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النعرف من نحن و من سنکون
کنا إذا لم نعرف من 

کنا. ولذا سأقص علیکم من 

درســت نیم قرن پیش تر از این أدونیس چاپ نخســت دیوان الشــعر العربی را در بیروت به ســال 1964 منتشر 
یســته و در آن نفس می كشــیده اســت، چنان كه خود در مقدمه تصریح  كرد. او از كودكی در فضای شــعر می ز
كرد تا پاســخ پرســش های شــخصی اش درباره وضعیت  می كند این اثر ســه جلدی را برای آن تهیه و تدوین 
ی به ارزش و اهمیت شعر عربی بوده است.  شعر عربی باشد. عامل اصلی طرح چنین پرسش هایی ایقان و

كار یك شاعر است، نه مورخ و نه دانشمند.1 كار  در ادامه می نویسد این 

در سال 2006 چاپ منقح و گسترش یافته ای از این اثر در چهار مجلد به همت انتشارات دار الساقی منتشر 
و در ســال 2010 نیــز اثــر دیگــری را در همین حوزه تحت عنوان دیوان البیت الواحد فی الشــعر العربی در 248 
كرد، چنان كه خود در مقدمه می نویســد این منتخب  صفحه و قطع رقعی توســط همان انتشــاراتی روانه بازار 
كنون  شــعری بعد از دیوان الشــعر العربی، تالش دیگری اســت برای ایجاد پیوند میان گذشــته شــعر عربی و ا

كه بر پایه ایده، تصویر و معنی استوار است.2 گزیده مبتنی بر اصل بیت واحد است، همان بیتی  آن. این 

كار سترگ و حیرت آور أدونیس در این حوزه كه هنوز در نوع خود بی سابقه است، انتشار منتخبی از نثر عربی در 
چهار جلد با عنوان دیوان النثر العربی است كه از سوی انتشارات دار بدایات سوریه در سال 2012 منتشر شد.

 كاشــف فروتــن ایــن قاره جدیــد در مقدمه كتاب حاضر با زبــان ادبی عالی و بیان خــالق و دلپذیر خویش كه 
كلیتوس و نیچه و هایدگر است و دیگر آثار  بیشتر متأثر از اندیشه های دینی، عرفانی و اندیشه كسانی مانند هرا
خود مانند تصوف و سوررئالیســم و متن قرآنی و آفاق نگارش،  به تبیین دقیق نوشــتار بنیادی قرآن در فرهنگ 

اسالمی و تأثیر مهم آن در این فرهنگ، یعنی شکل گیری رنسانس اسالمی در سده چهارم هجری می پردازد.

 أدونیــس بــا ایــن اثــر دیگر مثل گذشــته فرهنگ عربی را مبتنی بر دو پایه اساســی دین و شــعر نمی داند، بلکه 

1. أدونیس؛ دیوان الشعر العربی؛ بیروت: دارالساقی، 2006، الجزء االول، ص 15.
2. أدونیس؛ دیوان البیت الواحد فی الشعر العربی، بیروت: دارالساقی، 2010، ص 5.
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ی در آثار مختلف خویش اعم از شــعر و نثر  برای نثر هم ســهم ارزنده ای در اعتالی این فرهنگ قائل اســت. و
و به ویژه اثر حاضر به ســه نکته مهم: جســت وجوی ناشــناخته، آزادی تجربه و آزادی بیان توجه دارد. عنایت 
كه جست وجوی ازل )مطلق( یا ناشناخته و بی نهایت را در  او به متون دینی و عرفانی نخست از آن رو است 
كلمه ـ آزادی بیان و دو دیگر  كامل  این متون بسیار مهم می داند و راز رسیدن به آن را آزادی ـ آزادی به معنای 
كه به آثار دینی و عرفانی به ســان راه و روشــی می نگرد؛ روشــی هستی شناســانه درباره مرئی و نامرئی،  از آن رو 
باطــن و ظاهــر. همچنیــن بــه دلیــل تأثیرپذیری از این متون معتقد اســت حقیقت در پشــت ســر ما نیســت، 
بلکــه در پیــش رو و آینــده نهفته اســت. او زندگی را موهبتی الهی می داند كه یک  بار به انســان داده می شــود 
یخ  كتــاب به خوانش جــدی تار و انســان بایــد ایــن زندگــی را به شــادی و ســرور بگذرانــد. از همیــن رو در این 
فرهنــگ اســالمی و سرچشــمه اصلــی آن؛ یعنــی قرآن و برخــی جلوه های جدیــد آن می پردازد و معتقد اســت 

