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Introduction: Kamal AbuDib and Salah Fadhl are two well-known contemporary 

critics whose studies researches have played a prominent role in acquainting Islamic 

researchers with the modern criticism. Influenced by the structuralism school, these 

critics define the mechanism of text comprehension as a productive process. 

Since long, comprehension of the meaning has been a challenge for all those that 

endeavor to conceive the meaning of texts and writing signs. And now, despite the 

available literary characters and traces, the challenge continues. Besides, the 

difference of conceptions mostly shows the diversity of readers’ interpretation 

styles. This accentuated the necessity of aiming at the comprehension of meaning by 

finding solutions to decrease conflicting interpretations. 

Generally, the process of text comprehension is the result of interaction between 

three factors together, namely Writer, Text and Reader. In the sight of traditional 

critics, the meaning of a text is dominated by the author, but, in modern criticism, 

meaning has two other sides; that is, text and reader. Obviously, if the author holds 

the meaning, the result will be his or her domination, and, if the reader holds and 

dominates the meaning, the result is multi-meaning contents. 

According to this theory, based on the literary text purpose, one of these three 

elements can be used to create and comprehend the text. 

Methodology: Based on a comparative analytical method, the present article seeks 

to explain the theoretical approach of contemporary Islamic critics to the process of 

"understanding the literary text". This is done through a theoretical study and 

selection of two contemporary scholars in the Arabic criticism. The research 

analyzes the theory of the contemporary Islamic scholars regarding the process of 

text comprehension according to an analytic comparative method by focusing on 

two influential scholars in the domain of critical structuralism in Arab countries. 

There is also an investigation of the influence level of traditional criticism in the 

development of their subjects. 

Results and Discussion: As for the influence of pattern in the text conception, 

Abuadib and Fadhl are selected to study for their structuralism criticism and the 

adaptation of their thoughts to selected literary texts on the purpose of defining the 

textual aspects and text conception processes and gaining the intended meanings. So, 

the following questions are sought to be answered: 
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1. What are the steps of the text realization process by Abuadib and Fadhl, as 

forerunners of contemporary Arabic criticism? 

2.  How are they affected by traditional criticism heritage? 

3. How much have they innovated in the accommodation of their critical theory to 

literary texts? 

 

The results indicate that these critics define the meaning formation in four stages, 

despite differences in the use of traditional Arabic criticism. What distinguishes the 

quality of the structural study between these critics is the difference in the method of 

analyzing the relationships of partial elements. AbuDib fully utilizes the 

achievements of structuralism critics without neglecting the legacy of traditional 

critics, especially in syntax and rhetoric. Fadhl uses less traditional criticism and 

seeks only to do a multi-layered study of signification words based on the 

structuralism school. 

Conclusion: The study of the views of the two Islamic scholars in the field of 

understanding literary texts shows that both have a productive approach to 

understanding the meaning of the text. They believe that the process of 

understanding the text is to invent and create, and receiving meaning is considered 

as an action operation not a reaction operation. The study of the works of these two 

structuralist critics also shows that Abudib, in comparison with Fazl, believes more 

in preserving the traditional heritage of Arabic criticism along with using the 

concepts of structuralist criticism. However, Kamal Abdueb, by reflecting on the 

theory of Jorjani order, has a considerable sense of aristocracy over the legacy of 

Arabic criticism. Unlike Aboudib, Fazl has adapted the stages and analytical levels 

of the structuralist school to specific literary texts just a little and has sought to 

explain the theoretical angles of this school and other contemporary western schools. 

At the same time, Abudib has always tried to develop Islamic thought and culture by 

using the evidence from the Arabic literature. He has also paid special attention to 

the application of contemporary critical theories, especially structuralist critiques on 

Arabic culture and literary heritage and poetry. According to Abudib, the formation 

of the meaning in a literary text has four stages including identifying the main 

elements and the existing dualities, determining the central duality, examining and 

analyzing the existing relations between the dualities and elements of the text 

simultaneously and in two axes. These axes are companionship and substitution in 

the final and general meaning of the text using the relationships discovered between 

the existing elements. Besides, an analysis of the general structure of convergent 

literary texts is necessary to achieve a comprehensive structure. Fazl recognize 

semantic analysis stages of a literary work based on the school of structuralism that 

suggests the four levels of discovery and identification of the constituent elements of 

the text, classification of smaller units in general components, study of relationships 

between text elements based on contextual relations and reaching the general 

meaning. He recommends the study of the general meaning, of the text and the use 

of the achievements of other related sciences such as sociology and literary 

psychology for semantic networking. 
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 و  آثار در يادب درمتن معنا يريگشکل نديفرآ يقيتطب يبررس

 ييساختارگرا يهينظر براساس 

 
 )ره(  ينيامام خم ين الملليدانشگاه ب ،يات عربيرشته زبان و ادب يدکتر يدانشجو، 1يخ باقرين شيام

 )ره( ينيامام خم ين الملليدانشگاه ب ،يربعات يادب بان وزار ي، دانشيه لنگروديآل بو يعبدالعل

 
02/20/0911تاريخ دريافت:  01/21/0911تاريخ پذيرش:    

 

 دهيچک
 ياژهينقش و ،هاآن هستند که آثار يينقد ساختارگرا يحوزه در معاصر، دو تن از ناقدان  و 

ا فهم متن ر ،با تأثر از مکتب ساختارگران ناقدان ين دارد. ايبا نقد نو عرب پژوهشگران يآشناسازدر 

. ندينمايم يزيرهيف پاين تعريبر اساس از ينرا  معنا يريگمراحل شکل دانسته و يديند توليک فرآي

 سازانيناقدان جر تن از دو انتخاببا تا  ده استيکوش يقيتطب-يليتحل يوهيشه بر ينوشتار حاضر با تک

را بر اساس مکتب « نفهم مت»ند يبه فرآ عربمعاصر  پژوهشگران يکرد عملي، روينقد معاصر عرب

 منتخب، يادب متون يرو بر ن ناقدانينظرات ا قيحاصل از تطب يهاافتهيبرابر  .دين نماييتب ييساختارگرا

ف يرا در چهار مرحله تعر يمتن ادب يمعنا يريگشکل، ينقد سنت کاربستدر  رغم اختالفين دو عليا

ل روابط يالف در تحل، اختسازديمز يرا متما ناقد ن دويا نزد يساختار يت بررسيفيچه ککنند. آنيم

نقد  ياز دستاوردها يريگوابط، ضمن بهرهن ريل ايتحل در  متن است. يعناصر جزئ

کمتر  که يورزد، در حاليژه نحو و بالغت غفلت نميوبه يراث نقد سنتياز م ،ييساختارگرا

 يهاآموزهواژگان براساس  يهاداللت ياهيچندال يبررس بهره برده و صرفاً به ينقد سنتاز 

 .پردازديم ييساختارگرا

 

 .، ، ي، متن ادبييگراساختارمعنا،  :هادواژهيکل
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 مقدمه

