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چکیده
اين مطالعه میکوشد چارچوبی نظری برای داوری در باب وقوع اخذ در شعر طرح کند .پرسش اين است
که با چه معیاری میتوان حکم به وقوع اخذ در شعر متأخر از شعر متقدّم داد و با چه روشی میتوان
نحوۀ اين اخذ را ارزيابی کرد؟ روش مطالعه تحلیلی – تطبیقی است .ابتدا با نگاهی انتقادی روند
مطالعات سرقت شعری در سنت بالغت عربی بازخوانی میشود .در اين بازخوانی تأکید میشود که
عبدالقاه ر جرجانی در ضمن مباحث مربوط به نظريۀ نظم ،در موارد پراکندهای به قضیۀ اخذ در شعر
پرداخته و برای تحلیل وقوع اخذ در اشعار متأخر از اشعار متقدم ،روشی نظاممند را به کار بسته که پس
از وی ناديده گرفته شده است .بر اين مبنا ،نخست روش وی در اين تحلیل تبیین میشود .سپس روش
تحلیل او با روش فرمالیستهای روس برای تحلیل رابطۀ تاريخی اشعار مقايسه میشود .اين مقايسه
نشان میدهد نظريۀ فرمالیسم در قرن بیستم برای اين تحلیل روشی مشابه با روش عبدالقاهر ارائه کرده
است .سپس بر اساس مبانی مشترک میان اين دو نظريه ،چارچوبی نظری برای داوری در باب اخذ در
شعر طرح میشود .در اين چارچوب تأکید میشود که معیار صدور حکم در باب وقوع اخذ ،فقط اشتراک
دو شعر در کاربست هنرسازههای نو است .نحوۀ وقوع اخذ نیز با اين روش ارزيابی میشود که تحلیل
شود هنرسازههای مشترک چه کارکردی در ساخت هر يک از دو شعر داشتهاند .مقايسۀ میان نحوۀ
کارکرد هنرسازههای مشترک می تواند نحوۀ اخذ شعر متأخر از شعر متقدم را نشان دهد .سرانجام در
يک مطالعۀ تطبیقی بر اساس معیار و روش مذکور ،چند نوع متفاوت از نحوۀ وقوع اخذ میان اشعار عمالً
تحلیل میشود.
واژههای کلیدی :اخذ در شعر ،سرقت شعری ،عبدالقاهر جرجانی ،نظريۀ نظم ،فرمالیسم.
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 .1مقدمه
قضیۀ اخذ از اشعار ديگران در آفرينش شعر ،که عمدتاً با عنوان «سرقت شعری»
شناخته میشود ،از چالشانگیزترين قضايای نقد شعر است .چراکه بررسی اشعار يک
شاعر در پرتو چنین نقدی ،مستقیماً بر جايگاه ادبی او تأثیر میگذارد که آيا او در
آفرينش شعری خالقیتی داشته يا صرفاً تقلید کرده؟ و يا اثر ديگران را گرفته و با اندکی
تغییر به نام خود عرضه کرده است؟ اهمیت اين نقد با نتايج خطیری که بهدنبال دارد،
اقتضا میکند که داوری در اين باب ،با احکامی اثباتپذير به دور از اعمال سلیقه و
غرضورزی همراه باشد .صدور احکام اثباتپذير در اين باره پیش از هر چیز به معیاری
برای تشخیص وقوع اخذ و روشی برای تحلیل نحوۀ اخذ نیازمند است؛ يعنی معیار و
روشی ثابت که پیش از انجام نقد بهگونهای مستدلّ تعريف شده باشند و بتوانند در نقد
نمونهها بهطور يکسان به کار بسته شوند .هدف از پژوهش حاضر رسیدن به چنین معیار
و روشی است.
بنابراين اين پژوهش میپرسد با چه معیار و چه روشی میتوان در باب وقوع اخذ در
يک شعر از شعر ديگر داوری کرد؟
از آنجا که قضیۀ «سرقت شعری» در سنت مطالعات بالغت عربی پیشینهای ديرين
و پُربار دارد ،برای پاسخ به پرسش مذکور ،اين مقاله با روش تحقیق کتابخانهای به
تحلیل منابع سرقت شعری در اين سنت پرداخته و نهايتاً به آراء عبدالقاهر جرجانی
ضمن نظريۀ نظم در دو کتاب دالئل اإلعجاز و اسرار البالغة رسیده است .از سوی ديگر
از آنجا که در قرن بیستم میالدی ،نظريۀ فرمالیسم روسی نیز در مباحث تطوّر تاريخی
شعر ،قضیۀ ارتباط اشعار با يکديگر در بستر زمان را تحلیل کرده ،برای رسیدن به پاسخ،
آراء فرمالیستها نیز در اين باره بررسی شده است؛ بهويژه به اين دلیل که مبانی نقد
شعر در سنت بالغت عربی ،با مبانی تحلیل فرمالیستی اشتراکات قابلتوجهی دارد (ر.ک:
شفیعی کدکنی.)295 :1391 ،

در اين نوشتار ابتدا تاريخ مطالعات سرقت شعری در سنت بالغت عربی با رويکردی
انتقادی بررسی میشود و سپس بر تحلیل آراء عبدالقاهر جرجانی دربارۀ سرقت شعری
در نظريۀ نظم تمرکز میشود .البته چون مباحث وی در اين باره بدون نظمی خاص در
دو کتاب سابقالذکر پراکنده شده ،تالش شده تا پس از استخراج اين مباحث از دو
کتاب ،به آنها نظمی منطقی بخشیده شود ،بهگونهای که بتوان از آراء وی نتیجهای
روشن گرفت .پس از آن ،آراء فرمالیستها در باب رابطۀ اشعار در سیر تطور شعر مطالعه
میشود .البته چون مباحث ايشان نیز در اين باره بر مطالعات مختلف آنها استوار است،

ادب عربی ،سال  ،10شمارة  ،2پاییز و زمستان 63/ 1397

تالش شده اين مباحث نیز در نظمی منطقی ارائه شوند .نهايتاً از گذر تحلیلی تطبیقی
میان آراء عبدالقاهر و فرمالیستها ،معیاری برای حکم به وقوع اخذ ،و روشی برای
تحلیل نحوۀ وقوع اخذ در يک شعر از شعری ديگر طرح میشود .اما برای اينکه اين
طرح در حد مطالعۀ نظری باقی نماند ،در بخش آخر نحوۀ کاربست معیار و روش
مطلوب برای داوری عمالً نشان داده میشود .اين تطبیق عملی ،بر اساس روابط
گوناگونی که میان اشعار میتواند حاکم باشد ،در پنج محور انجام میشود.
در پیشینۀ اين پژوهش ،نخست در حوزۀ بازخوانی مطالعات سرقت شعری بايد از
چند کتاب برجسته ياد کرد :النقد املنهجي عند العرب از محمد مندور که روشهای نقد