كنون مان نخواهیم بود.  یخ مان را خوب نخوانیم، قادر به خواندن ا گــر تار كــه ا
كالم  یخ را نخوانده ایم و در یک  كه باید تار البته ما و همه مسلمانان آنچنان 

یخی مان نبوده ایم. خواننده های خوبی برای متون دینی و تار

ی میان ســنت   ایــن دیــدگاه شــگفت أدونیس بــه دلیل پیوندی اســت كه و
گفت وگــوی  كــرده اســت و همچنیــن  غنــی جهــان عــرب و مدرنیتــه برقــرار 
كنــون جهان عرب جاری ســاخته اســت. البته  كــه میان گذشــته و ا فعالــی 
این همــه را مدیــون توغــل خویــش در كتــاب كتاب هــای جهــان؛ یعنی قرآن 
یشــه ای شــعر عربــی از لحاظ  و درک زیبایی هــای آن و همچنیــن بازنگــری ر
شکل و مضمون است؛ چه كمتر شاعر عربی ای به میزان او توانسته به ارزش 
یابد و به افق هایی  هنــری قــرآن پی ببرد و به طور عملی راز زیبایــی قرآن را در
پــی ببــرد كه قرآن در حوزه های دیگر ادبی و هنری گشــوده اســت و به همین 
كردار بودلر فرانسوی توانسته شجاعانه بر شیوه های زندگی  كه به  دلیل است 
ی تبدیل به  و بیــان ادبــی پیــش از خــود حملــه ببــرد و ســخنان و كلمــات و
تندبادهایــی شــوند كه زندگــی را به جنبش درمی آورد و بارانی شــود كه جان 
كنــد. بارانی  جــاِن مخاطبــان را بــا بــاران زالل و زیبای زبان خویش ســیراب 
كه در نام خود  كه توانســته شــاعری باشــد  كه از ابرهای پیکر او می بارد؛ همو 
مســکن گزیند و در نوشــته های شــعری و تحقیقی خود مسافری باشد كه نور 

را حمل می كند، برای رسیدن به نوری  بیشتر.

شــعر  حــوزه  در  محقــق  شــاعری  و  ادبــی  نظریه پــرداز  بیشــتر  را  أدونیــس 
ی این  می شناســیم. هم آثار شــعری و تحقیقــی و نظریه پردازی هــای ادبی و

ی كه با مجله الشــعر شــروع شــد و در  دعــوی را تأییــد می كنــد وهم گفتگوها و مقاالت و پروژه های فرهنگی و
مجله مواقف تداوم یافت. آراء و اندیشــه هایش بیشــتر در زمینه طبیعت زبان، شــعریت و خاســتگاه تجربه و 

نوآوری در حوزه شعر عربی است.

أدونیس در نهایت نثر عربی را مورد تفقد قرار داده و آن را از نو با ذائقه جدید خود خوانده و منتخباتی از آن در 
كشف  كتاب تالش مبتکرانه ای است برای  كرده است. این  چهار مجلد با عنوان دیوان النثر العربی تدوین 

كه به دلیل سیطره طبیعت قرائت رایج و سنتی برای مدت طوالنی پوشیده بوده است. چیزی 

كه شــعر  ی سرچشــمه می گیرد  این قرائت متفاوت أدونیس از این متون ســنتی، در پرتو مدرنیته از این باور و
نــو را »تمــوج فــی ماء التراث« می داند. این همه ما را به یاد دیدگاه الیوت در مقاله مشــهور »ســنت و اســتعداد 

فردی«اش می افکند.

نقد و برریسکتاباز دیوان الشعرالعربی تا دیوان النثر العربی
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گونه این كتاب  در این كتاب مرزهای بین شــعر و نثر باز هســتند و بدین 
گونه مرجعیت شــعر اســت. این متون منتخب  تالش برای شکســتِن هر 
بــه مــا می گوید كه نویســندگان و شــاعران بــزرگ نمونه هایی بــرای رهایی 
از الگوهــا و چهارچوب هــای قبلــی و خاســتگاه ها و زمینه هــای فکــری 
محــدود پیشــین به ما عرضه می دارند و امــکان تجربه های جدید را برای 

ما فراهم می سازند.

