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چکيده
شعر معاصر ،همواره کوشیده است تا با بهرهگیری از تکنیکهای جدیدد ادبدی ،رسداتت خدویش را در
راستای انعکاس واقعیات اجتماعی و سیاسی و آگاه سدازی مدردم و تشدوین آنهدا بدي تدییدر در جهدت
پیشرفت ،محقن سازد .در این میان ،کاربرد فراوان نماد بي عندوان یکدی از وسدال و تعيیدرات ادبدی ،از
بارزترین نمونيهای شعر معاصر عرب و از جسورانيترین رویکردهدای شداعران معاصدر عربدی اسدت.
ادونیس از جملي شاعران برجستة معاصر عرب است کدي ویگگدی بدارز اشدعار وی نمدادپردازی اسدت.
با توجي بي گستردگی زبان نمادین ادونیس ،این پگوهش ،تنها بي نمادهای طيیعی میپردازد و بر آن است
تا ضمن ارالة پدیدههای طيیعی کي بي صورت برجستي در اشعار ادوندیس ،کداربردی نمدادین یافتدياندد،
بي نتایجی جدید از تحلی نمادهای مذکور ،دست یابد .نتیجة بي دست آمده ،نشان دهندة ایدن موضدو
است کي برخی عناصدر طيیعدی همچدون آب ،آتدش ،سدن و ...بدي جهدت همسدویی بدا اعتقدادات و
اندیشيهای اساسی وی ،نقشی محوری و بنیادین را ایفا میکنند و دارای بسآمد بدايیی هسدتند .عناصدر
گیاهی و جانوری نیز در مراح بعدی قرار دارند .وجي مشترک معندایی بیشدتر ایدن نمادهدای طيیعدی،
تحرّک ،جابجایی و پویایی است .دیگر اینکي غاتب عناصر طيیعی و گیاهی در شعر او ،جنية مثيت دارند
و تنها برخی عناصر جانوری مث عنکيوت ،جنية منفی دارند.
واژههای کليدی :شعر ،ادونیس ،نماد ،نمادپردازی ،نمادهای طيیعی.
 پست اتکترونیکی نویسندة مسؤولAmiremorteza_81@yahoo.com :
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 -2مقدمه
از اواخر قرن نوزدهم بي بعد ،با مطرح شدن مفاهیم جدید روان شناسی ،این تفکر
بیشتر شک میگرفت کي انسان مدرن ،با داشتن ذهن پیچیدهتر کي حاص مطاتعة علوم
جدید و تفحص در اندیشيهای نوین بود ،نیاز دارد تا مفاهیم را ساده دریافت نکند.
انسان خود بي فراست ،دریافتي بود کي باید بي کشف و شهود مطاتب بپردازد و بهترین
راه ،در واقع ،ح معمای ادبی بود با مفهومی ساده و بي طور غیر مستقیم و بي صورت
راز و نماد( .میر صادقی )381 :3131 ،بنابراین عقیده ،شعر باید زبان واقعی خود را مییافت
تذا با بي کار بردن زبان نمادین ،در عرصة ادبیات ،گامی استوار برداشتي شد و انقالبی در
عرصة زبان و ادبیات بي منصة ظهور رسید.
سميوتیسم یا نمادپردازی ،مکتيی ادبی -هنری است کي در اواخر قرن نوزدهم و
اوای

قرن بیستم ،در اروپا و آمریکا رواج یافت .این مکتب در حدود سال 3811م

در «فرانسي» پایي ریزی شد و در سالهای  3881تا  3881بي اوج فعاتیت خود رسید.
از پیشگامان این مکتب میتوان بي «ورتن» ( (verlenاشاره کرد کي کتاب «شاعران
نفرین شدة» او زمینيهای ظهور سميوتیسم را فراهم کرد( .سید حسینی)113-111 :3181 ،

در میان همة تاثیرات ادبی کي از غرب بي جهان شرق و بي ویگه جهان عدرب رسدید،
کاربرد نمداد و اسدطوره در شدعر بدي ادبیدات معاصدر عربدی معرفدی گردیدد ...نمداد و
نمادپردازی یا «

» در ادبیات عرب بي طور پراکنده و بیشتر در حوزة اسطورة تموز،

مورد بررسی قرار گرفتي است و تقریيا موضوعی نو و جدیدد در ادبیدات معاصدر عدرب
بددي شددمار مددیآیددد .نمددادپردازی در دهدديهددای اخیددر ،در دو کتدداب بددي طددور مسددتقیم،
مورد بررسی قرار گرفتي است یکی «

» از أنطدون غطّداس

کرم کي بیشتر بي پیشینة تاریخی نماد و نماد پردازی میپردازد و دیگری «
» از محمد علی کندی؛ همچنین در کتدابهدایی کدي در حدوزة
شعر معاصر است ،اشاراتی بي آن شده است؛ مثد کتداب «

»

از دکتدر عزاتددین اسددماعی و«

»

از مختار علی ابو غاتی و چند کتداب دیگدر کدي تقریيدا همدي از زاویدة اسدطوره و قندا

دنيای متفاوت نمادهای طبيعی در شعر ادونيس 360/

بي نمادپردازی در شعر شاعران معاصر همچون ادونیس ،بیاتی ،سدیاب ،عيداتصديور و ...
پرداختياند و نیز برخی از کتابها کي از زاویيای دیگر بي شعر ادونیس پرداختياندد ،مانندد:
» از

