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چكيده
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غير ادبي نيز در ساختار نشانه هاي دست يافت .از اين رو ميتوان به جرأت برخي از آنها را نوعي

رسالت اجتماعي بهحساب آورد .رسالتي كه پيام آن همواره افزايش سطح آگاهيها و دانش مردم
در جامعه تمركز داشته است .از سويي اساس اديان آسماني از جمله اسﻼم بهعنوان دين خاتم نيز با

تمركز بر واژة نخستين آن يعني »إقرأ« ،دانشافزايي و دانايي بوده است» .بخوان« گُﻞ واژهاي براي
دانايي و دعوتي براي ﺻﻒآرايي در مقابﻞ ناداني .همآيي اين واژه با »خَ َلﻖَ» در اوّلين آية وحي،

نشان از ميزان اهميّت آن در اسﻼم است .بنابراين در تعامﻞ بين دين و ادبيّات ميتوان اذعان كرد كه

همواره محور ديدگاه هر دو ،انسان و جامعه بوده است .بر اساس اين تعامﻞ ،ادبيّات معاﺻر نيز

م ّتكي بر هوش ،نكتهسنجي و با نگاهي اﺻﻼحي همواره در پي تغيير بوده است .سيّد قطب بهعنوان
اديﺒي تيزبين در جامعة معاﺻرِ مصر با رويكردي دينگرا ،نگاهي اﺻﻼحگر داشته است .عملكرد وي
بهگونهاي بوده كه ميتوان بر حساسيّت اجتماعي او بيش از مسائﻞ ديني ﺻحّه گذاشت .آگاهسازي
تودة مردم نزد او بيش از هر چيز ديگر مهم بوده است .از اينرو ميتوان وي را شاعري جامعهمحور

و سپس دينمداري فرانگر دانست .نگاهش به جامعه و ساختار آن ،نگاهي ويژه و آميزهاي از شناخت
جامعه مﺒتني بر پيشينة تاريخي و از سويي هم مﺒتني بر دينباوري است .وي در سرودهاي بهنام

»هُﺒﻞ« ،سعي داشته در قالب واژگان ،ساختار اعتراضي خود را نشان دهد .تصويرسازي او در قالب
واژگان  ،ذهن مخاطب را به جامعة ﺻدر اسﻼم و آستانة بعثت پيامﺒر بُرده است كه سخت گرفتار

ناداني و انحطاط بوده ،به نظر ،جامعة معاﺻر با شاعر هم با عقبگردي ايدئولوژيك ،گرفتار سقوطي
شده كه قياس آن با ﺻدر اسﻼم مقايسهاي بيهوده نخواهد بود.

شعر »هُﺒﻞ« سرشار از نشانههايي است كه خوانشي گويا از ذهن شاعر ،زمان و محيطِ سرايش

در سوژة مورد بحث به مخاطب ارائه كرده است .كاربرد معنادار زما ِن فعﻞها ،تعداد و وجهيّت آنها،
گزينش ساختار اسميه و يا فعليه بودن جملهها ،استعاره و واجآوايي مناسب و پديدة تكرار ،نهتنها
خﺒر از رويكرد ناﻻيﻖ جامعه و پافشاري ايشان در تقليد ناشايست از گذشتگان دارد بلكه مﺒيّن

انديشهاي است كه شاعر ساحت خود و هرآنكه را پايﺒند به موازين راستين اسﻼم بوده است از آنها

بري دانسته است .نكتهسنجي شاعر بيشتر آنجا مشخﺺ ميشود كه وي براي پيشﺒرد انديشهاش از
نشانهاي ويژه استفاده كرده است كه نگاه و انديشة مخاطب را ميربايد .كاربرد نشانهاي آشنا بهنام
نماد و تكرار چندينبارة آن نوعي برجستهسازي در ميان انﺒوه نشانههاست» .هُﺒﻞ« ،دستافزاري

كهن ،اشارهاي ملموس و اعتراضي مسالمتآميز به وضعيت جامعه است كه در خﻼل آن انديشة
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تاريخي قﺒﻞ از اسﻼم را هم بازآفريني كرده است .قياسي كه ذهن مخاطب وادار بهنوعي بازانديشي

و همزادپنداري بين دو جامعه ميكند.

