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 مقدمه. 1

(م1965-1888)معاصردورةانگلیسیمنتقدوالیوتشاعر.اس.تیهاینقابازاندیشه

به الیوتدربارة شد. متصلوانسانیمیراثبهبازگشتندایکارگیریسنتمتولد

ویسرراگذشتهآبشخورهایبهشدن داشتداد. بهرهکهعقیده از معادل»گیری

هنریساختاریکدرعاطفهبیانبرایممکنراهتنها(objective correlative)1«عینی

وقومیمیراثسراغ،هوشمندیوهوشیاریبابایدشاعرکهمعتقدبودالیوت.است

برگذشتهمیراثدرشدنذوب.(1991:29،متی)2بطلبدیاریآنازوبرودخودتاریخی

زدنچنگوگذشتگانتاریخیوقایعذکرنهگیردمیصورتتاریخیحسیکاساس

،بهرهگیردتاریخیشخصیتیکازخودشعردربخواهدشاعرامروزیاگرها.آنبه

تجربه،آندروباشدتاریخرد«متمایزشخصیتجربة»یکدارایشخصیتاینباید

بهویژهباشد،نزدیکمعاصرشاعرتجربةواحساسبهکهباشدکردهدرکرااحساسی

درقصدشاعرکهاحساسیوتجربه آنرا وقتیشاعر،.معینبیانکنداثریکدارد

اسطوره تاریخی، شخصیت یک احساس و تجربه با را خود شخصی یاتجربة ای

ایکهصدایبهگونه؛گیردشکلمی«نقاب»کند،سووهمانندمیوهمسطحهم،مذهبی

ازیکدیگرشودوتشخیصآنشخصیتآمیختهمیصدایشاعربا برایایندوصدا

.شوددشوارمیمخاطب

وشععرعرصةواردرا«معادلعینی»نظریةبودکهکسینخستینالبیاتیعبدالوهاب

سععی»:گویعدننقاببهادبیاتععربشناسعاند.ویمعیعربیکردوآنراباعنوانقد

هعا،نشعانه،آندرتعاکعنمجسعتجوانسعانیوعربعیفرهنگعیمیعراثاعماقدرکردم

جامعةاندوه،هاآنباودارندیریپذدیتجدویژگیکهمبیابهاییرانقابوهاشخصیت

که ،)«دهعمنشعانشده،تاریخنابودهاستبدادگرانوخونخوارانتوسطخودرا

گذشعتهآنچعهتمامگذشته،ازمنظورالبتهیادکردایننکتهضروریاستکه.(1972:42

باهنرمندیکرابطةواستوسیعبسیارمساحتدرروشنینقطةگذشته،نیست.است،

 .(1986:5،زمعنالشععرأدونعیس،)بگعرددروشعننقطعةآندنبعالبعهکهاستاینگذشته

هباشرحبیشتریبهاینموضوعپرداختهخواهدشد.درادام
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شگردنقابایازدورانشاعریخود،ازأدونیسیکیازشاعرانیاستکهدربرهه

بهرهبردهاست.چندوچوناستفادةویازنقاب،بهعنوانیکیازنوگراترینشاعران

هایآشناییبانقابایقابلتوجهاست.بررسیاینقضیهعالوهبرمعاصرعرب،مسأله

انتخاب منشأ أدونیس، را او های مینیز گزینشنقابآشکار آنکند.در کهاز جایی

گذریاست،باهاییاستکهازاینشگردبهرهبردهترینچهرهأدونیسیکیازموفق

هاباداراینشاعروارتباطآندیدیکلیازاشعارنقابهایاو،نقابپربسامدترینبر

میزن بهشناختبرخیازجنبهشود.دگیویایجاد اعریاینشاعرهایشایننگاه

توصیفیاستوهابهکاررفتهاست،رساند.روشیکهدرتحلیلنقاببزرگیاریمی

تکیهبرتحلیلمستقیممتندارد.

پژوهش از مختصری پیشینة بیان پساز مقاله این دردر صورتگرفته بارةهای

گذریکوتاهبرازپسدرادامههاست.شدپرداختهاینشگردبالغیعرفیبهمنقاب،

أ نقابیس،دونزندگی حومهمترین سه از که وی تاریخهای مذهبو اسطوره، ،زة

هاارائهشدهاست،بیشتربههاییکهازنقابد،معرفیشدهاست.درتحلیلانشدهگرفته

زندگیشاعرپرداختهشدهارتباطآن با گفتنیاستکهنگارندگانازآوردناست.ها

وتمرکزشانبیشتررویهایتحلیل هدفمقالهیعنیفنیبسیارمفصلاجتنابکرده

بهرههایأدونیسمعرفینقاب نمایانکردنگرایشویبه سنتگیریو کمکاز با

.استبودهشگردنقاب

 . پیشینة تحقیق2

 حوزة عربدر ادبیاتمعاصر کتابینقد ه، ا نقابنگاشتهبسیاریدهایمقالهو ربارة

کتاب است. شده چون: البیاتیم(1968)هایی عبدالوهاب اثر

م(1978) اثر ،

سوواثرعبدالرحمنبسیم(1996)احسانعباس،اثرم(1978)

(2003 علیکندیوم( محمد »هایهمچنینمقالهاثر

» ،«» ،«

هایصورتگرفتهدراینازجملهپژوهش«
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«»ها،کتابخصوصاست.درمیاناینپژوهش

