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  بینا متنی قرآنی و کارکرد خاص آن در سبک شعري أدونیس

  1دکتر عباس گنجعلی

  2آزاده قادري

  چکیده

ها و مکاتـب   ایده فکري و حتی عاطفی خود از افکار، به طور کلی هر انسانی در فرایند عقالنی،

 ان عربی همواره مورد توجه و عنایت ادیبان،ترین اثر زب قرآن به عنوان غنی .پذیرد مختلف تأثیر می

  -ترین و نامدارترین شاعر ادبیات معاصر عربی برجسته -أدونیس. شاعران و صاحب نظران بوده است

ها و جریانات مختلفی از جمله تصوف اسالمی در شعر او موج  شخصیتی است که تأثیرپذیري از ایده

ا قرآن پیوندي عمیق داشـته و مکاشـفات صـوفیه از    زند و از آنجا که تصوف اسالمی همواره ب می

وجـود   اشراقات قرآن سرچشمه گرفته است، از این رو این مسأله تحولی شگرف را در نگرش او به

از دیگر سو، ارتباط تنگاتنگ شعر و اندیشه و نیز بازتاب عقیـده و فلسـفۀ فکـري در    . آورده است

اما . م او از قرآن حتی در الفاظ و تعبیرات آن استتجربۀ شاعر، عاملی دیگر در تأثیرپذیري مستقی

در مجموع نگاه ویژه أدونیس به قرآن و ساختار شگرفی که او در بینامتنی قرآنی از طریـق زبـان   

که عنصر بینامتنی در سـبک آنهـا    -گرش ایجاد نموده، او را از دیگر شاعران هم عصرشآفرینش

  .متمایز ساخته است -نمود یافته

  .قرآن، أدونیس، شعر، بینا متنی :یديواژگان کل

                                                             
  .وه زبان وادبیات عربی وعضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزوارياستادیارگر. 1

  .دانشجوي کارشناسی ارشد زبان وادبیات عربی. 2
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  مقدمه

خود در پی حفظ و خط مشی قرار دادن اثرپذیري و کمـک گـرفتن از     بشر همواره در زندگی

دستاوردها، الگوها و پیشینۀ خویش در جهت تکامل و غناي زندگی، فرهنـگ و تمـدن بـوده، در    

به عنوان غنی ترین میراث دینـی   قرآن. حقیقت آنچه که امروز به عنوان میراث شناخته شده است

آیات و کلمات این کتاب، عقـول  . عرب، تأثیر فراوانی در فرهنگ، ادبیات وجامعه عربها گذاشت

بشر را مسخر خویش گرداند و همواره اعراب براي تهذیب زبان و اسلوب بیـانی خـود بـه قـرآن     

نگاهی ویژه داشته و این کـالم  شاعران از دیرباز از جهت فکري و ادبی به قرآن . کردند مراجعه می

اي  پیوند بـین دیـن و شـعر، رابطـه    . اند بخشی و قوت زبان ادبی خود پنداشته گرانسنگ را مایۀ جان

طرفینی است، و از همین رو است که شعر با موقعیت نیرومنـدي کـه دارد در مـوارد بسـیاري در     

از دیگر سو، دین با . را منتشر کندخدمت دین قرار گرفته و دین را قادر ساخته است تا اهداف خود 

موضوعات عالی خود، میدانی وسیع در مقابل شعر گشود و در موارد بسیاري شـعر را بـا رنگهـاي    

وقتی به مسیري که شعرا با هدایت ). 16ص : بی تا فهمی،. (آمیزي نموده است متفاوت دینی رنگ

عبـود  (عالترین معانی از قـرآن اسـت   یابیم که در این سبک، ا اند توجه کنیم، در می قرآن پیموده

کارگیري قرآن در شعر با عناوینی مثل اقتباس و تضمین و امـروز   این به). 37ص : ش1385شراد، 

شناخته می شود؛ و با توجه به شیوه هاي نقد نوین که  »بینامتنی یا تناص «نام  در جریان نقد ادبی به

لباً متن محور هستند، گروهی متن ادبی را ترکیبی اند و غا تحت تأثیر رویکرد زبانشناسی ظهور کرده

ژولیا  «این همان تناص یا بینامتنی است که اولین بار توسط فردي به نام. دانند از متون گوناگون می

شود،  هر متنی چون معرّقی ازنقل قولها ساخته می« : کریستوا معتقد است. مطرح گردید » 1کریستوا

  ).44ص : ش1381کریستوا، ( »سازيِ متنی دیگر است و این، به منزلۀ جذب و دگرگون

: تعیین حدود مفهوم این نظریه نقدي، امري سـاده نیسـت، ناقـدان و ادیبـان بسـیاري از جملـه      

باختین
2

، روالن بارت
3

، ژرار ژنت
4
سازي ایـن   شفاف. اند و دیگران تعاریفی متعدد برایش بیان کرده 

تـر   هـاي نادرسـت امـري پیچیـده     یل تعابیر و ترجمـه مفهوم نقدي در ادبیات عربی و فارسی به دل

در هم تنیدگی متون یا رابطـۀ دو مـتن   (طور که گذشت، بینامتنی،  گردد، اما به طور کلی همان می

 «با توجه به نظریۀ بینامتنی با دو اصطالح. ناپذیر و حتمی است ، در هر متنی اجتناب)رگدیکادبی با ی

متن موجود را متن حاضر و متـونی را کـه بـا متـون     . شویم یمواجه م »متن پنهان «و »متن حاضر
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( اند؛ یعنی هر گونه متنـی حاصـل  فرآینـد تبـدیل     گذاري کرده کنونی تعامل داشته، متن پنهان نام

  ).52-51ص : م2000خلیل،  (بوده است) متون پنهان( از متون دیگر) عملیات بینامتنی

شاعري با رویکردها و نگرشـهاي   -شعار أدونیسما در این جستار بر آن هستیم که به بررسی ا

با توجه به اینکه وي را ملحـد مـی    -اینکه آیا تناص قرآنی. بپردازیم -هاي زمانی متفاوت در برهه

