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  چکیده
بر چهار عنصر آب، باد، خاك دان و ناقد ادبی فرانسوي، با تکیه دان، فیزیکگاستون باشالر، فیلسوف، ریاضی

ذهنی خـود را   ۀدر روش نقدي او، شاعر ابتدا اندیش. ادبیات، ارائه نمود ةنقدي جدید در حوز ةو آتش، یک شیو
سازد؛ ها را در قالب کلمات، به وجود لفظی و تصاویر شاعرانه مبدل میپروراند و بعد، آن اندیشهدر تخیالتش می

انگیزي فراوانـی در پـی   گیري خیالی هستند که اثرگذاري و اعجابنبع الهام و شکلبه نظر او عناصر چهارگانه، م
هاي مختلف، تخیالت مختلفی را بـه  داند که در حالت، مؤنث و پراحساس میاو آب را یک موجود زنده. دارند

عزالدین » کنعان یتوهج« ةگرا، از جمله قصیدنقدي در برخی قصاید شاعران طبیعت ةاین شیو. کندمخاطب القا می
مناصره، شاعر متعهد فلسطینی، در سرودن این قصیده به طبیعت گرایش فراوانی یافته و آب . شودمناصره دیده می

دریا، چشمه، باران، اشک و شبنم، هر یک در . هاي طبیعی دیگر در این قصیده، کارکرد فراوانی دارددر کنار پدیده
انـد کـه در   هاي واقعی و رمزي خود، تخیلی را ایجاد نمـوده و با داللت طوالنی، جایگاه مهمی داشته ةاین قصید

بسیاري از موارد، بر اساس تخیل ابداعی باشالر، قابل تفسیر و تحلیل است؛ البته شایان ذکر است که این امر، بـا  
ارد تخیالت هاي او، مصداق کامل ندارد و در برخی مومدرنیستی مناصره و هنجارشکنیهاي پستتوجه به گرایش

  .شعري او با تخیالت باشالر یکسان نیست
کـه  هاي مناصره با استفاده از عنصر آب؛ ایناین مقاله گامی است در جهت نشان دادن خیال و تصویرسازي

هاي شاعر چگونه ارزیابی گشته و تا در خیال شعري مناصره داشته و نقش آن در تصویرسازي هیآب چه جایگا
هاي جاري، ایستا، ژرف، تیره، پاك و به عنوان مثال، الهامات آب. ابداعی باشالر قابل تطبیق استچه حدي با نقد 

  .اندنقدي باشالر منطبق هستند، مورد ارزیابی قرار گرفته ةشیرین مورد استفاده در قصیده، که با شیو
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  »کنعانیتوهج «آب، نقد ادبی، گاستون باشالر، عزالدین مناصره، قصیده : کلمات کلیدي

  مقدمه
کرد که عناصر چهارگانه که از عهد باستان، همواره مورد تر کسی تصور میشاید کم

هاي مختلف تاریخی، بنیان هستی را بـه ایـن چهـار عنصـر     توجه بوده و مردم در دوره
دان و فیلسوف فرانسوي، پایه و اساس دادند، در قرن بیستم توسط یک ریاضینسبت می

تر از فلسـفه نـدارد؛ چـرا کـه     البته تخیل در جهان امروز جایگاهی کم. تخیل قرار گیرد
باشد و امـروزه  می... یکی از عوامل بسیار مؤثر در ادبیات، نقاشی، گرافیک، معماري و 

-نهاد وجود دارد که به تخیـل و کارکردهـاي اجتمـاعی آن مـی     100در جهان بیش از 

  ) 3: شناسی تخیلشریعتی، جامعه. (پردازند
 ۀکه قسمت اعظم عمر خود را به ریاضی، فیزیک، فلسـفه و فلسـف   1تون باشالرگاس

ویژه شعر گرایش پیدا کرد و علم اختصاص داده بود، در اواخر عمر خود به ادبیات و به
 ۀاز دیـدگاه او همـ  . هاي علمی خود را بر رویا و تخیل متمرکـز نمـود  تألیفات و رساله

اندیشی دارند، بـه همـین خـاطر او    ازي و خیالآوردهاي بشري، ریشه در رویاپرددست
کار خود قـرار داده و بـه تبیـین     ۀاولیه علم، ادب و هنر، سرلوح ةتخیل را به عنوان ماد

تخیل او از چهار عنصر آب، خاك، باد و . شعر همت گماشت ةتخیل، خصوصاً در حوز
خیل حاصل از هستی هستند، لذا ت ۀآتش گرفته شده و چون این چهار عنصر، مواد اولی

از دیدگاه باشالر این چهار عنصـر، بـدن، روح،   . ها نیز، عمیق و گسترده خواهد بودآن
ها به زبان حال خویش با مخاطب ارتباط برقرار صدا و احساس دارند و هر کدام از آن

  )17ـ16: 1364باشالر، : نک. (کنندمی
ناصر چهارگانه است کـه  ترین و از زیباترین عناصر، از بین عترین، حیاتیآب سیال

هـاي شـاعرانه   پردازيدهد و این عنصر در خیالباشالر به آن صفات زنانه و مادرانه می
-باشالر آب را به انواع مختلفی تقسیم نموده و معتقد است کـه آب . نقش مؤثري دارد

عمق، تیره و شفاف، شـیرین و شـور و پـاك و ناپـاك،     هاي جاري و ایستا، عمیق و کم
هاي جاري نماد باشند؛ به عنوان مثال آباراي تخیالتی جداگانه و متفاوت میهرکدام د

هـاي مـرده و خوابیـده بـوده و     هـاي ایسـتا، آب  حرکت به سوي زندگی هسـتند و آب 
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عمق و شفاف، هرچنـد زیبـا هسـتند امـا     هاي کمآب. خوانندمخاطب را به مرگ فرامی
انگیز باشد، باید عمیق و کدر که آب، خیالها استمرار چندانی ندارد و براي اینتخیل آن

  .گردد
او . معاصـر اسـت   ةیکی از شاعران بـزرگ ادبیـات عربـی در دور    2عزالدین مناصره

مناصره شاعري است کـه در  . باشداصالتاً فلسطینی و استاد دانشگاه فیالدلفیاي اردن می
ها را به نکرده و آفراوانی  ۀمقاومت، به مظاهر طبیعت تکی ۀسرودن اشعار خود در زمین

ترین قصـاید  فاو در سرودن یکی از معرو. گیردعنوان رمز، سمبل و اسطوره به کار می
هاي مختلف طبیعی را اعـم  ، به طبیعت توجه زیادي کرده و پدیده»یتوهج کنعان«خود، 

از دریا، دشت، کوه، درختان و غیره به عنوان رمز و نماد مضامین ذهنی خویش برگزیده 
تري برخوردار بوده و مذکور، از اهمیت بیش ةخصوص دریا در قصیداما آب و به .است

  .ها اقدام نموده استهاي مختلف، به توصیف و تصویرپردازي آنشاعر به روش
انگیز عنصر آب در ادبیات بـر اسـاس   هدف اصلی این تحقیق، بررسی جایگاه خیال

مناصره به عنـوان الگـو و   » کنعان یتوهج« ةباشد و قصیدروش نقدي گاستون باشالر می
هاي مورد استفاده در تصویرهاي ادبـی  انگیز آبنمونه انتخاب شده است تا نقش خیال

کـه مناصـره یکـی از    البته با توجه بـه ایـن  . طوالنی مورد بررسی قرار گیرد ةاین قصید
باشد، لـذا  می 3هاي پست مدرنیستیشاعران نوگراي عصر جدید است و داراي گرایش

-شود و این امر، سبب میهاي زیادي دیده میدر اشعار او، هنجارشکنی و هنجارگریزي

لذا در ایـن  . گردد که دیدگاه او از آب در برخی موارد، با دیدگاه باشالر، متفاوت باشد
مورد کنکاش قرار گرفته و » یتوهج کنعان« ةانگیز آب در قصیدتر، نقش خیالمقاله، بیش

  .مناصره، پرداخته نشده است ۀعرانهاي شابه هنجارشکنی
  :فرضیات اصلی این مقاله عبارت است از

تـرین الهامـات شـاعران از جملـه     ویژه آب یکی از مهـم عناصر چهارگانه و به .1
هاي متعددي در تصاویر شعري خود از ها و شیوهعزالدین مناصره بوده و او به صورت

  .است عنصر آب، استفاده کرده
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انگیزي دارد و کارکرد آن در بسیاري نقش خیال» ج کنعانیتوه« ةآب در قصید .2
 .باشدنقدي گاستون باشالر می ةاز موارد، مطابق با شیو