اغلب برداشتنآراء دلیلدر وبوسودمندتر،هانسبتبهدیگرپژوهش،قدانمنتبه ده

است بوده مقاله نگارندگان توجه مورد بیشتر نگارشکتاب. وجود مقالهبا وها، ها

دربارةرساله دانشگاهی شاعراننقابِهای نقابفقطعرب، دربارة مقاله هایدو

 در است. شده نگاشته عربأدونیس مقالةیادبیات عصفور جابر »دکتر

 فارسی« ادبیات در قدوسی،و صدقیکامران حامد دکتر و کارکرد»در

اند.هرداختبهبررسینقابشعرأدونیسپ«محورینقابدینیدرشعرشاملووأدونیس

دفترترانهفقطمقالةنخست مقالةدوم تنهاهایمهیاردمشقیو بررسییکنقابرا

ایکاربردنقابدرشعرأدونیس،مجالگستردهپرواضحاستکهبسامدباالیاند.کرده

.امیداستکهبااینپژوهشسازدهایدیگردراینموضوعفراهممیرابرایپژوهش

هموارترگردد.اندکی،هایاینشاعرسترگاندنهرچهبیشترنقابراهبرایشناس

 نقاب مفهوم. 3

3.اسعت«اعالقنع»عربیوPersonaمعادلفارسیواژةفرنگی،صورتکوب،سیماچهنقا

ایاستکههنرپیشةتئاترآنرابررویصعورتغتبهمعنایحجاب،پردهیاپارچهدرل

تکندتابتوانعدبعههیعأورتخودراباآنمخفیمیدهدوشکلحقیقیصخودقرارمی

بعدینسعان»(.1382:257،)رضعاییوآنرابعهنمعایشبگعذارددرآیدشخصیتموردنظر

د.نهعسعازدوبعرحالعتووضععیتآشعکار،سعرپوشمعیمقصودخویشراپنهانمعی

.(1385:157،)عباسعی«اسعتمبتنعی«اخفعاواههعار»ینرونقاببرنعوعیدیالکتیعکااز

کارکردهعایازگرفعتومیقراراستفادهموردباستانیونانورومهاینمایشنامهدرنقاب

اجعرابعهنمایشعیاثریکدر،رانقشچندتادادمیاجازهبازیگربهکهبوداینآن،دیگر

دایجعابعراینخسعتینهایانسان.بودبدویةساحرانهایآیین،نقاباصلیمنشأ.درآورد

.نعددآورمیرویآنبه...وایاسطورهقهرمانانهاوالههخود،میانتناسخوحلولحالت

حضعورونبعودمبتنعیآنبازیگروشخصیتمیانکاملجداییبر،تناسخوحلولفرآیند

4.نددگذارمیمتقابلتأثیرهمبرودیطلبمیرادیگریحضورهاآنازیکهر

کهصداییوشودمیذوبشخصیتصدایدرشاعرایصد،نقابشگردبالغیدر
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؛استشاعرصدای»نیست:اوصدایهمواستشاعرصدایهمشنویممیادبیاثراز

چههرشاعرواستشدهگرفتهوام،تاریخیااسطورهازکهاستشخصیتینقاب،زیرا

بانقابکهیمتکلمضمیرزیرا؛نیستشاعرصدای.کندمینقلاوزبانازخواهدمی

فرضاساسبرحداقل-گویدمیسخنآن شخصیتهمانصدای-شودمیآنچه

ذوبآندرگزیند،برمیرانقابی،شاعرکهزمانی.(1984:123،عصفور)«استتاریخی

.پردازدمیشعریشتجربةکردنآشکاربهنقابشوخودبینتعاملبرتکیهباوشودمی

کهاحتمالیگونهآیدهرمیوجودبهشاعروشخصیتمیانهکاتحادیباشگردایندر

بین-تعاملاینمحصولورودمیبینازباشدشخصیتیاشاعرمستقلوجودبردال

وشاعرازهمواحد،آنِدرکهاستمستقلیوجدیدوجود-شخصیتوشاعر

ازکارآمدتریندرواقعاینشگردیکی.وابستهاستهاآنبههموجداستشخصیت

شاعربامتصلشدنبهآبشخورالیتناهیمیراث،هاینمادپردازیاستکهدرآنشیوه

بااینتفاوتکهدرنمادپردازیهاواحساساتخودمیبشریبهبیاناندیشه پردازد؛

امانقابتنهاحاملیکمدلولاست،هایمتعددیاستحاملمدلول،مرسوم،یکنماد

شاعراست.«عریتجربةش»وآن

انتخعابحُسعندربعارةالبیعاتی.نیسعتشعاعریعکنقعابشایسعتة،شخصیتیهر

:گویعدمی،کندریزیپیراشعرخودساختارآناساسبرداردقصدشاعرکهیشخصیت

بعهواستنقابشگرددرآنکاربردموفقیتضامنشخصیت،دقیقودرستانتخاب

نقاب نامأنوسامادهد؛انجاماحسننحوبهراخودتمأموریدهدمیاجازه،شخصیت/

دردارسرودةنقعابناکارآمدیبهمنجرمتن،آنبابافتمناسبتعدمیاشخصیتبودن

بایستینقابشخصیتکهآنبرعالوهپسشود.میخوانندهبهمنظوروهدفرساندن

بعاکعهرباشعدبایدازویژگیخاصیهمبرخورداباشد،تاریخیوفکریاهمیتدارای

(.129:همان)باشدداشتههمخوانیسروده،عینیوشعریتجربة

تجربةشعریخودراباتمامدهدکهمیشاعراینتواناییرابهکهشگردنقاببااین

لوویرادراینتجربهدهندةآن،بهمخاطبخودمنتقشکلهایاحساساتواندیشه

تواندباآنارتباطشخصینقابآشنانباشد،نمیامااگرمخاطبباتجربة،شریککند
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دراحساسشاعررا،دکهمخاطبشوبرقرارکندوبدینترتیب،هماننقابباعثمی

داراست.هاینقابمشکالتاحتمالیسرودهیکیازموضوع.اینابدین

 نقاب انواع. 4

نقابنمادین،ول،نوعا:نقابنمادینونقابکنایی.استدونوع،شگردبالغینقاب

و خود بین تعامل مبدأ بر تکیه با شاعر نوع، این در است. پخته و عمیق نقابی

می خود عقاید و آراء کردن آشکار به تعاملشخصیت، این خلق،پردازد. به منجر

اثرةنقاببرخوانندةشودومرجعصدایسرودشخصیتیجدیدیاوجودسومیمی

شودکهخوانندهبایکدرگیریذهنیمواجهگیموجبمیماند.اینپوشیدپوشیدهمی

ازقدرتذهنخویشبهتجرب استفاده شعریشاعرنزدیکشودوآنراةشودوبا

نقاب،نوعدومِدرکواحساسکندوبااووشخصیتنقابنوعیهمزادپنداریکند.