در شعر وي جایگاهی دارد؟ کارکرد این فرآیند چگونه است؟ آیا سنتهایی بسان قرآن از  -خوانند

باشد؟ آیا شاعري که خود در زمینـۀ   ر قابل پذیرش میدانی چون او، مردود وغی منظر شاعر و فلسفه

  ، ممکن است ازآن تأثیر نپذیرفته باشد؟)تا ادونیس، بی(ادبیات قرآن قلم زده 

  

أدونیس
5

  : ها تصویرگر واژه

که  أدونیس داراي زبان شعري زیبا بوده و از قدرت تصویرگري واژگان واالیی برخوردار است

این مهم امري است که به سردرگمی معناشناسیک یـا  . باشد رز آن میهاي با پنهانیِ معنا از خصیصه

هـایش در   که واژگان و جمله -شود آن را از متون شعري او  ابهام معنایی می انجامد؛ چیزي که می

البته این پدیده، خود از نبود یک کـانون  . دریافت  -سپهري به ظاهر تهی از معنا در حرکت هستند

شناسی تغذیه کنـد و از   تراود؛ کانونی که از یک سو متن را از لحاظ معنا میسویه معناشناسیک  همه

  ). 36ص : ش1387مالیري، ( گرایانۀ آن را مشخص کند هاي واقع سوي دیگر سرچشمه

مرحلـۀ قصـاید   . براساس آنچه خودش گفته است، او سه دورة شاعري را پشت سر نهاده اسـت 

و احساسـات   باشـد و گرایشـها   از بلـوغ شـعر وي مـی    اولیه؛ این مرحله از دوران کودکی و پیش

برگهایی در (  »أوراق فی الریح «دوم؛ مرحلۀ سرایش دیوان. زند رمانتیک و عاطفی در آن موج می

م است، که در واقع آغاز شعر نو او و خروج از دایرة اوزان متعارف شـعر عربـی   1958از سال )باد

م 1961از سـال ) هاي مهیار دمشـقی  ترانه( »ر الدمشقیأغانی مهیا« سوم؛ مرحلۀ سرایش دیوان. است

او دانست؛ زیرا شعر او به سـمت اکتسـاب خصوصـیاتی      توان مرحلۀ تکامل این مرحله را می. است

وسیلۀ ناقدان مخالف و موافق وي عنوان ویژگیهاي أدونیسی بر آنها اطـالق   پیش رفت که بعدها به

  ).8ص : م1991 قاسم،( شد

داند و  أدونیس را پیشگام تجربۀ شعري در عصر حدیث می -شاعر و ناقد عرب – ۀسنابراهیم أبو

معتقد است که نگاه أدونیس در نگارش دیوان مهیار دمشقی و کتابهاي پس از آن، کامالً متفـاوت  
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وي تصمیم بر آن دارد که پیشگام و رهبر حرکتی در شعر جدید باشد که درآن بـه اصـالت   . است

با جرأت، مهارت و ابداع تمام؛ همواره حرکتهاي ادبی أدونیس بـر پایـۀ تحـول    تجربه اعتقاد دارد، 

همانا تجربه أدونیس قـائم بـه خلـق    « :دارد گونه، نظر نهایی خود را بیان می باشند، تا اینکه این می

گرایشی است که حرکت، ریشه آن است و از آنجا که براي شاعر زبانی خاص وجـود دارد، اگـر   

گردد، و دنیاي أدونیس از جداییها،  ة این تجربه باشد، در زبان و جایگاه منعکس میجدال اولین پدید

گردد و درام درونی و حماسـی بـا یگـدیگر     شار می رمزها، اسطوره و نقابها و شعر و نثر غنایی سر

هاي جدیـد   انگیزش در دستیابی زمینه کوشد به برکت توانایی شگفت أدونیس می. گردند آمیخته می

 60عري، و توانایی نوینش در زبان عربی، تأثیري عمیق و گسترده بر شماري از شاعران دهه خیال ش

اما أدونیس همواره متمایل و طرفدار فرهنگی اسـت کـه   . بگذارد 70و خیل کثیري از شاعران دهه

  ).131-130ص : م1912، ۀسنأبو( جمع بین گذشته و آینده باشد

و به طور  -دینی، تاریخی، مردمی -اسطوره، رمز، نمادهااین ادیب سوري همواره نگاهی ویژه به 

اي کـه در   نگاه ویژه و متفاوتش و نگرش فلسفی و پختگی و جهان بینی. کلی میراث گذشته دارد

عصر خـود تبـدیل کـرده     نظیر در میان شاعران هم دست آورده شعرش را به شعري بی گذر زمان به

أدونـیس در شـعرش   « : اند گونه سخن به میان آورده ایناست، تا جایی که در مورد هنر شاعري او 

او معماهـاي  . دهـد  نماید که در همه نقاشیهاي خود ابتکار به خرج مـی  همچون هنرمندي بزرگ می

اي را  گیرد و با تخیل قویش نقاشیهاي گوناگون تازه یاب به کار می پیچیده و طلسمهاي عجیب و کم

از این رو شعر أدونیس که با زیبایی و بافتی نیک گره خورده . افزاید به تابلوهاي زیباي شعرش می

زمانی که خواننده شعر . درست کرده است -اگر نگویم چند مکتب -است، یک مکتب ویژه به خود

خواند و یا بهتر بگوییم بـر   هایی گذرا را بر سطح آب می کند واژه خواند، احساس می أدونیس را می

  ).16ص : م2006الخیر، ( رنگ می رود اشیهاي کمروي ماهی دور دست به دنبال نق

  

  دار شعر عرب أدونیس میراث: 1-2

کارگیري آن در شعرعربی امري رایج است؛ شاعران معاصر  بازگشت به متون سنتی گذشته و به

گیـري   اند چـرا کـه آن را در شـکل    عرب به ویژه پیشگامان شعر نو هم، از این میراث جدا نگشته
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هاي نوآورانه و تکامل بخشیدن بـه آن   ن دیدگاه هایشان و برپا ساختن  تجربهفرهنگ، ژرفا بخشید