 -١-١بيان مساﻟﻪ و سؤاﻻت تحﻘيق

در راستاي بيان رابطة ناگسستني ادبيّات با محيط پيراموني و ميزان تأثيرپذيري آن ،اين جستار
بر آن است به اين پرسش پاسخگو باشد كه واژهها در فرآيند يك اثر ادبي چه ميزان متأثر از محيط
بوده و شاعر در راستاي پيشﺒرد اهداف خود چگونه از واژهها ،فعﻞها و فرآيندهاي زباني بهره جسته
است؟ براي پاسخ به اين پرسش سعي شده از راهﺒرد دانش نشانهشناسي استفاده شود و برخي از

زواياي شعر »هُﺒﻞ« در اين قالب بررسي شود تا در مسير نيﻞ به مقصود مفيد فايده افتد.
 -١-٢اﻫداف و ضرورت تحﻘيق

نظر به اهميّت رابطة متقابﻞ ادبيّات و محيط در راستاي افشاي زواياي پنهان تاريخ هر ملّت و
در پرتو اين رابطة دوسويه ،اين پژوهش بر آن است كه ضمن ارائة چارچوبي مختصر از نشانهشناسي،

شعر مورد بحث را در اين قالب مورد واكاوي قرار داده تا در ﻻبهﻻي نشانههاي واژگاني انﺒوه آن
عناﺻر برجستة آن مورد مداقّة بيشتري قرار گيرد.
 -١-٣روش تفصيلي تحﻘيق

شيوة كاربردي در اين پژوهش توﺻيفي -تحليلي و مﺒتني بر رويكرد دانش نشانهشناسي و با
تكيه بر واژهگزيني است .شاعر دراين سوژه با پديدة برجستهسازي از طريﻖ تكرار واژة »هﺒﻞ«،

بهعنوان محور نشانههاي نظم مذكور ،سعي در انتقال پيام خود دارد .
 -١-٤پيشينﻪ تحﻘيق

اﺻو ًﻻ در حوزة نشانهشناسي و نيز بررسي نماد در حوزة ادبيّات پژوهشهاي فراواني ﺻورت
پذيرفته كه ميتوان به برخي از آنها اشاره كرد:

 -نشانه شناسي قصيده »سفر ايوب« بدر شاكر السياب؛ ادب عربي )دانشكده ادبيات و علوم انساني،

دانشگاه تهران(  :زمستان  ،١٣٩٠دوره  ، ٣شماره  ٣؛ ﺻﺺ١٨٠ - ١٥٧؛ ابراهيم اناري بزچلويي و

سميرا فراهاني .نشانه شناسي سرودة كلمات سﺒارتاكوس اﻷخيره؛ دوفصلنامه علمي پژوهشي نقد
ادب معاﺻر عربي سال سوم / 6پياپي  4ايوكي ،علي نجفي و زهرا وكيلي ) .(١٣٩٢تحليﻞ نمادهاي

شعر اعتراض در ادبيات معاﺻر عراق)براساس اشعار حسن السنيد(؛ مجلة علمي  -پژوهشي انجمن
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ايراني زبان وادبيات عربي ،شماره 30،بهار 1393هـ .ش ،ﺻﺺ ، ٦١-٨٧حامد ﺻدقي مرتﻀي زارع

برمي .اما ﻻزم به توضيح است كه راجع به شعر مورد بحث هيچگونه پژوهشي ﺻورت نگرفته است.
 -٢نشانﻪشناسي :نشانهشناسي تاريخي به قدمت نوشتار دارد .هرچند چالرز پيرس اندكي پيش

از فردينان دوسوسور به سراغ مطالعة نشانهها رفت و الگويي سه وجهي براي معرفي فرآيند دﻻلت
ارائه داد امّا از سوسور بهعنوان پدر نشانهشناسي معاﺻر نام بردهاند .وي اولين كسي است كه اين

نام را بر آن نهاد و الگويي ويژه مدوّن نمود .دامنة اين دانش فراگير است و ميتوان از آن بهعنوان

دانشي بين رشتهاي نام برد) .ﺻفوي (٢٨-٢٠ :١٣٩٣ ،ادبيّات ،خصوﺻاً شعر بهعنوان گونهاي شگرف،

يكي از دامنههاي پردازش اين دانش است .هنر دانش نشانهشناسي ميتواند در بازآفريني انديشههاي
شاعر ،مخاطب را همراهي و راهﺒري نمايد .نشانهشناسي به مطالعة نشانهها و چگونگي كاركرد آنها

ميپردازد و ميتوان از آن تحت عنوان دكترين نشانهها ياد كرد) .اكو .(٦ :١٣٩٣،نشانهها در آثار ادبي
ص به خود را دارند زيرا در شرايط ويژة اجتماعي و فرهنگي و با هدفي نوگرا
دﻻلت معنايي خا ّ

مورد استفاده قرار گرفته و هرگز مﺒتني بر تأويلي تكمحور نيستند .در واقع واژه ،اشارهاي انگيزشي
است كه مدلولي را در ذهن تحريك ميكند و براي ايـن مـدلولِ ذهنـي آن در جهان خارج مابه

ازاي خارجي ،هم وجود دارد ،اين رويكرد ،دﻻلت ناميده ميشـود) .الغـذامي (١٧ :٢٠٠٦ ،در اين
مجال برآنيم كه با تكيه بر اﺻول نشانهشناسي به دال و مدلولهاي پنهان وراي واژهها برسيم.