ستقیمبهصدایبیشتربهیکترفندبالغیشبیهاستکهدرآنصدایم،نقابکنایی

معنایآنفهمشودکهایبدلمیبهکنایه،کندوصدایشخصیتغیرمستقیمتغییرمی

مشخصاتکاملشخصیترا،است.درایننوعنقابیسرمعنایهاهریآنمةبااراد

اییشخصیتفقطصد،دیدوباآنومحیطزندگیشآشناشد.درنقابکناییتواننمی

بهوسیلیونظرءداردوآرامیبهسخنوااستکهشاعرآنرا کند.آنبیانمیةاتیرا

شعریوةتوانگفتکهآیاشخصیتانتخابشدهبرایتجربنمی،درایننوعنقاب

نه یا باشخصیتیتیرهومجهولزیرا؛شخصیشاعردریکاثرادبیمناسببوده ما

هستیم.روبه است5رو ذکر به الزم مقاله این در نقابنمونههمةکه از که هایهایی

.استنقابنمادیناولیاهمانازنوع،ذکرشدهأدونیس

 . قلمرو نقاب5

ای،مذهبیهایاسطورههایبهکاررفتهدرشعرمعاصرعربیازشخصیتبیشترنقاب

،یاتاریخیبرگرفتهشدهاست.البتهاینبدانمعنانیستکهخارجازمحدودةشخصیت

برگرفتموجوداتدیگروطبیعیعناصرازتوانرامینقابیاتخاذکرد.نقابتواننمی

باشدشاعرشخصیتجربةبیانگرمستقیمغیرصورتبهشعرصدایاینکهبرمشروط

.گزینشنقابازمیراثقومیوملیوحتیجهانیبهتجربةشعری(1978:121،)عباس
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بهره انتخابو قدرتویدر و نقاببستگیدارد.گیریدشاعر وقدرترستاز

کنندهتعیینومهمبسیار،نقابصورتبهعناصراینکارگیریبهدرشاعرخالقیت

خارجشعریهاینقابدایرةازراکهبرخیعناصرنداردوجودبنابرایندلیلی،است

وجودمهریاگیاهیاحیوانیاباشدانسانگویدمیسخنکهکسیخواهدمیحال؛کنیم

1984،عصفور)دیگر کهآیدمیپیشسؤالاینپس.(123: برعالوهتوانمیآیا:

واماکنوطبیعیعناصرنیزواساطیریوتاریخیهایشخصیت هایشخصیتاز...

بهنقابشگرددرشاعرانبیشترکرد؟استفادهشعردرنقابعنوانبهمعاصر

،نمادهرچه»کهدلیلاینبهشاید؛دانکردهتکیهمیراثیوتاریخیهایشخصیت

وتصویرشعربهباشد،تریقویاجتماعیخاستگاهوتاریخیعمقدارایوترقدیمی

2003،)کندی«دهدمیبیشتریغنای خاستگاهوتاریخیعمقاهمیتوجودبا.(129:

گزینشاجتماعی بهخودشعردرمعاصرهایشخصیتازتواندمیشاعر»نقاب،در

این.ببردسود،خوداثرکردنغنیبرایهاآنمتمایزوویژههایازتجربهونقابنوانع

هایویژگیوهانشانهدارایمعاصرشخصیتکهاستشرطاینبهمنوط،امر

(جاهمان)«کندنقشایفایشاعرشعریتجربةدربتواندتاباشدمخصوصی ازبرخی.

هماننداینانزیرا»نیستندنقاببایستةمعاصرهایتشخصیکهاندعقیدهاینبرمنتقدان

کهجمعیناخودآگاهدرهنوزهاآنازبسیاریواندبودهعصرحوادثشاهدشاعرخود

1385،عباسی)«اندنکردهبازیجای،استنقاباصلیآبشخور هایشخصیت.(160:

توانندمی،باشندایزیمتموغنیشخصیتجربةیاافعالوهااندیشهدارایاگرمعاصر

وجودبا-خودتاریخیپیشینةبهوابستهنقابشخصیتیهایویژگی.شوندواقعنقاب

زندگیتاریخ،رونددرشخصیت،کهنقشیوتاریخیعمقبلکهبهنیست-آناهمیت

وابستهمبادیواصولبهتمسکوجامعه استانسانیدارد، بهکهکردارهاستاین.

واهخودآگدرتاکندمیتاریخازبخشیرااوودهدمیمنزلتوستقد،شخصیتیک

2003،کندی)ازدسبودخرایباییج،جامعهاهآگودناخ :130) شخصیتکارگیریهب.

کهبالمانعالزم،هایمشخصهبودنداراصورتدرمعاصر نبریم یاد از البته است.

شخصیت از نقابهااستفاده عنوان به معاصر تا،ی است.کنون گرفته صورت کمتر
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گیلگمش،»هاعبارتنداز:برخیازآنوجودداردوهایمتعددینقابدرشعرأدونیس،

،صقر)ع(،حضرتاسماعیل)ع(،حضرتابراهیم)ع(،حضرتنوحاولیساورفئوس،

،دراینمقالهوبسیاریدیگر.«،ارمذاتالعمادنفری،بودلر،بابل،مهیاردمشقی،قریش

یارمهمیهادردرکشعرأدونیسنقشبسکهشناختآن«شخصیتی»هایتنهابهنقاب

پرداختهشدهاست.،ددار

 أدونیس)علی احمد سعید( .6

بهشناختازآنجاکهدرکدرستودقیقنقاب هایبهکاررفتهدرشعریکشاعر،

 وادقیق او زندگی مهم و برجسته زوایای به ابتدا است، ،اراختصبسته به ازبرخی

کنیم:میاشارهرویدادهایمهمزندگیأدونیس

یروستایدر،هع.ش1309م/1930نوامبردرأدونیسبهمعروفسعیدأسبراحمدعلی

هعع.ش1333م/1954سعال.درمتولدشد،سوریهالذقیةاستاندرواقعجبلهشهرتوابعاز

.داشعتهمکاری"البناء"ةمجلابایندورهدر.گرفتفلسفهلیسانس،دمشقدانشگاهاز

ویهعایسرودهبیشتروبودسوریهسوسیالیستناسیونالحزباختصاصیشاعر،وی

بعههمسرش،همراهبههع.ش1335م/1956درسال.دارندمضمونیسیاسی،برههایندر

سعوریه،سوسیالیستناسیونالعضویتدرحزبسببدستگیریبهازوگریختلبنان

فعالیتماناماندر حعزبگرایعیچع »مقالعةسعرنگعارشازبععدویحزبعیهاید.

