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 أدونیسشعر شاملو و  تحلیل اگزیستانسیالیستی

 غربت و أغانی مهیار الدمشقی( کوچک هایترانه)مورد پژوهانه: 

 

 چکیده 

در اگزیستانسیالیسـم،  دسـتاوردها  با ویژهبه فارسی و عربی با فلسفه، ارتباط شعر معاصر 

در دو نـو  شده است؛ چنان که شاهد یک امتـزا،، اشعار تبدیل به یک هویت مشخص  برخی

« ها  کوچک غربتترانه»ر دفلسفه دستاورد بشر  هستیم. از مصادیق چنین ادعایی، تبلور این 

هـا  است که دو شاعر بـا پـرداختن بـه مهلفـه أدونیس« أغانی مهیار الدمشقی»و  احمد شاملو

 اند.بنیادین آن به خلق اثر  هنر  دست یازیده

، گزیستانسیالیسـم بـا ادبیـات معاصـرنوشته حاضر ضمن ارائه تصویر  از ارتباط فلسـفه ا 

نشـان . بر همـین مبنـا نتـای ، مجموعه مورد بررسی قرار دهد مصادیق این نو  فلسفه را در دو

هـا فراتـر از یـک با دو اندیشمند مواجه هستیم که شـعر بـرا  آن ،کندوکاودر این  ؛خواهد داد

ها در مواجهه با اگزیستانسیالیسـم رویرردهـایی مختلـا را گفتار یا یک شاخه هنر  است. آن

و  گرددها میتعمیق روابط اشیاء و حوادث در شعر آن باعثاین رویه فلسفی، و کنند اتخاذ می

 نیـز برا  مخاطبانشـان یگیر  نوعی پیچیدگی و دیریابممرن است منجر به شرل ،حالدرعین

شناسی، تناقض و تنهایی، حضور دیگـر ، صـیرورت ، مباحثی همچون هستیوجودبااینگردد. 

بر مبنـا  نگـرا اگزیستانسیالیسـم بـه و نمایندگی انسان از جمله قضایایی است که دو شاعر 

 اند.طرح آن همت گماشته

 شعر معاصر فارسی و عربی. ،أدونیس، احمد شاملو، اگزیستانسیالیسم :واژگان کلیدی
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 مقدمه -1

ها یا اکتشافات فرر  بشرند که از دیرباز در کنـار یرـدیگر و فلسفه از جمله آگاهی ادبیات

ها  متعدد  درباره همگرایی یا واگرایـی ایـن دو کنون، دیدگاهاند. گرچه از آغاز تاهویت یافته

کنـد، آمیختگـی ادبیـات و فلسـفه امـر  غریـ  ثابت مـی ،پدیده، طرح شده اما واقعیت امروز

-نیست؛ چه بسیار اندیشمندانی که از شعر به عنوان یک فرصت و موهبت برا  طـرح نگـرا

نی کـه اهـل اندیشـه و تعمـق در روابـط اند و چه بسـیار شـاعراها  فلسفی خویش سود برده

 اند.شناسانه اشیاء و وقایع بودههستی

را بـه  وجهی روزافزونفلسفی، امروزه ت-ها  فرر اگزیستانسیالیسم به عنوان یری از نحله 

از نیمـه دوم قـرن  ویژهبـهخود جل  کرده است. این مهم در دو حوزه زبان فارسی و عربی، و 

ترین ادباء/شاعرانی که در دو حـوزه یابد. از میان برجستهادبی تبلور میبیستم، در انوا  مختلا 

( ملقـ  بـه 7393) سـعید( و علـی احمـد 7913-7931) شـاملواحمد  ،اندبدان اهتمام ورزیده

را در بیشتر اشعارشان شناسانه ها  فلسفی و هستیتوان نگرامی نوعیبهباشند که می أدونیس

با نگـاهی  ،هرکدامبر آن است تا با تمرکز بر رو  یک دفتر شعر  از  ملاحظه نمود، اما این قلم

هـا  کوچـک ترانـه»ها بپـردازد؛ از همـین رو تر به بررسی تبلور اگزیستانسیالیسم در آنجزئی

با این بـاور  ،از شاعر عربی انتخاب شده است« أغانی مهیار الدمشقی»از شاعر فارسی و « غربت

گیـرد، لـ ا ابتـدا ا  بـه خـود مـیر در دو اثر حاضر، شرل برجستهو بهانه که موضو  مورد نظ

 ،ایمپیرامون مقوله اگزیستانسیالیسم و ادبیات نوشته و درباره دو شاعر و شعرشان داد سخن داده

بـه بررسـی برخـی  ،سپس ضمن تشریح همگرایـی نگـاه فلسـفی و شـعر  در نـزد دو شـاعر

همراه با مصادیق و شـواهد نزدیـک اشـاره  ،عهمحورها  نگرا اگزیستانسیالیسم در دو مجمو

غربـت و از خـود بیگـانگی »، «معنـایی و گـزاب بـودن هسـتیبی»و محورهایی همچون  کرده

 ایم.از نظر گ راندهرا « صیرورت»و مفهوم متعدد « تناقض»، «انسان

 روش تحقیق-1-1

اگزیستانسیالیسـتی روا تحقیق در مقاله حاضر بر مبنا  تحلیل و تطبیق دو اثـر از دیـدگاه 

اند، اند و حتی بارها یردیگر را ملاقات نمودهدر یک عصر زیسته أدونیساست. گرچه شاملو و 

بلره هـر دو از یـک آبشـخور )اگزیستانسیالیسـم  ثیر پ یرفته باشند،اما بعید است از یردیگر تأ
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 ،گیـردو اثر قـرار مـیرو  ما در تطبیق د فرا آنچهاند. بر همین مبنا غربی( در این مسیر نوشیده

-7376)«مـا هنـر  ر»ت کـه در آن افـراد  همچـون روا نقد آمریرایی ادبیات تطبیقی اسـ

داننـد، وجود رابطه تاریخی یا تأثیر و تأثر نمی لزوماًمبنا را  (7331-7339) «رنه ولک»و  (9333

وا  هنر نیـز در بلره با وسعت بخشیدن به دامنه بحث، حتی ارتباط ادبیات را با دیگر علوم و ان

( از طرفی دیگر، مرتـ  آمریرـایی، وجـود 17:7333کنند. )الخطی ،مقبول تلقی می ،این حوزه

شـوند در تشابه فرر  و فرهنگی دو ادبیات یا دو فرهنگ را که باعث تولید آثـار  مشـابه مـی

 ادبیـات» بـر اسـاا ایـن نگـرا ،، به دیگر سـخندهددایره تحقیقات ادبیات تطبیقی قرار می

هـا  ها  دیگر و همچنین مقایسه ادبیات بـا سـایر حـوزهتطبیقی مقایسه یک ادبیات با ادبیات

هـا  ترانـه»و بر همین اسـاا، خاسـتگاه  (71:7953)انوشیروانی،« اندیشه و ذوق بشر  است

فرـر  و فرهنگـی مشـابه هـا  کـه از زیرسـاخت« أغانی مهیـار الدمشـقی»و « کوچک غربت

   ا  برا  این تطبیق باشد.انگیزهتواند برخوردارند می

 پیشینه تحقیق-1-2

 ،مقالات و کت  بسیار متعدد  در دو حوزه زبانی نوشته شده است أدونیسو درباره شاملو 

هـا عبارتنـد شمارند که از جملـه آنانگشت ،اما در مبحث تطبیق آثار و اندیشه دو شاعر مقالات

خلیل پروینی، حسین عابد  و به قلم « و شاملو أدونیس ( در شعر ) مسیحبررسی تطبیقی »از: 

( در ایـن مقالـه، نویسـندگان بـه تحلیـل و بررسـی 17-91 :7933) زاده.غلامحسین غلامحسین

ها  مسیحی یا اسلامی ایـن جلوه ،و شاملو با موضو  مسیح ) ( پرداخته أدونیستطبیقی اشعار 

اسـطوره »ا  دیگر با عنوان اند. مقالهشخصیت دینی را در شعر دو شاعر مورد بررسی قرار داده

صـص  :7937« )سید بابک فرزانه و علی علی محمـد »است با قلم « و شاملو أدونیسدر شعر 

ها  مطرح در شعر دو شاعر پرداخته شـده و نویسـندگان ( که در آن به بررسی اسطوره17-13

شاعر را نیز مورد بررسی قـرار ه وسیله دو ها  آفریده شده باسطوره ،اند تا علاوه بر اینکوشیده

« و سهراب سـبهر  أدونیستجلی التجربة الصوفیة عند »مقاله  ،وه بر دو مقاله یاد شدهادهند. عل

به کارکرد تجربه صـوفیانه «  فریده داود  مقدم و طاهره اختر »نیز قابل توجه است که در آن 

    .(737-19 :7939ند )او دیگر شاعر ایرانی، سهراب سپهر ، پرداخته أدونیسدر شعر 
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هـا  ترانـه»در شعر دو شاعر بـا تریـه بـر دو اثـر  اگزیستانسیالیستی بحث پیرامون گرایش

به صورت تطبیقی اولین اثر  است کـه مـورد توجـه « أغانی مهیار الدمشقی»و « کوچک غربت

   تر در آینده قلمداد گردد. تواند نقطه آغاز  برا  تحقیقات دقیققرار گرفته و می

 اگزیستانسیالیسم و ادبیات -2 

از آغـاز قـرن  ویژهبـهز نیمه دوم قـرن نـوزدهم و فلسفه معاصر، از لحاظ تاریخی، ا مباحث

که در یونان، اصالت طبیعـت و در قـرون شاخص فلسفه جدید، همچنان»گیرد. بیستم شرل می

وان خـادم انسـان وسطی، خدا محور  بود، در این دوره، اصالت انسان است... همه چیز به عنـ

 .(999: 7951صـانعی، «)ها  حاکم بـر جهـان اسـتکننده ارزاشود و انسان، تعیینتفسیر می

بر وجود تریه زده » شود،)اصالت وجود( یاد می« اگزیستانسیالیسم»چنین دیدگاهی که از آن به 

رد و است و فیلسوب اگزیستانسیالیست، جواهر، ممرنات، تصورات مجرد و مطلق را قبول نـدا

مخالا است فقط متوجه موجود یا، به زبـان بهتـر، سـرگرم بررسـی وجـود  ،انتزاعی با روحیه

توان بـه کند که نمیگو میومسائلی گفت این فلسفه درباره(. »17: 7911فولیره، «)موجود است

وان بـه عنـ» (.911: 7967کاپلسـتون، «)اعتناء شـدها بیعنوان امور مبت ل یا عامیانه نسبت به آن

هـا  ها  شدید و نگرانـیآید که بحرانپرسشی بنیادین از هستی بشر ، نوعاً هنگامی پدید می

آور بنابراین تعج  ؛گرداندالعاده برخوردار میعمیق، مسأله وجودِ خودِ انسان را از اهمیت فوق

ثیر نسـبتاً نیست که تاکنون فلسفه اصالت وجود، عمدتاً در قاره اروپا رشد و شروفایی یافته و تأ

: 7915کـوار ، مـک«)اندکی بر جوامع کمتر آسی  دیده بریتانیا و آمریرا به جا گ اشـته اسـت

که  است به صورت اعتراض مررر فرد آزاد بر ضد همه امور »این مرت   شرل حضور (.195

-رساند کـه مـیاندازد یا چنین به نظر مییگانگی وضع او را به عنوان یک موضو  به خطر می

د به وحشت بیندازد، یعنی به عنوان موضو  آزاد  که اگر چـه در درون جهـان اسـت و خواه

: 7967)کاپلسـتون،  «ایسـتدال از پهنه طبیعت فراتر میبخشی از طبیعت است، ولی در همان ح

711). 