در اين مطالعات را تحلیل کرده است .کتاب مشکلة السرقات يف النقد العريب از محمد
مصطفی هدّارة که منابع اين مطالعات را بررسی کرده است .کتاب السرقات األدبیة از
بدوی طبانه که رويکرد اين مطالعات به موضوع ابتکار و تقلید را واکاوی کرده است.
احمد مطلوب نیز در کتاب عبدالقاهر الجرجانی :بالغته ونقده ،صرفاً به آراء عبدالقاهر
در اين موضوع توجه کرده است .از سوی ديگر برخی پژوهشها نیز مطالعات سرقت
شعری را با نظريۀ بینامتنیت تطبیق دادهاند که در اين زمینه بايد ابتدا از دو کتاب جامع
ياد کرد :من األخذ األديب إلی التداخل النصي از محمد قنوش که گزارش مفصلی از
موضوعها و چالشهای مطالعات سرقت شعری ارائه کرده ،و سپس اين مطالعات را با
نظريۀ بینامتنیت مقايسه کرده است .کتاب التناص الشعري :قراءة أخری لقضیة السرقات از
مصطفی السعدنی که در دامنۀ وسیعی به اين مقايسه پرداخته است .بعالوه ،محمد
عبدالمطلب نیز در کتاب قضایا احلداثة عند عبدالقاهر اجلرجاين صرفاً به مطابقت آراء
عبدالقاهر در اين موضوع با نظريۀ بینامتنیت توجه کرده است .در مقالهای متمرکزتر،
عالءالدين رمضان السید نیز در ظاهرة التناص بنی اإلمام عبد القاهر اجلرجاين وجولیا
کریستیفا ،آراء عبدالقاهر در اين باب را صرفاً در پرتو آراء ژولیا کريستوا ،بنیانگذار نظريۀ
بینامتنیت ،بررسی کرده است .با اين همه اما پژوهشی يافت نشد که معیار عبدالقاهر
برای حکم به وقوع اخذ ،و روش وی برای تحلیل اخذ در شعر را مشخص کرده باشد.
البته بايد توجه داشت که دستيابی به معیار و روشی که وی در دو کتابش مدّ نظر
دارد ،مستلزم استخراج مباحث مربوطه ،تنظیم آنها در نظامی منطقی ،و تحلیل آنها
در پرتو نظريۀ نظم است؛ و اين اقدامی است که در مقالۀ حاضر انجام میشود.
اما در زمینۀ بررسی رابطۀ آراء عبدالقاهر با آراء فرمالیستها بايد از مقالۀ «تناسب
ساختار با محتوا با توجه به دو نظريۀ نظم وآشنايیزدايی» از حسن مقیاسی و مطهره
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فرجی ياد کرد که همانندی آراء ايشان را در موضوع آشنايیزدايی ثابت میکند .البته
عباس التونسی نیز در مقدمهاش بر ترجمۀ مقالۀ «الفن باعتباره تکنیکاً» از ويکتور
اشکلوفسکی که در آن ايدۀ آشنايیزدايی را پرورده ،به اين همانندی اشاره کرده؛
همچنانکه پژوهشهای ديگری نیز به مشابهت کلی میان آراء عبدالقاهر و فرمالیستها
اشاره کردهاند؛ از آن جمله مقاالت «نظم و ساختار در نظريۀ بالغت جرجانی» (مشرف،
« ،)311 :1386بررسی همانندیهای نظريات عبدالقاهر جرجانی با ساختارگرايی و نقد

نو» (هادی و سیدقاسم« ،)137 :1392 ،ساختار موسیقايی قصیدۀ فلسفه الحیاة بر پايۀ مکتب
فرمالیسم» (لمراسکی و ديزآبادی ،)36 :1393 ،و بهويژه کتاب رستاخیز کلمات از محمدرضا
شفیعی کدکنی که بر تبیین اين مشابهت درنگ کرده است (شفیعی کدکنی.)295 :1391 ،
با اين همه اما پژوهشی يافت نشد که به مطالعۀ تطبیقی آراء عبدالقاهر در باب
سرقت شعری ،با آراء فرمالیستها در باب تطور شعر پرداخته باشد .بنابراين مقالۀ حاضر
عالوه بر تحلیل آراء عبدالقاهر ،رابطۀ آراء وی با آراء فرمالیستها را نیز بررسی خواهد
کرد ،تا از اين رهگذر به چارچوبی نظری برای داوری در باب قضیۀ اخذ در شعر برسد.
 .2سرقت شعری در سنت مطالعات بالغت عربی
قضیۀ سرقت يا اخذ در آفرينش شعر ،از ديرينترين قضايای دانش بالغت عربی است که
ل بسیاری را
از قرن دوم در ضمن مباحث نقد شعر طرح شده و بهمرور کتابهای مستق ّ
به خود اختصاص داده و رفتهرفته به مبحثی ثابت در خاتمۀ کتابهای بالغت تبديل
شده است (ر.ک :حالوی .)170 :1990 ،در اين موضوع مسئلۀ اصلی اين است که کدام
بخش از اشعار يک شاعر ،از شعرهايی که قبال شاعران ديگر سرودهاند ،گرفته شده است؟
منظور از اين «گرفته شدن» اين است که شاعری اثر خود را بر مبنای اثری از
شاعری ديگر خلق کرده باشد و از طريق گرفتن معنای آن اثر يا لفظ آن و يا هر دو،
اثری ديگر را به نام خود ارائه کرده باشد (طبانة 275 :1988 ،؛ يعقوب و عاصی 58 :1987 ،؛
قنوش .)16 :2013 ،ناقدانی که چنین عملی را در آفرينش شعر ناروا میديدهاند ،آن را با
اصطالحاتی منفی همچون سرقت و إغاره و انتحال وصف میکردند و ناقدانی که اين
عمل را طبیعت سرودن شعر میدانستند ،اصطالحاتی مثبت همچون اخذ و احتذاء و
اقتباس را در توصیف آن به کار میبستند (طبانة 34 :1986 ،؛ قنوش.)32 ،18 :2013 ،
ناقدان شعر عربی از ديرباز به کشف مآخذ اشعار متأخّر در اشعار متقدّم اهتمام
داشتهاند و نمونههای مشابهی را که میيافتهاند همپای هم ارائه میکردهاند .اين اقدام از
اواخر قرن دوم و اوايل قرن سوم در کتابهايی چون سرقات الکمیت عن القرآن و غیره
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از ابن کناسة (فو  207هـ.ق) ،سرقات الشعراء و ما اتّفقوا علیه
إغارة کثیر علی الشعراء از زبیر بن بکّار (فو  256هـ.ق) و سرقات الشعراء از ابن طیفور (فو
از ابن سکیت (فو  243هـ.ق)،

 280هـ.ق) آغاز شده و در بقیۀ آثار مربوط به اين موضوع ادامه يافته است (ر.ک :هدّارة،

 .)88 :1981اما سپس از قرن چهارم اين موضوع جنبۀ فنیتری يافته و اين مسأله برای
ناقدان اهمیت يافته که اشعار متأخّر در اخذ از اشعار متقدّم چگونه عمل کردهاند؟
از اين منظر ،برجستهترين آثاری که به ذکر نمونههای آخذ و مأخوذ بسنده نکردهاند
و از نوع رابطۀ میان آنها نیز سخن گفتهاند ،عبارتاند از املوازنة بنی أيب متام و البحتي از

آمدی (فو  370هـ.ق) ،حلیة المحاضرة از ابن مظفر حاتمی (فو  388هـ.ق) ،الوساطة بنی املتنب و
خصومه از قاضی جرجانی (فو  392هـ.ق) ،المنصف للسارق و المسروق منه از ابن وکیع (فو

 393هـ.ق) ،کتاب الصناعتین از ابوهالل عسکری (فو  395هـ.ق) ،العمدة
 456هـ.ق) و المثل السائر از ابوالفتح ابناثیر (فو  637هـ.ق)( .بهترتیب ر.ک :اآلمدی:1992 ،