  
  تحقیق ۀپیشین. 1. 1

توان به موارد زیر اشاره در مورد تألیفات و تحقیقات مرتبط با موضوع این مقاله می
  :نمود

به جایگاه دریاهـا  » يف الشـعر العـريبوصف البحر والنهـر «حسین عطوان در کتابی با عنوان 
انگیـزي  و رودها در توصیفات شاعران قدیم پرداخته است، اما مطلبی در مورد اثر خیال

احمد محمد عطیه نیز تألیفی مشابه، بـا  . شودآب با روش نقدي باشالر در آن دیده نمی
وضوع اصلی آن در انتشارات دارالمعارف قاهره به چاپ رسانده، که م» أدب البحر«عنوان 

اي را بـا  احمد عفیفی و سها السطوحی، مقالـه . جایگاه دریا در شعر شاعران قدیم است
اند که به بررسی کاربرد آب و آتش نوشته» الصورة الشعرية ومرايا املاء والنار عند العـالق«عنوان 

در  1384اي را در سال علی عباسی مقاله. انددر شعر علی العالق، شاعر معاصر، پرداخته
جـالل شـباهنگی از دیـدگاه    «اندیشی هنر و عناصر طبیعت، با عنـوان  اولین همایش هم

هاي جالل شباهنگی را با عقاید نقدي باشالر تطبیق ارائه کرده و نقاشی» گاستون باشالر
عناصر طبیعـت و  «اي با عنوان در همین همایش، نگین تحویلداري نیز مقاله. داده است

اي کوتـاه بـه   ارائه نموده و در این تحقیق، اشـاره » ر سهراب سپهريعالم تخیل در اشعا
چنین سوسن پورشـهرام  هم. جایگاه آب در بین عناصر طبیعی اشعار سپهري کرده است

پژوهشی بر عنصر آب در روش نقدي گاستون باشالر «اي با عنوان مقاله 1388در سال 
ادبیـات تطبیقـی دانشـگاه آزاد     ۀدهم مجل ةدر شمار» با نگرشی بر شعر کسایی مروزي

گرایـی  تر در صدد بررسی طبیعـت او در این مقاله بیش. جیرفت به چاپ رسانده است
اما تاکنون بر اساس اطالعات نگارندگان، در . باشدکسایی مروزي در سبک خراسانی می

  .خصوص کارکرد آب در قصاید عزالدین مناصره، پژوهشی یافت نشده است
  
  ه و اسلوب شعري اوعزالدین مناصر. 2



5  عزالدین مناصره بر اساس روش نقدي گاستون باشالر» یتوهج کنعان«ي عنصر آب در قصیده

ویژه شعر، در آن جایگـاه واالیـی   اي که علم و ادب، بهدر خانواده 4عزالدین مناصره
بن ورد  ةداشت، رشد کرد و در سن ده سالگی اشعار متنبی، ابوفراس، امرؤالقیس و عرو

. پرداخـت  6و رزورشـا  5سپس به اشعار شـاعران انگلیسـی نظیـر کیـتس    . را حفظ نمود
-بلغارستان است و مدت ۀمناصره داراي مدرك دکتراي ادبیات تطبیقی از دانشگاه صوفی

م 1991ها به عنوان استاد، در دانشگاه قسطنطنیه الجزائر تدریس کرده است، او از سال 
ـ        ۀبه اردن رفت و عضو هیأت علمی دانشگاه فیالدلفیـاي عمـان شـد و اکنـون بـا مرتب

 )14: 1987محیدلی، . (کنده فعالیت میاستادي در این دانشگا

غمگینانه و حماسی دارد، لذا  برخی او را شـاعر تـراژدي    ۀشعر مناصره، بیشتر جنب
هاي خود، درد و رنج انسان معاصر فلسطینی را کـه بـه   او در قصیده. اندفلسطین نامیده

بازگشـت  ها به دور از وطن، آرزوي خاطر سرزمینش، در عذاب است و یا در تبعیدگاه
مناصره در مورد آمیختگـی شـعر بـا    ) 42: 2006القصیري، . (کشدرا دارد، به تصویر می
ها با هنـر  تداخل و آمیزش انواع متون ادبی و آمیختگی آن ۀنظری ۀعناصر جدید در سای

من دائماً سعی در نزدیک کـردن ادبیـات بـا هنـر دارم، یعنـی      «: گویدشاعرانه چنین می
او در طول زندگانی خود، ) 44همان، . (»مختلف نثر و هنر در شعرهاي استفاده از شکل
يا عنب «: هاي شعري متعددي از خود بر جاي گذاشته که عبارت است ازآثار و مجموعه

و » حيزيـــة«، »جفــرا«، »باألخضــر کفنــاه«، »قمــر جــرش کــان حزينــا«، »اخلــروج مــن البحــر امليــت«، »اخلليــل
  .»رعويات«

  
  »کنعانیتوهج « ةقصید. 1. 2

یکی از قصاید بسیار طوالنی مناصره بوده، داراي شش مقطع » یتوهج کنعان« ةقصید
هر . و عناصر بسیاري است که براي تشکیل بافت کلی قصیده در هم آمیخته شده است

باشد به طوري که بین شعر و نثر در این قصیده، بسیار کم می ۀفاصل«چند از نظر بیرتن 
توانـد  اما در واقع این دیدگاه نمی) 52: 1992بیرتن، (» نیست این فاصله، چندان آشکار

باشد و این امر صحت داشته باشد، چرا که این قصیده داراي زبان شعري قدرتمندي می
مناصـره در ایـن   . قصـیده فهمیـد  ... قوي، تخیل وسیع، موسیقی و  ۀتوان از عاطفرا می
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-داسـتان  ة، تعدد صداها و شیوچون گفتگوي داخلیهاي مختلفی هماز تکنیک«قصیده 

چون رمز و اسطوره و تصاویر فنی استفاده کـرده  هاي فنی شعري همگونه و نیز اسلوب
آوردها و با تکیه بر ترکیبات ساختاري، داراي وحدت این دست ۀاست و قصیده در سای

 هاي آن، احسـاس مقطع ۀاي که تکرار موسیقی و صدا در همباشد، به گونهوار میاندام
  ) همان. (»شودمی

  
  گاستون باشالر و روش نقدي مبتنی بر تخیل. 3

دارد؛ یکی وجهه علمـی،   کامالً متمایز ۀفیلسوفی است که دو وجه 7گاستون باشالر
ادبی و نگاه ژرف در  ۀعلم و دیگري وجه ۀفیزیک، شیمی و فلسف ۀخصوص در زمینبه

تخیـل در نـزد باشـالر از آن جهـت      ۀفلسف) 70: 1382پین، . (ادبیات و نقد ادبی ةحوز
اي فلسفی بـه  دارد و به گونههاي شاعرانه برمیپردازياهمیت دارد که پرده از راز خیال

-باشـالر کتـاب   )290: 1383باشالر، . (پردازدمتافیزیک شعر در ذهن و تخیل شاعر می

هـا  آن ترینشناسی و تخیل نوشته است که مهمهاي علم، معرفتهاي بسیاري در زمینه
-زمـین و خیـال  «، »بوطیقـاي فضـا  «، »کاوي آتـش روان«، »شمع ۀشعل«: عبارت است از

  .»هاهوا و خیال«و » آب و رویاها«، »هاي آرامشخاك و رویاپردازي«، »هاي ارادهپردازي
شـهرت دارد و بـر تخیـل و     8نقد باشالر به نقد دنیاي تخیل یا نقـد پدیدارشناسـی  

اثر هنري  ةبر اساس این روش، خواننده، همراه آفرینند. استرویاپردازي بنا نهاده شده 
رود تا بدین وسیله بتواند معانی نهفتـه در اثـر و راز و رمـز    به اعماق روح خالق او می
اولین کسی است  9شاید ژان پل سارتر) 136: 1384عباسی، . (خلق اثر هنري را پیدا کند

تخیل را مانند توانایی و  ةاو قو. دهدکه موفق شد دیدگاه جدیدي در مورد تخیل ارائه 
گیرد، بلکه نیروي تخیل را ماننـد حالـت و   قدرتی که مستقل از ذهن باشد، در نظر نمی

تخیـل،   ةقـو «او بر ایـن بـاور اسـت کـه     . آوردناپذیر از ذهن در نظر میقسمتی جدایی
اي اسـت کـه تصـاویر از    چون چشـمه عنصري جدا از ذهن نیست و  نیروي تخیل هم