 و متون معنای فهم درصدد که بوده اقوامی تمام موضوع چالشی دیرباز از معنا فهم

 ادبی هایشخصیت از موجود یهابرداشت نیز حاضر درعصر. اندبرآمده نوشتاری عالئم

بیش از ، هابرداشت در این اختالف کند.بازگو می را چالش تداوم این ها،آن آثار و

 کند کهاین نکته را تأکید می داده و نشان خوانندگان را تفسیری روش تفاوت چیزهر

 شدید اختالفات از بتواند است که کارگیری راهکارهاییمستلزم به معنا،به فرآیند رسیدن

تن، حاصل تعامل فرآیند فهم مکلی  طوربه (57: 1387میرحاجی، ) .بکاهد هابرداشت در

، معنای متن تینظر نقد سن یکدیگر است. دربانویسنده، متن و خواننده، سه افق معنایی 

اختیار دو ضلع دیگر ، معنا درمعاصر منظر نقد است؛ اما از )مؤلف(تیار متکلم اخ در

یار اخت ا دراگر معن که فرآیند فهم متن یعنی متن و خواننده قرار دارد. بدیهی است

اختیار  د و اگر درشواو حاصل می مؤلف و محوریت قصد ید، سلطهمؤلف باش

این اساس،  شود. برمعنایی نزدیک میخواننده و چند یسلطه رار گیرد، بهخواننده ق

نفوذ تفکرات نقدی گوناگون، یکی از عناصر  باهای مختلف و دوره توان گفت که درمی

 (5: 1393 ترکاشوند،) ته است.بی و فهم آن اولویت داشن ادد متتولی بر ی باال،گانهسه

 تن ازدو انتخاب با تطبیقی و –با تکیه بر روش تحلیلی  کوشدمیپژوهش حاضر 

 معاصر اسالمی رویکرد پژوهشگران، عربی کشورهای ساختارگراییقد ن سازافراد جریان

یری گشکل در یسنت قدهای نتهنماید و میزان تأثیر یاف را تشریح «نفهم مت» به فرآیند

توجه به مالک  با همین اساس و دهد. بر رمورد بررسی قرا را رویکرد نقدی این ناقدان

 از، صالح فضلو  أبودیبکمال  فهم متن، یعرصه سازی درتأثیرگذاری و جریان

 یوزهح دررا آثار ارزشمندی  کهنقد اسالمی،  یحوزه در 1داران نقد ساختارگراییطالیه

نتخاب ا اند،تحریر درآورده یرشتهویژه مکتب ساختارگرایی بهبهقدی معاصر مکاتب ن

نقد ساختارگرایی و تطبیق  یحوزه مهم این پژوهشگران در بررسی آثار ند تا باشد

 گیری معنامتون ادبی منتخب، محورهای فرآیند فهم متن و روند شکل ها برنظرات آن

 پاسخی ارائه شود: االت زیرردد و به سؤآنان روشن گ نزد
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داران نقد معاصر عربی، دارای عنوان طالیهبه فضل و أبودیبروند فهم متن نزد  (1

 چه مراحلی است؟

 ؟اندراث نقد سنتی بهره بردهمیازتا چه میزان این ناقدان، یک از هر  (2

متون ادبی، تا چه حد نوآوری نقدی خویش برتطبیق نظرات  در فضل و أبودیب  (3

 ؟اندداشته

 

 ه پژوهشپيشين

حوزه نقد ادبی، آثار متعددی درو مفاهیم آن رویکرد ساختارگرایی  بررسی یزمینه در

توان ، میعربی کشورهای در هاترین آنتحریر درآمده است که از جمله مهم یرشتهبه

 اشاره کرد. این کتاب را م(2000) صالح فضلاثر  «ألديبنظریه البنائیه يف النقد ا» به کتاب

 نقد ادبی به یزمینه اختارگرایی دررهیافت نقد س بر ای نظریمقدمهنوعی به توانمی

 فضلو  أبودیب یساختارگرایانه آراء و نظرات تحلیل یزمینه در همچنین .حساب آورد

نقد  یشیوه باتکیه بر أبودیببررسی نظریات نقدی »ی توان به رسالهمی نیز

النقد نظریة البنائیة فینگاهی به کتاب »ی قالهو م (1395)از رسول بازیار  «ساختارگرایی
( 1395: 12ی نقد ادب عربی، شاز هومن ناظمیان )پژوهشنامه «صالح فضلاثر  االدبی

 ناقد معاصر در آثار علمی این دو، بیشتر به تشریح پژوهش اشاره کرد که این دو

شود، حاضر می ییز مقالهچه باعث تماآن اند. امانقد ساختارگرایی پرداخته یحوزه

و  أبودیبکمال   دیدگاه گیری معنا ازمراحل شکل های تطبیقی آن وتمرکز برتالش

 باشدمینقد معاصر اسالمی  یحوزهوان پیشگامان نقد ساختارگرایی درعنبه فضلصالح 

 صورت نگرفته است. تاکنون پژوهش مستقلیدر این خصوص که 

 

 أبودیبکمال 
دانشگاه لندن از  ر سوری، استاد کرسی زبان عربی درعاصم یجستهناقد بر نویسنده و

ادبیات تطبیقی این دانشگاه را  ریاست گروه ،1996 – 1994های سالکه در 1992سال 

 و جدلیة اخلفاء» ویژه کتابخویش بهآثار نقدی  در أبودیب. استعهده داشته  برنیز 
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پیشگامان نقد ساختارگرایانه از  ورا صراحت تمام، خود را ناقدی ساختارگ با، «التجلي

 دارانطالیه از او (16 – 7: 1979، أبودیب)کند. معرفی میزبان میان ناقدان عرب  در

د جدید به فرهنگ نق انتقال که در آیدشمار میجمله کسانی به رنقد ادبی و ازنوآوری د

مفاهیم  یمل مستقجای نقبه نظری یحوزه کند درسعی می وسزایی داشته نقش به عربی

فرهنگی  ادبی وهای عین پایبندی به ریشه در و بردهخویش بهره  میراث ادبی از ،غربی

ادبی جدید  هایویژگی با شدهنقدی دگرگون یها، شیوهکشیدن آنچالش با به خود،

 و هبهبود بخشید را هانزد غربی این اقدام، جایگاه نقد عربی با أبودیبارائه نماید. 

 مهم جمله آثارفراهم کرده است. از را د تفاهم بیشتر بین این دو رویکردایجا یهزمین

، «نظریه جرجانیصور خیال در» توان به کتابمیکه به زبان فارسی ترجمه شده،  أبودیب

شناختی اشاره کرد که نگاهی زبان (1384)ترجمه فرزان سجودی و ساسان فرهادی 

عذاابت » ،«العامل الغرائيبو  األدب العجائيب» ،«اعیةإلیقیة االبن» هایکتاب صور شعری دارد.به
از  «منهج بنیوي يف دراسة الشعر اجلاهلياملقنعة:حنو الرؤی» و «أبودیبصحبة کمال  ی يفاملتنب

مؤلف، قابل لمس است.  یساختارگرایانه یها، شیوهاغلب آن که در اوستدیگر آثار 

 و کتاب ارزشمند «االمربایلیةالثقافة و » به توانمی نیز ای ویآثار ترجمه ین ازچنهم

سیفی،  )انصاری و است. شدهکه به عربی ترجمه  اشاره کرد ادوارد سعیداثر  «ستشراقاإل»

1391 :30) 
 

 صالح فضل
جهان معاصر  از پیشگامان نقد ساختارگرایی در ،مصری ناقد شهیر ادیب و ،صالح فضل

ادبیات تطبیقی  جایگاه استاد نقد ادبی و اکنون درت 1979سال  از و آیدمار میشبهعرب 

 یمینهز درهای متمادی، سالطی . او استفعالیت  ، مشغول بهعنی مشسدانشگاه  در

 هایتالش ی،رویکردهای نوین ادبیات غربجهان عرب با  ادبی درآشناسازی محافل نقد

یی است که به ی اروپااهزبان های مهم وی، آشنایی بایکی از ویژگی داشته وای گسترده

دهد. وی از طرفداران میآثار دست اول نقد ادبی را  گیری مستقیم ازامکان بهره او

 زد.اگر این نظریه نبود، نقد عربی درجا می اعتقاد دارد کهساختارگرایی است و  ینظریه
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ی های نقدطول فعالیت و در روش دارد یدغدغه فضلکلی  طوربه (245: 1395ناظمیان، )

 نظری رویکرد ساختارگرایی به راستای تعلیم مفاهیم تالش زیادی در خویش،

 نسبت به سایر ناقدان معاصر فضل جمله امتیازات مهم داشته است. ازپژوهان عربی ادب

 وینقد ادبی نگاشته است.  یزمینه که درباشد میهایی ، تألیفی بودن اغلب کتابعرب

 حریر درآورده که ازت یرشته ت تطبیقی بهادبیا و نقد ادبی یزمینه آثار متعددی در

د النق لبنائیة يفانظریة » ،«اإلبداع األديب يف منهج الواقعیة» کتبتوان به میا هآن یجمله
 القص شعریة يف سیمیولوجیة حبوثالنص، شفرات» ،«إجراءاته و األسلوب، مبادئه علم» ،«األديب

 ،«املعاصر النقد مناهج» ،«املعاصرة الشعریة أسالیب»، «النص لمعو  اخلطاب بالغة» ،«والقصیدة

 «حتوالت الشعریة العربیة» و«تکوینات نقدیة ضد موت املؤلف» ،«القراءة وصور الصورة قراءة»

 اشاره داشت. (246: همان)

 