قطعه شعر »هُﺒﻞ« ،سرشار از نشانههايي است كه حاكي از جوشش و عمﻖ تجربة شاعر از

جامعه خود است ،تجربهاي كه بُعد ظاهري آن به لحاظ ماهيّت ،ماندگار و پايدار است و ويژگيهاي

فرامكاني و زماني را در خود داراست .اين شيوه همواره در آفرينش تصوير و معاني خيالانگيز،
نقش حياتي و تأثيرگذار داشتهاست.

 -١-٢كاربرد نماد ،برﺟستﻪسازي در ساختار نشانﻪﻫا :اﺻوﻻً نظام واژگان همچون آينهاي براي

بازنمايي درون و بيرون آدمي هستند .گاهي ساختار سخن روشن و گاه پوشيده است ،در اين ميان
اُدبا ،به فراخور شرايط محيطي همواره از نماد در جهت وﺻول به هدف خود بهره بردهاند .نماد
اﺻطﻼحاً عﺒارت است از هر عﻼمت ،اشاره ،كلمه ،تركيب و عﺒارتي كه بر معنـي و مفهـومي وراي
آنچه ظاهر آن مينمايد ،دﻻلت كند )چدويك .(٩ :١٣٧٥ ،اﺻوﻻً هدف از كاربر نماد در سخن ،بيش
از آنكه معناي اﺻلي آن باشد ،معناي ثانويه است كه اديب بنابر دﻻيﻞ و يا اهداف ويژهاي معناي
مورد نظرش را با استفاده از نماد ،به شكﻞ تلويحي استفاده كرده است.
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در مورد رابطة نماد در شعر معاﺻر ﻻزم به ذكر است كه از جمله بارزترين مشخصههاي ظاهري

و هنري نماد در شعر نو ،فراواني كاربرد آن در راستاي بيان مقصود است .امروزه استفادة شاعر از
نماد مسألة شگفتي نيست زيرا از ديرباز بين نماد و شعر همواره رابطهاي عميﻖ بوده كه مجال اين
كاربرد را به شاعر داده است ،و اين نشان از بصيرت و آگاهي طﺒيعت شعر و تعﺒير شعري است

)اسماعيﻞ .(١٩٥:١٩٧٤ ،راهﺒرد نشانههاي موجود در شعر مورد بحث و واكاوي آن بهگونهاي است

كه در ميان انﺒوه نشانههاي شعري ،واژة »هُﺒﻞ« به دليﻞ تكرار ،پارامتري برجسته محسوب ميشود.
برجستهسازي شاعر ،هدفمند است و اساسي باورمند و ايدئولوژيك دارد .هدفمند از آن جهت كه
محور انديشهاش دغدغههاي اجتماعي است و باورمند از آن روي كه قصد او آگاهي و سپس اﺻﻼح
آنهاست امّا اگر به دنﺒال دليلي براي اين شكﻞ كاربرد از سوي شاعر باشيم ،توجيهي مناسبتر از

گريز از ساخت تك معنايي و نشاني از فﻀاي بستة سياسي در جامعة شاعر ،پيدا نخواهيم كرد .پس
نمادگرايي ،برجستهترين مصداق تـأ ّثر از فﻀـاي اسـتﺒدادي اسـت ) زارع.(٣٥٤ :١٣٨٥،

» -٢-٢ﻫُبﻞ« نشانﻪاي گويا براي اعتراض :پيشينة شعر اعتراض در ادبيّات معاﺻر زياد نيست.

در تعريﻒ آن به زبان ساده ميتوان چنين نگاشت كه گونهاي شعر سياسي و اجتماعي است كه

كانون آن ،جامعه ،مردم و به نوعي دادخواهي واژهها در برابر كاستيهاي جامعه است .كمترين هدف
آن عدالتخواهي اجتماعي و رفع تﺒعيضهاست .محور اعتراض شاعر در اين شعر بر مدار ناآگاهي
حكّام و هم بر
اجتماعي و دور شدن از آرمانهاي راستين دين اسﻼم است .در اين مجال هم بر ُ

مردم شوريده است .پيداست كه يكي از ويژگيهاي »شعر اعتراض« ،اجتماعي بودن و بيگانهنﺒودن
با سياست است .چون از آن دسته از ناهنجاريهاي اجتماعي سخن ميگويد كه در وضع سياسي
جامعه ريشه دارد و به همين مناسﺒت ،اهﻞ سياست و رياست غالﺒاً ،يكي ازآماجهاي اين انتقادها

