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چکیده
بررسی نشانهـ معناشناسی گفتمان یکـی از نیازهـای اصـلی در بررسـیهـای ادبـی دورۀ اخیـر
میباشد؛ زیرا به ادبیات پویایی و سرزندگی میبخشـد .ایـن روش فراینـدی اسـت حسـیـ ادراکـی،
سیال ،زیباییشناختی و ناپایدار که با حضور عامل انسانی به طور ناگهانی شـکل و در فراینـد تولیـد
معنا قرار میگیرد و فراینـدی هنـری ،حسـی و زیبـا مـیآفرینـد کـه هـیچ گونـه نتیجـۀ قطعـی و
ازپیشتعیینشده ندارد ،بلکه شوشگر به شکلی ناگهانی و احساسی در روند کالم آشکار مـیشـود و
این گونه حضور باعث ایجاد فضایی تنشی در گفتمان میگردد و زیبایی خاصی به کالم مـیبخشـد.
بُعد حسیـ ادراکی و عاطفی کالم ،در نشانه ــ معناشناسـی گریماسـی بـه تولیـد معنـا و تحـول آن
میانجامد .این روش برخالف روش برنامهمدار و روش روایی ،مکانیکی عمل نمـیکنـد و نتیجـهای
قطعی و ازپیشتعیینشده ندارد؛ یعنی طبق برنامـۀ خـاص و مشخصـی عمـل نمـیکنـد تـا نتیجـۀ
مشخصی داشته باشد ،بلکه فضایی تنشی بر معنا حاکم است .معنـای گفتمـان در تعامـل احساسـی
شوشگر و دنیا و غایب شدن یکی از عوامل شکل میگیرد ،ولی این معنا هم پایدار نیست ،بلکـه در
نوسان است و چنین نوسانهایی زیبایی گفتمان را میآفرینند .در ایـن مقالـه ،شـعرهای «غرناطـه»،
«قَصیدة الحُزن» و «إنهَا تُثْلِجُ نِساءً» از نزار قبّـانی از دیـدگاه نشـانهــ معناشناسـی ،در ابعـاد حسـیـ
ادراکی ،عاطفی و زیباییشناسی بررسی میشود.
کلیدواژهها :نشانهـ معناشناسی ،بُعد حسیـ ادراکی ،بُعد زیباییشناسی ،بُعد حسـیـ عـاطفی ،نـزار
قبانی.
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 .3مقدمه
با توجه به پیشرفتهای اخیـر در علـوم انسـانی ،و نظریـهپـردازیهـای زیـادی کـه در زمینـۀ
زبانشناسی و ادبیات در چند دهۀ اخیر رخ دادهاست ،بررسی و نقد متون و اشعار یکی از راههای
شناخت و دستیابی به زیباییها و مفاهیم نهفته در آن است ،بهویژه اگر اینگونه بررسیها راهی
نو باشند .نظریۀ نشـانهـ معناشناسـی کـه بـا بررسـیهـای گریمـاس ( )Gremasدر فرانسـه از
نشانهشناسی سوسوری به وجود آمد ،دیدگاهی جدید در بررسی متون کالسیک و معاصـر ادبـی
فارسی و عربی است که در این راه کمک شایانی به ما میکنـد و شایسـتگی آن را دارد کـه در
بررسی متون بهکار گرفته شود؛ زیرا نشانهـ معناشناسی فرایندی حسیـ ادراکی اسـت و حـالتی
تنشی ،سیال و پویا دارد و بیشتر با احساس و ادراک سروکار دارد .وجود رابطۀ حسیـ ادراکـی و
فرایند تنش و سیال بودن معنی باعث ایجاد حسّی زیباییشناختی میشود و به نتیجهای قطعـی
ختم نمیشود و نتیجهای راکد و ازپیشتعیینشـده نـدارد .همچنـین ،از ایـن طریـق مـیتـوان
زیباییها و پیامهای نهفته در پسِ کالم را دریافت و گفتمان غالب هر شاعری را تعیـین کـرد و
سرانجام ،به سبک فردی هر شاعر و یا نویسنده دست یافت که باالترین درجۀ سبک شاعری و
نویسندگی است .بررسی نشانهـ معناشناختی کالم ،راه تازهای در پژوهشهای ادبی میگشاید و
به بسیاری از پرسشهایی پاس میدهد که با روشهای دیگر به نتیجهای نرسیدهانـد .بـا ایـن
گونه بررسیها ،گفتمان هر شاعر و نویسـندهای مشـخص مـیشـود و ایـن جنبشـی نـو بـرای
پژوهشگران ادبیات محسوب میشود .با توجه به اینکه بیشتر اشعار نزار قبّانی بر پایۀ احساس و
ادراک شکل گرفتهاند و در آنها جنبههای گونـاگون شـکلگیـری معنـا بـا احسـاس ،ادراک و
جنبههای عاطفه آمیخته است ،انتخاب چند شعر از میـان شـعرهای او کـه بتواننـد جنبـههـای
گوناگون نظریۀ نشانهـ معناشناسی را تبیین کنند و روند شکلگیری معنا را با هم نشـان دهنـد،
بسیار مشکل است .از سوی دیگر ،تنها یک شعر را هم نمیتوان در عرصههـای گونـاگون ایـن
نظریه بررسی کرد ،بنابراین ،در این مقاله ،سه شعر «غرناطـه»« ،قَصـیدة الحُـزن» و «إنهـا تُـثْلِجُ
نِساءً» از نزار قبّانی که ویژگیهای شاخصی دارند و در این گونه عرصهها کارایی بیشتری دارنـد
و از سوی دیگر ،به سبب قابلیتهای بیشـتر ایـن سـه شـعر از نظـر انـواع ترفنـدهای نشـانهـ
معناشناختی ،این سه شعر برای بررسی انتخاب شـدند ،تـا از دیـدگاه نشـانهـ معناشناسـی ،نـوع
گفتمانی شعرها تعیین شود و آن را در ابعاد حسیـ ادراکی ،بُعد عـاطفی و بُعـد زیبـاییشـناختی
مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بگیرند.
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 .6پیشینۀ پژوهش
در زمینۀ بررسیهای نشانهـ معناشناختی آثار نزار قبانی پژوهشـی صـورت نگرفتـهاسـت ،ولـی
پژوهشگران در مقالههای زیر جنبههای متفاوتی از آثار ،شعر و زندگی او را بررسیکردهاند:
مزروری در «سیر تطور اشعار نزار قبـانی» (ر.ک؛ مـزروری76 :3191 ،ــ ،)71بهـرام پـور در
«زندگی ،آثار و موضوعات شعری قبانی» (ر.ک؛ بهرامپور29 :3194 ،ـ ،)21رومیپور در پایاننامۀ
کارشناسی ارشد خود با عنوان «شعر سیاسی مقاومت و جلوههـای مقاومـت» (ر.ک؛ رومـیپـور،
 ،)3197سعدونزاده در «مظاهر ادب مقاومت و پایداری» (ر.ک؛ سعدونزاده349 :3191 ،ـ،)327
محسنی در «نشانههای استبداد از منظر شعر قبانی» ،مشایخی و خدادادی نیز در «هنجـارگریزی
و برخی فنون صورتگرایی» (مشایخی و خدادادی99 :3113 ،ــ )79بـه جنبـههـای مختلـف و
موضعی شعر قبانی پرداختهاند.
دربارۀ بررسی نشانهـ معناشناختی آثار عربـی در زبـان فارسـی نیـز مـیتـوان بـه «نشـانهـ
معناشناسی ساختار روایی داستان "ما تشاَون"» (ر.ک؛ نصیحت و همکاران11 :3113 ،ــ )29و
«بررسی نشانهـ معناشناسی ساختار روایی داستان کوتاه "لقاءُ فی لحظَة رحیـل"» (ر.ک؛ همـان،
311 :3116ـ )666اشاره کرد که تجزیه و تحلیل مطالب بر اساس نظریۀ گریماس بودهاسـت و
غیر از این ،پژوهش دیگری یافت نشـد .امـا دربـارۀ شـعرهای فارسـی از ایـن دیـدگاه ،برخـی
پژوهشها مانند «الگوی نشانهـ معناشناسی گفتمـانی از لحـاظ دو بُعـد حسـیـ ادراکـی و بُعـد
زیباییشناختی در چند شعر قیصر امینپـور» (ر.ک؛ حسـنزاده و کنعـانی339 :3119 ،ــ )312و
«تحلیل نشانهـ معناشناختی شعر "آرش کمانگیر"» از کسرایی و شـعر «عقـاب» خـانلری (ر.ک؛
داودی مقدم392 :3116 ،ـ )364شایستۀ ذکر است.

