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  :چکیده
دنبال آن، شـعر  بر شعر جهان و بههاي نقّادانه و شعر خود، تأثیري شگرف اس الیوت از پسِ دیدگاه.تی

هاي خود ترین دیدگاه شعري الیوت، که در تطبیق آن بر روي سرودهبرجسته. عربی معاصر گذاشته است
ي نخست آن مربـوط  جنبه: این نظریه، دو جنبه دارد. هم پیوستگی عینی استي بهکوشیده است، نظریه

ي دیگر، جنبه. دهد قرار می سمرومانتیرا در مقابل مکتب زدایی از شاعر است که این نظریه شخصیت به
ي سرزمین ویران الیـوت،  این نظریه در قصیده. هاي خارجی استگیري از نماد، براي بیان واقعیتبهره

یـک الگـو، بـراي شـعر      اي که نه تنها در سطح جهانِ عربی، در سراسر دنیا بهعینیت یافته است؛ قصیده
ه، تـأثیر پذیرفتـه اسـت کـه در        گونـه ادونیس بـه . ستمعاصر تبدیل شده ا اي غیرمسـتقیم از ایـن نظریـ

این جسـتار، بـا روش تحلیـل    . شودمی  روشنی، دیده در قصایدش به چنین همهاي نقدي وي و  دیدگاه
ي سرزمین ویران، پرداخته است؛ سـپس تـأثیرات   معرّفی قصیدهي الیوت، بهمحتوا، ضمن تعریف نظریه

ات ادونـیس را در      هاي نقدي ادونیس، پینظریه را بر روي دیدگاهاین  نظریـ گرفتـه و در پایـان، نمـود
  .وي، بررسی کرده است الرأس و النهري قصیده

 
  .زدایی، نماد، الیوت، ادونیسعینی، شخصیتهم پیوستگی به: ها واژهکلید

  

  مقدمه -1
هـاي آن در  ي ریشـه جـو  جسـت نوگرایی و مدرنیسم در شعر معاصر عربی، بدون  پرداختن به
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ي شعر، پژوهشی ناتمام و سطحی است؛ از فرهنگ ادبی غرب و بررسی نظام فکري آن، درباره
ي سمبولیسـم، در  ویژه نمادپردازي و پیوند آن با اندیشههاي مدرنیسم، بهروي، بررسی جنبهاین

نگارندگان، کامالً بر این . د آمریکا، انگلیس و فرانسه ضروري استهاي ادبی غرب، ماننمکتب
تـوان تنهـا در   نماد و بازتابِ آن در شعر معاصـر عربـی را نمـی   اند که پرداختن به موضوع آگاه

هاي دیگري تواند از دیدگاهچارچوب تأثیرپذیري از غرب، منحصر دانست؛ زیرا این موضوع، می
نیز حاصل  هاهرچند بیشتر این دیدگاه. ی و فلسفی نیز بررسی شودشناسشناسی، روانچون مردم

جورج فریزر، جسی وستون، یونگ، فروید، مارکس و نیچه  ي متفکّران غربی مانند جیمزاندیشه
بدر شاکر السیاب، صالح عبدالصبور، عبدالوهاب البیاتی،  چون همبرخی از شاعران معاصر . است

دونیس، بیشترین تأثیر را از نقد ادبی و در پـی آن، شـعرِ غربـی    خلیل حاوي، یوسف الخال و ا
به بیان . اندهاي شعر غربی را در شعر عربی، ذوب کردهاین سرایندگان، بسیاري از جنبه. اندگرفته

ي ازجمله. اندتوان گفت که از شاعران غربی تقلید کردهها شاعرانِ نوآور، هستند و نمیدیگر، آن
اس الیـوت شـاعرِ   .منتقدان غربی که بیشترین تأثیر را بر شعر عربی معاصر داشـته، تـی   -شاعر

ادونیس را بر ، ١ي سنّت و استعداد فردياهمیت سنّت در مقالهپافشاري وي بر«. آمریکایی است
کـه  نچنـا  هم. کندگردآوري ديوان الشعر العربیهایی از شعر عربی را با عنوان آن داشت تا گزیده

ماهر شفیق فرید،  )57: حالوي( »کردرا تألیف لشعرنا القدمي قراءة جديدةصالح عبدالصبور نیز کتاب 
نیاز به رهایی، ضرورت رستاخیز، اشتیاق به آسـایش و  : هاي مشترکی چونمعتقد است که رگه

جبـرا   سیاب، ادونیس، خلیل حاوي و جبرا ابراهیم: رستگاري در شعر سرایندگان تموزي مانند
جبـرا ابـراهیم جبـرا     )188: فریدشفیق(. هاست ي تأثیر مستقیم الیوت بر آنشود که نتیجهدیده می

ي وسـیله نخسـت، بـه  : گذاشته اسـت  الیوت در سه جنبه، بر شعر معاصر عربی تأثیر«: گوید می
کـارگیري  و سـوم، در بـه   2عینـی هم پیوستگی  ي بهي سنّت، دوم، با نظریهي خود درباره نظریه

 )186: همـان ( »جسته استي سرزمین ویران، از آن بهرهي مرگ و رستاخیز که در قصیدهاسطوره
ي سرزمین ویران که سرایندگان عربی با چنین حرارتی قصیدهبه نظر من، علّت این«: افزایدوي می

را در پـی   ي دردنـاکی تنها جنگ جهانی دوم، براي ایشان تجربهرا پذیرا شدند، این است که نه

                                                                                                                                               
1- Tradition And Individual Talent 
2- Objective Correlative 
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ي تراژدي دیگري را بـراي  و پیامدهاي آن، تجربه اي جوهري، شکست فلسطینگونهداشت، به
اي گونـه هاي آن، بـه ي اخیر بود که سرزمین ویران الیوت و ویژگیدر این فاجعه. ها رقم زد آن

نظـر  در چنین شرایط نابسـامانی، چنـین بـه   . عجیب با جایگاه کنونی جهان عربی، انطباق یافت
ي کنونی، به دشتی تشنه و ستَرون تبدیل شده است که نیاز به گسیختهرسد که سرزمینِ ازهم می

اسـت کـه ایـن    اي که نباید از نظر دور داشـت، ایـن  اما نکته )186: همان( »باران و رستاخیز دارد
ي شعر هي نخست از نظامِ فکري غرب، دربارها نیست، بلکه در وهلهتأثیرپذیري، از خود سروده

تأثیرپـذیري مـن از   «: گویـد شـود و مـی  ادونیس نیز، این موضوع را یادآور می. و نقد آن است
هاي شعري آن تر از تأثیرپذیري از جریانمثابه یک نظام فکري، بسیار قويهاي غربی بهخالقیت

بیشتر منتقدان ي تأثیرپذیري ادونیس از الیوت باید گفت که درباره. )72، 1985: ادونیس( »بوده است
ویژه مکتب از جمله ماهر شفیق فرید و یوسف الحالوي، منابع تأثیرپذیري وي را فرانسوي، به

دانند و معتقدند که الیوت، تأثیر چندانی ژون پرس می و سرایندگانی چون رمبو و سن سورئالیسم
  .بر وي نداشته است

الیـوت را نخسـت، در نظریـات    است تا موضوع تأثیرپذیري ادونـیس از  این نوشتار، بر آن
هـاي  هم پیوستگی عینی را در دیـدگاه ي بهي شعر معاصر و بازتاب نظریهنقدي ادونیس درباره

وي، بررسی و تجزیه و تحلیل کرده و سپس به پژواك این نظریه در شعر ادونیس بپردازد و به 
اس الیـوت  .تگی عینـی تـی  پیوس هم ي بهاین پرسش اساسی، پاسخ دهد که آیا ادونیس از نظریه

 تأثیر پذیرفته است؟

  
  ي پژوهشفرضیه -2

عینـی  هـم پیوسـتگی  ي بـه آیـا ادونـیس از نظریـه   «که با توجه به پرسش این مقاله مبنی بر این
صـورت  ي ما بر این پایه، استوار است که ادونیس بهفرضیه »الیوت تأثیر پذیرفته است؟ اس.تی

  .اس الیوت، تأثیر پذیرفته است.هم پیوستگی عینی تیبهي نظري و نیز عملی از نظریه
  
  هدف پژوهش -3

الیوت بر اس.هم پیوستگی عینی تیي بهي تصویري عینی از تأثیر نظریههدف این تحقیق، ارایه
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  .است الرأس و النهري هاي نقدي ادونیس و بازتاب آن در قصیدهدیدگاه
  