بودهاند )مهدي نژاد .( ١٧:١٣٨٨،در چنين شرايطي است كه سيّد قطب راه نجات را دانايي دانسته و
تكليﻒ را با تأسّي از سخن امام علي)ع( ،خودشناسي تعيين كرده و از اين روي بر اساس پسزمينة

انديشة خود ،جامعه را به دو نوع جاهلي و اسﻼمي تقسيم ميكند؛ اساس اين شعر هم از اين ديدگاه

سرچشمه گرفته و مُهر تأييدي ير آن است .وي در اين زمينه ميگويد :امروز در جاهلي ّتي به سر
ميبريم كه هنگام ظهور اسﻼم وجود داشت و بلكه تاريكتر از آن .تمامي آنچه در اطراف ما است،
جاهلي است .وظيفه ما اين است كه اوّ ًﻻ تح ّولي در درون خود به وجود آوريم تا بر اساس آن

بتوانيم جامعه را دگرگون كنيم .اسﻼم بيش از دو جامعه نميشناسد .جامعة جاهلي و جامعة اسﻼمي.
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جامعة اسﻼمي جامعهاي است كه در تمامي ابعاد عقيده و عﺒادت ،شريعت و احكام ،سلوك و اخﻼق

اسﻼمي در آن تحقﻖ يافته است و جامعة جاهلي جامعهاي است كه به اسﻼم عمﻞ نميكند.
-٣متن كامﻞ شعر ُ :هبلُ ...هبل رمز السخافة و الدﱠجلِ /من بعد ما اندثرت علی أيدی اﻷُ ة  /عادت إلينا
ِ
ِ ِ
اليوم ﰲ ِ
قود
ثوب الطﱡغاةِ  /تنش ﱡق البَخور ُﲢ ِرقُه
وثن يَ ُ
أساطﲑ النّفاق َ /من قُـيِّدت َسر ﰲ قيد اﳋنا و اﻹرتزاقٌ /
ُ
ِ
للخجل  /هبل  ....هبل  /رمز ال ﱠس ِ
اﳉهالة و الد ِ
موع  /لِ َمن
ﱠجل /
خافة و
وعهم...
ﻻتسألن صاحبی تلک اﳉ َ
ُﲨ َ
ُ
ِ ُ
ُ
ّ

ﱡﻻر
التعبّ ُد و اﳌثوبةُ و اﳋُ ُ
غﲑ خرفان  ...القطي ِع  /معبُ ُ
ض ُ
العم سام  /و تک ّفل الد ُ
ودها ٌ
هی ُ
صنم يَراهُ ...
وع  /دعها فما َ
اﳉهالة و الس ِ
ِ
ِ
خافة و
رمز اﳋيان ِة و
القطيع غباوًة ...
کی يُضفي عليه اﻹحﱰ َام  /و َسعی
للبطل ُ /هبل ُ ....هبل ُ /
ُ
ّ
الد ِ
لضياء و جاء ِمن کبَ ِد ال ﱠسماء
ﱠجل ُ /هتّافةُ التﱠهريج ما ملّوا الثّناء  /زعموا له ما ليس  ...عند اﻷنبياء  /مل ٌ
ب ِّ
ک َ
ﲡلب َ
رسل  ...هو عاﱂٌ و معلِّ ٌم  /و ِمن اﳉهالة ما قَـتَلُ /هبل ُ ....هبل  /رمز اﳋيانة
فاتح  ...هو عبقر ﱞ
 /هو ٌ
ی ُم َله ُم  /هو ُم ٌ
ِ
اﻷبی  /لکنّما
الغبی  /واستنکرت
و العمالة و الدﱠجل /صيغت له
الکذب ال ﱡ
صراَ وردﱠه اﳊُﱠر ﱠ
ُ
َ
اﻷﳎاد زائف ًة فص ّدقها ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
کل
الصﱪ
اﳉميل َ /
هيب ويصﱪوا َ
الر َ
الس َ
جن ّ
القليل  /فليدخلوا ّ
اﻷحر ُار ﰲ هذا الزمان ُ
وليشهدوا أقسی رواية  ...فَل ِّ
َ
هم ُ
ٍِ ٍ
لکل ٍ
ﳐلوق أجل ُ ...هبل ُ ....هبل ُ /هبل ُ ...هبل) .سيّدقطب( ٢٧٩: ٢٠٠٧ ،
طاغية اية  /و ِّ
 -٤تحليﻞ شعر
 -١-٤عامﻞ زمان :عامﻞ زمان در جمله ،نشاندهندة ميزان فاﺻلة گوينده يا نويسنده با موضوع

