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نخسـتینگامبـرایتعامـلفرهنگـیوتبـادلاندیشـههاآشـناییطرفیـنایـنتبـادلوتعامـل
از بهرهگیـری میانجامـد گاهـی آ و دانـش درخـت بارورشـدن بـه آنچـه اسـت. یکدیگـر بـا
آدمـی بیگمـان اسـت. انسـانی جوامـع و افـراد بـرای فراهمآمـده معرفتـی دسـتاوردهای
گاهـی،دانـشوتجربۀدیگرهمنوعانخودندانسـتهونمیداند. آ از هیـچگاهخـودرابینیـاز
را انسـانی و اجتماعـی فرهنگـی، عرصههـای شـناخت تاریخمنـْد و  اسـتوار مبنـای ایـن

بایسـتهمیسـازد. اقلیمـیوجغرافیایـی فراسـویمرزهـای
شـتابان گامهـای و روبهپیشنهـادن سـرعت کـه کنونـی، دوران در ضرورتـی چنیـن
گروهـیفزونـیوچیرگـییافتـهاسـت،بیـشاز برداشـتندرهمـۀعرصههـایزندگـیفـردیو
گذشـتهنمـودمییابـد.ایـنضـرورتعمـقواهمیـتخـودراازجامعههـایهمجـواروهمسـو

گسـترشمییابـد. کـردهوتـاجوامـعدوردسـتومتفـاوت آغـاز
ایرانیـاناهـلفرهنـگوهنـرودانـشپیوسـتهعالقهمنـدبـهآشـناییبـااندیشـهورزانو
فرهیختـگانپیرامـونخـودودسـتاوردهایمعرفتـیوفرهنگـیآنـانبودهانـد.بیگمـانسـطح
بـاالیآشـناییایرانیـاندردامنـۀعـاموخاصآنباشـخصیتهایدیگرجوامع،درمقایسـه

بـادیگـرسـرزمین ها،گـواهروشـنیبـرایـنمدعاسـت.
درعینحـالروزآمدکـردنچنیـنآشـناییوشـناختی،بـابرآمـدنوپنهانشـدنسـتارۀ
شخصیتهاواندیشمندانوچهرههایفرهنگی،ضرورتواهمیتخودراحفظمیکند.
مفهـومجهـانعـرببـاهمـۀچندالیگـیآن،کـهگاهیمـارابایـککلغیرمتعینزمانی
کـهبـاجامعـۀایرانـی گونـی ومکانـیمواجـهمیسـازد،بهجهـتاشـتراکاتوقرابتهـایگونا
کـه کنونـی  دارد،همـوارهدراولویـتپژوهـشومطالعـهقـرارداشـتهاسـت.بهویـژهدردوران
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بازتولیـد و پیشـین میـراث بازخوانـی در تحـول بهدنبـال عربـی، و ایرانـی جامعـه، دو هـر
اندیشـههاینویـنوگاهـیبومـیدرتأثیرپذیـریازکاروانپرشـتابنوگرایـیجهانـیبودهانـد.
و جریانشناســـی ازجملـــه اســـت، ســـازوکارهایی نیازمنـــد ســـودمند ایـــدۀ ایـــن
شخصیتشناسیبهعنوانشاخصهایتأثیرگذاردرشکلگیریجوامععلمیوفرهنگی.
کهاززمرهفعالیتهایآنبسترسازیبرای درهمینراستا،مؤسسۀفرهنگیترجمان،
یافتـنمسـئلههایمعرفتـیوفرهنگـیواولویتبخشـیبـهآنهـابـرایمحققانوپژوهشـگران
کلـیوفراهمسـاختنچشـماندازیعمومـیازجهـانعـرب اسـت،بـاایـدۀترسـیمخطـوط
اقـدامبـهتهیـۀگزارشـیازجریانهـاوشـخصیتهایفرهنگـیمعاصـرعـربنمـودهتـابتوانـد
گونـهرادراختیـارعالقهمنـدانبـهپژوهشدرحوزۀجهـانعربقراردهد؛ مجموعـهایراهنما
کهکتابپیشروتحققاینایدۀارزشـمنداسـت.دراینجاالزماسـتنکاتیرادرخصوص