هـا  فلسـفی و دهی و تأثیر فزاینده آن بر نحلـهافزاید، بهرهچه اهمیت این فلسفه را میآن»

شناسی، مثل الهیات، اخلاق، روان -ها  گوناگون فرهنگ و علوم معاصرو بر حوزه فرر  دیگر
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از همـین رو، بررسـی رابطـه  .(97: 7937مشـرات، «)اسـت -علیم و تربیـت، ادبیـات و هنـرت

 نماید.اگزیستانسیالیسم یا در معنا  عام، فلسفه با ادبیات بسیار پر اهمیت می

-رابطـه ها  خاص خود هموارهها، مفاهیم و روایدگاهبا د هرکداممفهوم فلسفه و ادبیات 

آمیختگی را به دنبال دارد، مـا را بـا چالشـی درهم عموماًاند؛ این روابط که ا  با یردیگر داشته

ها را از هم جدا کنـیم بایـد از شویم آنکه مرلا می حالدرعینچنان که  ،کندجدید مواجه می

( چنین اتفاقی، البته در طـول تـاری  916: 7951اسریلاا، ) .مایز بین آن دو نیز بیمنا  باشیمت

ا  ادی  همچون افلاطون، ارسطو، خیام، نیچه، معـر ، سـارتر و... بـه ادبا  فیلسوب یا فلاسفه

 P. de«)یـر دو بـوادفرپـی»ا  چـه متناسـ  بـا دیـدگاه نماید. چنـین رابطـهتاری  معرفی می

Boideffre) انسو  که معتقد است در دوره اخیـر ایـن بـه هـم منتقد معروب فر مورخ ادبی و

 .(367: 7953سیدحسـینی، اسـت )را بر ادبیات به همراه داشته پیوستگی، رهبر  معنو  فلسفه 

ا  عمیق بین این دو حـوزه را نفـی و چه خار، از این مقوله باشد در هر صورت وجود رابطه

 کند.نمی

ه فلسـفه بـا نظریـات خشـک و منطقـی در منظور از رابطه فلسفه و ادبیات، این نیست کـ»

-  بـه ادبیـات، در آن اثـر مـیادبیات جلوه کند بلره فلسـفه، از طریـق بخشـیدن عمـق فرـر

چرا که اثر ادبی را هیچ ارزشی نیست اگر عار  از معنـا باشـد. چـون » .(6: 9333شیّا، «)گ ارد

هـا اسـت کـه مـدت .(1 همان:«)ت، بقاء و استمرار آثار ادبی استاین معنا است که ضامن حیا

دیگر دوران خواندن آثار سطحی و پیش پا افتاده و یا خوانـدن داسـتانی موهـوم بـه سـر آمـده 

سـب  کـه ارزا  این به گوییماست. ما پیوسته از متنبّی، تاگور، میلتون، حافظ و غیره سخن می

 .است موجود در آنان تحت تأثیر  ژرب اندیشی آنان

ها  فرر ، بـه طـور گسـترده بـه ادغـام فلسـفه و یری از نحله اگزیستانسیالیسم، به عنوان

ادبیات پرداخته و توجـه ادیبـان بسـیار  را در سراسـر جهـان بـه خـود جلـ  نمـوده اسـت. 

کوشد تا  از راه آثار ادبی به ارتقاء در  فلسفی مردم کمک نماید؛ تا جـایی اگزیستانسیالیسم می

: 7915مگـی، «)ها  فلسفی اوستتر از نوشتهارتر مهمها  سنامهها و نمایشبعضی از رمان»که 

عاملی آن را کنند و ها، از ادبیات به عنوان وسیله ارتباط جمعی یاد میاگزیستانسیالیست» .(793

و بـه همـین دلیـل فلسـفه در  .(719: 7351الدیـد ، «)داننـدمل برانگیزاننده مردمان مـیاز عوا
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بر همـین مبنـا ها  فلسفی و تر به بیان درآمده تا در رسالهیغها گویاتر و بلها و رماننامهنمایش

توان نهضت اگزیستانسیالیسـت را جزئـی از می»گوید: ( میHelmut Kuhn« )هلموت کوهن»

-)ورنـو «نهضت، محدود به قلمرو فلسفه نیستنهضت تمام افرار و اذهان دانست که دامنه آن 

کوشد تـا بخشد و میا  نو به ادبیات میتگی، چهرهآمیخفلسفه در اثر این هم .(53: 7939وال، 

شرند. ل ا در دوره جدیـد کـه با ابلاغ پیامش از طریق ادبیات، مرز بین خود و ادبیات را درهم 

اند، داشتن آگاهی فلسفی، برا  در  بهتـر آثـار عمیـق سنگر شدهبار دیگر ادبیات و فلسفه، هم

شاید یری از مسائلی که باعث شـده عـوام، از دنیـا   ادبی، از اهمیت بالایی برخوردار است. و

گـویی مـتهم کننـد، نداشـتن همـین دیـد شعر فاصله بگیرند و آن را به تعقید و یا حتی بیهـوده

 گرانه است.فیلسوفانه و تحلیل

 أدونیسشاملو و -3

 های کوچک غربتاحمد شاملو وترانه-3-1

در لنـدن  7913تـا  7916لو از سـال ها  احمد شامشامل سروده« ها  کوچک غربتترانه»

-که حاصل سروده« دشنه در دیس»است؛ نگاهی به آخرین اشعار قبل از این اثر یعنی مجموعه 

ترکیبـی از اشـعار »دهد ذهن شـاعر در ایـن دوره است، نشان می 7916تا  7919ها  شاملو از 

« جـا  داده اسـت هـا  فلسـفی را در خـوداجتماعی، عاشقانه، نوسـتالژیک، مرثیـه و اندیشـه

بـه سـمت پیچیـدگی حرکـت « دشنه در دیس»(. زبان و تصاویر موجود در 16:7951)سلاجقه،

مدارانـه شـاعر ها  فلسفی و هسـتیکنند و البته این پدیده را باید محصول پیچیدگی اندیشهمی

ا  شود و نگاه فلسفی برجسـتهها  ناشی از غربت آمیخته میدر این دوره دانست که با دلتنگی

پیچیـدگی در زبـان، ». در ایـن مجموعـه کندهدیه می« کوچک غربت ها ترانه»را به مجموعه 

سازد و ترکیبی ذهن و تصاویر در بعضی از اشعار، ورود به فضا  شعر را بر مخاط  دشوار می

از احساا عمیق ناشی از نوستالژ  فلسـفی و اندیشـه اجتمـاعی بـه همـراه تأسـفی ژرب بـر 

اصـلی ذهنیـت آمیـز، بخـش می و شروه از بیداد ظلم در جهان در بیانی شطحسرنوشت تل  آد

اشـعار آغـازین  ویژهبهو همچنین رنگ عصیان را که از عناصر همیشگی،  اشعار را در بر گرفته

  (.11)همان:« شاملو بود، تقویت کرده است
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طعی وجـود ق اعر  فلسفی دانست یا نه، جوابیتوان شبرا  این پرسش که آیا شاملو را می

در مجموعه حاضر، از دریچه فلسفی به هسـتی  ویژهبهاندیشد و ندارد؛ او از طرفی به وجود می

شعرا را مانند شعر سپهر  و فرخزاد فلسفی دانسـت؛ »توان نگرد و از طرفی دیگر نیز نمیمی

ر  چنان که از ساختار و کلیت فلسفی و فرر  مشخصی برخوردار باشد. او در کارها  جـاآن

« متفـاوت باشـد و آن را در شـعر خـود بازتـاب دهـد ،کنـد هـر لحظـهاا تلـاا مـیزندگی

بـه اصـل وجـود باید  کند کهرا تجربه می لحظاتی ،و چه بسا در میانه راه (793:7939)تسلیمی،

-شرلی فلسفی بـه خـود مـی ،نگر و کنجراوادر تلاقی با ذهنیت کلی ،بیاندیشد و این مسأله

 گیرد.

از همان زبان مسلط و رای  در ساختار کلـی  ،عراا بهتر دیدگاه فلسفی خودنا شاملو برا 

هـایی کـه گیرد؛ زبان او ترکیبی است از زبان فاخر گ شته، زبان عوام و آمـوزهشعرا بهره می

دهند؛ تا جایی که و... به او هدیه می« هیوز»، «نرودا»، «دسنوا»، «لورکا»، «الوار»شاعرانی چون 

هـا بودنـد کـه بیـنش ایـن»گویـد: ر زبان اینان در زبان بینش خود، اعتراب کرده میخود به تأثی

ها  گوناگون زبان و سطوح شاعرانه مرا که از نیما آموخته بودم گسترا دادند و مرا با ظرفیت

هـا گوناگون آن آشنا کردند. حتی احساا نیاز شدید به آموختن زبان مادریم را هـم مـدیون آن

   (.933:9، ،7955،)پاشایی« هستم

کند و ساختار کلی معنا در شعر شاملو، کلمه به عنوان یک واحد مستقل و قدرتمند عمل می

کلمـه در شـعر، مظهـر »گویـد: بخشد. او خود در این باره مـیاا را شرل میو رسالت شعر 

کنـد، بـا رنـگ و طعـم و شیء نیست، خود شیء است که از طریق کلمه در آن حضور پیدا می

هـایی کـه در امرـانش تواند برند بـا تـداعیا و حجم و درشتی و نرمیش. با القائاتی که میصد

-تواند داشته باشد با تمام فرهنگی که پشتش خوابیده با تمام طیفی که مـیهست با بار  که می

« تواند ایجاد کند با تمام تاریخی که دارد. به ناچار این همه باید برا  شاعر شناخته شـده باشـد

ها  زبانی شعر شـاملو  از طریـق توان تصویر  روشن از ظرفیتبدین ترتی  می (937همان:)

دسـت داد. او از ایـن  ، بـهبررسی کارکرد زبان و میزان عملررد کلمه در هویت بخشی به معنـا

ها  متفاوت به عنوان یک شعر ترامل یافته و مترقی فرصت استفاده کرده شعرا را برا  ذائقه

کودکـان  د و شاهد این مدعا مفاهیم متعدد و طیا مختلا مخاطبان شعرا است؛کنمعرفی می
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شـاملو را بایـد بنیانگـ ار  ،علاوه بر ایـن و نوجوانان، جوانان پرشور انقلابی و روشنفرران نخبه.