است .ميدانيم كه ميزان فاﺻله گوينده با واقع ّيت ،زاوية ديد و ذهن ّيت وي را نشان ميدهد .از اين
رو عامﻞ زمان ،متغير مهمي در ميزان واقعگرايي متن و شيوة نگاه مؤلﻒ به امور به شمار ميرود.
)فتوحي؛  .(٢٩١ :١٣٩٢در چهار بند اين شعر مجموعاً بيست و يك فعﻞ استفاده شده است:

تعداد فعﻞهاي ماضي بيشتر از بقيه است ،بسامد باﻻي آن ،نشان از زاوية ديد شاعر به مسئلة

ناداني است ،شاعر با كاربرد فعﻞ ماضي ،نهتنها ساحت خود را از ناداني حاكم بر جامعه ،بري دانسته
و موضع مخالﻒ خود را نسﺒت به روند و رويكرد جامعه روشن كرده بلكه بر تداوم مسئلة خانمان

ناداني ،مقولهاي بدون تاريخ
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برانداز »ناداني« تأكيد داشته و به نوعي ذهن مخاطب را در موقعيّتي نامطمئن نسﺒت به موضوع قرار

داده است .زيرا افعال ماضي تنها بيانگر دور بودن فﻀاي ذهن وي نسﺒت به اتفاقات جامعه است.
 -٢-٤وﺟوه كاربردي فعﻞ :از طريﻖ بررسي وجهيّت فعﻞ ،ميزان پايبندي متن به عقايد و

ايدئولوژيها را ميتوان سنجيد .ذهنيّت ،تعهدات و ديدگاههاي مؤ ّلﻒ در عناﺻر وجهساز پوشيده و
پنهان عمﻞ ميكند ... .بنابراين وجه ّيت تعامﻞ ميان گوينده و مخاطب را افزايش ميدهد و زمينة
نوعي اعتماد و همدلي يا تعارض را در گفتگو فراهم ميكند) .فتوحي .(٢٩٤ :١٣٩٢ ،فعﻞهاي متن،

بهجز سه فعﻞ )فليدخلوا؛ ليشهدوا؛ دعها( كه وجه التزامي دارند ،همگي ،خﺒري هستند ،اين نشان از

ميزان اعتﺒار گفتمانهاي شاعر در متن است زيرا خود ،شاهد شرايط نابسامان جامعه بوده است و
آنقدر به وقايع اطمينان دارد كه موضوع ،نقش گزارشگونه در متن پيدا كرده است .زمان فعﻞها

هرچند گذشته استفاده شده اما فاﺻهاي بين آنها با شاعر وجود ندارد .بهنظر ،قصد شاعر خﺒر دادن
از اموري است كه آنرا شايستة جامعه ندانسته بنابراين فﻀاي جملهها را با قالب خﺒري و با زمان

ماضي به گذشتههاي دور و در ساختار كهن الگويي آشنا برده است .الگويي كه روزگاري نماد
پرستش و روزگاري بعد از آن نماد ناداني شد .از اين طريﻖ شاعر بهگونهاي همزاد پنداري تاريخي

جامعة خود را با الگوي سنتي جامعة ديني پيش از بعثت نشان داده است .وجه التزامي سه فعﻞ فوق
نشان ميدهد جهتگيري نسﺒت به اجراي يك عمﻞ از نوع اجﺒار و فرمان است .اين فعﻞهاي
دستوري همان بايدهاي تحميلي جامعة سياسي براي "اﻷحرار" است .أحرار همان آزادانديشان در

انديشة شاعرند كه تعدادشان در مقابﻞ هُﺒﻞهاي زمان ،اندك است و بايد پذيراي سرنوشت محتوم
خود باشند .جايگاه آزادانديشان همواره زندان و حصر بوده و نهايتاً در اين شرايط بايدي ديگر

براي آنان ،ﺻﺒر است.

 -٣-٤تعداد ﺟملﻪﻫاي مﺜبﺖ و منفي :جمله بلندترين واحد سازماني در نحو است و اگر هر

ساخت نحوي شكلي از يك واحد انديشه باشد؛ قياس بين تعداد جملهها با معناي مثﺒت و منفي

سرنخي از پسزمينة ذهن نويسنده به مخاطب ارائه ميكند .نمونهاي از عﺒارتهاي منفي و مثﺒت:
هُﺒﻞ؛ السخافة؛ الدّجﻞ؛ الخنا؛ وثن ،خرفان القطيع؛ غﺒاوة؛ هتّافة التّهريج؛ الغﺒيّ؛ الكذب الصّراح؛ طاغية؛
العُمالة؛ السّجن الرّهيب /ملك؛ الﻀياء؛ اﻷُباة؛ فاتح؛ عﺒقري؛ عالم؛ معلّم؛ الحرّ؛ اﻷبيّ؛ اﻷحرار؛ الصﺒر