«

» از سعد برغ و «

و«
» از علی اتشدر

و  ...تا آنجا کي نگارندگان این پگوهش آگاهند ،در هیچ یک از پگوهشهایی کي تداکنون
دربارة شعر معاصر عربی نوشتي شده است ،از منظر نمادهای طيیعدی بدي شدعر ادوندیس
نگریسدتي نشددده اسدت و بیشددتر کتددابهدای موجددود بددا وجدود ارزه پگوهشددی بدداي،
بي نمادپردازی و بي خصوص نمادهای طيیعی در شعر ادونیس نپرداختياند.
کاربرد فراوان نماد و اسطوره بي عنوان یکی از وسال و تعيیرات ادبدی ،از بدارزترین
نموندديهددای شددعر معاصددر و از جسددورانيتددرین رویکردهددای شدداعران امددروزی اسددت؛
بي گونيای کي بدون درک و فهم فرهن ها و اساطیر ملدتهدای کهدن و عددم شدناخت
کافی در مورد نمادهدا ،فهدم شدعر معاصدر تدا حددود زیدادی ،دشدوار اسدت .یکدی از
ویگگیهای مهم شعر ادوندیس ،نمداد و نمدادپردازی اسدت .دایدرة نمداد و نمدادپردازی
در شعر او تا بدان حد وسیع است کي از پدیدههای طيیعی و اساطیر و افساني گرفتدي تدا
پیاميران ،شاعران و شخصیتهای تاریخی را شام میشود و همي را بي کثدرت بدي کدار
میگیرد 3.این پگوهش بر مينای پرسدش از چگدونگی کداربرد برخدی نمادهدای طيیعدی
در شعر ادونیس بي عنوان یکی از شعرای برجستة معاصر عربی شک گرفتي اسدت و بدي
روه کتابخانيای و تحلیلی ،بر آن است تا ضمن ارالة عناصر و پدیدههدای طيیعدی کدي
بي صورت برجستي در اشعار ادونیس ،کاربردی نمادین یافتدياندد ،بدي نتدایجی جدیدد از
تحلی نمادهای مذکور دست یابد و تأثیر پذیری یدک ادیدب را از محدی جدرافیدایی و
فرهنگی نیز نشان دهد.
 -3رمز ،نماد ،سمبل ()symbol
رمز ،کلميای است عربی و مصدر مجرد از باب «نَصَرَ یَنْصُرُ» است( .ن  .بي اتمنجد فی
اتلدي  -338 ،3111اترالد  –3181 ، 838فرهن

معاصر  3183 ،318ذی رَمَزَ -یرمُزُ) معنای آن بي

تب یا بي چشم یا بي ابرو یا با دهن یا با دست یا بي زبان ،اشارت کردن است .این کلمي
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همانند زبان عربی ،در زبان فارسی نیز بي معانی گوناگون بي کار رفتي است .از جملي:
اشاره ،راز ،سر ،ایما ،نشاني ،عالمت  ....نشانة مخصوصی کي از آن مطليی درک شود.
چیز نهفتي میان دو یا چند کس کي دیگری بر آن آگاه نياشد( .ن  .بي تدتنامة دهخدا و
فرهن

معین ،ذی کلمي رمز) در تمام معناهای فوق ،عدم صراحت و پوشیدگی مشترک

است .تعاریف گوناگونی از نماد شده است؛ از جملي این کي گفتي شده است« :نماد ،در
تدت بي معنی نمود ،نما و نماینده است .نماد بي چیزی یا عملی گویند کي هم خوده
باشد و هم مظهر مفاهیمی فراتر از وجود عینی خوده» (داد)113 :3181 ،

دکتر عزاتدین اسماعی در کتداب «

» دربدارة نمداد مدینویسدد:

«نماد چیزی نیست جز وجهی (شکلی) پوشیده یا مقنّع از وجوه بیانی بي وسیلة تصویر»
(اسماعی  )381 :3833 ،یون  ،نماد را بهترین تصویر ممکن برای چیدزی نسديتا ناشدناختي
میداند کي نمیتوان آن را بي شیوة روشنتر نشان داد (توفر .)8 :3111 ،میرچا اتیاده ،بارهدا
رمز را دنياتي و ادامة تجلی قداست (در اساطیر) توصیف کرده است (چادویدک)31 :3131 ،

دکتر غطاس کرم معتقد است« :نماد پیکرهای است برای آخرین مرحليای کي تصدویر بدي
آن میرسد( ».کدرم )33 :3111 ،دکتدر پورنامدداریان نیدز پدس از نقدد و بررسدی نظریدات
صاحب نظران نمادپردازی ،چنین نتیجي میگیرد« :نماد ،چیزی اسدت از جهدان شدناختي
شده و قاب دریافت و تجربي از طرین حواس کي بي چیدزی از جهدان ناشدناختي و غیدر
محسوس یا بي مفهومی جز مفهوم مستقیم و متعارف خود اشاره کند :بي شرط آنکي ایدن
اشاره ،ميتنی بر قرارداد نياشد و آن مفهوم نیدز یگاندي مفهدوم قطعدی و مسدلم آن تلقدی
نگردد» (پورنامداریان)31 :3131 ،

 -2اقسام نماد
دستي بندی نمادها بي جهت ابهام ذاتی کدي در نمداد وجدود دارد ،نسديتا مشدک اسدت.
تقسیم بندیهای گوناگونی بر اساس دیدگاههای مختلف از نماد ارالي شده است.
یون  ،نمادها را در دو گروه طيیعی و فرهنگی جای داده است .نمادهای طيیعی از
ناخودآگاه روان سر چشمي میگیرند و بنابراین معرّف گونيهای فراوانی از نمونيهای
کهن اتگوهای بنیادین هستند( .یون  )311 :3181 ،در مقاب نمادهای طيیعی ،نمادهای
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فرهنگی قرار دارند .این نو از نمادها برای توضیح «حقاین جاوداني» بي کار می روند و
هنوز در بسیاری از ادیان ،کاربرد دارند .نمادهای فرهنگی ،تحويت فراوانی را پشت سر
گذاشتي اند و فرایند تحويتشان کما بیش وارد خودآگاه شده است و بدین سان ،جوامع
متمدن ،آنها را بي صورت نمایيهای جمعی پذیرفتياند( .همان )311 :دکتر براهنی ،نمادها
را بي دو دستة بزرگ تقسیم میکند« :نمادهایی هستند کي بي طور قراردادی وجود دارند
و بي صورت نمادهای عمومی ،همي قيوتشان دارند .این نمادها ساختي و پرداختة ذهن
گذشتگان هستند و بي ما رسیدهاند .نمادهایی هم هستند کي مخلوق ذهن خود شاعرند
(نمادهای شخصی و خصوصی) .یعنی شاعر یک شیء را از دنیایی ،بي عنوان نمایندة آن
دنیا انتخاب میکند و بي دیگران می دهد» (براهنی)333 :3181 ،