  روش پژوهش -4

هـاي نقـديِ ادونـیس    مقاله، تحلیل محتواسـت و واحـد تحلیـل، دیـدگاه    روش تحقیق در این 
  .است الرأس و النهر يهایی از قصیدهنظریات در بخش این ي شعر معاصر و تبلور درباره

  
  ي پژوهشپیشینه -5

ویــژه ســرایندگان تمــوزي و ادونــیس از در مــورد تأثیرپــذیري شــاعران معاصــر عربــی و بــه
  .هاي زیر به نگارش درآمده استنامهها و پایانها، مقالهالیوت کتاب اس.تی
اس .، بـه تـأثیرات تـی   عبداحلميد جيـدة اثرِ  .)م۱۹۸۰( اإلتجاهات اجلديدة فی الشعر العربی املعاصر .1

آوردن ي سرزمین هرزِ وي بر روي شاعران تموزي پرداخته و علّت رويقصیده ویژهالیوت و به
 .داندي سرزمین ویران الیوت میقصیده این شاعران به اسطوره را

مراحـل شـعري ادونـیس را بـه سـه       .)م۱۹۸۰( دراسات فی الشعر احلديثدر کتابِ  وفيق خنسة .2
ي پیـدایش قصـاید ادونیسـی    ي دوم، کـه آن را مرحلـه  کند و در مرحلـه بندي میدوره، تقسیم

أغـانی مهيـار الدمشـقی    هـاي  دیـوان داند کـه در   نامد، وي را متأثّر از نیچه و هرکلیوس می می
 .)م۱۹۶۸(املرايـا   املسرح وو .) م۱۹۶۵(کتاب التحوالت و اهلجرة فی أقاليم النهار و اللّيل ، .)م۱۹۶۱(

إمسی  هذا هوي با قصـیده ، وفيق خنسةي سومِ شعري ادونیس، در دیدگاه مرحله. نمود یافته است
  .داندمارکس و مارکسیسم میشود که وي را تحت تأثیر آغاز می .)م۱۹۶۹(
اي هرچنـد  اشـاره  .)م۱۹۹۷(املؤثّرات األجنبية فی الشعر العربی احلديث در کتـابِ   يوسف احلالوی .3

گذرا بر تأثیرپذیري مستقیم و غیرمستقیم برخی شاعران معاصر عربی از الیوت و نظـام فکـري   
  .وي داشته است

سـازي  به رونـد مـدرن   .)م۱۹۸۵( »احلداثة فی حرکة جملة شعرجتربة «ي در مقاله حممد مجال باروت. 4
  .شعر عربی معاصر پرداخته است

هـاي  دیـدگاه  .)م۱۹۸۱( »اس اليوت فی االدب العربی احلديث.أثر ت«ي در مقالـه  ماهر شفيق فريد. 5
ر پذیري شعرِ معاصـرِ عربـی، از پیشـگامان شـع    ي میزان تأثیري نقّادان گوناگون، دربارهپراکنده
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وي معتقد است که الیوت بـر شـاعرانِ معاصـر    . گرفته استویژه، الیوت را پینوینِ غربی و به
عربی مانند بدرشاکرالسیاب، صالح عبدالصبور، جبرا ابراهیم جبرا، خلیل حاوي، یوسف الخال 

ـ  یس، و ادونیس تأثیر داشته است؛ ولی بیشترین تأثیر وي بر سیاب و عبدالصبور بوده و بر ادون
  .تأثیر چندانی نداشته است؛ زیرا آبشخور فکري وي بیشتر فرانسوي است

بـه بررسـی    )ش.هـ۱۳۸۹( »در شعر ادونيس و شاملو) ع(بررسی تطبيقی مسيح«اي با عنوان مقاله. 6
  .استدر اشعار ادونیس و شاملو پرداخته) ع(تطبیقی نماد مسیح

اي است کـه در آن هـدف سـراینده از    عنوان مقاله )ش.هـ۱۳۸۶( »منادگرايی در شعر ادونيس«. 7
  .کارگیري نماد، واکاوي شده است به
اسطورة املوت و اإلنبعـاث فـی   ي کارشناسی ارشد خود با عنوان نامهدر پایان رِيتا عوضخانم . 8

گرایی در شـعر ادونـیس و دیگـر شـاعران     نمادپردازي و اسطوره .)م۱۹۷۴( الشعر العربی احلديث
در کتـاب   أسـعد رزوق داند و بر نظـر کسـانی چـون    را مربوط به ناخودآگاه بشري می تموزي

  ي سـرزمین ویـران الیـوت را یـک الگـو بـراي      که قصـیده  .)م۱۹۵۹(االسطورة فی الشعر املعاصر 
  .کندپردازي شاعران معاصر دانسته است، اشکال وارد میاسطوره

هـم پیوسـتگی عینـی الیـوت را     ي بـه از نظریهاي که تأثیرپذیري ادونیس ولی تاکنون، مقاله
پژوهندگان با در نظر داشتنِ فقـر پژوهشـی موجـود در    . بررسی کند، به نگارش درنیامده است

جـایی اسـت کـه    ضـرورت ایـن مقالـه از آن   . این بستر، به انجام چنین تحقیقـی روي آوردنـد  
که پیش از این، پژوهشی در رغم آنبه. گران ادبی خواهد گشوداي نوین به روي پژوهش دریچه

  .این زمینه صورت نگرفته است
  
 اس الیوت و ادونیس.تی: منتقدان معاصر -شاعر -6

  الیوت. 6-1
در شـهر سـنت لـوئیس ایالـت     . م1888روز بیست و ششم سپتامبر سال  ١تامس استرنز الیوت

جا  رفت و در آنبه دانشگاه هاروارد . م1906وي در سال . جهان گشود آمریکا چشم به ٢میزوري

                                                                                                                                               
1- Thomas Stearns Eliot 
2-.St. Louis Missouri 



  1392 بهار. 26شماره             پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی -ي علمی  مجله

106 

هـایش   همین سـبب، سـروده  ستیز بود، تأثیر پذیرفت؛ به، که استادي رومنتیک١از اروینگ ببیت
این حقیقت که شاعران و منتقدان کنـونی از شـعر شـاعران    «. ستیزي او هستندگویاي رومنتیک

لیزابـت،  گردانند و به شاعران روزگـار ملکـه ا  روي  رومنتیک و شاعران روزگار ملکه ویکتوریا
 »هاستاند، گویاي تأثیر الیوت بر آنآوردهشاعران متافیزك، دانته و برخی از شاعران فرانسه روي

هاي انقالبی درباب زبان و مضمون که سرشار از اندیشه الیوت با کمک ازرا پوند«. )399: ابجدیان(
  )398 -397: همان( »شعر بود، توانست ذوق ادبی روزگار خود را دگرگون کند

  
  هم پیوستگی عینی الیوت ي به نظریه .6-2

جنگید و خواهان شعري بـود کـه در آن، احسـاس بـر     می ٢الیوت با جدایی احساس و اندیشه
هاي آغازین وي به شـعر  ي نگرشهمین دو اصطالح مبهم، هسته. استوار باشد 3اي بایستهزمینه
الیوت بـر ایـن دو اصـطالح، اسـتوار      پیوستگی عینی همي بههاي نظریهپایه )400: همـان ( شدند
تنها روش بـراي تعبیـر از انفعـال در قالـب هنـري،      «: گویداش میوي در تعریف نظریه. است
اي از اشیا، جایگاهی مجموعهیابی بهي دیگر، دستگفتهبه. ي عینی استهم بستهیافتن بهدست

اي، بـراي آن انفعـال ویـژه هسـتند؛     مثابه کالبد و پیکرهاي از حوادث است که بهویژه، یا رشته
ي حسـی بینجامنـد،   تجربـه بایـد بـه  اي که هرگاه، به حقایق خارجی پرداختـه شـود کـه   گونه به
القـاي احساسـی در خواننـده    «مراد از این نظریه  (Eliot: p100) »درنگ، انفعال برانگیخته شود بی
ها و موضوعات عینـی  ا، وقایع، صحنههاي از موقعیتي سلسلهوسیلهصورتی غیرمستقیم و به به