 .1معرفی شاعر
نزار قبّانی در سال  3161در دمشق متولـد شـد و در سـال  3149مـیالدی در رشـتۀ حقـو از
دانشگاه دمشق فار التحصیل شد و پس از آن ،به استخدام وزارت خارجـۀ سـوریه درآمـد و بـه
مدت  63سال در سمتهای دیپلماتیک در قاهره ،آنکارا ،لندن ،مادرید ،پکـن ،بیـروت و اسـپانیا
خدمت کرد .در سال  3122میالدی ،از مشاغل دیپلماتیک استعفا کـرد و بـه بیـروت بازگشـت.
قبّانی در سال  3111سرودن شعر را آغاز کرد ،تا اینکه در سال  3144دیوان نخست خود را بـه
نام «قالت لی السمراء» منتشر کرد (ر.ک؛ الفاخوری3192 ،م.)229 :.
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شعرهای قبّانی لطیف ،روان و بسـیار زیبـا هسـتند و در اشـعار او معمـوأل بـه «زن» اشـاره
شدهاست .از این رو ،به او لقب «شاعر زن» دادهاند .اسوار در مورد او میگوید:
«اساسأ دو عنصر را بیش از همه در رواج فراگیـر شـعر او در آفـا و اقـالیم مـؤثر
میدانند :موضوع و زبان .عشق ،نخسـتین و اساسـیتـرین محـور و موضـوع در شـعر
اوســت و نگــاه او در ایــن قلمــرو کــامش نــو ،زیباشناســانه ،جســتجوگرانه و کاوشــگر
سایهروشنهای ذهن و ضمیر زن و مرد شرقی است .در شعرهای عاشقانۀ او بـیش از
هر چیز ،جرئت و بیپروایی در اختیار مضامین بکـر و بـیسـابقه ،لطـف دسـتمایههـا،
زیبایی تشبیهات و استعارهها و نیز شکوه تصاویر محسوس و جانـدار مشـهود اسـت و
این همه در زبانی بس نرم ،همـوار ،سـهل و ممتنـع و در وزن و موسـیقایی سـازوار و
روان القا میشود ...دومین موضوع شعر او ،سیاست است که شعرهای او در این زمینـه
غالبأ ناظر بر نقد حال است و با لحن و سیاقی تند و عـاطفی ،بـه دور از کنـدوکاوهای
عمیق ،شناخت ،تحلیل ژرف و مضمونپردازی میکند» (اسوار33 :3113 ،ـ.)36

 .4تاری رواج نشانهـ معناشناسی
هرچند پیشینۀ نشانهشناسی به طور کلی ،بـه یونـان باسـتان ،فیلسـوفان و منطـقدانـان پیونـد
میخورد ،اما بررسی نشانهها به شکل جدید که موجب ایجاد علمی نو بـه نـام «نشـانهشناسـی»
گردید ،به نظریات سوسور دربارۀ زبان برمیگردد .زمانی که سوسور نطق آدمی را به زبان ،گفتار
و نشانههای زبانی را به دال و مدلول تقسیم کرد و تأکید کرد که باید این گونه نظرها به علمی
نو در بررسیهای زبانی بدل شود .از طرف دیگر ،همزمـان بـا او ،پیـرس هـم بـا بررسـیهـای
نشانهشناختی خود به نشانهشناسی رنگ و بویی فلسفی و منطقی داد .مکاریـک در ایـن زمینـه
میگوید:
«سوسور نشانه را پدیدهای دوسویه تعریف میکرد و آن را رابطهای ساختاری بـین
دال و مدلول میانگاشت ،اما پیرس دیدگاه دیگری را مطـرح کـرد .از نظـر او ،نشـانه
پدیدهای سهگانه بود .نشانۀ پیرس از رهگذر رابطهای که با موضوع (چیزی که بـه آن
داللت میکند) و "تعبیر" خود را دارد (که تقریبأ همان ایدهای است کـه نشـانه تولیـد
میکند )،ساخته میشود» (مکاریک.)161 :3119 ،

سپس نشانه شناسی با یلمسف ،بنونیست ،امبرتو اکو و دیگران به تکامل خـود ادامـه داد تـا
اینکه آلژیر داس گریماس نشانهشناسی را به مسیری تازه و رو به رشد هدایت کرد .گریماس بـا
ارائۀ الگوی زایشی مطالعۀ معنا ،نظام نشانهـ معناشناسی را پایهگذاری کرد .این الگویی ،پویاست
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و چگونگی تجدید معنا را در کالم نشان میدهـد .متـرجم کتـاب نقصـان معنـا در مقدمـۀ اثـر
گریماس میگوید:
«به طور کلی ،سه سطح در مطالعات نشـانهـ معناشـناختی گریمـاس را در فراینـد
تولید و دریافت معنا میتوان مشاهده کرد .سـطح اول معنـا را صـورتهـای متعـدد و
نامحدود از نمایههـای مشـاهدهپـذیر مـیدانـد کـه عملیـات گفتمـانی بـا اسـتفاده از
شگردهای خاصی که خود بسیار متنوع هستند ،به آنها نظم میبخشد و آنها را ارائه
میدهـد  .سـطح بعـدی ،سـطحی اسـت کـه در آن سـاختارهای گفتمـانی در کنتـرل
گفتهپرداز قرار میگیرند و به همین دلیل ،به نظام نحوی تقلیل مییابند کـه ایـن امـر
منجر به شکلگیری دستور زبان روایی با کارکردهای کنشی ،تقابلی ،القـایی ،ارجـاعی
و ...میگردد .این سطح همان چیزی است که با عنوان روسـاخت گفتمـانی از آن یـاد
شدهاست و سطح بعدی ژرفساخت گفتمانی را تشکیل میدهد؛ سطحی انتزاعـی کـه
آن را ساختارهای اولیه معنا نیز نامیدهانـد؛ چراکـه ایـن سـاختارها مقـدم بـر عملیـات
نشانهای یا گفتمانی هستند» (گریماس2 :3191 ،ـ.)7