 -0نمادهای طبيعی در شعر ادونيس
شاعران معاصر عرب ،با توجي بي سستی و رکودی کي جامعة عربی را فرا گرفتي بود ،و
با ریشيیابی حوادث و وقایع ،دست بي کار شده و با سالح شعر ،پا بي عرصي گذاشتند و
برای بیان مقصود خود و ادای رساتت هنری خویش ،بي نماد و اسطوره روی آوردند.
ادونیس نیز بي عنوان یکی از این شاعران معاصر کي بي نوعی احساس مسؤوتیت می-
کردند و از اوضا و احواتی کي جامعة عربی در آن بي سر میبرد ،ناراضی بودند ،ساکت
نمی ماند و با بکارگیری نمادها در شعر خویش ،بي دنيال تدییر وضعیت و نجات مردم از
شرای اسفياری است کي در آن بي سر میبردند.
مقصود از نمادهای طيیعی ،ارالة یک تصویر نمادین از اشیاء طيیعی است .یعنی شاعر
از عناصر طيیعی مث درخت ،سن  ،آب و ...یک نماد میسازد تا بتواند آن مفهوم
ماورایی را کي در ذهن دارد بي خواننده ،اتقا کند .گاهی این نمادها در اثر یک شاعر یا
نویسنده ،چنان زیاد بي کار میرود بي طوریکي جزلی از شناسة هنری وی میشود .در
این پگوهش میکوشیم تا بي برخی از نمادهای طيیعی کي در شعر ادونیس بسآمد بیشتری
داشتياند و در راستای ایدههای اصلی وی ،یعنی همان تحول و نوآوری و ایجاد انگيزه
در مخاطب ،بي کار رفتياند ،بپردازیم.
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 -0عناصر طبيعت
الف) نماد آب :معانی نمادین آب را میتوان در سي مضمون اصلی خالصي کرد :چشمة
حیات ،وسیلة تزکیي و مرکز زندگی دوباره (شواتیي و گربران )1/3 :3138 ،با بررسی اجماتی
در اشعار ادونیس ،مشخص میشود کي این عنصر طيیعی ،در راستای خ مشی اصلی
شاعر کي همان تدییر و نوآوری است ،بي کار گرفتي شده است؛ چرا کي آب کي شام
باران ،دریا و موج نیز میشود ،در قصاید وی همگی نمادهایی هستند از پاکی ،طراوت
و زندگی بخشی؛ 3زیرا شاعر معتقد است ،زمین باید از پلیدیها ،ساده اندیشیها و ظلم
و قساوت پاک شود .پس اینگوني نمادها در اشعار او محوری بنیادین میگردند کي
ضمن جریان داشتن و سیال بودن ،زندگی بخش و جان بخش نیز هستند و تدییر تاریخ
» کي بي شک مستقیم بي

و جهان را در پی دارند .تذا در قصیدة «

انتقاد از جامعة کنونی عربها میپردازد ،میبینیم کي او باران را خطاب قرار میدهد و
از آن میخواهد کي ویرانيها را بشوید و پاک کند و نیز يشيها را کي نمادی هستند از
فساد معنوی و اخالقی در جامعة عربها .همچنین از باران درخواست میکند حتی
تاریخ ملتش را کي در نگاه او ،سرشار از ضعف و شکست و ناکامی است ،بشوید:
(ادونیس)331/3 :3888 ،

1

این عناصر در بیشتر اشعار وی ،کاربردی مشابي دارند ،یعنی نمادی هستند از باروری،
زندگی بخشی ،حرکت و نجات بخشی.
بي طور کلی میتوان گفت کي آب و عناصر مرتي با آن در شعر ادونیس ،هم مظاهر
پاکی و طراوتند و هم مظهر و نماد جوشش و حرکت؛ چرا کي آب در یک جا نمیماند
و همواره در جریان است .بنابراین هرجا کي صحيت از حرکت و تدییر است ،نماد آب
را مالحظي میکنیم؛ بي همین جهت در قطعي «
میگوید:
(ادونیس)133/3 :3888 ،

» ادونیس

/
1

در واقع ،آب ،صدای زندگی و طراوت دارد .صددای شدروعی دوبداره را بدي همدراه
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میآورد و نوید این موضو است کي زمانِ رخوت و رکود بي سر آمدده اسدت .ادوندیس
در ضمن پرداخت اورفیوس 1افسانيای کي خود کاربردی نمادین دارد و جدزء نمادهدای
اسطورهای بي شمار میآید در قطعدة پدنجم از قصدیدة «
» با تکرار همین عنوان در خالل قصدیده بدر ایدن

» با عنوان «
موضو  ،بیشتر تاکید میکند:
(ادوینس)331/3 :3888 ،

1

در اینجا آب نمادی میشود از جوشش و حرکت و صدای آن گویی صدای انقالب
درونی شاعر است کي در سرتاسر آثار هنری خود ،ندمة تدییر و حرکت را سر میدهد.
ب -آتش :آتش در عین اینکي میسوزاند ،تحلی میبرد ،و در عین حال ،نمداد تزکیدي و
باززایی است( .شواتیي و گربران )18/3 :3138 ،آتش زایاست و بخشدندة نیروهدای جدیدد...
(ستاری )33 :3131 ،در شعر برخی شعرای معاصر چون ادونیس نیز بیشتر کارکرد دوم آن
جلوه می کند؛ چرا کي آتش ،در شعر ادونیس ،نماد عشن ،زندگی ،حرکت و ميارزه است
و این مسأتي ،ریشي در اعتقادات خاص ادونیس دارد و زندگی بخشی آتدش در شدعر او
ما را بي یاد اسطورة معروف ققنوس (فینین در عربی) میاندازد.
آتش در شدعر او مانندد آب ،جدان بخدش اسدت و نمدادی اسدت از زنددگی دوبداره
و گرما بخش و مظاهر دیگر آتدش چدون صداعقي ،رعدد و حتدی خاکسدتر کدي از آثدار
هر آتشی است ،نمودی دیگر است از زندگی و امید؛ تذا در قصیدة «