از ابن رشیق (فو

345؛ الحاتمی203 :1979 ،؛ القاضی الجرجانی186 :1966 ،؛ ابنوکیع102 :1994 ،؛ العسکری:1419 ،

196؛ ابنرشیق280 :1981 ،؛ ابوالفتح ابناألثیر .)366 :1939 :در اين منابع ناقدان با مطالعۀ
نمونهها کوشیدهاند نوع رابطۀ میان اشعار آخذ و مأخوذ را نیز تبیین کنند .آنها در اين
راستا انواع اين روابط را مفصّالً دستهبندی کردهاند و از اين بحث کردهاند که در هر نوع،
بهلحاظ لفظی يا معنايی چه نوع رابطهای میان اشعار وجود دارد و هر رابطه چه ارزشی
را برای شعر جديد تعیین میکند (ر.ک :قنوش.)37 :2013 ،
در اين منابع گرچه نمونههای بسیاری از اشعار آخذ و مأخوذ ارائه شده است ،اما
مشخص نشده با چه معیاری میتوان وقوع اخذ در اشعار متأخر از اشعار متقدّم را
تشخیص داد (ر.ک همان .)142 ،137 :همچنین گرچه انواع روابط ممکن میان اشعار آخذ و
مأخوذ در اين منابع مفصالً دستهبندی شده ،اما مشخص نشده با چه روشی میتوان
رابطۀ میان اين اشعار را تحلیل کرد .البته آمدی در الموازنة و قاضی جرجانی در
الوساطة در موارد متعددی به تحلیل نمونههای مذکور پرداختهاند تا احکام خود را به
داليل الزم مستند کنند (ر.ک :اآلمدی 371 :1992 ،؛ القاضی الجرجانی .)209 :1966 ،اما حتی
اين دو نیز از چیستی معیارها و چگونگی روش خود در تحلیل سخن نگفتهاند و به
تحلیل موضعی پرداختهاند؛ يعنی در رويارويی با هر نمونه صرف ًا فراخور همان نمونه
بحث کردهاند (ر.ک :مندور 389 :1996 ،؛ العشماوی 404 :1979 ،؛ عبّاس.)176 :1983 ،
اما ناقدی که در اواسط قرن پنجم ضعف مطالعات سرقت شعری را بهلحاظ
روشمندی دريافته ،عبدالقاهر جرجانی است که در کتابهای دالئل اإلعجاز و أسرار
البالغة از اين ضعف انتقاد کرده است .وی در اين دو کتاب در اصل به طرح نظريهای
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پیرامون تحلیل سخن ادبی ،بهويژه شعر پرداخته که نهايتاً به اثبات اعجاز قرآن از نظر
بیان ختم میشود؛ اما در ضمن طرح اين نظريه ،که به نظريۀ «نظم» مشهور است،
دربارۀ روش تحلیل در بررسی قضیۀ اخذ نیز بحث کرده است .البته آراء عبدالقاهر در
اين باره در آراء ناقدان پیش از وی ،بهويژه جاحظ و ابوهالل عسکری و آمدی و قاضی
جرجانی ريشه دارد .اما اين تنها عبدالقاهر است که بر مبنای يک نظريه روشی برای
تحلیل شعر ارائه کرده است (ر.ک :مندور 389 :1996 ،؛ قنوش .)176 :2013 ،با اين حال
ناقدانی که پس از عبدالقاهر در حوزۀ مطالعات سرقت شعری قلم زدهاند ،از روشی که
وی در اين عرصه ارائه کرده چشم پوشیدهاند و باز رويۀ ناقدان پیشین را پیش گرفتهاند
و بدون اينکه معیار و روشی برای تحلیل ارائه کنند ،به ذکر نمونههای آخذ و مأخوذ و
دستهبندی انواع روابط میان آنها پرداختهاند (ر.ک :العشماوی398 :1979 ،؛ هدّارة:1981 ،
ال
 .)207 ،138اين بازگشت در آثاری که پس از عبدالقاهر نگاشته شده مشهود است؛ مث ً
در منهاج البلغاء و سراج األدباء از حازم قرطاجنی (فو  684هـ.ق) ،جوهر الکنز از نجمالدين
ابن اثیر (فو  737هـ.ق) يا اإليضاح از خطیب قزوينی (فو  739هـ.ق)( .ر.ک حازم 192 :1981 ،؛
نجمالدين ابن األثیر 160 :2009 ،؛ الخطیب القزوينی.)301 :2003 ،