گریماس در کتـاب نقصـان معنـا الگـوی روایـی و القـایی را کنـار مـیگـذارد و از نشـانهـ
معناشناسی کالسیک به نشانهـ معناشناسی شوشی و احساسمدار وارد مـیشـود (ر.ک؛ همـان:
.)7
این حرکت گریماس نقطۀ عطفی در سیر تحول نشانهشناسی است؛ زیرا نشانهشناسـی را از
حالت روایی که طی فرایندی برنامهمدار به نتیجۀ مشخصی منتج میشد ،خـارج کـرد و بـه آن
حالتی احساسی ،زیباییشناختی و سیال داد؛ برای مثال ،در روش برنامـهمـدار ،طبـق برنامـهای
خاص و با فرایندی مشخص نشانه تکامل مییابد و به نتیجۀ غایی میرسـد و مـثالً از فقـر بـه
ثروت میرسد .ولی در نشانهـ معناشناسی گفتمانی و حسیـ ادراکی ،اول اینکه برنامهای وجـود
ندارد و دوم اینکه به نتیجۀ خاصی نمیانجامد ،بلکه در فرایند زایشی تولید معنا قرار میگیرد؛ به
عبارتی دیگر ،معنا گریزان ،سیال ،حسیـ ادراکی ،عاطفی ،ناگهانی و پیشبینیناشدنی است.

 .9گونههای گفتمانی
از گونههای گفتمانی پنجگانه که شعیری (ر.ک؛ شعیری و وفایی37 :3199 ،ـ )69نـام مـیبـرد،
جز نظام گفتمانی برنامهمدار یا رفتارـ ماشینی که مبتنی بر برنامۀ ازپیشتعیینشده است و نظام
گفتمانی اخالقیـ مرامی که بر اساس اخال اجتماعیـ فرهنگی اسـتوار اسـت .در ایـن اشـعار،
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شاعر مورد نظر نبودهاست و سه نظام دیگر به نوعی ،هرچند ضعیف در سه شعر شاعر مـدّ نظـر
بودهاست.

9ـ .3نظام گفتمانی رخدادی
در این گونه ،معنا تابع هیچ برنامه ،القا یا باور نیست ،بلکه جریانی غیرمنتظـره از نـوع حسـی و
ادراکی آن را شکل میدهد .این رابطۀ حسیـ ادراکی میتواند بـا دنیـای انسـانی و غیرانسـانی
برقرار شود .بنابراین ،کنش ،شکلدهندۀ معنا نیست ،بلکه احساس و ادراک است که معنا بر پایۀ
آن ناگهانی شکل میگیرد و فرایندی غیرمنتظره میآفرینـد و کنشـگری ،شـکلِ شوشـی پیـدا
میکند (ر.ک؛ همان.)66 :
در شعر «إنها تُثْلِجُ نِساءً» ،شاعر یک رابطۀ حسیـ ادراکی با دنیای بیرون برقـرار مـیکنـد و
همه چیز را دگرگونه میبیند .در چنین وضعیتی است که شاعر همه چیز را دگرگونه مـیبینـد و
به جای برف از آسمان ،زن میبارد .این حس باعث تغییر از حالت کنشـگری بـه شـوشگـری
شدهاست و احساس شاعر باعث شکلگیری این معنا شدهاست؛ معنایی که در آن چیـزی کـه از
آسمان میبارد ،باران نیست ،بلکه نیمۀ دیگر شاعر که او را کامل میکند و در سایهروشن ذهـن
او وجود دارد؛ یعنی یک زن است .این معنا یک رخداد است و بر اساس القا ،اغوا و یا هیچ برنام
دیگری نبودهاست ،بلکه ناگهانی شکل گرفتهاست .در شعر «قصیدة الحزن» نیز احساس عاشـق
شدن فرایند گفتمان را شکل میدهد .این دو شعر از این لحاظ با هم وجه اشتراک دارنـد؛ زیـرا
در هر دو شعر ،شکلگیری معنا گاهی تحت تأثیر ادراک و احساس قرار میگیرد .در شعر «کـاخ
غرناطه» ،احساس و ادراک در فرایند معناسازی قرار میگیرد ،ولی گونۀ رخدادی گفتمان بیشـتر
در شعر «إنها تُثْلِجُ نِساءً» در شکلگیری معنا دخیل است.

9ـ .6نظام گفتمانی القایی
در گونۀ القایی گفتمان ،یکی از دو طرف درصدد القای گفتمان خود به دیگری است و میخواهد
او را به هر وسیلهای و یا با هر راهکاری متقاعد بنماید و با خواستههای خـود هماهنـگ بنمایـد
(ر.ک؛ شعیری .)39 :3199 ،در شعر «کاخ غرناطه» شاعر یا همان شوشگر در تالش اسـت کـه
به هر طریقی که شده به طرف سخن خود که او را در کاخ غرناطـه دیـدهاسـت ،القـا کنـد کـه
چهرهای عربی دارد و این ویژگیهای عربی از پسِ سدههای گذشته به او به ارث رسیدهاست:
أَجْفَـــانَ بِلْقَـــیسئ ،وَ جِیـــدَ سُـــعَادِ
«وَجْـ ـهٌ دِمَشْـ ـقِی ...رأَیـ ـتُ خِالَلَـ ـهُ
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چهرهای دمشقی داشت و من در البهالی آن پلکهای بلقیس و سعاد را دیدم

وَرَأَیــتُ مَنْزِلَنَــا القَــدِیمَ ...وَحُجْــرَةَ

کانَـ ـتْ بِهَـ ـا أُمِّـــی تَمُـــد وِسَـــادِی

و من منزل قدیم خود را دیدم و اتاقی که مادرم بسترم را میگستراند.

(قبانی.)391 :3113 ،
البته در این شعر ،جنبۀ حسیـ ادراکی هم در آفرینش معنا دخیل است و از ایـن لحـاظ ،بـا
شعر «إنها تُثْلِجُ نِساءً» و شعر «قصیدة الحزن» هماهنگی و رابطه دارد.

