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تاریخ دریافت ،1391/07 /29 :تاریخ پذیرش 1394/06/07 :
چکیده 
جهانبهشمارمیآید.در این زمینه ،نظریة

بازگشتبهمیراثانسانیازمقولههایمهمادبیاتمعاصر 

معادلعینیِ تی.اس.الیوت،میانشاعرانمعاصرجهان ،بهویژه شاعرانعرب ،بااستقبالبسیارزیادی
عربیراهیافت.نقابیکیازروشهاینوین

روبروشد.ایننظریهباعنواننقاببهحوزةنقدوشعر
نمادپردازیاستکهدرآنعالوهبرانتقالاندیشه،احساسوتجربةشعریِشاعرنیزبهمخاطبمنتقل
میشود .در نقاب ،به دلیل آمیختگی و اتحاد میان صدای شاعر با صدای نقاب ،در ذهن مخاطب

جودمیآید.اینفرآیندذهنیمنجربه

کشمکشیبراثرعدمشناساییصدایشاعرازصداینقاببهو
ادبیمیشود.دراینپژوهشپسازمعرفینقاب بهمثابةشگردیاز

سهیمشدنمخاطب درخلقاثر 
نقابهای«اورفئوس ،اولیس،حضرتنوح (ع) ومهیاردمشقی»
شگردهایبالغی،بهبررسی توصیفی  
در سرودههای أدونیس(علی احمد سعید) پرداخته شده است .أدونیس این نقابها را به ترتیب از
هرکدامازایننقابهابویژه

اسطورههاییونانی،فرهنگاسالمیوفرهنگایرانیاخذکردهاست.

اینپژوهشنشانمیدهدکهیکیاز

نقابمهیاردمشقی،بیانگرتجربةخاصیدرزندگیأدونیساند .

شیوههایتعاملأدونیسباسنتومیراثانسانی،رویآوردنبهشگردبالغینقاباست.

واژههای کلیدی:سنت،معادلعینی،نقاب،شعرمعاصرعرب،أدونیس.
 پست الکترونیك نویسندة مسؤولm.ameritabar@yahoo.com :
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 .1مقدمه
نقابازاندیشههای تی.اس.الیوتشاعر و منتقد انگلیسی دورة معاصر (1965-1888م)

دربارة بهکارگیری سنت متولد شد .الیوت ندای بازگشت به میراث انسانی و متصل
بهرهگیری از «معادل
شدن به آبشخورهای گذشته را سر داد .وی عقیده داشت که  
عینی»)objective correlative(1تنهاراهممکنبرایبیانعاطفهدریکساختارهنری
است .الیوت معتقدبود که شاعر باید با هوشیاری و هوشمندی ،سراغ میراث قومی و
تاریخیخودبرودوازآنیاریبطلبد(2متی.)29:1991،ذوبشدندرمیراثگذشتهبر
میگیردنهذکروقایع تاریخیگذشتگانوچنگزدن
اساسیکحستاریخی صورت 
آنها .اگر شاعرامروزی بخواهد در شعر خود از یک شخصیت تاریخی بهرهگیرد،
به  
باید این شخصیت دارای یک «تجربة شخصی متمایز» در تاریخ باشد و در آن تجربه،
احساسیرادرککردهباشدکهبهاحساسوتجربةشاعرمعاصرنزدیکباشد،بهویژه
تجربه و احساسی که شاعر قصد دارد آن را در یک اثر معین بیانکند .وقتی شاعر،
تجربة شخصی خود را با تجربه و احساس یک شخصیت تاریخی ،اسطورهای یا
بهگونهایکهصدای

شکلمیگیرد؛

سووهمانندمیکند«،نقاب»

مذهبی،همسطح 
وهم
آنشخصیتآمیختهمیشودوتشخیصایندوصداازیکدیگربرای

شاعرباصدای
دشوارمیشود .

مخاطب
عبدالوهابالبیاتینخستینکسیبودکهنظریة«معادلعینی»راواردعرصةشععرو
نقدعربیکردوآنراباعنواننقاببهادبیاتععربشناسعاند.ویمعیگویعد«:سععی
کردمدراعماقمیعراثفرهنگعیعربعیوانسعانیجسعتجوکعنمتعادرآن،نشعانههعا،
شخصیتهاونقابهاییرابیابمکهویژگیتجدیدپذیریدارندوباآنها،اندوهجامعة

خودراکهتوسطخونخوارانواستبدادگرانتاریخنابودهشده،نشعاندهعم»(

،

.)42:1972البتهیادکردایننکتهضروریاستکهمنظورازگذشته،تمامآنچعهگذشعته
است،نیست.گذشته،نقطةروشنیدرمساحتبسیاروسیعاستورابطةیکهنرمندبا
گذشتهایناستکهبعهدنبعالآننقطعةروشعنبگعردد(أدونعیس ،زمعنالشععر.)5:1986،
درادامهباشرحبیشتریبهاینموضوعپرداختهخواهدشد .

گذری بر نقابهای أدونیس 181/

أدونیسیکیازشاعرانیاستکهدربرههایازدورانشاعریخود،ازشگردنقاب

بهرهبردهاست.چندوچوناستفادةویازنقاب،بهعنوانیکیازنوگراترینشاعران
آشناییبانقابهای

معاصرعرب،مسألهایقابلتوجهاست.بررسیاینقضیهعالوهبر

أدونیس ،منشأ انتخابهای او را نیز در گزینش نقاب آشکار میکند .از آنجایی که
ترینچهرههاییاستکهازاینشگردبهرهبردهاست،باگذری


أدونیسیکیازموفق
داراینشاعروارتباطآنهابا


دیدیکلیازاشعارنقاب
نقابهایاو ،
بر پربسامدترین  
زندگی ویایجادمیشود .ایننگاه بهشناخت برخیاز جنبههای شاعری این شاعر
بزرگیاریمیرساند.روشیکهدرتحلیلنقابهابهکاررفتهاست،توصیفیاستو

تکیهبرتحلیلمستقیممتندارد .
در این مقاله پس از بیان پیشینة مختصری از پژوهشهای صورت گرفته دربارة
نقاب ،بهمعرفی اینشگردبالغیپرداخته شدهاست.درادامهپس از گذریکوتاهبر
زندگی أدونیس ،مهمترین نقابهای وی که از سه حوزة اسطوره ،مذهب و تاریخ،
د،معرفیشدهاست.درتحلیلهاییکهازنقابهاارائهشدهاست،بیشتربه