البته مباحث جرجانی پیرامون روش تحلیل اشعار آخذ و مأخوذ نیز از اين حیث قابل
نقد است که وی اين مباحث را در کتابی مستقل ،يا حداقل در فصلی مجزا ارائه نکرده؛
بلکه ديدگاههای خود را در اين زمینه بهطور پراکنده در دو کتاب يادشده طرح کرده
است.
بنابراين روشی که عبدالقاهر طرح کرده ،بايد از میان مجموعۀ آراء وی در پرتو نظريۀ
نظم استخراج ،تنظیم و تحلیل شود.
 .3اخذ در شعر از دیدگاه نظریۀ نظم
عبدالقاهر جرجانی به قضیۀ اخذ رويکردی مثبت دارد و استفادۀ شاعران متأخّر از اشعار
شاعران متقدّم را نوعی «احتذاء» و پیروی طبیعی میداند که در عملکرد شاعران بزرگ
نیز جريان دارد (اجلرجاين .)468 :1992 ،بنابراين از ديدگاه او شباهت اشعار متأخر با اشعار
متقدّم دلیلی برای نکوهش شاعران متأخر نمیشود (همان .)489 ،252 :زيرا يک معنا را
میتوان در صورتهای شعری گوناگون ارائه کرد و ويژگیهايی را در ارائۀ آن به کار
بست که نسبت به اشعار قبل تازگی داشته باشند (همان .)305 :1991 :يا ممکن است
شاعر متقدّم معنايی را در صورتی ناپیراسته بیان کرده باشد اما شاعری متأخّر همان
معنا را در صورتی شگفت عرضه کرده باشد (همان .)489 ،422 :1992 :يا ممکن است
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تعبیری که پیشتر هنری به شمار میرفته ،بهسبب کثرت کاربرد در بستر زمان مبتذل و
عامّی شده باشد؛ سپس شاعری با ايجاد تغییری در آن تعبیر قديمی ،در شعر خود
نمودی نو به آن ببخشد (همان .)210 :1991 :اما پیش از هر چیز اين اهمیت دارد که
اساساً با چه معیاری میتوان حکم داد که در يک شعر ،اخذ از شعری ديگر رخ داده
است؟ عبدالقاهر استدالل میکند که معیار اين داوری نمیتواند معنای شعر باشد ،بلکه
بايد صورتی باشد که در هر شعر معنا را ارائه کرده است .پیش از رجوع به تحلیل
عبدالقاهر از اين معیار ،بايد نخست ديدگاه وی را نسبت به صورت و معنای شعر دانست.
عبدالقاهر معنای شعر بهمثابۀ غرض کلّی شعر را چیزی جدای از معنای شعر بهمثابۀ
ال
داللت شعر میداند .غرض شعر در نظر او همان معنی و مضمون کلّی کالم است؛ مث ً
ستايش دانش .اما داللت شعر آن معنايی است که ساخت و صورت شعر در کلیّت خود
ارائه میکند؛ مثال در «توانا بُوَد هر که دانا بُوَد» کالم بر شمول در اسناد توانايی به
دانايی داللت دارد .بنابراين اگر معنا را غرض در نظر بگیريم ،معنای شعر ايدهای ذهنی
است و از صورت شعر که نمودی عینی دارد جداست .اما اگر معنا را داللت شعر در نظر
بگیريم ،معنای شعر عین ًا همان صورت شعر است (اجلرجاين .)507 ،366 :1992 ،او از باب
تمثیل می گويد غرض شعر همچون طال و نقره است که در دسترس همه قرار دارد .اما
صورت و ساخت شعر همچون صورت انگشتری است که به شیوهای خاص از آن مادۀ
خام ساخته میشود (همان .)255 :بنابراين آنچه که ويژگی جنس شعر است ،شیوۀ
ساخت آن است و آنچه که نهايت ًا در قالب شعر عرضه میشود ،ساختی ويژه از کالم
است .اکنون میتوان به تحلیل عبدالقاهر از مسألۀ معیار رجوع کرد.
او میگويد صدور حکم به وقوع اخذ در يک شعر يا بر مبنای همانندی دو شعر در
غرض صورت میپذيرد (مثل مدح شجاعت) و يا در همانندی آنها در نحوۀ داللت بر آن
غرض که به ساخت شعر برمیگردد (مثل تشبیه فرد شجاع به شیر) (همان.)263 :1991 ،
سپس استدالل میکند که اغراض شعری يا همان معانی صريح شعری ،همگانی
هستند و در دسترس همه قرار دارند و بنابراين اشتراک دو شعر در يک غرض و معنای
صريح نمی تواند دلیلی بر تقدّم يک شاعر باشد و داخل در بحث اخذ شود .نحوۀ داللت
شعر بر غرض يا همان ساخت شعر نیز اگر از طريق تعابیری باشد که نزد همۀ شاعران
مشهور است ،مثل همان تشبیه فرد شجاع به شیر ،اين نیز نمیتواند دلیلی بر تقدّم
شاعر و داخل در بحث اخذ باشد .اما اگر نحوۀ داللت و ساخت شعر از طريق تعابیری
باشد که شاعر با تدبّر و تفکر شخصیاش ابداع کرده ،اين جنبه از شعر میتواند دلیلی بر
تقدّم و اولويت شاعر باشد و بنابراين میتواند از سوی شاعری ديگر اخذ شود .بر اين
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اساس ،حتی اگر شاعری در يک تعبیر مشهور  ،ابداعی به خرج دهد و صنعت تازهای به
آن بیافزايد و آن را از صورت آشنايش خارج کند ،اين تعبیر نیز ابداعی و قابل اخذ به
شمار میرود (همان.)338 :
به اين ترتیب معیار صدور حکم در باب وقوع اخذ ،اشتراک دو شعر در تعبیری
ابداعی است؛ و نه اشتراک در معنا يا اشتراک در تعابیر عام .اما با چه روشی میتوان
جايگاه تعبیر مشترک در ساخت دو شعر را تحلیل کرد؟ عبدالقاهر برای تحلیل ساخت
شعر ،از اصطالح «نظم» استفاده میکند .نظم در نظر او عبارت است از ساختی که از
نحوۀ تنظیم واحدهای داللتگر بر اساس معانی نحوی تولید میشود (اجلرجاين:1992 ،
 .)420در شناخت «واحدهای داللتگر» بايد دانست که در ديدگاه عبدالقاهر واژهها نه
بهمثابۀ آوا ،بلکه بهمثابۀ واحدهايی که بر معنايی داللت دارند اهمیت دارند (همان،46 :
« .)399 ،52معانی نحوی» نیز عبارتاند از معناهايی که واژهها درون جمله با پذيرش
نقشهای نحوی کسب میکنند (همان .)452 :واحد جمله در واقع بر اساس پیوند واژهها
بر اساس معانی نحوی ساخته میشود .اين پیوند نه بر اساس چیدمان واژهها بهمثابۀ
لفظ صورت میپذيرد و نه صرفاً بر اساس داللتهای منفردی که واژهها بهطور مستقل
دارند؛ بلکه بر اساس روابطی صورت میپذيرد که معانی نحوی میان واژههای داللتگر
برقرار میکنند (همان . )4 :1991 :از اين ديدگاه ،عبدالقاهر ساخت شعر را کلیّتی واحد در
نظر میگیرد که از مجموعۀ روابط میان اجزاء شعر تشکیل میشود ،و نه صرفاً از اجزاء
شعر (همان .)95 ،93 :1992 :در اين ساخت هر جزئی از شعر نقشی سازنده در خلق کلیّت
شعر ايفا میکند و بنا به علتی در جايگاهی مشخص قرار میگیرد (همان .)49 ،45 :سپس
او برای شعر مراتبی از ارزش را قائل میشود و معتقد است اگر نظم شعر ،ساختی ساده
و معمولی داشته باشد ،فضیلتی ندارد .اما اگر نظم شعر نشان از خالقیت شاعر در
گزينش روابط میان واژهها داشته باشد ،اين نوع نظم ،ارزشمند است (همان .)35 :بر اين
مبنا او تحلیل می کند که راه مقايسۀ دو شعر ،بررسی نوع و میزان هنرورزی و صناعت
در نظم شعر است (همان .)286 ،98 :البته او باز برای نظم هنری نیز مراتبی از ارزش را
قائل میشود .زيرا نوع هنروزی و شیوۀ کاربست صناعتهای هنری ،بسته به تأثیر و
جايگاهی که در خلق نظم شعر دارد ،دارای مراتبی از زيبايی و موفقیت است (همان،74 :
.)85