الجميﻞ.
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بسامد اين مقايسه ،تصوّر دو قطب مخالﻒ در جامعة شاعر است .قطب كسانيكه در مسير

حقيقي اسﻼم طي طريﻖ كردهاند ،پرچمدار اين گروه در گذشته پيامﺒر بوده است كه از ايشان به عالم
و معلّم و ضياء نام برده است و در دنياي امروز به راهروان ايشان اﻷحرار اطﻼق كرده است .قطب

مخالﻒ ناداني است كه در طليعة آن از هُﺒﻞ بهعنوان كهن نمادي تاريخي نام برده است پشت سر
اين نماد ،هُﺒﻞهاي امروزه قرار دارند كساني كه در قالب واژههايي چون الطغاة؛ أساطيرالنفاق؛ مَن

قيدت باﻷسر و  ...نام برده شدهاند .ﻻزم به ذكر است كثرت تعداد واژههاي منفي در مقايسه با

واژههاي مثﺒت نشان از بسط و گسترش فﻀاي ناخوشايند نزد شاعر است و شايد نمودي از نااميدي

شاعر از تغيير فﻀاي موجود باشد .ديدگاه سيّد قطب در اين شعر برگرفته از ايدئولوژي غالب ذهني

اوست .وي معتقد بود :امروز در جاهليتي به سر مي بريم كه هنگام ظهور اسﻼم وجود داشت .بلكه
تاريك تر از آن ،تمامي آنچه در اطراف ما است جاهلي است) .جوادي (١٢٠ :١٣٥٨،بازگشت به
ﺻدر اسﻼم و تشكيﻞ حكومت براساس اﺻول اسﻼم نﺒوي و بازسازي آرمان جامعة سياسي در زمرة

ﻼ هويداست .نكتة قابﻞ توجّه آنكه طه
اولويتهاي انديشة سيّد قطب بوده كه در واژه هاي فوق كام ً
حسين هم پيش از سيّد قطب ديدگاهي همسو با وي را مطرح كرده است .وي با طرح اين سؤال

عقيدة خود را مطرح كرده است» :آيا پيروزي اسﻼم بر تمام جوانب زندگي جاهلي ،به شكﻞ حقيقي
ﺻورت گرفته است؟ آيا اسﻼم توانسته است ساختار فكري عرب را به ساختاري عقﻞگراي مﺒتني

بر اسﻼم ناب تغيير دهد؟ اين مسئلهاي كه در آن شك دارم) «...طه حسين.(٩ :١٩٨٢ ،

 -٤-٤فرآيندﻫاي كاربردي :فرآيند يعني نويسنده در تعامﻞ با مخاطﺒان خود چگونه و طي چه

فرايندي ذهني منظور پيام مورد نظر را از پارهگفتارها استنﺒاط و فهم ميكند و سپس چگونه پيام
مورد نظر خود را در پاسخ ،سازماندهي و آنگاه در قالب ﺻورتهاي زباني توليد و براي مخاطب

ميفرستد) .آقاگُﻞزاده .(١٢٤ :١٣٩٢ ،در اين متن شاعر از هر دو نوع جملة اسميه و فعليه استفاده
كرد است امّا مقايسة تعداد اين دو نوع فرآيند و نيز مكانهايي كه براي كاربرد آنها استفاده كرده

است ،قابﻞ توجّه است.

 -١-٤-٤ﺟملﻪﻫاي اسميﻪ :تعداد جملههاي اسميه در اين شعر ،پانزده جمله است برخي از اين

نمونهها عﺒارتند از :هُﺒﻞ رمز السخافة و الدﱠجﻞ؛ وثنٌ يَقودُ جُموعَعهم ...؛ رمز السخافة و الجهالة و
خﻀُوعُ
الدﱠجﻞ؛ ِلمَن التعﺒّدُ و المثوبة و ال ُ
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 -٢-٤-٤ﺟملﻪﻫاي فعليﻪ :تعداد جملههاي فعليه در متن ،دوازده جمله است .جملههاي فعليه
ﻖ الﺒَخور تُحرقه أساطير النﱢفاقِ؛ و تكفّﻞ
بر حدوث دﻻلت دارند :عادت إلينا اليوم في ثوب الطغاة ؛تنش ﱡ
الدﱡﻻرُ كي يُﻀفي عليه اﻹحترام ؛ و سعي القطيعُ غﺒاوةً ...

كامﻼ ً مشهود است كه شاعر در مواردي كه قصد دارد ﺻفات جامعة خود را در حيطة خروج

از موازين اسﻼمي نشان دهد از جملههاي اسميه بهره جسته كه به مخاطب القا كند رويكرد جامعه
در ﺻفات مذكور داراي ثﺒوت است و مردم بر شيوة گمراهي و ناداني خود استمرار دارند.