شدهان
گرفته 
ارتباطآنهابازندگیشاعرپرداختهشده است .گفتنیاستکهنگارندگانازآوردن

تحلیلهای فنیبسیارمفصلاجتنابکردهوتمرکزشانبیشترروی هدفمقالهیعنی

معرفی نقابهای أدونیس و نمایان کردن گرایش وی به بهرهگیری از سنت با کمک
شگردنقاببودهاست .
 .2پیشینة تحقیق
در حوزة نقد ادبیات معاصر عربی ،کتابها و مقالههای بسیاری دربارة نقاب نگاشته
شده است .کتابهایی چون :
(1978م) اثر 
(1978م)اثراحسانعباس،

(1968م) اثر عبدالوهاب البیاتی



،
(1996م)اثرعبدالرحمنبسیسوو

(2003م) اثر محمد علی کندی و همچنین مقالههای «
»« ،

»« ،
ازجملهپژوهشهایصورتگرفتهدراین

»
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»

خصوصاست.درمیاناینپژوهشها،کتاب«


به دلیل در برداشتن آراء اغلب منتقدان ،نسبت به دیگر پژوهشها ،سودمندتر بوده و
بیشتر مورد توجه نگارندگان مقاله بوده است .با وجود نگارش کتابها ،مقالهها و
رسالههای دانشگاهی دربارة نقابِ شاعران عرب ،فقط دو مقاله دربارة نقابهای

أدونیس نگاشته شده است .در ادبیات عربی دکتر جابر عصفور مقالة «
» و در ادبیات فارسی ،کامران قدوسی و دکتر حامد صدقی در «کارکرد
محورینقابدینیدرشعرشاملووأدونیس»بهبررسینقابشعرأدونیسپرداختهاند.
دفترترانههایمهیاردمشقیو مقالةدوم تنها یکنقابرابررسی

مقالةنخستفقط 
کاربردنقابدرشعرأدونیس،مجالگستردهای

کردهاند.پرواضحاستکهبسامدباالی

رابرایپژوهشهایدیگردراینموضوعفراهممیسازد.امیداستکهبااینپژوهش

اندنهرچهبیشترنقابهایاینشاعرسترگ،اندکیهموارترگردد .

راهبرایشناس
 .3مفهوم نقاب
نقاب،سیماچهوصورتک،معادلفارسیواژةفرنگیPersonaوعربی«القنعاع»اسعت3.
غتبهمعنایحجاب،پردهیاپارچهایاستکههنرپیشةتئاترآنرابررویصعورت

درل
ورتخودراباآنمخفیمیکندتابتوانعدبعههیعأت

خودقرارمیدهدوشکلحقیقیص

شخصیتموردنظردرآیدوآنرابعهنمعایشبگعذارد(رضعایی«.)257:1382،بعدینسعان
مقصودخویشراپنهانمعی سعازدوبعرحالعتووضععیتآشعکار،سعرپوشمعینهعد .
ازاینرونقاببرنعوعیدیالکتیعک«اخفعاواههعار»مبتنعیاسعت»(عباسعی .)157:1385،
نقابدرنمایشنامههاییونانورومباستانمورداستفادهقرارمیگرفعتوازکارکردهعای
دیگرآن،اینبودکهبهبازیگراجازهمیدادتاچندنقش را،دریکاثرنمایشعیبعهاجعرا
درآورد.منشأاصلینقاب،آیینهایساحرانةبدویبود.انسانهاینخسعتینبعرایایجعاد
حالتحلولوتناسخمیانخود،الهههاوقهرماناناسطورهایو...بهآنرویمیآوردنعد.
فرآیندحلولوتناسخ،برجداییکاملمیانشخصیتوبازیگرآنمبتنعینبعودوحضعور
4

میگذاردند.
میطلبیدوبرهمتأثیرمتقابل 
آنهاحضوردیگریرا 
هریکاز 

درشگردبالغینقاب،صدایشاعردرصدایشخصیتذوبمیشودوصداییکه

گذری بر نقابهای أدونیس 183/

ازاثرادبیمیشنویمهمصدایشاعراستوهمصدایاونیست«:صدایشاعراست؛
زیرانقاب،شخصیتیاستکهازاسطورهیاتاریخ،وامگرفتهشدهاستوشاعرهرچه
میکند .صدای شاعر نیست؛ زیرا ضمیر متکلمی که نقاب با
میخواهد از زبان او نقل  

میشود -صدای همان شخصیت
میگوید -حداقل بر اساس آنچه فرض  
آن سخن  
برمیگزیند ،در آن ذوب
تاریخی است» (عصفور .)123:1984 ،زمانی که شاعر ،نقابی را  
میپردازد.
میشودوباتکیهبرتعاملبینخودونقابشبهآشکارکردنتجربةشعریش 

آیدهرگونهاحتمالیکه

بهوجود 
می
دراینشگردبااتحادیکهمیانشخصیتوشاعر 
میرودومحصولاینتعامل-بین
دالبروجودمستقلشاعریاشخصیتباشدازبین 
شاعر و شخصیت  -وجود جدید و مستقلی است که در آنِ واحد ،هم از شاعر و
آنها وابستهاست .درواقعاینشگردیکیازکارآمدترین
شخصیت جداست و هم به  
شیوههاینمادپردازیاستکهدرآن ،شاعربامتصلشدنبهآبشخورالیتناهیمیراث

بشریبهبیاناندیشههاواحساساتخودمیپردازد؛بااینتفاوتکهدرنمادپردازی

مرسوم،یکنماد،حاملمدلولهایمتعددیاست،امانقابتنهاحاملیکمدلولاست
وآن«تجربةشعری»شاعراست .
هرشخصیتی ،شایسعتةنقعابیعکشعاعرنیسعت.البیعاتیدربعارةحُسعنانتخعاب
شخصیتیکهشاعرقصدداردبراساسآنساختارشعرخودراپیریزیکند،میگویعد:
انتخابدرستودقیقشخصیت،ضامنموفقیتکاربردآندرشگردنقاباستوبعه
شخصیت /نقاب،اجازهمیدهدمأموریتخودرابهنحواحسنانجامدهد؛امانامأنوس
بودنشخصیتیاعدممناسبتآنبابافتمتن،منجربهناکارآمدیسرودةنقعابداردر
رساندنهدفومنظوربهخوانندهمیشود.پسعالوهبرآنکهشخصیتنقاببایستی
دارایاهمیتفکریوتاریخیباشد،بایدازویژگیخاصیهمبرخوردارباشعدکعهبعا
تجربةشعریوعینیسروده،همخوانیداشتهباشد(همان .)129:
میدهدکهتجربةشعریخودراباتمام
بااینکهشگردنقاباینتواناییرابهشاعر 
احساساتواندیشههایشکلدهندةآن،بهمخاطبخودمنتقلوویرادراینتجربه

شخصینقابآشنانباشد،نمیتواندباآنارتباط

شریککند ،امااگرمخاطبباتجربة
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برقرارکندوبدینترتیب،هماننقابباعثمیشودکهمخاطب ،احساسشاعررادر

مشکالتاحتمالیسرودههاینقابداراست .