ي عینی از نمادهاي جامع و باید از راه استفاده هنرتر، بیان سادهبه )68ش، .هــ 1375: الیوت( »است
ي عینـی گسـترش یـا    بسـته هـم «فراگیر و نه از راه بیان احساسات شخصی، آفریده شود؛ پس 

گر چیزي ناملموس است و چیـزي  نمایش خویشاوند نزدیک نماد است؛ تصویري ملموس که
در راستاي  ي سنّت و استعداد فرديالیوت در مقاله )147: هارلند( »سازدوراي خود را نمایان می

ـ  . شعر، بیان شخصیت نیست، بلکه گریز از آن اسـت «: گویداین نظریه می دازه هنرمنـد،  هـر ان
: ابجـدیان ( »تر استآفریند، کاملمیبرد و ذهنی کهرنج میبیشتر به کمال رسد، جدایی انسانی که

                                                                                                                                               
1- Irving Babbitt 
2- Dissociation Of Sensibility 
3- Objective Correlative 
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کانون . کند که شعر، یک هنر است، نه گفتار شخصیوي پیوسته بر این نکته پافشاري می« )402
 »سـازیم یمـان مـ  هـاي هاي ما، بلکه در الگویی است که از احسـاس ارزش شعر نه در احساس

گریز از عواطف و «ي خود، شعر را در این مقاله، در راستاي نظریه چنین همالیوت،  )402: همان(
کـه  چنـان  )67ش، .هــ 1375: الیـوت ( »دانـد نه رها ساختن آن، گریز از شخصیت و نه بیان آن مـی 

تنها وسیله اي خاص که شاعر در شعر، شخصیتی براي بیان کردن ندارد، بلکه وسیله«: گوید می
هایی که براي آدمـی مهـم   است و نه یک شخصیت را در اختیار دارد که در آن تأثّرات و تجربه

یابند که چه بسا در شعر، جایی نیابند و روشی خاص و نامنتَظَر با یکدیگر ترکیب میهستند، به
انسـان،  شوند، ممکن است سـهمی نـاچیز در زنـدگی    برخوردار میها که در شعر از اهمیتآن

هاي ناگهانی و تازه،  داشته باشند و چنین است، تغییر مستمر زبان شعر و کلماتی که در ترکیب
آید کـه  چه گفته شد، چنین برمیآن از. )67: همان( »دهندمیکنار هم قرار گرفته و در شعر، روي

در (پالتـین   يگرایی شاعر و تشبیه کار شاعر بـه بـراده  ي غیرشخصی و برونتأکید او بر جنبه«
ي سنّت و استعداد فردي، الیوت، نقش شاعر را به کاتالیزور در فعل و انفعاالت شیمیایی، مقاله

وقفـه و  توجه بی. تواند واکنشی در برابر ذهنیت رومننتیکی محسوب شودمی) مانند کرده است
که شـعر را بایـد   ي وي مبنی بر اینبردوام او بر سهم خرد در روند آفرینش آثار هنري و عقیده

پایداري و بیـان   پاکیزگی نگارش نثر سرود و تأکید مستمرّ، بر موجه، معقول بودن،کم، بهدست
برابـر ذهنیـت    شمار آورد که درواقع، واکنشی درتوان نئوکالسیکی بهمسائلی از این قبیل را می

تـر  براي روشـن  ١د نقدالیوت در کتاب کاربرد شعر و کاربر )71: همان(. شودرومنتیکی تلقّی می
شناسـی فـردي صـرف، اسـتوار     ي رواناي که بر پایهمن با هر نظریه: گویداش میشدن نظریه

اي از ارتبـاط باشـد،   اگر هنر شعر، گونـه : گوید و نیز می )27م، 1980الیوت، (. است، موافق نیستم
ي دوم راینده، در درجـه ي سـ چه باید انتقال یابد، خود شعر است و رساندن تجربه و اندیشه آن

این حضور، واقعیتـی  . اهمیت قرار دارد؛ پس حضور شعر، جایی میان نویسنده و خواننده است
نبیـل راغـب در    )53: حـالوي (. کوشد بیان کند، متفـاوت اسـت  نویسنده میدارد و با واقعیتی که

دارد کـه شـعر، هنـري    ي الیـوت در نقـد ادبـی تأکیـد     نظریه«: نویسدتوضیح دیدگاه الیوت می
گونه که تعبیري از احساسات شخصی سراینده باشد و عقل شـاعر ماننـد   شخصی نیست؛ بدین

                                                                                                                                               
1- The Use of  Poetry And The Use of Criticism 
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است که عناصر گوناگون و متنـاقض اثـر هنـري از آن    ) مثابه علم زرگريبه(کننده عاملی یاري
جدایی  بر این پایه، باید. شوندگذرند و در پایان به عضوي منسجم و جسمی پویا تبدیل میمی

آفرینـد، صـورت   اي که مـی نالد و آفرینندهکامل، در درون هنرمند، میان انسانی که از دردها می
الیوت بـا  : کندگونه بیان میي الیوت را اینهاي نظریه مایه محمود الرّبیعی بن )34: راغب( »پذیرد

گان، در شعر سرایندها را ارزش بزرگ تبلور یافته که آنمثابه اینیورش بر عواطف شخصی، به
وي، نقـد  . سوي توانایی سراینده در سرودن، جلب کردها را بهاز دیدگاه رومنتیسم بدانیم، نگاه

ي راه خویش را با زنـدگی پویـا  داند کهعینی را بنیان نهاد که شعر را ساختار هنري مستقلّی می
وي نقـد  . شعر، استوار نیستوجه بر آفریننده یا حال و هواي آفرینش  هیچپیماید و بهخود می

ي شـعر، خـود   داند که هدفش را بدون توجه بـه حقـایق غیرشـعري دربـاره    را عملی عینی می
اي است ي اولیهکار هنري در نزد وي، چیزي نو و بسیار متفاوت از ماده. سروده قرار داده است

توانـد از  مـی   ان انـدازه همـ تـر باشـد، بـه   هر اندازه، سراینده پختـه . که از آن آفریده شده است
اي که در این هنگام بـا دو  گونهي خود، در زمان آفرینش هنري فاصله بگیرد؛ بهشخصیت ویژه
ي آزمایـد و خمیرمایـه  کنـد و مـی  نخست، شخصیتی که احساس می: رو هستیمشخصیت روبه

ه را در قالب هنري ي اولیدهد و دیگري، شخصیتی که این خمیرمایهشعر را تشکیل می ياولیه
  )151: الربیعی(. ریزدمی

نخسـت،  : آید که این نظریه را باید از دو دیدگاه، بررسـی کـرد  چه نمایانده شد، برمیاز آن
گرایی فردي که در این رویکرد، ایـن  ي سراینده و دوري از احساسپیوند این نظریه با اندیشه

دیگـري، پیونـد   . دانده شعر را حدیث نفس میگیرد کمکتب رومنتیک قرار می دیدگاه در برابر
  .کندنزدیک می این نظریه با نمادپردازي که این دیدگاه را به مرزهاي مکتب سمبولیسم

  
  ادونیس .6-3

در روستاي قصابین از توابـع شـهر   .) م1930(احمد إسبر سعید، ملقّب به آدونیس در سال علی
که بعدها از منتقدان سرشناس  خالدة سعيدبا .) م1956(در سال . در کشور سوریه زاده شد الذقية

هاي در اکتبر همان سال به کشور لبنان مهاجرت کرد که این سفر، افق. سوریه شد، ازدواج کرد
هاي نقـدي و شـعري   ي عطفی در دگرگونی دیدگاهاي را در برابر چشمانش گشود و نقطهتازه
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وي از حیـث  . جا زندگی کرداو بعدها به فرانسه رفت و براي مدتی در آن. رودمیشمار وي به
تأثیرپذیري فکري درخصوص نقد و شعر، تحت تأثیر مکاتب فکري غربی در آمریکا، انگلیس، 

  .است... پرس وژونویژه، مکتب سوررئالیسم و منتقدانی چون رمبو، سنفرانسه و به

  
  ي شعري ادونیسنظریه. 6-4

 زمن الشعرهم پیوستگی عینی الیوت در کتـاب  ي بهادونیس در دیدگاهی بسیار نزدیک به نظریه
خـالی  ) ي عواطف شخصی باشـد کنندهشعري که بیان(گرایی شعر معاصر، از جزئی«: گویدمی