مسلم شعر منثور ایرانی یا همان شعر سپید، که حتی با نام شعر شاملویی شـناخته شـده اسـت، 

چندان دراز دامن هم نیست، نشان از  اتفاقاًاره سیر تحولی این نو  شعر، که دانست. مطالعه درب

آن دارد که این نو  شعر، زبان شعر روشنفرران و طبقه نخبه جامعه ایران است؛ انتخـاب زبـان 

هـا  سیاسـی و خصائص آرکائیسم در کنار زبان کوچه گرایش بـه جریـاناعتراض، استفاده از 

کند و ناگفتـه هایی است که این شعر با خود حمل میاز جمله ویژگیوابستگی به جناح تندرو 

توان جست. این امـر البتـه بـدان ها را در شعر و شخصیت شاملو میپیداست که همه این مهلفه

کـه در کسی در این ساختار ادبی، شعر عاشقانه نسروده یا نباید بسراید و یا ایـن»معنا نیست که 

« غلبه با ایـن ذهنیـت اسـت تقریباًنفرران تندرو وجود ندارند اما ها  شعر ، روشدیگر جریان

 (.  179:7951)زرقانی،

 مهیار الدمشقی و أغانی أدونیس -3-2

در بیـروت بـه  7367أغانی مهیار الدمشقی مجموعه شعر  است که برا  اولین بار در سال 

بـه  (7315« )الـریح أوراق فـی»( و 7311« )قصائد أولـی». قبل از این اثر مجموعه چاپ رسید

 ،که هنـوز هـم ادامـه دارد ،ل ا با توجه به گستردگی آثار منتشر شده از شاعر ،چاپ رسیده بود

   به حساب آورد. أدونیسمهیار دمشقی را باید از کارها  نخستین  ها ترانه

هـا  جدیـد در شـعر خـود در ترین شاعران عربی است که از ترنیـکاز برجسته أدونیس»

ها با ذهنیـت آمیختگی این ترنیک .(711:9331)أبوجبین،« کندر گسترده استفاده میسطحی بسیا

خـواص  را شده است تا جایی که گاهی برا فلسفی شاعر، باعث نوعی پیچیدگی در فهم شع

هنـر  از فراتر از یک شرل گفتار  یا یک شـاخه ،أدونیسشعر در دیدگاه  گردد.نیز دیریاب می

هـر »گویـد: است تا شعر را به تمام معنا زندگی کند؛ چنان که خود مـیاست. او همواره بر آن 

شود چرا که شعر فقط راهی برا  گفتار نیسـت بلرـه اصـل هسـتی و چیز  در شعر ذوب می

 .(73:9336)الخیر،«   بودن استشیوه

یرـی از  ها  زمان است و شـعرااز سردمداران شعار همگرایی شعر با ضرورت ،أدونیس

  معاصر عربی است؛ سطح فرهنگی شعرا به خاطر مطالعات فلسـفی و ن شعرهاتریپرچالش

تر  نسبت به دیگر اشعار عربی برخوردار اسـت. زندگی در دنیا  جدید از ابعاد بسیار گسترده
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در کنـار شـعر و  ،بـوده« شـعر»و مجلـه « مواقا»او یری از مدیران و اعضا  مهثر مجله ادبی 

-استاد شعر و نقد ادبی در دانشگاهنگلیسی و فرانسو ، به عنوان هایی از شعر اترجمه مجموعه

ــره ــوق خی ــی از تف ــی و غرب ــدد عرب ــا  متع ــدهه ــتکنن ــوردار اس ــیر برخ ــن مس  .ا  در ای

 (137:9339جحا،)

تـوان بـه کارکرد  تعیین کننده اسـت؛ زبـان شـعرا را مـی ،أدونیسکارکرد زبان در شعر 

نظر گرفت. بسیار  از منتقدان بر این بـاور اصـرار عنوان مظهر هویت بخشی به شعر عربی در 

ن نشـأت گرفتـه آترین ابزار  است که تمام ساختار و هویت شعر از اصلی ،زبان»ورزند که می

هـم از  نوعیبـهو  أدونـیس( و این اتفـاق در شـعر 17:9335)زاید،« یابدو به کمک آن قوام می

نماید ا  رخ مید و به گونهبخشرا شرل میهویت خود  به بعد، مجموعه أغانی مهیار الدمشقی

در »ا  کـه در آن جسـت. دورهتوان میقرن بیستم را  13 ها  زبان شورشی نسل دههمهلفه که

شاعران زبان این  ا  کهبه گونه ؛هستیم 63آن شاهد نوعی واگرایی نسبت به زبان رای  در دهه 

( ایـن زبـان کـه 976:9336بـدالمولی،)ع«داننـددوره را برا  طرح مسائل جدیـد شایسـته نمـی

یرـی « ناز  الملائرـه»گ ارد البته از جان  برخی همچون آمیختگی شعر و نثر را به نمایش می

ا  جـز چـاره امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه ، غیر قابل قبول است.«الشعر الحر»از رهبران مسلم 

اسلوب نثر و نظم چنان »د: گویجا که میدر این باره نیست؛ آن« وند ویلسونمإد»پ یرا سخن 

« بــه تــدری ، غلبــه بــا نثــر خواهــد بــود انــد کــه حیــرت آور اســت و البتــهبـا هــم درآمیختــه

به سمت نثر را نه به عنـوان یـک  أدونیس(. از همین رو حرکت زبان شعر 656:9331)جیوسی،

بان ایمـان تمرد، بلره نتیجه یک نیاز باید به حساب آورد. او مثل هر شاعر  نوگرا به رسالت ز

آزادانـه آن را بـرا  تعبیـر از ذات و  ،با کمک اسالی  شعر  متأثر از زبان نو»کوشد دارد و می

عزالـدین »از همـین رو  (791:9373)الخملیشـی،« نگرا نسبت به هستی و جهان به کار گیـرد

 أدونـیس»نویسـد: سال بعد از نشر أغانی مهیار الدمشـقی مـی 1، یعنی 7366در سال « اسماعیل

این توفیق را یافته است تا زبانی جدید برا  خود بیابد و از طریق تولید آثار شعر  در دواویـن 

 .(759:7366)«ر به فرد  را برا  خود شرل بخشدمختلا، قاموا شعر  منحص

، ارتباط آن با موضـوعاتی اسـت کـه مـورد توجـه أدونیسدر مرحله دوم بررسی زبان شعر 

اهتمام ویـژه شـعر معاصـر عربـی بـه موضـو  گفتگـو  »توجه،  است. در این راستا نرته قابل
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در این بین بـه خـاطر گـزینش گفتمـان فلسـفی،  أدونیس( و شعر 16:9331)عبید،«هاستتمدن

رسد. البته این نرته ممرن است در باد  امـر در تضـاد باشـد بـا دیـدگاه تر به نظر میبرجسته

زان غربی، قائل به استقلال شعر بوده چندان به پردانظران عربی که به تبع نظریهبرخی از صاح 

 ندارنـدیاسـت، اندیشـه و... اعتقـاد رابطه شعر با موضوعاتی همچون، اجتما ، اخلاق، دیـن، س

-هر چقدر جامعه انسانی گسـترا مـی ،( اما تجربه نوگرایی ثابت کرده است67:7351الورقی،)

-تی انسان، بیشتر به یرـدیگر مـرتبط مـیها و مسائل مربوط به هس، دغدغهیابد به همان اندازه

توجه به این مسائل به راه خود ادامه دهد. این تواند بی، شعر نمیعملاًشوند و در چنین حالتی، 

ادعا با تأمل در زندگی شخصی شاعران معاصر و رابطه آن با اشعارشان قابل اثبـات اسـت و در 

تواند نسبت به مسائل جار  مربـوط نمیشود که هیچ شاعر مدرنی نهایت به این نتیجه ختم می

 تفاوت باشد. به هستی انسان بی

 ؛ شاعرانی اندیشمندأدونیسشاملو و  -3-3

مـا بـا « أغانی مهیـار الدمشـقی»و « کوچک غربت  هاترانه»در بررسی دو مجموعه شعر  

ایـن پدیـده، . کنیم که شاعرندرا دیدار می اندیشند یا اندیشمندانیشاعرانی مواجه هستیم که می

گیـرد. البتـه ایـن تر  بـه خـود مـیوقتی با نگرشی اگزیستانسیالیستی توأم باشد شرل برجسته

شـاید اهمیـت عمـده جنـبش فلسـفه »همگرایی، اتفاقی غری  نیست چرا که برخی معتقدنـد: 

وجود  را روز ، نهفته در بازیافتن شعر )به معنا  صورت نوعیـه ادبیـات و هنـر مخیـل( بـه 

 (.57:7933)گر ،« ضوعی برا  فلسفه ببینندمنزله مو

گوید، بلره تصور کلاسیک درباره شاعر این است که درباره اشیاء و هستی، چیز  به ما نمی

پردازد و همـین تصـور ها  خصوصی در فضا  شعر میها  شخصی و تجربهفقط به دریافت

« را برعهـده دارنـد دانشمندان و فیلسوفان حفظ و بسـط شـناخت طبیعـت و انسـان»گوید: می

-نمـی مطلقاًبدین ترتی  در دو مجموعه، ما از طرفی با دو شاعر روبرو هستیم که  .(59)همان:

انـد و نشسـته از طرب دیگـر در مسـند اندیشـمندان توانند تجربه زیست خود را کتمان کنند و

 دهند.داد سخن می ،ترین مسأله هستی یعنی مسأله وجوددرباره کلی

اندیشیدنی وجود دارد که بتوان بر  کند که آیا شیوهاین پرسش به ذهن خطور میدر ادامه    

مـا  ها  فرـر  زمانـهبر حس  عادت»شاعرانه داد؟ در جواب باید پ یرفت که  نام اندیشه ،آن
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هـا  ذهـن انسـان بـه دو ها و کـنشا  وجود ندارد، زیرا با تجزیه توانمند چنین قلمرو ویژه

ها  بـرین ذهـن لی از سویی و احساا و عواطا از سویی دیگر، کنشبخش عقل و کنش عق

شـود کـه ها  آن کمابیش به یری از این دو بخش نسبت داده میها و آفرینشانسان و نیز یافته

( ایـن اجتمـا  اگـر در هنرهـا  11:7951)آشـور ،« گیـردیری نام علم و دیگر  نام هنر مـی

چرا کـه کلـام مجبـور اسـت  .(15)همان: رن نیستباشد در هنرها  کلامی مم تصویر  ممرن

کـارگیر  آن، آشـرارگر ذات و امـور بـه نرمند  که با کلام سـروکار دارد بـاچیز  بگوید و ه

 مخفی خواهد بود.