نیابد.اینموضوعیکیاز
 .4انواع نقاب
شگردبالغینقاب ،دونوعاست:نقابنمادینونقابکنایی.نوعاول،نقابنمادین،
نقابی عمیق و پخته است .در این نوع ،شاعر با تکیه بر مبدأ تعامل بین خود و
شخصیت ،به آشکار کردن آراء و عقاید خود میپردازد .این تعامل ،منجر به خلق
شخصیتیجدیدیاوجودسومیمیشودومرجعصدایسرودة نقاببرخوانندة اثر

گیموجبمیشودکهخوانندهبایکدرگیریذهنیمواجه

پوشیدهمیماند.اینپوشید

شودوبااستفادهازقدرتذهنخویشبهتجربة شعریشاعرنزدیکشودوآنرا
درکواحساسکندوبااووشخصیتنقابنوعیهمزادپنداریکند.نوعدومِنقاب،
نقابکنایی  ،بیشتربهیکترفندبالغیشبیهاستکهدرآنصدایمستقیمبهصدای
ایبدلمیشودکهفهممعنایآن


بهکنایه
غیرمستقیمتغییرمیکندوصدایشخصیت،
باارادة معنایهاهریآنمیسر است.درایننوعنقاب ،مشخصاتکاملشخصیترا
نمیتواندیدوباآنومحیطزندگیشآشناشد.درنقابکنایی،شخصیتفقطصدایی

آنبیانمیکند.

میداردوآراء ونظریاتیرابهوسیلة 
استکهشاعرآنرابهسخنوا 
نمیتوانگفتکهآیاشخصیتانتخابشدهبرایتجربة شعریو
درایننوعنقاب  ،
شخصیشاعردریکاثرادبیمناسببودهیانه؛ زیرا ماباشخصیتیتیرهومجهول
نمونههایی که از نقابهای
روبهرو هستیم 5.الزم به ذکر است که در این مقاله همة  

أدونیسذکرشده،ازنوعاولیاهماننقابنمادیناست .

 .5قلمرو نقاب
هایبهکاررفتهدرشعرمعاصرعربیازشخصیتهایاسطورهای،مذهبی


بیشترنقاب
یاتاریخیبرگرفتهشدهاست.البتهاینبدانمعنانیستکهخارجازمحدودةشخصیت،
نمیتواننقابیاتخاذکرد.نقابرامیتوانازعناصرطبیعیودیگرموجوداتبرگرفت

مشروطبر اینکه صدای شعر به صورت غیر مستقیم بیانگر تجربة شخصی شاعر باشد
(عباس. )121:1978،گزینشنقابازمیراثقومیوملیوحتیجهانیبهتجربةشعری

گذری بر نقابهای أدونیس 185/

شاعر و قدرت وی در انتخاب و بهرهگیری درست از نقاب بستگی دارد .قدرت و
بهکارگیری این عناصر به صورت نقاب ،بسیار مهم و تعیین کننده
خالقیت شاعر در  
نقابهای شعری خارج
است ،بنابرایندلیلی وجود ندارد کهبرخیعناصر را از دایرة  
میخواهدکسیکهسخنمیگویدانسانباشدیاحیوانیاگیاهیاهرموجود
کنیم؛حال 
میتوان عالوه بر
میآید که :آیا  
دیگر (عصفور .)123 :1984 ،پس این سؤال پیش  
شخصیتهای

شخصیتهای تاریخی و اساطیری و نیز عناصر طبیعی و اماکن و ...از 

معاصر به عنوان نقاب در شعر استفاده کرد؟ بیشتر شاعران در شگرد نقاب به
کردهاند؛ شاید به این دلیل که «هرچه نماد،
شخصیتهای تاریخی و میراثی تکیه  

قدیمیتر و دارای عمق تاریخی و خاستگاه اجتماعی قویتریباشد ،به شعر تصویر و

میدهد» (کندی .)129 :2003 ،با وجود اهمیت عمق تاریخی و خاستگاه
غنای بیشتری  
شخصیتهای معاصر در شعر خود به

اجتماعی در گزینش نقاب« ،شاعر میتواند از 
خود،سودببرد.این
آنهابرایغنیکردناثر 
ازتجربههایویژهومتمایز 

عنواننقابو
ویژگیهای

نشانهها و 
امر ،منوط به این شرط است که شخصیت معاصر دارای  
مخصوصی باشد تا بتواند در تجربة شعری شاعر ایفای نقش کند» (همانجا).برخی از
تهایمعاصربایستةنقابنیستند«زیرااینانهمانند
منتقدانبراینعقیدهاندکهشخصی 
آنهاهنوزدرناخودآگاهجمعیکه
بودهاندوبسیاریاز 
خودشاعرشاهدحوادثعصر 
شخصیتهای

نکردهاند» (عباسی .)160 :1385 ،
آبشخور اصلی نقاب است ،جایی باز  
اندیشهها و افعال یا تجربة شخصی غنی و متمایزی باشند ،میتوانند

معاصر اگر دارای 
ویژگیهای شخصیتی نقاب وابسته به پیشینة تاریخی خود -با وجود

نقاب واقع شوند.
اهمیتآن-نیستبلکهبه عمقتاریخیونقشی کهشخصیت،درتاریخ،روندزندگی
جامعه و تمسک به اصول و مبادی انسانیدارد،وابستهاست.این کردارهاست که به
میکندتادرخودآگاهو
میدهدواورابخشیازتاریخ 
یکشخصیت،تقدسومنزلت 
ناخودآگاه جامعه ،جایی برای خود بسازد (کندی .)130 :2003 ،بهکارگیری شخصیت
مشخصههای الزم ،بالمانع است .البته از یاد نبریم که

معاصر در صورت دارا بودن 
های معاصر به عنوان نقاب ،تاکنون کمتر صورت گرفته است .
استفاده از شخصیت 
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برخیازآنهاعبارتنداز«:گیلگمش،

نقابهایمتعددیوجودداردو
درشعرأدونیس ،
اورفئوس،اولیس،حضرتنوح (ع)،حضرتابراهیم (ع)،حضرتاسماعیل (ع)،صقر
قریش،مهیاردمشقی،نفری،بودلر،بابل،ارمذاتالعماد»وبسیاریدیگر.دراینمقاله،
کهشناختآنهادردرکشعرأدونیسنقشبسیارمهمی

تنهابهنقابهای«شخصیتی»

دارد،پرداختهشدهاست .
 .6أدونیس(علی احمد سعید)
ازآنجاکهدرکدرستودقیقنقابهایبهکاررفتهدرشعریکشاعر،بهشناخت