9ـ .1نظام گفتمانی همترازی
این گونۀ تعاملی ،نظامی بر پایۀ ایجاد حس مشترک است که در آن ،احساسات از دو طـرف بـه
یک دیگر سرایت میکند که عوامل دخیل در تعامل بر اساس همراهی و همـاهنگی مبتنـی بـر
حسی که به یکدیگر منتقل میکننـد ،بـه جریـان تعامـل مـیپیوندنـد (ر.ک؛ شـعیری:3199 ،
69ـ.)63
در شعر «إنها تُثْلِجُ نِساءً» ،تعامل حس همترازی زمانی جلوهگری میکند که شاعر میگوید:
«إنها تُثْلِجُ نِساءً :...آسمان زن میبارد
تَخْرُجُ بِالدُ العَرَبِ عَنْ بَکرَة أَبِیهَا :سرزمین تازیان تا آخرین نفر بیرون میشود
البَوادِی تَخْرُجُ والحَواضِرُ تَخْرُجْ :همه بیرون میشوند بیابانگردان و شهرنشیان
األَغْنیاءُ یخْرُجُونَ ...و الفُقَراءُ یخْرُجُونْ :توانگران  ...درویشان
واحِدٌ یحْمِلُ بارودَة صَیدْ :یکی با خود تفنگ شکاری دارد
و واحِدٌ یحْمِلُ صَنّارَة سَمَک :دیگری قالب ماهیگیری
و واحِدٌ یحْمِلُ قَفَصاً :یکی با خود قفس آوردهاست
و واحِدٌ یحْمِلُ بَطْحَة عَرَ ْ :دیگری کتابی باده
و واحِدٌ یحْمِلُ مِخَدة و سَرِیراً :...و دیگری بالش و بستر
إنها تُثْلِجُ نِساءً :...آسمان زن میبارد
و الوَطَنُ کلهُ مُسْتَنْفَرٌ لِلهُجومِ علی اللوْنِ األَبْی ْ :و وطن برای حمله به رنگ سفید بهتمامی در
آمادهباش است
واحِدٌ یُریدُ أَنْ یقَرْقِشَ الثلْجُ تَحْتَ أَسْنانِهْ :...دیگری هم بر سَرِ آن است که برف زیر دندانهـای
او صدا دهد( »...قبانی636 :3113 ،ـ.)634

در این شعر ،وقتی که فقیر ،غنـی و هـر کـس دیگـری درصـدد برقـراری ارتبـاط و ایجـاد
همحسی با شوشگر است و این همحسی در تکتک جملههای فو دیده میشود؛ بـه عبـارت
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دیگر ،هر یک از افراد در ارتباط با «نساء» که از آسمان باریدهاست ،میخواهد خود را با دیگـری
همتراز کند و از او پیشی بگیرد و این همان تعامل همترازی است.

 .2ابعاد گفتمانی چند شعر قبانی
در خوانشهای نشانهـ معناشناختی عواطف در تقابـل بـا کـنشهـا قـرار مـیگیرنـد و مـا را از
معناشناسی روایی به معناشناسی عاطفی وارد میکنند و ما نیز وادار میشویم از دورۀ مهم روایی
یا زنجیرهای به نشانهـ معناشناسی احساسیـ عـاطفی وارد شـویم .در دورۀ اول ،نقصـان و رفـع
نقصان معنا را شکل میدهند ودر دورۀ دوم ،معنا عنصری ناپایدار اسـت و آنچـه مـا بـه دسـت
میآوریم ،باز ناپایداری است .بنابراین ،به معناشناسی سوداها روی مـیآوریـم (ر.ک؛ گریمـاس،
 .)319 :3191ژاک فونتنی معتقد است که طرح ساختمان بُعـد عـاطفی کـالم کـه سـازماندهی
فرایند عاطفی گفتمان را بر عهده دارد ،به اجتماع دو سطح عاطفی ،یعنـی سـازههـا و تـنشهـا
بستگی دارد (ر.ک؛ همان .)376 :فرایند عاطفی گفتمان در پـنج مرحلـه شـکل مـیگیـرد .ایـن
مراحل عبارتند از :تحریک عاطفی ،آمادگی یا توانش عاطفی ،هویت یا شوش عـاطفی ،هیجـان
عاطفی و مرحلۀ ارزیابی عاطفی (ر.ک؛ همان.)376 :

 .7فرایند عاطفی گفتمان در شعر «قصیدة الحزن»
7ـ .3انگیزش یا تحریک عاطفی
انگیزش عاطفی نخستین مرحلۀ فرایند عاطفی گفتمان است که شوشگر در این مرحلـه دچـار
نوعی حس میشود و حضور عاطفی گسترهای و یا فشـارهای در او شـکل مـیگیـرد و آهنـگ
شوشگر دستخوش تغییراتی از قبیل شتاب ،ناآرامی و توقف میشود و تنشی عـاطفی از طریـق
آهنگ کالم بروز مییابد (ر.ک؛ همان:)376 :
«علُمنی حُبک ...أَن أَحزَنْ :عشق تو به من آموخت ...که اندوهگین شوم.
و أَنا محتاجٌ مُنْذُ عُصُورْ :و من از روزگاران پیش
إلمًرأةِْ تَجْعَلُنی أحزَنْ :محتاج زنی بودهام که به محزون شدنم وادارد
ألمرأةئ أبکی فو َ ذِراعَیها :زنی که بر بازوانش بگریم
مثلَ العٌصفور :چون گنجشکی
ألمراة ..تجمع أجزائی :زنی که پارههایم را گرد آورد
کشظایا البلٌورِ مکسور :چون پارههای بلور شکسته» (قبانی.)394 :3113 ،
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شوشگر احساس غمگین شدن و نیازمندی میکند .همین احساس است که بیداری عـاطفی او
را آشکار میکند و احساس میکند کسی باید باشد تا به او تکیه کند .شاعر با آوردن عبارتها و
جملههایی از قبیل« :أنا محتاجٌ »...و «ألمراة ...تجمع أجزائی /کشظایا البلٌورِ مکسور» ،انگیـزش و
بیداری عاطفی خود را آشکار میکند و این عبارت ،سامانۀ عاطفی ناراحتی از وضعیت موجـود را
میرساند و شوشگر درصدد گذر از آن و رسیدن به وضعیتی دیگر است.

7ـ .6مرحلۀ آمادگی و توانش عاطفی
در این مرحله ،شوشگر عاطفی با هویت فعلی ظاهر میگردد و آمادگی الزم را برای بـه دسـت
آوردن توانش عاطفی پیدا میکند (ر.ک؛ شعیری ،3191 ،الف:)371 :
«علّمَنی حبُک ،سیدتی ،أسوأً عاداتِ :...عشق تو ای بانوی من مرا به بـدترین عـادتهـا خـوگر
کردهاست.
علمَنی ...أفتحٌ فنجانی :به من آموختهاست ...در فنجان قهوۀ خود نظر کنم
فی اللّیلة ،آالفَ المرّات :...هر شب هزار بار...
و أَجرِّبُ طب العطارینَ :طبابت عطاران را امتحان کنم.
و أطر ُ بابَ العَرفافاتْ :...و دَرِ خانۀ پیشگویان را بزنم( »...قبانی.)399 :3113 ،

شوشگر در مرحلۀ پیشین با اعالم نیاز ،شدن را آغاز میکنـد و در ایـن مرحلـه ،بـا «أفـت ٌ
ح
فنجانی» و «و أَجرِّبُ طب العطارینَ» آمادگی خود را برای رسیدن به توانش عاطفی پیدا میکنـد
و با عبارتها و جملههای «آَدْخُلُنی حَبک ..سَیدَتی /مُدُنَاألَحْزانْ /...وأنا مِنْ قَبلِک لَـمْ أَدْخَـلْ/...
مُدُنَ اَألَحزانْ( »...همان ،)392 :شوشگر احساس آمادگی میکند تا به هویت خود دست بیابد و
با جملههای «أَن الدمْعَ هو اإلنسانْ /أَن اإلنسانَ بِالحَزْنئ ذِکری إنْسـانْ» (همـان 394 :و ،)392
شوشگر درصدد دستیابی به هویت خود است.