كنون  أدونیس چهل ســال پیش تر دیوان الشــعر العربی چهار جلدی را و ا
كرده است. او این منتخب نثر  دیوان النثر العربی چهار جلدی را منتشر 
گردآوری  كلمه دیوان  كه یکی از معانی  خود را از این رو دیوان می خواند 
یخی از  اســت. نویســنده ایــن متــون نثری منتخــب خود را بــه ترتیــب تار
قدیــم بــه جدیــد مرتــب كرده تــا دســت خواننده را در یک ســفر ســودمند 
كــه ایــن متــون متبلــور  بگیــرد و بــه تأمــل در اهمیــت پدیــده ادبــی وادارد 
می كنــد. همچنیــن او را به پیوند نثر و شــعر از یک ســو و رابطــه آن با متن 
كه از این متون  گاه می كند و در نهایت بیان می كند  قرآن از ســوی دیگر آ
برگزیــده چنیــن برمی آیــد كه متــن قرآنی، خاســتگاه و آبشــخور اصلی نثر 

گرایش های مختلف آن است. عربی با 

نثــر عربــی از افــق زبان شــناختی ای جوشــید كه قــرآن در برابر افق شــعری 
گشــود و باعــث پدیدآمــدن قالب هــا و انــواع مختلفــی چــون خطبه هــا، 
رســائل، وصیت هــا، حکمت هــا، حکایت هــا و نــوادر، مقامــات، متــون 
یخی و متون علمی یا فلســفی یا نقدی نثر صوفیه شد. همه این نثرها  تار
ک  از بــدو امــر تحت تأثیر پرتوافشــانی قرآنی قرار داشــتند در مدارها و افال

متکثر و متنوع.

گرایش های متمردانه و سركشــانه ای نســبت به اخذ نمونه و الگوی قبلی 
گرایش متمردانــه را در كتاب های جاحظ،  در نثــر عربــی وجود دارد. این 
ابــن مقفــع، بدیــع الزمــان همدانــی، توحیدی و دیگران شــاهد هســتیم و 
گونــه ای خــاص در نثر صوفیــه. طرفه آن اســت كه جاحظ  تبلــور آن را بــه 
كه  از یــک ســو متمــرد اســت و از ســویی دیگــر بنیان گــذار؛ بنیان گــذاری 
كــه از ارزش هــای عربی  كوشــید؛ نمونه ای  بــرای پدیــدآوردن نمونــه ادبی 
تشــکیل شــده باشــد. او برای تحصیــل این مهم بــه طور یکســان در نثر و 
شــعر كوشــید، چنان كه معروف اســت آثار جاحظ اساس بالغت عربی، 
به  ویژه علم بیان اســت و بنیاد نظریه انتقادی مشــهور به »عمود الشــعر« 

نیز از برساخته های اوست.3

بــا توجــه بــه اینکه نثــر از متــن قرآنی متأثر شــد، اما از شــعر ســركش تر بود. 
كــه در نمونه برتــر، یعنی  كــه مرجعیت شــعری  كــرد  در اینجــا بایــد اشــاره 
كرد.  معلقــات متبلــور بود، در برابر متن قرآن متزلزل شــد و عقب نشــینی 
گشــود و بــا آغــاز دعــوت اســالمی  كــه آفــاق جدیــدی بــرای بیــان  متنــی 
مرجعیــت جدیدی برای جســتجو از نمونه های مناســب با ارزش های نو 

یت: عالم المعرفة، 1997، ص 215. 3. مصطفی ناصف؛ محاورات مع النثر العربی؛ الکو

مهیــار شــعر عــرب پرســش هایی را دوبــاره مطــرح و از اســباب و عواملــی 
كــه به والدت شــعر نــو عربــی انجامید و به ابــداع زبان  پرس وجــو می كنــد 
جدیــد و متفــاوت بــا زبان و شــعر ســنتی عــرب. البتــه ســیطره و هژمونی 
ســنت بــر تجربه هــای نو تا امروز تداوم داشــته اســت. همچنیــن ادونیس 
كاالیی وارداتی  كه نوآوری شــعری  كنــد  می خواهــد از این رهگذر روشــن 
یشــه می گیــرد و عوامــل داخلی در شــکل گیری  نیســت و بیشــتر از درون ر
آن مؤثرتر از عوامل بیرونی هســتند و نیز یادآور می شــود كه تجربه نوآوری و 
زبان مدرن ادبی و ابداعی عربی باید از خوانش جدید ســنت آغاز شــود 
گونه چنان كه خــود نویســنده در مقدمه  كند. بدیــن  تــا مشــروعیت پیــدا 
ی از نثر عربی نابســنده اســت؛ چه بــا عنایت به غنا  مــی آورد، خوانــش و
و عظمــت ایــن میــراث خوانش هــای دیگری نیز بایــد با آن همراه شــود تا 
گران ســنگ ژرف تر نگریســته شــود و تجربه های متنــوع آن در  این ســنت 