» ،آتش،

این عاتم را میسوزاند تا اینکي عاتمی دیگر مث عاتم فینین کي برپدا شدده از خاکسدتر و
تجدد است بي وجود آید :حتی شاعر ،هدایتگری را برای آن متصور میشود:

(ادونیس)311/3 :3888 ،

3

گویی در شعر ادونیس ،سوختن و سوزاندن ،امری است حیاتی ،بي طوری کدي مهیدار

8

کي نماد مقاومت و رهایی است نیز از این کار غاف نیست .بي اعتقاد شاعر ،بایدد تسدلیم
آتش بود؛ چرا کي همي چیز از آتدش نشدأت مدیگیدرد .اینچندین اسدت کدي در قصدیدة
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» میگوید:

«

(ادونیس)318/3 :3888 ،

8

در شعر ادونیس ،حتی آب نیز آتش میگیرد و تيدی بي صاعقيای میشود و بعد خمیر
مایي و باز آتش:

(ادونیس)33/3 :3888 ،

» امید بي زندگی را چنین ظریف بیان میکند و این

یا بي زیيایی در قصیدة «

» (خاکستر) منشا این امید میشود:

بار هم عنصری از آتش یعنی «

» (ادونیس)311/3 :3888 ،

«
ج -الحجر (سنگ) در سنت ،سن

31

بي انتخاب خود جایی را اشدال میکند .بین روح

و سن  ،ارتياطی نزدیک وجود دارد .سن

نتراشیده ،نماد آزادی و سن

ظلمت است  ...بي اعتقاد ژان پ رو ،وقتی دورترین نیاکان ،سن
پیامهای خود را روی آن نقر کرده باشند ،سن

تراشیده ،خادم

را برافراشتي باشند یا

 ،جاودان میشود( .شواتیي و گربران:3138 ،

 )113/1در شعر ادونیس ،سن  ،نماد قدرت ،استقامت و تا حدودی دوام است و با
پرداختن بي چنین نمادی ،ادونیس بي مخاطب ،ایستادگی و صالبت سن

را گوشزد

میکند .بي عيارت دیگر او با این نماد ،قصد دارد بي مردم کشوره بگوید کي باید محکم
و استوار بود و بي راحتی میدان را خاتی نکرد .علی رغم معنای ظاهری سن  ،این واژه در
اشعار وی ،نمادی از زندگی در هستی میشود .بنابراین او در قصیدة «
این عنوان یعنی (سن

نور) موید سخنان بايست ،عمره را بر سن
» (ادونیس)88/3 :3888 ،

«

» کي خود
نور نقش میزند
33

ادونیس بي این حد بهرهگیری از نماد سن  ،بسنده نمیکند ،بلکي نوآوری بي خرج
میدهد و با تکنیکی خاص ،تصویری شاعراني و تطیف و سرشار از زندگی در فص
«

» می آفریند کي بي خودی خود انسان را بي زندگی امیدوار

میکند و گویی رستاخیزی دیگر از درون این چند بیت شعر سر بر میآورد؛ چرا کي او
امید بي روزگاری دارد با نشانيهای ادونیسی ،و در آن شهری با خواست خود بي وجود
میآورد:

«

دنيای متفاوت نمادهای طبيعی در شعر ادونيس 312/

»

(ادونیس)138/3 :3888 ،

33

مالحظي میکنید کي در اینجا ،سن  ،تنها یک نماد سادة مقاومت و ایستادگی نیست،
بلکي تيدی بي گلی خوشيو و معطر میشود ،کي با خود زندگی میآورد و این پیوند بین
سن

و گ  ،مختص بي شعر ادونیس است کي در اشعاره تصویر مرگ و زندگی،

همزمان خلن میشود تا اشارهای باشد بي زندگی ،مرگ و رستاخیز موجودات زمینی کي
تمام موضوعات دیگر حول این محور اساسی دور میزند.
عناصر گياهی
الف -درخت :درخت بي دتی تدییر دالمی خود ،نماد زندگی است و با عروجش بي
سوی آسمان ،مظهر قالمیت است .بي خصوص برگها ،نشانة مرگ و باززایی هستند ...بي
عنوان نماد ارتياطی میان زمین و آسمان شناختي شده است( .شواتیي و گربران)383/1 :3138 ،

درخت در شعر ادونیس در نمادهای گوناگونی بي کار رفتي است .برای مثال در بیت زیر
نمادی است از مقاومت و دوام کي با نماد سن

همراه شده و با ذکر واژة «جذو »

(تني در خت) شاعر بي اصاتت و هویت ملت عرب اشاره میکند و بي آنها میگوید باید
مقاوم باشند و پایا

اسم خود را بر روی تنة این درختان بخوانند و باید چون سن

(ماندگار) همچنین خاک کي منشأ باروری بر روی زمین است ،چون میوهای برای این
درخت بي شمار میآید:
(ادونیس)133/3 :3888 ،