تخیـل بـه   «از دیدگاه گاستون باشالر نیز . »تراونددرون آن به طور خودکار به بیرون می
جان از تصاویر، محصول ادراك حسـی نیسـت بلکـه نیـروي     اي جامد و بیعنوان توده
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سـاختن تصـاویر از واقعیـت     ةباشد، به بیان دیگر، تخیل، قـو ها میدگرگون ساختن آن
باشالر در آثار ) 135همان، . (»ت که واقعیت دارندنبوده و نیروي ساختن تصاویري هس

ویژه در شعر بررسی کرده و بـا بررسـی   خود، تخیل و نقش آن را در هنر و ادبیات و به
شود، کارکرد ذهنی، که موجب آفرینش تخیل می ةگیري تخیل و نیز شیوچگونگی شکل

عـالی جهـان مشـهود    تخیـل در نظـر او بازتـاب انف   . انقالبی در نقد ادبی به وجود آورد
ها نیست، بلکه نیروي خالقی است که امکان ساخت چهارچوب مرجع براي تفسیر داده

از این رو است که طبیعت و اشیا در ذهن شاعر و هنرمند، مفـاهیمی  . آوردرا فراهم می
گـر احساسـات و   اي نمادین، بیـان یابند و به شیوههاي متداول خویش میغیر از مفهوم

. شــوندهـاي انتزاعــی و غیرمـادي او مـی   اعر و نمــودي از اندیشـه حـاالت روحـی شـ   
 )104ـ103: 1388پورشهرام، (

ترین مضامین تخیل در نزد باشالر، مربوط به تصویرهایی از ماده، حرکت، نیرو، بیش
تخیل . است) آتش، آب، باد و خاك(عناصر چهارگانه  ةشدرویا و نیز تصویرهاي تداعی

 ۀشناسی متافیزیکی اسـت امـا سرچشـم   و در راستاي معرفت اگر چه براي تفسیر جهان
جهـان اسـت،    ةآفرینش دوبار«تخیل در نگاه باشالر، . باشدتخیل در چیزهاي نهفته می

باشد که البته این امکان را تنها، تخیل ترین ساختنِ ممکن از جهان میگونه که نهاییآن
بـا  «بـه نظـر او   ) 2: 2010باشـالر،   هدایت به نقـل از . (»کندگذر شعر فراهم میو از ره

یابیم که میـان  اي، رویاروي شمع، زود درمیهیچ کار و مشغلهتخیل در کنج خلوت، بی
-جا شاعران به ما میدر این. گو نیز هستزندگانی فروزان و درخشان، زندگانی سخن

ي نالـد، وجـود  دهد، میشعله صدا می. آموزند که به بانگ و آواي شمع گوش فرادهیم
رسد و هـر درد  هاي تیره و تاري به گوش میاز این دوزخ زمزمه. برداست که رنج می

کـه   10صور مثـالی «باشالر  ۀبه گفت) 46: 1377باشالر، . (»درد جهان است ۀخُردي نشان
-کیمیاگر کالم است و در عناصر چهارگانه به تصویر درمـی  ۀآورد شعر و به منزلدست

روند ولـی در قلمـرو ادبیـات و    شناسی به شمار میمعرفت علم از موانع ةآیند، در حوز
بخـش، رمزهـا و تصـویرهاي خیـالی هسـتند؛      گیر و الهامفرشتگانی دست ۀهنر، به مثاب
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باشـالر،  . (»آیـیم ها به شناخت خود و اسراري مافوق وجود نائـل مـی  اسراري که با آن
1383 :295 (  

هارگانـه در زنـدگی و باورهـاي    در مورد ریشه، اصالت تاریخی و کارکرد عناصر چ
، عناصر 11ها امپیدوکلسمردم در گذشته نیز باید گفت که یونانیان باستان و در رأس آن

بعدها حکما ) 1: سمعان، العناصر األربعه. (دانستندجهان می ةچهارگانه را عناصر سازند
یونانیان داشتند، به عنوان نمونه، اوحـدي   ةو فیلسوفان اسالمی نیز عقایدي مشابه عقید

 :سرایداي در مورد این عناصر، چنین میمراغه

  ورــــد برفــار عنصر پدیــد شــره شد در دور         چــرخ از اول که چیــچ
  واندـــالك تتـم هتتم حیات تو هتتتاد و آب و خاك توانـد         هــش و بــکآت

  )510: 1375اي، اوحدي مراغه(
هـاي علـوم   علـوم طبیعـی قـرار ندارنـد و جـزء نظریـه       ۀعناصر چهارگانه در حیط

هاي جهان صغیر است که منشأ تئوري عناصر از نظریه. شوندماوراءالطبیعه محسوب می
: 1383معـین،  . (هاي مقدس زرتشتیان، مطرح شده استاز کتاب» بونداهیسم«در کتاب 

تان، خدایانی شدند و به صورت نمادین، جـاي  عناصر چهارگانه در تفکر جهان باس) 6
پیکار و تعارض این عوامـل، آفـرینش متـوالی و تغییـرات طبیعـت را      . استواري یافتند

 ۀهاي متوالی در طبیعت، با بیانی نمادین که تعارض پیوستاین دگرگونی. شودموجب می
عناصـر   لـذا ) 657: 1381رضـی،  . (عناصر است، روایات داستانی بسیاري ایجـاد کـرد  

ها چهارگانه فقط در باورهاي فلسفی و حکمی رایج نبودند، بلکه در شعر و تخیل انسان
این حضـور در فلسـفه و   . هاي انسانی، حضور جدي داشتندترین حکایتو در قدیمی

ادبیات و هنـر را بـه    ۀگران عرصشعر غربی بسیار گسترده بوده و نظر برخی از پژوهش
نزدیـک   ۀویژه شعر با ایـن عنصـرها رابطـ   که ادبیات و بهخود جلب کرده است، با این

هـا در ادبیـات   منـد آن نظـام  ۀداشته است، اما این باشالر بود که در قرن بیستم به مطالع
  )70: 1357مقدم، . (روي آورد

  
 
  آب و جایگاه آن در ادبیات عربی. 4
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رشـد، نمـو و بالنـدگی     ۀمردم باستان، آفرینش کیهان از آب بوده و آن، مای ةبه عقید
 ۀآب رمـز همـ  ) 165: 1384پـور،  کعبی. (مراتب هستی است ۀزندگی در هم ۀسرچشم

امکانات هستی است و نیز پایه  ۀهم ۀچیزهایی هست که بالقوه وجود دارند و سرچشم
مرگی و شربت ابدیت است و پیونـد بـا آب، همـواره    و اساس سراسر جهان، اکسیر بی

 )189: 1372میرچا، . (اشدبمتضمن تجدید حیات می

ـيٍّ « ۀخداوند و بر اساس آی ةآب به اراد َ ٍ ح ـيء ـلَّ شَ ِ کُ ـن املـاء ِ لنا م َ ع َ ج َ  ۀنقطـ ) 30/انبیـاء (، »و
زیباترین شکل آب در ادبیات، خیال مادي آن . موجودات زنده است ۀآغاز حیات و هم

توان براي می گیرد و با توجه به قدرت رویاپردازي افراد،است که نزد شاعران، شکل می
گیرد و آن، تصاویر خیالی متعددي تصور نمود؛ شیرینی آب، گاه رنگ شعر و فلسفه می

توان رود را قسمتی از دریا دانست که به اعماق زمین منسوب است، یا با خیال قوي می
النصـیر،  . (اي فرض نمود که شیرینی آن بر شـوري فـائق آمـده اسـت    بخشی از چشمه

  )3ـ2: 2006
ها هاي دور، همواره یک رمز شعري بوده و این رمز در دیدگاهب از گذشتهموضوع آ

-هاي هنري هر شاعري فرق میو مکتب و تصورات متعددي متناسب با تجربه، گرایش

عنصر آب به خاطر الهاماتی که از طریق حرکت و تغییـر در خـود دارد و نیـز بـه     . کند
ن منتسب است، داراي ارزش فراوانی در اي که بداخاطر ابعاد رمزي و الهامات اسطوره

نیـز   12اي ادبیـات دریـا  و در متون ادبی و اسـطوره ) 3: 2006القهوایجی، (باشد شعر می
و نیز  14و ایلیاد ویرژیل 13هومر ۀمندي است؛ به عنوان مثال در ادیسداراي جایگاه ارزش

فراوانـی  آب، به ةکنندهاي هزار و یک شب، جایگاه تعیینهاي سندباد و داستانحکایت
  )6: محمد عطیه، أدب البحر. (شودمشاهده می