 ساختارگرایي ی متن براساس نظریهگيری معناشکل

قالب  های انسانی را درانسانی، پدیدهمطالعات  ای نوین درعنوان نظریهبه ساختارگرایی

این  (18: 1382حمدی، ا) کند.می بررسی ،مجموعه روابط میان اجزاء های متشکل ازنظام

لف ؤم نامه، زندگی2همانند فرمالیسم ،تحلیل اثر ادبی مدون در عنوان یک روشبه نظریه

همچنین  (353: 1357ی، )پرتو دنکو به ساختار اثر ادبی توجه می دادهحاشیه قرار  را در

با دیگر عناصر پی برده و به این عناصر زبانی به ارتباط  آن است تا پی درساختارگرایی 

چگونه این  شود وپدیدار میاین اجزاء  چه چگونه کلیتی ازسؤاالت پاسخ دهد که 

 ایانارگرساخت (173: 1377مقدم، )علوی .آورندعناصر، الگوهای متن را پدید می اجزاء و

نظام  اتخاذ رویکرد درونی به ، بر3زبانی دوسوسوررویکرد درون ادبی با اقتباس از

 یحیطه از خارج شناختی و تاریخی رال اجتماعی، روانئمسا کنند وادبیات تأکید می

ای به توجه ویژهگیری معنا، منظور شکل به کل، ساختارگرایان ورطدانند. بهکارخود می

  ارند:ل دذی محورهای
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 های دوگانهتقابل-

 نه درگا های دوگیری معنا نزد ساختارگرایان، توجه به ایده تقابلشکل هایپایه یکی از

های دوگانه تقابل اصلی فلسفی که بنیاد هستی را بر مبنایمتن ادبی است. این ایده بر

ها نشانه ای ازعهمجمو از، زبان نظرگاه فردینان دوسوسور شده است. درانگارد، ایجادمی

: 1379)اسکولرز،  .گیردای دیگر قرار مینشانه تقابل با در نشانه که معنای هر یافتهتشکیل 

مدلول  دو قسمتِ دال و مفهوم را رد و نشانه را به مستقیم بین نشانه و یو رابطه (51

معنا  ،هانظامی از تضادها و تقابل اساس تفاوت در مفهوم، بر هر کهکند تقسیم می

 (169: 1378دی، مقدا) .ها است، همین نظام تقابلنیز زبان یاساس کاربرد روزانه یابد ومی

ساختار ایدئولوژیک  شوند تاعناصر متقابل فهرست می این تقابل، مفاهیم زوج و در

های تقابل برخورد مؤلف با یسپس شیوه ؛خص شودها مشگزینش نوع تقابل متن با

اساس موضعی  ادبی او برسبک  فلسفی و -های فکری ویژگی ات شدهبررسی  دوگانه

 (22: 1388)حیاتی، اتخاذ کرده، روشن شود. های موجودتقابل که نسبت به

 

  5زماني رو د 4زمانيمحورهای هم

محورهای معنا نزد ساختارگرایان، توجه به گیریهای شکلترین پایهمهم دیگر ازیکی 

خاص زبان  یپدیده توان هرمی دوسوسورنظر به متن است.زمانی معنای  انی و درزمهم

سایر واژگان  مناسبت با اگر یک واژه یا یک واج خاص را در ؛راه بررسی کردو از درا 

 آن واژه یا واج به اما اگر ،بود انی خواهدهمزم وعناز  ، روش کارشودها بررسی و واج

در »شده است؛ ستفاده زمانی ا روش در ، ازقرار گیردبررسی مورد ای تاریخی گونه

در  اما شود.یک مقطع خاص مطالعه می زمانی، وضعیت کامل زبان درروش بررسی هم

های متوالی زمان، مورد پژوهش الیه زبان در عنصری خاص از ،زمانی روش بررسی در

 (18: 1380 )احمدی، «گیرد.قرار می
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 7جانشينيو  6نشينيمحور هم-

شکل  گیری معنای متنفرآیند شکل در نوع رابطه، دوهمزمانی اساس ضرورت بررسیبر

های نشانه که به است جانشینیی رابطه متداعی یا یرابطه ،: نخستین نوعگیردمی

 ولید گفتار،تتوانند درآورد که میعناصری را پدید می و ، موجودیت بخشیدهمتمایز

که  است همنشینی یهرابطیا  مجاورت یرابطه نیز جانشین یکدیگر شوند. نوع دیگر

سازد. و قواعد ترکیبی نظام زبان را می پیوند باهم قرار داده ی زبانی را درهانشانه

جانشینی و همنشینی محور  توان در دوکل نظام زبان را می معتقد است سوسوردو

نظام زبان را  ها درحضور نشانه ینحوه که محور نخست،بدین ترتیب  ؛تحلیل کرد

 .سازدرا مشخص می ها برای تولید گفتارترکیب آن ینحوه ،دیگری و کندمی تبیین

 رابطه در مثابه دورا به «انشینیج» و «همنشینی» دو محور ،دوسوسور (44: 1371نجفی، )

همنشینی را  یرابطه و 8گزینشبتنی برم را محور جانشینی کرده وکارکرد زبان تلقی 

 (22: 1382 )امامی، .کندمیمعرفی  9ترکیب مبتنی بر

 

 أبودیبنزد  ی متنگيری معناشکل مراحل

ای که بررسی گونهبه ؛ساختارگرایی دارد ریشه در ،أبودیب یهای معناشناسانهتالش

چه حیات نقدی  او اگر این مدعا است.ی بر گواه ،متون ادبی های تطبیقی وی درتحلیل

 رویکرد معناشناسی در اما ،ندادمی عبدالقاهر جرجاينآراء  مرهون بررسیرا  خویش

 درکمکانیسم » معتقد است: و دانسته «تولیدی» متن را یک عمل درک، جرجاينرخالف ب

عملیات دریافت معنا، یک عملیات کنشی  روو از همین استخلق  دنبال ابداع ومتن، به

ده فت کننده ـ متلقی ـ تحمیل کردریارا بر های زیادیـ نه واکنشی ـ است که دشواری

 که این دشواری، حاصل سختی و ؛ چراگرداندسخت می متن را برای اونش خوا و

 «است. ادبی معنای متن موجود در کیفیت بررسی ساختارگرایی در درک پیچیدگی

های اصلی تحلیل یپایه فهم معنا، یمقولهبه أبودیبنگاه تولیدی  (15، 1979، أبودیب)

ِصرف، صورت نظری را به متن معنای رکآیند دگاه فراو هیچ دهد.وی را تشکیل می
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فرهنگ  فکر ورشد  عربی، سعی درشواهد ادب  گیری ازبهره همواره با نکرده و دنبال

  رود.شمار میبه فضل نقاط تمایز وی با یکی از ،أبودیبد این رویکر. عرب داشته است

یل تشک سطح چهار از أبودیبری معنای متن ادبی نزد گیطورکلی، عوامل شکلبه

وجود، مورد شناسایی قرار های مدوگانه سطح نخست، عناصر اصلی و در ؛شودمی

 ها وروابط موجود میان دوگانه ،سطح دوم در ،شودمرکزی تعیین می یدوگانهگرفته و 

 نشینی وجانشینی، مورد تجزیه ومحور هم دو در زمانی واساس روش هم عناصر متن بر

شده بین از روابط کشفاستفاده  بانیز  سطح سوم در ،گیردمی تحلیل معنایی قرار

 با کندتالش می أبودیبگام نهایی،  در باالخره وشده کنکاشکلی متن  معنای ،عناصر

 و دهدقرار  یر متون همگرا را نیز مورد بررسیدست آمده، ساگیری از معنای کلی بهبهره

ام این ناقد در نقدهای التز به توجه با متون را مشخص نماید.دسته از  این جریان

های مکتب ساختارگرایی، الزم است پژوهشی جامع تطبیقی خویش به آموزه

بررسی معنای متن ادبی نزد وی به شرح ذیل  مراحلدرخصوص کیفیت سطوح و

 صورت گیرد.

 

 مرکزی یبندی عناصر متن وشناسایي دوگانهدسته

متن  های موجود دردوگانه ییشناسای، تحلیل معنای متن ادب در أبودیبنخستین اقدام 

 های موجود، شناساییدوگانه شمارش های تطبیقی خود، پس ازنمونه است. او در

ظهور معنا را  أبودیب. کندتعریف می را مأموریت اصلی خویش «متضاد مرکزی دوگانه»

 داند و معتقد است درمتن می یک جدال عمیق بین عناصر موجود دروجود  ینتیجه

 ،ی واژگانمعناها وجود دارد که عمیق بین دوگانهی متن، جدال آیی عناصرهم با ایور

مختلف،  متون ها درکیفیت ارتباط موجود بین دوگانه ،وینظر  . دراست آن ینتیجه

تضاد مطلق  سلبی و یرابطهاز نوع ها، برخی موارد، ارتباط بین آن متفاوت است. در

ترین معروفکه از  أبومتام «ةفتح عموری»ی قصیدهدر های موجوددوگانه همانند ؛تاس

 معتصمدر وصف اوضاع جنگ و مدح  و آیدشمار میبهشاعر رومیات  موسوم به قصاید

با  "فتح و شکست" یشده است. در این قصیده، دوگانهودهعباسی ـ سر یـ خلیفه
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ین ارتباط بای دیگر، این پاره در است. گردیدهتصاویر متعدد توسط شاعر ترسیم 

واژگان، معنا  تحویل طریق تحول و از انجیگری است کهمی ، از نوع وساطت وهادوگانه

. خوردچشم میبه أدونیس «کیمیاء النرجس»ی درقصیده چهآن همانند ؛شودآفریده می

را با عبارات  "عدم و وجود" یا طرح سؤاالت فلسفی، دوگانهبشاعر در این قصیده، 

غنابخشی است  نوع تکامل وها، از ارتباط بین دوگانه نیزی گاهکند. گوناگون مطرح می

از اوصاف جنگ  که در این قصیده شاعر، شود.مشاهده می أبومتام «رائیه»ی قصیده در که

را با عبارات گوناگون، غنا بخشیده  "فتح و ناکامی" یسخن گفته و این بار دوگانه

 (9: 1979أبودیب، ) است.