یافت شود. بافت ها و افق های مختلف در

 نویســنده دیــوان النثــر العربــی بــه طــور ضمنــی از هــر شــاعر و نویســنده 
یــخ ابــداع و نــوآوری زبــان عربــی را بخوانــد تــا بتوانــد  كــه تار می خواهــد 
یابــد. او  كاربردهــای برجســته و مهــم آن را در درون زبــان خــاص خــود در
چندیــن بــار تکــرار كرده كه شــاعر نو نمی توانــد زبانش را ابــداع كند، مگر 
یخ زیبایی شناســی و شــیوه های به كارگیری زبان از سوی  زمانی كه به تار

نویسندگان مختلف در روزگاران وقوف داشته باشد.

أدونیــس مــواد ایــن كتــاب را در خوانــش بطــئ و متفــاوت بــا خوانش ها و 
یابی هــای قدیمــی نثر عربی فراهم مــی آورد. به اعتقــاد او زیبایی های  ارز
مانــدگار نثــر عربی گاهی در جمله یا پاره یا ســطر یا عبارت متبلور اســت 
ی همان قدرت روشــنگرانه و كشــف ژرف اندیشــانه و  گزینــش و و معیــار 

نگرش متفاوتش به پدیده ها و اشیاء و جهان است.

كه هنر و نوآوری نزد فحول نثر  شــاعر ســترگ عرب بیان می كند همچنان 
كه در  گاهی نزد نویسندگانی  عربی، مانند جاحظ بصری یافت می شد، 
زمان حیات خود نویســنده درجه دوم شــناخته می شدند دیده می شود. 
گاهــی ایــن جلوه هــای هنــری نثــر در متــون دینی رایــج و امثــال عربی نیز 
موجود است، چنان كه در متون صوفیه ابن عربی و نفری و حالج مشهود 
كه نزد نفری متبلور بوده، پس این  گر نگارش صوفیه همان است  است. ا

نوع نگارش و نثر، اسلوب یگانه و متفاوت تمام روزگاران است.

كتــاب مرجعــی  كــس دیــوان النثــر عربــی را بخوانــد، خــود را در برابــر  هــر 
كه پرســش هایی  كه شــامل متونی با هویت های متفاوت اســت  می یابد 

دربارهٔ طبیعت نگارش در شکل های مختلف مطرح می كند.

كتاب مرجــع به نثر صوفیه اختصــاص دارد. در  جلــد ســوم و چهارم این 
كــه دارای ارزش ادبــی متفاوت و  ایــن دو مجلد با متونی آشــنا می شــویم 
كمتر  كه در ادب جدید اعم از شعر و نثر  زیبایی شناسی خاصی  هستند 

یافت می شود.

نقد و برریسکتاباز دیوان الشعرالعربی تا دیوان النثر العربی
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ثبــت شــده اســت و نیز دیوان بــر مجلس والی ای اطالق می شــد كه برای 
كتابی اطالق  گرد می آمدنــد و دیوان بر  گفتگــو درباره امور سیاســی در آن 

كه شعرهای شاعر در آن جمع می گردید. می شد 

گرد  كه در آن بــرای انجــام مصالح  دیــوان بــر هر مجلســی اطالق می شــد 
می آمدند. شــعر دیوان عرب شده اســت؛ زیرا آنان هنگام اختالفشان در 
انســاب و جنگ ها و تقســیم بیت المال بدان رجــوع می كردند، چنان كه 
اهل دیوان هنگام اشــتباه به دیوانشــان رجوع می كننــد؛ زیرا دیوان محل 

علوم و آداب و اخبارشان بوده است.