.شعدمتوقع ،هع.ش1337م/1958سالبه«البناء»مجلةدر«سوریهسوسیالیسمناسیونال

در«والمتحعولالثابعت»رسعالةنگارشرابایعربادبیاتویتحصیلدرمقطعدکترای

،تصوفوسوررئالیسعم،مقدمعةمتعرجم)أدونیس،بیروتبهپایانرساندژوزفسَنتدانشگاه

وفکعرمتحولوثابتهایجریانبابدررا«والمتحولالثابت»،أدونیس.(1385:16-18

ونظعرصعاحبمعردی،زمینهایندرکهدادنشان،نوشتوباایناثراسالمیفرهنگ

نوشعتدیعوانبرکهعمیقیوهوشمندانهبسیارمقدمةهمچنین.استآگاه

 .(1387:205،)شفیعیکدکنیکردمعرفیعربشعرناقدتریننواندیشعنوانبهرااو

شعر،درجدیدیایوربرایاستواریرابنیادهای،خویشبدیعهایأدونیسبااندیشه

عربمعاصردرشعرراوگرایینهاینخستینشرارهونهادزندگیمعاصر،بناواندیشه
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ه ویاز کاربرافروخت. آغاز فرهنگ،مان داشتکه یک،عقیده تازه زبانازکاربرد

ز نوآوریدر عبارتدیگرباناست،نیستبلکه براییک،به نوآوریتنها معرفتو

کندوآندگرگونیجهانوزندگیوهدفاساسی،جهانیازندگییاانسانراتفسیرمی

تجددبرایمرزی»أدونیساستکهاساسهمینباوربر(.2000:8،فخرابو)انساناست

وگشایدمیرانوافقیوتازهمرزیلحظه،هردرشاعرکهاستمعتقدوشناسدنمی

کندمیتجربه تاشاعرونداردمرزیوحدبدعت،ایجادوهاسنتشکستنبنابراین.

«زیدمیشکستنوآفریدنمیانمرزدرهمواره،استشاعرمصداقواستزنده

1387،عیکدکنی)شفی هایمجهولاستتاشاعرسفربهسرزمین،شعردرنزدوی.(206:

هایخودرابازگوکند؛شعرتالشیاستهایخودراکش کندنهآنکهدانستهندانسته

معتقداستکهلحظةحالچیزیوی(.2000:6فخر،)ابوبرایبیانآنچهقابلگفتننیست

تنهایکمرحلة،ستوآنچهتاکنونبهانجامرسیدهاستجزگذرگاهیبهسویفردانی

ازبینبرودت بنابراینبایدتمامعناصرمردةفرهنگگذشته، اآیندةبهتریموقتاست.

توانهمانشعر،درنوگرایییاتجددمفهوماونظراز.(1988:101،)ساختهشود

همیشهآیندهراوکنداعمالخودازشپیزمانبهنسبتبایدمیشعرکهاستتغییری

نوآوریبابایدنوشعرِ،ویظرناز.()مدنظرداشتهباشد

کهدهدارائهخوانندهبهنوقالبیوساختاردرتازهچیزهاییوباشدهمراهآفرینشو

(.1986:294،أدونیس،زمنالشعر)استشناختهنمیراهاآنپیشتر

 های برجستة أدونیس نقاب .7

ازآبشخورهایگوناگونیاخذکردهاست.دراینمقالهبهنقاب،أدونیس هایخودرا

عنواننمونهاورفئوسواولیسازفرهنگیونانی،حضرتنوح)ع(ازفرهنگاسالمی

.شوندبررسیمیایرانیومهیاردیلمیازفرهنگ

،آپولوناست.اساطیریونانایافسانهونوازندةخوانزهآواشاعر،:. اورفئوس7-1

 به تار هفت با واورفئوسچنگی آناوبخشید بر دیگر تار چناندو وی افزود.

هابهدنبالشماندندوصخرهنواختکهرودهاازجریانبازمیمییانگیزهایدلآهنگ

پیوندزناشویی،آمدند.ویباائورودیکه)اوریدیس(کهازپریانبودبهحرکتدرمی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
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دیوانهازاندوه،اززئوسآیدواورفئوسِمیبندد.همسرویبانیشماریازپایدرمی

می بهاجازه گیرد برود مردگان جادویتاجهان برکت به بازگرداند. را همسرش

،بهشرطآنکهتاکندبادرخواستاوموافقتمیپرسفون)خدایدوزخ(اش،موسیقی

ازةلحظ تحمل آخرینلحظه، اورفئوسدر نکند. نگاه ائورودیکه به آنجا از خروج

دهدیشهازدستمیبرایهمکندواورادهدوبهصورتهمسرشنگاهمیدستمی
(.87-1383:85،)اسمیت

نقاباورفئوسأدونیسهدف اینسرودهازکاربرد کهبیاناینمطلباست،در

است.أدونیسبااینرفتهفرو،دراعماقدوزختقلیدادبیعربیهماننداورفئوسوی

کهبه،همانندمرگاست،مرگییتقلیددرادبیاتعربخواهدنشاندهدکهنقاب،می

رسدودراینکیهمنمیشودونهتنهامیراستبلکهبهسرانجامنیدوزخمنتهیمی

راباواژگانسحرآمیزخودکهمانندنغمةیادبیاتعربخیزاستکهویمرگآشوبِ

یوصدایخودراصدایادبیاتنوینعربکندمیدوبارهاحیا،جادوییاورفئوساست

6داند.می

 (.1996:1/187الکامله،الشعریهاألعمالأدونیس،)7

أدونیساز اینناخشنوداستویشرایطحاکمبرادبیاتعربدرسرودةدیگری،

بخشآنه،دراینسرودیو.ایدیگربهکاربردهاستنقاباورفئوسراازجنبه،بار

بخششکارسازنیستوصدایدیگرنوایزندگینظرداردکهمدازتجربةاورفئوسرا

،یعنیادبیاتعربی،دیگرقادرنیستبرایاینمرده،یمانندشعرعربحیاتبخشسازش

نوایحیاتبخشیبسُراید:

9.(435،صهمان)8

)اودیسئوس(اولیس. 7-2 ،اولیس: از تفرماندهانیکی جنگ پسازاستروا .

انجامد.دراینسفربیشازبیستسالبهدرازامی رودکهویبهسفریمی،جنگتروا

همراهانشپیشمختلفیماجراهای نهایتمی برایویو در همگاناولیسآید. که
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دستمتجاوزانراازسرزمین وگرددکشتهشده،بهوطنخودبازمی،بودندگمانبرده

.(113-1385:109،دیکسونکندی)کندودکوتاهمیوزنوفرزندخ

پیوستهازنیزأدونیسقابِبیسرزمینبودنأدونیساست.ن،یسدراینسروده،اول

نداشتهاستکشوریبهکشوردیگر .درحالکوچاستواقامتدائمیدرهیچجا

دورازوطنزیستههماننداولیسسالوی جزئیازازهمینروکوچکردنراوها

داند.زندگیخودمی

.(1996:1/205الکامله،الشعریهال)أدونیس،األعم10

دیگرأدونیس جایی ویژگیِ،در همین میاز بهره خانه از افتادن ازدور و گیرد

متعلقسخنمی،سرگردانیوحیرانیخود ویخودرا بهسرزمینیبدونمرزگوید.

ایخودویباشدکهبرةایبهعقیدداندوشایداینبدونمرزبودنسرزمین،اشارهمی

زبانبکریمعرفیمرزینمی،تجدد را زبانخود ابتدایهمینسروده، در شناسدو

 شناسد.کسیآنرانمی،کندکهجزخودویمی

-«

»

12(.211:همان)11

عنوانأدونیسدرقصیده. نوح:7-3 تمامیعناصراصلی«نوحجدید»ایبا ابتدا ،

بیانمی بدونتغییر معاصرودر،کندداستانرا حالوهوایروزگار با سپسآنرا

.بردبهکارمیجربةشعریخودخدمتت

(.302:همان)13

نعابوداشبیندکهبسیاریازمردمجامعهزیرامی؛خشنودنیست،شاعرازاینرهایی
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پسعندد.رانمعینهعاییتبعهیعافتنِییرهعااوستکهنجاتیافتهوایعنفقطواندشده

داندکجافرودآمدهاستوهمهجابعرایاوناآشناسعتونمی،ویبعدازنجاتیافتن

کندکهایکاشاصالًآوراست.ویآرزومیتازهبرایاوهراسهمهچیزدرایندنیایِ

هایآنوکارهایخداخستهشدهاست.زیراازایندنیاوعذاب؛آمدبهدنیانمی

 .(303-302:همان)14

ایراجامعةخوداستوبرخداییکهقصدداردعدهخواهاننجاتهمة،شاعر

پرستدکهتمامجامعهشوردوخداییرامیرانابودکند،میادیشمارزینجاتدهدو

مسلماًمرگ،باروریوزایشاست،کند.شاعرکهمعنایتخلصشعریشمیرارستگار

هاوبیدادهاست.ازبندتباهیپذیردوخواستاررهاییهمةجامعهدیگرانرانمی

امااین،دهدنقابخودقرارمینوحراباعنوانطوفان،ایدیگردرسرودهأدونیس

می بهره آن دیگریاز تجربة برایبیان خودبار جامعة ویاز اینسروده، در گیرد.

وهیچامیدیبهاحیایآنندارد.درداستاننوح،پسازآنکهطوفاناستدلسردگشته

روانشراشودتاخبرامیدبخشیبیاوردونوحوپیرسد،کبوتریفرستادهمیبهپایانمی

دیگرشاعرنشانه معاصر، دردورة ایازجنبشجامعهبرایرهاییوبهشادگرداند.

ازکبوتریکهبناستخبررهاییرابرای،بیندوأدونیس/نوحدستآوردنآزادینمی

زیراجامعهمردهاست.؛خواهدکهدیگراینخبررانیاوردمی،اووجامعهبیاورد

16(.285،صهمان)15

درمیانملتیههورکهدهدمیرادرجایگاهپیامبریقرارنوح،خودنقابِشاعربا

درکنمی را او که ایننقابکرده در شاعر نجات،کنند. را ادبیاتخود طوفان یافتة
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است.بالازاینمردمشفکرنجاتدرداندومانندپیامبریاستکهمعاصرعربیمی

.أدونیسدریکسروده،نوحیمتناقضهستیمح،شاهددوفکردرنمونةنقابنوالبته

استشودمی جامعه رهاییتمام خواهان آن،که اندکیاز عدة سرودهوهانه ایدر

می نوحی نجاتآندیگر به امیدی استو مرده تمامیجامعه دارد اعتقاد که شود

 است.نشانگرانعطافنقابدربیانمنظورشاعر،همینموردنیست.