دقیق زوایای برجسته و مهم زندگی او وابسته است ،ابتدا به اختصار ،به برخی از
رویدادهایمهمزندگیأدونیساشارهمیکنیم :
علیاحمدأسبرسعیدمعروفبهأدونیسدرنوامبر1930م1309/هع.ش،درروستایی
ازتوابعشهرجبلهواقعدراستانالذقیةسوریه،متولدشد.درسعال1954م1333/هعع.ش
ازدانشگاهدمشق،لیسانسفلسفهگرفت.درایندورهبامجلة"البناء" همکاریداشعت.
وی،شاعراختصاصیحزبناسیونالسوسیالیستسوریهبود وبیشترسرودههعایوی
دراینبرهه،مضمونیسیاسیدارند.درسال1956م1335/هع.شبههمراههمسرش،بعه
لبنانگریختوازدستگیریبهسببعضویتدرحزبناسیونالسوسیالیستسعوریه،
درامانماند.فعالیتهایحزبعیویبععدازنگعارشسعرمقالعة«چع گرایعیحعزب
ناسیونالسوسیالیسمسوریه»درمجلة«البناء»بهسال1958م1337/هع.ش،متوقع شعد.
ویتحصیلدرمقطعدکترایادبیاتعربیرابانگارشرسعالة«الثابعتوالمتحعول»در
دانشگاهسَنتژوزفبیروتبهپایانرساند(أدونیس،تصوفوسوررئالیسعم،مقدمعةمتعرجم،

.)18-16:1385أدونیس«،الثابتوالمتحول»رادربابجریانهایثابتومتحولفکعرو
فرهنگاسالمی نوشتوباایناثر،نشاندادکهدر اینزمینه،معردیصعاحبنظعرو
آگاهاست.همچنینمقدمةبسیارهوشمندانهوعمیقیکهبردیعوان

نوشعت

نواندیشترین ناقدشعرعربمعرفیکرد(شفیعیکدکنی.)205:1387،

اورابهعنوان

أدونیسبااندیشههایبدیعخویش،بنیادهایاستواریرابرایرویایجدیددرشعر،

نخستینشرارههاینوگرایی را درشعرمعاصرعرب

اندیشه و زندگیمعاصر،بنا نهاد و 

گذری بر نقابهای أدونیس 187/

برافروخت .وی از همان آغاز کار ،عقیده داشت که فرهنگ ،یک کاربرد تازه از زبان
نیست بلکه نوآوری در زبان است ،به عبارت دیگر ،معرفت و نوآوری تنها برای یک
هدفاساسی،جهانیازندگییاانسانراتفسیرمیکندوآندگرگونیجهانوزندگیو
انساناست (ابوفخر .)8:2000 ،بر اساسهمینباور استکه أدونیس «مرزی برای تجدد
میگشاید و
نمیشناسد و معتقد است که شاعر در هر لحظه ،مرزی تازه و افقی نو را  

تجربه میکند .بنابراین شکستن سنتها و ایجاد بدعت ،حد و مرزی ندارد و شاعر تا
میزید» 
زنده است و مصداق شاعر است ،همواره در مرز میان آفریدن و شکستن  
سفربهسرزمینهایمجهولاستتاشاعر

(شفیعیکدکنی .)206:1387 ،شعردرنزدوی ،
ندانستههایخودراکش کندنهآنکهدانستههایخودرابازگوکند؛شعرتالشیاست

برایبیانآنچهقابلگفتننیست(ابوفخر.)6:2000،ویمعتقداستکهلحظةحالچیزی
جزگذرگاهیبهسویفردانیستوآنچهتاکنونبهانجامرسیدهاست،تنهایکمرحلة
موقتاست.بنابراینبایدتمامعناصرمردةفرهنگگذشته،ازبینبرودتاآیندةبهتری
ساختهشود(

.)101:1988،ازنظراومفهومتجددیانوگراییدرشعر،همانتوان

میباید نسبت به زمان پیش از خود اعمال کند و همیشهآیندهرا
تغییری است که شعر  
مدنظرداشتهباشد(

).ازنظروی،شعرِنوبایدبانوآوری

و آفرینش همراه باشد و چیزهایی تازه در ساختار و قالبی نو به خواننده ارائه دهد که
نمیشناختهاست(أدونیس،زمنالشعر .)294:1986،
آنهارا 
پیشتر 
 .7نقابهای برجستة أدونیس
نقاب هایخودراازآبشخورهایگوناگونیاخذکردهاست.دراینمقالهبه
أدونیس  ،
عنواننمونهاورفئوسواولیسازفرهنگیونانی،حضرتنوح(ع)ازفرهنگاسالمی
ومهیاردیلمیازفرهنگایرانیبررسیمیشوند .
افسانهایاساطیریونان است.آپولون،

زهخوان ونوازندة 
 .1-7اورفئوس :شاعر ،آوا 
چنگی با هفت تار به اورفئوس بخشید و او دو تار دیگر بر آن افزود .وی چنان
ماندندوصخرههابهدنبالش

مینواختکهرودهاازجریانبازمی
هایدلانگیزی 


آهنگ
بهحرکتدرمیآمدند.ویباائورودیکه(اوریدیس)کهازپریانبود ،پیوندزناشویی
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میآیدواورفئوسِدیوانهازاندوه،اززئوس
بندد.همسرویبانیشماریازپایدر 


می
اجازه میگیرد به جهان مردگان برود تا همسرش را بازگرداند .به برکت جادوی
بادرخواستاوموافقتمیکند،بهشرطآنکهتا

موسیقیاش،پرسفون(خدایدوزخ)

لحظة  خروج از آنجا به ائورودیکه نگاه نکند .اورفئوس در آخرین لحظه ،تحمل از
یشهازدستمیدهد

دهدوبهصورتهمسرشنگاهمیکندواورابرایهم


دستمی
(اسمیت .)87-85:1383،

هدف أدونیس ازکاربردنقاباورفئوسدر اینسروده ،بیاناینمطلباستکه
ویهماننداورفئوسدراعماقدوزختقلیدادبیعربی ،فرو رفته است.أدونیسبااین
نقاب،میخواهدنشاندهدکهتقلیددرادبیاتعربی،همانندمرگاست،مرگیکهبه

کیهمنمیرسدودراین

دوزخمنتهیمیشودونهتنهامیراستبلکهبهسرانجامنی
آشوبِ مرگ خیزاستکهویادبیاتعربی راباواژگانسحرآمیزخودکهمانندنغمة
جادوییاورفئوساست،دوبارهاحیامیکندوصدایخودراصدایادبیاتنوینعربی
میداند.