محتـوایایـنگـزارشبهاختصـارتقدیـمخوانندگانارجمنـدنمایم:
کـهازنـامایـنمجموعـهپیداسـتودردایرةالمعارفهـامتـداولاسـت، ۱.همانگونـه
را مطالـب سـاماندهی و نظمبخشـی و جمـعآوری نقـش تنهـا کوشـیدهاند گردآورنـدگان
کـهدرمـواردینیـزممکـناسـت عهـدهدارشـدهوازهرگونـهتحلیـلوتفسـیریـانقـدوبررسـی،

ضـروریبـهنظـربرسـد،پرهیـزنماینـد.
۲.هرچنـدیافتـنمصـداقوتعییـنمبـدأتاریخیمفهـوممعاصر،چهبـرایجهانعرب
وچـهغیـرآن،مـورداختـالفاسـت،امـاکوشـششـدهاسـتکـهمبنـایایـنپژوهـشمطالعـۀ

سـدۀاخیـر،بهویـژهنیمـۀدومآنکـهنزدیکـیزمانـیبیشـتریبـادورانکنونـیدارد،قـرارگیرد.
و گـردآوری شـخصیتمحور بهشـکل عینیترشـدن، بهجهـت حاضـر، پژوهـش ۳.
تنظیـمشـدهاسـتامـا،بـاتوجـهبـهگرایـشووابسـتگیاغلـبایـنشـخصیتهابـهجریـانو
تفکـریویـژه،همزمـانجریانشناسـیجهانعـربدردورانمعاصرنیزصورتگرفتهاسـت.
کانتخاباینشخصیتهانقشوتأثیرآنهادرشکلگیرییابرجستهسازی ۴.مال
جریانهـایفکـریوفرهنگـیدورانمعاصـرجهـانعـرب،بـاصرفنظـرازجغرافیـاودیـنو

مذهـبآنان،بودهاسـت.
5.بـراسـاسضـرورتاختصـاردرمدخلنویسـیمتعارفدرچنیـنمجموعههایی،به
مهمتریـناطالعـاتدربـارۀهریـکازایـنشـخصیتها،وآنچـهپیوسـتهبـافعالیتهـاوآثـار

ایشـاناسـت،درطبقهبندیهمسـانیبسـندهشـدهاسـت.
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گـروههمـکاراندربیـشازدوسـال ۶.مستندسـازیاطالعـاتایـنمجموعـهتوسـط
انجامگرفتهوبابازنگریچندبارهکوشـششـدهاسـتازدقتواعتبارنسـبیبرخوردارباشد
کـهالزممیدانـماززحمـاتایشـانبهویـژهآقـاینعیـمشـرافتوسـرکارخانمفاطمهاحسـانی،

کـهسـهمبیشـتریدرایـنهمـکاریداشـتهاند،قدردانـینمایم.
مجموعـۀحاضـربـرایعالقهمنـدانبـهپژوهشهـایفکـریوفرهنگـیبهویـژهبـارویکرد
یـمگامـیدرجهـتارتبـاطوتبادلفرهنگـیمیانجامعۀ میدانـیسـودمنداسـتکـهامیدوار

ایرانـیوعربیباشـد.
یـغمؤسسـۀگرانسـنگترجمـان، بـرخـودالزممیدانـمازتالشهـاوحمایتهـایبیدر
کـههمـتدرخـوریرابـرایفعالیتهایبنیادینوگشـودنکرانههاینویـنپژوهشبهانجام
میرسـاند،بهویـژهمدیـرفرهیختـۀآنجنابحجةاالسالموالمسـلمینآقـایمرتضیروحانی
وهمـکارانگرامیشـانکـهدرپدیدآمـدنایـناثـرارزشـمندسـهمبسـزاییداشـتهاند،قدردانی