31

مالحظي می کنیم کي شاعر ،نماد درخت را با کلماتی همراه ساختي است کي هر یک بي
تنهایی ،بار معنایی مثيتی دارند و طیفی از امید و زندگی دوباره را برای خواننده بي
تصویر می کشند ،بنابراین ضمن تحریک همت هموطنانش ،نور امید را در دل آنها
جاری میسازد.
ب  -درخت نخل(خرما) :نخ  ،درخت مقدس آشوری -بابلی است .در مصر ،نخ
بي عنوان اتگوی ستونها بي کار میرود .بي طور کلی برگ و شاخيهای سيز نخ ،
نماد فتح ،عروج ،بازآفریدگی و جاودانگی است( .شواتیي و گربران )113/1 :3138 ،ادونیس
از میان انوا درختان ،درخت نخ را بر میگزیند؛ چرا کي این درخت بي جهت شک
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ظاهری ،نماد سربلندی و عزت است و بي نوعی نمادی است از تمام مردم عرب کي از
قدیم بي جهت سيک زندگیشان ،این درخت ،نقش حیاتی را در زندگی آنها ایفاء کرده
است .ادونیس با انتخاب و کاربرد این نماد ،ضمن یادآوری شرف و اصاتت عربها،
همت آنها را برای حرکت و جوشش بر میانگیزد .او معتقد است کي این مردم ،روز
روشن را دفن کردهاند و باد فاجعي را برتن پوشاندهاند اما میشود این فاجعي تمامی
یابد ،آنهم با آمدن فردایی کي در آن تنيهای نخ تکان میخورد و مردم بي خود میآیند

و دوباره سرفراز میگردند ،تذا میگوید:
(ادونیس)188/3 :3888 ،

31

ج -سنبل :یکی دیگر از عناصر گیاهی کي در دیوان ادونیس ،کاربردی نمادین یافتي
است ،سني است .با مراجعي بي فرهنگهای تدت ،در مییابیم کي این واژه دو معنی دارد،
یکی خوشي و دستة گندم و جو و دیگری خود گ سني
فرهن

اتمنجد و نیز فرهن

(نک بي :فرهن

کاربردی فرزان،

اترالد ذی اتسني و اتسُّنيُلَي) .گ  ،در وجي کلی ،نماد یک اص

انفعاتی است ،گ  ،نماد عشن و هماهنگی است .گلها برای بیان صفات بهار ،پاییز،
جوانی ،سخن ،تقوا و غیره بي کار میروند( .شواتیي و گربران 311/1 :3138 ،و  )333این گ
زیيا مظهر شرو بهار ،طراوت و شادابی است و علت این کاربرد را در اشعار ادونیس
می توان در محی دوران کودکی وی جستجو نمود؛ زیرا ادونیس در محیطی روستایی
کي نشاني های طيیعی در آن فراوان بود ،رشد یافت؛ بنابراین تاثیر این محی

پاک و

طيیعی بي وضوح در اشعاره مشاهده میشود( .ابوفخر)38 :3111 ،

با این تفاسیر« ،سني » در شعر او با توجي بي ظاهر فیزیکی آن ،هم نماد زندگی مجدد
و طراوت است و هم نماد اتحاد و یکپارچگی؛ چرا کي یک دستي گندم از مجمو چند
خوشي بي وجود میآید و حتی خود گ سني نیز از این ویگگی مستثنی نیست.

ادونیس در دیوان «

» در بخشی از قصیدة «العمل» ضمن تحریک همت

مخاطب خود کي همان انسان عربی است و تشوین بي کار و فعاتیت و با تاثیر از محی
پاک پیرامون ،در کنار برخی دیگر از عناصر طيیعت کي هر یک میتواند برای مخاطب

دنيای متفاوت نمادهای طبيعی در شعر ادونيس 312/

نویدی باشد از نشاط و زندگی و برای ایجاد روحیي در مخاطب میگوید:
/
(ادونیس)313/3 :3888 ،

31

می بینیم کي شاعر با اشاره بي طيیعت پاک و عناصر بی بدی آن ،قصد دارد تا انسان
عربی خفتي در غفلت را بي خود آورد .در اینجا میتوان سني را نمادی از امید برای
زندگی و برکت و طراوت آن دانست.
یا در قصیدة «رویا» کي شاعر از شکوه و عظمت و فطرت پاک و اصاتت عربی
خویش با اصطالح «هَرِبَت مدینتُنا» یاد میکند و قصد دارد تا مخاطب را بي هویت
اصلی خویش نزدیک کند ،خود را گ سنيلی میداند کي برای چکاوکی گریي میکند کي
در پشت برف و سرما (نماد ظلم و ستم و خفقان) مرده است .گ سني در اینجا نمادی
است از زندگی پاک و خاتصی کي بي سيب تحجّر ،عقب ماندگی و وابستگی ملت عرب
بي بیگاني ،از یادها رفتي و خود نیز برای چکاوکی کي نماد جوشش و حرکت است،
گریي میکند:
(ادونیس:3888 ،
)131/3

33

عناصر جانوری
الف -عصفور (گنجشک) :ادونیس ،همچون دیگر شاعران نمادپرداز معاصر ،برای بیان
نمادین ،تنها بي عناصر گیاهی طيیعت بسنده نمیکند ،بلکي او از برخی عناصر جانوری
کي بي ایدة اصلی او مرتي

بوده و او را در بیان بهتر موضو  ،یاری میرسانند،

بهره جستي است ،یکی از این جانوران ،گنجشک است .همانطور کي میدانیم ،گنجشک
پرندهای است با جثة کوچک و سيک کي پُرجَست و خیز بوده و گویی آرام و قرار
ندارد و مرتب در میان درختان از یک شاخي بي شاخي دیگر پرواز میکند .ادونیس نیز با
مدنظر قرار دادن برخی ویگگیهای فیزیکی این پرندة کوچک در اشعار خود ،از آن بي
صورت نمادین استفاده کرده است .بي طور جامع ،پرندگان نماد مراح معنوی ،نماد
فرشتگان و نماد مرحلة برتر وجودند( .شواتیي و گربران )381/3 :3138 ،گنجشک در آثار وی
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بیشتر نماد حرکت ،زندگی و پویایی است و این عوام  ،میتواند در یک عرب انقالبی
جمع شود و اینچنین گنجشک نمادی باشد از هر یک از ملت عرب کي قصد تحول و
انقالب دارند و این همان چیزی است کي ادونیس در عرصة هنر و ادبیات ،بي دنيال آن
است؛ چون بي اعتقاد وی ،همچنانکي بارها بدان اشاره شد ،نوآوری تنها با حرکتی
انقالبی و طوفانی است کي میتواند پا بي عرصي وجود بگذارد .تذا میبینیم کي از این
پرنده ،در قاتيی نمادین برای اتقای معنایی کي در سر دارد بهره برده است .در شعر
ادونیس این پرنده هم بي صورت جمع آمده است و هم بي صورت مفرد؛ ادونیس در
» کي سرخوردگی ،یأس و نوعی حسرت در شعره