رسد تصور بـودن یـا نبـودن در مقـام عـالم خیـال و ، به نظر میأدونیساما درباره شاملو و 

دهـد و از هـر راه وراهی اندیشه و عاطفه قرار میعاطفه، تعلیقی است که ذهن مخاط  را در د

کـه تواند امر  متناقض باشـد؛ چنـان پیماید و این مسأله، البته، نمیمی ار  را به تجربهمقد ،نیز

هـا  یابیم با حساسیتشعر و شاعرانی را می، در تاری  ادبیات فارسی ویژهبهدر تاری  ادبیات، 

عرفـان گ شـته ایـران، تلفیقـی از »ان در حـوزه عرفـان. دوگانه بسیار غنی؛ مثل عملررد شـاعر

تـرین شـاعران احساا و اندیشه است. این قبیل شعرها  دو بعد  از نظر محتوا را در بـزر 

   .(176: 9، ،7917 )براهنی،« بینیمعارب ایران یعنی مولو  و حافظ می

با دقـت  ،نسیالیسماز گ رگاه اگزیستا ،در مسیر تجربه مباحث فلسفی أدونیسشعر شاملو و 

محورهـا  زیـر قابـل بررسـی  در أغانی مهیـار الدمشـقی،ها  کوچک غربت و در دو اثر ترانه

   است:

 معنایی و گزاف بودن هستیبی -3-3-1

بودن جهـان اسـت.  «گزافه و عار  از معنا»یری از مفاهیم بنیادین اگزیستانسیالیسم، اصل 

گسترده شده اسـت.    سیزیاافسانهگرفته تا  تهو از این مفهوم در سرتاسر آثار وجودگرایانه، 

به این سخن رو  آورد که هیچ دلیلی برا  بـودن جهـان وجـود نـدارد و  مرت  وجودگرایی»

بینیم وجود دارد. البته گونه که میجهان چون هست وجود دارد و به گزافه بوجود آمده و همین

گـردد، ولـی بـرا  ایـن تفرـر کـه می هاموج  حیرت و اضطراب انسان ،این تصور از هستی

بـرا  فیلســوب » .(73: 7911)غیــاثی، «باشـدو آزاد اسـت بســیار سـودمند مــیمختــار  ،انسـان

نـدگی و اگزیستانس، تنها چیزهایی به راستی پرسیدنی هستند که پیونـد  بـا ژرفـا و معنـا  ز
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سـره جهـان، یـک از دید این متفرران، این .(773: 7953)فرجی، «سرنوشت انسان داشته باشند

ی مطـرح اسـت کـه در طلـ  معنـایی معنـی فقـط بـرا  کسـبـی»معنا و گزاب است البتـه بی

ها حیات بر رو  زمین هنوز نتوانسـته خـود را چه انسان، پس از سال .(99: 7911کامو، «)است

 تر پ یرا خواهد بودبیابد و هنوز با آن دست به گریبان است. دنیایی که همواره سقوط را راحت

ه آشوب ا  است کجهان پیرامون ما، سرشت خویشتن انسان و سرشت هستی به گونه»تا فراز. 

هـا بـا از طرفـی دیگـر، جنـگ انسـان .(971: 7951دیل، هالینگ«)انگیزددرونی و اضطراب می

زند تا باعث شود معنایی دامن مییردیگر و ویران شدن مفهوم انسانیت، بیش از پیش به این بی

خود و جهان را چونان موجود  که وجودا به گزافه است بیابد. ادیبان وجـودگرا،  ،که انسان

معنـایی ایـن بـی از طریق پرداختن به این مضمون، سعی دارند تا انسان را به اندیشـه وادارنـد.

 شاملو را نیز فرا گرفته است: هایی برا  غربتترانهطبیعت و دنیا، سراسر شعر 

اگر ایـن آفتـاب/   ِ روزها و شبان را/ من/ ِ پیوستهدام مجموعهام؟/ کزیستهچه هنگام می»

سـتین سـحرگاهِ جهـان را آزمـوده نـم و بـی شـفق/ کـه نخشـ بـی /مشعلِ کال است هم آن

 .(533: 7953«)است

رنگ/ بگ ار/ بـر زمـینِ ام باشد/ و آسمانِ من/ آن کهنه کربااِ بیبگ ار/ آفتابِ من/ پیرهن»

 (573همان: «)خود بایستم

و آسـمان آبـی را « کـال»بخش آن را با صفت   حیاتدر این سطور، شاعر، آفتاب و اشعه

خواهد که این آفتاب، پیراهن تن او باشد، بلره  بتوانـد معنـا عنوان کرده است و می «رنگبی»

گشـتگی انسـان معاصـر به معنـا  گـم« ام؟زیستهمی چه هنگام»و شرلی بدان بخشد. پرسشِ 

یابـد. او فایده و پوچ میسانی که خود را گم کرده است، خورشید و آسمان را بیاست؛ حال، ان

باید پس از خودآگاهی، جهان خویش را بازسازد و بـه خورشـید و دنیـا معنـا دهـد؛ در چنـین 

اگـر مـا از انگاشـتن جهـان »خورشید ثمربخش خواهند بود. چـرا کـه  آسمان و اشعه ،صورتی

اند دست برشیم، بـا چیـز  مانه که در برمان گرفته و در خدمتچونان یک رشته اشیا   نامید

(. جهـانی کـه در آن زنـدگی 11: 7916سارتر، «)معنی( روبرو نیستیمکمتر از وجود انبوه )و بی

ا  درخود یـا نفسه دارد که در شعر شاملو نیز همچون مجموعهکنیم، وجود  در خود یا فیمی

هستیِ در خود، نه منفی یا منفعـل اسـت نـه مثبـت یـا » فروخفته، به تصویر کشیده شده است.
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ــه بســادگی ــل ، بلر ــه س ــه ایجــاب اســت ن ــل، ن ــفت  فاع ــود، متجســم و س ــده در خ آرمی

 (:713: 7911بوخنسری، «)است

جهان را بنگر سراسـر/ کـه بـه رخـتِ رخـوتِ خـوابِ خـرابِ خـود/ از خـویش بیگانـه »

 (571: 7953«)است

  سارتر، همخـوانی معنایی دنیاست و با این گفته  بیهندهدنشان تماماًاشعار بررسی شده، 

یی وجـود نـدارد کنندهقانع منطقاًمعنی است: هیچ دلیل دنیا  وجود، دنیایی پوچ یا بی»دارد که: 

به عنـوان  نیز، أدونیس .(36: 7937متیوز، «)گونه که هست باشد و نه طور دیگرکه چرا باید این

 معنایی آن پرداخته است:گزافه بودن هستی و بی گرا، به موضو یک شاعر چپ

ضیّعَ خیطَ الأشیاء و انطفأت/ نجمةُ إحساسه و مـا عثـرَا/ حتـی إذا صـار خطـوُهُ حجَـرا/ وَ »

 .«76: 9336) «لِ/ جَمَّها للحیاةِ، و انتَثَراقُوِّرت وجنتاهُ مِن مَلَلِ/ جمَّع أشلاءه علی مَهَ

-گـاه کـه قـدماحساسش خاموا گشت اما نلغزید تا  آن)رشته اشیاء را تباه نمود و ستاره 

هـا  پـارههایش از خستگی  به گود  گرائید. ترـههایش چون سنگ سرسخت گردید، و گونه

 بدنش را به آرامی برا  زیستن جمع کرد و برافشاند.(

-، در جهانی که خطوط أشیاء، قابل تمیز نیست و ستارگان آن خموا گشتهأدونیساز نگاه 

در ایـن نقطـه  أدونـیسدهـد. امـا و توان حرکت از دست مـی شودنسان، دچار جمود میاند، ا

کند و معتقد است که انسان عصیان می (Albert Camus) شود بلره همچون کامومتوقا نمی

 .خویش را سامان دهد و چونان الگویی منتشر سازد باید وجود معنا نایافته

سان در عالمی که نقابی از مر  به چهره دارد و هـیچ اعتقاد دارد که ان أدونیسدر شعر زیر 

 نهد:زبانی تعبیرگر آن نیست، پا به عرصه هستی می

فی الصخرة المجنونة الدائرة/ تبحث عن سیزیا،/ تُولد عینـاهُ،/.../ فـی عـالمل یلـبس وجـه »

 (71همان: «)الموت/ لا لغةً تعبُره لا صوت

آیـد؛ در دنیـایی کـه و  سیزیا بـر مـیهایش در صخره سرسام و گردان در جستج)چشم

 و نه آوایی(ست آنپوشد و نه زبانی بیانگر صورتک مر  می

وار بـه تصـویر کشـیده شـده ه دایرهدور تسلسلِ پوچی است کسرسام )گردان(  این صخره

 ت است و رن  آن افزون. اما آدمـی،سرسخ، جهان که ه تشبیه شدهاز آن جهت به صخر است و
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مچون او بار هسـتی را بـه دوا وجود خویش بگردد تا ه 1باید به دنبال سیزیاِدر این مران، 

 کشد.

شـود بلرـه از آن عبـور کـرده و ، در هیچ کدام از اشعار، بر پوچی دنیا متوقا نمیأدونیس

 خواند:انسان را به بازیگر شدن و دور  از بازیچه شدن فرامی

ائهین/ فی جِـرار العـرائسِ/ فـی وَشوشـاتِ یَهبط بین المجاذیا بین الصخور/ یتلاقی مع الت»

همـان: «)/ یُعلن بعـثَ البحـار-و المنشدین المحار؛/ یُعلنُ بعثَ الج ور/ بعثَ أعراسِنا و المرافئ

93). 

هـا پـچ صـدبها  دریایی در پچها  پر آید در کوزهها فرود می)در میان پاروها و صخره

همـراه بـا جـار زدن  زنـدهـا را جـار مـیریشـهکند. رستاخیز با گمشدگان سرگردان دیدار می

 ها و آوازخوانان و دریاها(ها  ما و رستاخیز بندرگاهشادکامی

بنیـاد اسـت و مـا جهان پـوچ و بـی»ها، گرچه معتقدند باید اشاره کرد که اگزیستانسیالیست

کـه گر دهر مدام در حال شرستن و باز ساختن هستیم اما همـینهمچون جامی در دستان کوزه

کند تا با کس  آگاهی از موقعیت انسانی خویش از بازیچـه مندیم، کفایت میاز این جهان بهره

 .(16: 7953فرجی، «)زده و بازیگر بودن را تجربه کنیمشدن تن 

حرکت از دنیا  بی معنا و سرسخت که میل به خرد کردن انسان دارد، بـه سـو  ایفـا      

بنـدد کـه ایـن تر نقـش مـی، سریعأدونیسر دنیا، در شعر نقش و بازیافتن گوهر والا  انسان د

افتد امـا ایـن حالـت در شـعر شـاملو، هجرت، در فضایی سوررئالیستی و عصیانگرانه اتفاق می

 جو  ناامیدانه، معترضانه و رئالیستی دارد.