ابوالحسنمهیاربنمروزیدیلمی،شاعرونویسندة:( دمشقیدیلمی ). مهیار 7-4

دردورانکودکی،بهویدرگیالندیدهبهجهانگشود.ع.قه344ایرانیتباردرسال

ابتدابردینزرتشتیبودتا،مهیارد.همراهپدرومادر،گیالنرابهقصدبغدادترککر

بهاسالمومذهبتشیع-گردآورندةنهجالبالغه-یباشری رضیاینکهپسازآشنای

یکیازشاعرانبزرگآنزمانشد.ادبیرانیزازویفراگرفتوگرویدوعلوم

ترینتواناصلیهایأدونیسدارد.ویرامیحضورفعالوجدیدراندیشه،مهیار

شخصیتشعری و سرودهنقاب دو این أدونیسدانست. مهیارأ-های -دونیسو

زندگیتجربه شاعردر پیشتردربحثنقابگفتهشدکه هایهمانندبسیاریدارند.

تجربه تجربهخود، کهبا از هاینقابخودمشترکاست.هاییکسبکرده استفاده با

ارتباط نقاب،این به نقاببخشدهایدیگریمیویژگی،شاعر شخصیتاصلی ،که

د.أدونیسازکشورنهایخودشاعرهمخوانیداریشترباتجربههارادارانیستوبآن

 خارجشدو بهبهخود گیالن از نیز مهیار رفت. فرانسه به بیروتوچندسالبعد

تجربه دیگر از رفت. بغداد به خود خانوادة مذهبهمراه نقاب، و هایهمانندشاعر

گروید.اینمرحلةزندگیهاست.مهیاربهدینزرتشتبودوبعدبهمذهبتشیعآن

کهأدونیسنیزپشتسربودواینهمانرنجیبودمهیارباپریشانیوتیرگیهمراه

گذاشتودرباورهایدینیسرگردانبود؛همانباورهاییکهبهانکارواقعیتتمدنی

بهاحیایقومیّتفینیقیدرسرزمینشامدررویاروییباقومیّتعربیدعوتعربو

1384،)یدانجام سروده(.85: بیشتر در مهیار نقابِ دیوان مهیار»های أغانی

«الدمشقی أدونیس«قصائدأخری»و کارکردیمتفاوتدارند. وهرکدام دارد وجود

اینتجربهبیشترِ أدونیسگاه است. طریقایننقاببیانکرده از را هایفردیخود
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 عنوانپادشاهیبهتصویر به ویرمینقابرا با درسرداشت،یاییؤکشدو که را

یایشاعریبزرگشدن!شاعریکهسرزمینشمنزلتیراکهشایستةآنؤبیند؛شایدرمی

نقابازآنجاخارجشدتادرجاییدیگرفرمانرواییخودرابودبهویندادوشاعر/

بنیاننهد.

الکامله،الشعریه)أدونیس،األعمال17ْ

1996:1/145.)

می،أدونیس خارج خود سرزمین از مهیار آن؛شودمانند شدن خارج بااما ها

دورازدیارافتادنِنقابِةهاازهمینتجربشاعرتن.گیردمیهایمتفاوتیصورتانگیزه

می بهره ازخود شدن خارج یعنی است؛ شاعر خود شخصی تجربة مابقی، و برد

گوید:/مهیارمیأدونیسدلیلقدرنشناسیجامعه.درجاییسرزمینمادریبه
(.206:)همان18

سروده برای،مهیار،ایدیگردر خوشنقابی فراخیو دوران به بازگشتشاعر

سرزمینخود در یعنیدمشقمی؛گذشته مهیارأدونیسشود. /، شهر قاسیونو»وارد

همیشگیمی19«غوطه آن بهار شهریکه وجوداشود؛ به آن آتشدر جاییکه ست،

د:آیآیدوگنجشکبهدنیامیمی

(.215-2/214:همان)20

دیگردر می،جایی شکست نقاب مهیار، رأدونیسشود. راوتمام خود یاهای

:بیندمیشکستخورده

 (.1/506:همان)21

بیندوحتیکسانیکهبهاویطهمهچیزراتیرهوتارمیدراینشرا،/مهیارأدونیس

:کنندمیورزیدند،بهویخیانتیعشقم
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(.146:همان)22

مهیار سرگشتگی،گاه برای نقابی فلسفی أدونیسهای که امری أدونیساست.

پیوستهگرفتارآنبودهاست:

(.177:همان)23

وتمامیآیدمیندکهدرآیندهراپیوستهدرشعرخودازخداییسخنمی،أدونیس

نمونةزیر،سازدتادوبارهازنوبسازد.دریکشاندوآنرانابودمجامعهرابهآتشمی

کندوچشمبهآیندهداردودرخیاالتخودسیرمی،مهیار/أدونیسنامدارد،«یاور»که

میودراینر شخصیرا ههورمییا، بهبیندکهدرآینده کندوتمامجامعةعربرا

ازنومیآتشمی اینشخصازدیدکشاندوآنرا مهیاردونیسأآفریند. کسیجز،/

خوداونیست.

(.189:همان)24

گوید:میودپردازمیبهنقابمهیارشاعریةأدونیسازجنب،درجاییدیگرو

26(.237:همان)25

شودبسیارمنعط هاهرمی،هایأدونیسشودکهنقابمهیاردرسرودهمالحظهمی

جلوه میو نمایان را شاعر زندگی از مختلفی های نقابِسازد. ازمهیار، بسیاری

منعکسمیتجربه ،رحاضردرشعرمهیاقبوالندکهبهمخاطبمیکندوهایشاعررا

آندیگر تاریخینیست، شخصس؛مهیار استیا شاعر احساساتبلکه در ومیکه

چهرةاگربسامدتکرارشود.دینترتیبچهرةدیگریخلقمیبشاعرشریکاستو

الشعاعقرارچهرةتاریخیراتحتعخودِثرباالباشدعمانندنقابمهیاردریکاجدید

نشانگرقدرت،اینپدیده.یابدیمتاریخیخود،حیاتدیگریوخارجازقیددهدمی
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وأدونیسچنینشاعریاست.بیافریندکهبتواندچنیننقابییکشاعراست