به اين ترتیب بر مبنای نظريۀ نظم ،بر اساس اشتراک دو شعر در کاربست صناعات
هنری ابداعی ،میتوان حکم به وقوع اخذ در شعر متأخّر از شعر متقدّم داد .سپس برای
شناخت عملکرد شعر متأخّر در اين اخذ ،بايد نحوۀ تعامل صناعات مشترک با ديگر
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اجزاء هر يک از دو شعر تحلیل شود تا مشخص شود آن صناعت در نظم هر يک چه
کارکردی دارد.
پس از اينکه روش مدّ نظر عبدالقاهر برای تحلیل قضیۀ اخذ تبیین شد ،در بخش
بعد ديدگاه نظريۀ فرمالیسم در رابطه با قضیۀ تطوّر شعر بررسی میشود تا روشی که
اين نظريه برای تحلیل روابط میان اشعار در بستر زمان ارائه میکند نیز مشخص شود.
 .4رابطۀ اشعار در سیر تطوّر شعر در نظریۀ فرمالیسم روسی
نظريۀ فرمالیسم در دهۀ دوم از قرن بیستم میالدی ،در روسیه و در پی مطالعات
زبان شناسان جوانی شکل گرفت که به تحقیق دربارۀ مسألۀ زبان در ادبیات میپرداختند
(نیوا 18 :1373 ،؛ برسلر .)46 :1389 ،آنها در مطالعۀ ادبیات رويکردهای تاريخی و
جامعهشناختی و روانشناختی را کنار گذاشتند و بر آثار ادبی صرفا به عنوان
ساختهای زبانی تمرکز کردند (احمدی 44 :1380 ،؛ شفیعی کدکنی .)62 :1391 ،اين
پژوهشگران نوگرا بهسبب تمرکز بر شاخصهای عینی در ادبیات ،فرمالیست يا شکلگرا
نام گرفتند (احمدی.)42 :1380 ،
از ديدگاه فرمالیستها ،شعر در ماهیت خود ،محصول عملکرد نقش شعری زبان
است که در تولید اثر زبانی اصالت را به نحوۀ کاربست عناصر زبان میدهد .عناصر زبانی
در نقش شعری زبان صرف ًا بهمثابۀ ابزاری برای انتقال اطالعات در کالم به کار نمیروند؛
بلکه در اين نقش ،نحوۀ کاربست عناصر زبانی در تولید کالم اهمیت دارد (ياکوبسن،
 93 :1388؛ آيخنباوم .)39 :1392 ،بر اين مبنا فرمالیستها در مطاالعۀ علمی ادبیات بر
ويژگیهای خاص آثار ادبی تمرکز میکنند که در ويژگی «ادبیت» نمود میيابد (آيخن-
باوم .)38 :1392 ،البته اين بدان معنا نیست که موضوع کالم در ادبیات کارکردی ندارد؛
مسئلۀ اصلی ،اولويت نقش شعری زبان در ادبیات است .در نقش شعری تالش میشود
عناصر زبان از کارکرد عادتی که در زندگی روزمره دارند ،جدا شوند و بهنحوهای در تولید
کالم به کار روند که جلب توجه کنند .اين فرآيند در نظريۀ فرمالیسم« ،آشنايیزدايی»
نام دارد (اشکلوفسکی.)89 :1392 ،
آشنايیزدايی از طريق برجستهسازی عناصر زبان ،زبان را از قالبهای خودکار خارج
میکند تا نحوۀ کاربست آن جلب توجه کند .بنابراين سازوکار نقش شعری زبان برای
آشنايیزدايی ،برجسته سازی عناصر زبان در کالم است .اين برجستهسازی يا از طريق
انحراف از قواعد حاکم بر زبان خودکار صورت میپذيرد و يا از طريق افزودن قواعدی بر
قواعد زبان خودکار (صفوی .)43 :1394 ،شگردهای ادبی در واقع از طريق همین
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برجستهسازی عناصر زبان شکل میگیرند .کاربست شگردهای ادبی عمالً به شکلگیری
سازههايی هنری میانجامد که در اصطالحی عام «هنرسازه» نامیده میشوند (شفیعی
کدکنی .)149 :1391 ،بر اين اساس شعر عمالً با ظهور هنرسازههای زبانی بهعنوان
شگردهای برجستهسازی عناصر زبان پديد میآيد؛ اما نه صرفاً از توالی و ترکیب
هنرسازهها .آن چه در شعر اهمیت دارد ،نحوۀ تعامل عناصر شعر است که مجموعهای
پويا و نظاممند از تعامل میان اجزاء را میسازد .اين تعامل همبسته میان عناصر شعر،
فرم شعری را تولید میکند .بر اين اساس ،تعامل متقابل میان هنرسازههای زبانی
مهمترين مؤلفۀ فرم شعری است و طراز شعر ،به میزان موفقیت شعر در خلق هنرسازهها
و تنظیم آنها در يک تعامل منسجم بستگی دارد (همان 330 :؛ احمدی52 :1380 ،؛
تینیانوف.)131 :1392 ،