7ـ .1مرحلۀ هویت یا شوش عاطفی
شعیری میگوید:
«در این مرحله ،شوشگر هویت عاطفی خاصی از خود بروز میدهد؛ یعنـی اینکـه
تمام تخیالت ،تصورات ،پندارها و باألخره تردیدهای شوشگر پاسخی قطعی مییابد و
نتیجۀ آن ،تحقق حالت عاطفی مشخصی اسـت ...پـس از بیـداری و تـوانش عـاطفی
شوشگر وارد مرحلۀ اصلی میشود که همان تغییر وضعیت و تثبیـت شـوش عـاطفی
است» (شعیری ،3191 ،ب.)379 :
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شوشگر با جملههایی از قبیل «أًنْ أًتَصَرفَ کاصّبْیانْ /أَنْ أَرْسُـمَ وَجهَـک بالطبْشُـؤرِ /عَلـی
الحِیطانْ ... /دَخَلْتُ قُصُورَ مُلُوک الجانْ /و حَلِمْتُ بِأَنْ تَتَزَوجَنِی /بِنْتُ السـلْطانْ» (قبـانی:3113 ،
 ،)399به هویت خود که همان لمس کردن و داخل شدن به قصر شاه پریان و رسیدن به رَیا و
ازدواج با دختر شاه است ،دست مییابد .البته این وضـعیت او هـم چنـدان پایـدار نیسـت؛ زیـرا
میداند که «علمَنی حبُک ،یا سیّدتی ،ما الهَذَیانْ /علمَنی ...کیفَ یمَـز العُمْـرُ /...و الَ تَـأْتی بِنْـتُ
السلْطان» (همان ،)339 :تنشی است که شوشگر درون خود احساس میکند و این همان حالت
عاطفی مشخص و پاسخی است که شوشگر برای تردیـد خـود پیـدا مـیکنـد و بـه کلیسـاها،
مهمانخانهها و قهوهخانههای بینام پناه میبرد:
«علمَنی حبُک ...أَنْ آوِی :عشق تو به من آموخت ...که پناه ببرم
لِفَنادِ َ لَیسَ لَها أَسْماءْ :به هتلهایی بینام
وَ کنائِسَ لَیسَ لَها أَسْماء :و کلیساهایی بینام
و مَقاةئ لَیسَ لَها أَسْماء :...و قهوهخانههایی بینام» (همان).

7ـ .4مرحلۀ هیجان عاطفی
بعد از تغییر وضعیت هویت عاطفی ،هیجانات عاطفی پیش میآید که حالت فیزیکی دارد؛ ماننـد
لرزیدن ،ضعف جسمی و ...که شوشگر از خود نشان میدهد (ر.ک؛ شعیری ،3191 ،الف.)379 :
شوشگر با بروز عاطفی و جسمانهای «قَرَأْتُ أَقاصِیصَ األَطْفالِ ...دَخَلْتُ قُصُـورَ مُلُـوک الجـانْ/
حَلِمْتُ بِأَنْ تَتَزَوجَنِی /بّنْتُ السلْطانْ ...حَلِمْتُ بِأَنِّی أخْـطَفُها مِثْلَ الفَرْسانْ( »...قبـانی399 :3113 ،
و  )339و غیره هیجانزده شدهاست و از ناراحتی و بیتحملـی بـه «و الَ تَـأتی بِنْـتُ السـلْطانْ»
رسیدهاست و این سامانۀ عاطفی را آشکار کردهاست.
یعنی« :پس قصههای کودکان را خواندم...
و به قصرهای شاه پریان پا نهادم...
و در رَیا دیدم
که دختر سلطان مرا به همسری گزیدهاست...
و در رَیا دیدم که چون شهسوارانش میربایم
 ...و دختر سلطان نمیآید».
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7ـ .9مرحلۀ ارزیابی عاطفی
ارزیابی و قضاوت دربارۀ هر یک از مرحلههای فرایند در این مرحله صورت مـیگیـرد .ارزیـابی
عاطفی از سوی مخاطب ،بیننده و ...صورت مـیگیـرد و ایـن راهـی اسـت بـرای ورود دوبـارۀ
شوشگر به میان افراد جامعه که باعث تعادل رفتارهای عاطفی و چگـونگی تنظـیم رفتارهـا در
سطح جامعه میشود (ر.ک؛ گریماس372 :3191 ،ـ.)377
در این مرحله ،شوشگر به نشانههایی دست یافتهاست که فضای بهدسـتآمـده را ارزیـابی
میکند:
«کیفَ أُحِبک فی کُلِّ األَشْیاءْ :که تو را در همه چیز دوست بدارم.
فی الشَجَرِ العارِی ،فی األَوْرا ِ الیابِسَهِ الصفْراءْ :در درختان برهنه ،در برگهای زرد خشک
فی الجَوِّ الماطِرِ ...فی األنواءّ و :...در هوای بارانی و در باد و بوران و( »...قبانی 399 :3113 ،و .)339

این چالش ادامه دارد تا اینکه شوشگر دوباره در فرایند حس عاطفی قرار میگیرد؛ یعنی دوباره
انگیزش عاطفی رخ میدهد:
«علمَنی حبُک ...کَیفَ اللیلُ :عشق تو به من آموختهاست که چگونه شب
یضَخمُ أَحْزانَ الغُرَبا :غمهای غریبان را چندبرابر میکند» (همان.)339 :

همچنین ،آمادگی عاطفی دوباره با جمالت زیر شکل میگیرد:
«علمَنی ..کَیفَ أَری بیروتْ :به من آموخت که چگونه بیروت را
إِمْرَأَةً ..طاغِیةَ اإلغراءْ :...در هیئت زنی ببینم پُروَسوَسه
إِمْرَأَةً ..تَلْبَسُ کُل مساء :...زنی که هر شب ...زیباترین جامههای خود را بر تن میکند» (همان).
«تَرَش العِطْرَ علی نَهدَیها :بر سینۀ خود عطر میزند
لِلبَحّارَةِ ..و األَمَراءْ :و برای دریانوردان و امیران» (همان339 :ـ.)336

شوشگر هویت عاطفی خاصی از خود بروز مـیدهـد و بـا «علمَنـی حبُـک أَنْ أَبکـی مِـنْ
غَیرِبُکاءْ /علمَنی کَیفَ یَنامُ الحُزْنْ( »...همان )336 :به هیجان عاطفی دوباره دست مییابد؛ یعنی
با بروز جسمانهای «ینامُ الحُزْنْ »...به هیجان عاطفی میرسـد و درصـدد دسـتیابی بـه ارزیـابی
عاطفی است .این تکرار فرایند گفتمانسازی نشان میدهد که شوشگـر مـیخواهـد دوبـاره در
جریان شدن قرار گیرد .پس گفتمان شوشگر به نتیجهای قطعی نمیرسد .در همین حالت است
که اوج حس عاطفی و زیباییشناسی رخ میدهد و گفتمانسازی دوباره را از سر گرفته میشود.
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7ـ .2بُعد حسیـ ادراکی کاخ غرناطه
جریان حسیـ ادراکی باعث ظهور سیال یک چیز در فضای تنشی و نیز وحدت و انسجام چیزها
در آن فضا میشود و باعث میشود حضور از دورترین زمان و مکان گذشته به دورتـرین زمـان
آینده سیالن پیدا کند (ر.ک؛ شعیری ،3191 ،ب.)319 :
در این شعر ،شوشگر فضای تنشی را با حس دیداری و شنیداری آغـاز مـیکنـد و حـال و
هوای نوستالژیک خود را بیان میکند که نوعی حسرت و اندوه است .این فضای حسی ،او را به
گذشتۀ پرافتخار گره میزند .با دیدار آنها ،حسرت و اندوهی آشکار میشـود کـه شـوشگـر را
فراگرفتهاست و در واقع ،امری درونی ،بیرونی میشود و با این بیرونیسازی ،نوعی تنش ایجـاد
میشود:
مَاأَطْیــــبَ اللقیَــــا بِــــالَ مِعَــــاد
«فی مَدْخَلِ (الحَمْـراءِ) ...کَـانَ لِقَاَُنَـا
دیدار ما در کاخ سرخ بود .دیدار بدون وعدۀ قبلی چه خوش است!

عَینَـــانِ سَـــودَاوَانِ...فی حِجْرَیهِمَـــا

تَتَوَالَــــدُ األَبْعَــــادُ مِــــنْ أَّبعَــــادِ

چشم در پناه آن دو چشم ،دوردست در دوردست متولد میشود (خاطرات دور زنده میشود).

هَـــلْ أَنْـــتِ إسْــــبانیةً؟ سَــ ـألْتُهَا

قالَـ ـتْ :وَ فـــی غِرنَاطَـ ـة مِـــیالدی

آیا تو اسپانیایی هستی؟ از او سؤال کردم و گفت :من در گرانادا متولد شدهام.

غِرنَاطَــة! وصَــحَتْ قُـــرونٌ سَـ ـبْعَة

فِـ ـی تَینِـــک العَینَـــینِ بَعْـ ـدَ رُقـــادِ

گرانادا! هفت قرن در آن دو چشم بعد از خواب بیدار شد!

مَــا أَغْــرَبَ التــارِی َ کَیــفَ أَعَــادَنی

لِحَفیـــدَة سَـــمْراءَ مِـــنْ أَحْفَـــادِی»

تاری چقدر شگفتانگیز است! چگونه فرزندزادۀ گندمگونی را از نوادگان مرا به من بازگرداند!

(قبانی.)391 :3113 ،
شعیری ،میگوید« :در معناشناسی ،احساس و ادراک تولیـد معنـا تـابع شـرایطی اسـت کـه
میتوان آن را جلوه یا نمایههای معنایی دانست .این نمایهها ما را با جریانی مواجه میسازد کـه
ایجاد "حساسیت" معنایی مینماید» (شعیری ،3191 ،ب.)319 :
حساسیت معنایی در شعر با دیدار دو شوشگر ایجاد میشود و چون شعر بـا حـس دیـداری
آغاز میشود ،پس این حساسیت از همان ابتدا با «فی مَدْخَلِ (الحَمْـراءِ) ...کـانَ لِقَاَُنَـا» در شـعر
بروز مییابد و با برخوردهای ادامهدار آنها و نیز تعامل حس دیداری و شنیداری در طـول شـعر
ادامه مییابد و شوشگر به این بهانه و با آوردن گذشتۀ پرافتخار خود و نیز با توصیف و تعامـل
انواع فضاهای طبیعی و دیگر فضاها و با حاضرسازی غایـب و ایجـاد گسـترۀ عـاطفی ،دنیـایی
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نوستالژیک و رَیایی برای خود مجسم میکند و این دنیای پدیـداری اسـت کـه شـاعر را وادار
میکند از وضعیت موجود دچار حسرت و اندوه بشود؛ یعنی شوشگر بین آنچه کـه دارد و آنچـه
که باید داشته باشد ،در نوسان است:
أَجْفَـــانَ بِلْقَـــیسئ ،وَ جِیـــدَ سُـــعَادِ
«وَجْـ ـهٌ دِمَشْـ ـقِی ...رأَیـ ـتُ خِالَلَـ ـهُ
چهرهای دمشقی داشت و من در البهالی آن پلکهای بلقیس و سعاد را دیدم

وَرَأَیــتُ مَنْزِلَنَــا القَــدِیمَ ...وَحُجْــرَةَ

کانَـ ـتْ بِهَـ ـا أُمِّـــی تَمُـــد وِسَـــادِی

و من منزل قدیم خود را دیدم و اتاقی که مادرم بسترم را میگستراند.

وَالْیَاسَــ ـمِینَة ،وُصِّــ ـعَتْ بِنُجُومِهَــــا

بِرْکَـــــة الذهبِیّـــــة اإلِنْشَـــــادِ»

گل یاسمن با ستارگانش جواهرنشان شدهاست و برکهای که سرودهای طالیی داشت!

(قبانی.)391 :3113 ،
با اینکه شوشگر با گونهای واحد روبهرو است ،ولی این گونۀ حسـیـ ادراکـی را گسـترش
میدهد و دسترسی به فضاهای حسیـ ادراکی دورتر را میسر میکند:
کانَــتْ بِهَــا أُمِّــی تَمُــد وِسَــادِی»
«وَرَأَیــتُ مَنْزِلَنَــا القَــدِیمَ ...وَحُجْــرَةَ
(همان).
همچنین ،در این شعر ،شوشگر با ترسیم و تجسم گذشتۀ خود و پیوند آن با گذشتۀ بسـیار
دور و نامرئی محبوب خود ،فضای گفتمانی را شکل میدهد و میکوشد او را از پوسـتۀ خـودش
جدا سازد و با پوستهای دیگر نمایان کند که این انفصـال پوسـتهای تـنش را در شـعر افـزایش
میدهد:
فـــی شَـ ـعْرِک المُنْسَـــابِ نَهْـ ـرَ سَـ ـوَادِ
«وَ دِمَشْ ـقُ ...أَی ـنَ تَکــونُ؟ قُلْ ـتُ تَرَینَهَــا
و دمشق کجاست؟ گفتم دمشق را در موهای تو که جویبار سیاهرنگی را ریزان کردهاست ،خواهی دید!

فــی وَجْهِــک العَرَبــی فــی الثغْــرِ الــذِی

مَـــازَالَ مُخْتَزِنـــاً شُـــمُوسَ بِـــالدی...

دمشق را در چهرۀ عربی خود خواهی دید؛ در دژهایی که پیوسته پُر از ستارههای کشور من است.

قَالَـ ـتْ هُنَـــا (الحَمْـــراءُ) زَهْـ ـوُ جُـ ـدُدِنا

فَـــاقْرَأ عَلَـــی جُـــدْرانِها أَمْجَـــادِی...

نام این کاخ حمراست که نشان عظمت اجداد ماست و عظمت ما را بر روی دیوارههای این قصر ببین.

یـــا لَیـ ـتَ وَرَاثَتِـــی الجَمِیلَـــۀ أَدْرَکـ ـتْ

أَن الـــــذینَ عَنَـــــتْهُمُ أَجْـــــدَادِی»...

ای کاش این میراثدار زیبای من میدانست که کسانی را که اراده کردهاست ،پدران من هستند.

(همان.)391 :
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7ـ .7بُعد زیباییشناسی
آدورنو میگوید:
«رفتار و سلوک زیباییشناختی را باید به مثابۀ بـه رعشـه انـداختن تعریـف کـرد؛
گویی راست شدن مو بر تن ،نخستین تصویر زیباییشناختی باشد؛ چیـزی کـه بعـدها
"سوبژکتیو" نامیده شد ،در حالی که خود را از اضطراب کور رعشه میرهانـد ،بسـط و
توسعۀ رعشه نیـز مـیباشـد .زنـدگی در سـوژه چیـزی جـز انـواع رعشـههـا نیسـت؛
واکنشهایی به کلّ طلسم و سِحری که از طلسم فراتر میرود .آگـاهی بـدون رعشـه
آگاهیی شیءشده یا شیءواره است؛ رعشهای که سوبژکتیویته را برمـیانگیـزد ،بـدون
آنکه هنوز سو بژکتیویته باشد و کـنش لمـس شـدن از طـرف دیگـری اسـت .سـلوک
زیباییشناختی خود را در آن دیگری هضم و جذب میکند ،نه آنکه دیگری را به انقیاد
خود درآورد .چنین رابطۀ برسازندۀ سوژه با اُبژکتیویتـه در سـلوک زیبـاییشـناختی رخ
میدهد» (استیون.)371 :3197 ،
«إنها تُثْلِجُ نِساءً :...برف نه زن میبارد.
أنْزَعُ مِعْطَفَ المَطَرِ الذی أَرْتَدِیهْ :بارانی خود را بر تن دارم ،از تن به در میآورم.
و أُقْفِلُ مِظَلتی :و چترم را میبندم.
و أَترُکهُن یتَسَاقَطْنَ علی جَسَدِی :و میگذارم یکبهیک
واحِدَة ...واحِدَة :بر پیکر من فروببارند.
ثِمَارَأً مِنَ النّارْ :میوههایی از آتش.
و عصافِیرَ مِنَ الذهَبْ :و گنجشکهایی از زر» (قبانی.)639 :3113 ،

در این ابیات ،همان اول جملۀ «إنها تُثْلِجُ نِساءً» نوعی شوک است که به فرایند گفتمان وارد
میشود و «ناپیوستار گفتمانی و زیباییشناسی» ایجاد میکند؛ یعنـی بـا واژۀ «نِسـاءً» برجسـتگی
خاصی در کالم ایجاد میکند و حس زیباییشناسی را برمیانگیزد و جلوۀ خاصی به فرایند تولید
معنا میدهد .شوشگر در پی ایجاد ارزشی بهتر به فراارزشِ «تُثْلِجُ نِساءً» و «ثِمَـارَأً مِـنَ النّـارْ /و
عصافِیرَ مِنَ الذهَبْ» دست مییابد .در این باره شعیری مـیگویـد« :آن را بـه گونـهای برجسـته
میسازد که موجب ایجاد رابطهای زیباییشناختی ،بـین شـوشگـر زیباشـناس و ارزش بیرونـی
میشود» (شعیری ،3191 ،ب.)316 :
شوشگر زیباشناس میکوشد با دنیا ،رابطهای حسیـ ادراکی داشـته باشـد و در پـی دسـت
یافتن به ارتباط بین خود و طرف مقابل است و میخواهد به هر طریقی با دنیای بیـرون تالقـی
پیدا کند .این تالش نامطمئن او فرایند زیباییشناسی خاصی را در کالم پدید آوردهاست:
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«پییر اواِلت جریان زیبایی شناختی را نفوذپذیری دنیا برای انسان و انسـان بـرای
دنیا میداند .در همـین نفوذپـذیری اسـت کـه معنـا شـکل مـیگیـرد .ایـن تعامـل و
نفوذپذیری فقط بین دنیا و انسان و نیز انسان و دنیا مطرح نیسـت .دنیـا بـا دنیـا و یـا
انسان با انسان نیز میتوانـد در ایـن تعامـل شـریک باشـد .مهـم ایـن اسـت بـدانیم
"خواستن" به عنوان فعـل مـؤثر در هـر دو عامـل انسـان و دنیـا وجـود دارد ...گویـا
ساختارهای استقبالپذیری فاعل زیباشناس ،چنانکه هوسرل میپنـدارد ،بـه اسـتقبال
مفعول یا دنیایی میروند که برای دیدار یا پیوند با فاعل شتابان است .همـین تعجیـل
مفعول را سدّ راه فاعل قرار میدهد و جریان تعاملی به بهترین نحو صورت میپـذیرد.
بر این اساس ،آغوش باز فاعل به روی دنیا یا مفعول و برعکس ،بـیمـرزی ،خواسـتن
دوجانبه ،شفافیت و زاللی ،تبانی فاعل و مفعـول زیبـاییشـناختی ،اسـتقبال فاعـل از
مفعول و تعجیل مفعول در اختالط با فاعل از جمله عناصـری هسـتند کـه تعامـل در
آنها ریشه دارد و همین تعامل سبب بروز جریان زیاییشناختی میشـود» (گریمـاس،
693 :3191ـ.)696

این نفوذپذیری انسان از دنیا و دنیا از انسان و تعامل این عاملها با هم در بیتهای زیـر از
شعر «إنها تُثْلِجُ نِساءً» نمایان است و این نفوذپذیری و تعامل انسان از دنیا و دنیا از انسان اسـت
که فرایند زیباییشناختی را شکل دادهاست:
« ...أَفْتَحُ جَمیعَ أَزْرارِ قَمِیصی :دکمههای پیراهنم را بهتمامی بازمیکنم
و أَترُکهُن یتَزَحْلَقْنَ عَلَی هِضَابی :و میگذارم بر فالتهایم فرولغزند
ویغْتَسِلْنَ بِمِیاهی :و در آبهای من تن بشویند
و یرْقُصْنَ فِی غَابَاتی :و در بیشههای من به رقص درآیند
و ینَمْنَ فی آخِرِ اللیلِ کالطیورِ فَو َ أَشْجَاری ...إنهَا تُثْلِجُ نِساءً :و در انتهای شب چـون پرنـدگان
بر درختانم به خواب روند ...آسمان زن میبارد!
أَخْرُجُ کالطِّفْلِ إلی الحَدیقَةِ :چون کودک به باغچه میروم
و أَترُکهُن یکرُجْنَ کاللآللی عَلَی جَبِینی :و میگذارم چون مرواریدها بر پیشانیام طنین بیندازند
إِمْرَأَة ...إِمْرَأَة :زن ...به زن
لُؤْلُؤَة ...لُؤْلُؤَة :...مروارید ...به مروارید
أَحْمِلُهُن کالثلْجِ عَلَی رَاحَة یَدِی :چون برفشان بر کف دست مینهم
و أَخافُ عَلَیهُن أَنْیذُبْنَ کالثلْجِ بَینَ أَصَابِعی مِنْ حَرارَةِ العِشْقْ :و بیمناک مـیشـوم ،مبـادا کـه از
حرارت عشق بهسان برف میان انگشتانم آب شوند» (قبانی639 :3113 ،ـ.)636
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در این تأثیر و تأثرهاست که حس انسان بیدار میشود ،اشیاء را به گونهای دیگر مـیبینـد و
به جای «ثَلْجْ»« ،إِمْرَأَة» و «لُؤْلُؤَة» بر پیشانی طنینانداز و یا در البـهالی انگشـتان آب مـیشـود.
چیزی که از آسمان میبارد ،همه چیز است ،جز برف و باران .این اوج حالت زیباییشناسی است
که چیزها را آن گونه که هستند ،نمیبینیم ،بلکه آن را به شکلی پدیداری تجسم مـیکنـیم .در
این شعر ،در برخورد عاملی از دنیا و شاعر ،در اینجا «ثَلْجْ» و «حس شاعر» و غیبت «ثَلْجْ» به نفـع
«إِمْرَأَة» جریان زیباییشناختی را رقم زدهاست:
«در برخورد دنیا و انسان ،حس است که بیدار میشود و این بیداری چیـزی را بـه
کام خود فرومیکشد ،غایب میکند و به این ترتیـب ،جریـانی زیبـاییشـناختی اتفـا
میافتد ...جریان زیباییشناختی نتیجۀ درگیری و تعامل سه عنصـر اصـلی اسـت3 :ــ
چیزی از دنیا6 .ـ حسی از انسان1 .ـ غیبت آن چیز اولیه بـه نفـع چیـز ثانویـۀ دیگـر.
چنین درگیریهایی میتواند منجر به تولید جریان زیبـاییشـناختی شـود» (گریمـاس،
691 :3191ـ.)694

برخورد و تعاملِ عاملی از دنیا با انسان و یا برعکس ،در بندهای زیر از ایـن شـعر بـهخـوبی
نمایان است .از این گذشته ،این تعامل و برخوردها گسترش یافتهاسـت و ایـن نشـانۀ «گسـترۀ
حسی و عاطفی» بسیار باال در پایان شعر مشاهده میشود:
«إنها تُثْلِجُ نِساءً :...آسمان زن میبارد!
تَخْرُجُ بِالدُ العَرَبِ عَنْ بَکرَة أَبیها :سرزمین تازیان تا آخرین نفر بیرون میشود
البَوادِی تَخْرُجُ والحَواضِرُ تَخْرُجْ :همه بیرون میشوند :بیابانگردان و شهرنشینان
األَغْنیاءُ یخْرُجُونَ ...والفُقَراءُ یخْرُجُونْ :و توانگران و درویشان!
واحِدٌ یحْمِلُ بارودَة صَیدْ :یکی با خود تفنگ شکاری دارد
و واحِدٌ یحْمِلُ صَنّارَة سَمَک :دیگری قالب ماهیگیری
و واحِدٌ یحْمِلُ قَفَصاً :یکی با خود قفس آوردهاست
و واحِدٌ یحْمِلُ بَطْحَة عَرَ ْ :دیگری کتابیِ باده
و واحِدٌ یحْمِلُ مِخَدة و سَرِیراً :...و دیگری بالش و بستر...
إنها تُثْلِجُ نِساءً :...از آسمان زن میبارد...
و الوَطَنُ کلهُ مُسْتَنْفَرٌ لِلهُجومِ علی اللوْنِ األَبْی ْ :و وطن برای حمله به رنگ سفید بهتمامی در
آمادهباش است!
واحِدٌ یریدُ أَنْ یقَرْقِشَ الثلْجُ تَحْتَ أَسْنانِهْ :...یکی بر سَرِ آن است که برف زیر دندانهای او صدا
دهد
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و واحِدٌ یریدُ أَنْ یتَزَوجَ الثلْجْ :دیگری هم سَرِ آن دارد که برف را جفت خود گیرد...
و واحِدٌ یریدُ أَنْ یأْکلَهُ :...دیگری هم میخواهد او را در کام بگیرد...
و واحِدٌ یریدُ أَنْ یأْخُذَهُ لِبُیتِ الطّاعَة :...دیگری بردن او را به خانۀ تمکین در سر دارد...
و واحِدٌ یسْحَبُ دَفْتَرَ شِکایتِهِ مِنْ جَیبِه :و یکی دیگر دستهچک خود را از جیب بیرون میآورد
لِیشْتَرِی أَی نَهْدئ أَشْقَرَ یسْقُطُ مِنَ السماءْ :تا خریدار هر آن انار سینۀ زرینی شـود کـه از آسـمان
میافتد!
کی یجْعَلَهُ دِیکورَاً فی حُجْرَة نَوْمِهِ :...تا در اتا خواب خود از آن دکور بسازد...
یسْمَعُ الثلْجُ قَرْعَ الطبُولِ ،و خَْخَشَة السَالسِلْ :برف رپرپۀ طبلها و جرینگجرینگ زنجیرهـا را
میشنود
و یَری بَرِیقَ الخَناجِرِ ،والْتِماعَ األَنْیابْ :بر خنجرها و درخشندگی سگدندانها را میبیند
یَخافُ الثلْجُ عَلی عُذْرِیتِهِ :...بیمناک بر بکارت خود میشود...
فَیُحْزِمُ حَقِیبَتَهُ :جامهدانش را میبندد
و یقَرِّرُ أَنْ یسْقُطَ فی بِالدئ أُخْری :و تصمیم میگیرد که در سرزمین دیگری فرو ببارد( »...قبانی،
636 :3113ـ.)634

 .9نتیجهگیری
با تحلیل نشانهـ معناشناختی شعرهای «غرناطه»« ،قَصیدة البَحْرِیة» و «إنها تُثْلِجُ نِساءً» معلوم شد
که شاعر فضای تنشی را با تعامل حس دیداری و شنیداری شکل میدهد ،ولی این حالتی پایدار
نیست و شاعر با حاضرسازی غایب ،دنیایی پدیداری برای خود مجسـم مـیکنـد .فضـایی کـه
عملیات دیداری بر شعر حاکم کردهاست ،باعث دگرگونه دیدن و جداشدن شـوشگـر از پوسـتۀ
خود شدهاست .این فضایی کامش حسی است که در جاهایی از شعر بسیار نمایان است.
از دیدگاه زیباییشناختی ،شوشگر با ایجاد نوعی رعشه ،درصدد ایجاد رابطه با دنیای بیرون
است .شوشگر حس خود را در تقابل با دنیا قرار میدهد و بـا ایجـاد حـالتی پدیـداری ،بـا دنیـا
ارتباط برقرار میکند .این اوج حس زیباییشناختی است؛ یعنی نفوذپذیری انسان از دنیا و دنیا از
انسان باعث میشود که به جای «برف» از آسمان «زن» ببارد و زیبایی با حالتی پدیداری چنـین
جلوهگری میکند.
وقتیکه عواطف کنشها را تحت تأثیر قرار میدهند ،از معناشناسی روایی ،وارد معناشناسـی
عاطفی میشویم؛ یعنی شاعر با انگیزش عاطفی ،مراحل عاطفی کالم را طی میکنـد و بـه اوج
حسی ،عاطفی و زیبایی میرسد ،ولی نتیجهای حاصل نمیشود؛ زیرا شوشگـر دوبـاره درصـدد
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تکرار تمام مراحل عاطفی در آخر شـعر اسـت و دوبـاره در چرخـۀ تولیـد معنـا و گفتمـان قـرار
میگیرد .این عمل شوشگر اوج حس عاطفی ،حس ادراکی و زیبایی را در «قصیدة الحـزن» بـه
نمایش میگذارد.
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