 نتیجه.  8

شخصیخود،بهنقابرویآوردههایهاوتجربهبخشیازدغدغهأدونیسبرایبیان

درحالویموردنظریودگرگونسنتبخشپویای.نقاببرایوی،پلیمیاناست

درمقابلتجددهدرنظرأدونیسیکعاملبازدارندیاهمانسنتوآیندهاست.میراث

هاوتصاویرابداعیاست.ایازایدهبلکهسرچشمه،نیست

هعاوحامعلتوأمعاناندیشعهکتجربعةشخصعیخعاصکعهبرخاستننقعابازیع

وروانکاوانعهبررسعییهعاریچعهزبهتعریندیکعیانقابرابه،استاحساساتشاعر

هایأدونعیسنیعز،حامعلمهمتعریناغلبنقاب.کردهاستتبدیلشناختیشاعرجامعه

البتعهممکعناسعتبرخعیازافکعاربیعانشعدهدر؛هایمنظومةفکریشاعرندمایهبن

ایازفقعطمحصعوللحظعهدار،بیانگراعتقعادواقععیشعاعرنباشعدوهاینقابسروده

،نقعابنعوحشعود.دیعدهمعینقابنوحکارگیریتناقضیکهدربهمانند؛اشدبتفکرش

ناسعپاسمردمیپیامبریکهدرمیانبیانگرجنبةنبوتشعریشاعردرزمانخوداست.

نعوآوریواعتقادراسخذهنأدونعیسبعهکنندةبیان،فئوسنقاباورههورکردهاست.

یسنیعزشعاهدبخشعیازاولع.درنقابشناسدهیچمرزینمییکهتجدد؛تجدداست

هستیم.نقابمهیعارکعهمهمتعریننقعابشععریغربتوییعنی،یشاعرعزندگیواق

.هایفکریوروحیویاستحاملبسیاریازبحران،أدونیساست

سروده دلیلپیشهایأدونیسدر پژوهشیبه وسیع ادبیاتعربزمینة در ،یشاعر

.آشناییبامیراثوسننادبیبهویایندشومواجهمیمخاطبباموضوعاتمختلفی

بهدنیایوتاریخدینراازاعماقاسطوره،یهایبسیارکهشخصیتدهدمیامکانرا

ایکهشدهبهالگوهایازپیشتعیینأدونیسهارانقابخودکند.معاصربکشاندوآن

میخاستگاه ایجاب نمینقاب پایبند ؛ماندکند، ازمجموعه،نقابکمکبهبلکه ای

خود،امابهدلخواه،کندوبهذهنمخاطبمنتقلمیگیردمیعناصرمنسجمرابهکار

تعیینم درواقعیسرنوشتنهایینقابرا ابزاریدارد.جنبةنقابدراشعاراو،کند.
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اباستکهپشتآنپنهانشود،بلکهنقبرنگزیده،شگردنقابراازآنروی،أدونیس

وازعمقای،تاریخییااجتماعیآنرابهکارگرفتهاستتاهمراهباخاستگاهاسطوره

میراثملیوقومیخودفریادسرکشد.

مجموعه،أدونیس در بیشتر های هومهیار هذا و أخری قصائد و

کمتربهبهرهگرفتهودرآثاربعدیخودازشگردبالغینقابوقصائدأخری

کهپیوستهشعارتجددشاعریدراشعارکاهشبسامدایناینشگردرویآوردهاست.

یکنغمهبرایبیانافکارخودبهواراورفئوسدهد،چنداندورازانتظارنیست.ویمی

.آفریندمیایبهترهاوافکارجدیدیبرایخلقجامعهشیوهشودوپیوسته،متوسلنمی

 تجددونوآوریاست.تنهاموضوعثابتدرآثارأدونیس،توانگفتکهمی
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.21و20

7 تاریک». به ولیکنروشنیعاشقیغلتان مانندسنگی، زنانغیبناهایدوزخم/ با قراریبخش/ گو

زاید./منآید/وآوازهایمشرارهمیهایمبهلرزهمیام/دربسترخدایکهن/زندگیدروزشواژهنهاده

(.117،صهایمهیاردمشقی)أدونیس،ترانه«.ارممنآید/ساحرِغبزبانآنخدایمکهمی

داندکهبرایمعشوقةدرهاست/نمیگیتاراندوهگینتو،اورفئوس/ناتوانازدگرگونکردناساس».8

«.بندافتادهدرقفسمردگان،/رختخوابآکندهازاشتیاقبسازدیاآغوشییاموهایمجعدی

،1ج،هاینزدیکآن:)مایهیابنهایدیگریازنقاباورفئوس.نمونه9

(.18-19ص:ص2ج،(و)215-64،73،81،82،108،216صص

هابهتنگآیی/وراهنمابسوزد/درچهرةغمبارت/یاحتیاگربازآییاولیس/حتیاگرازفاصله».10

ت،/همچنانسرگذشترفتنخواهیماند/همچناندرارضناموعودخواهیماند/درهراسمهربان

 آیی باز اگر بازگشتندارد،/ که زمینی در ماند/ خواهی ترانه«)اولیسهمچنان مهیارأدونیس، های

(.141ص،دمشقی

رچمرابهآیی/ایزبانبکرجزباخویشبیگانه/نامتوچیست/وکدامپکیستی،ازکدامقلهمی».11

میتوییکهمی«/ای؟اییاازدوشافکندهدوشکشیده پردهپرسیالکینوئوس؟/ خواهیازچهرةمرده

مرزپرسیکهناممچیست؟/ناممناولیساست/ازدیاریبیآیم/میپرسیازکدامقلهمیبرگیری؟/می

ودرآنجانیزمنوشعرهایمسرگردانکشند/دراینجاسرگردانم/ام/دیاریکهمردمانشبرگردهمیآمده

(.149-150:)همان«دانم/ونهبرگشتنبودیم/واینکمنم/دردلوحشتوخشکی/نهماندنمی

،1جالکامله،الشعریهأدونیس،األعمالهاینزدیکآن:)مایههایدیگریازنقاباولیسیابن.نمونه12

(.87-94صص،2ج،(و)174،184،190،195صص

زیستیم/ومردمانجانباکشتیرفتیم/پاروهاماننویدخداوندبود/وزیربارانوگلوالیمی».13

وسپردند./باخیزابرفتیم/وفضاطنابیبودبافتهازمردگان/کهعمرهامانرابهآنگرهزدهبودیم/می

هایأدونیس،ترانه«)همهیبرایدعابود:/خدایا،ازمیانمردمانوآفریدگانامیانماوآسمان/روزنه

(.249مهیاردمشقی،ص
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بهکجامی».14 افکنی،بهزمیندیگرتآیا/یابهزادبومنخست/بهنجاتتنهانصیبماچرا؟/مارا