قصیدة «
بي چشم میخورد ،میگوید:

»

«

(ادونیس)333/3 :3888 ،

38

میبینیم کي در اینجا ،شاعر ،با تحنی اعتراض آمیز و دردمند ،شب را کي نماد تیرگدی،
ظلم و قساوت است ،متراکم میبیند و عصفور را کي نمادی است از خیدزه و پویدایی،
از بین رفتي میبیند و بي اعتقاد او ،تنها اجسادی از گنجشکها باقی ماندده اسدت و حتدی
روز ،چونان کودکی است کي چهار دست و پا میرود و توانایی ایستادن ندارد و اینگوني
محی سرد و بدی روح و خفقد ان آمیدزی را کدي دنیدای عربدی در آن بدي سدر مدیبدرد،
مورد انتقاد قرار میدهد.
در این مورد ،شاعر در بیان آنچي در ذهن داشتي است ،موفن عم نموده؛ چرا کي
شب (نماد پلیدی) و عصفور (نماد حرکت و زندگی) کي بي نوعی نماد مردم آگاه و
انقالبی عرب است و نیز روز را کي «نماد زمان حال است» 38در کنار هم قرار میدهد و
فعلهای «یتخثّر» و «تدبّ» ،بي اتقای معنای مورد نظر کمک میکند و اینچنین مجموعيای
را در کنار هم میچیند کي بهترین تصویر را برای تحن انتقاد آمیز شاعر فراهم میآورد و
یا در جایی دیگر در قصیدة «

» این نماد را در کنار سن

صورت جمع ،بي کار گرفتي و میگوید:
(ادونیس)111/3 :3888 ،

31

و این بار هم بي

دنيای متفاوت نمادهای طبيعی در شعر ادونيس 310/

همانطور کي قيال اشاره شد ،سن

در شعر ادونیس ،نماد قدرت و استقامت است و

آوردن عصفور و سن  ،آنهم بي صورت جمع ،میتواند تصویری از تحقن آرزوی شاعر
باشد کي همان حرکت ،تحول و مقاومت در راه رسیدن بي هدف واقعی است و آوردن
فع امر در آغاز سخن ،گویی چون قانونی ،برای همگان اتزام دارد.
ب -سِنُونُو (پرستو) :در واقع پرستو ،پیک بهار است .در عهد باستان ،در چین ،برای
رفت و برگشت پرستو در اعتدال ربیعی و خریفی ،تاریخ دقیقی مشخص شده بود ...در
اساطیر سلتی ،پرستو نماد باروری ،تناوب و بهار است ...و در اسالم بي معنای تنهایی،
هجرت و جدایی است (شواتیي و گربران383/3 :3138 ،و .)388پرستو ،پرندهای است کي
همچون گنجشک ،جثيای کوچک داشتي و مهارتی مثال زدنی در پرواز کردن دارد .این
پرنده در بیشتر فرهنگها ،نمادی است از مهاجرت و جابجایی؛ چرا کي این پرنده در ک
سال در یک جا ماندگار نیست و بي محض شرو فص سرما بي مناطن گرمسیری
مهاجرت میکند و فلسفة نهایی این نق و انتقال دالمی همان زنده بودن است.
پرستو در اشعار ادونیس نیز کي خود همواره پرچمدار تحول ،نوآوری و تدییدر اسدت،
نمادی است از جابجایی و انتقال؛ بي تعيیر سادهتر مدیتدوان آن را نمدادی از طدراوت و
زندگی شمرد .چون پایا بودن و در حرکت دالمی بودن ،ارتياط مستقیمی با زنده مانددن
و زندگی دارد .بندابراین ادوندیس در کندار مجموعديای از عناصدر طيیعدی کدي بدرای او
تصویرگر مدینة فاضليای است رویایی ،از این نماد استفاده میکند:
(ادونیس)13/3 :3888 ،

33

در اینجا ،شاعر در ابتدا بي سرزمینی سيز اشاره میکند کي ارتياط آنرا با نماد مذکور
در معنای نمادین رن

سيز میتوان جستجو کرد .سيز ،رن

سيزی آن از آبهای جانيخش بي دست میآید ...سيز ،رن
است .سيز ،رن

سلطنت گیاه است و

امید ،نیرو و عمر طوينی

جاودانی است....سيز ،برای مسلمانان نشانة سالم و سالمت و نماد

تمام ثروتها اعم از مادی و معنوی است( .شواتیي و گربران)133/1 :3138 ،

یا در قطعيای با نام «

» از قصیده «

» او دوباره این نماد را در
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مقاب نیستی و عدم بي عنوان مظهری از پویایی و زندگی قرار میدهد:
(ادونیس)83/3 :3888 ،

33

شاید بتوان گفت کي بهرة شاعر در این قطعي از این نماد بي بهترین وجي ممکن صورت
گرفتي است و با تصویری ساده کي بي نوعی با زندگی روستایی شاعر مرتي است و نیز با
عناصری طيیعی برخاستي از دوران کودکی خویش ،مخاطب را بي حرکت و جنيش فرا
میخواند .همین کاربرد را در قطعة «

» از قصیدة «

»

ادونیس مشاهده میکنیم کي در آنجا نیز در کنار برخی عناصر طيیعت و ضمن تناسبِ
واژگانی کي قيال در تحلی نماد سني  ،شرح نمونيهایی از آن گذشت ،پرستو نمادی است
از حرکت و زندگی و برای ایجاد روحیة امید و تاله بکار رفتي است:
(ادونیس )181/3 :3888