ـ کردند اما این نوع وصفشاعران قدیم عرب، طبیعت را وصف می یـک   ۀها به منزل
شد و از عصر جاهلی برخی اوصاف از طبیعت زنده و فن شعري مستقل محسوب نمی

اما ناقدان قدیم ) 49: 1945نوفل، . (باشدها میساکن باقی مانده است که آب یکی از آن
انـد، چنـدان   هاي عمیق و امواج بلند آن شعر سـروده عرب به شاعرانی که در مورد آب

به تأثیر دریا در » طبقات فحول الشعراء«اند، به جز محمد بن سالم که در کتاب نپرداخته
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-شعر جاهلی اشاراتی نموده است و از شاعران بحرین و یمامه کـه در کنـار دریـا مـی    

این شاعران از دریـا چیزهـایی   «ند، سخن گفته و به این نکته اشاره کرده است که زیست
-گفتـه ) 11: 1982عطـوان،  . (»اطالع بودنددانستند که سایر شاعران جاهلی از آن بیمی

تر به صورت امري جانبی بود، اما با گذشت زمان هاي شاعران قدیم در مورد آب، بیش
ت اعراب به اطراف خود متفاوت شد و از قرن سـوم  هاي طبیعی، احساساو تنوع محیط

در عصـر  ) 259: 1985أبـو حـاتم،   . (به بعد، در شعر شاعران جاي وسیعی اشغال کـرد 
تر به عنوان وصف و تشبیه در چون کشتی، بیشعباسی نیز آب و امور مرتبط به آن، هم

اده از عناصـر  اما اسـتف ) 54: 1982عطوان، . (شعر شاعرانی چون بحتري مورد توجه بود
تر مورد توجه هاي قبل، بیشها در عصر جدید، نسبت به دورهطبیعت و بیان نمادین آن

بخش شعر بسیاري از شاعران واقع شده است و طبیعت و مظاهر آن از جمله آب، الهام
باشد و ادیبان و شاعران معروف و بزرگی چون بدر شاکر السیاب و عزالدین مناصره می

 .اندلی و رویایی آب تأثیر زیادي پذیرفتهاز کارکرد خیا

  
  » یتوهج کنعان« ةشاعرانگی آب در قصید. 1. 4

تر از یک آب در عالم خیال، موجودي است که بدن، روح و صدا دارد و چیزي بیش
طبیعت آب براي شاعر، . کندعنصر معمولی است و به شاعر، خیاالت جدیدي الهام می

تصویرهاي شعري و فرورفتن در اعماق آن و گستردن خیـال  هایی را براي تعامل با افق
تواند در آن، رویاها شروع خیال به همراه آب، حد و مرزي ندارد و شاعر می. گشایدمی

ـ   ) 10: 2010عفیفـی و السـطوحی،   (و احساساتش را مشـارکت دهـد؛     ۀچـرا کـه تجرب
  )قل از باشالرهمان به ن. (خیالی و رویایی شاعر بستگی دارد ۀشاعرانه، به تجرب

آب چشم حقیقی زمین بوده و همان چیزي اسـت کـه در چشـمان مـا رویـا را بـه       
و داراي یک ساختار اخالقی اسـت کـه انسـان را    ) 56: 2007باشالر، (کشد تصویر می

آن، انسان را به مثـل   ۀپردازي با آب و تجربخیال. کندبراي زندگی بانشاط، هدایت می
در دیدگاه گاستون باشـالر، آب یـک عنصـر    ) 216ـ215، همان. (شوداعلی رهنمون می

ساکن و بدون تنوع نیست، بلکه داراي اقسـام متعـدد و بـه تبـع آن داراي کارکردهـا و      
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حرکت با آب روان و بخشی آب بیاثر الهام. باشدهاي مختلفی در ادبیات و هنر مینقش
 ۀو کدر، درست در نقطـ  هاي شفافباشد و یا آبجاري کامالً متفاوت و گاه متضاد می

هاي ایسـتا، جـاري،   لذا باشالر، آب را به انواع مختلفی چون آب. مقابل هم قرار دارند
هـاي خیـالیِ   نمایـد و صـورت  عمق، شفاف، کدر، شیرین و شور تقسـیم مـی  عمیق، کم

  .دهدها را توضیح میحاصل از آن
 ةن، در قصـید خصـوص آب و شـاعرانگی آ  انگیز عناصر طبیعـت و بـه  کارکرد خیال

عزالدین مناصره، نمود و حضور آشکار و فراوانی دارد و با دقت و تأمل » یتوهج کنعان«
انگیـز  بر خیال توان به این نتیجه رسید که عنصر آب عالوههاي این قصیده میدر مقطع

و کلمـاتی نظیـر   » مـاء « ۀدر این قصیده کلم. باشدهاي رمزي نیز میبودن، داراي داللت
اند و در کنار ایـن  بار به کار رفته 45بیش از ... و » مطر«، »ندي«، »ینبوع«، »نهر«، »بحر«

کلمات، الفاظ دیگري نیز وجود دارند که به صـورت مسـتقیم بـا آب مـرتبط هسـتند؛      
بار در این قصـیده دیـده    20بیش از ... و » سنط«، »نوارس«، »فنار«، »غیم«کلماتی چون 

  .شوندمی
را چنـدین بـار بـه    ... ي، راکد، عمیق، کـدر، پـاك، شـیرین و    هاي جارمناصره، آب

هاي بسیار زیاد مناصره در این قصیده، تصویر کشیده است، هرچند به دلیل هنجارشکنی
توان به طور دقیق و قطعی، کارکردهایی را که باشالر براي عنصر آب شمرده است، نمی

هاي مناصره، مواقع، نقش آب هاي مناصره نیز محسوب نمود، اما در برخیدر مورد آب
  .باشدهاي مورد وصف باشالر میمطابق با آب

  
  ژرفایی و تیرگی آب. 1. 1. 4

-ترین، مؤثرترین، مرموزترین و خیـال هاي عمیق، مهمدر دیدگاه نقدي باشالر، آب

ها، ماندگار و دائمی شده روي این آبروند و تصاویر خلقها به شمار میانگیزترین آب
) 271: 2007باشـالر،  . (عمق، فاقـد آن هسـتند  هاي کمنی همان چیزي که آباست، یع

جـایی کـه   ها است و از آنعمق آب در نظر باشالر، عمق عالم و پیچیدگی وجود انسان
هـاي عمیـق نیـز از سـنگینی زیــادي     هـاي غنـی و کامـل، سـنگین هســتند، آب    پدیـده 
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دارنـد و ایـن،   را به تأمل وامیهاي تیره و ژرف، مخاطب آب) 91همان، . (برخوردارند
نامد، پس آب براي رسیدن می» قدرت شاعري آب«همان چیزي است که باشالر آن را 

بارز  ۀنمون) 51: 1384تحویلداري، : نک. (به این قدرت باید سنگین، تار و عمیق باشد
  . و کامل آب تیره، سنگین و عمیق، دریاهاي خروشان است

شود، دریایی که شاعر دریایی پرتالطم و مواج آغاز می با ذکر» یتوهج کنعان« ةقصید
اي اسـت بـراي   مقطع نخست قصیده، مقدمـه . قصد چنگ زدن و پیوستن به آن را دارد

  :هاي بعديهاي زنده و پرتحرك و اصطالحاً پرآب مقطعتصویرگري
زي« رمِ ِ صرِِه الق ن خُ َ مِ حر َ کَ الب لُ أن أمسِ   أحاِو

ذلکَ  ُ کَ   أراه
 ِ َشتَه ً لکنَّه ي بيعا َ َکونَ ر   ي أن ي

رين َ اآلخَ ب ِ عج ُ ِکي ي   )548: 2001مناصره، ( »ل
امـا  / بینم آن را چنین می/ رنگ دریا چنگ بزنم کنم به کمر سرختالش می: ترجمه

  .حال کندزده و خوشتا دیگران را شگفت/ خواهد متالطم شود او می
خواهـد از  ی میهاي مذکور وقتگردد که شاعر در مصرعبا اندکی تأمل مشخص می

هاي عمیق و سنگین بهره زده کردن دیگران سخن بگوید از دریا و آبخروش و شگفت
انگیزي آب عمیـق و  گیرد و با این کار تا حدودي به دیدگاه باشالر در قدرت خیالمی

 .گرددتیره نزدیک می

د در گوید که مانند دوهایی سخن میها و تاریکیدر قسمت زیر نیز شاعر از ناامیدي
  :ها را دارداند و دریا قصد طرد کردن آندور و بر کوه رحل اقامت افکنده