▪ 2 ▪
پــس از همه این استشــهادها و ارجاعات طوالنــی می توان كلمه »دیوان« 
را بــا همــه كاربردها و معانی متنوعش در معنی های جدید دیگری مانند 
كاربرد. ایــن اثر بر  دیــوان النثــر العربــی با اســتناد به معنــی جمع آوری بــه 
غنــای میــراث نثر عربی شــاهد اســت و نیز بر تنوع و اعتــالی آن از لحاظ 
زیبایی شناختی و زبانی. امیدوارم این همه ما را به خوانش های دیگری 

از این سنت عظیم از زوایای مختلف رهنمون شود.

چنان كــه از ایــن اثــر برمی آیــد، نثــر عربــی از فرهنــگ فربــه و پیچیــده ای 
كه جاحــظ آن را چنیــن توصیف می كنــد: »فرهنگ  سرچشــمه می گیــرد 
ذهن هــای لطیــف و تدبیرهــای شــگرف و علــوم غریبــه«. بنابرایــن نثــر 

پدیده ای شهری ـ مدنی است.

گر نشــأت شــعر امــری طبیعی یا  اساســًا نثــر بــه خواننــده متوجه اســت. ا
فطری باشــد، پس نثر از حیث نشــأت امری ســاختگی اســت، اما هر دو 
در تحول و تکامل تا حدودی همزمان طبیعی و ســاختگی هســتند. این 
اثر نثر را از ســیطره شــعر از لحاظ معنی و معیارهای آن خارج می كند، به 

كه همان نگارش است قرار دهد. كه نثر و وزن را بر یک میز   گونه ای 

كه  چنان كــه از ایــن اثر برمی آیــد، در نثر ایده نمونه وجود نــدارد و نیز آنچه 
پیونــد ارگانیــک زندگی و تجربه را به حافظه مربوط ســازد. این همه بدین 
كلمه،  گسترده  كه نثر یک فرهنگ است، به معنی عمیق و  معنی است 
گونه رابطه نثر با جامعه  چنان كه ســخن جاحظ بدان اشــاره دارد و بدین 
چنان كه در شــعر معمول اســت بر اســاس حافظه نیســت، بلکه بر قرائت 

مبتنی است. پس به خواندن تو را فرامی خوانم ای خواننده راستین.

▪ 3 ▪
كــه بخش هایــی از متــون صوفیــه را  دربــاره نثــر صوفیــه بایــد یــادآور شــد 
كه به رهایی از احکام رایج تصوف مدد می رســاند. این احکام  برگزیــدم 
كــه برخــی متفکــران عــرب آنهــا را  بیشــتر ســطحی اند، به ویــژه آن دســته 
كه متدینان ســلفی آنها را دینی می نامند  عقالنی می خوانند و دســته ای 
كــه برخــی از نویســندگان حــوزه سیاســت آنهــا را پیشــروانه  و آن دســته 
می داننــد. هرگــز تصوف چنان كــه برخی خردمنــدان می پندارند ســحر یا 

در همــه حوزه هــای فرهنگی و از جمله حوزه ادب اعم از شــعر و نثر پدید 
آورد. تمرد در شــعر در مراحل پی در پی در دوره های عباســی، به ویژه در 
ســروده های شاعرانی مثل بشار و ابونواس و شعر شاعرانی مانند ابوتمام، 

ابن رومی و متنبی و ابوالعالء معری و دیگران متبلور شد.

منتخبات أدونیس در دیوان نثر عربی خواننده را به تفرج، التذاذ و تأمل 
فرامی خوانــد. ایــن منتخبــات خواننــده اش را در برابــر بافتــی از تحوالتی 
قرار می دهد كه فرهنگ عربی در ســده ها و ادوار مختلف شــاهد آن بوده 
یــخ علم و  اســت و او را وادار می كنــد تــا بــه ادب عمیق تــر بنگــرد و بــه تار
كه شــعر را در  كتاب دیوان نثری اســت  كند. این  فلســفه توجه بیشــتری 
آغوش می گیرد و خواننده را به مشاهده دقیق مفاهیم مربوط به نثر و شعر 
وا می دارد، چنان كه او را به ژرف نگری در عناصر هنری شــعر و نثر به طور 

همزمان فرا می خواند.

ایــن بــار أدونیــس پــس از تجربــه دیــوان الشــعر العربــی در چهار جلــد، به 
پژوهــش در قــاره ناشــناخته نثر زبان عربی می پــردازد و منابع میراث كهن 
نثر عربی را كشف می كند و »عقدالفرید« معاصر عرب را به نام دیوان النثر 
العربی در چهار جلد منتشر می كند. خود در مقدمه آن چنین می نویسد.