کردهوبرایایشـانازخداونددرخواسـتپیوسـتگیتوفیقبنمایم.
واهللولیالتوفیق
زمستان۱۳۹5
دکترمسعودفکری
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 مقدمه
یـِشفلسـطینی،آدونیـسرابزرگتریـنشـاعروچهـرۀادبـیدنیـایعـرب بعـدازمحمـوددرو

میداننـد.نـاماصلـیاشعلـیاحمـدسـعیداسـت.لقـبآدونیـس۱راآنتـوانسـعدا،رهبـر

یه،بهخاطـرفعالیتهـاوگرایـشعلـیاحمـدسـعیدبـه حـزبناسـیونالسوسیالیسـتسـور

کارمیخواسـتنـاماسـاطیرقدیمـیرازنـدهنگـهدارد. ایـنحـزببـهاوداد.سـعدابـاایـن

وشـاعربـرایهمیـنادبیـاتپیـش آدونیـسهـمپژوهشـگرومترجـماسـت،هـمروزنامهنـگار

از  و داشـته عـرب زبـانشـعر دگرگونـی در مهمـی نقـش او راخـوبمیشناسـد. اسـالم از

بزرگتریـنچکامهسـرایانسنتشـکنعـرببـهحسـابمیآیـد.آدونیـسنواندیـشاسـت

بـر نیمـۀدومقـرنبیسـتمانقـالبمدرنیسـتیبـهراهانداخـتو کـهدر  وخـالقوپویـا،آنقـدر

شـعرعربتأثیرگذاشـت.اوازکلیشـههایشـعرکالسـیکعربدورشـدوسبکجدیدی

اشـعارش در آدونیـس الهـام منبـع باسـتانی اسـاطیر کـرد. درسـت عـرب معاصـر شـعر در

یادتکرارمیشـوند. اوز اشـعار هسـتند.نـامخدایـانباسـتانیتمـوز،آدونیـسوفوئنیکـسدر

بـرشـعرعـربموجـبشـدبسـیاریاورابـاتـی.اس.الیـوت۲مقایسـه قـدرتتأثیرگـذاریاو

آدونیـس،معتقـداسـتاوهنجارشـکناسـتو کننـد.خالـدمتـاوا،مترجـمانگلیسـیآثـار

تفکـرعـربایسـتادهاسـت.درغـرباورابـانظراتـش علیـهریشـههایعمیـقتعصـبدر

داخلـی جنـگ بهدلیـل میشناسند.۳سـال۱۹۸5 عـرب تفکـر و فرهنـگ نابـودی دربـارۀ

یـسزندگـیمیکنـد پار کنـونبـاعنـواننویسـندۀآزاددر یـسرفـت.ازآنسـالتا لبنـانبـهپار

مینویسـد. و

کهنمادطبیعتوتجدیدحیاتساالنۀآناست. ۱. آدونیسنام یکیازخدایانیونانباستاناست
اثـرمهـمالیـوت،سـرزمینهـرزوچهـار ۲.تـی.اس.الیـوت)۱۹۶5-۱۸۸۸(شـاعر،نمایشـنامهنویسومنتقـدادبـیبـود.دو
کوارتـت،اورابـهرهبـرجنبـشنوسـازیشـعروشـاعریمعـروفکرد.سـبکبیان،سـرایشوقافیهبندیاششـعرانگلیسـی

نـوسـاخت.الیـوتبرنـدهجایـزۀنوبـلادبیبود. رااز
اینبخشازمنابعزیراستفادهشدهاست: ۳.در

گاندیهستم،نهچهگوارا«،سایتخبرآنالین، ۱۱/۹/ ۱۳۹0. عبدیزاده،حسین،»منمثل
(http://khabaronline.ir/detail/196078/)

 (http://www.startimes.com/f.aspx?t=23691162) .۲0۱0/۶/۱ تایمز، امین،»آدونیس«،موقعاستار
 (http://hamshahrionline.ir/details/72993) .۱۳۸7/۱0/۲5 ،زندگینامۀآدونیس«،سایتهمشهریآنالین«
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سوابق1

 سوابق تحصیلی

تـا۱۳سـالگیدرمکتبخانـه	  پـدرشآموخـتو کودکـیقـرآنوادبیـاتعـربرااز در
درسخوانـد.