کـه از پـسِ آن بتـوان رؤیـاي جهـانی را      ایـن  تواند ارزشمند باشد مگرهیچ شعري نمی. است
ي مستقیم به اصـالح جهـان پـرده    این رؤیا، جایز نیست که منطقی باشد، از اراده .مشاهده کرد

هـاي فکـر،   هرچند شـعر نـو، در تمـام زمینـه    . بینی خاصی باشدي جهانکنندهبردارد یا عرضه
پردازنـد و شـعر   پـا افتـاده مـی   اي، شعرهایی که به وقایع پـیش هاي ترانهمتداخل است، سروده
. ي بشـري اسـتوار نیسـتند   زي شعر در تضاد هستند؛ زیرا بر کلیت تجربهوصف، با معناي امرو

هایی هستند که تنها، ترین آثار شعري، بیشتر سرودهارزشي این مقیاس جدید، بیشاید بر پایه
وي در  )11م، 1978ادونـیس،  ( »هاي شاعر یا شرایط اجتمـاعی فـردي او باشـند   ي عقدهکنندهبیان

هاي روانی در رنج است و بار این دردها را بر اي، از بحرانکه هر سرایندهاین«: نویسدادامه می
طـور  نیست که تنها و بـه  ي شعر در اینکند، درست است؛ ولی معجزهدوش خود احساس می

تأثیر شعري در بازتـاب عواطـف   . انعکاس این دردها بپردازد، بلکه باید از آن فراتر رودویژه به
هاست و شعر، تصویرسازي براي احساسات نیسـت، بلکـه   گشایش واقعیتفردي نیست، بلکه 

در این صورت است که سخن، برخوردار از عاطفه و نیـز انفعـال    .آفرینش جهان شعري است
چه نباشد ي ذاتی و جزئی، مانند آنشعري است به شرطی که مراد ما از عاطفه و انفعال، لحظه

دو، هـا ایـن اسـت کـه ایـن     ارد، بلکه مقصود ما از آنکه در بیشتر شعر کالسیک عربی وجود د
 چنان هم. اي که عاطفه در آنِ واحد، ذاتی و عینی استي اکتشاف جوهري هستند به گونهالزمه

  :شودهاي زیر برداشت میاز دیدگاه باال نکته )12 -11: همان( »باشدکه فردي و جهانی نیز می
دانـد و  گراست که سراینده را ناظر جهان میواقع ادونیس شاعري :زدایی از شاعرشخصیت -

ي ادبـی و سـیماي   گرا کـه در پـی ترسـیم چهـره    بر این اعتقاد است که برخالف شاعران ذهن
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اند، شـاعر بایـد شخصـیت واقعـی     اند و نمود شخصیت خود را هدف قرار دادهمعنوي خویش
گرایی فـردي رهـایی یابـد و از    احساسهمین روي، شعر باید از خود را به فراموشی سپارد؛ به

 بر این پایه، ادونـیس شـاعري  . ها، پرهیز شودبازتاب عواطف شخصی شاعر و بیان افراطی آن
. اي بایسته، استوار باشدستیز است و مانند الیوت معتقد است که احساس باید بر زمینه رومنتیک
کنـد و عقـل را   و اندیشه فرار مـی ي دیگر، ادونیس نیز مانند الیوت از جدایی احساس به گفته

 .داند که عاطفه باید از مجراي آن بگذردمثابه کاتالیزوري می به

هـاي جهـان، بایـد    ادونیس معتقد است که تصویرسـازي بـراي بیـان واقعیـت     :نمادپردازي -
ي الیوت است که بدان اشـاره شـد؛   ي دوم نظریهاین، همان جنبه. غیرمستقیم و نمادگونه باشد

گویند، ارزش پرده از مراد شاعر سخن میصورت مستقیم و بیهایی که بههمین روي، سرودهبه
  .هنري چندانی ندارند

ي عینـی از  ویژه شـعر، بایـد از راه اسـتفاده   هنر و به: گوییمي باال میبندي دو نکتهدر جمع
 هارلنـد کـه  چنان هم. نمادهاي جامع و فراگیر، و نه از راه بیان احساسات شخصی، آفریده شود

ي عینی گسترش یا خویشاوند نزدیک نماد است، تصویري ملمـوس کـه   بستههم«: معتقد است
ادونیس در  )147: هارلند( »سازدنمایشگر چیزي ناملموس است و چیزي وراي خود را نمایان می

ي نظریـه هـاي  مایـه ي پیوند اندیشه و احساس، که بـن ي شعري خویش، دربارهتأکید بر نظریه
واژه، معموالً یک معناي مستقیم دارد؛ ولی در شعر معناي «: گویددهند، میالیوت را تشکیل می

کلمه در شعر باید، از معنـاي ظـاهري فراتـر رود، بـار معنـایی      . تر استتر و عمیقآن، گسترده
ه در کلمـ . گویی داللـت داشـته باشـد   چه میتري به خود بگیرد و به چیزي بیش از آنگسترده

کلمـه، رحمـی بـراي    . ي دقیق یا قطعی یک اندیشه یا موضوعی ویژه نیسـت کنندهشعر، عرضه
باروري دوباره است؛ پس در پی آن، زبان یک هستی مطلق نیست، بلکه باید در برابر حقیقـت  

کند تعبیري کلّی از حقیقت نشان دهد، سر فرود آورد؛ پـس، زبـان   انسان، که همواره تالش می
 ذات خود براي همه، آماده و در دسترس نیست، بلکه همواره در حال پرتوافکنی دوباره در حد

ها نوري شان، بیرون کشیم، بر آنها را از ظلمت درازآهنگبر ماست که واژه. و دگرگونی است
ادونـیس،  ( »هـا فراتـر رویـم   دوباره بتابانیم و پیوند واژگان را دگرگون سازیم و از چارچوب آن

ها، تقریباً آشکار بـود و  شعر تقلیدي، شعري بود که در آن مدلول کلمات و ترکیب« )17م، 1978
هـا آن را بفهمـد؛ ولـی    توانست با تأملّی اندك در ساختار بالغی واژگان و عبـارت خواننده می
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تر است؛ لذا کند، دشوارتر و پچیدههایی که شاعر در شعر امروزي استفاده میکلمات و ترکیب
امـروزه،  « )18: همـان ( ».تر اسـت بگوییم که پی بردن به منظور شاعر نیز، بسیار سخت توانیممی

اي اي که در آن واژه، غایت و هدف باشد به پایان رسیده است و به تبع آن، دوران قصیدهدوره
ي معاصـر، کاتـالیزور احساسـی    قصیده. که کیمیاگري آن تنها لفظ است، نیز سپري شده است

منظورم از احساس در اینجا، . شودعنا که در آن، احساس در قالب اندیشه بیان میاین ماست؛ به
ي قصـیده . شـوند و اندیشه، با هـم یکـی مـی   ) احساس(حالت وجودي است که در آن انفعال 

ي زبـان، بـه وضـعیت بشـر     واسـطه ي قصـیده و بـه   اي است که از زاویهامروزي، ساختار تازه
  )17: همان( »شودپرداخته می

دهد که بـا  نماد به ما این فرصت را می«: گویددر توصیفی مستقیم از نماد می چنین هموي 
چه رمز، قبل از هر چیز، معنـا و مفهـومی   . تأمل در وراي متن چیزي، مفهومی دیگر را دریابیم

رسد، از نو آغاز زبانی است که وقتی زبانِ عادي قصیده به پایان می. پوشیده و نوعی الهام است
. گیـرد اي است که پس از خواندن هر قصیده، در ذهـن مخاطـب، شـکل مـی    شود یا قصیدهمی

طـور  انتهـا را بـه  تواند در پرتو درخشش آن، جهانی بیاي است که فکر و احساس او میجرقّه
شـدن بـه جـوهر و گـوهر     رو نماد درواقع، پرتوافشانی بر تاریکی و جـذب شفّاف ببیند؛ از این

  )160: همان(. معناست
  
  ي سرزمین ویران الیوت، نماد سرزمین ویران روزگار شاعرقصیده -7

هاي تمدن غربـی را بـه   ي سرزمین ویران، یک شعرِ قرن بیستمی است که سقوط ارزشقصیده
. شـدن ایمـان اسـت   ي از بـین رفـتن معنویـت و خشـک    این شـعر، دربـاره  . گذاردنمایش می