  .اند اثرگذار دانسته

باشد کارکرد در ارتباط  باشد؛ آنچه مد نظر شاعران می سنت، داراي دو کارکرد عام و خاص می

  هـاي خـود،   هاي سنتی با تمام شکلها و مؤلفه حوزه. است) کارکرد خاص(با نوآوري به شکل کلی

شاعران . کشاند اي، ادبی، دینی و تاریخی، نوپردازان را به اسباب و علل زندگی و استمرار می اسطوره

شـان را بـه واسـطۀ آن غنـی      اند لذا از سنت الهام گرفته و دستاوردهاي شـعري  این نکته را دریافته

  ).23ص : ش1384الضاوي، (اند ساخته

ول و اثرپذیري از ادبیات غرب دچـار تضـاد و   کارگیري سنت و تح همواره شاعران در روند به

گیري در برابر سنت و تجدد، گروهی نو پرداز ظهـور کردنـد کـه     در میان موضع. شوند تناقض می

عبـاس،  ( پردازي در چهارچوب حفظ اصـول سـنتی پرداختنـد    رویکردهاي گزینشی داشتند و به نو

  ).144ص : م1978

اسالمی متهم شده اسـت؛   -ي در مقابل میراث عربیگیر أدونیس بارها توسط مخالفانش به موضع

اسـالمی در طـی    -توان به کنه التزام وي به میراث عربی اما با تأمل در نگرش این شاعر و ناقد می

اي که با حامد چاغداش روزنامه نگار برجسته ترك در ترکیه داشـته   در مصاحبه. برد گذر زمان پی

به عقیدة من، شعر : دهد گونه پاسخ می یراث چیست؟ ایناست، در جواب سؤال وي که از نظر شما م

بـر  . من به ضرورت انقالب در فرهنگ اعتقاد دارم. گرا آفریده شود تواند با یک دیدگاه سنت نمی

سنت داریم تـا سـنت،   . گیري نو مفید استاین باورم که در شعر، مطالعۀ گذشته تنها با یک شکل

اندیشـند،   از نـو مـی  برنـد،   یگر، همیشه خود را زیر سؤال مـی اند، برخی د برخی از سنتها فسیل شده

من قلباً به سنتهایی که خود را . و قابل توسعه هستندگیرند  شوند یا مورد اندیشه قرار می اندیشیده می

براي من سنت عبارت است . کنم ام و از نقد سنتهاي فسیل شده حمایت می برند، وابسته زیر سؤال می

تر کند و در عین حال با من  لیت توسعه و هرگونه تازگی را داشته باشد، مرا غنیاز هر چیزي که قاب

توانم به سنتی که قادر نیست با زندگی من، با هستی من و به طور خالصه  از گذشته بگوید؛ من نمی

برم کـه بـا مـن رابطـه      کار می در اشعارم سنتی را به. اي داشته باشم با من ارتباط برقرار کند، عالقه

  )221-220ص: ش1374أدونیس، اعال،(.»برقرار کند و به روي آینده باز باشد
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وي .  این ادبی توانا معتقد است که میراث شعر عرب باید در یک هویت مشخص تعریف شـود 

پندارد بلکه معتقد اسـت آن در دنیـایی    هویت واحد شعر عربی را در موضوع و مقفی بودن آن نمی

کند و در افقهایی است که در برابر  و در رؤیاهایی است که آشکار مینهد  خواهد بود که بنیان می

بر این اساس میراث شعري عرب نه تنها عامل بازدارنده نیسـت بلکـه   . گشاید احساس و اندیشه می

اي پیش رویشـان  هاي شاعران معاصر بوده و تصاویر ابداعی تازه تواند مایۀ الهام و سرچشمۀ ایده می

  ).44ص : م1985أدونیس، ( بگشاید

. آید قرآن یکی از میراثهاي غنی و همیشه ماندگار براي ادبیات عرب از جمله أدونیس به شمار می

» النص القرآنی و آفاق الکتابۀ« نام اهمیت قرآن در نظر وي به حدي است که کتابی در این مورد به

او معتقد است . پردازد رش مینوشته است و در این کتاب به جنبۀ نگارشی و اعجاز قرآن در بیان و نگا

رسد، با این موسیقی به نظر  هاي قرآن نمی غناي موسیقی شعر عربی به هیچ وجه به غناي موسیقی سوره

. رسد که زبان همچون نبض قلب و حرکت جسم است که با حرکت هستی هماهنگ شده باشـد  می

زون بر این، در ماهیت پیوند بنیان ژرف این موسیقی تنها در هماهنگی حروف و کلمه نیست بلکه اف

توان گفت که  به این ترتیب می. ها و عبارات نهفته است موجود میان کلمات و در نظم و نسق واژه

هاي قرآنی در نظم و نسق یا نظام  نغمه. یابد بنیانِ درونیِ عمیقِ متنِ قرآنی در موسیقی زبانش تجسم می

  ).102ص : ش1383 عرب،(گنجد عروضی و وزن ثابت و شناخته شعري نمی

در صورت پیروي از اسـلوب قرآنـی، نویسـندگان مـا از قیـد محـدودیت       « :گوید أدونیس می

زا و پویـا رو   شوند و به تخیل خـالق و تأمـل حرکـت    بندیهاي قرار دادي نویسندگی رها می تقسیم

گیـرد کشـف    مندي زبان را که هم چون موج،  هموارة حرکـت را از سـر مـی    آوردند و توان می

همراه متن قرآنی در سـطح بشـري، انسـانی    :  گوید همچنین می).  55ص: أدونیس، بی تا( کنند یم

قرآن به لحاظ ادبـی  . اي جدید، نقدي جدید و ذوقی جدید پدید آمد جدید و در سطح ادبی، خواننده

است، صرف، روش و اسلوبی در بیان و تعبیر ارائه داد که تفاوتهاي سنتی میان فلسفه،  ادب، علم، سی

  ).33ص: همان(برد اخالق و جمال را از بین می

  

  أدونیس و تأثیر پذیري: 1-3

ارتباط اندیشه با شعر ارتباطی بسیار گرم و صمیمی است و از اولین گامهاي شعر،آن را همراهی 