▪ 1 ▪
به پندار من نثر عربی، به ویژه در ابعاد هنری آن قاره ای ناشناخته است. 
این همه تنها به سیطره و هژمونی شعر باز نمی گردد، بلکه به علت عینی 
یخی به مفهــوم نوشــتار بنیادی  مربــوط اســت: ســاختار نثــر از لحــاظ تار
گفتار بنیادی.  یخی به مفهوم  نزدیک تر است و ساختار شعر از لحاظ تار
بــرای مثــال نمی توانیــم نثــر را در قالب ها یــا افاعیل عروضی قــرار دهیم تا 
حفظ و روایت آن به راحتی میســر شــود، چنان كه در شــعر ممکن اســت. 
كنیــم، چنان كه شــعر را  گونــه نمی توانیــم نثــر را بــه دیگــران منتقل  بدیــن 

منتقل می كنیم.

اصلــی اساســی در نهــاد فرهنگــی عربی وجــود دارد كه بر عقل هــا و آراء و 
كه:»هرچه از بعد بیاید  احکام جهان عرب ســیطره دارد و آن این اســت 
بی معنی است، مگر وقتی كه با آنچه از قبل بوده مطابقت داشته باشد«. 
ایــن دیــوان تــداوم و اســتمرار چیــزی اســت كه در ایــن عرصه بــدان قیام 
كلی از اســارت  كیــد و تأییدی دیگر اســت بــر ضرورت خروج  كــرده ام. تأ
ایــن اصــل بــه ســوی نقیــض آن: آنچــه از بعد می آیــد، بی معنی نیســت، 

گرچه با آنچه از قبل بوده مطابقت نداشته باشد. ا

كلمه فارســی اســت و به معنی  كه دیــوان معرب  در لســان العــرب آمــده 
كه نام ســپاهان و بخشــندگان در آن  گــردآوری كتاب هــا و دفتری  محــل 

نوشته می شد.

در فرهنــگ محیــط المحیــط نیــز آمــده: »دیوان بــه معنی جریده اســت. 
ی در جریده  فالنی از اهل دیوان اســت؛ یعنی از كســانی اســت كه اسم و

از دیوان الشعرالعربی تا دیوان النثر العربی نقد و برریسکتاب
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كفــر یا زندقه یا ارتداد نیز نیســت و چنان كه  جــادو نیســت و چنان كــه برخی ســلفی ها و بنیادگرایان معتقدند 
یشــی نیســت. تصوف جریانی  برخــی پیکارجویــان و سیاســت مداران می پندارند تصوف عزلت جویی و درو

كامل در همه سطوح قرار می دهد. كه اصحاب خود را در حالت رهایی  است 

تصوف در درجه نخست نظامی مبتنی بر هماهنگی و عشق است. هر فرد آن را بدون میانجیگری و وساطت 
دیگران كشف می كند. تصوف نظامی مبتنی بر نفی اصل سلطه و هر نمونه و اصل آماده از قبل است. تصوف 
قلمرو شناختی ای برای ویران كردن سلطه جهان بیرون و بنای سلطه قلب است. این معرفت نقیض معرفتی 
اســت كه پیوند اســتواری با قدرت دارد؛ زیرا این معرفت در تصوف تجســم حریت است، در حالی كه سلطه و 
قدرت تجسم استبداد است. بدین گونه این تصوف بر تغییر حیات و زندگی عمل می كند. با شروع از تغییر فرد 

پس تغییر حیاتـ  عین، منوط به تغییر زندگی – ذهن است.

در این افق تصوف ضمن آنکه جنبش شناختی ـ فکری است، جنبشی هنری نیز هست. ابداع هنری مانند 
تصوف در اصل همان ابداع شــناختی اســت. تصوف تجربه معرفت و كشف و تجربه آزادی و رهایی است. 
كراهات  كه از همه انواع الزامات و ا كه متولد نشــده حیات ببخشــیم، در حالی  كه به چیزی  ابداع آن اســت 
رها شویم. تصوف آن است كه بیرون از راه های شناخته شده ابتکار و با قدرِت تحلیل راه های جدیدی برای 