بهارسال۱۹۴۴بهمدرسۀسکوالرفرانسویدرطرطوسرفت.۲ 	 
گرفت.	  کارشناسیفلسفه در۲۴سالگیازدانشگاهدمشقمدرک
سـال۱۹7۳ازرسـالۀدکتـریاشبـاعنـوان»الثابـتوالمتحـول«دردانشـگاهسـنت	 

کـرد. یـادیبـهپـا کـهجنجـالز کـرد ژوزفدفـاع

 سوابق اجرایی

کرد.	  لبنانمنتشر سال۱۹57بایوسفالخال۳،شاعرلبنانی،مجلۀشعررادر
سـالهای۱۹۶۹تـا۱۹۹۴مجلـۀمواقـفراپـسازسـهسـالهمـکاریبـامجلـۀشـعر 	 

کـرد. منتشـر
روزنامههـایالنهـار،الجریـده،لسـانالحـال،الکفـاحالعربـیودربخـشفرهنگـی	  در

روزنامـۀالسـفیرمطلـبمینوشـت.
کرد.	  ازسال۱۹7۴تا۱۹7۸دردانشگاهلبنانتدریس
پاریسهمکاریمیکند.	  ازسال۱۹۸0باانستیتویجهانعربدر
او	  یـساز پـاوآمریـکابـرایتدر ازسـال۱۹۸۱دانشـگاههاوپژوهشـگاههایمختلـفارو

کردند. دعـوت
سال۱۹۸۶بهفرانسهرفتواستاددانشگاهسوربنشد.	 
ازسال۱۹۸۹تا۱۹۹5دردانشگاهژنودرسداد.	 

 .http://modernarabicpoetry.blogfa.com۱.بیوگرافیآدونیس:
یه،قصیـدۀملـیایراکـهخـودش ۲. آدونیـسبهـارسـال۱۹۴۴درمراسـمبازدیـدشـکریالقوتلـی،رئیسجمهـوروقـتسـور

بـرایتشـکراورابـهمدرسـۀسـکوالرفرانسـویدرطرطـوسفرسـتاد. سـرودهبـودخوانـد.شـعربـردلرئیسجمهـورنشسـتو
الکتـابومجلـۀصـوتامـرأةبـود.در کـهمدیـردار لبنانـیاسـت ۳. یوسـفالخـال)۱۹۱7– ۱۹۸7(شـاعروروزنامهنـگار
کـردودرسـال۱۹55دوبـارهبـه  کار سـال۱۹۴۸دربخـشانتشـاراتومطبوعـاتدبیرخانـۀعمومـیسـازمانملـلمتحـد

لبنـانبازگشـت.
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سوابق سیاسی

بـدون	  یه۱، سـور سوسیالناسیونالیسـت حـزب بـه گرایشـش بهخاطـر ۱۹5۴ سـال
زنـدانبـهحزبملیاجتماعیسـوریپیوسـتو کمـه،یـکسـالزندانـیشـد.در محا

کـرد. بـاشوریدهسـریشـاعرانههمـراه را تنـدسیاسـیاش فعالیتهـای
یهراتأسـیس	  کـردشـاخۀچـپحـزبسوسیالناسیونالیسـتسـور سـال۱۹5۶تـالش