در رابطه با داللت شعر ،فرمالیستها تحلیل میکنند که چون عناصر زبانی فی نفسه
داللتگرند ،فرم بهمثابۀ چارچوبی از عناصر زبان حامل محتواست .بنابراين محتوا بخش
جدايی ناپذير فرم است و فرم نیازی به مفهوم مکمّل ديگری با عنوان محتوا ندارد .اما
مضمونی که شعر در کلیّت خود بر آن داللت دارد« ،درونمايه» است (آيخنباوم:1392 ،
45؛ توماشفسکی .)293 :1392 ،بنابراين از نگاه فرمالیستی داللت شعر چیزی جدای از فرم
شعر نیست ،اما مضمونی که فرم در کلیّت خود بر آن داللت دارد ،درونمايۀ شعر است.
بر اين مبنا ،تحلیل شعر از ديدگاه فرمالیستی ،بررسی نحوۀ تعامل عناصر داللتگر در
راستای خلق هنرسازههای زبانی در چارچوبی منسجم برای ايفای درونمايهای خاص
است.
فرمالیستها دربارۀ رابطۀ تأثیر و تأثر میان اشعار ،در مباحث تطوّر شعر در بستر
زمان بحث میکنند .از نظر آن ها از تمام تأثیراتی که بر تاريخ ادبیات اعمال میشود،
عمدهترينش تأثیر آثار بر آثار است .زيرا تجربههای ادبی پیشینیان میراثی است که به
يک اديب میرسد و او از آن بهرهمند می شود و بنابراين آثار ادبی در ارتباط با ديگر آثار
ادبی خلق میشوند .بر اين اساس ،هر اثر ادبی جديد ،ساخت تازهای است که بر اساس
عناصر از پیش موجود شکل میگیرد (ر.ک :آيخنباوم 52 :1392 ،و 72؛ توماشفسکی:1392 ،
294؛ تینیانوف .)138 :1392 ،فرمالیستها تأکید دارند که هنرسازههايی که زمانی بديع
بودهاند ،در طول زمان خودکار میشوند و ديگر جلب توجّه نمیکنند .در اين هنگام
شاعران با تغییراتی که در هنرسازههای خودکارشده اعمال میکنند از آنها
آشنايیزدايی میکنند و باز آنها را فعّال میگردانند .فرمالیستها سیر تطوّر فرمهای
شعری در بستر تاريخ را بر اساس بازگشت هنرسازهها در فرمهای شعری جديد تحلیل
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میکنند (شفیعی کدکنی .)238 ،230 ،155 ،105 :1391 ،از اين منظر کارکرد هنرسازههای
قديمی در شعرهای جديد نهتنها رويدادی طبیعی است ،بلکه تطوّر شعر در ماهیت خود
به آن وابسته است.
بنابراين در مقايسۀ اشعار متقدّم با اشعار متأخّر نمیتوان صرف ًا به حضور
هنرسازههای مشترک در اشعار اکتفا کرد .بلکه اين نحوۀ کارکرد هنرسازههای مشترک
در تنظیم اشعار است که میتواند معیاری معتبر برای مقايسه باشد .زيرا آنچه که در
تطوّر فرمهای شعری اهمیت دارد ،برقراری گونهای جديد از تعامل میان عناصر فرم
است ،نه صرفاً داخل کردن يک عنصر قديمی در اثر جديد .پس در ارزيابی روابط
فرم های شعری در فرآيند تبديل يک فرم به فرمی ديگر ،بايد رابطهای بررسی شود که
يک عنصر با ديگر عناصر نظام و در نتیجه با کل نظام برقرار میکند (تینیانوف:1392 ،
 .)137 ،132بنابراين برای بررسی روابط میان فرمهای شعری ،بايد بر نوع کارکرد
هنرسازهها در ساخت فرم شعر تمرکز کرد و رابطۀ دو شعر را بر اساس رابطهای که از
نظر شیوۀ کاربست هنرسازهها دارند ،بررسی کرد.
 .5معیار و روش برای داوری در باب وقوع اخذ در شعر
مطالعۀ تطبیقی آراء عبدالقاهر و فرمالیستها نشان میدهد که آنها در ارائۀ روشی برای
تحلیل رابطۀ اشعار متأخّر و اشعار متقدّم رويکردی همسو دارند .اين همسويی در چهار
محور عمده نمود میيابد .1 :عبدالقاهر غرض کلی شعر را چیزی جدای از داللت شعر
میداند و داللت شعر را عیناً همان ساخت شعر میداند؛ فرمالیستها نیز درونمايۀ شعر
را چیزی جدای از محتوای شعر میدانند و محتوای شعر را عین ًا همان فرم شعر
میدانند .2 .عبدالقاهر استدالل میکند که ويژگی جنس شعر داشتن غرض نیست ،بلکه
نحوۀ تنظیم صناعات زبانی بر مبنای معانی نحوی است؛ فرمالیستها نیز استدالل
میکنند که ويژگی جنس شعر داشتن درونمايه نیست ،بلکه نحوۀ تعامل هنرسازههای
زبانی در راستای خلق فرمی منسجم است .3 .عبدالقاهر صدور حکم به اشتراک دو شعر
در شعريّت را مبتنی بر اشتراک آنها در کاربست صناعات هنری میداند؛ فرمالیستها
نیز در تحلیل رابطۀ دو فرم شعری ،بر اشتراک در کاربست هنرسازهها تأکید دارند.4 .
عبدالقاهر معتقد است برای مقايسۀ دو شعر بايد در هر يک از آنها نحوۀ تعامل صناعات
هنری با ديگر اجزاء شعر بررسی شود؛ فرمالیستها نیز تأکید دارند برای مقايسۀ دو فرم
شعری ،بايد در هر يک از آن دو نحوۀ تعامل هنرسازهها با ديگر اجزاء شعر بررسی شود.
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بنابراين در امتداد روشی که عبدالقاهر برای ارزيابی روابط میان اشعار آخذ و مأخوذ
ارائه کرده ،میتوان از روشی بهره گرفت که فرمالیستها برای تحلیل روابط فرمهای
شعری در سیر تطوّر شعر ارائه کردهاند .در نتیجۀ اين تطبیق مشخص میشود صدور
حکم به وقوع اخذ در شعر متأخر از شعر متقدّم نمیتواند بر مبنای اشتراک دو شعر در
غرض و درونمايه باشد ،بلکه بايد بر اساس اشتراک آنها در کاربست هنرسازههای
ابداعی در ساخت شعر باشد .سپس برای شناخت نوع رابطۀ دو شعر ،بايد بررسی کرد که
هنرسازۀ مشترک در هر يک از دو شعر چه تعاملی با هنرسازههای ديگر و نهايت ًا چه
کارکردی در تنظیم فرم شعر دارد.
بر مبنای معیار و روشی که از تطبیق آراء عبدالقاهر و فرمالیستها بهدست میآيد،
در ادامه چند نمونه از اشعاری که در منابع سرقت شعری ذکر شدهاند تحلیل میشود.
اين مطالعۀ تطبیقی حاالت مختلفی از رابطۀ دو فرم شعری را در چند محور بررسی
میکند ،و نظر به تنگنای مجال در هر محور به طرح دو نمونه اکتفا میکند .اين محورها
صرف ًا برای تنظیم يک بحث تطبیقی طرح شدهاند و در پوشش همۀ انواع روابطی که
ممکن است بر دو شعر حاکم باشد ،ادعای جامعیت ندارند .همچنین بايد توجه داشت
که نمونهها بر مبنای يک معیار و روش مستدلّ و ثابت تحلیل میشوند و اين تفاوتی
عمده است که اين تحلیل با تحلیلهای رايج در منابع سرقت شعری دارد.
 .6تحلیل تطبیقی از وقوع اخذ میان دو فرم شعری
در اين بخش برای مقايسۀ دو شعر متقدّم و متأخّر ،نحوۀ کارکرد هنرسازۀ مشترک در
تعامل با ديگر هنرسازهها در تنظیم دو فرم شعری بهطور مقايسهای تحلیل میشود .اين
تحلیل تطبیقی ذيل اين عناوين تنظیم میشود :تکرار هنرسازه در فرم ،بدسازی
هنرسازه در فرم ،بهسازی هنرسازه در فرم ،بازسازی هنرسازه در فرم و بازگويی
درونمايه در فرم.
 .1-6تکرار هنرسازه در فرم

در شعر متقدّم آمده:
ِ
ِ
أكرُمهُ
ما َ
غاب َع ْن ُكم م َن ا ِإلقدام َ

ِ
َنصار َوالشِّيَ ُع
الر ِ
فِي َّ
وع إ ْذ غابَت األ ُ
تمام)315/2 :2004 ،
(أبي ّ

«اگر ياران و پیروان در جنگ تو را ترک کردند ،دالوری با واالترين حالتش تو را
ترک نکرد».
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و در شعر متأخّر آمده:
لَم يُسلِ ِم ال َكر فِي األَ ِ
هجتَهُ
عقاب ُم َ

صحاب َو ِّ
إن كا َن أسلَ َم َها األَ
الشيَ ُع
ُ
(املتنب)232 :2008 ،

«گرچه ياران و پیروان ،جان او را واگذاشتند ،تاختن در پی دشمنان جانش را
وانگذاشت».
«جنگاوری ممدوح بههنگام ترک شدن از سوی ياران» ،هنرسازهای تعبیری است که
در هر دو شعر ،شجاعت ممدوح را بهعنوان غرض شعر بیان کرده است .لذا بهسبب
اشتراک دو شعر در کاربست يک هنرسازۀ تعبیری ،میتوان به وقوع اخذ در شعر متأخر
حکم داد .سپس بررسی ساخت دو شعر نشان میدهد که گرچه شعر دوم «جنگاوری
ممدوح و ترک شدن او از سوی ياران» را متفاوت از شعر اول توصیف کرده ،اما اين
توصیف متفاوت ،تغییری در نحوۀ تعبیر ايجاد نکرده است؛ چراکه شعر دوم صرفاً با
کاربست توصیفهای مترادف ،همان تعبیر شعر اول را تکرار کرده است ،بدون اينکه
هیچ عامل جديدی را وارد فرم شعر کند که مزيتی متفاوت به نحوۀ تعبیر ببخشد .اين
نوع اخذ را میتوان نازلترين سطح اخذ دانست .در اين سطح واژهها و توصیفهای شعر
متقدّم در شعر متأخّر به واژهها و توصیفهای مترادف تبديل میشوند و کارکرد آنها در
فرم جديد از نظر نحوۀ تعبیر تفاوت خاصی با فرم قبلی ندارد.
 .2-6بدسازیِ هنرسازه در فرم

در شعر متقدّم آمده:
ت َما أَ ْخطَأَ ال َفتَى
ل ََع ْم ُر َك إِ َّن الْ َم ْو َ

لَ َكالطَِّو ِل ال ُْم ْر َخى َو ثِْن يَاهُ بِاليَ ِد
(طرفة بن العبد)26 :2002 ،

«به جان تو سوگند هنگامی که مرگ جوان را رها میگذارد ،درست بدان ماند که
(صاحب حیوان) افسار را فروهشته و دو سوی آن را در دست دارد».
و در شعر متأخّر آمده:
َو أَعلَ ُم أ َّ
وت يا أ َُّم سالِم
الم َ
َن َ