31

بي طور خالصي میتوان گفت کي پرستو نماد هجرت ،کوچ و ميارزه است کي میتواند
همان خود شاعر باشد کي خستي از ایستایی و عقب ماندگی ،دوست دارد چون
پرستویی پرواز کند و زندگی جدیدی را در جایی دیگر از سر بگیرد.
ج -عنکبوووت :انجید و قددرآن در تُدردی و سسددتی آن متفددن اتقوتنددد (أیددوب ،33/38 ،و

قرآن -سوره عنکيوت  )38/11این سستی یادآور سستی واقعیتی است کي ظاهری وهم انگیز
و فریينده دارد .در برخدی فرهنگهدا نمداد خددای جهدنم اسدت( .شدواتیي و گربدران:3138 ،

133/1و )131همانطور کي گنجشک و پرسدتو از جدانورانی بودندد کدي در شدعر ادوندیس
کاربردی نمادین مییابند ،عنکيدوت نیدز چندین کداربردی دارد .عنکيدوت در اشدعار او
میتواند نماد سستی ،رخوت ،کهنگی ،فرصت طليی و دام گستری و فریب باشد:

.
(ادونیس)381/3 :3888 ،

31

میبینیم کي در اینجا شاعر خود را فراتر از انسانهای عادی میشمارد؛ چرا کي رازهایی
دارد کي بي او کمک میکند تا بتواند بر روی تارهای عنکيوت کي معموي بي عنوان
سستترین خانيها از آن یاد می شود و در عین حال نمادی از دام گستری و اسارت و

دنيای متفاوت نمادهای طبيعی در شعر ادونيس 311/

از سویی کهنگی و رکود است راه برود و از آن بگذرد .در واقع خانة عنکيوت ،نمادی
است از عقب ماندگی و رخوتی کي ملت عرب بدان دچار شده و انسان عربی ،اسیر این
واپس ماندگی و رکود گشتي است؛ بي همین سيب شاعر با نگاهی رؤیا پردازاني
تصویری خلن میکند کي در آن میتواند از روی تارهای عنکيوت کي سست و بی دوام
است ،عيور کند و در عین حال ،زنده بماند و زندگی جدیدی را از سر بگیرد .در واقع،
چنین تصویری ،نمودی است از آرزوهایی کي ادونیس بي دنيال محقن کردن آنهاست.
همین کاربرد را در قطعة «

» از قصیده «

» مالحظي میکنیم .شاعر در

این قطعي صفت عنکيوت را بي روزها میدهد؛ زیرا روز کي نمادی از زمانة حال عربها
است ،از نگاه شاعر ،زمانيای است ،خشک ،بی روح و فریيکار و در عین حال سست و
بی دوام؛ از این رو او زمانیکي روزگار را آفت زده و بیمار و چون مردمک ملخی کور
کي نمادی است از تخریب و ویرانی ،توصیف میکند ،از این نماد بهره میجوید تا عمن
فاجعي را بیشتر نشان دهد:
(ادونیس)111/3 ،3888 ،

31

نتيجه
 نکتة قاب ذکر در نمادپردازی ادونیس یکی شدن او با بیشتر نمادهایش است .شاعر،خود را از جامعي و شرای آن جدا نمیداند و علی رغم روحیة عصیان گرایاني کي در
وجوده موج میزند ،بنا بي رساتت هنری خود ،همگام با جامعي ،پیش میآید و در پی
ایجاد شرای مناسب برای رشد و ترقی است.
 -نمادهای طيیعی زیادی توس

ادونیس بي کار گرفتي شده است .در میان عناصر

طيیعی ،وی بیشتر از عناصری استفاده میکند کي بي نوعی با ایده و افکار او
هماهن
سن

باشند و بتوانند او را در بیان مقصود یاری برسانند .برای مثال آب ،آتش و
کي هر کدام از اینها در اشعار ادونیس ،نقشی محوری را ایفا میکنند .او حتی

از عناصری گیاهی و جانوری استفاده میکند کي با شخصیت درونی او همگامتر
و هماهن تر باشند و این کاربردهای نمادین ،ممکن است از یک قصیده تا قصیدة دیگر
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تفاوت چندانی نداشتي باشند.
 نکتة قاب توجي در مورد تکنیک نمادپردازی ادونیس ،نگاه متفاوتی است کي او گاهیبي نمادها دارد و آنها را از کاربرد عادی خود ،خارج ساختي و حتی نمادی خاص خود
خلن میکند کي تا قي از آن ،سابقي نداشتي است.
 بررسی دیوان شاعر نشان داد کي برخی عناصر طيیعی چون آب ،آتش و سن  ،بيجهت همسویی با اعتقادات و اندیشيهای اساسی وی ،نقشی محوری و بنیادین را ایفا
میکنند و دارای بسآمد بايیی هستند .عناصر گیاهی و جانوری نیز در مراح بعدی
قرار دارند .وجي مشترک معنایی بیشتر این نمادهای طيیعی ،تحرّک ،جابجایی و پویایی
است .غاتب عناصر طيیعی و گیاهی در شعر او جنية مثيت دارند و تنها برخی عناصر
جانوری مث عنکيوت ،جنية منفی دارند .در تمامی این نمادهای طيیعی ،همواره موجی
از امید بي چشم میخورد.
پینوشتها
 -3از موارد شاخص کاربرد نمادهای غیر طيیعی میتوان بي اسطورة فينيق (ققنوس) ج 3دیوان؛ أوراق
اتریح:
و،...