اما در كاربرد مفاهيم ذهني كه در نگاه شاعر داراي تجدّد ،نو شدن در لحظه و داراي

مشخصة حدوث هستند ،از جملة فعليه بهره برده است.

-٥-٤واجآوايي :بخش عمدهاي از سرشت يك سﺒك را نوع گزينش واژهها ميسازد .واژها
ايستا و منجمد نيستند .بلكه جاندار و پويايند ،تاريخ و زندگينامه دارند ،حتي شخصيت و شناسنامه
و بارعاطفي و فرهنگي دارند ،برخي ثابت و انعطافپذيرند و برخي در اثر فشار بافتهاي مختلﻒ

تغيير شكﻞ و معنا ميدهند و جدال و انگيزشي مداوم براي تخيّﻞ نويسنده ايجاد ميكنند) .فتوحي،
 .(٢٤٩ :١٣٩٢شاعر هرجا از ناداني و پيامدهاي آن سخن گفته است از واج بلند »الﻒ« يا »واو« و
نيز عﻼمت تشديد استفاده كرده است مانند :السخافة ،الطغاة ،قيد الخنا و اﻹرتزاق ،المثوبة ،التّعﺒّد،

الخﻀوع.

واجهاي بلند در خوانش زبانشناسانة واژه ،بر اندوه و سنگيني فﻀاي سرايش متن دﻻلت دارد.

)مشتاقمهر؛ (١٩٧ :١٣٩٥كاربرد تشديد نهتنها نشان از تأكيد شاعر بر موضوع دارد بلكه بهنوعي
حاوي تصويري خشمآلود است ،سيّد قطب در توﺻيﻒ ساختار جهالتگونة سرزمينش سخت
اندوهگين و از اين بابت منتقدي جسور است.

 -٦-٤استعاره :استعاره از جمله ﺻنايع ادبي است كه كاركردهاي متفاوتي در زمينة لفظ و معنا

دارد ،اين ﺻنعت نهتنها طراوت و شادابي و ساية خيال بر واژهها ميگستراند بلكه در همراه كردن
مخاطب با تجربة عيني كه خود شاهد آن بوده بسيار مؤثّر است .يكي از كاركردهاي استعاره،

برانگيختن مخاطﺒان است ،به اين معني كه توجّه شنونده را به موضوع جلب ميكند ،باعث شور و
هيجان و انگيزه در شخﺺ ميشود ،او را به پذيرش عقيده و يا انجام عملي يا به واكنش دربارة

چيزي واميدارد) .فتوحي .(٣٣٩ :استعاره تشﺒيهي است كه تنها يكي از طرفين آن ذكر شده پس از
ادعاي همانندي موجود در تشﺒيه پا را فراتر نهاده و ادعاي يگانگي و اتحاد را مطرح مي-كند .از
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اينرو در مطالعات ادبي ،استعاره را ركن اساسي خﻼقيّت و نمود ويژة فرديّت هنري مؤلّﻒ
ميشمارند ... .هريك از انواع استعاره ،زاوية ديد شاعر و ذهنيّت وي را در بيان رابطة اشياء نشان

ميدهد) .همان(٣١٤ :

عادت إلينا اليوم في ثوب الطغاة :استعاره مكنيه /تنشﻖﱡ )هﺒﻞ( الﺒَخور :استعاره مكنيه /تُحرقه

أساطير النﱢفاقِ  :استعاره مكنيه  /و تكفّﻞ الدﱡﻻرُ كي يُﻀفي عليه اﻹحترام  :استعاره مكنيه /سعي القطي ُع

غﺒاوةً :استعاره مكنيه.

ابهام سخن در استعارة مكنيه بيشتر از مصرحّه است .سازندة اين نوع استعاره درونگراتر از

سازندة نوع مصرحه است و با امتزاج پديدهها در هيأت اشياء ،دخﻞ و تصرف بيشتري ميكند.

)همان .(٣١٧ :مؤلفههايي كه از ديد شاعر باعث گمراهي و ناداني جامعه شدهاند مثﻞ »دﻻر ،هﺒﻞ،
القطيع ،أساطير النفاق«  ،آنچنان در دﻻلت بر ناداني مؤثّرند كه كالﺒدي خيالانگيز از افعال انساني بر

آنها پوشانده است تا بدين طريﻖ يگانگي و اتحاد بين طرفين استعاره ،احساس شود .بهعنوان نمونه

در عﺒارت » تكفّﻞ الدﱡﻻ ُر«؛ شاعر با شخصيتبخشي و جانبخشي به دﻻر ،قصد دارد ﺻفتي انساني
را به پديدهاي غير انساني نسﺒت دهد تا بهنوعي به نقش پُررنگ پول در جامعه و نقشآفريني آن در