» ً ُ غَربا ل َ رح َ لمِ ي ُ ن احل باالً مِ ِ ُ ج قيم ُ   الدُّخانُ ي
 ُ َحر ُ الب ه دُ ُ   ) 549همان، ( »فَيطر

و دریا آن / رود گزیند و به غرب میهایی از رویا سکنی میدود سیاه در کوه: ترجمه
  .راندرا می

گویـد  ابیات زیباي زیر نیز شاعر از خروش و مواج بودن دریاي عمیق سخن میدر 
  : برندبرند و آن را از بین میها یورش میکه بر شن

» ً مال َ ُ ر م ِ هاج ُ راً ي ُ حبَ ح َ   سوفَ نَلم
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ةَ هذا اخلَطأ َ لوح ُ ُ م ُذيب ُ موجاً ي   ونَلمح
نا الطَّيِّبني ِ اد الَ أجدَ ّ و َ َ م اوُل أن أتتبَّع َ   أح

لَ  َ ألَ  وکَم حاو ملِ الَک َ رَأتَه فَوقَ ر ُ َ ج ُ تَسجيل حر َ   )553همان، ( »الب
و مـوجی کـه   / کنـد  هـا حملـه مـی   به دریایی اشاره خواهیم کرد که به شن: ترجمه

کنم که شعرهاي محلی پدران پاکمان تالش می/ کند شوريِ این خطا را در خود حل می
هاي خستگی تش را بر روي شنکوشد تا شجاعچه بسیار دریایی که می/ را زمزمه کنم 

  .حک کند
-زیبایی این تصویر به خاطر تقابل سکون و خیزش است، خیزش آب دریا و مـوج 

  .هاي خاموشهاي آن علیه شن
  :گویددر ابیات زیر، شاعر از تاریکی و تیرگی عمق دریاها می

فحٍ « َ زالنَ س ُ غِ نتُ أطارِد   وکُ
ق البحِر بعدَ  َ حِر يف غَس َ لُّ علی الب قوليطِ ُ   احل

لح ِ ُکَ يا م ر   وحبَ
ل ُ قو َ ُ نَبضٌ ي کَ يا حبر ُ لح   مِ

ةٍ  َ ر َ نوبـ َ ي وقَليب بقاعِ ص عتُ عِظامِ َ   زَر
ليل   )556همان، (» يف اخلَ
ها اي را که بر دریا مشرف بود، در تاریکی دریا بعد از مزرعهپایهآهوان کوه: ترجمه
/ گویـد  کـه مـی  نمک تو اي دریـا نبضـی اسـت    / دریاي تو اي نمک / دادم فراري می
  .ها و قلبم را در بستر صنوبر در شهر الخلیل کاشتماستخوان

هـا  در کنار هم قرار دادن دریاي عمیق، تیره و شور و درخت صنوبر و در امتداد آن
خواه، آمیزشی است نیکو و تصویري اسـت بـدیع و   بودن قلب و استخوان شاعر آزادي

  .سازندیان آن را عناصر طبیعت میانگیز در راستاي مقاومت فلسطین که بنخیال
خواهـد اجـزاي   در ابیات زیر، شاعر در صدد سـاختن دریـایی عمیـق اسـت و مـی     

مختلف آن را از کشورهاي مختلف عربی جمع کند و با یک اتحاد قوي علیـه غاصـبان   
  :بشورد
يه« َل َ َ ع شُّ البهار ُ َ مثّ نـَر ُ البحر نخرتِع َ   س
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 َ ار َ ل الشَّامِ أقم َ ب َ ن ج ُ مِ ِب ل ها وجنَ ِ ت   غَوَط
ا ِ َ خر َ ن القُدسِ ص ِ   وم
لی الفَحم   مثَّ نَشوي عَ

 ِ حيَطة ُ   فوقَ التِّاللِ امل
 ُ ر ُک يا حبَ   )550همان، ( »قلب

هاي سوریه و از کوه/ افزاییم دریا را خواهیم ساخت سپس به آن چاشنی می: ترجمه
/ ل سـپس بـر روي زغـا   / خوانیمهایش را فرامیو از قدس، صخره/ هاي زمین سبز ماه

  .کنیماي دریا قلبت را کباب می/ هاي اقیانوس روي تپه
گوید، دریایی است مقتـدر  در تصویر فوق، دریایی که شاعر از ساختن آن سخن می

قـدیمی   ۀکه زیربنا و روبناي آن سراسر عربی است و اعتراضی است پنهان، بـه اندیشـ  
  .میان نیل و فرات ۀصهیونیسم در تسلط بر منطق

  
  ایستایی آب. 2. 1. 4

 ۀحرکت، در نقطـ هاي بیها، دریاچههاي خاموش، باتالقهاي راکدي چون برکهآب
-حرکت، مرگ را به یاد میهاي بیآب«به نظر باشالر . هاي جاري قرار دارندمقابل آب

. »اي هستند که قصد بیـداري و زنـده شـدن ندارنـد    هاي خوابیدهها آبآورند، زیرا آن
هاي ساکن، یادآور مرگ و نیستی هسـتند و گـویی فـرد    این آب )102: 2007باشالر، (

  )52همان، . (کنندها ایستاده است، به سوي خود دعوت میآن ۀگر را که بر لبنظاره
، انقالب و قیام علیه اشغال است، »یتوهج کنعان« ةجایی که محور اصلی قصیداز آن

اند و ی را به خود اختصاص ندادههاي ساکن و ایستا در ابیات آن، جایگاه چندانلذا آب
گوید؛ بـه عنـوان مثـال در    ها سخن میآب شاعر فقط در دو مقطع، از سکون و سکوت

-پروراند و تالش میابیات زیر، شاعر قصد بیدار کردن دریا و تحریک آن را در سر می

دِي«اش، کند که دریا را از مرگ دائمی َ رم ِ السَّ وته َ حرکـت دعـوت   ، بیدار کند و آن را به »م
  :نماید
دِي« َ رم ِ السَّ وته َ ن م َ مِ َحر َِظ الب اولُ أن أوق َ   أح

اء َ س َ ه يف امل   أقولُ َل
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قل َ ِ احل ة َ م ن جنَ ائقِ مِ قَ ِ الشَ رد َ ُ و ر َ حِر أزه َ ُ الب م   )553: 2001مناصره، ( »دَ
عصـرگاهان بـه او   / اش بیـدار کـنم   کنم که دریا را از مرگ ابـدي تالش می: ترجمه
  .دریا شکوفاترین گل شقایق در بین گیاهان مزرعه است خون/ گویم چنین می

يتٌ «جنبش، هاي زیر نیز از دریایی مرده و بیمناصره در مصرع َ ُ م   :گوید، می»البحر
َحر« لُّ علی الب يطِ َ َ قَريتنا و ٌ قُرب بل َ   ج

ه األبدِي لزاَل ُ زَ ل فاصِ ُ يتٌ ي َ ُ م   )552همان، ( »والبحر
-و دریـا هـم  / است که به دریا مشرف است در نزدیکی روستایمان کوهی : ترجمه

  .گذارداي است که جوش و خروش همیشگی خود را کنار میچون مرده
اي در بیت مذکور به نظر شاعر، دریایی که خروش و اعتراض نداشـته باشـد، مـرده   

  .بیش نیست
  
  شیرینی آب. 3. 1. 4

و ) 221: 2007باشـالر،  : نـک (اي است آب شیرین در نگاه باشالر یک آب اسطوره
کنـد،  ایـن آب، تشـنگی را رفـع مـی    . شودها را شامل میهایی چون باران و چشمهآب

چنین آبی در خیال بشر دوام و استمرار . کاهدبخش است و دردهاي انسان را میزندگی
هـا، طبـع   آب شیرین به دلیل دور بـودنش از ناخالصـی  ) 228ـ227همان، . (زیادي دارد

افزایـی خـود،   بخشـی و زنـدگی  یزد و به خاطر خاصیت زندگیانگخالق شاعر را برمی
تصاویر مربـوط بـه آب شـیرین، صـرفاً از     . دارداحساسات مخاطب را به تحریک وامی

ها مد نظر است و ارتباطی به حوادث کنندگی و خالص بودن این نوع آبجهت سیراب
  .شیرین و تلخ ندارد

هاي شیرین، سخنی ور مستقیم از آبهاي این قصیده شاعر به طیک از مقطعدر هیچ
سـارها بـه صـورت    بخشی آب باران و چشمهبه میان نیاورده است، اما خصلت زندگی

تلویحی در برخی ابیات قصیده مورد توجه است؛ به عنوان مثال، شاعر در بند زیـر بـه   
  :گویدکند و میاشاره می) الرذاذ(خاصیت رویانندگی آب باران نم نم 