6

(7أدونیس،األعمالالشعریهالکامله.)187/1:1996،

درسرودةدیگری،أدونیسازشرایطحاکمبرادبیاتعربی ناخشنوداستو این
نقاباورفئوسراازجنبهایدیگربهکاربردهاست .وی دراینسروده،آنبخش

بار ،
دیگرنوایزندگیبخششکارسازنیستوصدای

ازتجربةاورفئوسرامدنظرداردکه
حیاتبخشسازشمانندشعرعربی،دیگرقادرنیستبرایاینمرده،یعنیادبیاتعربی،
نوایحیاتبخشیبسُراید :


9

(8همان،ص.)435

 .2-7اولیس(اودیسئوس) :اولیس ،یکی از فرماندهان جنگ تروا است .پس از
بیشازبیستسالبهدرازامیانجامد.دراینسفر

ویبهسفریمیرودکه

جنگتروا،
میآید .در نهایت اولیس که همگان
ماجراهای مختلفی برای وی و همراهانش پیش 

گذری بر نقابهای أدونیس 189/

کشتهشده،بهوطنخودبازمیگرددو دستمتجاوزانراازسرزمین

گمانبردهبودند،
ودکوتاهمیکند(دیکسونکندی .)113-109:1385،

وزنوفرزندخ
دراینسروده،اولیس،نقابِبیسرزمینبودنأدونیساست.أدونیسنیزپیوستهاز
کشوریبهکشوردیگر  درحالکوچاستواقامتدائمیدرهیچجانداشتهاست.
هماننداولیسسالهادورازوطنزیسته و ازهمینروکوچکردنرا جزئی از

وی 
زندگیخودمیداند .


(10أدونیس،األعمالالشعریهالکامله.)205/1:1996،



أدونیس در جایی دیگر ،از همین ویژگیِ دور افتادن از خانه بهره میگیرد و از
سخنمیگوید.ویخودرامتعلقبه سرزمینیبدونمرز

سرگردانیوحیرانیخود ،
داندوشایداینبدونمرزبودنسرزمین،اشارهایبهعقیدةخودویباشدکهبرای


می
تجدد ،مرزی نمی شناسد و در ابتدای همین سروده ،زبان خود را زبان بکری معرفی
کسیآنرانمیشناسد.

میکندکهجزخودوی،

«»
(11همان.)211:

 12

 .3-7نوح :أدونیسدرقصیدهایباعنوان«نوحجدید»،ابتداتمامیعناصراصلی
داستان را بدون تغییر بیان میکند  ،سپس آن را با حال و هوای روزگار معاصر و در
بهکارمیبرد .

خدمتتجربةشعریخود

(13همان.)302:



زیرامیبیندکهبسیاریازمردمجامعهاشنعابود

شاعرازاینرهایی،خشنودنیست؛
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شدهاندوفقطاوستکهنجاتیافتهوایعنرهعایییعافتنِبعهتنهعاییرانمعیپسعندد .
ویبعدازنجاتیافتن،نمیداندکجافرودآمدهاستوهمهجابعرایاوناآشناسعتو
همهچیزدرایندنیایِتازهبرایاوهراسآوراست.ویآرزومیکندکهایکاشاصالً
زیراازایندنیاوعذابهایآنوکارهایخداخستهشدهاست .

بهدنیانمیآمد؛


(14همان.)303-302:

جامعةخوداستوبرخداییکهقصدداردعدهایرا

شاعر ،خواهاننجاتهمة
شوردوخداییرامیپرستدکهتمامجامعه


رانابودکند،می
نجاتدهدوشمارزیادی
میکند.شاعرکهمعنایتخلصشعریش،باروریوزایشاست،مسلماًمرگ
رارستگار 
ازبندتباهیهاوبیدادهاست .

دیگرانرانمیپذیردوخواستاررهاییهمةجامعه

نقابخودقرارمیدهد ،امااین

درسرودهایدیگرباعنوانطوفان،نوحرا

أدونیس
بار برای بیان تجربة دیگری از آن بهره میگیرد .در این سروده ،وی از جامعة خود
دلسردگشتهاست وهیچامیدیبهاحیایآنندارد.درداستاننوح،پسازآنکهطوفان
رسد،کبوتریفرستادهمیشودتاخبرامیدبخشیبیاوردونوحوپیروانشرا


بهپایانمی
شادگرداند.دردورةمعاصر ،دیگرشاعر نشانهایازجنبشجامعهبرایرهاییوبه
دستآوردنآزادینمیبیندوأدونیس/نوح،ازکبوتریکهبناستخبررهاییرابرای

میخواهدکهدیگراینخبررانیاورد؛زیراجامعهمردهاست .
اووجامعهبیاورد ،

15

(همان،ص.)285

 16

میدهد کهدرمیانملتیههور
شاعربانقابِ نوح،خود رادرجایگاهپیامبریقرار 
کرده که او را درک نمیکنند .شاعر در این نقاب ،خود را نجاتیافتة طوفان ادبیات

گذری بر نقابهای أدونیس 191/

معاصرعربیمیداندومانندپیامبریاستکهدر فکرنجاتمردمش ازاینبال است.

البتهدرنمونةنقابنوح،شاهددوفکرمتناقضهستیم.أدونیسدریکسروده،نوحی
میشود که خواهان رهایی تمام جامعه است ،نه عدة اندکی از آنها و در سرودهای

دیگر نوحی می شود که اعتقاد دارد تمامی جامعه مرده است و امیدی به نجات آن
نیست.همینمورد،نشانگرانعطافنقابدربیانمنظورشاعراست.
 .4-7مهیار دیلمی (دمشقی) :ابوالحسنمهیاربنمروزیدیلمی،شاعرونویسندة
ایرانیتباردرسال344هع.قدرگیالندیدهبهجهانگشود.ویدردورانکودکی،به
همراهپدرومادر،گیالنرابهقصدبغدادترککرد .مهیار،ابتدابردینزرتشتیبودتا
اینکهپسازآشناییباشری رضی-گردآورندةنهجالبالغه -بهاسالمومذهبتشیع
گرویدوعلومادبیرانیزازویفراگرفتویکیازشاعرانبزرگآنزمانشد .
حضورفعالوجدیدراندیشههایأدونیسدارد.ویرامیتواناصلیترین

مهیار،
سرودههای أدونیس دانست .این دو  -أدونیس و مهیار-

نقاب و شخصیت شعری 
تجربه های همانند بسیاری دارند.پیشتر در بحث نقاب گفتهشدکه شاعر در زندگی

هاییکسبکردهکهباتجربههاینقابخودمشترکاست .بااستفادهاز


خود،تجربه
ویژگیهای دیگری میبخشد که شخصیت اصلی نقاب،

این ارتباط ،شاعر به نقاب ،
یشترباتجربههایخودشاعرهمخوانیدارند.أدونیسازکشور

آنهارادارانیستوب

خود خارج شد و به  بیروت و چند سال بعد به فرانسه رفت .مهیار نیز از گیالن به
همراه خانوادة خود به بغداد رفت .از دیگر تجربههای همانند شاعر و نقاب ،مذهب
آنهاست.مهیاربهدینزرتشتبودوبعدبهمذهبتشیع گروید.اینمرحلةزندگی

مهیارباپریشانیوتیرگیهمراهبود واینهمانرنجیبود کهأدونیسنیزپشتسر
گذاشتودرباورهایدینیسرگردانبود؛همانباورهاییکهبهانکارواقعیتتمدنی
عربودعوت بهاحیایقومیّتفینیقیدرسرزمینشامدررویاروییباقومیّتعربی
انجامید (

 .)85 :1384 ،نقابِ مهیار در بیشتر سرودههای دیوان «أغانی مهیار

الدمشقی» و «قصائدأخری»  وجود دارد و هر کدام کارکردی متفاوت دارند .أدونیس
تجربه های فردی خود را از طریق این نقاب بیان کرده است .أدونیس گاه این
بیشترِ  
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میکشد و با وی رؤیایی را که درسر داشت،
نقاب را به عنوان پادشاهی به تصویر  
میبیند؛شایدرؤ یایشاعریبزرگشدن!شاعریکهسرزمینشمنزلتیراکهشایستةآن

بودبهویندادوشاعر /نقابازآنجاخارجشدتادرجاییدیگرفرمانرواییخودرا
بنیاننهد .
17

ْ (أدونیس،األعمالالشعریهالکامله،
.)145/1:1996



أدونیس ،مانند مهیار از سرزمین خود خارج میشود؛ اما خارج شدن آنها با
انگیزههایمتفاوتیصورتمیگیرد.شاعرتنهاازهمینتجربةدورازدیارافتادنِنقابِ

خود بهره می برد و مابقی ،تجربة شخصی خود شاعر است؛ یعنی خارج شدن از
/مهیارمیگوید :

سرزمینمادریبهدلیلقدرنشناسیجامعه.درجاییأدونیس

(18همان .)206:

در سرودهای دیگر ،مهیار ،نقابی برای بازگشت شاعر به دوران فراخی و خوش
گذشته در سرزمین خود؛ یعنی دمشق میشود .أدونیس /مهیار ،وارد شهر «قاسیون و
میشود؛ شهری که بهار آن همیشگی است ،جایی که آتش در آن به وجود
غوطه» 19
آیدوگنجشکبهدنیامیآید :


می

20

(همان.)215-214/2:



در جایی دیگر ،مهیار ،نقاب شکست میشود .أدونیس تمام رویاهای خود را
میبیند :
شکستخورده 
(21همان.)506/1:

یطهمهچیزراتیرهوتارمیبیندوحتیکسانیکهبهاو

أدونیس/مهیار،دراینشرا
میکنند :
یورزیدند،بهویخیانت 
عشقم 

گذری بر نقابهای أدونیس 193/

(22همان.)146:



گاه مهیار ،نقابی برای سرگشتگیهای فلسفی أدونیس است .امری که أدونیس
پیوستهگرفتارآنبودهاست :

23

(همان.)177:



میآید وتمامی
پیوستهدرشعرخودازخداییسخنمیراندکهدرآینده 

أدونیس ،
جامعهرابهآتشمیکشاندوآنرانابودمیسازدتادوبارهازنوبسازد.درنمونةزیر،

درخیاالتخودسیرمیکندوچشمبهآیندهداردو

که«رویا»نامدارد،أدونیس/مهیار،
یا،شخصیرامیبیندکهدرآیندهههورمیکندوتمامجامعةعربرابه

دراینرو
کشاندوآنراازنومیآفریند.اینشخصازدیدأدونیس/مهیار ،کسیجز


آتشمی
خوداونیست .
(24همان.)189:



میگوید :
ودرجاییدیگر،أدونیسازجنبةشاعریبهنقابمهیارمیپردازدو 

 26

(25همان.)237:

شودکهنقابمهیاردرسرودههایأدونیس،بسیارمنعط هاهرمیشود

مالحظهمی
و جلوههای مختلفی از زندگی شاعر را نمایان میسازد .نقابِ مهیار ،بسیاری از
بهمخاطبمیقبوالندکهمهیارحاضردرشعر،

هایشاعررامنعکسمیکندو


تجربه
دیگر ،آن مهیار تاریخی نیست؛ بلکه شاعر است یا شخص سومی که در احساسات
شاعرشریکاستو بدینترتیبچهرةدیگریخلقمیشود.اگربسامدتکرارچهرة
جدیددریکاثرباالباشدعمانندنقابمهیارعخودِچهرةتاریخیراتحتالشعاعقرار
ییابد.اینپدیده ،نشانگرقدرت
میدهدوخارجازقیدتاریخیخود،حیاتدیگریم 
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یکشاعراستکهبتواندچنیننقابیبیافریندوأدونیسچنینشاعریاست .
 . 8نتیجه
هاوتجربههایشخصیخود،بهنقابرویآورده


بخشیازدغدغه
أدونیسبرایبیان
است.نقاببرایوی،پلیمیان بخشپویای سنتودگرگونی موردنظر وی درحال
وآیندهاست.میراثیاهمانسنتدرنظرأدونیسیکعاملبازدارندهدرمقابلتجدد
ایازایدههاوتصاویرابداعیاست .


بلکهسرچشمه
نیست،
برخاستننقعابازیعکتجربعةشخصعیخعاصکعهحامعلتوأمعاناندیشعههعاو
احساساتشاعراست،نقابرابهیکعیازبهتعریندریچعههعایبررسعیروانکاوانعهو
جامعهشناختیشاعرتبدیلکردهاست.اغلبنقابهایأدونعیسنیعز،حامعلمهمتعرین

بنمایههایمنظومةفکریشاعرند؛ البتعهممکعناسعتبرخعیازافکعاربیعانشعدهدر
سرودههاینقابدار،بیانگراعتقعادواقععیشعاعرنباشعدوفقعطمحصعوللحظعهایاز
تناقضیکهدربهکارگیرینقابنوحدیعدهمعیشعود.نقعابنعوح،

تفکرشباشد؛مانند
بیانگرجنبةنبوتشعریشاعردرزمانخوداست.پیامبریکهدرمیانمردمیناسعپاس
ههورکردهاست.نقاباورفئوس،بیانکنندةاعتقادراسخذهنأدونعیسبعهنعوآوریو
تجدداست؛تجددیکههیچمرزینمیشناسد.درنقاباولعیسنیعزشعاهدبخشعیاز
زندگیواقعیشاعر،یعنیغربتویهستیم.نقابمهیعارکعهمهمتعریننقعابشععری
حاملبسیاریازبحرانهایفکریوروحیویاست .