جـا کـه   از آن. در آن نیست تا بشر را هدایت کنـد  درخصوص زندگی ستَرونی است که ایمانی
روي، انجامـد؛ از ایـن  زندگی در این سرزمین، تهی از باروري است، مرگ نیز به رستاخیز نمـی 
هاي متحـرّك  ها، مردهزندگی در این سرزمین، معناي واقعی خود را از دست داده است و زنده

وده اسـت کـه از نظـر روحـی در وضـعیت      الیوت این قصیده را در شرایطی سر. بیشتر نیستند
الیوت . نابسامانی قرار داشت و فشار زندگی بر او و دیدگاهش نسبت به جهان، اثر گذاشته بود
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) جام حضرت مسیح( ١ي گریلاش را از افسانهمضمون، سازمان و نمادگرایی سروده«: گویدمی
روایـت   ٣ي جسـی وسـتون  شتهنو ٢مذهبی تا رومنس آیین این افسانه در کتاب از. گرفته است
. دانـد می ٥ري جیمز فریزنوشته ٤دار کتاب شاخسارِ زرین، خود را وامچنین هموي . شده است

خـانم  . هاي باستان، درباب آیین باروري و رویش گیاهی را در این کتاب یافـت الیوت اسطوره
ي گریـل مقـدس را   ویـژه، افسـانه  ها به عیسـویت و بـه  ها و آیینوستون وابستگی این اسطوره

یافتـه   ٦فیشـرکینگ  گیر و یـا ي پادشاه ماهیالگوي باروري را در اسطورهاو کهن. استگرفته پی
همـین سـبب، نیـروي     است که مرگ و ناتوانی جنسی او، خشکی و پریشانی به بار آورد و بـه 

هنگـامی   سرزمین نـازاي نمـادین،  . رو شدها و جانوران با شکست، روبهباروري در میان انسان
که در دل آن سـرزمین اسـت، بـرود و     ٧گر به معبد خطرناكشود که سلحشور کاوشزنده می

ي درسـت  شـیوه . شود که نمادهـاي بـاروري زن و مـرد هسـتند     ٨جویاي دو آیینِ جام و نیزه
. انجامـد ي فیشـرکینگ مـی  هاي او به بازگشت باروري به سرزمین نـازا و تولّـد دوبـاره   پرسش

ي جامی که حضرت مسیح در واپسین شب هاي گوناگون میان اسطورهدر تمدن« )442: ابجدیان(
این اسطوره . اي وابستگی پدید آمدزندگی از آن نوشید و آیین باروري و پرستش مذهبی، گونه

الیوت با پیروي « )442: همان( »آیدمیرد و از خاك برمیدر چارچوب ایزدي شکل گرفت که می
گیرد تا سـرزمین ویـران    کار میهاي مذهبی را بهاساطیر شرقی و غربی و آییناز خانم وستون، 

  )442: همان( »کنونی و نیاز به زنده کردن آن را به انگار آورد
ي آب و علف است که ریشه در افسـانه روي، نماد اساسی قصیده، همان سرزمین بیاز این

ی جسمانی فیشرکینگ را در ایـن قصـیده   الیوت با الهام از وي، معناي نازای. جسی وستون دارد
ي الیـوت،  معناي نمـادین ایـن اسـطوره در قصـیده    . معناي نازایی روحانی تبدیل کرده استبه

رو در سرزمین ویران الیوت با دوگونه زنـدگی و مـرگ، روبـه   . تر از اصل اسطوره استپیچیده
. زنـدگی دوبـاره اسـت   به ها، رسیدنمعنا مرگ است؛ ولی مرگ در راه ارزشزندگی بی: هستیم

                                                                                                                                               
1- Grail 
2- From Ritual To Romance 
3- Jessie L. Weston 
4- Golden Bough 
5- James Frazer 
6- Fisher King 
7- Chapel Perilous 
8- Grail And Lance 
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دانند، جا که تفاوت نیکی و بدي را نمیکنند، از آنهایی که در سرزمین ویران زندگی میانسان
اینـک بـراي   . نام قصیده نیز با توجه به دو معناي مـرگ و زنـدگی، پرمعناسـت   . اندگویی مرده

هم ي بهي نظریهت برپایهي قصیده، به تحلیل سرزمین هرز الیورسیدن به دیدگاهی فراتر درباره
  :پردازیمپیوستگی عینی وي می
میـرد و  شـود؛ ولـی نمـی   گویی است که پیر مـی ، پیرزن غیب1ي سیبوالآغاز قصیده، درباره

: پرسـند ها در آغاز قصـیده از سـیبوال مـی   پسربچه. امکان تولّد دوباره نیز، براي او وجود ندارد
بـه آن  «جـا  مـرگ در ایـن   »خواهم بمیرممی«: دهدپاسخ میسیبوال، چه آرزویی داري؟ سیبوال 

کاه، دشوار تولّد براي ما دردي جان«: گویدمی 2گوي شعر سفر مجوسیانمعنایی است که سخن
هستند کـه   3ها در پی زندگی در مرگآن. »آرزوي مرگ دیگري داریم. مانند مرگ بودو تلخ به

مرگ ) 443: ابجدیان( »اندهاي متحرّكمین ویران، مردهکه مردم سرزدر حالی. تولّدي دوباره است
نخسـت، مرگـی   : اسـت عبارت بهتر از دید مردمان سرزمین ویران، دوگونـه به از نگاه سیبوال و

انـد، درواقـع،   ظـاهر زنـده  ها هرچند بهآن. انداست که مردمان سرزمین ویران بدان گرفتار شده
ي ی که در پی آن، امید به زندگی دوبـاره، در سـایه  دیگري، مرگ. مردگانی متحرّك بیش نیستند

ي سرزمین ویران، پـس از آنکـه ازرا پونـد آن را سـامان داد و     قصیده. ایمان و رستگاري است
  :هایی از آن را حذف کرد، پنج بخش داردبخش

هاي نـازایی و سـترونی را در آن،   نام دارد که الیوت، نماد 4سپاري مردگانخاكبخش نخست، 
گرترین  ماه آوریل ستم: شوداین بخش با این مصراع آغاز می. شکلی پیچیده بیان کرده استدر 
ي آوریل، ماه وابسته به مصلوب شدن حضرت مسـیح،  واژه«) رویاندمی(پروراند هاست، میماه

، ایزد بـاروري در  5ریسماهی که یادآور آیین عوسی. عید پاك و رستاخیز حضرت مسیح است
و مراسم بهاري باروري است؛ اما ماه آوریل، اکنون ستمگرترین، ماه شـده اسـت؛    اساطیر مصر

ي حضـرت مسـیح و جشـن    جـز خـاطره  اند و از رستاخیز و تولّد دوباره، بـه ها مردهزیرا زنده
  )449: ابجدیان( »باروري اساطیري، خبري نیست

                                                                                                                                               
1- Sibyl 
2- The Journey Of Magi 
3- Life- In- Death 
4-.The Burial Of The Dead 
5- Osiris 
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یژه در ازدواج، مضـمون  وي جنسی بدون عشق، بهنام دارد که رابطه ١بازي شطرنج بخش دوم،
این بخش است و نمادهاي دنیوي شدن، جشن شهوت و مرگ عشـق، در آن بـراي بـه انگـار     

  )449: ابجدیان. ك.نیز ر(. اندکار گرفته شدهدرآوردن سرزمین ویران کنونی، به
ي حضـرت بـودا اشـاره    موعظـه گذاري، بـه الیوت با این نام. است 2آتشيموعظه بخش سوم،

هاي نفسانی، سدي در راه ارشاد و از دید حضرت بودا، آتش شهوت و دیگر خواسته کند که می
. ي آتش درباب سوختن نازاي شـهوت هسـتند  هاي گوناگون موعظهصحنه«. تولّد دوباره است

خاطر تجربه، نـه بـه   ي قید و بندها رها کرده و در آتش تجربه بهانسان امروزي، خود را از همه
  )477: همان( »سوزدمیخاطر عشق و زایش، 

عنوان این بخش است که برعکس بخش سوم کـه آتـش،    3ي آبوسیلهمرگ به بخش چهارم،
  .زدایدشوید و میها را میجا آب، ناپاکیي ناپاکی و شهوت بود، در اینسوزاننده