گیرد و بـر   ترین ارکانی هستند که شاعر از آنها الهام می اصل عقیده و فلسفۀ فکري از مهم. کند می
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گشـاید و یـک    افزاید؛ عقیده و فلسفۀ شاعر، درهاي جدیدي بـر روي او مـی   شعري خود می تجربۀ

کند و ناقدان و پژوهشگران بر این عقیده هستند که جدا کردن ادب از  بینی کلی به او عطا می جهان

  ).37ص : عبود شراد،همان(تأثیرات مستقیم فکري،  اجتماعی، امري غیر ممکن است

ي شعر خود تحت تأثیر آبشخورهاي فرهنگی متعدد و افکار و جریانهـاي  أدونیس در جهت غنا

همسرش خالده . باشد اش می ترین آنها همان محیط و شرایط خانوادگی متفاوتی بوده است، که از مهم

تأثیر پذیرفته است؛ زیرا او در چنین محیطی رشـد   أدونیس مسلماً از  فرهنگ دینی« :گوید سعید می

را »7المنتجـب «و» 6مکـزون «رنهادن دوران کودکی، اشعار صوفیان علوي همچینیافته و با پشت س

شود، متـأثر از همـین    تصوف که بعدها در شعر أدونیس به وفور مشاهده می مضمون. خوانده است

 روحیه تصـوف قرائتها است؛ چون محیط یک روستاي ساده و فقیر علوي، محیطی آماده براي رشد 

ها و جریانات و مکاتب مختلف تأثیراتی پذیرفته اسـت و   او از ایده ).92ص : م1960سعید،  (»است

نیز اثر پذیرفته اسـت، ولـی    غرب از جمله از شعر. توان در شعر او مشاهده کرد این تأثیرات را می

اثرپذیري او از تصوف و عرفان اسالمی، روند و بستر فکري و ادبی او را تغییر داد و در واقع عامل 

ص : ش1383عـرب،   (حال آنکه در مورد دیگر عوامل تأثیرگذار چنـین نیسـت  .داصلی تحول او ش

اي که پس از گـذر از وادیهـاي متفـاوت     پذیري أدونیس از تصوف و گرایش متصوفانه اثر). 161

تأثیر عرفاي بزرگ از  وي افزون بر محیط مذهبی، تحت. کسب کرد، سبب بلوغ شعري وي گردید

است و از آنجا که تصوف اسالمی و عرفان در معناي حقیقی خود با  بوده» 8عبد الجبار نفري« جمله

قرآن پیوندي عمیق دارد و مواقف اصلی عرفانی و مکاشفات صوفیه همه از اشراقات آیات قرآنـی  

هاي شعري أدونیس از این دوره به بعد، نمود آیات قرآنی به لفظ  گیرد، ما در مجموعه سرچشمه می

هاي شعري قبلـی وي نیـز بـه     بینیم؛ هرچند که در مجموعه مشهودتر می اي و به مضمون را به گونه

البالغه و اهمیت قرآن به عنوان میراث عرب در نگاه این شاعر، بـه   جهت حفظ قرآن و انس با نهج

متنـی   از این رو به ذکر چندین مورد از روابط بینـا . بریم می هایی از بازتاب قرآن در اشعار پی نمونه

  .پردازیم ار این شاعر میقرآنی  در اشع
  

  دونیساقرآن در آیینۀ اشعار 

پندارد و از الفاظ و تغییـرات و نمادهـاي    أدونیس همواره قرآن را الگویی کامل در نگارش می

کند؛ گاهی عین عبارت و آیۀ قرآن  قرآنی به عنوان قوت و مایۀ جان بخشیدن کالم خود استفاده می
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بندد، و دیگرگاه از داسـتانهاي   امین آیات قرآنی را به کار میکند، گاهی تعبیرات و مضرا ذکر می

کنـد و یـا از گـذرگاه ساختارشـکنیِ     گیرد و نمادها و شخصیتهاي آن را ذکر مـی  قرآنی الهام می

  . اندازدنو در می توانمندش،  شخصیتی جدید و طرحی

ن شـاعران  ، آسمان همان آزادي اسـت و شـهابها همـا   »فاس -مراکش« در بافت کلی قصیدة 

طور کلی در این قصیده از موانعی که بر سر راه شاعران مغربـی و نوآوریهایشـان    به. مغربی هستند

گوید و در بافت این قصیده اشاره به متن پنهان آیۀ اول و دوم سورة بقره دارد و  قرار دارد سخن می

  :برد آیه را عیناً به کار می

 »کذَل تَابال الْک بیر یهف دینَ ىهتَّقلْم2-1/بقره( » ل(  

السالم للفضاء الـذي  / ،حتی عتبات مراکش و فاسأصیلۀمن شرفات / السالم لبقیۀ األصدقاء جمیعاً

.( الریـب، الریـب  / ألـف الم مـیم ذلـک الکتـاب    / السـالم للشّـهب التـی تؤسـس الفضـاء     / یؤرخ لنا

  )179ص: 3م،ج 1996أدونیس،

از آنِ / از ایوان اصیله تا آستانه مـراکش وفـاس  / ان استصلح وآشتی از آنِ  همه دیگر دوست

الـف الم مـیم آن   / از آنِ شهاب هایی که آسمان را می سازند/ سپهري است  که تاریخ نگارماست

  .هیچ تردیدي در آن نیست، هیچ تردیدي/کتاب

ـ   ی شاعر در این ابیات با نظر به مفهوم آیۀ شریفه که قصد تأکید بر حقانیت و صدق کـالم وح

گردد که آنچه  کند و مدعی می را تبیین  می -باشد که در اینجا تحقق آزادي می -دارد،  هدف خود 

کنـد   ترین حروف ساخته شده اما معنا ومفهومی واال را بیان مـی  گفته است، بسان کالم حق از ساده

و شـاعر  شود  کامالً بر عکس می» سیمیاء« این کارکرد مثبت در قصیدة . که درآن تردیدي نیست

گویـد، از   در قصیده مذکور، أدونیس از سرنوشت مبهم خود می. کند نوعی تناقض معنایی ایجاد  می