کردنـد. کنـد.اعضـایحـزبملـیاجتماعـیسـوریاوراازحـزباخـراج

جوایز
برندۀجایزۀادبیاتخارجیژانمارلیو،فرانسه،۱۹۹۳.	 
یامو،ایتالیا،۱۹۹۴.	  برندۀجایزۀویرونیاسیتادیو
برندۀجایزۀناظمحکمت۲،استانبول،۱۹۹5.	 
یایمدیترانه،پاریس،۲00۳	  برندۀجایزۀادبیاتخارجیدر
یهولبنان،انجمنبینالمللیشعرپیتسبورگ،۱۹7۲.	  برندۀجایزۀشعرسور
برندۀجایزۀانجمنفرهنگیلبنان۳،فرانسه،۱۹۹7.	 
یافتنشانلیاقتهنروادبیاتفرانسه،۱۹۹7.	  در
جایزۀشعرتاجطالیی۴،مقدونیه۱۹۹۸.	 
برندۀجایزۀشعرنونینو،ایتالیا،۱۹۹۸.	 
برندۀجایزۀلریسیپیا،ایتالیا،۲000.	 

۱.برایکسباطالعاتبیشترر.ک:همینمدخل،پیوستشمارۀ۱.
۲.ناظـمحکمـت)۱۹0۲- ۱۹۶۳(هـمشـاعرونمایشـنامهنویساسـتهـمنورپـرداز.آزادیخـواهتـرکومتولـدسـالونیکیای
ترکیـهبودنـد،یکـیاز کـهبخشـیازفرهنـگفولکـور گفـت.ترانههـایعاشـیقهایتـرک، یونـاناسـت.از۱۴سـالگیشـعر

ریشـههایاصلـیاشـعارحکمـتبـود.
یـادیازچهرههایمشـهورعالم کنـونایـنجایـزهرابـهتعدادز ۳..المنتـدیالثقافـیاللبنانـی،انجمـنفرهنگـیلبنـان،تا
گرفـتدورۀبعـدانجمـنجایـزۀدیگـریبـهاسـماو کـهجایـزۀایـنانجمـنرا کسـی کـردهاسـت.هـر فرهنـگوادباهـدا
جایـزهآدونیـسرابـهخانـممـراممصـری،شـاعر،وعبدالمنعـمرمضـاندادنـد.جایـزۀمحمـوددرویـش

ً
ثبـتمیکنـد.مثـال

رابـهسـلیمبـرکات،نویسـنده،دادنـد.جایـزۀمحمـدماغـوطرابـهامجـدناصـِرشـاعردادنـدوجایـزۀنجیـبمحفـوظرابـه
قاسـمحـداِدشـاعر.

کلیـلالذهبـی،راهـرسـالبـهشـاعریزنـدهمیدهنـدکـهشـهرت ۴.ازسـال۱۹۶۶جایـزۀشـبشـعرجشـنوارۀاسـتروگا،اال
وازطـالیخالـصاسـت. جهانـیدارد.ایـنجایـزهتاجـیدستسـاز
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برندۀجایزۀبیورنسون،نروژ،۲007.	 
گوته۱،فرانکفورت،۲0۱۱.	  برندۀجایزۀ
برندۀدومیندورۀجایزۀابنرشدازمؤسسۀآزاداندیشیابنرشد.۲	 

مهم ترین آثار آدونیس3
کتـابنظـرش	  ایـن  العربـی(:آدونیـسدر بـر شـعر عربـی )مقدمـة للشـعر  پیش درآمـدی 

دربـارۀبازنگـریدرمیـراثشـعرعربـیرامطـرحمیکند.اومعتقداسـتشـکل،مفهوم
باشـدوتغییـردرشـکلومفهـومبایـدبـاهـم کنـدتـابـارور ودیـدگاهشـعربایـدتغییـر

کـرد. کاظـمبرگنیسـیبـهفارسـیترجمـه کتـابرا باشـد.ایـن

رابـهروی	  ایـنکتـابدر ترانه هـای مهیـار دمشـقی )أغانـی مهیـار الدمشـقی(:آدونیـسدر
شـعرمـدرنگشـودوتأثیـرفراوانـیبرشـعرعربیگذاشـت.