ط َحبلُهُ ِمن َورائِيا
رين ُمحي ٌ
قَ ٌ
(املتنب)232 :2008 ،

«ای أمّ سالم! میدانم که مرگ ،همراهی است که کمندش از پس من (مرا) در میان
گرفته است».
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«شباهت رابطۀ میان مرگ و انسان به رابطۀ میان صاحب افسار به دست و حیوان»،
هنرسازهای است که در هر دو شعر ،سلطۀ مرگ بر انسان را بهعنوان غرض شعر بیان
کرده است .لذا بهسبب اشتراک دو شعر در کاربست اين هنرسازه ،میتوان به وقوع اخذ
در شعر متأخر حکم داد .اما کارکرد اين هنرسازه در تنظیم فرم دوم با فرم اول تفاوت
دارد .او ًال سوگند «لَ َع ْمُرَك» قطعیت مضمون اين هنرسازه را به مخاطب القا میکند ،اما
ت َما
فعل «أَعلَ ُم» صرفاً بر اقرار گوينده به اين مضمون داللت دارد .ثانیاً تعبیر «إِ َّن الْ َم ْو َ
َخطَأَ ال َف َت» همراهی مرگ با انسان را پیشفرض گرفته و فاصلۀ آن دو را مد نظر قرار
أْ
داده (ر.ک :الزوزنی ،)115 :1983 ،اما تعبیر «أ َّ
وت قَرین» صرف ًا بر همراهی مرگ با انسان
َن املَ َ
داللت دارد .ثالثاً تعبیر «لَ َكالطَِّوِل الْ ُم ْر َخى َوثِْنیَاهُ بِالیَ ِد» هم بر فاصلۀ حیوان از صاحبش و هم
بر سلطۀ صاحبش بر او داللت دارد که هر دو با تعبیر مصرع اول در بیت اول تناسب
دارند ،اما تعبیر « ُُمیط َحبلُهُ ِمن َورائِیا» صرف ًا بر سلطۀ صاحب حیوان بر او داللت دارد که با
تعبیر قرين بودن مرگ با انسان در بیت دوم تناسب دارد .به اين ترتیب نحوۀ تعبیر در
شعر اول در عین ايجاز ،تصوير مفصلتر و دقیقتری ساخته است .بنابراين گرچه شعر
دوم هنرسازۀ مشترک را عین ًا تکرار نکرده و آن را در تعبیری متفاوت ارائه کرده ،اما در
قیاس با شعر اول آن را در سطح نازلی به کار بسته است .در نتیجه ،شعر اول نهتنها در
کاربست هنرسازه تقدّم دارد ،بلکه بهلحاظ تنظیم آن در فرم شعر نیز هنریتر عمل کرده
است.
 .3-6بهسازیِ هنرسازه در فرم

در شعر متقدّم آمده:
ي ِ
بكي فَ يذ ِرى الد َّر ِمن نَ ِ
رجس
َ
َ

رد بِ َعن ِ
َّاب
الو َ
َو يَلطَ ُم َ
(أيب نواس)242 :1953 ،

«میگريَد و از نرگس ،مرواريد میافشانَد؛ و با عنّاب بر گل تپانچه میزند».
و در شعر متأخّر آمده:
ِ ِ
ت
َو أمطََر ْ
س َق ْ
ت لُؤلُؤاً من نَرجس فَ َ

َّت َعلَى ال َْعنّ ِ
اب بِالبَ َرِد
َورداً َو َعض ْ
(الوأواء الدمشقي)84 :1993 ،

«از نرگس ،مرواريد باراند و گُل را آب داد و با تگرگ ،عنّاب را گاز گرفت».
تعبیر استعاری «ريختن مرواريد از نرگس» (اشک از چشم) و استعارههای «گل»
(رخسار) و «عنّاب» (سرانگشت) هنرسازههای مشترک در هر دو بیت هستند .البته اين
هنرسازهها بهطور منفرد هنرسازههايی آشنا هستند؛ ولی ويژگی اين دو شعر اين است
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که اين هنرسازهها را برای ارائۀ يک تصوير خاص با هم جمع کردهاند .لذا بر اساس اين
اشتراک می توان به وقوع اخذ در شعر متأخّر از شعر متقدّم حکم داد .و اما تحلیل
کارکرد اين هنرسازهها در تنظیم دو شعر نشان میدهد که شعر دوم نهتنها بهنحوی
متفاوت از شعر اول ،بلکه هنریتر از آن عمل کرده است .زيرا در شعر اول فعل «یَبکي»
در کنار فعل «یَذ ِرى» نهتنها کارکردی ضروری در فرم ندارد ،بلکه با تصريح بر «گريه»،
مستعا ٌر له (چشم) را تداعی میکند؛ حال آنکه بهتر است مستعارٌله در فراموشی بماند.
اما شعر دوم فقط فعل «أسبَلَت» را آورده و حداقل از ذکر فعلی بیفايده مصون مانده
است .در شعر اول «وَرد» و «عنّاب» ذيل يک فعل (يَلطَمُ) گرد آمدهاند و يک تصوير
آفريدهاند (سیلی زدن با سرانگشت به چهره) .اما در شعر دوم برای «وَرد» فعل مجزّای
«سَقَت» (آبیاری کرد) آمده که يک تصوير جزئی ديگر (خیس شدن چهره) را به فرم شعر
افزوده و با تقويت «مستعا ٌر منه» (گل)« ،مستعارٌ له» (چهره) را بیشتر پنهان کرده .سپس
استعارۀ «البَرَد» (تگرگ) را آورده و تصوير دندان يار را نیز به شعر اضافه کرده .فعل
«عَضَّت» (گزيدن به دندان) نیز بهجای فعل «يَلطَ ُم» (سیلی زدن) ،تصويری متفاوت و
لطیفتر ساخته .با اين وصف ،بیت دوم توانسته نظامی هنریتر میان هنرسازههای
مشترک بر قرار کند .بنابراين گرچه شعر متقدّم در ساخت يک تصوير با استفاده از
هنرسازههای مشترک تقدّم دارد ،اما شعر متأخّر با استفادۀ خالقانه از سنت ادبی توانسته
هنرسازههای مشترک را هنریتر به کار ببندد.

 .4-6بازسازیِ هنرسازه در فرم
در شعر متقدّم آمده:
قسم اللَّهُ جزءاً ِمن م ِ
ِ
حاسنِها
َ
ُ
لَو يَ ُ

سن فِي النّ ِ
فِي النّ ِ
اس
اس طُّراً لَتَ َّم ُ
الح ُ
(ابن األحنف)159 :1954 ،

«اگر خداوند بخشی از خوبیهای او را میان همۀ مردم تقسیم میکرد ،قطعا خوبی
در مردم به کمال میرسید».
و در شعر متأخّر آمده:
َم تَ ِج ْد
لَ ِو اقتُ ِس َم ْ
ت أَخالقُهُ الغُر ل ْ