ن ا« َتأفَقتُ مِ ار َ سافَةَ ص َ دتُ امل َ ج َ ِ حيثُ و   لنَّوم
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ُ روحي يَّأت َ ُ وه ِق وأفَقت راقاً أف ِ ماً وف َ   د
ياح وجِ الرِّمالِ وعَسفِ الرِّ ِ   هل

تون ُ واشي امل َ ِ الذي يف ح نا بِالرَّذاذ ِ ت َ زينَ ار َ قتُ أشج َ   )554: 2001مناصره، ( »وأغر
بیـدار شـدم و    بیدار کن و/ که فاصله تبدیل به خون و جدایی شد هنگامی: ترجمه

درختان زینتمان را با / سوز و بادهاي نابودگر آماده کردم هاي خانمانروحم را براي شن
  .باریدند، غرق کردمها میباران نم نمی که در اطراف تپه

زا در این قصیده بسیار مورد توجه هستند و شـاعر از ابرهـایی سـخن    ابرهاي باران
باشـند و ابتـداي مقـاطع ایـن     رفع تشنگی میگوید که سبب رویش گیاهان و عامل می

-کنندگی ابرهاي بارانی اشاره مـی شود که شاعر به سیرابقصیده با مصرع زیر آغاز می

  :کند
ــــاء« ــــــ ـــ َ س َ َ امل ــل ـــــ ــــــيمِ قَبــــــ ـــــــ ــــرِة الغَ ــــــ ـــ اکِ ـــــرجِ َذ ـــــ ـــ ـــــِي يف مَ ـــــ ـــــــوادَک للرَّعـــ ــــــ َ ـــز ج ــــــ ـــ هِّ َ ــان، ( »ج همـــــــــــ
548/549/551/555/559/561/564(  

  .زار ذهن ابرها آماده کنچراندن در سبزه گاهان به منظوراسبت را شام: ترجمه
هاي زیر نیز باز همین خاصیت آب شیرین در قالب یک چشمه در وسـط  در مصرع

  :ظهر یک تابستان گرم مدنظر شاعر است
نُذ قدميِ الزَّمان« ُ ُ م ر   يا حبَ

َجري ن النَّبِع يف الصَّيفِ عندَ اهل قُّ مِ َ   أر
ري َ ب َ رِز الرب ن الُک قُّ مِ َ   )556همان، ( »أر

در گرماي ظهر  تر از آب چشمهلطیف] سالمی/ [هاي دور اي دریا از زمان: ترجمه
  .تر از آلبالوي وحشیلطیف/ تابستان 

گردانـی و  هاي قصیده که شاعر در آن، باز به ویژگی زنـده یکی از زیباترین قسمت
ر این مقطع، باشد، وقتی دهاي کوتاه زیر میکند، مصرعکنندگی آب باران اشاره میبیدار

ـيفِ «شاعر عبارت  ُ الصَّ ـر َط َ نـا م َظ برد در حقیقت به این حالت بیدارکنندگی را به کار می» أيقَ
  :نمایدباران اشاره می

يتُ « َ رِبتُ ارتـَو رتُ شَ َ   اعتَص
 ِ رف ُ انِ يف اجل دّ رَّ خَ ا امحَ َ م   کَ
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ا علی القَشِّ  نَ ِ   من
ُ الصَّيفِ  ر َط َ ظَنا م   )558همان، ( »أيقَ

-ها در فالت قاره، آفتابکه گونهچنانهم/ نوشیدم و سیراب شدم فشردم و : ترجمه

  .باران تابستان ما را بیدار کرد/ بر روي کاه خوابیدیم / شوند سوز و سرخ می
  
  پاکی آب. 4. 1. 4

آب یک رمز طبیعی براي پاکی و یک تشویق مستمر براي آن است و هر انسانی این 
در مقابـل آب پـاك، آب   ) 198: 2007باشـالر،  . (یابدتصویر طبیعی را بدون دلیل درمی

آب ناپـاك، محـیط را   . ناپاك متهم به بدي و شرارت است و ارزش آب پاك را نـدارد 
  )210همان، . (کشداي از آن، تمام هستی را به آلودگی میکند و قطرهآلوده می

آب پاك کند، به نوعی هایی که عزالدین مناصره در این قصیده وصف میتمامی آب
هستند و از آب ناپاك خبري نیست؛ دریاي خروشانی که رمز انقالب است، آب باران، 

هـاي پایـانی   ها و غیره در نهاد خود پاکی و طراوت به همراه دارنـد، امـا مصـرع   چشمه
دهند، چـرا کـه شـاعر، سـرزمین     تر از سایر ابیات نشان میقصیده، این طهارت را بیش

دهـد و از  ، ندا می»قالع الغمام«و » بالد الندي«هاي اضافی بخود را با ترکی ةشداشغال
نامـد  گوید و آن را سرزمین شبنم میخیز و سرسبز سخن میکشوري پاك، زیبا، حاصل

  :سرایددهد و در شأنش چنین میو نجات دادن فلسطین خبر می» کنعان«و از آمدن 
» ُ نعان يئُک کَ   جيَ

ُ غا اه ينَ اجٍ وعَ َ ن زُج ُ مِ تُه َ انِ کَشر بتَ   ضِ
تام ن قَ ُ مِ امته َ ٌ وابتس تَب َ ه ع رواُل ِ   وس

ام َ َ النَّدی وقالعَ الغَم ا بِالد َ يئُک کنعانُ فابتَهِجي ي   جيَ
  )565: 2001مناصره، ( »عليکِ السَّالم عليکِ السَّالم عليکِ السَّالم

هـایش  هایش از شیشـه و چشـم  که اخمدر حالی/ آید کنعان به سوي تو می: ترجمه
کنعان / پوشش از جنس سرزنش و لبخندش از جنس سیاهی است تن/ خشمگین است 
بـر تـو   / زا شاد باش هاي ابرهاي بارانآید پس اي سرزمین شبنم و قلعهبه سوي تو می

  .سالم و بر تو سالم و بر تو سالم
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-هاي فوق الذکر، شاعر از آمدن یک منجی براي نجات فلسطین سخن میدر مصرع

آیـد  نعان معروف مردم فلسطین است و به سوي سرزمینی مـی گوید، این منجی همان ک
  .اندهاي مختلف شستههاي آن را بارانکه همانند شبنم پاك است و قلعه

گر عاطفه و احساس قوي شـاعر اسـت؛ او   هاي پاك، نشانتصویر زیباي زیر از آب
ـ    ن شـاعر در سـاخت   ۀدر صدد ساختن فلسطینی آباد و اصیل است و یکـی از مـواد اولی

باشد، هر چند در این مقطع به نوع آب و پاکی آن، اشاره نشده است، وطن، آب پاك می
شـود نـه آب   اما باید دانست که وطن اصیل فلسطین، تنها از طریق آب پاك ساخته می

  :آلوده
» ِ ِ باملاء اقة ُ طنيَ العتَ ل َ نَجب َ   س

ائفِ  قَ   مثَّ نَبيَذ السَّ
يونٍ  ُ يف عُ زه ُ حماً ونَغر ُ ُ ر ُصبح امي نَ   تـَ

لة ِ ٍ قَات ة َ م   ) 561همان، ( »علی جنَ
اي نیـزه / هـا  سپس شراب سـایبان / خاك کهنگی را با آب خواهیم سرشت : ترجمه

  .خوابدبندد و میقاتل چشم می ةکنیم که براي ستارگردد و آن را در چشمانی فرومیمی
بـه  سـراید و در ادامـه   در این تصویر خالقانه، مناصره از سرشتن خـاك وطـن مـی   

داود کـه در   ةاي تمـام از مـرگ سـتار   زند و با کینـه پیروزي ملتش بر اسرائیل تلنگر می
کند و در حقیقت دو مثلث اسـت کـه یکـی رو بـه     پرچم دولت اسرائیل خودنمایی می

  .آوردسوي فرات دارد و دیگري به سوي نیل، سخن به میان می
  
  زنانگی آب. 5. 1. 4

گیرند و داخلی خود می ةیت و سفیدي را از مادها، شفافدر روش نقدي باشالر آب
بـا  ) 190: 2007باشـالر،  . (اندها محو شدهاین ماده عبارت است از دخترانی که در آب

که در میان عناصر چهارگانه فقط آب، عنصري شکننده است، لـذا یکـی از   توجه به این
خاصیت زنانگی و آب داراي ) 193همان، . (آیدهاي مؤنث بودن آب به شمار مینشانه