ملکـوت در غبـار  )ملکـوت فـی الغبـار(:حاصـلگفتوگـویبلنـدصقـرابوفخـر،منتقدو	 
یـدسـال۱۳۹۱آنرابـاترجمـۀمحمـد روزنامهنـگارعـرب،بـاآدونیـساسـت.نشـرمروار

کرد. جواهـرکالممنتشـر

اسـت.	  آدونیـس  اشـعار منتخـب کتـاب ایـن الیـد(: فـی  )النجـوم  دسـت  در  سـتاره ها 
کـرد. اسـتادموسـیاسـوارآنرابـهفارسـیترجمـهوانتشـاراتسـخنسـال۹۳منتشـرش

کبـی، محمـد عبـده، محمـد رشـید رضـا، 	  گزیـده اشـعار السـیاب، شـوقی، الرصافـی، الکوا
الزهـاوی، عبـد الوهـاب، یوسـف الخال )مختارات من شـعر السـیاب/ شـوقی/ الرصافی/ 
کبـی/ محمـد عبـده / محمـد رشـید رضا/ الزهـاوی/ عبد الوهاب، یوسـف الخال(: الکوا
در سـعید خالـده همسـرش همـکاری بـا را  اشـعار گزیـده ایـن  از کـدام هـر آدونیـس

کـرد. کتابـیمجـزامنتشـر سـالهای۱۹۸۲–۱۹۸۳در
دیوان شعر عربی)درسهجلد(۱۹۹۶.	 

تولـداوجایـزۀ فرانکفـورت،وطـنگوتـه،ودرسـالروز ۱.جایـزۀادبـیگوتـهمعتبرتریـنجایـزۀادبـیآلمـاناسـت.هـرسـالدر
برنـدگان یـد)۱۹۳0(وآدونیـساز گوتـهرابـهبرنـدهاهـدامیکننـد.هرمـانهسـه)۱۹۴۶(،تومـاسمـان)۱۹۴۹(،زیگمونـدفرو

گوتههسـتند. جایـزۀادبـی
۲.برایکسباطالعاتبیشترر.ک:همینمدخل،پیوستشمارۀ۲.

کرد. آنآدونیسرامعرفی کتابشعرمعاصرعربرانوشتودر کدکنی ۳.سال۱۳۸0محمدرضاشفیعی
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 گزیده ای از نظرات آدونیس
 آدونیس و درگیری در سوریه

انقـالب یهبـرایحمایـتاز یهوبهـارعربـیاسـتواینکـهسـور آدونیـسمنتقـدانقـالبسـور
کـردهو یهاشـاره بـهسـیطرۀفرانسـهبـرسـور کـرد.او بـهمخالفـانغربـیاشپنـاهبـردرامحکـوم
کـهروزی کسـانیسـروسـامانبگیـرد کمـک میگویـد»چگونـهممکـناسـتحکومـتبـه

کـردهبودنـد؟«  رااسـتعمار کشـور خودشـانایـن
کشـورشبایـدبـدون یهناراحـتومعتقـداسـتوضعیـت کنونـیسـور اوازوضعیـت
هیچخشـونتمسـلحانهایباانتخاباتیآزادوسـالماصالحشـودواستفادهازاسلحههیچ
کشـورهایخارجـیبهخصـوصدخالـتنظامیشـانرا توجیهـینـدارد.آدونیـسدخالـت
کـهابـزارجهـانغـرباسـتوبهانـهایبـرای یهنمیپسـندد،دخالتهایـی دربحـرانسـور
رسـیدنبهاهدافشـان.۱اومعتقداسـتتغییروتحولبایدهمهجانبهباشـد»تازمانیکهزن
کـهاورابـهبنـدکشـیدهاسـترهـانشـود،انقالبهـایعربی قیـدوبندهـایشـرعی عـرباز