َم ِعيباً َوال َخلقاً ِم َن الن ِ
َّاس عائِباً
(أيب متام)223/1 :2004 ،

«اگر اخالق نیک او تقسیم میشد( ،ديگر) نه انسان معیوبی میيافتی و نه گروهی از
مردم را عیبجو میديدی».
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«به کمال رسیدن همۀ مردم در صورت تقسیم نیکیهای ممدوح» ،هنرسازهای تعبیری
است که در هر دو شعر ،کمال اخالقی ممدوح را بهعنوان غرض شعر بیان کرده است .لذا
بهسبب اشتراک در اين هنرسازه ،میتوان به وقوع اخذ در شعر متأخّر حکم داد .اما
تحلیل کارکرد اين هنرسازه در تنظیم دو فرم شعری نشان میدهد که هر يک متفاوت
از ديگری آن را به کار بسته و در نوع خود موفق عمل کرده است .زيرا شعر اول صرف ًا
تقسیم جزئی از محاسن ممدوح را برای به کمال رسیدن همۀ مردم کافی میداند و اين
بلیغتر از شعر دوم است که از تقسیم اخالق نیک ممدوح بهطور کلی سخن گفته است.
اما از اين سو بیت دوم به کمال رسیدن مردم پس از تقسیم فضايل ممدوح را
اينگونه بیان کرده که ديگر نه عیبی در کسی باقی میماند و نه کسی میتواند از
ديگری عیبجويی کند و اين بلیغتر از شعر اول است که از به کمال رسیدن خوبی در
وجود مردم به طور کلی سخن گفته است .بنابراين هر دو بیت در کاربست هنرسازۀ
مشترک برای تنظیم فرمی خاص موفق بودهاند .گرچه بهلحاظ زمانی ،بیت اول در
کاربست هنرسازۀ مشترک تقدّم دارد ،اما بیت دوم نیز در فرمی متفاوت به آن کارکردی
جديد داده است و آن را بازسازی کرده است.
 .5-6بازگوییِ درونمایه در فرم
در شعر متقدّم آمده:
لَيَبلَ ُغ عُذراً أو يَ ُ
نال َرغيبَةً

ِ
نج ِح
ثل َم َ
َو َمبلَ ُغ نَفس عُ َ
ذرها م ُ
(عروة بن الورد)52 :1998 ،

«او يا با مانعی روبرو میشود و يا به خواستهاش میرسد ،و رسیدن انسان به يک
مانع ،همچون رسیدن به پیروزی است».
و در شعر متأخّر آمده:
ين الض ِ
َّرب َو الطَّع ِن ِميتَةً
فَ تًى َ
مات بَ َ

َّصر
قوم َم َ
تَ ُ
قام النَّص ِر إ ْذ فاتَهُ الن ُ
(أيب متام)311/2 :2004 ،

«(او) جوانمردی (بود) که میان ضرب شمشیر و نیزه ،به مرگی جان داد که بهمثابۀ
پیروزی است ،هرچند او به پیروزی نرسید».
درونمايۀ هر دو بیت «ارزشمندی اقدام حتی در صورت نرسیدن به هدف» است که
البته به ذهن هر خردمندی خطور میکند .اما اين دو بیت در شیوۀ بیان اين درونمايه و
در فضايی که از آن سخن میگويند هیچ اشتراکی ندارند و هیچ هنرسازۀ مشترکی را در
تنظیم فرم به کار نبستهاند .البته میتوان گفت «مَنجَح» در بیت اول معادل «النَّصر» در
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ل» معادل با «تَقومُ مَقامَ»؛
بیت دوم است ،يا «يَبلَغُ عُذراً» معادل با «فاتَهُ النَّصرُ» ،يا «مث ُ
اما اين تعادلها صرفاً روابطی مفهومی میان واژههاست .در حالیکه اين نحوۀ کاربست
واژهها در تنظیم کالم است که خصوصیت شعر و معیار ارزيابی شعر بهشمار میرود؛ و
در اين دو بیت هیچ اشتراکی در نحوۀ تنظیم واژههايی که ظاهراً مفهومی معادل دارند،
نمیبینیم .با اين وصف ،اين دو بیت به مثابۀ کالم از نظر غرض اشتراک دارند ،اما
بهمثابۀ شعر ،اشتراکی در خصوصیتهای شعری ندارند و چون هیچ هنرسازۀ مشترکی
در ساخت آنها به کار نرفته ،نمی توان حکم به وقوع اخذ در شعر متأخّر از شعر متقدّم
داد.
 .7نتیجه
مطالعۀ قضیۀ اخذ در شعر در سنت بالغت عربی فرآيند رشد خود را از قرن دوم هجری
قمری تا قرن پنجم با ظهور عبدالقاهر جرجانی ادامه داده است .پس از اينکه اين
مطالعات در مسیر جمعآوری نمونهها و دستهبندی انواع روابط و مباحث نظری پراکنده
جريان داشته ،عبدالقاهر در ضمن مباحث خود پیرامون نظريۀ نظم ،معیاری برای داوری
در باب وقوع اخذ ارائه کرده و روشی برای ارزيابی اشعار آخذ و مأخوذ به دست داده
است .اين در حالی است که تا پیش از او چنین معیار و روشی بهطور منسجم و بر
مبنای يک نظريه ارائه نشده بوده و پس از او نیز ناديده گرفته شده است .از سوی ديگر
در قرن بیستم میالدی نظريۀ فرمال یسم در مباحث مربوط به تطوّر شعر ،برای ارزيابی
روابط اشعار در سیر زمان ،رويکردی همسو با رويکرد عبدالقاهر ارائه کرده است .مطالعۀ
تطبیقی میان اين دو رويکرد در پژوهش حاضر نشان داد معیاری که میتواند برای
داوری در باب وقوع اخذ در شعر معتبر باشد ،اشتراک دو شعر در کاربست صناعات
هنری بديع يا همان هنرسازه های خالقانه است .به عبارت ديگر ،اشتراک دو شعر در
غرض و درونمايه و يا در کاربست صناعات معمول و هنرسازههای آشنا نمیتواند
معیاری برای اثبات وقوع اخذ در شعر متأخّر باشد .اما برای ارزيابی نحوۀ عملکرد دو شعر
متق ّدم و متأخّر در کاربست هنرسازۀ مشترک ،روشی که میتواند به صدور احکام
اثبات پذير منجر شود اين است که در هر يک از دو شعر بهطور جداگانه بررسی شود
هنرسازۀ مشترک چه تعاملی با ديگر عناصر شعر در راستای تنظیم فرم شعر و داللت
شعر بر غرض برقرار کرده است .سپس بايد نتايج بررسی دو شعر را با يکديگر مقايسه
کرد تا نوع ارتباط آن دو شعر در بهکارگیری هنرسازۀ مشترک ارزيابی شود .کارکردی
که هنرسازۀ مشترک در فرم شعری متأخّر دارد ،نحوۀ عملکرد شاعر متأخّر در اخذ از
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شعر شاعر متقدّم را نشان میدهد .انجام اين تحلیل بهطور تطبیقی در پژوهش حاضر
چند نوع رابطه را نشان داد .1 :اينکه کارکرد يک هنرسازه در شعر متأخّر صرفاً تکراری
از کارکردش در شعر متقدّم باشد .2 .اينکه يک هنرسازه در شعر متقدّم کارکردی
هنری داشته باشد اما در شعر متأخّر نداشته باشد .3 .اينکه يک هنرسازه در شعر متأخّر
کارکردی هنریتر از شعر متقدّم داشته باشد .4 .اينکه يک هنرسازه در هر يک از دو
شعر کارکردی هنری و متفاوت از ديگری داشته باشد .5 .اگر اشتراک دو شعر صرفاً در
غرض باشد و هیچ هنرسازۀ مشترکی میانشان وجود نداشته باشد ،اين اشتراک از بحث
اخذ بیرون است.
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