19  عزالدین مناصره بر اساس روش نقدي گاستون باشالر» یتوهج کنعان«ي عنصر آب در قصیده

افتد در حقیقت کودکی اسـت  و هر تصویري که روي آن می) 281همان، (مادري است 
  .گیردکه در رحم مادر جاي می

دهـد  هاي خود صفات زنانه میهاي این قصیده، به آبمناصره در دو مقطع از مقطع
یرد، گویا او گهایش به کار میبهو در برخی تشبیهات خود، زن را به عنوان یکی از مشبه

که او فقط در نیز مانند باشالر، براي آب، صفات زنانگی قائل است، البته با توجه به این
توان ایده و نظر باشالر را در مورد زنانگی آب دو مقطع چنین کاري کرده است، لذا نمی
  :به صورت دقیق به مناصره نیز نسبت داد

وجِ « َ کُ بامل أمسِ َ رُّ : س وفَ خيََضَ َ انُه س َ رج َ   م
ان َ ج َ هر َ سِ يف امل داِر َ ِ امل نات َ ثل ب ِ   )556: 2001مناصره، ( »م

-مانند دختران مدرسه/ به موج چنگ خواهم زد، مرجان آن سبز خواهد شد : ترجمه

  .ها در جشنواره
سارها تشبیه گردیـده  هاي زیر نیز دریاي مورد تصور شاعر به زنان چشمهدر مصرع

  :شوندخیلی زود پراکنده می کنند واست، که در قامت دوست جلوه می
َ لکنَّه« َحر َ الب م ِ لُ أن أرس اِو َ   أح

 ً ديقا َ و ص بدُ َ ابيِع ي َ ن َ ِ اليـ ِساء ن   کِ
ل ُ قو ُ َ احل ثل ِ فَّي م ن بنيِ کَ ُ مِ هرب َ   )549همان، ( »وي

ها که در ظاهر همانند زنان چشمه/ کوشم دریا را به تصویر بکشم اما او می: ترجمه
  .گریزدهاي قطار میهایم مانند واگندستاز بین / رسند دوست به نظر می

  
  پیوند آب و خاك. 6. 1. 4

آورنـد  خیز و محکمی را به وجود میحاصل ةآمیزند، مادوقتی آب و خاك با هم می
ایـن  . ویـژه گیاهـان اسـت   که عامل رشد، بالندگی، حرکت و رستاخیز موجودات و بـه 

اتحـاد  «به قول باشالر . ددگرآمیختگی، عامل زندگی است و باعث قدرت و رویش می
هاي ماده هست و ترین بنیانآورد که یکی از اساسیآب و خاك خمیري را به وجود می

  )157: 2007باشالر، . (»یابدتوان گفت عمل آب، در گل نمود میمی
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عزالدین مناصره نیز در این قصیده، چندین بار آب و خاك و آب و سنگ را به هـم  
کننده و سـنگ تنهـا سـالح جریـان     ی و تقدس، هدف مردم قیامآب نشان پاک. آمیزدمی

  :توانند به کارهایی بزرگ دست بزنندانتفاضه است، این دو در کنار هم می
» ِ ِ باملاء اقة ُ طنيَ العتَ ل َ نَجب َ   س

ائفِ  قَ بيَذ السَّ   مثَّ نَ
ام نَ يونٍ تـَ ُ ُ يف ع زه ُ حماً ونَغر ُ ُ ر ُصبح   ي

لة ِ ٍ قَات ة َ م   )561: 2001مناصره، ( »علی جنَ
اي نیـزه / هـا  سپس شراب سـایبان / خاك کهنگی را با آب خواهیم سرشت : ترجمه

-بنـدد و مـی  قاتل، چشـم مـی   ةکنیم که براي ستارگردد و آن را در چشمانی فرومیمی

  .خوابد
دهـد کـه اجـزاي مختلـف آن را از     شاعر در مقطع زیر خبر از ساختن دریـایی مـی  

  :نمایدانگیز زیر را ترسیم میچنین تابلوي خیالگیرد و اینیه میکشورهاي عربی همسا
يه« َل َ عَ شُّ البهار ُ َ مثّ نـَر ُ البحر نخرتِع َ   س

ها ِ ت َ غَوَط ار َ ل الشَّامِ أقم َ ب َ ن ج ُ مِ ِب ل   وجنَ
ا ِ َ خر َ ن القُدسِ ص   »ومِ

هاي سوریه و از کوه/ افزاییم دریا را خواهیم ساخت سپس به آن چاشنی می :ترجمه
  .خوانیمهایش را فرامیو از قدس، صخره/ هاي زمین سبز ماه

قسمت پایانی مقطع پنجم، امتزاج و پیوند آب و خاکی است که با اقتدار، سـرزمین  
  :کندفلسطین را خلق می

نعانُ بنيَ القُری والرُّماُة علی السَّطح« َ کَ ج هّ َ   تـَو
َ والقَشَّ  فَّفوا الطنيَ واملاء َ   قَد ج

سِ  نَک َ   )564همان، ( »رُطوباً فَال ي
/ بودنـد   کنعان در بین دیارها به هیجان آمد و کسانی که قصـد او را کـرده  : ترجمه

و به آجـري سـخت و محکـم تبـدیل     / خاك و آب و کاه را مخلوط و خشک نمودند 
  .کردند
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آید، چرا که در الفاظی این چند مصرع کوتاه از زیباترین بندهاي قصیده به شمار می
شاعر . گرددستیز مردم فلسطین و جریان انتفاضه تداعی میکت دشمنساده و روان، حر

کند، این آجر آمیزد و آن را تبدیل به آجري سفت میدو عنصر آب و خاك را با کاه می
 ۀتوانـد سـنگ اعتـراض و حملـ    تواند سنگ بناي فلسطین جدید باشد و هم میهم می

  .شان تلقی گرددجوانان فلسطینی به دشمن قدیمی
  
  گیري نتیجه .5

هاي سـبز،  ـ عزالدین مناصره، شاعر مقاومت فلسطین و شاعر درختان زیتون، جنگل
به عنصـر آب و  » یتوهج کنعان« ةهاي خروشان، در قصیدفانوس و مرغان دریایی و آب

انگیز، انگیز آن توجه زیادي کرده است و آب به عنوان یک عنصر زیبا، خیالنقش خیال
  .کندمهمی در رونق تصاویر ادبی این قصیده ایفا می بخش و پویا نقشزندگی

ترین نقش را در ویژه دریاي متالطم و پرخروش، اصلیهاي عمیق و کدر و بهـ آب
-هـا و بـاران  چون چشمههاي شیرین همآب. ایجاد تخیل شعري مناصره بر عهده دارند

هستند، در  بخشیهاي خفیف و شدید که در روش نقدي باشالر داراي خاصیت زندگی
ها را در قالب باران هاي پاك که شاعر آنآب. رساننداین قصیده نیز همان داللت را می

گناهی فلسطین و مظلوم بودن و شبنم و چشمه به تصویر کشیده است، نماد پاکی و بی
هاي ایستا و ساکن، کاربرد زیادي در قصـیده ندارنـد و در چنـد    آب. باشندمردم آن می

هـا را بـه حرکـت، پویـایی و     ها سخن گفته است، این نـوع آب ر از آنموردي که شاع
  .کندجنبش دعوت می

آورد، در حقیقت بکارگیري دو اي قوي را به وجود میـ آمیزش آب و خاك که ماده
هستی است و شاعر بـا پیونـد دادن ایـن دو عنصـر، بـه       ۀعنصر مهم از عناصر چهارگان

  .پروراندتقل و جدید را در سر میصورت نمادین قصد ساختن فلسطینی مس
  

  هانوشتپی
1-  Gaston Bachelard  
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2- Izzo-al-din Al-Monasara  
3- Postmodernism    یا پسانوگرایی به مکتب فرهنگی، فکري و هنري اشاره دارد کـه

ـ مرکزي یا اصول سـاخت  فاقد سلسله مراتب پیچیـدگی مفـرط،    ةمشـخص و دربرگیرنـد   ۀیافت
  .تنوع و عدم انسجام درونی استایهام،  تناقض،

مـذهبی   ةفلسطین، در یـک خـانواد  » الخلیل«م در شهر 1946عزالدین مناصره، در سال  -4
  :کنداو در ابیاتی، خود را چنین معرفی می) 69: 1975برکات، . (دیده به جهان گشود

  أنا عز الدين املناصرة 
  ...سليل الکنعانني 

  )356: 2001 المناصره،( أنا الذي زرعت القنبلة
5- Kitts  
6- Rzorcha  
 35او از . در یکی از روستاهاي فرانسـه، بـه دنیـا آمـد    م 1884گاستون باشالر در سال  -7