. حرفهایی نگفتنی و او نیست که اینها را نگاشته است. ها است هاي من از جنس نانوشته اینکه نوشته

اند و درآغاز  شده داند که با حروف مقطعه شروع هایی می هاي مبهم خویش را همتاي سوره او قصیده

  . ها نیز ابهام وجود دارد این سوره

شویم که در معناي متضاد و به شـکل   در بعضی اشعار وي، با آیات یا مضامین قرآنی روبرو می

همۀ این امور ناشی از نگرشی فلسفی و نگاه متفاوت أدونیس به ایـن  . اند کار گرفته شده معکوس به

ها و کلمات معنایی پنهان است که باید از پنجرة نگاه او  واژهجهان است و در حقیقت در وراي این 
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اي از این دست را  نمونه. به جهان نگاه کرد تا بتوان آنچه آن را که شاعر خواسته است درك کرد

 برْدا کُونی نَار یا قُلْنَا« :تأثیر این آیۀ قرآن کریم می باشد دید که تحت» المیت« توان در قصیدة  می

  )70-69/االنبیاء( » األخْسرِینَ فَجعلْنَاهم کَیدا بِه وأَرادوا إِبرَاهیم علَى ماوسال

  :شاعر می گوید

أرضـاً عبـدناها و   / فی صدره النّار التی کورت/ ال تک برداً ال ترفرف سالم/ یا لهب النارالذي ضَمه

  )        145ص: أدونیس،همان( صیغت أنام

در سـینۀ او آتشـی   / برو سرد مباش و بر او گلستان مباش/ اي را در بر گرفته اي آتشی که او

  .اند، درهم نوردیده است وجود آمده پرستیدیم و در آن، انسانها به می/ است که سرزمینی را که

براساس تحلیلها، أدونیس این قصیده را در رثاي پدرش سروده است کـه در آتـش سـوخت و    

( او در حقیقت پرنـدة فینیقـی  . کارگرفته شده است ي مخالف با آن بهسطح و مضمون آیه در معنا

در ایـن مقطـع از آتـش    . را مدنظر دارد که بعد از سوختن در آتش، زایشـی جدیـد دارد  ) ققنوس

  . خواهد که سرد نگردد و خاموش نباشد تا از خاکستر این آتش، حیات و زندگی دوباره یابد می

  :دید»  أمنیۀ« توان در قصیده نی را میاي دیگر از ترکیبهاي قرآ نمونه

 -فـی األفـق   / إذن لصرت الغیم و الشـعاع / یرسو وراء قشرها الحزین/ لوأنّ لی جذورها و وجهی

  ) 197ص: أدونیس، همان( هذا البلد األمین

تـا چهـرة مـن در برابـر پوسـتین      /از آن مـن باشـد  ) درخـت دوران (هاي آن  اي کاش ریشه

بسان ابري و پرتو نوري /  آنگاه که در کرانۀ این سرزمین امین/ ر بایستداندوهگینش محکم و استوا

  .خواهم گشت

 أَحسـنِ  فـی  اإلنْسـانَ  خَلَقْنَـا  لَقَد األمینِ الْبلَد وهذَا سینینَ وطُورِ والزَّیتُونِ والتّینِ« که اشاره به آیۀ

  )4-1/سورة تین( دارد» تَقْوِیمٍ

( » لَهـنَّ  لبـاس  وأَنْـتُم  لَکُـم  لبـاس  هـنَّ « سخن أدونـیس از آیـۀ   » العاشقتحوالت « در قصیدة 

   .گیرد وام می) 187/بقره

نتقـاطع  / ننحنی، نتوتَرُ نتقابل/ کل خلجۀ بالد و الطرق مضیئۀ کأحشائی /السفرأهییء عدة / أختلج

  )50ص : 3أدونیس، همان، ج(أنا لباس لک و أنت لباس لی/ نتحاذي



 شماره چهارم فصلنامه ادبیات دینی
 

156 

 

کنم هر  گیرد، زاد و توشۀ سفر را آماده می فته حالم، شک و احساسی عجیب، درونم را فرا میآش

/ احساس وخیالی براي من به مثابۀ سرزمینی است که راههایش بسان درونم نورانی و درخشان است

/ گیریم یبریم و در برابر هم قرار م پردازیم از هم می شویم و به مقابله می شویم، پریشان می خمیده می

  .من پوششی براي تو هستم و تو پوششی از آن من

که ایـن   -اي از مراحل تحول عاشق شاعر از این کاربرد قصد داشته تا پیوند این حالت با مرحله

همچنـین در ادامـۀ همـین    ) 185ص : ش1384الضـاوي،  (سازگار باشد -قصیده سرشار از آن است

  :نگونه می سرایدقصیده آنجا که گفتگویی با معشوقه دارد ای

وقـع فـی قلبـک المـوت فاسـتنیري      / أنّی لک المفاتحۀ والکشف؟/ بینی و بینک حجاب لن ترینی

  )59ص : أدونیس، همان (ومن أین تخرقین العادة؟ /بالموت

پس چگونه ممکن است کشف و شـهودي  / بینی میان من و تو حجابی است، تو هرگز مرا نمی

پس قلبت را با مرگ روشـنی  )/ شود واقع می( افتد اتفاق میمرگ در قلبت / برایت حاصل گردد؟

  کنی؟ از کجا عادت شکنی می/ بخش

وقَالُوا قُلُوبنَا فی أَکنَّۀٍ مما تَدعونَا إِلَیه وفی آذَاننَـا وقْـرٌ ومـن    « سورة فصلت  5که تحت تأثیر آیۀ 

لْ إِنَّنَا عمفَاع ابجح کنیبنَا ونیلُونَبإِذَا « شریفه را مـد نظـر داشـته    ۀ؛ و یا ممکن است این آی »امو

  )17/االسراء( » قَرَأْت الْقُرآنَ جعلْنَا بینَک وبینَ الَّذینَ الَ یؤْمنُونَ بِاآلخرَةِ حجابا مستُورا

وع تضرع و زاري نمونۀ دیگري از این تاثیر پذیري آنجا است که أدونیس ما را در مقابل یک ن