 غربت و از خودبیگانگی انسان -3-3-2

نقشـی  ،معاصـر، غربـت ا در دورهانسان پرداخته اسـت، امـقرون، ادبیات به غربت  در همه

-کسی دیگـر ازو تیمـاردار  نمـی انسان تنهاست. انسان رها شده است و»محور  یافته است. 

                                                           
کامو است که از سو  خدایان به ع ابی ابد  محروم شده اسـت. او دائمـاً بایـد    سیزیاافسانهسیزیا، قهرمان کتاب  7

که این سنگ بـه پـایین فروخواهـد غلتیـد. ایـن قهرمـان پـوچ، خوشـبخت ا  کوهی ببرد با علم به اینتخته سنگی را به بال

رن  اوست و او از طریق تحمـل عـ اب بـر سرنوشـت خـود  انگاشته شده است زیرا که آگاه است و این آگاهی سرچشمه

 شود.چیره می
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شود و خود نقشی در زمان راست است که انسان به جهان پرتاب می» .(16: 7953فرجی، «)کند

بـه یـار  آزاد   و مران و شرایط تولد خویش ندارد... اما ایجاد دگرگونی در این وضعیت کـه

انسـان از  .(719: 7933)احمـد ، «( انسـان اسـتFactumترین امر واقع )شود، مهمممرن می

دیگـر –ا  که به اجبار به دنیا افرنده شد، طوق لعنتی بر گردن دارد که آن را تا دم مـر  لحظه

-د علم میکند. دنیا با تمام نامفهوم بودنش در برابرمان قبا خود حمل می -حرم جبر  زندگی

 آورد.کند و پیوسته بار سنگین هستی را در این برزخ و تبعیدگاه، به یادمان می

عـالم بـه  از ملرـوت هـا  ایـن احسـاا را در تبعیـد آدمبر اساا تعالیم دینی، باید ریشه

جستجو نمود. اما در دنیا  کنونی که انسان حتی پـس از تسـلط بـر طبیعـت و دسـت فرودین 

نوز هم نتوانسته به گوهر وجودا و آزاد ، دست یابـد، احسـاا غربـت، یافتن به فناور ، ه

سرآسیمگی و بیمارگونگی زندگی کنونی، دلالـت »کند. او را دچار سراسیمگی میبیش از پیش 

وشـت بنیـادین انسـانی، در سـتیز ما بـا سرن تمدنِ ترنیک آموخته و خودآمیختهبر این دارد که 

 .(133: 7955اونامونو، «)است

هوم آلیناسیون یا غربت یا از خودبیگانگی یری از مفاهیم عمیقی است که در این مقولـه مف»

همین حس غربـت  .(91: 7937مشرات، «)جود  به طور گسترده مطرح شده استدر فلسفه و

است که باعث شده بسیار  از مرات  ادبی همچون: رمانتیسـم، سمبلیسـم و سوررئالیسـم، بـه 

رونـد و جهـان خـویش را ورا  واقعیـت بجوینـد. امـا مرتـ  فرر خلق دنیـایی دیگـر فـرو 

: 7956نـوالی، «)پنـاه اسـتهـا بـیانسان در رو  زمین و آسـمان»وجودگرایی که معتقد است: 

ها  تمدن امروز ، خواهد بر خرابهدنبال ساخت دنیا در جا  دیگر  نیست بلره می ه(، ب916

تقـدیس یـا مـتهم »طور کلی  هبو بنا کند.  نهند،می در آن به انسانیت ار، گرا را کهدنیایی انسان

 .(93: 7911کامو، «)جدید، مبین نوعی احساا غربت است کردن طبیعت در نظر متفرران

. و  دهد، از حال و روز انسان خبر میها  کوچک غربتترانهعنوان مجموعه شعر شاملو، 

 کشد:در شعر زیر، حضور غریبانه انسان را به تصویر می

ات،/ هـم از آن هوده چیست:/ هـم از آن دسـت کـه مـر  ِ درد  بییلادِ تو جز خاطرهم»

ات؟/ معجزه کـن معجـزه  ِ کویر ِ میلاد و مر دست که عبورِ قطارِ عقیمِ اَسترانِ تو/ از فاصله

 (597-593: 7953«)کارِ توستکن/ که معجزه/ تنها/ دست
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نسان بـه دنیـا هسـتیم و در سـطور پایـانی، در ابیات بالا، شاهد توصیا دردنا  افرندگی ا

دیـد   اوبخشـد؛ وار مـیآزاد  انسان را صـورتی معجـزه ،«معجزه»لو با به کار بردن واژه شام

جهـان  خصوص زنـدگی در جـوامعی از نـو ه زندگی اجتماعی، ب»آلود به زندگی دارد و یأا

است که آزاد ِ وجود  را برا  به همین دلیل  .(16: 7956بقایی، «)داندجبر  می کاملاًسوم را 

انسانی » وار بیان کرده است. و معتقد است که:امر  معجزهصورت ه فعلیت بخشیدن به خود، ب

 .(731: 7919حریر ، «)کندو سراسر تاریخش را بدنام می نگرد همه تبارا راکه در خود نمی

شـود کـه الاتی مواجه مـیکشد و با سهاست، در آن سر بر میانسانی که به دنیا پرتاب شده 

شـنود گویا  غربت و تنهایی اوست و آن هنگام است که فقط و فقط پژوا  صدا  خود را می

 شرند:و درهم می

 ِ ناپـا ِ مرزِ این جهان/ تو کجائی؟/.../ تو کجایی؟/ در گسـتره ِ بیتو کجائی؟ در گستره»

 (571همان: «)این جهان/ تو کجایی؟

شـود و لی ارائه داده نمـیرا مطرح کند که چرا در این اشعار راه ح شاید خواننده این سهال

به اعتقاد اگزیستانسیالیسـم، بـد  بایـد نخسـت »آن چه سود  دارد؟ سب  آن است که  مطالعه

هـا   نویسنده و هنرمنـد نشـان دادن بـد کشا شود و سپس دگرگون گردد. بنابراین، وظیفه

)سـارتر، «است: نشان دادن برا  دگرگـون کـردن م ایناست. شعار مرت  ادبی اگزیستانسیالیس

7937 :97). 

 نیز به غربت انسان معترب است: أدونیس

باسمِ تاریخهِ فی بلاد الوحول/ یأکلُ، حینَ یجو ، جبینَه/ و یمـوتُ و تجهـلُ کیـا یمـوتُ »

فـی قـرار ینـة/ إنـهُ سـاکِن  الفصول/ خلا ه ا القنـا  الطویـلِ/ مـن الأغنیـات./ إنـهُ البـ رةُ الأم

 .(97: 9336«)الحیاة

در پس خورد. )هنگام گرسنگی، به نام تاری  خود در سرزمین لجن، عرق جبین خویش می

. او بـ ر وفـادار  و و میرنـدها چگونـه مـیآن که بداند فصلمیرد بیمیها این نقاب بلند ترانه

 مقیم ژرفنا  زندگی است.(

پشـت نقـاب  در غربـت خـود و ،التفاتی بدان کند که دنیا،میرد، بدون اینانسان، غریبانه می

؛ اما باز با این حال، او باید بدانـد کـه تنهـا سپاردو بی معنا  دنیا، جان می بلند اصوات نامفهوم
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مایـه گویـد کـه انسـان جـاناا، وجود خود اوست. از همین رو، شاعر در پایان مـیفریادرا

رون یافته اسـت و اوسـت تنهـا امیـد رشـد و ا  تنها در صمیم زمین، سدنیاست و چونان دانه

نیز همچون شاملو، سهالاتی را در شعر خود مطـرح  أدونیساز طرفی دیگر  .بالندگی در این دنیا

 گشتگی، انتظار و حیرت است:کند که یادآور گممی

 أ  ضوءل تحت أهدابکَ یبری؟/ أین کنتَ؟/ لم أُجبها. کانت اللیلة کوخاً/ بدویّاً، و المصابیحُ»

همـان: «)لـةغیّرتِ الأرضُ رُباهَا/ و التقی التّائِـهُ بالـدّرب الطوی هاتحتقبیلة/ و أنا شمس  نحیلة/ 

16). 

گرید؟ کجا بـود ؟ پاسـخش نگفـتم. آن شـ ، چـون )کدام پرتو نور در زیر مژگان تو می

-تها قبیله و من خورشید  فرتوت بودم که زمین، در زیـر آن، دشـا  بدو  بود و چراغکومه

  تغییر داده بود و مسافر سرگردان راه دراز را در پیش گرفته بود.(هایش را 

گـر شـدن شـ ، همچـون و جلـوه ، با راهی طولانی و ناپیـداانسان سرگردانرویارو شدن 

، همگی خبر از د را همچون خورشید  تریده یافتنخو ، وها  کورسوو چراغ انتهابیا  وچهک

تـر در همان انسان سرگردان جهان معاصر کـه هـر روز بـیش ؛هددغربت و وانهادگی انسان می

سـو  حرمـان، اسـارت و تخریـ  کامـل ه رود و در سیر  قهقرائی، بـتنهایی خویش فرو می

 سپارد.هویت انسانی ره می

کند، این است که هر دو، حضـور فـرد  نرته دیگر که در اشعار هر دو شاعر خودنمایی می

-انتا بد ندستدر این غربت، در پی فرد  دیگر ه ،انسان ها به عنوانآن .شونددیگر را جویا می

خواهـد درد  کـه مـی» انـدها پ یرفتهرسد این از آن روست که آنو البته به نظر می ها بپیوندد

شود. باید از شرست، از رسوایی، از مر  سخن گفت. نه بـرا  پ یرتر میهمدرد  بیابد تحمل

هـا را از نومیـد  کـه بتـوانیم آنکنـیم، بلرـه بـه عرـس بـرا  ایـن که خوانندگان را نومیدآن

 .(751: 7953نجفی، «)برهانیم

کـه چراغـی در شود و معتقد است که انسان، بـا ایـندر این حدود متوقا نمی أدونیساما 

 گرانه به راه خویش ادامه دهد: دست ندارد، باید حرکت کند و عصیان

ــین إخــوتی لــیس لــی عینــا -و أنــتَ، مــاذا؟/ -» ــ خرِ ن./ بینــی و ب ــین ال قابیــل/ بــین و ب

 .(11: 9336«)الطوفان
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مرا چشمی نیست. بین من و برادرانم فاصله به اندازه قابیل است. و  ؟شودترا چه می ...)وتو