بـهنتیجـهنمیرسـد«.۲

 آدونیس و بهار عربی
بیـنمیبـردوآنرابـهعملیـات یـخنشـاندادهاسـتخشـونتانقالبهـایمردمـیرااز تار
بهـار  از پـس اسـت معتقـد آدونیـس میکنـد.۳ تبدیـل  کشـتار و غـارت تخریـب، انتقـام،
یـک تـا کابـوسمیدانـد یـک بیشـتر را کنونـی اوضـاع او اسـت. نـداده تغییـریرخ عربـی
کشـتاروسـلبآزادیمیتوانـدبـه یـایشـیرین.شـورشهایمشـروعمـردمعلیـهظلـم، رؤ
ایـنانتفاضههـاسـودمیبرنـد.آدونیـس کـهاز نفـعنیروهـایارتجاعـیواصولگرایـانباشـد
ایدئولـوژیافراطـیسـلفیوفرقهگرایـیبرخاسـتهاسـت،بـا یهاز معتقـداسـتانقـالبسـور
کـهسـودایآزادیوطـندارنـدوخودشـانراملـیمیداننـد.آدونیسابتدا انقالبیونـیسـلفی
تونـسومصـررانپذیرفـت. انقالبهـایعربـیراضـیبـودامـاحکومـتاسـالمگراهادر از
فـردی دیکتاتوریهـای او اعتقـاد بـه میدانسـت.۴ فاشیسـت را مصـر المسـلمین اخـوان

یاوینتقدالمعارضة«،موقعالعربیة،۲0۱۲/۳/۲۱. ۱.»آدونیسیدعولالصالحبسور
(http://arabic.cnn.com/2012/entertainmen)

المرأةمنالشرعالذییلغیهویتهالنتنجحالثورةالعربیة«،۲0۱۳/۲/۲۲. ۲. الجابری،یاقوت،»آدونیس:اذالمتحرر
)http://www.addustour.com/16873) ۳.»آدونیسیصفالربیعالعربیبالکذبةالکبیرة«،۲0۱۳/۶/۶،

یةوالربیعالعربیویتهماالخوانفیمصربالفاشیین«،موقعاألهرام، ۴.الشوادفی،محمد،»آدونیسینتقدالثورةالسور
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میرونـد. بیـن  از سـلفیها و المسـلمین اخـوان گروهـی دیکتاتـوری از راحتتـر بسـیار
»چنانچـهچنیـنگروههایـیبـهحکومـتبرسـند،بایـدحداقـلیـکقـرنتمـاممنتظـربمانیم
تمـدنوفرهنـگارائـه تـاازسیطرهشـانخـارجشـویم.اخـوانالمسـلمینهـمتصویـربـدیاز
اندیشـهافراطگـراسـتهـمدرعمـل.اغلـبمسـلمانانهمبا انسـان؛هـمدر میدهـد،هـماز

آنهـاهمـراهنیسـتند«. ۱

 یهودیان، صهیونیسم و فلسطین
آمریـکا، کنیـم.چـهازیهودیـانفرانسـهباشـندچـهاز »بایـدبـهباهوشـییهودیـاناعتـراف
فرانسـویحـرف فرانسـه  در میداننـد. معیشـتخـود ازجامعـۀمحـل راجزئـی خودشـان
نظـردارد.یهودیـان کـهیـکفکـرفرانسـویمسـتقْلمنافـعملـتفرانسـهرادر  میزننـد،انـگار
یـاد،متنـوعوفرهنگـیبـاالدارنـد.بـاشایسـتگیودانشـیصحیـحوجـدی موهبتهـایز
یهودیـان برعکـس دقیقـًا را اعـراب  رفتـار او نیسـتند«. هـم عامـی و نـادان میکننـد. کار
شـما و هسـتیم چنیـن عربهـا مـا میگوینـد میکننـد بـاز دهـان تـا »عربهـا میبینـد.
قـدرت عـدم دلیـل را یهـودی و عـرب رفتـار تفـاوت آدونیـسهمیـن فرانسـویهاچنـان«.
مذمـت را اعـراب کاهلـی و ازخودبیگانگـی و میبینـد دیگـران بـا فاصلهشـان و اعـراب
اوشکسـتمیخورند.البتهآدونیس از کهدشمنشـان،اسـرائیل،رانمیشناسـندو میکند
جدیـتوشایسـتگیودانـشراویژگـییهودیهـامیدانـدنـهدولـتاسـرائیل.برعکـس،
کـهخـودرا اودولـتاسـرائیلرابسـتهمیدانـد»آیـابـههویـتاسـرائیلیاجـازهخواهنـدداد
بـهآینـدۀرابطـۀاعـراببـا کنـد،یـامیخواهـدهمچنـانبسـتهبمانـد؟«او بـردیگـریعرضـه
یـادبـه تمـاماندیشـههایشیـکنتیجـهمیگیـرد»مـنشـخصًاز از اسـرائیلناامیـداسـتو