 

 جانشينينشيني واساس محورهای همبين عناصر متن  برابط ي روزمانبررسي هم

بین  موجود زمانی روابطرا بررسی هم های اصلی دریافت معنای متنپایه یکی از أبودیب

-زمانی پرداخته بررسی در ندرت بهبه داند وشده میاییهای شناسدوگانه عناصر متن و

واژه تنها زمانی میسر معنای هر تعیینی، دیدگاه و در که روستآن این اهتمام از است؛

 معنایی هر یحوزهاین مرحله،  درهای مرتبط با آن مرزبندی شوند. او است که واژه

 را مورد بررسییکدیگر  های معنایی باحوزه ارتباط کرده سپسد زبانی را تعیینواح

از  اژهیک و اییمعن یهای تطبیقی خود، برای تعیین حوزهنمونه در أبودیب دهد.قرار می

طور کلی روابط بین عناصر به .بردنشین بهره میالفاظ هم از واژگان مترادف، متقابل و

 ی تقابلیی اشتدادی و رابطهی مکمّلی، رابطهی رابطهسه دسته در أبودیبنزد متن 

معنایی است که مبتنی  یمکمّلی، نوعی از رابطه یرابطهمراد از  ؛شودبندی میطبقه

 ، فعل وفاعل خبر، فعل و ژه است؛ مانند روابط بین مبتدا وبین دو وا نحوی تارساخبر

ترکی معنایی مش یمفهومی است که مؤلفه دو یاشتدادی، رابطه یرابطهغیره،  و مفعول

 دو یکنند. تقابل معنایی نیز رابطهنظر معنایی تقویت  یکدیگر را از داشته باشند و

 کنند و دردارند؛ ولی یکدیگر را نقض می ترکیی مشمعنا یمفهومی است که مؤلفه

 (23: 1391نژاد، سلمان) .آیندنفی همدیگر برمی مقام تضعیف و
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 یدسته دو بط موجود میان عناصر متن ادبی بهروا بندیتقسیم با این ناقد ساختارگرا

 هارابطه یهپای بر شدهعنوان یک نظاِم تثبیتبه را متن جانشینی، و همنشینی مناسبات

دست معنای منسجمی به خود، خودیواحدهای زبانی به نظام، این در. کندنمایان می

 بر واحدها دیگر با که متقابلی یرابطه از صرفاً را خود معنای و بلکه هویت ،دهندنمی

نظر متباین به برخورد نخست، وی، عناصری که در یعقیده به. گیرندمی کنند،می قرار

 که فاقد کنند تولید را معنایی توانندمی همنشینی یهرابط یک یهواسطبه آیند،می

 که دردارد؛ جایی جرجاين نظم ینظریه ریشه در ،أبودیباین نظر . تباین باشند هرگونه

 کهباشد می روابطی مجموعه ،چه مهم استآن د واهمیتی ندار خودی خودبه الفاظ آن،

: 2005، )جرجاين .گیرندمی خودبه متمایزی عنایم و رفتهجای گ هاآن درون الفاظ این

درخشان مکتب  اصول ، یکی ازأبودیب و جرجانیمشترک  یاین عقیده (35

 و های زبانی استنشانه بر مقّدم روابط، کندبا قاطعیت تأکید می ساختارگرایی است که

 کنند،می رقرارب جانشین و همنشین عناصرِ دیگر با که روابطی مجموعه متأثر از هانشانه

 (58: 1382)امامی .کنند ایفا نقش زبانی ساختار در توانندمی

 

 کلي متن ساختار معنا وبرای کشف  اجزاء متن ادبي عناصر و تحليل

 معنا ومنظور رسیدن بهمتن ادبی را بهعناصر مختلف یک ، نظامِ ساختی اجزاء وأبودیب

 شناسی ساختاری، عناصرزبان در که نهگوهمان ؛دهدقرار می ساختار کلی مورد بررسی

مثابه ادبی را به نیز اثر أبودیبیابند، دیگر معنا مییک ارتباط با سازنده یک گفتار در

یکدیگر، ساختار کلی آن نظام را شکل آن با گیرد که ترکیب اجزاءنظر می نظامی در

روابط میان  ره بررسیهای تطبیقی خویش، هموانمونه همین سبب، او دردهد. بهمی

این رهگذر  کند تا ازجدیت دنبال می متن ادبی دیگر را با قصیده یا هرعناصر جزئی 

 ساختار کلی متن ادبی نایل آید. کشف معنا و بتواند بر
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 جامعساختاری  برای رسيدن به ادبي همگرا ونتحليل ساختار کلي مت

گیری ادبی، باعث شکل چند متن ن عناصرمعتقد است بررسی روابط موجود بی أبودیب

 مشترک در شکل وهم تصاویر های یکسانشود که بافتزبانی مشترکی می ییک شبکه

 زبانی یشبکه ارجاع بهجز با نیز رسیدن به این هدف  .کندبنا میرا متون همگرا، آن

ن همی برمیسر نیست. انتظام یافته،  مشخص ای از روابطکه براساس سلسله متون همگرا

بررسی  بادر جریان متن،  تا باید قادر باشد نقد ساختارگرایی دیدگاه وی، رساس دا

ها دادن آنساختار متون شعری و ربط موجود در ارتباطات اساسی و جوهری تحوالت

زبانی ایجاد کرده و بدین طریق درک معنای متن را  ییک شبکه به یک ساختار واحد،

 (8: 1979 ،أبودیب).داء بخشتقار، نجات ونگری پراکندهاز سطحی

 یکی از ، الزم استأبودیبتن نزد گیری معنای مراستای درک بهتر فرآیند شکلدر 

 بررسی «قصیده لباب» عنوان با نواسابی یهای نقد ساختاری وی در تحلیل خمریهتالش

بت برای ایجاد تغییر در افکار سنتی نس أبونواسذکر است باتوجه به تالش الزم به .شود

های عصر خویش، این قصیده از پتانسیل خوبی برای تحلیل ساختارگرایی قعیتبه وا

معنای کلی به ناقد نیز با کاربست اصول این مکتب نقدی، توانسته وبرخوردار است 

 قصیده دست یابد.

 الثمینا الثناء   كعط  نا ن  و اسق                  لینا         کیف ب    غّننا ابلطلول  
َّیر                              ا کلُّ شیء کأهن  ف  الن س  م    أن یکوان یتمنی ُم 

 ا املکنوانی لباب  بقّ و ت                           ما جتَسم  منها     أکل الدهر  
 بیح  العیوانما ی   مینع الکفَ            ها فبهاءر                 فإذا ما اجتلیت  

 لو جت  َمعن  يف ید  القتنینا                آلل     مثّ ش ّجت فاستضحکت عن
، بروج ها أیدینا                             جنومر   يف کؤوس  کأهننّ   جارایتر

 بن  فینافإذا ما غربن  یغر                         مع السقاة علینا      طالعات  
 رة  یصطلوانن ق  م قومر  قلت                 لو تری الشرب  حوهلا من بعید    

 لینا ز  یزیدها الغم انعمات           دیرها ببنان                     ی   و غزال  
 خدینا للسرور   القلب   ك  ت ی                        ضاب  ين بر  علّ  ما شئت  کلّ 
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 األمینا فت  هاً ، و خ  کر  ه م  فت  ع                 أين  يل غّی لو دام   عیشر  ك  ذا
 لهیناه ی  ر الدَف إنّ و انق                      سقینا      أن ت   حان   س  ر الکأد  أ

،و د ع    10و مییناً  دارت الکأس ی سرةً                 ا      ـــــــــــإذا م  الذکر  ل لط لول 

 (31 – 30: 2008)ابونواس، 
ی شناسای ویابی دوگانهحاضر، نخست با  یقصیده ساختاریتحلیل  در أبودیب

. او کندخود را آغاز می، کاری متنعنوان محور اصلی فهم معنامرکزی بهی دوگانه

 دو را تقابلیآن یرابطه واصلی قصیده  مرکزی و یرا دوگانه «ةاخلمر /طلول»ی دوگانه

کلی  تصویر کندمرکزی، سعی می یشناسایی دوگانه زپس ا أبودیباست.  کرده معرفی

 ها را براساس آنسایر دوگانه ،گام بعدی رسیم نماید تا دررا تاصر این عن م ازهرکدا

 نمادرا  «اطالل» بندی کند. اواین واحدهای متضاد، دسته تصویر کلی، ذیل هرکدام از

پویایی  و را نماد دوران نشاط «مخر» سنت شعری و در یشیاندتاریک وران تحجر ود

ترسیم حرکت هریک از این  به ، اقدامهاین مرحلدر و آوردشمار میحیات انسان به

دو بخش  در صرفاً  را بسیار محدود و «الطلول» حرکت، متن نموده عنصر اصلی دردو

 «لطلولو  د ع  الذکر  ل  » و «نا ابلطلول کیف بلیناغنّ » هاییعنی مصراع ،قصیده کوچک از

 .داندـ می ةر اخلممرکزی ـ  یدیگر دوگانهرا محل حرکت سایر ابیات  کند وترسیم می

نگری نگری و فرار او از سطحینشان از کلی ،در طول قصیده أبودیبکیفیت نقد 

احدهای روابط بین و نخست ،دوم یمرحله درشود وی رو مشاهده میدارد. از همین

معنای  دستیابی به نشینی ارزیابی کرده وهم محور جانشینی و یپایه زبانی متن را بر

 داند.آن می یدهندهترکیب واحدهای تشکیل گزینش و لیل علتحت منوط به ،متن را

همانند اسالف خویش  که نحو سنتی است بالغت و این بخش، کاربست مؤثرهنر او در

مورد  سنتی نقد یپایه ترکیب کلمات را بر های گزینش و، گونهجرجاينعبدالقاهر ویژه به

 11انتخاب بیان دلیل در ،هاین قصید عنوان نمونه او درهب ؛دهدبررسی قرار می نقد و

این معتقد است  بالغت کمک گرفته و نحو واز علم  ،مصراع اولدر «ابء» حرف جر

یک معنای  به ،اغلب استعماالت خود دردر متن بوده و  حرف دارای یک کارکرد جانبی

 لت براً دال، صرفابء ، حرفکتبت  ابلقلمعبارت  عنوان مثال درداللت دارد. به ایحاشیه
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غ ّننا » عبارت در همچنین رساند.هیچ معنای عمیق دیگری را نمی دارد و گریسطهوا
لطلول   این  درتوانست ای که شاعر میگونهبه دارد؛ ی فرعینیز این حرف صرفًا داللت «اب 

اما  ؛«غ ّننا ع ن الط لول  » نوان کند:این چنین ع را جایگزین کرده و «ع ن» حرف جرعبارت، 

انتخاب آن اجتناب شمولیت دارد، از احتواء و داللت عمیقی بر «عن» کهاین به باتوجه

شان ن را بودن تحجرگذرادنبال آن است که معنای کلی متن، به توجه به او باکرده؛ زیرا 

، برخوردار است این معنا با تناسب بیشتری از را که« ابء»حرف برای این منظور  دهد و

 (195 :1979،أبودیب) .انتخاب نمود

بین دوگانه مرکزی را  ینی، روابط معنایی موجودشناساس محور هم بر ادامه در وی

ی اصلی را نشین با واحدهامعانی عناصر هم او این چارچوب، درکند. تحلیل می

 او در ،عنوان نمونهه. بنمایدبندی میمرکزی دسته یها را ذیل دوگانهآن کنکاش کرده و

غنّ نا، ذکر، کیف، » کلمات مرکزی، یدوگانه نشین باهم ی کلماتیآهم تحلیل کیفیت با
 را به «، الثناء و الثمنیكاسق نا، نعط»کلمات  و «طلول» با نشینعنوان الفاظ همبه را «بلینا

فعل دو جمله با  هراگرچه . دهدمیمورد بررسی قرار  «ةمخر » بانشین عنوان الفاظ هم

 بااست.  شدهایجاد دیگری  متضاد یدوگانه یک، تحادورای این ا اام ،امر شروع شده

فیانش مورد استقبال قرار اطرا جانب شاعر و بالفاصله از «اسق نا» فعل امر کهاین توضیح 

 ، فعل امراطالل یجمله درولی  است. شدهپاداش ساقی معرفی، «الثمنی الثناء» گرفته و

متعاقب آن آمده  «ابلین کیف»ی کنندهوسبارت مأیعمواجه نبوده و هیچ استقبالی با «غّننا»

مرکزی  یراستای ایده مرکزی در یدوگانه بانشین هماظ الف آوری دراست. این نقیض

 وکند جالب دیگری اشاره می ییک دوگانه همین چارچوب به در أبودیب و بودهمتن 

 ین افعالنشأ حس هریک از ابیان دیگر، محس دریافتی است. به تضاد در ،آن دوگانه

 است. «سقیا» دهان، محل درک و «غنا» گوش، ابزار درک ؛دیگر متفاوت استیکامر با

دارای  ذات مخاطب است؛ زیراخارج از  «ناءغ» دوحس، منشأ درک اینلذا باتوجه به

ذات او  درون و در و یک نوع آمیختگی با دهان دارد «س قیا» صوتی است. اما یطبیعت

 (198همان:).جریان دارد
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زمانی  بررسی در ، وی ازاصر متننزمانی عبررسی همبه أبودیبباوجود اهتمام کامل 

 این نوع بررسی معنایی از ،های خودخالل تحلیل در و طور کامل غفلت نورزیدهبه نیز

 النار» بررسی معنای دو لفظ در عنوان نمونه اوبه بهره گرفته است.صورت گذرا نیز به

اموی مورد  دوران جاهلی و ها را درآن انی سود جسته وزم از بررسی در، «وغزال

تاریخی خود  معانی سابق و از ،این قصیده در ی یاد شدههابررسی قرار داده است. واژه

 اند. لفظکارگرفته شدهساختار قصیده به متناسب با در معانی جدید و خارج شده و

منظور به بوده ومرتبط صحرا  والل با اطمتن ادبی  ه، همواره درهای گذشتاز زمان «النار»

سیاق  از ی یادشدهکلمهاین قصیده،  است؛ اما در نشینان استعمال شدههدایت بادیه

استعمال بدیعی است.  نوع خود در که نسبت داده شده خمر به ه وگردیدخارج  سابق

 که باعث اعطای حیات سابق خود جاهلی و معنای از غزالدیگر،  ینمونه درهمچنین 

مرکزی ساختار  یهسته و خمرخدمت  در شده و، خارجشدمی صحرا و اطالل به

پویایی  یکنندهعنوان اعطاءبه ،این قصیده در غزال ای کهگونهگرفته است؛ بهقصیده قرار

 (201همان:) .رفته است کارانسان مست به جنسی در سرزندگی حسی و و

دنبال های پیشین، بهبخش شده درکشف ز روابطگیری ابهره با ،گام سوم در أبودیب

بخش تقسیم  دو حرکت قصیده را به این راستااو درآید. معنای کلی متن برمی به رسیدن

 یایده با ناسازگار وفرعی  یکه روندتعلق دارد  «اطالل» به حرکت نخست؛ کندمی

 جوهری واصلی  روندی باشد؛ ازمی «ةمخر » آنِاز که جریان دوم نیز واصلی دارد 

بیت سوم  . اوداردآن تعلق  ساختمان اصلی قصیده به همین سبب به است و برخوردار

اب ّقیتـ  و  - ما جتّسم منهاأکل الدهر »ی قصیده معرفی  مرکزی متن یهستهرا  «املکنوانلباب 

 هایسایر پدیده این عالم پنداشته و در «املکنون اللباب» را ةمخر  ،أبونواسکه جایی ؛کندمی

 صفت گزینش توان گفت؛ میآوردمیشمار بهخمر  برای این یجهان هستی را حجاب

 در (210)همان: .است این معنابرای تقویت  هوشمندانه یانتخابنیز  لباب برای «مکنون»

های عالم سایر پدیده قرار داده و مرکز آن را در مخر ک دایره،ترسیم ی با أبودیبحقیقت 

رسیم شکل هندسی ت در اوکشد. اقدام تصویر میداگرد آن بهگر های هستی رازیبایی و
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مکتب نقدی، ترسیم  که این ساختارگرایی دارد؛ چراهای آموزه برای فهم متن، ریشه در

 داند.شایسته میشکل هندسی را برای فهم عناصر متن 

 بهرسیدن  منظوررا به همگرا ادبی هایمتن کلی ساختار تحلیل گام نهایی، در أبودیب

 یسایر قصاید خمریه و بررسی ساختار این قصیده . او باکنددنبال می ترکلی ساختاری

 متضاد مرکزی یدوگانه استفاده از قصد دارد با که وی رسداین نتیجه می به نواسابی

که بسیار  بینشی ؛عرضه کند مخر به نگاه سنتی نش جدیدی را ازبی، «خلمرةاألطالل/ا»

د خواهباری محض است. او می و بند بی و پردهصریح و بی تصاویر تر ازژرف

تکراری خالصی  افکار خسته و روح اندوهناک واز  شمردن لذات را بیاموزد وغنیمت

خود را  ساختار اصلی خمریات ستاید ومستی را می عاشقانه خمر ورو از این ؛یابد

 (228)همان: نهد.یبنا م «اخلمره/األطالل» مرکزی متضاد یگانه دو یایهبرپ

 

 فضلصالح نزد  ی متنگيری معناشکل مراحل

پاسخ این  زبان و رسیدن بهرا توجه بهگیری معنا مراحل شکل ، زیربنای فهم متن وفضل

 تحلیل و واسطه او درهمین به داند؛، می«تن ادبی چگونه پدید آمده است؟م»که  پرسش

دنبال تحلیل اوری نیست، بلکه صرفاً بهد اری وگذدنبال ارزشمتون ادبی، به بررسی

ادبی مراحل تحلیل معنایی یک اثر  فضل طور کلی،به (244: 2000)فضل، ها است.آن

 :کندبیان می چهار سطح در براساس مکتب ساختارگرایی را

 متن یدهندهشناسایی عناصر تشکیل کشف و-1

 های کلیبخش بندی واحدهای کوچکتر دردسته-2

 ایحائی اساس روابط سیاقی وبرعناصر متن  بط بین اجزاء وبررسی روا-3

دستاوردهای علوم دیگر  ده ازاستفا با متون مشابه یک الگوی واحد در رسیدن به-4

 (139 همان:) .شناسی ادبیروانشناسی و ویژه جامعهبه

های مکتب نقدهای تطبیقی خویش به آموزه توجه به التزام این ناقد در با

مراحل بررسی  خصوص کیفیت سطوح و الزم است پژوهشی جامع در ی،ساختارگرای
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یکی از ابیات  یرو تحلیل ساختارگرایانههمین ازمعنای متن ادبی نزد وی صورت گیرد. 

 تر نماید:را روشن اند سبک نقدی این ناقد ساختارگراتو، میصالح فضلتوسط  متنيب

 12و  الس یـف   و الرُّمـح   و الق رطاس   و الق لـم  عـر فـ ين              ت  الـخ یل   و الـلَیل   و الب ـیداء        

 (262: 2005)املتنيب، 
این  اجمالی داشته و ای، اشارههدف کلی بیت به ،ابتدای تحلیل خویش ناقد در

 . او اعتقاد دارد شاعر درداندمی مؤثرمعنای متن  فهم بهتر مخاطب از درم خود را اقدا

ساختن هویت نمایان ذات انسان عربی و درنشینی بادیه تداومصویرکشیدن تپی به

چون رویکرد شاعرانی هم کامل با یمقابله این رویکرد شاعر در است وجمعی او 

بردن پناه پرصالبت اعراب و یگذشته ر ازدنبال فرااست که همواره به أبومتام و أبونواس

 (145: 1996)فضل، .ن هستندآ آسایش حاصل ازمستی وآغوش تجدد،  به

 به مورد تأمل قرار داده وصورت انفرادی را به متناول، کلمات  یمرحله در فضل

او عنوان نمونه به پردازد.می بیشترین حد ممکنها تا داللی آن تحلیل معانی لغوی و

 یهآغاز قصیدکه بهترین واژه برای  خیلآغاز بیت با» کند:اظهار می «اخلیل» تحلیلدر

 نماد جنگجویی برکت و خیر وزبان عربی، همزاد  در خیلباشد که میشعری است، 

 زبان عربی، هم شده برای معنای اسب درالفاظ وضعسایر  داللت معنایی در. این است

افتخار  برای مباهات و نمادیبهخیل همین دلیل، به موجود نیست وفـ ر س  و جوادچون 

  (146)همان: .«ده استتراث خود تبدیل ش ریشه وعرب به

حور جانشینی، ابتکار عمل خاصی اساس مهای کلمه بربررسی داللت در فضل

جای به خیل یدالیل انتخاب کلمه این بیت، یکی از عنوان نمونه دربه ؛دهدخرج میبه

معتقد است هنگامی که این  داند ومی «خّی»ی کلمه زدیکی زبانی آن بهرا ن فرس و جواد

 ،شودذهن مخاطب تصور می نیز در خّیصورت ناخودآگاه، لفظ شود، بهمی کلمه تلفظ

با  (146همان:) «.واصیها اخلّی  اخلیل  م عقودر ب ن» فرمودند:)ص( گونه که نبی مکرم اسالم همان

متعدد،  جوانب او یک کلمه را از توان مشاهده نمود کهمی، فضلهای گفته دقت در

اول برای فهم بهتر خود واژه  یوهله مخاطب دربه  تا هددمیشناسی قرار مورد داللت

کمک کند.  نشینسایر واحدهای هم آن با یدوم برای درک کامل رابطه یهوهل و در
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البته . استزمانی  بررسی در ، عدم غفلت وی ازفضل ینقد یشیوه قابل تأمل در ینکته

تأسی  که او نیز با ضوع رسیدتوان به این مومی، فضلنقدی اصول  در أمل بیشترهنگام ت

 از و دهدزمانی قرار مینقد ساختارگرایی، اساس فهم متن را بر بررسی هم یشیوه از

 .کندن عناصر، استفاده میکشف روابط بی یعنوان مقدمهبه صرفاً زمانی بررسی در

این گام،  در و شوددیگری می یاتمام بررسی کلمات مفرد، وارد مرحله پس از فضل

 که دراین دهد. با توجه بهنشین را مورد دقت قرار میروابط بین عناصر همبطه یا را

این مرحله  تبع آن در، بهداشتندهای متعددی کلمات، داللت یک از ، هرینپیش یمرحله

بیت  عنوان نمونه دربه؛ های کلمات توسعه یافته استروابط بین داللت ینیز گستره

قرار  بررسیرا مورد  «واللیل اخلیل» نشینی همکلمه بین دو یطهناقد راب ،شدهیاد شعری

 این دوآوایی  ساختار صرفی و قرابت جلب توجهوجود  با که دارداظهار می داده و

 نزدیکیجز عمیق دیگری به یت بیشتر، رابطهاندکی دق اول، اما با یمواجهه در کلمه

 عمیق، از یتوضیح این رابطه ی درسازد. ومی ، ذهن خواننده را درگیرصرفی صوتی و

 اهر وجود عربی ورا نماد ظ «اخلیل» یابی ساختارگرایی استفاده کرده وتکنیک دوگانه

سکون آن تلقی کرده  رمز باطن وجود عربی و نمادرا  «اللیل» حرکت آن و ینشانه

عتقد م و کندتر دیگری معرفی میعمیق یاین همنشینی را عامل ایجاد رابطه فضل است.

ذهن خواننده  پنهانی را در یارتباط عاشقانه کلمه، بین این دو معناییارتباط  کهاست 

، این تأویل و با حجابی تیره بر چهره است کنایه از زنی لیل ای کهگونهکند؛ بهایجاد می

ذکر است که شاعر . البته الزم بهکندنمایان میرا  اللیل و اخلیلبین  وصل معنایی یحلقه

طب ارجاع شعری مخا یحافظه آن را به و صراحت بیان نکرده را با داللت معنایی این

 اخلیل،» لذات دنیا را در ،جاهلی یآوازهشاعر بلند عبد بنة طرفکه داده است؛ جایی
تا  افکنده «شب» ، نقابِزن یچهره بر متنبیاین تفاوت که  با ؛دانستمی« املرأةواخلمر

شود که این این بیان روشن می با (146)همان:.خود تنها بگذاردالی لیولیل خواننده را با 

سایر ساختارگرایان است. او  و أبودیباسلوب  ، متفاوت ازفهم متن در فضل سبک نقدی

 تر رهنمون شود.داللتی عمیقعنوان مقدمه استفاده کرده تا بهرابطه به هر از
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در  و بررسی کردهیکدیگر با ارتباط گام سوم، تمامی کلمات متن را در رناقد د

 یک متن ادبی را بر ، روابط بین کلمات درصالح فضل کند.ها تأمل میروابط بین آن

، شامل روابط کلماتی نخست یدسته ؛ندکمی تقسیمایحائی  روابط سیاقی و یدوگونه

 یک ارتباطات، هر این نوع از در .اندیک متن، کنار یکدیگر قرار گرفته شوند که درمی

نند. اما روابط ککلمات همنشین اخذ می معنای خود را براساس مقابله با ،این کلمات از

ک از کلمات ی ای که هرگونهکلمات ارتباط دارد؛ به یک از ویژگی هر ایحائی، با

سازد. ذهن خواننده متبادر می کلمات مرتبط دیگر را به ای از، مجموعهشدهترکیب

 آموز، مدرسه، کتاب ویل معلم، دانشقب همواره کلماتی از ،«لیمتع» ی، کلمهعنوان مثالبه

این  نزد ایحائی وروابط سیاقی  (27: 2000)فضل، کند.ذهن انسان متبادر می را به غیره

 است که در جانشینی دوسوسورنشینی و، درحقیقت همان محورهای همناقد ساختارگرا

توان نوعی را می فضل سویوان ازاین تغییر عن آن اشاره شد و های پیشین بهبخش

مراحل  حساب آورد. درنقد عربی به مکتب درسازی مفاهیم این جهت بومی تالش در

روابط سیاقی،  یزمینه اما در ،شد اشارههایی از روابط ایحائی نزد ناقد نمونه به ،گذشته

 این بیت شعری سایر کلمات در با «البیداء»ی کلمه یعنوان نمونه به رابطهتوان بهمی

؛ است لیل و خیلانسان عربی بعد از  تفکر سومین عنصر مرکزی در، «البیداء» اشاره کرد.

برای یادگیری زبان  فرزندان خود را را مهد فصاحت دانسته وصحراء  ،که اعرابجایی

لمه، میدانی برای خودنمایی خیول داشتند. این کها گسیل میبادیه عربی خالص به

ای که دیگر گونهظلمت شب؛ به یپرده مکانی فراخ برای افکندن ب بوده واعرا

تواند آرامش ایجاد شده نمی ،خود هایشهر های لرزان تمدن جدید با نور خیابانچراغ

نقدی دقیق  یناقد، مقاربه (17: 200، راین) ت و سکوت صحراء را لگدمال نماید.از ظلم

 ابزار دفاع ورا ادامه داده و اولی  «والرمح السیف» ضدی بین ایایجاد دوگانهد را با خو

داللت معنایی این  ه بهگاآنکرده، تاز معرفی  تاخت و هجوم و یوسیله را دیگری

سرسخت انسان عربی  جنگجو و یارتباط آن با ترسیم چهره و «اخلیل» دوگانه با

عجیب  کامالً یصورتربیت که به موجود د یکار خود را با آخرین دوگانه. او پردازدمی

 قتل که با فضای جنگ و «القلم و القرطاس»ی درباره پایان رسانده ود شده، بهمتن ایرا در
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شاعری است،  شعر و عالمگر نمایان ندارد و ، تناسب ظاهریلمات سابقک موجود در

 اهری با سایر عناصر بیت، مخالف ولحاظ ظ گوید. اگرچه این دوگانه بهسخن می

 دو با بین این ترعمیق یارتباط حد ظاهری بسنده نکرده وبه فضل اما ،متضاد است

کرده که یک وجه آن تقسیم دو بخش  به. او حیات عرب را کندمیکلمات دیگر برقرار 

تمام  با این عبارات، متنيب است و معتقد بود که جنگجویی و وجه دیگر آن، احساسی

 .است تصویر کشیدهرا به ابعاد یک انسان نمادین عرب

داللت عام متن ادبی پرداخته  شرح احکام کلی متعلق به به ،چهارم یمرحله ناقد در

معتقد  فضلکند. نمونه توصیف می صورت الگو وساختار شعری کلی این بیت را به و

که تمام  ؛ چراردیک متن مستقل را دا شدن بهکه این تک بیت، قابلیت تبدیل است

 کمال معنایی ـ درآن حضور دارد و ترتیب عناصر وتحدید، های یک متن ادبی ـ ویژگی

 توصیف ارتباط بین به ،این بخش بعد ازآن نیست. او در دانستن ابیات قبل ونیازی به

معنای  دوم متن را همان تکرار یعناصر نیمه دوم بیت پرداخته و های اول ومصراع

 م کمتری برخوردار است واز ابهابا این تفاوت که مصراع دوم  ؛اول قلمداد کرده ینیمه

تشریح معنای کلی متن،  یادامه بیشتر روشن کند. ناقد در متن را تواند هدف نهاییمی

عالم  عالم شعر را به صر متن اشاره کرده واترین داللت معنایی موجود بین عنعمیق به

ه تشبیه کرده و نوک نیز قلم را به شمشیر و یصفحه او کاغذ را به ؛زندجنگ پیوند می

این بیت  شعر در فهم معنای نهایت، درکند اما دو ابزار را مکمل یکدیگر معرفی می هر

 ندشعر نیز همان داند؛ زیرامیناممکن  ریزیخون و جنگ مفهوم ارجاع به را جز با

ترین وجه داللتی پایان به نهایی درفضل  .چیرگی استغلبه و یوسیله ،نیزه شمشیر و

، خیلتناظر با  جنگ در و لیلتناظر با  شعر درکه کند اذعان می پردازد ویمتن ادبی م

 بلکه شب ،معشوق نیست های عاشق وانسان ، شبِمتن ایندر لیللذا  ؛ته استمعنا یاف

شعر خود او را  سر راه خواننده کاشته تا با بر دام عنوانکسی است که کلمات شعر را به

 به متنبی، فضلاز نظر  که توان نتیجه گرفتلذا می (148: 2000)فضل، .کند شکار خود

کارآمدی  کردهو سعیتمدن جدید است  عربی با فرهنگ و تمدندنبال ترسیم جنگ 

باالتر توصیف  بسیار ،های جدیدقدرت اسلحه ـ یعنی شعر وادب ـ را از فرهنگسالح 
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 معنای کلی ودن بهمتن ادبی برای رسی های عناصرداللت یالیه به نماید. بررسی الیه

دیگر ناقدان  با صالح فضلهای موجود بین تفاوت گیری نهایی، یکی دیگر ازنتیجه

ک نقدی وی این است سب تر درمهم ینکتهاست.  أبودیبچون ساختارگرای عرب هم

 روی یک متن ادبی نیست؛ بلکه بردنبال تطبیق نقدی مکتب ساختارگرایی که او تنها به

 متن را مورد فهم قرار دهد. یویسندهن شاعر و یتجربهپی آن است تا  در

ظرفیت سایر علوم  ، استفاده ازفضل عملیات فهم متن نزد تأمل در نکات قابلیکی از

 است. بهفهم متن  ونقد  تاریخ در شناسی ومرتبط همچون روانشناسی ادبی، جامعه

برای تحلیل اسی ادبی ، از مفاهیم روانشنخودپایان تحلیل نقدی عنوان نمونه، او در 

این  کند. ناقد درروانی خالق اثر استفاده میذهنی و  یتجربه معنای کلی بیت شعری و

برد و معتقد کار میدر این بیت به« من»اثبات مرکزیت تمام تالش خود را برای  ،بخش

واحدهای عنوان سایر عناصر بیت به مرکزی متن بوده و یهسته، «شاعر منِ» است

 ینمونه یا در (150)همان:کنند.مرکزی دریافت می یخود را از این هسته ی، دوامپیرامون

عبارت است  کهکند مطرح می ویژگی روانی دیگری را در این بیت شعری ،دیگر، ناقد

میدان نبرد  جز شجاعت درنظر او، زندگی هیچ ارزشی به در انسان بدوی.صالبت  از

 یکه نقطه باشدمی« شاعر منِ» طلبی نیز همانندارد. البته مرجع این عنصر خشونت

، را تهدید کند «من» چیزی که بقاء و تداومت؛ زیرا هررا اشغال کرده اس متنمرکزی 

 تمایز، یکی از محورهای اساسی در محور اخیر (151)همان: خشونت است.محکوم به 

 أبودیب چونهم اسالمی معاصر سایر ساختارگرایان و فضلبین عملیات فهم متن بین 

منابع اصیل  یمطالعه های خارجی واشراف کامل وی بر زبان ینوعی ثمرهاست که به

 باشد.می

های مکتب تطبیق عملی آموزه در أبودیبکمال  توفیقبه گاه هیچ ،فضلصالح 

، غالباً أبودیبآثار وی برخالف تحقیقات  دست نیافت؛فهم متون ادبی  ساختارگرایی در

پردازان های نظریهنقد تحلیل بیشتر به ادبیات عربی است و بیقی ازهای تطفاقد نمونه

  اقدام به لمستقکمتر به صورت بزرگ مکتب ساختارگرایی روی آورده و خودش 

درفرآیند فهم  أبودیببا فضل های اساسی دیگر تفاوت بررسی یک متن نموده است. از
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 تعمق در با أبودیبکه گردد؛ جاییاز میبنقد سنتی  دو به میزان اهتمام آن متون ادبی، به