 بین من و دیگر  فاصله به اندازه توفان.(

و را از پیوسـتن ها  ناکارآمـد، اها  استعمار  و حرومتانسانی که قابیلِ روزگار و قدرت

اشـته بازد -نـه سـود محـور -ها، برا  بنا نهادن دنیایی انسـان محـوربا برادرانش و دیگر انسان

پوید، بی که راهنما و چراغی برا  خویش بازیابد، ره می اینک در چنین شرایط اسفناکی، است،

فضـایی ، در که جهان به خواب رخوت خویش استو در حالی شناسداو  قاتل خویش را نمی

زنـد کند، گام مـیمیراه خود را گم  ود، وسعت دیدا به شدت کاهش یافته،نومیدانه و غبارآل

 اما همین حرکت رو به جلو، خود، کار  است بس باارزا برا  مبارزه با غربت:

الغبـار،/ لرننـی أمشـی بلـا  حین ینام اللیل و النهار/ أُغافلُ السفّاح/ أمشی و یمشـی خلفـیَ»

 .همان(«)مصباح

سپارم و در پـی مـن آشام ره میخبر  خونروند در بیگاه که ش  و روز به خواب می)آن

 سپارم.(شود اما من بی چراغ ره میغبار به تراپو می

گی قـرار شدها  چون غرقدر فاجعه»داند که تنهایی برایش مسلم گشته میکه  یانسان چنین

اهی پیدا نرند، به احتمال قو ، وجـود خـود گرفته است، اگر تلاشی برا  نجات خود نرند و ر

تلـا بـرا  و ، از و  سـل  خواهـد دهد و برا  همیشه، ظهور امرانـات مخرا از دست می

 :آورد. از این رو فریاد بر می(17: 7956نوالی، «)شد

أصرخُ کی تتوالدَ فی صوتیَ الریاحُ/ کی یصیرَ الصباحُ/ لغةً فی دمی و أغـانی./ أصـرخ: مَـن »

أنـا و  –رانی/ تحت ه ا السروت ال   لا یُغامر فیه الرلامُ،/ أصرخ کی اتیقّن أنّیَ وحد  منرم ی

 .(33: 9336«)الظلامُ

هایم به زبان تبدیل زنم تا در صدایم بادها زاد و ولد کنند تا صبح در خون و ترانه)فریاد می

ر آن شـهامت زدن نیسـت یک از شما مرا زیر این سروتی که کلام را دزنم: کدامشود. فریاد می

 من و تاریری.( -زنم تا باور کنم تنهایمبیند. فریاد میمی

تنهـا یـک راه چـاره »حال در میان تنهایی و غربتی که بشر را در بر گرفته چـه بایـد کـرد؟ 

وجود دارد: فراموا کردن خویش، تلاا برا  کاسـتن از رنـ  همنوعـان و تسـلیم شـدن بـه 
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چیـز  جـز لجـام گسـیختگی وجـود که، در غیر ایـن صـورت، شدیدترین انضباط نفس؛ چرا 

 .(96: 7951مارسل، «)ندارد

گاه، نماید که گاهشاملو پس از احساا این غربت بیشتر به سان یک چریک و مبارز رخ می

پس از اعتراب بـه  أدونیس گردد اما گیرد و سراپا یأا میرمق از مبارزه، گوشه میخسته و بی

ئت فرد  که به ارزا والا  خویش ایمان دارد و چراغی در دست نـدارد تر در هیغربت، بیش

شود و احساا یأسی توأم با ایمان بـه یابد، نمایان میا  ناشناخته میو خود را در مقابل گستره

ها  دوگانه، محصول وضعیت . هر دو  این وضعیتشودتن، بیشتر به مخاط  منتقل میخویش

 زمین است.مبهم و متناقض انسان بر رو  

 تناقض -3-3-3

ها  هنر ، آن هـم بـه ایـن شـرط کـه اسـتوار بـر وجود تضاد و تناقض فقط در آفرینش»

سنگی پدید آورد   فرر  عمیق و دقیقی باشد، ممرن است مفید واقع شود و آثار گرانپشتوانه

ی، زرقـان«)سوز و مخـرب اسـتتمدن قطعاًفرهنگی اما در سطوح اجتماعی، عقیدتی، سیاسی و 

شمار است. انسان در پی پیشـرفت اسـت تـا بـه رفـاه دنیا  ما، دنیا  تناقضات بی .(13: 7937

-کند که پرداختن به اصل انسـانیت را فرامـوا مـیچنان در این راه افراط میدست یابد اما آن

کند؛ چرا که بیشتر این پیشرفت، متوجه تسلط بر جهان ماد  است، نه پـرداختن بـه معضـلات 

که ما تصمیم گیرنده باشـیم کـه بـه کجـا آنبی -روند فزاینده پیشرفت فناور »نسان. وجود  ا

 .(91: 7937مشرات، «)برد و این یعنی تهدید اصالت ماما را با خود می -رودمی

از این رهگ ر، شاملو سعی دارد تا از طریق به نمایش گ اشتن تناقض هستی، بر آن وقـوب 

نابخردانـه و در حرـم  ،جهان» دانداو میتناقض برح ر دارد، یابد و مخاط  خویش را از این 

: 7933احمـد ، «)یابـدگیرد و تداوم مـیها شرل میها و ناسازهآشوبی دائمی است، در تناقض

933:) 

سرِ دو راهی/ یه قلعه بود/ یه خشت از مهتاب و/ یه خشت از سـنگ/ سـرِ دو راهـی/ یـه »

از جنگ/ سرِ دو راهی/ یه قلعـه بـود/ دو خشـت از قلعه بود/ یه خشت از شاد  و/ یه خشت 

خشـت از شـغال و/ یـه خشـت از  اشک و/ دو خشت از خنده/ سرِ دو راهی/ یه قلعه بود/ سه

 .(595: 7953«)پرنده
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هـایی چـون مهتـاب و دنیا را از طریق تقابـلشاملو در شعر م کور به خوبی تضاد ذاتی     

و از این طریـق، سـعی  کشدبه تصویر می پرنده شغال وو  ، اشک و خندهسنگ، شاد  و جنگ

دائمی است که پیروز  یا امید بـه پیـروز   زندگی یک تراژد  و مبارزه» دارد تا نشان دهد که

اصالت وجـود خـاص انسـانی،  اقضات است. به نظر پیروان فلسفهوجود ندارد، زندگی پر از تن

   .(97: 7956نوالی، «)خلاص شود توانداین تناقضات، نمیوجودِ در جهانیِ انسان، از 

نیز با استفاده از واژگان متضـاد و تصـویر کـردن فضـایی مملـو از تنـاقض، ذهـن  أدونیس

 سازد:مخاط  را به دنیا  ظلمانی و آکنده از تناقضات انسان معاصر، معطوب می

فـاح و مع ه ه العوالم الخَرساء/ أعیش فی حدیقـة التّ -أعیش بین النار و الطاعون/ مع لغتی»

السماء/ فی الفَرح الأول و القنوط/ بین ید  حواء/ سیّدَ ذا  الشـجر الملعـون/ و سـیّد الثمـار؛/ 

 .(15: 9336«)کتابل/ یعلّم الأسرارَ و السقوط أعیش بین الغیم و الشرار/ فی حجرل یربر، فی

زین و کـنم. در شـادمانی آغـابا این عوالم گنگ در میان آتش و طاعون زندگی می )با زبانم

و در میان باغ سی  و آسـمان  -هابانو  آن درخت لعنتی و سرور میوه-ناامید  در حضور حوا

و رازهـا و  شـودها در میان سنگی که ستر  مـیکنم. من بین ابرها و آتشزندگی را تجربه می

 کنم.(آموزد زندگی میفرو افتادن را می

چـه سـی   -، بـاغ سـی  و آسـماندر این شعر، تقابل آتش و طاعون، زبان و دنیا  گنـگ

ها، مشهود اسـت. شاد  و یأا و در پایان ابرها و شراره -ن همانا و تبعید از آسمان همانچید

کشد، با این تفاوت که شاملو در نیز به مانند شاملو، دنیایی از تناقضات را به تصویر می أدونیس

گردد و بـاز خـود قطه متوقا نمیدر این ن أدونیسشود اما این فضا، گویی متحیرانه متوقا می

داند که نشـان از رشـد و بالنـدگی دارنـد و بـرا  فـردا خواهـد ها میدانه را در آغوا گیرنده

تواند از این دنیا  متناقضات فراتر رود و سرنوشـت نیرـویی جنگید تا تعیین کنند که انسان می

 برا  خود در این تبعیدگاه رقم زند:

 .(11همان: «) ور،/ غداً غداً تُوقنُ بی عینا لربیع/ تعرب أنی حاضِنُ البغداً غداً فی النار و ا»

فهمی کـه مـن تیمـارخوار بـ رهایم و چشـمانت بـاورم )فردا فردا در میان آتش و بهار می

 خواهند کرد.(
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ه و عبـور کـرد از آن أدونـیسامـا  ؛هار، مشهود اسـتدر شعر م کور نیز تقابل بین آتش و ب

ایـن نرتـه، دعـوت  بـه خواند و مخاط  را به یقین کردنمی ویش و امیدآغوا خود را مهد ر

 .نمایدمی

 انسان صیرورت -3-3-4

مانند ادیان آسـمانی، هـر انسـان بـه انـدازه تمـام  ،ادبی اگزیستانسیالیسم-در مرت  فلسفی

، بشر هرگز متوقا نخواهد شد و همه روزه در حـال تغییـر اسـت. ل اها ارزشمند است. انسان

یابد. انسان پـس از آگـاهی انسان از پیشرفت و شدن بازماند، به وجود  در خود، تقلیل می اگر

یافتن از ارزا والا  خویش که برابر تمام هستی است، و در پی فراتر رفتن از خویش، علـاوه 

 بخشد.بخشی به خود، به دنیا نیز معنا میبر هویت

 صیرورت و شدن -3-3-4-1

واختی و در جـا زدن، متنفـر اسـت و پیوسـته در پـی پیشـرفت در ذات خود از یرنـ آدمی

هـا  برتـر اسـت... تعقیـ  موجودیت بشر، وابسته به تعقیـ  هـدب»وضعیت خویش است. 

از آن جا که » .(13: 7937سارتر، «)اتر رفتن جاودانه بشر از حد خویشها  برتر، یعنی فرهدب

خـودا آن را برنگزیـده، از آن بـاخبر  شود کههمیشه به جایی، در وضعیتی، پرتاب می ،انسان

احمـد ، «)پیش برود، تغییر کند، تغییـر بدهـدنبوده، و وضعیت دلخواه و نهایی او نیست، باید 

7933 :755). 