كنیم. كتشاف اقلیم های شناختی نو باز  ا

گــر هــر نوع ابداعی ســرآغازی هســت، پس تصوف رفض و نفــی آغازین هر نوع قدرتی اســت؛ خواه آن قدرت  ا
دینی، فکری، سیاســی یا اجتماعی باشــد. هر ابداِع آغازگر خالی از هرگونه قواعد و الگوهای قبلی اســت. نثر 
صوفیــه را بایــد در ایــن چارچــوب خواند. خواننده درخواهد یافت كه نثر از شــعر صعب تر اســت و نثر صوفیه 
چنان كه فلوبر می گوید اوج هنر نگارشــی اســت. نثر صوفیه جمال شناســی متنوع و عالی ای را متبلور می كند 

كمتر بدان دست می یابیم. كه در شعر 

كه به ابتکار اشکالی از  نثر صوفیه انفجار زبانی ای درون نگارش عربی اســت، كیمیایی در نثر صوفیه اســت 
كه از نثر فضای فراخ و بی پایان بر اشیاء  كه آنها را در شعر نمی یابیم. نثر صوفیه كیمیایی است  بیان انجامید 
گونه چنین می نماید كه گویی نثر صوفیه در یک آن، هم احساسی ژرف  و اشــکال مجهول می گشــاید. بدین 

و همفکری نو است و هم پذیرش تحول.

نثر صوفیه نیز مؤید این حقیقت اســت كه این وزن شــعر عربی نیســت كه به تنهایی معنی شــعریت عربی را 
كامل و پیچیده تجسم می بخشد. بسیاری از نثرهای ادبی عربی دارای جوهرهٔ شعریت الزم هستند.  به نحو 
گــر بگویم شــعریتی در این نثر صوفیه وجــود دارد كه جز اندكی از آنچه موزون می شناســیم با  اغــراق نکــرده ام ا
آن برابری نمی كند. نمونه هایی از این نثر صوفیه می تواند از سرچشمه های اولیه نگارش شعری عربی باشد.

می دانیم كه شعریت موزون بر عروض مبتنی است. اصطالح عروض امری متأخر است؛ یعنی شعر بر عروض 
مقدم است. این اصطالح به علل و اسبابی چند در دوره كالسیک گسترش یافت؛ علل و اسبابی كه تعلیل 
یخی تمدنی ممکن است. به دلیل سیطره علم عروض، وزن از عوامل ذاتی شعر به  و تأویل آنها در سطح تار

كه وزن از لحاظ هنری جوهرهٔ شعر به حساب نمی آید. شمار آمد، در حالی 

كــه نوگرایــی از لحاظ ابداعی و كشــفی جوهره انســان و زندگی اســت. نوگرایی طبیعت  همچنیــن می دانیــم 
كتشــاف عوامل ناشــناخته یا  كه مالزم طبیعت اولیه ماســت. مدار نوگرایی در ســطح نگرش، ا دومی اســت 

شناخت مناطق ناشناخته از عوالم شناخته شده در سطح بیان است.

یخ هنر نزد همه ملت ها، همین گسســت ها و پیوندهاســت. گسســت از معروف ها باعث كشف مجهول  تار
یــخ ابداع  یافتیــم و آنچه كه نمی شناســیم. تار كــه در می شــود و موجــب ایجــاد پیوندهــای جدیــد میان آنچه 
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لحاظ جهان شناسی با شعر برابری می كند و ما را به نوآوری تعطیل شده 
و مهمل انگاشــته درازمدت عرب رهنمون می شــود تا به كشف شبه قاره 
ناشــناخته نثــر عربی نائل آییم و بتوانیــم در آن نقبی بزنیم و گنج هایی از 

گنج هایی مانند: كنیم؛  آن استخراج 
یة ضافت العباره«، النفری.5 1. »كلما اتسعت الرؤ

كان صفوالعقل من ناحیه المعنی و عفو الطبع من  2. »احســن الکالم ما
جهت التألیف فیجتمع فیه صواب المراد و حالوة االیراد«، الکندی.6

این اثر مصداق »مفرد به صیغهٔ جمع« است، چه در آن جمع هایی مانند 
كثم بن صیفی،  علی )ع( و ســلمان فارســی، جاحــظ، توحیدی، معــری، ا
كثیر، ابن خلدون، ابــن مقفع، ثعالبی،  كنــار طبری، ابــن  فراهیــدی را در 
اصفهانــی و ابــن عربی، نفــری، حالج، جنید و نهر جــوری را می یابیم كه 

گردآمده اند. همگی تحت یک اثر به نام دیوان النثر العربی 

این اثر را می توان به قرینه حماســه ابوتمام حماســه أدونیس خواند. شاعر 
كوی  در ایــن اثــر در پی تکرار و احیای نوآوری تعطیل شــده به دســت هال
مغول با ســقوط بغداد و تداوم آن به ســبب جنگ های صلیبی و ســیطره 
حکومت عثمانی بر اقالیم عربی به مدت چهار ســده اســت. او به تعبیر 
گویا و از پیکرهای الل، زبان آوری  جرجانی می خواهد از جمادات، زنده 

كند. گسترده و پرنعمتی به خوانندگان تقدیم  توانا بسازد و خوان 

5. همان، ج2، ص 256.

6. همان، ج1، ص 358.

كشف مختلف ها و مؤتلف ها نهفته است. انسانی در همین فوران 

▪ 4 ▪
همچنین می دانیم كه تجربه نگارشــی شــعری كه در نیمه دوم ســده دوم 
كرد از مسائل زیر پرده برداشت. بنیان نهاده شد و شعریت عربی را آغاز 

كاســته شــد؛ از  نخســت: از ســیطرهٔ علم عروض در میدان عمل و تجربه 
كه همیشه نوع شعری عرب را تحدید می كرده است.  یگی  سیطرهٔ مرده ر
امــروزه میــل طبیعی شــاعران عرب به نگارش شــعر منثور بیشــتر اســت و 
گرایش بیشتری  همچنین به اهمال، جانب علم عروض یا فرارفتن از آن 
كید بر مفهوم ســنتی شــعر بر مفهوم  دارند. این شــاعران به جای تکیه و تأ
كید می كنند و به جای آنکه مقهور سیطرهٔ وزن باشند، به جنبش  متن تأ
ی می آورند. پس از این، به جای آنکه همانند ســنتی ها میان شــعر  نثر رو
و نثر تمییز نهند، میان نظم و شــهر فرق نهادند و شــیوه به كارگیری وزن را 

مقیاس این تمایز ساختند.

كــه شــاعران تجربــه می كننــد از لــون دیگری اســت. باید  دوم: ایــن نثــری 
كه بنیادهــای هنری و آفاق  چشــم انتظار منتقــد بصیر و خالقی نشســت 
گر چه برخی از آنان با اصرار  زیبایی شــناختی آن را برای ما روشــن سازد. ا
كه این نوع نثر شعر نیست، به طور یقین نیز می توان گفت  تمام می گویند 

كه نثر معمولی نیز نیست، بلکه نوعی نگارش جدید است.

ســوم: آثــار این شــاعران اصطالح جدیــدی در پی داشــت و آن اصطالح 
نگارش است كه اصطالح عربی خالص است. فن انشاء، یعنی آفرینش 
نــه بــر اســاس نمونــه و الگو، مهمــل مانده بود. انشــائیت صفتــی بیرون از 
نــگارش شــعری نیســت، بلکــه ایــن فن نیــز از صفــات درونی آن اســت. 
انشــاء همان نگارش ســنتی اســت، اما با این تفاوت كه در ساختار خود 
كــه از نــگارش معمولــی متمایــز و  مجموعــه خصائصــی را محقــق ســازد 

دارای ویژگی نگارش هنری شعری است.

كه شــعر محض هســتند، اما آنها را  چهارم: بدون تردید آثاری وجود دارد 
نمی توان در انواع ادبی سنتی شعر جای داد؛ چه نه نثری مثل نثر معهود 
است و نه نظمی مثل نظم معمول، بلکه نگارشی متفاوت است. امروزه 
یشــه دارترند. نثــر  ایــن آثــار پرســش برانگیزتر و در عرصــه نــگارش ادبــی ر
صوفیه جهان جدیدی از روابط میان زبان و هستی و زبان و انسان خلق 
كه  می كند. چنین روابطی میدان شناخت نوآوری متن هستند و شعری 
گرچه در همین لحظه  كهنه اســت؛ ا چنین روابط جدیدی را خلق نکند 

كنونی نوشته شود«.4

فرجام سخن
كه مهیار شعر عرب ما را از رهگذر منتخب 1750  گفتنی است  در پایان 
كه از  صفحه ای نثر عربی در برابر صدها متن نادر و نفیســی قرار می دهد 

4. أدونیس؛ دیوان النثر العربی؛ دمشق: دار بدایات،٢٠١٢، الجزء االول، ص 5 – 15.
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