أدونیساست،
در سرودههای أدونیس به دلیل پیشزمینة وسیع پژوهشی شاعر در ادبیات عربی،
مخاطبباموضوعاتمختلفیمواجهمیشود.آشناییبامیراثوسننادبیبهویاین
کهشخصیتهایبسیاری راازاعماقاسطوره،دین وتاریخ بهدنیای

میدهد
امکانرا 
شدهایکه
بهالگوهایازپیشتعیین 

معاصربکشاندوآنهارانقابخودکند .أدونیس 

مجموعهای از

خاستگاه نقاب ایجاب میکند ،پایبند نمیماند؛ بلکه به کمک نقاب ،
وبهذهنمخاطبمنتقلمیکند ،امابهدلخواهخود،

میگیرد 
عناصرمنسجمرابهکار 
یکند.درواقع ،نقابدراشعاراوجنبة ابزاریدارد.
سرنوشتنهایینقابراتعیینم 

گذری بر نقابهای أدونیس 195/

أدونیس،شگردنقابراازآنروی،برنگزیدهاستکهپشتآنپنهانشود،بلکهنقاب
رابهکارگرفتهاستتاهمراهباخاستگاهاسطورهای،تاریخییااجتماعیآنوازعمق

میراثملیوقومیخودفریادسرکشد .
أدونیس ،بیشتر در مجموعههای 

مهیار 

و قصائد أخری و هذا هو

وقصائدأخریازشگردبالغینقاببهرهگرفتهودرآثاربعدیخودکمتربه
اینشگردرویآوردهاست.اینکاهشبسامددراشعارشاعریکهپیوستهشعارتجدد
اورفئوسواربرایبیانافکارخودبهیکنغمه

میدهد،چنداندورازانتظارنیست.وی

میآفریند.
هاوافکارجدیدیبرایخلقجامعهایبهتر 

متوسلنمیشودوپیوسته ،
شیوه

میتوانگفتکهتنهاموضوعثابتدرآثارأدونیس،تجددونوآوریاست.

پینوشتها
.1ر.ک:عربعلیرضایی.واژگانتوصیفیادبیات.تهران:فرهنگمعاصر.1382.صص .238
- The new Princeton encyclopedia of poetry and poetics. Edited by: Alex
Preminger and T.V.F brogan. Princton, New Jersey: Princton University press.
1993. p.848.

.2برایآشناییبیشتربانظریاتالیوتدربارةمعادلعینیرجوعکنیدبه-:
ومدارسه

.

.ج.1ترجمةاحسانعباسومحمدیوس نجم.القاهره:




 - .152 -142
-.71-70:2003فائقمتی.الیوت.چاپدوم.القاهره:دارالمعارف.صص .31-29
.3ایننوعنقابیاصورتک باآننقابیاصورتکیکهدرانگلیسیازآنباعنوان Masqueنامبرده
میشود ،تفاوت اساسی دارد .برای آشنایی با نقاب Persona /و نقاب Masque /نگاه کنید به :

عربعلیرضایی.واژگانتوصیفیادبیات.تهران:فرهنگمعاصر 199 -198 :1382.و- .258 -257
 208 :1984و.364
.280-279:1986
- The new Princeton encyclopedia of poetry and poetics. Edited by: Alex
Preminger and T.V.F brogan. Princton, New Jersey: Princton University press.
1993. p.738 and p.900-902.

.4برایاطالعبیشترازپیشینةنقابنگاهکنیدبه - :

 /196ادب عربی ،شمارة  ،2سال  ،7پاییز و زمستان 1394

-.68-63:2003حبیباهللعباسی«.کارکردنقاب
درشعر،همراهباتحلیلدو نقابدرشعرم.سرشک».مجلة دانشکدهادبیاتوعلومانسانیمشهد.ش
.152بهار .157:1385
 .5ر.ک :محمد 
 .122-112:2003.
نیسیاستبهجزنمونههای،8

.دراینمقاله،ترجمةتمامینمونههایشعری،اززندهیادکاهمبرگ

6
20و .21
«.7عاشقی غلتان به تاریکناهای دوزخم /مانند سنگی ،ولیکن روشنیبخش /با زنان غیبگو قراری
آید/وآوازهایمشرارهمیزاید/.من


هایمبهلرزهمی

ام/دربسترخدایکهن/زندگیدروزشواژه

نهاده
(أدونیس،ترانههایمهیاردمشقی،ص .)117

زبانآنخدایمکهمیآید/ساحرِغبارممن».

هاست/نمیداندکهبرایمعشوقةدر


گیتاراندوهگینتو،اورفئوس/ناتوانازدگرگونکردناساس
«.8
بندافتادهدرقفسمردگان/،رختخوابآکندهازاشتیاقبسازدیاآغوشییاموهایمجعدی» .
مایههاینزدیکآن(:
یابن 
.نمونههایدیگریازنقاباورفئوس 

9
صص)215-216،108،82،81،73،64و(

،ج،1
،ج:2صص .)18-19

حتیاگربازآییاولیس/حتیاگرازفاصلههابهتنگآیی/وراهنمابسوزد/درچهرةغمبارت/یا

«.10
درهراسمهربانت/،همچنانسرگذشترفتنخواهیماند/همچناندرارضناموعودخواهیماند/
همچنان خواهی ماند /در زمینی که بازگشت ندارد /،اگر باز آیی اولیس»(أدونیس ،ترانههای مهیار
دمشقی،ص .)141
کیستی،ازکدامقلهمیآیی/ایزبانبکرجزباخویشبیگانه/نامتوچیست/وکدامپرچمرابه

«.11
پرسیالکینوئوس؟/میخواهیازچهرةمردهپرده


توییکهمی
اییاازدوشافکندهای؟»/


دوشکشیده
پرسیکهناممچیست؟/ناممناولیساست/ازدیاریبیمرز


آیم/می

پرسیازکدامقلهمی

برگیری؟/می
ام/دیاریکهمردمانشبرگردهمیکشند/دراینجاسرگردانم/ودرآنجانیزمنوشعرهایمسرگردان


آمده
بودیم/واینکمنم/دردلوحشتوخشکی/نهماندنمیدانم/ونهبرگشتن»(همان .)149-150:

مایههاینزدیکآن(:أدونیس،األعمالالشعریهالکامله،ج،1
هایدیگریازنقاباولیسیابن 


.نمونه
12
صص)195،190،184،174و(



،ج،2صص .)87-94

باکشتیرفتیم/پاروهاماننویدخداوندبود/وزیربارانوگلوالیمیزیستیم/ومردمانجان

«.13
میسپردند/.باخیزابرفتیم/وفضاطنابیبودبافتهازمردگان/کهعمرهامانرابهآنگرهزدهبودیم/و