خواهد کـه پیوسـته دهد و از مخاط  میرا در قالبی رمانتیک ارائه می« شدن»شاملو، مفهوم 

 شـبانهو  ایـن مفهـوم را در شـعر  ر رود.داد، از خویش فراتـخویش را بسازد و رغمارغم بی

 نمایانده است تا دعوتی باشد برا  آشنایی انسان با آزاد  خویش:

دارم/ و قاعده/ دیگر شـد./ کفایـت ات میداد./ گفتی دوستام/ رَغمارَغمِ بیتو را بر گزیده»

 .(591: 7953«)،/ مررّر شو/ مررّر شو!«شدن»مرن ا  فرمانِ 

هسـت » .(91: 7956نـوالی، «)، چیز برر  به نام امران شدن استانیواقعیت و هستی انس»

صـیرورتی  پیوسته. مـراد از صـیرورت در اینجـامند  است و کوشش و صیرورت بودن، زمان

 .(953-955: 7939وال، -ورنو«)شوداب و تصمیم و در شور حاصل میاست که با انتخ

 کشد:گونه و سورئال به تصویر میا  شطح، این نمایه رمانتیک را به همراه زمینهأدونیساما 
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أیتها الصَّاعقة الخضراء/ یا زوجتی فی الشّمس و الجنون،/ أَلصّخرةُ انهـارت علـی الجفـون/ »

اعقة الخضـ : 9336«)راءفغیِّر  خریطةَ الأشیاء/ .../ یا صورتی فی الشمس و الجنـون/ أیتهـا الصـَّ

35). 

هـا فـرو ریخـت پـس ، آن صخره بر پلکسرسبز ا  همسرم در آفتاب و جنون اعقه)ا  ص

 صاعقه سرسبز(  ا دیوانگینقشه اشیاء را تغییر ده. ا  تصویر من در آفتاب و 

-وارد فضایی ابهـام أدونیسدهد اما شاملو در شعر خود، مستقیماً انسان را مخاط  قرار می

اید به یاد داشت کند که همه چیز را دگرگون کند. اما بشود و از صاعقه، درخواست میآلود می

بـه عنـوان نماینـده نـو   -هایی زمینی است و همان صـورت شـاعرکه این صاعقه دارا  ریشه

 .است که بر آسمان منعرس شده است -انسان

-در قالبی  رمانتیک به یردیگر نزدیـک مـی« صیرورت»  بیان کردن هر دو شاعر در زمینه

کنـد، را طـرح مـی« شدن»گوید و سپس شوند، چرا که شاملو ابتدا از دوست داشتن، سخن می

اما شاملو بیشتر بـه فضـایی دهد. سپس ادامه می خواندنیز صاعقه را همسر خویش می أدونیس

 به جو  سوررئال. أدونیسگراید و گرایانه میواقع

 نمایندگیصیرورت و  -3-3-4-2

هـا  انسـان موجودیت یک انسان، ثمره»نویسد: میکلمات سارتر در واپسین عبارات کتاب 

هماننـد  ،اگزیستانسیالیسم (.991: 7911)«همان اندازه ارزا دارد که دیگراندیگر است و او به 

داند و معتقد است که ارزا هر انسان، برابـر بـا کـل ها  دینی، بشر را نماینده هستی میآموزه

خود، مسـهولیت نوعان ها است. حال، این انسانی که نماینده نو  بشر است، در مقابل همانسان

دارد. انسانی که پیوسته از خویش فراتر رود و همه روزه مسهول سـاختن خـویش باشـد و در 

منظور این نیست که بگوییم آدمی مسهول »یک جا متوقا نشود، مسهول وجود خویش است. 

سـارتر، «)فرد ، مسـهول تمـام افـراد بشـر اسـت گوییم هرفردیت خاص خود است، بلره می

آفـرینم کـه خـود گونه، من مسهول همگان هستم و برا  بشر صـورتی مـیدینب» .(97: 7937

 .همان(«)کنمام. به عبارت دیگر با انتخاب خود، همه آدمیان را انتخاب میبرگزیده
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 شـاملو هـم اشـعار بسـیار  در زمینـهاند، و شاعران همواره نماینده و ندا  کل هستی بوده

صـورت مسـتقیم بـه نماینـدگی ه ته، که در شعر زیـر بـگرایانه نگاشمضامین اجتماعی و هستی

 انسان اشاره شده است:

 ِ انـد،/ مـردهخواننـد/ و خـامواگانی کـه مـی ِ پرندهبودم:/ مُرده مردهگان ِ من تمامی»

 (596: 7953«) ِ آدمیان/ از بد و خوبزیباترینِ جانوران/ بر خا  و در آب،/ مُرده

معاصـر را بـا  اما شاملو، انسانیتِ فراموا شـدهاست صحیح،  ا گزاره «کل انسان، نماینده»

دلیـل  این گزاره ترکی  نموده و وضعیت کنونی انسان و انسانیت را نیک نمایانده است. به این

داند، که این توصیا یادآور توصـیا کـامو از وضـعیت مردگان می است که او خود را نماینده

 ت بـر جنایـت همـههـر انسـان گـواهی اسـ»گوید: می 1سقوطانسان معاصر است، او در رمان 

گونه کـه هسـت، بـه نمـایش   امروز، هماندنیا  وارونه .(799: 7937کامو، «)ها  دیگرانسان

انسـانیت  کـه نماینـدهعر شاملو بـه جـا  ایـنگ اشته شده است و از این رو است که انسانِ ش

 مردگان است. باشد، نماینده

گوید که زیـر مژگـان و می داندسل پس از خود را از آن خویش می، نأدونیسدر شعر زیر، 

کـه او و این 2گونه انسان بر رو  زمین استکه به معنا  زندگی خدا  زیدخداوند  نامیرا می

ها و اعمال خود اخلاقی خالق نسل بعد از خویش خواهد بود، بدان معناست که بشر، با انتخاب

ها  بعد قابل الگـوبردار  اسـت، پـس بایـد ارزا خـود و نسلسازد که برا  تمام افراد و می

 اهمیت انتخاب و عمل خویش را بازشناسد تا به دامان سوءنیت و اعمال نادرست در نغلتد:

لیَ أسرار  لأحیا/ تحت أهداب إلهل لا یموت./ عاشـق  أسـرنُ فـی وجهـی و صـوتی/ لـیَ »

 .(11: 9336«)أسرار  لیأتی/ لیَ نسل  بعد موتی

اسرار  است تا زیر مژگان خدایی نامیرا زنده بدارد. من عاشقی هستم کـه در چهـره و  )مرا

 آید.(آوایم ساکنم. به خاطر رازهایی که دارم نسلی دارم که بعد از مرگم می

                                                           
1 The Fall 

 (.751: 7933وایت، ) باشیم« خدا»خواهیم در نهایت می تأثیر: -همزمان هم فاعل باشیم و هم مفعول و خود 9
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 حـالدرعینگونـه باشـیم، خواهیم آنهریک از اعمال ما آدمیان، با آفریدن بشر  که ما می»

: 7937سـارتر، «)بشر به زور کلی بایـد آنچنـان باشـده عقیده ما، سازد که بتصویر  از بشر می

99). 

در اشعار بررسی شده، هر دو شاعر به نمایندگی انسان، معتقدند که شاملو، بیشتر به فضـایی 

که به رستاخیزشان، داند، بی آن  مردگان میگراید، تا آنجا که خود را نمایندهبسیار نومیدانه می

، امید بیشتر  دارد و از نیرو و ارزا والا  انسان، چونـان رازهـایی یـاد ونیسأدامید بندد. اما 

بندد تا پـرده از ایـن رازهـا بردارنـد و خویش امید میاز کند که از این رهگ ر، به نسل بعد می

ارزنـد و بـر آنـان ها بار دیگر، ارزا خویش را دریابند و بدانند که برابر با کل هستی میانسان

، بیشـتر بـه أدونـیسا  نیرو و شایسته باشند؛ پس در این بخش، امید، در شعر یندهاست که نما

 خورد.چشم می

 معنابخشی -3-3-4-3

جهان معنی ندارد و این انسان است که با قد برافراشتن در برابر ظلم و ستم و شرنجه، بـه »

انسـان تنهـا  دیـدگاه اگزیستانسیالیسـم معتقـد اسـت .(19: 7911کـامو، «)دهـدجهان معنی می

ا  از پیش تعیین شده برا  زنـدگی نـدارد. موجود  است که همانند دیگر اجزا  عالم، برنامه

برا   ه یرنواختی دچار گردد یا دیگران،و  همواره در حال ساختن زندگی است و زمانی که ب

ه ورا  یابد. بشر تنها موجود  است کریز  کنند، دیگر از مقام انسانیت تنزل میحیاتش برنامه

چنین نظرگاهی به دنیا و جایگاه انسـان، در شـعر شـاملو نیـز  هر چیز ، به دنبال معنایی است.

نمایانـد و ارزا او را بـا پیداست. و  بشر را چونان وجود  آزاد از هرگونـه قیـد و بنـد مـی

 داند:بخش و مرکز هستی میکائنات، برابر و او را جان

بنـدد/ گان و زمین،/ و گندمِ عطرآگینی که دانه میام/ ستارهنتابم./ آسمابارم، میوزم، میمی»

 .(591: 7953«)خویشرقصان/ در جانِ سبزِ 

. او نیز بشـر را مرکـز توجـه دا   به انسان و زندگی او دار، نگاه ویژهأدونیسبر همین مبنا 

 خویش قرار داده است:
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اقـا/ و أحـ  و أحیـا و أُولَـدُ فـی ها أنا أحشد الزهور و أستنفر الشجَر/ و أمـدُّ السـماء رو»

کلماتی/ ها أنا أجمع الفَراشات تحت لواء الصباح/ و أربّی الثمار/ و أبیتُ أنا و المطر/ فی الغیوم 

 (17: 9336«)و أجراسِها، فی البحار؛/ ها أنا أُشر  النجومَ و أُرسی/ و أنصّ ُ نفسی/ مَلِراً للریاحِ.