  :دهد مؤمن در برابر خالق خویش قرار می

/ وذهب، ولدانه مخلدون/ هبنی مقعداً منعماً أکوابه من فضۀ/ ربی هییء موضعاً مبارکاً لعبدك الذلیل

  )73ص : 2أدونیس،همان، ج( هبنی الخلود فی جوارك الحبیب یا الهی

جایگاهی پر نعمت بـا جامهـاي   / نجایگاهی مبارك براي بندة ذلیل خود نصیب ک! پرودگارا 

ات به من جاودانگی همسایگی دوست داشـتنی / جاودان ببخش) غالمانی(و پسرانی/ اي زرین و نقره

  .را عطا کن

یطَاف علَیهِم بِصحاف من ذَهبٍ وأَکْوابٍ وفیها مـا تَشْـتَهِیه   « این قصیده تحت تأثیر این آیه است 

  )43/زخرف(»  الْأَعینُ وأَنتُم فیها خَالدونَ الْأَنفُس وتَلَذُّ
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کاربرد مضامین آیات قرآنی نیز به فروانی کاربرد خود آیات است؛ در این مجال به ذکر چنـد  

  : کند اینگونه بیان می» فصل األشجار« در قصیدة . کنیم مورد بسنده می

 شجرة یتناسل فیه األجنحۀ والمیتون/ ودکان بین الشه/ فی الزهور قضاة و فی الماء یجتمع الوافدون

( فخشــعت و لبســت الطبیعــۀ/ و ســمعت الغصــون و هــی تتلــو قوانینهــا/ کــان بــین الصــخورالفجیعۀ

  ).130ص: أدونیس،همان

/ و در میـان شـاهدان  / شـوند  ها داد رسانهایی بودند و گروهها در آب جمع می در میان شکوفه

انگیز هاي وحشت ها و دره ومردگان گویی درمیان صخره/ شوند درختی بود که در آن بالها زاده می

پـس خشـوع کـردم و لبـاس     / خواندند که قوانینشان را می ها را شنیدم در حالی نداي شاخه/ هستند

  .طبیعت را پوشیدم

من شَیء إِالَّ تُسبح لَه السماوات السبع واألَرض ومن فیهِنَّ وإِن « که به مضمون این آیه اشاره دارد

  )17/اسراء( » یسبح بِحمده ولَـکن الَّ تَفْقَهونَ تَسبِیحهم إِنَّه کَانَ حلیما غَفُورا

دارد و در ایـن قصـیده خـود را در     رنج و محنتهاي خود را بیان مـی » هذا هو اسمی« یا درقصیدة 

پندارد، که به  و را به بسان رنجهاي خود میدهد و رنجها و مشقات ا جایگاه حضرت یوسف قرار می

هم فَلَما ذَهبواْ بِه وأَجمعواْ أَن یجعلُوه فی غَیابۀِ الْجب وأَوحینَآ إِلَیه لَتُنَبئَـنَّهم بِـأَمرِ  « : آیۀ ذیل اشاره دارد

  )12/یوسف( » هـذَا وهم الَ یشْعرُونَ

اسـرائیل اثـر پذیرفتـه     باشد که از داستان گاو بنی می» تیمور ومهیار«  نمونۀ دیگري در قصیدة

  :کشد، با آنچه که در قرآن آمده کامالً متفاوت است است، ولی گاوي که أدونیس به تصویر می

( لکـی أري اآلتـی کمـا یرانـی    / و تحت فکـه السـفلی شـامتان   / أرید ثوراَ أسود الجبین و القرنین

  )162ص: 1أدونیس،همان، ج

تا آینده / هاي پایینش دو خال است که زیر آرواره/ گاوي می خواهم با پیشانی وشاخهاي سیاه

  .   بیند گونه که مرا می را ببینم آن

اي وجود دارد که این قوانین روابـط  بـین مـتن     گانه به طور کلی در روابط بینامتنی قوانین سه

یا نفـی  » امتصاص« قانون -2یا نفی جزیی» اجترار« قانون -1.کند حاضر و متن غایب را تفسیر می

در نوع اول و دوم شـاعر ابتکـار   ). 55ص : م2000خلیل، (یا نفی کلی» حوار«قانون  -3متوازي و 

معناي متن غایب با متن حاضر یا عیناً منطبق با یکدیگر هسـتند و یـا بـا    . دهد چندانی به خرج نمی
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ز به درکی عمیق و خوانشی آگاهانه دارد که شـاعر  اما در نوع سوم نیا. شود اندکی تغییر آورده می

گیرد که أدونیس با زبان  کند و در جهت بیان اهداف خودش به کار می متن پنهان را بازآفرینی می

بازتاب قرآن در شعر أدونیس تنها منجـر بـه نقـل    . اي کرده استشعري شگرفش چنین هنرنمایی

باشد که  وسیقی، شخصیتهاي قرآنی، واژگان نیز میاسلوب، ممضمون یا لفظی آیاتش نیست، بلکه در 

لیکن از آنجا که نمادها و اساطیر در شعر . در این جستار مجال پرداختن به این موارد ممکن نیست

  .پردازیم اي دارند، تنها به ذکر چند نمونه از نمادهاي قرآنی می أدونیس جایگاه ویژه

  

  نمادهاي قرآنی -3

  )ع(حضرت آدم: 3-1

کند و رنجهـا و   و ماجرایش در شعر خود براي شرح درد انسان استفاده می) ع(از آدم أدونیس 

گوید که وي  سخنانی را می» آدم«زند و در قصیدة  گرفتاریهاي بشر را بر روي کرة زمین فریاد می

  ).82ص: عرب، همان(گونه نیست اي قرار داده است، که این را در مظان الحاد توسط عده
  

  )ع(و جبرئیل) ص(ل حضرت رسو: 3-2

اي با رنگ تصوف و فلسفی اسـت کـه در آن داسـتان معـراج      قصیده» ۀمنالسماء الثا« قصیدة 

در ایـن قصـیده حضـرت    . را با همراهی حضرت جبرئیل به تصویر می کشـد ) ص(حضرت رسول

، در حقیقت به عنوان رمزي قرار گرفته است که شاعر از خالل آن بـه بیـان افکـار و    )ص( رسول

  :پردازد اسات و هیجانات درونی خود میاحس

نار بـال ضـحیۀ   / و الشجر المیت فی طریق/ مدائن حبلی و حاضنات/ و الشجر األخضر فی الطریق

دفتـر  / و للطفـل الـذي یفیـق   / حلمـاً  للطفل الذي ینـام تحمل / فی موقد الکالم/ تظل من رمادها بقیۀ

: 2أدونیس،همـان،ج ( مد لـی، یجیئنـی جبرئیـل   ی/ المعراج -ها هو بیت المقدس/ األحزان و األغنیات

  )174-173ص

آتشـی  / و درخت مـرگ در راه  / شهرهایی آبستن و یا فرزند در آغوش /  درخت سبز در راه

بـراي  / دان سـخن  در آتـش / ماند اي باقی می یا قربانی که از خاکسترش ته مانده) روشنایی( بدون

ها  دفتري از حزن و اندوه/ کودکی که بیدار استو براي / دآور کودکی که خوابیده است رؤیا می
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شده است و جبرییل ) باز( معراج براي من گسترده/ این همان بیت المقدس است !هشدار/ ها و ترانه

  ).آید نزد من می( یارم

جبرئیل رمزي براي توانایی انسان در جهت رسیدن به آسمان است که أدونیس در آن اغراق می 

کـه بـراق را    دهد به طـوري او را همراهی براي پیامبر قرار می) 96ص: م2006عشري زاید، (  کند

  :اي بسان انسان دارد و چشمانش چون دو ستاره راند چهره جبرئیل می

/ والجسم، جسم فَـرس، و حینمـا رآنـی   / عیناه کوکبان/ کان البراق واقفاً یقوده جبرئیل، وجهه کآدم

  ) 171ص: أدونیس، همان( زلزل مثل السمکۀ فی شبکۀ

/ چشـمانش چـون دو سـتاره   / اش بسان آدم بـود  راند چهره براق ایستاده بود جبرئیل آن را می

و لرزه انـدامش را   اي که در تور افتاده استبسان ماهی/ چشمش بسان جسم اسب، و چون مرا دید

  .فرا گرفت

و ذات  گویـد؛ از فرشـتگان   در این قصیده از حوادث و چیزهایی که در سفر می بینند سخن می

  . آنها، از حضرت عزرائیل و جز آن

  )ع( حضرت نوح: 3-3

اسـت، در ایـن   » طرف العالم« در آن بیان شده است) ع( اي که نام حضرت نوح عنوان قصیده

. ماجراي حضرت نوح به شکلی وارونه و برعکس بیان گردیده اسـت »  نوح جدید«قصیده در قطعۀ 

در این داستان کشتی نـوح  . که تنها ما را نجات نبخشد کند در این قصیده از خداوند در خواست می

  : غرق  گردد

یـا رب لـم   ../ و الوحل نحیا و یموت البشـر / وعد من اهللا و تحت المطر/ رحلنا مع الفلک مجادیفنا

 ...(و ایـن تلقینـا أ فـی مـوطن أرضـک االخـري      / من بـین کـل النـاس و الکائنـات    / خلصتنا وحدنا

  )30ص: أدونیس،همان

/ اي از جانب خداوند است و زیر بـاران وعده/ که پاروهایمان ایم در حالی شتی سفر کردهما با ک

از میان / پروردگار براي چه تنها ما را رهاندي و نجات بخشیدي /میرد مانیم و بشر می و گل زنده می

   .، آیا در سرزمین دیگرت افکنی و ما را در کدامین مکان می/ تمامی مردم و موجودات

دهنـدة نـوعی حیـرت و     ها و عبارات نشان این واژه. قصیده، نوح جدید خود شاعر است در این

نماید که او فرایند نجات  باشد و چنین می نگرانی و همچنین یأس شاعر از اوضاع کنونی بشریت می



 شماره چهارم فصلنامه ادبیات دینی
 

160 

 

گوید؛  در ادامه قصیده از دل مشغولیهاي خویش با خدا می. خواهد یا دوست ندارد اش  را نمی کشتی

از شهر و . راسش از خورشید، از نور، که همان فرداي آینده است، امیدي به هدایت انسانها ندارداز ه

البتـه ایـن نـوع    . کنـد  وجود بیاید، احساس رنج وغربـت مـی   دنیایی که بعد از طوفان قرار است به

  .زدگی در شعر بسیاري از شاعران معاصر نمود یافته است غربت

شاعر دقیق شویم با الفاظ و ترکیبهاي قرآنی و اسـامی کـه در   هاي شعري این  اگر در مجموعه

علی ملـۀ إبـراهیم، العاصـم، إرم ذات العمـاد، ثمـود، بابـل،       : شویم مثل آنها یاد شده بسیار مواجه می

  .سنجی و ذوق سلیم این شاعر دارد که نشان از نکته ...عزرائیل و
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  گیري نتیجه

راي تصاویر شعري متفاوت از آنچه شاعران هـم  أدونیس شاعري، هنجارگریز، آشنا زدا و دا .1

شعر او داراي زبـانی محکـم، اسـلوبی زیبـا و غموضـی اسـت کـه        .  باشد عصرش سروده اند، می

  دارد، تا از ظاهر کالم به باطن معنایی که پنهان است، پی ببرد؛ اش را به تفکر وا می خواننده

رو با  ربی جزء دستۀ شاعران میانهگیري در مقابل سنت و میراث ع به طور کل از جهت موضع .2

کند، نگاهی آگاهانه و از روي درك و فهم به میـراث و   گرایش مسلط به تجدد و نوآوري سیر می

  ؛سنتها دارد

در . مشی خود قرار داده است همواره به چالش کشاندن میراث و برگزیدن برترین آنها را خط .3

کـه در مضـامین الفـاظ و حتـی نمادهـاي       ترین و پربسامدترین عنصري است این میان قرآن غنی