، واپسین بخش سروده است که تصویري از برهوت دنیاي کنـونی اسـت   ٤چه تُندر گفتآن
هاي تُندر را حقیقت تلخ روزگـار  در آن به اساطیر مذهبی هند، چشم دوخته و گفته الیوت«که 

  .)480 :همان( »پنداردکنونی می
الیـوت، نمادهـاي مـرگ و رسـتاخیز را     : اسـت کـه  ي این قصـیده، ایـن  برآیند کلّی، درباره

براي نمونه،  کار برده است و همین، درك مفهوم شعر را دشوار کرده است؛اي پیچیده به گونه به
کار گرفته است که نماد سترونی و نازایی در سـرزمین  وي پیوسته، نماد صخره و یا سنگ را به

سـپاري  طور مثال، در بخش خـاك دهد؛ بهویران است؛ ولی همین صخره، گاه به انسان پناه می
نیـز،  و ) ي این سنگ سـرخ بیا در سایه. (رنگ، سایه استدر زیر سنگ سرخ: گویدمردگان می

گریل یا جامی که حضرت مسیح در آخرین شب زندگی خود از آن نوشید، نماد زندگی دوباره 
از طریق مرگ است؛ لذا نماد زندگی، نماد مرگ نیز هست و این تضاد و دوگـانگی در معنـاي   

ي سرزمین ویران، بـا وجـود امیـد بـه     در پایان قصیده. شودنمادها در سراسر قصیده، دیده می
  .ماندزندگی دوباره، جهان، بدون تغییر باقی میایمان و 

                                                                                                                                               
1- A Game Of Chess 
2- The Fire Sermon 
3- Death By Water 
4- What The Thunder Said 
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ي الیوت در نزد ادونیس، بایـد توجـه داشـت کـه     پیش از پرداختن به بازتاب عملی نظریه
ي غربی، تاحدودي متفاوت اسـت؛ هرچنـد   هاي شاعر عربی با سرایندهها، دردها و آرمانتنش

 الیوت در سرزمین ویران خـود . ستندروز در حال نزدیکی و تقارب هاین آمال و آروزها روزبه

درواقـع، سـرزمین    .داردسوي مرگ پرده برمـی ي غربی بهخوردهاز شتاب روزافزون تمدن سال
ي قهرمـان دوران بـدون معیـار و ارزش اسـت کـه ظـواهر فریبنـده       ي بیحماسه«ویران الیوت 

کمت گذشـته را بـه   ها و حانگیز دنیاي مادي مدرن، مفهوم سنّتآلود و حرصتجمالت هوس
ي ي سـراینده ولی این امـر، دربـاره   )5ش، .هـ1351الیوت، ( »طاق فراموشی و نیستی سپرده است

ي پیدایش تمدنی دهندهشاعر عربی معاصر، پیامبرگونه بشارت«. عربی، تاحدودي متفاوت است
مانند کاهنی  که الیوت در سرزمین ویران،در حالی. داندنوین است که رستاخیز آن را حتمی می

  )2: عوض(. خواندآخرین نمازهایش را بر پیکر در حال اضمحالل تمدن غربی می
  
  سرزمین ویران ادونیس -8

ویژه نمادهـاي مـرگ و رسـتاخیز، نمـود زیـادي در      ادونیس از سرایندگانی است که نماد و به
. نالیـده اسـت   وي همواره از مرگ در سطوحِ مختلف فردي، ملّی و بشري. هایش دارندسروده

هاي وي، شعرهایی است که پس از آشنایی وي با مکاتب نقـد ادبـی و شـعر    ترین سرودهپخته
. ادونـیس در ایـن قصـاید بـه مسـائل میهنـی و انسـانی، پرداختـه اسـت         . غربی، سروده است

 ...منطقی، جنون، ابهام، زبان ویژه، بیان ویژه وپردازي، بیهایی چون نمادگرایی، اسطوره ویژگی
ي ایـن قصـاید اسـت کـه     هاي برجستهنمادپردازي از ویژگی. سازنداین قصاید را برجسته می

اي خاص در گونههاي ادبی دارند را بهادونیس در آن نمادهاي ملّی و فراملّی که ریشه در سنّت
هاي گیر در دیواننمادهاي باروري و سترونی، نمودي چشم. دهدخدمت مضامین خود قرار می

ققنوس، تموز، آدونـیس، اورفیـوس، امـام    : این نمادها به شکل نمادهاي مستقیم چون. رنداو دا
که در قالب نمادهاي چنان هم. یابندنمود می... ، خضر، مسیح، مهیار، ابونواس، بشّار و)ع(حسین

ـ . یابندبازتاب می... زار ونامستقیم مانند باد، باران، آتش، آب، صخره، بیابان، شوره وس نماد ققن
ایـن پرنـده بـا    . شـود نمایـان مـی  .) م1957(ي رستاخیز و خاکستر بار در قصیدهبراي نخستین

  :بخشدسوختن خود، زندگی دوباره می
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فينيق / يحس کيف نمحي/ فينيق، أنت من يری سوادنا/ يحس کَيف نمحی/ فينيق ليس من يری سوادنا
ادونـیس،  (يا أنت، يا رماد، يا صـالةُ  / لتبدأ احلياةُ/ ِلتبدأ الشقائق/ ِفينيق و لتتبدأ بِک احلرائق/ مت فَدی لَنا

1996 :117(.  
بـرد، زنـدگی   چنین ققنوس با سوختن خود، به ملّتی که از ناباروري و جهل، رنـج مـی  این

جا نمادي است که سـراینده، بـا کـاربرد آن، تصـویري عینـی از      ققنوس در این. دهددوباره می
تر هاي مهیار دمشقی، صورتی واقعنماد ققنوس در دیوان ترانه. دهددردهاي اجتماعی، ارایه می

  :شودینده در این دیوان، گاهی از رستاخیز دوباره، ناامید میسرا. گیردمی
صلّيت يا / لَم نختبِر لَيلَک، لَم نبحر مع السواد/ صلّيت ألّا تلمح النهار أو تفيق/ صلّيت أن تظلَّ يف الرماد

کون/ فينيقو أن ي حرهدأ السماد/ أن يارِ فی الرنا فی النوعدنا اجلُنون صلّيت أن/ م414همان، ( .يقود(  
سراینده در همین دیوان در بخشی با عنـوان بازگشـت   . پایدهرچند این ناامیدي دیري نمی

  :گویدي زمان تنگ، میخورشید، در قصیده
/ لأيقظ لَنا، يا لَهب الرعد علی الّتال/ فی هجرة الشمسِ عن املدينة/ و حينما تنتحب األجراس و الطّريق

رويا نارِه احلَزينة/ أيقَظ لَنا فينيقل فهتقال/ نقبلَ أن ت حی وع الطريـق / قَبلَ الضحملُ عينيه من /   ـي عـودةف
چنان که طلوع خورشید حتمی است، رستاخیز نیز دوباره پس آن )477همان، ( .الشمسِ إلی الَمدينة

مهیـار  ویت جدیدي است که ادونیس بـه در همین دیوان، مهیار دمشقی، ه. انجام خواهد گرفت
هاي ي سوار واژهادونیس در قصیده. دهد که تاحدودي متفاوت از مهیار دیلمی استدیلمی می
  :گویدناآشنا می

 من تحتها، و توجهی/ قَوساً يمر القَرب/ و علِّقی يديه/ بالشوک، أو القيه باحلجار/ القيه يا مدينةَ األنصار
  )340همان، ( .و ليحترِق مهيار/ بالوشمِ أو باجلَمر/ صدغيه

، تراژدي نابـاروري وطـن،   .)م1965(ها و هجرت در اقالیمِ روز و شب در دیوان دگرگونی
جا دمشق، نماد تمدن عربی است که دچـار نابـاروري و سـترونی    در این. کندشاعر را رها نمی

  :نویسداي صقر میهي دگرگونیسراینده در قصیده. است
/ باجلسد اليابسِ، باملقابرِ اخلَرسـاء / بالزمن املاضی بال عيون/ بالرعبِ فی ظاللِ قاسيون/ أحلم يا دمشق

صيحي: تودي/ ا دمشقع نا و إحترِقی ووتی هم /صيحعودی: تال ت تها الطّريدة املَليئة الفَخذَينِ  / لَا، موتی وأي
ا دمشقي.  
  :گویدمیو نیز 