اتيعث و اترماد،
سيزیف (

اتحلم ،ص  311و

توتد عیناه،3:313 )،

نشید اتدربي ،صص  313تا  311و311
أورفيوس (

نمادهای تاریخی چون :حالّج( ،قصیده مرثیة اتحالّج  ،)3:131أبونواس (

أورفیوس  )3:388و نیز
ابونواس  )3:131و ...و

نمادهای دینی چون :حضرت آدم ( )  3:118و حضرت نوح ( )  3:138و نمادهای داستانی مث :
سندباد ج«3سفر» (ص« )113اترک تنا وراءک» (ص « ،)113

» (ص )111و ...اشاره کرد

 -3بي جهت رعایت اختصار ،تنها بي برخی صفحات نمادهای مذکور با همین مضمون اشاره میکنیم:
ج -3

ص - ...113 ،111 –331 ،331ج -3

اتموج ص)...318

 -1تو ای باران ،ای بارانی کي ویرانيها و خرابيها را میشویی .ای بارانی کي يشيها را میشویی،
مالطفتی کن و تاریخ ملتم را نیز بشوی!
 -1میدانم کي در دل صحرا مث آب جاری میشوم ،و میدانم کي بعد از امروز ،قرنها را تدییر میدهم.
 -5اورفیوس ،پهلوانی یونانی بود کي همواره ،ساز مینواخت .بنا بر اسطورههای یونانی ،او زبان
طيیعت ،نجات بخش خدایان و صاحب گیتاری با سوز و گداز است کي مینوازد و زندگی را مجددا

دنيای متفاوت نمادهای طبيعی در شعر ادونيس 311/
بي جریان میاندازد ( .نک بي

 ،معجم األساطیر 8 :3881 ،و روز ،و ،هد  .خدایان ،پهلوانان و

انسان در یونان باستان)313-313 :3181 ،

 -1صدایی از جانب آب میآید و این صدا میگوید :او مُرد ،تا اینکي عهد مرگ (رکود و رخوت)
را پایان دهد.
 - 3آتش کم سوی ما ،در ریشيهای ما ،میستاید ،اندک زمانی را کي بوسیلة آن این جهان میسوزد
تا اینکي عاتمی مث اسم تو شود – خاکستر و تجدد ،مث اسمت – زندگی و محيت کي برای فدیي دادن
میمیری ،بسوزان ما را و بي پر خاکستر آتودت وص کن تا هدایت شویم.
 - 8نویسنده و شاعر ایرانی زرتشتی کي اسالم آورد .در شعره بي واسطة انگیزههدای شدیعی بدي سدبّ
صحابي پرداخت .وی در  138هجری از دنیا رفت( .رک :عصام

 ،مهیدار

حیاتدي و شدعره،

 )11 :3831مهیار با ویگگیهای قهر مدان انقالبدی و شورشدی در شدعر ادوندیس ،حضدور فدراوان دارد؛
(نک .بي :احمد عرفات

 ،کارکرد سنت در شعر معاصر عربی)81 :3181 ،

 -8مهیار ما را میزند و در ما پوستة زندگی را میسوزاند و نیز صير و نشانيهای آرامش را ...پس
تسلیم آتش باه.
 -31گامهایم گفتند و ابعاد وجودیم تکرار کردند« :گاهی ،زندگی تن تر از سوراخی کوچک در تلّی
از خاکستر است»
 -33بر سن

نور ،عمرم را حک میکنم بي عنوان امانتی همچون دانة گندمی.

 -33نشانيای از شرو زمان؛ از جادوگری کي بی دود میآید ،از سنگی کي بي گ یاسمن تيدی میشود،
سکوت زمین آبستن ترانيها میگردد و این شهر متوتد میشود.
 -31بر تنيهای این درخت ناممان را خواندیم ،با سن

چرخیدیم ،این درخت صدایی است مث ما و

خاک زیر گرمای ما میوهای است.
 -31ما روز کشتي شده را دفن میکنیم ،ما تياس باد فاجعي را بر تن میکنیم ،اما فردا تنيهای نخ را
تکان خواهیم داد
 -31ما را واگذار تا بي همراه سني ها ،توت ،درخت نخ  ،سپیده دم و غروب خورشید بزرگ شویم،
ما را واگذار تا آستین امید را برای کار باي بزنیم.
 -31اشاره دارد بي شهر «إرم ذات اتعماد» کي در قرآن از آن یاد شده است
 -33شهر ما گریختي است – چي هستم من ،چي؟ آیا گ سنيلی هستم کي برای چکاوکی کي پشت برف
و سرما مرده است ،گریي میکند.
 -38شب قوام مییابد و بر بايی اجساد گنجشکان کودکی روز چهار دست و پا میرود( .با توجي بي
واژه تدبّ و اتطق بهترین ترجمي بي نظر همین است)
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 -38اوتین معیار قیاس در مورد روز تواتی قاعده مند آن است :توتد ،رشد و تمامیت زندگی و مرگ.
(شواتیي و گربران )188/1 :3138 ،اما در اینجا برداشت نمادین ما از این کلمي با توجي بي سیاق کلی
اشعار ادونیس بوده است
 -31گنجشکها باید بیایند و دستي سنگها بي سنگها پیوندند ،باید خیابانها و شب را بیدار کنم و در دستي
درختان راه برویم.
 -33دیددروز بددر روی دو زمددین سرسدديز بددودم ،اشددعارم را در دو تحظددي نوشددتم و آنهددا را بددي می د
قلم مویم؟؟؟!!! خواستم ،اینجا پرستویی هست ،و اینجا دو غنچي ...
 -33و من خانيام در چهره بامداد ،شکوفيای است کي پیرشده و چون نوک پرستویی است.
 -31در زمان گ یاس ،پرستو ،مرغ ماهیخوار عاشن و اعیاد بي بدداد آمدم بر روی فرشی سرکش و آرام.
 -31مددرا رازهددایی اسددت کددي مددیتددوانم بددر روی تددار عنکيددوت راه بددروم و نیددز رازهددایی کددي زیددر
مگههای خدایی فناپذیر زنده بمانم.
 -31روزهای آفت زدة تو در میان مردمک ملخی کور و در پوست عنکيوتی میآیند.
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