بـه  م 1922لیسانس فلسفه را در سـال   ةسالگی به مطالعه در موضوعات فلسفی پرداخت و دور
دکتري خود را منتشر کرد و به دنبال انتشـار ایـن اثـر، در     ۀرسال م1928در سال  و پایان رساند

او در سـال   .علم به سـوربون فراخوانـده شـد    ۀبراي تصدي کرسی تاریخ و فلسفم 1940سال 
  .در پاریس درگذشتم 1962
8- Phenomenology  
9- Jean-Poul Sartre  

10- Archetypes  
11- Empedocles  

نقـش و  ... هایی چون دریا، دریاچـه و  ست که مکانمنظور از ادبیات دریا، ادبیاتی ه -١٢
  )محمد عطیه، أدب البحر: نک. (سزایی در آن دارندجایگاه به

13- Homer  
14- Virgil  

  منابع و مآخذ
  القرآن الکرميـ 
  دار الثقافة: الدوحة. ط.د. اجتاهات الشعر العريب يف القرن الرابع اهلجري). ١٩٨٥. (أبو حامت، نبيل خليلـ 
  امیر کبیر: تهران. سعید نفیسی: کوشش. دیوان). 1375. (اي، رکن الدیناوحدي مراغهـ 
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  توس: تهران. اول. جالل ستاري: ترجمه. شمع ۀشعل). 1377. (ـ باشالر، گاستون
هـاي  دفتر پژوهش: تهران. اول. جالل ستاري: ترجمه. شناسیمعرفت). 1383. (ـ ــــــــــــــ 

  فرهنگی
  توس: تهران. دوم. جالل ستاري: ترجمه. کاوي آتشروان). 1387. (ـ ـ ـــــــــــــ

راهيم: ترمجة. املاء واألحالم دراسة عن اخليال واملادة). 2007. (ـ ـــــــــــــ  . أدونـيس: تقـدمي. علي جنيب إـب
  املنظمة العربية للرتمجة: بريوت. ١ط

  جملة احلوادث. »ناصرةالشاعر الفلسطيين عز الدين امل«). ١٩٧٥. (برکات، سليمـ 
جملة اآلفاق . عبد الودود حممود العلي: ترمجة. »التحذيرات واالنطباعات األحکام«). 1992. (اج.ـ بیرتن، اس

  ٣العدد. العربية
پژوهشی بر عنصر آب در روش نقد ادبی گاستون باشالر با نگرشی «). 1388. (ـ پورشهرام، سوسن
  10شماره. سال سوم. بیقی دانشگاه آزاد جیرفتادبیات تط ۀمجل. »بر شعر کسایی مروزي

. پیام یزدانجو: ترجمه. گري تا پسامدرنیتهانتقادي از روشن ۀفرهنگ اندیش). 1383. (ـ پین، مایکل
  مرکز: تهران

مقـاالت  . »عناصر طبیعت و عالم تخیل در اشعار سـهراب سـپهري  «). 1384. (ـ تحویلداري، نگین
  فرهنگستان هنر: تهران. اول. اسماعیل آریانی: کوشش. ناصر طبیعتاندیشی هنر و عاولین همایش هم

  بهجت: تهران. اول. آیین مهر). 1381. (ـ رضی، هاشم
-مقاالت اولین همـایش هـم  . »جالل شباهنگی از دیدگاه گاستون باشالر«). 1384. (ـ عباسی، علی

  گستان هنرفرهن: تهران. اول. اسماعیل آریانی: کوشش. اندیشی هنر و عناصر طبیعت
  دار اجليل: بريوت. ٢ط. وصف البحر والنهر يف الشعر العريب). ١٩٨٢. (عطوان، حسنيـ 
  دار جمد الوي: عمان. ط.د. بنية القصيدة يف شعر عز الدين املناصرة). ٢٠٠٦. (القصريي، فيصل صاحلـ 

ان و نمودهـاي  بررسی تاریخ عناصر چهارگانه در دوران باستان ایـر «). 1384. (پور، محبوبهـ کعبی
: کوشـش . اندیشـی هنـر و عناصـر طبیعـت    مقاالت اولین همایش هـم . »هخامنشی ةعنصر آب در دور

  فرهنگستان هنر: تهران. اول. اسماعیل آریانی
  دار املعارف: القاهرة. ط.د. أدب البحر). ت.د. (حممد عطية، أمحدـ 
  املؤسسة العربية للدراسة والنشر: وتبري . ط.د. حتول يومي إلی شعر أسطوري). ١٩٨٧. (حميديل، فوزيـ 

دانشگاه . پزشکی هرمزگان ۀمجل. »تئوري عناصر چهارگانه و کیفیات اربعه«). 1383. (ـ معین، لیال
  4و3ش. سال اول. علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

  هافرهنگ ۀمرکز ایرانی مطالع: تهران. مهر و ناهید ةجستاري در بار). 1357. (ـ مقدم، محمد
  املؤسسة العربية للدراسة والنشر: بريوت. ٥ط. األعمال الشعرية). ٢٠٠١. (املناصرة، عز الدينـ 
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25  عزالدین مناصره بر اساس روش نقدي گاستون باشالر» یتوهج کنعان«ي عنصر آب در قصیده

  علی أساس المنهج النقدي لدي غاستون باشالر لعزالدین المناصرة» یتوهج کنعان« عنصر الماء فی قصیدة

  1نیا يباقر طاهر یالدکتور عل

  2مجید صمدي

  3یسبحان کاوس

 الملخص

فی مجال  جدیداً نقدیاً سلوباًأبی الفرنسی، أبدع دالناقد األ الفیزیائی و الریاضی و غاستون باشالر، الفیلسوف و
بالعبارات ثم یبدلها د أفکاره فی خیاالته أسلوبه النقدي ینضّالشاعر فی  إنّ. علی العناصر األربعۀ األدب متکئاً

 و العناصر األربعۀ هی مورد اإلیحاء وسبب تشکیل التخییل الذي له أکثر تأثیراً ه یري أنّإنّ. الصور الفنیۀ و
هو یعتقد بأن الماء مادة حیۀ مؤنثۀ ذات احساس فیلقی للمخاطب تخییالت متعددة فی حاالته . إعجاباً

. لعز الدین المناصرة» یتوهج کنعان«شعراء  کقصیدة ال بعضد ئد هذا األسلوب فی قصایشاه. المختلفۀ
للماء وظیفیۀ هامۀ  فی هذه القصیدة و واسعاً قد اتجه إلی الطبیعۀ اتجاهاً ،ینی الملتزمطالمناصرة، الشاعر الفلس

ا إنه فی القصیدة و هامۀالندي عناصر  لدمعۀ وا المورد و البحر و إنّ. فیها علی جانب ظواهر الطبیعۀ األخري
هذه  کر أنّولکن جدیر بالذّ. الرمزیۀ ینطبق علی تخییل باشالر بعض األحیان بدالالتها الواقعیۀ و تسبب تخیالً

هذا األمر یرجع إلی  و حیناً ماتختلف تخییالت المناصرة عن تخییالت باشالر  النظریۀ لیست نظریۀ تامۀ و
  .انزیاحاته رة إلی مدرسۀ ما بعد الحداثۀ ونزعات المناص

تبیین مکانۀ  ستفادة من عنصر الماء وصور الفنیۀ باالال خطوة إلی عرض تخییل المناصرة وتخطو  هذه المقالۀ 
علی . تخییالت المناصرة الشعریۀ هی معیاریۀ فی مطابقۀ النقد اإلبداعی لباشالر و و .دوره تخییل المناصرة و

الملوثۀ التی  النظیفۀ و الکدرة و العمیقۀ و الساکنۀ و د تفحصت إیحاءات المیاه السیالۀ وق ،سبیل المثال
  .فی هذا المقال استعملها عزالدین المناصرة بأسلوب غاستون باشالر النقدي

 »یتوهج کنعان«الماء، النقد األدبی، غاستون باشالر، عزالدین المناصرة، قصیدة  :المفردات الرئیسۀ

                                                        

  btaheriniya@basu.ac.ir/    استاذ في اللغة العربیة و آدابھا بجامعة بوعلي سینا -١
  majid_samadi@yahoo.com/   طالب الدکتوراه في اللغة العربیة و آدابھا بجامعة بوعلي سینا -٢
  sobhan.kavosi@yahoo.com/   طالب الدکتوراه في اللغة العربیة و آدابھا بجامعة بوعلي سینا -٣
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