پيشﺒرد اهداف غير اسﻼمي اشاره كند .اين شكﻞ كاربرد مي تواند نشاني از رنگ و بوي ادبيات غنايي
در اين سروده باشد زيرا شاعر از طريﻖ تشﺒيه يا استعارة شخﺺ ،متعلقات و اجزاي بدن او را به

عناﺻر مختلﻒ پيوند ميدهد) .مشتاقمهر؛  (١٩٢ :١٣٩٥در حقيقت ،شاعر به كمك نيروي تخيّﻞ،
مرز ميان انسان و اشياء ،مادّي و مجرّد ،زنده و بيجان را در هم شكسته ،يگانگي و اتّحاد را ميان

آنان برقرار مينمايد و بر امور مجرّد و معنوي ،لﺒاس محسوس ميپوشاند ،همانگونه كه اجسام را
در كالﺒد يك موجود زنده ظاهر ميسازد .وي در اين حالت يگانگي به همة اين پديدهها حسّ و
شخصيّت ميبخشد تا بدين سان روح و حيات انساني به خود گيرد ) .الصّائغ.(٤١٨ :١٩٨٧ ،

 -٧-٤تكرار :از جمله مهمترين مﻼحظات هر اديب ،گزينش عنوان براي كار ادبياش است.

پژوهشگر نيز با تمركز بر عنوان اثر ،ميتواند به اطﻼعات ارزشمندي دست يابد .عنواني كه سيّد

قطب براي شعرش برگزيده از اين قاعده مستثني نيست .نكته آنكه تكرار چندينبارة عنوان ،در متن
نيز حاوي پيامهايي براي مخاطب است .وي با تكرا واژة هُﺒﻞ ،قصد داشته ذهن مخاطب را به همراه

خود تا سرانجام مقصودش بكشاند .مجموع ًا چهارده بار واژة »هُﺒﻞ« ،در شعر بيان شده است .بسامد
اين تكرار ميزان پافشاري وي نسﺒت به الگوي گزينشي جامعه و مردم است و در اين رويكرد

ناداني ،مقولهاي بدون تاريخ
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آگاهانه از عنصر برجستگي بهره بُرده است .زيرا تكرار حاوي تأكيد و برجستهسازي براي مخاطب

است .بنابر ايدئولوژي وي ،مردم از دين حقيقي پيامﺒرشان دور شده و راه را به خطا ،برگزيدهاند.
هر بار اين تكرار را با اضافه كردن قيدي جديد ،مؤكّدتر از گذشته اعتراضش را بيان كرده است
 .٥نتيجﻪ

-١گزينش واژة هُﺒﻞ براي عنوان شعر و تكرار چندينبارة آن در بيت اول هر مقطع ،حاكي از
تأكيد شاعر بر روند اشتﺒاه جامعه در مسير خود است زيرا تكرار ،بهترين وسيله براي القاي عقيده

يا فكر است-٢.غالب فعﻞها ماضي و شكﻞ خﺒري دارند تا شاعر بدين وسيله از كارهايي خﺒر دهد
كه شايستة جامعه نيست-٣.وجوه كاربردي غالب فعلها خﺒري هستند .اين كابرد در زبانشناشسي
حكايت از آن دارد كه راوي نسﺒت به وقايع اطمينان كامﻞ دارد از اينرو سخن ساختاري گزارشگونه

دارد كه مجال تكذيب آن وجود ندارد-٤.استعارهها همه مكنيهاند زيرا شاعر تﻼش كرده مشﺒ ٌهبه

براي مخاطب مﺒهم باشد و با شخصيتبخشي به مشﺒّهها ،يگانگي و شخصيّت ميبخشد تا بدين
سان روح و حيات انساني به خود گيرد-٥ .گزينش شكﻞ و نوع جمله با دقت و ذكاوت شاعر همراه
است زيرا هرجا سخن از ثﺒوت يك فعﻞ يا ﺻفت است از جملههاي اسميه و هرگاه خﺒر از استمرار

است از جملههاي فعليه استفاده شده است-٦ .واجآوايي در گزينش واژهها هدفمند است زيرا غالﺒ ًا

مصوّتها بلند هستند و اين نشان از اندوه شاعر و فﻀاي سرد و سنگين جامعه دارد .شاعر در
تصويرپردازي جامعه در مجموع هنرمندي چيرهدست و تصويرگري ماهر است -٧ .شاعر از پديدة
تكرار براي اين هدف بهره جسته كه هم بر انتخاب اشتﺒاه مسير توسط مردم اشاره كرده باشد و هم
با آن كﻼمش را مؤكد كرده باشد و از اين منظر نگاه مخاطب را هم جلب كرده باشد.
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