ایمازاست/امیدبریدههایما/هراسیازآفتابجاریبرگمرگوبادزندگی؟/خدایادرما،دررگ

آید/تادرآنعمررفتهراازآغازتکرارکنیم./کاشبرایآفرینش،برایزمینونور،ازفرداییکهمی

بذرینمینسل کاشهمچنانپارههایش/ تاشدیم/ آندو/ چیزیمیانة یا اخگری/ که گلیبودیمیا

(.249-250:)همان«رادیگرنهجهانراببینم/نهدوزخجهانوخدایش

هاسپردند/گوشتخویشرا،/خواهیمکهبازآیی/آنانبهصخرهسرخویشگیر،ایکبوتر،نمی».15

ایاستروم/درآویختهبهبادبانکشتی./طوفانماستارهقعرپیشمیومن،اینکبهسویژرفایبی

شایددرآنبویخدایروزگابی سیالبیاستدیرینهسال،/ پسسرگردش/ بشنویم/ رانمدفونرا

(.230:همان«)آییخواهیمکهبازخویشگیر،ایکبوتر/نمی

،1ج،هاینزدیکبهآن:)مایههایدیگریازنقابنوحیابن.نمونه16

(.121،286-58،121-59صص

هایآتشاست/وامروزصداییکهجانشهریاراستمهیار/شهریاریکهرؤیایاوکاخوباغ».17

واژه به فرمانسپرد/ و ملکوتباد/ در زیستن استمهیار/ شهریار برد؛/ او شکایتاز درها روایی

(.70،صهایمهیاردمشقیأدونیس،ترانه«)رازهاسرزمین

18 وملت». ونشانمرا/ وسرزمینمرا/ ومرزهایمرا/ دارم/ کهباحیرتهایمرامروززبانخودرا ا

(.143:)همان«پرورانندممیخویش

.نامدوشهردرحومةدمشق.19

آید/باروپوشی،درشکافایوان/درغوطةگشادهپیراهن/درمهیار/دراطرافقاسیونفرودمی».20

نشقایقنعمانی/انبوهیازدالوراندرایوانقاسیون/مکانیکهآتشدرآ-بابهاریجاویدان/-شب

«.شودای،وگنجشکمتولدمیآید/دریاچهپدیدمی

هایمبادهاینیرومندتوکجایندمهیار،کجایند؟/مگویکهروزگاربهمنخیانتکرد/مگوکهراه.»21

«هایتوکجایندایمهیار،کجایند؟هایممراهدایتنکردند/ترانهمراگمراهکرد،وگام

،هاراطنینینیست/مهیارهاییاستکهآنزنگ،کار/مهیارقانیخیانتایاستباعاشچهره،مهیار.»22

ناقوسیازسرگشتگاناست/دراین،هایسپیدتبعیدی،/مهیارهانوشته/درجادهایاستبرچهرهترانه

(.71،صهایمهیاردمشقیأدونیس،ترانه«)جلیلیدیار

23 می». بر را که هرسکیستیمهیار، به شیطاندیدارگزینی؟/ هاویة یا خدا با را تو کنی/ رو وکه

هاویه بود/ میخواهد هاویهای و میرود بیشنیست.ای انتخابی جهان و آید/ بر»-«/ را خدا نه

بندند/دیواریجایگزیندیواریکنمآیا/هایمراهردومیگزینمنهشیطانرا/هردودیوارند/چشممی

(.106:)همان«داننداناست/حیرتآنانکههمهچیزرامیمنیکهحیرتمحیرتروشنگر
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آید/درامکهمیچوبسوختهرانقابخویشکن/ایبابلحریقوراز،/درانتظارخدایینشسته».24

(.119:)همان«آیدمیدهدکه/خبرازخداییمیاتمهیارچهرهایازآتش/جامه

هایمن/مناینمهیارملعون/مردگانرابهقربانیکافد/درگامشبهدرگاهخداییکهازهممی».25

هایمن/دهاندرهدهم./اماگورهاییکهدرواژهکنم/ونیایشگرگانزخمخوردهراسرمینثارمی

زند،/خداییکهزجرهاراازرویماپسمیاند/کهسنگهایمرابایادخداییشیردادهکنند/ترانهمی

خواند/ومعصومیتراکند/نمازهایشرابامنمیرادوستدارد/وحتیدوزخرامتبرکمیخویش

(.177-178:)همان«گرداندمیبهچهرةزندگیباز

نمونه26 بن. دمشقییا نقابمهیار )مایههایدیگریاز آن: هاینزدیکبه

(و)405،450،505-68،150،158،162،164،200،370،407صص،1ج،

(.218،220-209،216،218صص،2ج،

 منابع

،فخر،صقربوأ

.م2000

.م1377،نشرکارنامهتهران،،نیسیترجمةکاهمبرگ،یهای مهیار دمشق ترانه،أدونیس)علیاحمدسعید(

.ش1385سخن،،تهران،ترجمةحبیباهللعباسی،تصوف و سوررئالیسم،عععععععععععععع

.م1971،عععععععععععععع

.م1986چاپپنجم،ر،دارالفک،بیروت،زمن الشعر،عععععععععععععع

.م1996ی،دارالمد،بیروت،2و1،ج،عععععععععععععع

فرهنگمعاصرتهران،،یشاهشهالبرادرانخسروةترجم،و روم ونانی ریفرهنگ اساط،ژوئلت،یاسم

.م1383،روزبهانو

.م1972،

«»

.م1988
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