 فضلای داشته؛ اما نقد عربی، اشراف قابل مالحظه میراث ، نسبت بهجرجاينهای اندیشه

اصول مکتب ساختارگرایی  دلیل نزدیکی مبادی وبه جرجانی رغم تمجید فراوان ازعلی

معتقد  عربی نداشته ومیراث نقد سنتی  گیری ازبهرههای وی، اعتقاد چندانی بهاندیشهبه

 ها وغفلت از رهیافت صورت عدم تغییر رویکرد پژوهشگران اسالمی و در بود

 تدریج روویژه مکتب ساختارگرایی، نقد اسالمی بهدستاوردهای مکاتب معاصر غربی به

نظری  یحوزهبه شود اغلب آثار وی رو مشاهده میهمین زوال خواهد نهاد. از به

 یرویکرد ،أبودیبنیز همانند  فضلار تطبیقی کمتری برخوردارند. از ب و مرتبط بوده

نقد همانند  بین اثر ادبی با یرابطهکه معتقد است  فهم معنای متن داشته و تولیدی در

 باشد.میلفظ بامعنا  یرابطه

 

 گيرینتيجه

 آن داردمتن ادبی، نشان از فهم یپژوهشگر اسالمی در زمینهنظرات این دو  یمطالعه-

رآیند فهم معتقدند ف تولیدی در فهم معنای متن داشته و یاتفاق، رویکرددو به که هر

همین سبب عملیات دریافت معنا، یک عملیات  خلق است و به دنبال ابداع ومتن، به

 آید.حساب میشی ـ نه واکنشی ـ بهکن

، فضلا درمقایسه ب أبودیبکه دهد ناقد ساختارگرا نشان میـ بررسی آثار این دو 

گیری از مفاهیم نقد کنار بهره حفظ میراث سنتی نقد عربی در اعتقاد بیشتری به

، اشراف قابل جرجاين نظم ینظریهبا تأمل در  أبودیبکمال که د؛ جاییساختارگرایی دار

کیفیت تطبیق نظریات  داشت و این موضوع درای نسبت به میراث نقد عربی مالحظه

 به صالح فضل ،مقابل روشنی قابل مشاهده است. اما دربهنیز متون ادبی  نقد معاصر بر

در صورت عدم معتقد است  اعتقاد چندانی نداشته و گیری از میراث نقد سنتیبهره

 داشت.پیشرفتی نمیقد عربی حضور نقد ساختارگرایی، ن

کمتر به تطبیق مراحل و سطوح تحلیلی  در آثار خود ، أبودیببرخالف  فضلـ 

دنبال تبیین زوایای ون ادبی مشخص پرداخته و بیشتر بهرگرایی بر روی متمکتب ساختا
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 أبودیبحالی است که بوده است. این در مکاتب غربی معاصرنظری این مکتب و سایر 

  فکر و فرهنگ اسالمیگیری از شواهد ادب عربی، سعی در رشد و نموِهمواره با بهره

ادبی  فرهنگ و میراثه نقد ساختارگرایی بر ویژو بر تطبیق نظریات نقد معاصر به داشته

صورت محض نقدی معاصر به ای ورزیده است. او نقل آرایو اشعار عربی اهتمام ویژه

 داند.تطبیقی آن را فاقد اثربخشی الزم می یو بدون توجه به جنبه

شناسایی  یدارای چهار مرحله أبودیبگیری معنای متن ادبی نزد ـ عوامل شکل

مرکزی، بررسی و تحلیل روابط  یهای موجود و تعیین دوگانهی و دوگانهعناصر اصل

محور همنشینی و  زمانی و در دوها و عناصر متن براساس روش همموجود میان دوگانه

جانشینی، بررسی معنای نهایی و کلی متن با استفاده از روابط کشف شده بین عناصر 

، جامع ساختاری به رسیدن برای همگرا ادبی متون کلی ساختار تحلیل و موجود

 باشد.می

مراحل تحلیل معنایی یک اثر ادبی براساس مکتب ساختارگرایی را شامل  فضلـ 

بندی واحدهای متن، دسته یدهندهکشف و شناسایی عناصر تشکیل چهار سطحِ

اساس روابط سیاقی و ایحائی  کلی، بررسی روابط بین عناصر متن برکوچکتر در اجزاء 

و  بررسی معنای کلی متن در بین سایر متون مشابه و ن به معنای کلی متنو رسید

 شناسی ادبیسی و رواناشنچون جامعهاستفاده از دستاوردهای سایر علوم مرتبط هم

 داند.معنایی می سازیبرای شبکه

از آن است که  ، حاکیا نزد این دو ناقد ساختارگراگیری معنشکل ـ بررسی مراحل

. اما باشدمیآنان، از قرابت بیشتری برخوردار  تحلیل متن ادبی نزدسبک  ،در سطح کلی

دهد های متعددی را نشان میها در جزئیات موضوع، اختالفبررسی کیفیت تحلیل آن

بررسی  عدم اکتفاء بهسازی اصطالحات غربی، توان به بومیترین آن، میجمله مهمازکه 

و  فضلها از سوی ای آنالیه برای بررسی چند تالش، واژگانهای ای داللتیک الیه

های نحوی و بالغی در تحلیل روابط عناصر متن از سوی گیری فراوان از تکنیکبهره

 ، اشاره نمود.أبودیب
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 هانوشتپي
1- Structuralism 

2- Formalism 

3- Ferdinand de Saussure 
4- Synchronic 

5- Diachronic 

6- Syntagmatic axis 

7- Paradigmatic axis 

8- Selection 

9- Combination 

اند، ولی سریع از ذکر آن ها را برایمان زمزمه کن که چگونه پیر و فرتوت شدهخاطره ویرانه -10

بها باز دهیم. آبی از شراب جای آن ما را با آب حیات، سیراب کن تا تو را پاداشی گراندرگذر و به

ر نیکو بنگری خواهی یافت که پروراند. اگخالص که هر انسانی آرزوی چشیدن آن را در دل می

ی اصلی و ناب آن باقی مانده است. چه از آن پیدا بود را سرکشیده و هم اکنون هستهروزگار نیز هر آن

ها را پیش کرد که چشماگر پرده از روی این شراب خالص کنار زنی، دُرّی ارزشمند پیدا خواهی

بخش، حکایت ازمرواریدهایی دارد که اگر تیدهد. گویی این عصاره هسها مورد تفقد قرار میازدست

ساقیانی است که همچون تر ظاهر خواهدشد. دستانی که متعلق بهدردستی گرد هم جمع شود، درخشان

شان، هایمان زنده و با نشستها، نور امید در دلستارگان بزم شادی، درخشانند و با بلندشدن آن

ای است که اگر به افرادِ اطراف آن گونهخی شراب بهافکند. سرخورشید امید از دلمان رخت بر می

-را با انگشتان نرم و کشیدهکنند و آهوانی آنور میبنگری، خیال کنی یک قومی خود را با آتشی، شعله

ها را سیراب کنند و سازند. هرچقدر تشنگان، طالب این خمر باشند، زیبارویان آنتر میاش، جذاب

های حاکم شرع کنم که از مالمتام، اما چهرا در سینه داشتهاره آرزوی آناین همان زندگی است که هم

یار دیرینه، کاسه را بچرخان و ما را با ساز خود سرگرم نما و تا زمانی واهمه دارم. در هر صورت ای 

 ها مزن.ها و ویرانهکه سخن از شراب و مستی هست، حرف از کهنه خرابه

11- Selection 

و بزرگی و سیادت  شناسندمرا می ، همگیقلم کاغذ و نیزه و شمشیر و صحرا و وشب  اسب و -12

 من بر هیچ کسی پوشیده نیست.
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