-گسترانم و دوست مـیها  آسمان را میخوانم و رواقها را و درختان را فرا می)اینک گل

-ها را زیر لوا  صبح جمع مـیشوم. هان اینک پروانهکنم و در کلماتم زاده میدارم، زندگی می

-هایش در دریـا  بـه سـر مـیدهم و ش  را با باران در ابرها و زنگها را پرورا میکنم. میوه

 کنم.(م و خود را پادشاه بادها میاندازآورم. هان اینک ستارگان را لنگر می

. ایـن نگـاه دانـدها  طبیعت میرا معنابخش تمام پدیده -انسان -شاعر، در این ابیات، خود

اگـر اسـاا هسـتی انسـان در » که  این نرته است دهندهنشان ،شاعرانه به معنا  والا  انسان

ابراین انسـان بـا نظـر و تفاوتی قرار دارد و هیچ چیز  ضرور  نیسـت، بنـو بی 1امران خاص

ا را به میل و فرر خـود هها معنی بدهد، و آنتفاوتیتواند، به آن بیها  خود میانتخاب و نیت

 .(19: 7956نوالی، «)تغییر دهد

-دیدگاه دو شاعر به انسان، یرسان است؛ هردو انسان را معنا بخش و حضـورا را حیـات

خشـد و هسـتی بـدون انسـان بـی بعنـا مـیاین انسـان اسـت کـه هسـتی را م»دانند. بخش می

 .(11: 7913کرنستون، «)معناست

دو شاعر اگزیستانسیالیست، گویی از این طریق، قصد تحریض انسان معاصـر را دارنـد کـه 

ایـن اندیشـه کـه »انجامـد. ها  مختلا گیاهی و جانور  میحضورا به انقراض گونه معمولاً

هـا  انسـانی شـاملو وقتـی از ارزا ی کهـن دارد...ئـجمال و کمال عالم از انسان است، سابقه

سـت کـه جهـان از او کند، زیرا معتقد اها تحریض میگوید، او را به حفظ این ارزاسخن می

 .(19: 7956بقایی، «)یابداعتبار می

بهاست که یگانـه عنصـر آزاد جهـانیم و از خویشـتن آگـاهیم. حضور ما از این جهت گران

-این منم کـه بـا طـرح»که نگاه معنابخش انسان بدان خیره گردد. تا اینجهان را معنایی نیست، 

بخشـم: گ ارند، معنی مـیهایم اثر میهایم به آنچه در اطرافم هست، و رویدادهائی که بر طرح

                                                           
 تواند باشد و هم نباشد؛ ممرن الوجود بودن.مراد از امران خاص، حالت چیز  است که هم می 7
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: 7937بلاکهام، «)آزادمآفرینم و مسهول آنم، و در چنین موقعیتی است که من من موقعیتم را می

931:) 

ئی که از بودِ خـود آگـاه جهان/ )این آیینه هبها ِ ما/ هر یک/ چهره در چهرو حضورِ گران»

 (599: 7953«)نیست/ مگر آن دَم که در او در نگرند(

صورت صـحیح و بـه همـراه  هبخشی انسان به طبیعت، بن معناشاملو معتقد است که اگر ای

د در غیر این صـورت، تنهـا انجامتلاشی فداکارانه صورت گیرد، به ولایت انسان و آزاد  او می

 پیوندد:رن  است که بدو می

دن؛/ ورنه/ میلادِ زیستن/ و ولایتِ والا ِ انسان بر خا  را/ نماز بردن؛/ زیستن/ و معجزه کر»

 (593: 7953«)هوده چیستدرد  بی تو جز خاطره

ر دانـد، و  دبهـا مـیهمچون شاملو، حضور انسان را بر رو  زمین، بسـیار گـران أدونیس

 سراید:می« حضور»شعر  به نام 

تتعاکَس أو تتوالی./ فی المحـیط و  التیأفتح باباً علی الأرض، أُشعِل نار الحضور/ فی الغیوم »

أمواجه العاشقة/ فی الجبال و غاباتها، فی الصخور، خالقاً لِلیّالی الحُبالی/ وَطناً من رماد الجـ ور/ 

 (.11: 9336«)ارقاً مومیاء العُصورلصّاعقه،/ حمن حقول الأغانی من الرعد و ا

افروزم در ابرهـایی کـه ره بـر هـم گشایم، آتش حضورم را برمی)در  را به رو  زمین می

هـا در هـا و جنگـلآیند. و من در اقیـانوا و امـوا، عاشـقش در کـوهبسته درپی یردیگر می

ها  تنـدر و شت ترانهها از دآفرینم از خاکستر ریشهها  آبستن، وطنی را میه برا  ش صخره

 کشم.(ها را به آتش میآذرخش در حالی که مومیایی زمان

-  فـروزان آن را برمـیگشاید و شعلهاین انسان است که درب معانی را بر رو  زمین می

توانیم معنایی به زندگی خود بدهیم، و الا تحت ما در ضمن قدرت حاکمیت برخود، می»کشد. 

: 7956نـوالی، «)شـویمها و خواه عالم طبیعـت، گرفتـار مـیانسان سیطره و حاکمیت غیر، خواه

ز پـیش تعیـین گوید که باید هرگونـه ارزا ا، مخاط  را برح ر داشته و میأدونیسپس  .(11

چرا که انسان باید دوباره نظامی برپایه انسانیت پی ریزد، چه تا کنون، ؛ دشده نادرست را سوزان

هـا و نیروهـا  سلطه نظـام»است و از این جهت، این فلسفه  این انسانیت است که پایمال شده

از یرسـو از »و  .(95: 7933مشـرات، «)دهـداقتصاد  و اجتماعی را مورد اعتـراض قـرار مـی
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ها  دینـی و ها  پیشنهاد  از سو  نظامو از سو  دیگر از راه 1ها  متعاربها  انسانارزا

 .(11: 7911غیاثی، «)کنندفلسفی انتقاد می

پیوندند امـا دانند به یردیگر می، از آن جهت که وجود انسان را گرانبها میأدونیساملو و ش

، أدونـیسکـه وار بـه ولایـت رسـد، در حـالیخواهد که با تلاشی معجزهشاملو از مخاطبش می

خواهد کـه و  دارد و میها  نادرست و از پیش تعیین شده برح ر میمخاطبش را علیه ارزا

 ، والی زمین گردد.از این طریق

 نتیجه -4 

-از طرفی مهید ارتباطی بینارشـته أدونیسو  بررسی حضور اگزیستانسیالیسم در شعر شاملو

ا  ادبیات و فلسفه است، که یری از کارکردها  ادبیات تطبیقی متناس  بـا مرتـ  آمریرـایی 

در  ویژهبـهشود، و از طرفی دیگر، بیانگر بازخورد  است کـه در شـعر دوشـاعر، محسوب می

؛ این مهم، گاهی به وحدت رویه شاهد هستیمکوچک غربت و أغانی مهیار الدمشقی،  ها ترانه

شود و گاهی نیز اند  تفـاوتی را منتهی می از جان  دو شاعر شناسانهو  نگرا مشتر  هستی

 ،بحـثمتناس  با عنـوان  ،از بررسی دو اثربر همین مبنا و  دهد.بروز می هاآنها  در سوگیر 

 شود:نتای  زیر حاصل می

گونه را شاملو در رویارویی با مقوله پوچی هستی، فضایی سرشار از ناامید  و اعتراض-7

شـود در پوچی، متوقـا نمـی أدونیستحت تأثیر رئالیسم است، اما  عموماًکند و ترسیم می

 دهد.بلره با عبور از آن، نقش فعال انسان را مورد تأکید قرار می

-ر دو شاعر، طرح ابهامات مربوط به تنهایی انسان، بیش از پاس  دادن به پرسشدر شع-9

ها  مرتبط با آن اهمیت دارد؛ چرا که برا  اگزیستانسیالیست، کشا بد  نسـبت بـه حـل 

کوشند تا با اسـتفاده از واژگـان میآن از اولویت برخوردار است. بر همین اساا، دو شاعر 

 ترسیم نمایند. موجود رافضا  متناقض  متضاد،

ها انسان را معنابخش و حضـورا را مقدمـه دانند. آن، بشر را مرکز هستی میدو شاعر-9

همواره در تلاا برا  حضور دیگر  هستند تـا از ایـن طریـق درد را  پندارند و هستی می

                                                           
1 The ordinary man's values 
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نـده ها به نمایندگی انسان باور دارند؛ اما شاملو ناامیدانـه خـود را نمایند. آنکنپ یرتر تحمل

به نسل بعد از خود چشـم دوختـه، امیـدوار اسـت تـا انسـان  أدونیسداند ولی مردگان می

 ارزا خویش را بازیابد.

هـا  مشـتر  دو شـاعر شورا و فریاد در برابر شرایط اسـفنا  موجـود، از مرـانیزم-1

با رجـو  بـه  أدونیسکند اما است. با این حال، شاملو به سان یک چریک و مبارز عمل می

 نماید.ون خود در این کسوت ظهور میدر

و  گرایددر مقوله صیرورت و شدن، شاملو ابتدا به رمانتیسم سپس به جهان واقعیت می-1

ا  کوتـاه از ایـن مهـم را بـا نشـئه أدونیسخواهد از خویش، فراتر رود اما از مخاطبش می

 .کندی مبهم میکشد و مخاطبش را وارد فضایرمانتیسم، در جهان سوررئال به تصویر می
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 )أستاذ مشارك في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة کیالن، رشت، إیران( 1رجبي الدکتور فرهاد
 

 الدراسة الوجودیة لشعر شاملو وأدونیس

 های کوچک غربت وأغاني مهیار الدمشقی()دراسة علی ترانه
 

 الملخص
ذات ة  باایةة  ببالعالقة بیة ابالرةةععبالععیةلبابال المةةلبال عایةعاابایةة ابافلسايةاقبال بحة   بقةة ب یة   ب   اةة  ب

ی ن  ابای ابال ي دا بمن ابفلبیعضباألشعالبح ثبلعیبل عا بمةاباممسةجاببیة ابالنة ع ابمةابافلسايةاقبافلحةال   ب
  ةةةاللبم  ةةةالب»لبرةةةاععباماعالةةةلب ح ةةة بشةةةامب با«بهةةةایب  غةةة ب عیةةة تعالةةة »من ةةةابیبةةة لابالسعةةةال ةبال بحةةة   بفةةةلب

 س ةة اببیاممةة بال بحةة   بفةةلب شةةعاله ابل .ةة  باملرةةاد بلبرةةاععبالععیةةلب دالةة   بح ةةثبل ةة ه ابم«بال مرةة ل
ا ةةةااذبهةةةحابال  ةةةثبت ةةة اةبیةةة لابلعالقةةة بال بحةةة  بال ي داةةة بیةةةاألدابال عایةةةعبااةةة ل بم ةةةادا بهةةةحابالنةةة  بمةةةاب
ال بح  بفلبم   عس ابلرامب با دال   بت  ابالنسائجب نبالرععبیالنح  بل  ابف قب لبم عدب المبافع بمةابفةعا ب

 لبمن  ابإت اهابمخسب اب مامبال ي دا  باؤديبهحابامت اهبال بح لبإلیبالسع  بفلبعالق باألش اءبال ن نبااسخحبب
ااألحةة اببیرةةععه ا بافةةلبال قةة بل حةة بقةة باحةة وبشةة خابمةةابالل ةة يبلب خا ةةو بمةةابال  ا ةة  بالسةةلبا عح  ةةاب

 حةة اباحرةة لباواةةعباال ةة عالابالرةةاععانبینةةاء بعبةةیبالن.ةةعابال ي داةة با إةةابافشةةالابإلةةیبعبةةةبال يةة دباالسنةةاقضباال
بات ث ب  باملحان 

بال ي دا ،ب ح  بشامب ،ب دال  ،بالرععبال الملباالععیلبال عایعان الکلمات الرئیسة: 
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