نیسـتم«.۲ خوشبیـن صلـح

آدونیس و جدایی دین از سیاست
آدونیـسشـاعرینوگراسـتوگفتوگـویفرهنـگعربـیبـافرهنگهـایجهانـیراضـروری
میدانـد.اعتقـادداردبـرایاینکـهارزشهـایمدنـیپایـۀدولـتباشـد،بایـدفرهنـگعـرب
کـه بهطـوری شـود وارد جهانـی فرهنـگ بافـت  در دیگـر فرهنگهـای بـا گفتوگـو  بـرای

  (http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/71/172057) .۲0۱۲/۲/۱۳ 
یة«،موقعوکالةأنباءالشعر،۲0۱۳/۴/۱۹. والثورةالسور ۱.»آدونیسیهاجمویحذرمنالثوار

(http://www.alapn.com/ar/news.php)

کالم،محمد،ملکوتدرغبار.  ۲.جواهر
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ایـنفرهنگانـدنداشـته کـهخـارجاز کسـانی برابـر فرهنـگعربـیهویتـیقائـمبـهذاتدر
تغییـرضـروری درحـال عربـی بـرایجوامـع را ازسیاسـت دیـن آدونیـسجدایـی باشـد.
کـرد،بایـددیـنوزندگـی میدانـد.»نمیتـواندولـتوسیاسـتمـدرنرابـربنیـاددیـنبنـا
کـرد.دیـنبایـدامریخصوصیوآزمونیشـخصیباشـد.جامعه مدنـیراکامـاًلازهـمجـدا
اعتقاداتدینیوغیردینیشـان کههمهبتوانندآزادانهصرفنظراز بایدبهموقعیتیبرسـد

کننـد«.۱ عقایدشـانرابیـان

آدونیس و اسالم و قرآن2

کثریـتتوصیـفمیکنـدوآنراعلـتعقبماندگـیعربهـا آدونیـساسـالمرااسـالما
آداب کـهافقـیبـرایاندیشـهوپرسـشنیسـتبلکـهفقـطمجموعـهایاز میدانـد،اسـالمی
ورسـومدینـیاسـت.آدونیـسبـاهـرچـهعنـواناسـالمیداردمقابلـهمیکنـد.»اسـالمبـرای
مـنمهـماسـتپـسآنرابـهچالـشمیکشـم،امـانسـبتبـهآنحـسبـدیهـمدارم.اسـالم
برایـماهمیـتنداشـت  گـراینقـدر ا درخـون،زندگـیوفرهنـگمـنریشـهدوانـدهاسـت.
ازآنصرفنظـرمیکـردم«.بـاقـرآنهـممخالـفاسـتچـونبـهاعتقـاداوقـرآنرشـدشـعر
کـردوارتبـاطبیـنشـعرواندیشـهراگسسـت.برایهمینشـعرصدراسـالم عـربرامتوقـف
شـعریضعیـفوپسـتاسـت؛نـوآورینـدارد.نـهبـرشـعرعربـیتأثیـریگذاشـتهنـهبـرجان
کتابـیروشـنفکرانهببیننـدومیگوید مسـلمانان.۳آدونیـسازمسـلمانانمیخواهـدقـرآنرا
»کاریبـهاسـالمبهعنـوانیـکدینندارم،میخواهمفهماسـالمیازنـصقرآنرانقدکنم«.
متفکـراناسـالمیازحرفهـایآدونیـسدربـارