) ــــــــــــــ

102-83. 

 ، مصر: داراملعارف.ضااي و مشکالتموسیقی الشعر العربی ق (، 1995) اجلیار، مدحت
فرهنگ اصطالحات ادبی )واژه نامه مفاهیم و اصطالحات ادبی فارسی اروپايی به  (،1371) داد، سیما

 .، تهران : مرواريدوضیحی(شیوه تطبیقی و ت

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.: تهران، شعر چیست ،(1380) زيادی، عزيزاهلل

 .سخن، تهران: معاصر عربشعر  (، 1387) شفیعی کدکنی، محمدرضا

  . ، چاپ سیزدهمران: سخن، تهصور خیال در شعر فارسی، (1388) ــــــــــــــ
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 دار املدی. ، دمشق:یس(الشعر والوجود )دراسة فلسفیة فی شعر ادون ،(2000) ،عادل ضاهر،
 دانشگاه فردوسی مشهد. ، مشهد: س )در عرصه شعر و نقد معاصر عرب(ادونی، (1384) ، عباسعرب

: سید حسین سیدی، مشهد ، ترجمةربمفهوم شعر از ديدگاه شاعران پیشگاه ع، (1388) ، فاتحعالق

 دانشگاه فردوسی مشهد.

در گستره ر آرای گادامر مروری ب هرمنوتیک فلسفی و نظريه ادبی: (،1381) جوئل واينسهايمر،
 .ققنوس تهران: مسعود علیا. ترجمة ،هرمنوتیک
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