نينی: وِ قُلتبقِ فی حتال، فَل  /می دمشقفی د و /قُلت و :رِق دمشقحتتأسـتيقظَت أعمـاقی   / ال فَل و
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  )55همان، ( .وا دمشق: مذعورةً تصيح/ ألقَتيلَة
آل از نماد باروري ، تصویري ایده.)م1968(ها ها و آینهدر دیوان عرصه) ع(نماد امام حسین

، زنـدگی دوبـاره و رسـتاخیزي    )ع(مرگ باعزّت از دیدگاه امام حسـین . و زندگی دوباره است
شـیعه بـودن ادونـیس    . ي ذلّت، مرگ در زندگی استکه زندگی در سایهچنان هم. دوباره است

گفت، بهترین توان جرأت میاي ویژه به این نماد عینی، بپردازد که بهگونهسبب شده است که به
هاي گونـاگون ایـن   این نماد، در بخش. ي مفهوم مرگ و رستاخیز استهاي وي دربارهسروده

ي ها و رویاها دربارهي آینهادونیس در بخشی با عنوان آینه سر، از قصیده. یابددیوان، تجلّی می
  :نویسدزمان شکسته می

/ جِئتک بالدهرِ، بِمالِ الـدهرِ / أبشري/ أطلَت، کَيف؟أوحشتين، : تفتح باب الدار/ کانت زوجتی نوار
إليک / ويلَک لَن جيمعنی طرِيق أو حلم أو نوم/ ويلَک، يوم احلَشرِ/ احلُسني؟.../ بِرأسه/ من أين، کَيف، أين؟

  .)349همان، ( و هاجرت نوار.../ بعد اليومِ
پـاره شـده و   رسد و پیراهنش پـاره ستگاري به شهادت می، در راه ر)ع(گونه امام حسیناین

اي که تمام ذرات عالم براي ایشـان، سـوگواري کـرده و ندبـه     گونهشود بهحرمتش شکسته می
  :گویددهنده میي گواهیادونیس در بخشی با نام آینه. دهندسرمی

فـی  / و داست اخلُيولُ کُلَّ نقطَة/ د احلسنيو أزينت بِجس/ و حينما إستقرت الرماح فی حشاشة احلُسني
رأيت کلَّ زهرة تنام / رأيت کُلَّ حجرٍ يحنو علی احلسني/ جسد احلُسنيِ و إستلبت و قُسمت مالبِس احلسني

  )351همان، (. رأيت کلَّ نهرٍ يسري فی جِنازة احلسني/ عند کتف احلسني
از نمودهاي عینی سرزمین  هذا هو إمسی در دیوان الراس و النهري گفت که قصیده شاید بتوان

در ایـن قصـیده،   . هم پیوستگی عینـی وي، بـر ادونـیس اسـت    ي بهویران الیوت و تأثیر نظریه
 ي عظیم کـربال پیونـدي دوسـویه برقـرار    و واقعه.) م1967(ناخودآگاه شاعر میان جنگ ژوئن 

کـه در  چنـان  هـم . این قصیده، نماد شکست و مرگ امت عربی در تاریخ معاصر اسـت . کند می
ظاهر، شکست خوردند، ولی شهادت ایشـان و  و یاران ایشان، به) ع(ي کربال امام حسینثهدحا

ایـن  . مثابه زندگی دوباره بـود شدنِ ایمان و بههاي نیک، زندهي ارزشیارانش، رستاخیز دوباره
هـا اسـتوار   وگوي شخصـیت  ي محاوره و گفتد سرزمین ویران الیوت، بیشتر برپایهقصیده مانن

کننده مشخّص است، هویت وگو گفتي الیوت که هویت اشخاص است؛ ولی برخالف قصیده
ي محلّ روي دادن داستان قصیده، پلـی قـدیمی در کرانـه   . اشخاص در این قصیده، مبهم است
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ها، در ي باختري توسط صهیونیستها، پس از اشغال کرانهباختري رود اردن است که فلسطینی
ادونیس نیز چون الیوت، بر آن است . ي شرقی رفتنداز آن عبور کردند و به کرانه. م1967سال 

 القولبخش نخسـت،  . گیري از نمادهاي سترونی و رستاخیز، این حادثه را ترسیم کندتا با بهره
  .شودپیرمردها و جوانِ سرباز آغاز میوگوي میان نام دارد که با گفت

/ ...../ إنّ احلرب حقيبة/ قالوا):/ بِنربة من يمزح(شيخ.../ غَنم / احلرب زريبة):/ بِصوت ضعيف(شيخ
ابا(شنديه کان جأن ظني /:(ةسادو قالوا إنَّ احلرب) /   حـاول أن ينـامد کَمـن يمدتي /(  ـنو أنـا الوس /
 .و األيام جرادة/ زرع/ هذا الوطن/ وعادة/ للموت/ احلرب وِسادة):/ حکيمةبنربة (۳شيخ

و شاعر، میـان جنـگ و مـرگ پیونـدي      شودآغاز می جنگ يبا واژهدر این بخش، قصیده 
هـا  افکند و سرزمینکند؛ زیرا در جنگ، مرگ بر تمام مظاهر زندگی سایه میدوسویه برقرار می

ي مـرگ، گذراسـت و دیـري    برد؛ ولی ایـن پیـروزي و غلبـه   سترونی میرا به سوي خرابی و 
پاید؛ زیـرا انسـان در ناخودآگـاه خـود بـه رسـتاخیز، ایمـان دارد و رؤیـاي آن را در سـر           نمی
اي از مـردم  صداي دسته الزمن املکسورروي، در آغاز بخش دوم قصیده با نام  پروراند؛ از این می

سیل، نمـاد ویـران کـردن و    . قبلَ حلول اللّيلِ/ سيجیء السيلُ :گویندشود که میمی  ناشناس شنیده
کار برده است؛ زیرا بنیان خرابی است؛ ولی شاعر، آن را در معناي رستاخیز و زندگی دوباره به

جا شب، نماد مرگ است؛ ولی از آن. ها سربرآورندکند تا به جاي آن، خوبیشرّ و بدي را برمی
نمـاد سرشـت پـاك     پاید و چوپان کـه بشري به رستاخیز ایمان دارد، دیري نمیکه ناخودآگاه 

فـی  / راسـاً  حلمت أنَّ :شوددر آب رودخانه آگاه می) ع(انسانی است، از وجود سر امام حسین
) ع(رودخانه، نماد باروري و رستاخیز دوباره است که شاعر، میان آن و سر امـام حسـین   .النهر

) ع(اي، مرگ امام حسیني هر انسان آزادهسرشت پاك و نیالوده. کندر میپیوندي دوسویه برقرا
داند؛ بدین جهت، چوپان صداي سر امام اي براي رستاخیز ایمان و زندگی جاودانه میرا مقدمه

يصهر / کان حطام الزمن املَکسور/ البِدء کَان النهر فی/ مسعته يقول: گویـد شنود که میرا می) ع(حسین
آتـش نیـز در ایـن بخـش، نمـاد دگرگـونی و رسـتاخیز         .کان اجلَمر/ من غضبِ األمواجِ/ فی تنور

ي رستاخیز و نام دارد که مفهوم کلّی آن درباره القمر و الرمانةبخش سوم، . ي مرگ استوسیله به
سرزمین بـه   نام دارد، رؤیاي مردم این السيلدر بخش چهارم که . تولّد دوباره بعد از مرگ است

/ إبتعدوا: آوردهمراه خود میرا به) ع(شود و سر امام حسینپیوندد و سیل، جاري میحقیقت می
صوت مـن  بخش پنجم، . نعرف، هذا زمن األفول/ نعرف، هذا زمن السيول: اجلوقة/.../فَالسيل /حترکوا
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أعماقنـا   لأنّ فی: کنـد أکید میگونه تاست و اعتقاد قلبی مردم نسبت به زندگی دوباره را این املاء
صـدایی از آب،   .و أرضـنا ضـحية  / لأنّ العالَم إغتصاب/ مات/ من غيالنِه اخلَفية/ من خدر التاريخ/ بقية

با مرگ خود بر مرگ، پیروز شد و بر همگان، زنـدگی  ) ع(کند که امام حسینهمواره تکرار می
) ع(گونه، امام حسـین این. مات لکی ينهی عهد املوت/ الصوت صوت من املاء، يقول :جاودانه بخشید