أدونیس،ترانههای

میانماوآسمان/روزنهایبرایدعابود/:خدایا،ازمیانمردمانوآفریدگانهمه»(

مهیاردمشقی،ص .)249

گذری بر نقابهای أدونیس 197/

نجاتتنهانصیبماچرا؟/مارابهکجامیافکنی،بهزمیندیگرتآیا/یابهزادبومنخست/به

«.14
است/امیدبریدهایماز

برگمرگوبادزندگی؟/خدایادرما،دررگهایما/هراسیازآفتابجاری 

نور،ازفرداییکهمی آید/تادرآنعمررفتهراازآغازتکرارکنیم/.کاشبرایآفرینش،برایزمینو

نسلهایش /بذری نمیشدیم /کاش همچنان پارهگلی بودیم یا که اخگری /یا چیزی میانة آن دو /تا

دیگرنهجهانراببینم/نهدوزخجهانوخدایشرا»(همان .)249-250:
خواهیمکهبازآیی/آنانبهصخرههاسپردند/گوشتخویشرا/،


سرخویشگیر،ایکبوتر،نمی
«.15
روم/درآویختهبهبادبانکشتی/.طوفانماستارهایاست


قعرپیشمی

ومن،اینکبهسویژرفایبی
بیگردش/سیالبیاستدیرینهسال/،شایددرآنبویخدایروزگارانمدفونرابشنویم/پسسر

خویشگیر،ایکبوتر/نمیخواهیمکهبازآیی»(همان .)230:

مایههاینزدیکبهآن(:
هایدیگریازنقابنوحیابن 


.نمونه
16

،ج،1

صص .)286،121-121،58-59
شهریاراستمهیار/شهریاریکهرؤیایاوکاخوباغهایآتشاست/وامروزصداییکهجان

«.17
سپرد /به واژهها شکایت از او برد؛ /شهریار است مهیار /زیستن در ملکوت باد /و فرمانروایی در
أدونیس،ترانههایمهیاردمشقی،ص .)70

سرزمینرازها»(
امروززبانخودرادارم/ومرزهایمرا/وسرزمینمرا/ونشانمرا/وملتهایمراکهباحیرت

«.18
میپرورانندم»(همان .)143:
خویش 
.19نامدوشهردرحومةدمشق .
مهیار/دراطرافقاسیونفرودمیآید/باروپوشی،درشکافایوان/درغوطةگشادهپیراهن/در

«.20
شب -بابهاریجاویدان -/شقایقنعمانی/انبوهیازدالوراندرایوانقاسیون/مکانیکهآتشدرآن
ای،وگنجشکمتولدمیشود» .


آید/دریاچه

پدیدمی
بادهاینیرومندتوکجایندمهیار،کجایند؟/مگویکهروزگاربهمنخیانتکرد/مگوکهراههایم

«.21
هایممراهدایتنکردند/ترانههایتوکجایندایمهیار،کجایند؟» 


مراگمراهکرد،وگام
هاییاستکهآنهاراطنینینیست/مهیار،

قانیخیانتکار/مهیار ،
زنگ

چهرهایاستباعاش
«.22مهیار ،
هانوشته/درجادههایسپیدتبعیدی/،مهیار،ناقوسیازسرگشتگاناست/دراین


ایاستبرچهره

ترانه
أدونیس،ترانههایمهیاردمشقی،ص .)71

دیارجلیلی»(
« .23کیستی مهیار ،که را بر میگزینی؟ /به هر سو که رو کنی /تو رابا خدا یا هاویة شیطان دیدار
خواهد بود /هاویهای میرود و هاویهای میآید /و جهان انتخابی بیش نیست« - /».نه خدا را بر
هایمراهردومیبندند/دیواریجایگزیندیواریکنمآیا/


گزینمنهشیطانرا/هردودیوارند/چشم

می
اناست/حیرتآنانکههمهچیزرامیدانند»(همان .)106:

منیکهحیرتمحیرتروشنگر
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امکهمیآید/در


چوبسوختهرانقابخویشکن/ایبابلحریقوراز/،درانتظارخدایینشسته
«.24
میآید»(همان .)119:
/خبرازخداییمیدهدکه 

چهرهاتمهیار
جامهایازآتش /

کافد/درگامهایمن/مناینمهیارملعون/مردگانرابهقربانی

بهدرگاهخداییکهازهممیش

«.25
دهم/.اماگورهاییکهدرواژههایمن/دهاندره


کنم/ونیایشگرگانزخمخوردهراسرمی

نثارمی
هاراازرویماپسمیزند/،خداییکهزجر


اند/کهسنگ

هایمرابایادخداییشیرداده

کنند/ترانه

می
کند/نمازهایشرابامنمیخواند/ومعصومیترا


رادوستدارد/وحتیدوزخرامتبرکمی
خویش
میگرداند»(همان .)177-178:
بهچهرةزندگیباز 
مایههای نزدیک به آن( :
 .26نمونههای دیگری از نقاب مهیار دمشقی یا بن 
،ج،1صص)505،450،405-407،370،200،164،162،158،150،68و(

،ج،2صص .)220،218-218،216،209

منابع


أبوفخر،صقر،
2000م .

ترجمةکاهمبرگنیسی،تهران،نشرکارنامه1377،م .

أدونیس(علیاحمدسعید)،ترانههای مهیار دمشقی،
عععععععععععععع،تصوف و سوررئالیسم،ترجمةحبیباهللعباسی،تهران،سخن1385،ش .
1971م .

عععععععععععععع،
عععععععععععععع،زمن الشعر،بیروت،دارالفکر،چاپپنجم1986،م .

،ج1و،2بیروت،دارالمدی1996،م .

عععععععععععععع،

اسمیت ،ژوئل ،فرهنگ اساطیر یونان و روم ،ترجمة شهالبرادرانخسروشاهی ،تهران ،فرهنگمعاصر
وروزبهان1383،م .
1972،م .

«

»

1988م .
،مایک،دانشنامة اساطیر یونان و روم،ترجمةرقیهبهزادی،تهران،طهوری1385،ش .
رضایی،عربعلی،واژگان توصیفی ادبیات،تهران،فرهنگمعاصر1382،ش.
شفیعیکدکنی،محمدرضا،شعر معاصر عرب،تهران،سخن،چاپدوم1387،ش .
الضاوی ،احمد عرفات ،کارکرد سنت در شعر معاصر ،ترجمة سید حسین سیدی ،مشهد ،دانشگاه
فردوسی.1384،

گذری بر نقابهای أدونیس 199/

،کویت،عالمالمعرفه1978،م .

عباس،إحسان،

عباسی ،حبیب اهلل« ،کارکردنقابدرشعر همراهباتحلیلدونقابدرشعرم.سرشک» ،مجلة دانشکده
ادبیاتوعلومانسانیمشهد.ش،152مشهد،دانشگاهفردوسی .1385،
عصفور،جابر«،

»

،ش،4قاهره،

 .2003،
 .1991



 .1984،