  اش از آن اثر پذیرفته است؛ شعري

اش در  بستر مذهبی خانواده، حفظ قرآن کریم، نگاه ویژه به نهج البالغه وگرایشهاي صوفیانه .4

 توجه بیش از پیش به قرآن بسیار مؤثر افتاده است؛

ده نموده است؛ روشن اسـت  یا نفی کلی استفا» حوار«وي در فرایند بینامتنی قرآنی از قانون  .5

نیاز به درکی عمیق و خوانشی آگاهانه دارد، زیرا   -که گونۀ سوم قوانین تناص است–که این نوع 

 . کند شاعر متن پنهان را بازآفرینی می
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  :نوشتها پی

م متولد شد، اهل بلغارستان است به فرانسه مهاجرت کـرده و آنجـا   1941ژولیا کریستوادر سال  .1

م به تدریس ادبیات مشغول گردید 1966همکاري کرده  واز سال » تل کل«بانشریۀ ادبیات خواند،

هـاي   م از مشهورترین نویسندگان فیمینیست فرانسوي شد، ازجمله دست نگاشته 1970او در دهۀ 

اومتن رمان، انقالب زبان شاعرانه، چندگونه شناسی، زبان این ناشناخته،درآغاز عشق بود،کریسـتوا  

-324ص: 1ش، ج  1370احمـدي، .(پردازان ساختارگرا را پیموده اسـت  دیگر نظریهنیز همان راه 

325(  

. شناسی خوانـد  زبان» ادسا« به دنیا آمد ودر دانشگاه» اورول« م در1895میخاییل باختین به سال  .2

کاگان، مدودف، ولوشینوف واز سوي : اي از یاران همفکر او گرد آمدند م حلقه 1920در آغاز دهۀ

نبش فرمالیستهاي روسی نزدیکی  و همفکري یافت او همواره اهمیت آثار فرمالیستها را دیگر با ج

ترین  گر شوروي در گسترة علوم انسانی و بزرگ ترین اندیشه باختین مهم ،تودورف. یاداوري کرد

  )94-93ص: همان(پرداز  ادبی سدة بیستم خوانده شده است نظریه

م دیده بـه جهـان گشـود،وي تحـت تـأثیر سـارتر        1915روالن بارت ناقد و زبانشناس درسال  .3

اي از  کـه مجموعـه  » روالن بـارت « م کتابی نوشت به نـام  1975ومارکس قرار گرفته، در سال 

درجۀ صفر نوشتار، اتاق : هاي کوتاهی دربارة آثار، نظریات و زندگی خود اوست؛ از آثار وي قطعه

  ).  210همان، ص( باشد روشن، نقد و حقیقت می

م که وارد دانشگاه شد تا امـروز، زنـدگیش    1949از سال .م به دنیا آمد 1930ژنت به سال  ژرار .4

« یکسر در دانشگاه گذشته است، نخست همچون شاگرد و بعد به عنوان استاد، ویراسـتار نشـریۀ   

Poetique « به عنوان یکی از پزوهشگران برتر سـاختار  » مجازها«پس از انتشار سه مجلد کتاب

. هـا و جـز آن   ه شد وي آثار متعدي دارد ازجمله منطق تقلید، الواح بازنوشتنی، زمینـه متن شناخت

هاي اصلی  وآشناي نظریۀ ادبی ساختاري است؛ اما متونی که براي بررسی  موضوع آثار ژنت نکته

: همـان .(انـد  تراز متونی است که بارت، تـودورف، کریسـتوا برگزیـده    انتخاب کرده بارها کهنه

  )308ص

سوریه در بستر »  الذقیۀ« واقع در استان» قصابین«م میالدي در روستاي  1930سال  در سأدونی .5

کـه  » علـی اسـبر  « و»علی احمد سعید« :آنجا به دو نام شهرت داشت.اي مذهبی متولد شد خانواده
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خـداي گیـاه و   أدونـیس،  ). 130ص: ش1381رجـائی،  ( بعدها به أدونیس ملقـب ومشـهور شـد   

نزد فنیقیها و معادل تموز نزد بابلیان و اوزیرس نزد مصریان است  کـه   حاصلخیزي و باروري در

دوران آموزش ابتدایی را در همان روستا نزد پدر گذرانید، و . در شرق مدیترانه مورد پرستش بود

اش را در رشـتۀ    تحصـیالت دانشـگاهی  . البالغه پرداخت در این دوران به حفظ قرآن و مطالعۀ نهج

وي ادیب و ناقـدي بـزرگ در   . م وارد فعالیتهاي سیاسی شد 1956ساند و از سال فلسفه به پایان ر

آثاري متعدد در زمینۀ ادبیات، نقد، شعر عربی و غیر عربی .  آید عرصۀ ادبیات جهانی  به شمار می

ـ : دارد از جمله ۀ مقدمۀ للشعر العربی، زمن الشعر، النص القرآنی وآفاق الکتابۀ، الشعریۀ والثقافیۀ، سیاس

گیریهاي زیاد علما و ادبـاي   که تا کنون باتوجه به موضع الشعر، النظام والکالم و الثابت و المتحول

این ادیب صاحب نظر، اکنون . عرب اجازه نشر کتابهاي وي در کشورهاي عربی داده نشده است

  .کند با تابعیت غیرعربی در فرانسه زندگی می

گان و امراي طایفۀ علویون سـوریه اسـت  وي   از بزر) ق.ه 583-638(حسن بن یوسف :مکزون .6

که از ظلـم   الذقیۀق با پنجاه هزار سپاهی به یاري علویون .ه 620حکومت سنجر را داشت و سال 

وستم اسماعیلیه آن ناحیه به  او توسل جسته بودند شتافت و اسماعیلیان را مغلوب کـرد و قـدرت   

شت و ترك امارت گفت وگوشـۀ عزلـت و   سپس به سنجار بازگ. آنان را در آن ناحیه براندخت

  )1969ص: ش1385تهامی، .(از او اشعاري دلپذیر باقی است. عبادت گرفت، تا سرانجام درگذشت

منتجب بن ابی العز یعقوب ابویوسف ادیب معروف و استاد عربیت و عالم : منتجب الدین همدانی .7
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