گیرد و نسـل بـه نسـل، زنـدگی     شود که در خاك، جاي میاي تبدیل میبا شهادت خود به الهه
/ حربة و احنرونـی  و خذوا/ اُثقبوا جبهتی قيدونی: بخشـد کند و به همگان، زندگی میدوباره پیدا می
سـرانجام، پیرمـردي داسـتان سـر امـام      . بني اشالئی األمينـة / کيمياء املدينة و أقرأوا/ مزقونی کلونی

در . شـود کند و این اسطوره، نسل به نسل، منتقـل مـی  را براي کودکان، حکایت می) ع(حسین
  .شودبارد و زندگی، دوباره آغاز میپایان، باران می

  
  نتیجه -9

  :آید کهاز پژوهش حاضر، چنین برمی
اس الیوت .هم پیوستگی عینی تیي بهتعریف ماهیت شعر و کارکرد آن از نظریهادونیس در . 1

ي برپایـه . ستیز و نمادگراسـت منتقدي رومنتیک -وي همانند الیوت، شاعر. تأثیر پذیرفته است
روي، شعر اي بایسته استوار باشد؛ از ایني شاعر، باید بر زمینهي شعري ادونیس، اندیشهنظریه

هاي بشري بپـردازد و تصـویري   بازتاب آرمانگرایی شخصی، رهایی یابد و بهاحساسباید، از 
الیوت، معتقد است کـه   چون هماز سوي دیگر، وي . نمایش گذاردعینی را از جهانِ پیرامون، به

چنین رویکردي در شعر، دیدگاه شعري . ي امروزي، باید رمزآلود و نمادگونه باشدزبان قصیده
  .سازدند الیوت، به مرزهاي مکتب سمبولیسم و نمادگرایی، نزدیک میادونیس را همان

مثابه انعکاس این نظریه، ي سرزمین ویران، درست بهبازتاب عملی رویکرد الیوت در قصیده. 2
وضـعیت بشـر امـروزي و چگـونگی     هر دو قصیده بـه . ادونیس است النهرِ الرأس وي در قصیده

ي شـعري الیـوت و   ي نخست نظریهاین ویژگی، جنبه. اندپرداختهپیوند وي با جهان پیرامون، 
اس الیـوت در سـرزمین ویـران و    .سرایندگان هـر دو قصـیده، تـی   . دهدادونیس را تشکیل می

هاي فرهنگی خود، از نمادهاي گوناگون سـتَرونی و  تفاوت، با توجه بهالرأس و النهرادونیس، در 
این نمادها در نزد الیوت، پیچیدگی بیشتري دارند؛ . اندبهره جستهها باروري، براي بیان واقعیت
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ایـن رویکـرد نیـز، همـان     . ي ادونیس، نمادها از پیچیدگی کمتري برخوردارنـد ولی در قصیده
  .ي شعري، در نزد الیوت و ادونیس استي دوم نظریهجنبه

شد، از جهات دیگري نیـز بـا   هاي درونی که در باال گفته این دو قصیده، عالوه بر پیوستگی. 3
زندگی همراه با شهوت : در هر دو قصیده، مرگ و زندگی دو معنا دارند. یکدیگر، تناسب دارند

هـاي متعـالی، زنـدگی دوبـاره و رسـیدن      و دنیاپرستی، مرگ اسـت؛ ولـی مـرگ در راه ارزش   
جهـان وجـود   که در هر دو قصیده، امید به رستگاري بشر و اصالحِ چنان هم. رستگاري است به

ي الیوت باوجود امید به رستگاري و اصـالح جهـان، نمادهـاي نـازایی و     دارد؛ ولی در قصیده
گونه که یابند و در پایانِ قصیده، جهان، همانستَرونی بر نمادهاي زندگی و رستاخیز، برتري می

یند و در پایـانِ قصـیده،   نشامید مردم به ثمر می ،الرأس و النهر يماند؛ اما در قصیدهبود، باقی می
  .باردباران می

  
  منابع و مآخذ -10

 منابع عربی

 )م۱۹۸( ؛ هذا هو إمسی و قصايد ديگر، بريوت، داراآلداب، األعمال الشعريةادونيس،  .۱

 )م۱۹۷۸(، بريوت، دارالعودة، چاپ دوم، زمن الشعرادونيس،  .۲

  )م۱۹۸۵(، بريوت، داراآلداب، چاپ اول، سياسة الشعرادونيس،  .۳

 )م۱۹۸۲(ی يوسف عوض، بريوت، دارالقلم، چاپ اول، ، ترمجهفائدة الشعر و فائدة النقداس، .اليوت، تی .۴

 )م۱۹۸۰(، بريوت، نوفل، چاپ اول، ، االتجاهات اجلديدة فی الشعر العربی املعاصرجيدة، عبداحلميد .۵

 )م۱۹۹۷(بريوت، دارالعلم للماليني، چاپ اول، ، املؤثّرات االجنبية فی الشعر العربی املعاصرحالوی، يوسف،  .۶

 )م۱۹۷۸(، جلد اول، قاهرة، داراملعارف، موسوعة ادباء امريکاراغب، نبيل،  .۷

 )م۱۹۷۷(، مصر، داراملعارف، چاپ چهارم، يف نقد الشعرالربيعی، حممود،  .۸

 )م۱۹۵۹(بريوت، انتشارات جملة آفاق،  االسطورة فی الشعر املعاصر،رزوق، اسعد،  .۹

، ص ۶۴، ش۹، سی الفکرجمله، »القصيدة التموزية جتربة احلداثة فی حرکة جملة شعر؛«مجال باروت، حممد،  .۱۰
  )م۱۹۸۵(، ۱۹۰ -۱۸۰
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صامللخ:  

تأثرياً حامساً علی الشعر العاملی بشکل عام و الشعر العربـی   ،إليوت من خالل شعره ونظرياته النقدية.س.قَد ترک ت
ة األ. املعاصر بشکل خاصظرية الشعرية املعادل املوضوعیو النوهلذه . برز الّتی عمل علی تطبيقها فی شعره، هی نظري

البنية األولی تقوم علی أساس إستقاللية الشعر، مبعنی أنّ الشعر فن ليس شخصياً کما وأنه ليس تعبرياً عن : النظرية بنيتان
جيعل هذه النظرية علی اجلهة املقابلـة مـن   مشاعر الشاعر الشخصية وال يقوم علی أساس سايکولوجية فردية حبتة، مما 

طُبقت هذه النظرية علـی  . ستخدام الرمز للتعبري عن األحداث اخلارجيةاوالبنية الثّانية تشري إلی . املدرسة الرومنطيقية
تـأثّر  . قصيدة األرض اخلراب الّتی أصبحت منوذجاً، ليس علی الصعيد العربی فحسب، بل علی الصعيد العاملی أيضـاً 

تستهدف هذه املقالـة  . أدونيس بشکل غري مباشر ذه النظرية الّتی حتقّقت عملياً فی آرائه النقدية وبالتالی فی قصائده
دراسة تأثريات هذه النظرية علی آراء أدونيس الشعرية وتطبيقها عملياً فی شعره، معتمدةً علی منهج حتليل النص، ضمن 

  .وتعريف قصيدة األرض اخلراب کنموذج للشعر العاملیحتديد نظرية إليوت 
  
  .املعادل املوضوعی، إستقاللية الشعر، الرمز، إليوت، أدونيس :سةيالرئ كلماتال
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Abstract 
Eliot’s critical viewpoints and his poetry have been a significant impact in 
the poems worldwide and consequently on contemporary Arabic poetry. His 
most outstanding poetical theory which he tried to reconcile on his poetry is 
Objective Correlation. This theory has two aspects; the first related to 
characterization of the poet which put this theory against of romanticism 
school .The other aspect is the use of symbols to express the external 
realities. This theory has been objective in Eliot’s The Waste Land ode. It 
has become a model for the contemporary poetry, not only in the Arab world 
but also the world as a whole. Adonis has been influenced indirectly from 
this theory that is seen broadly in his critical views and odes .This essay, 
using the content analysis, introduces the Eliot’s theory then illustrates his 
The Waste Land ode as a model for modern poetry and consequently the 
paper analyzes the theory’s impacts on Adonis’s views and the appearance 
of this views in his odes. 
 
Keywords: Objective Correlation; De-characterization; Symbol; Eliot; 
Adonis. 
 

  


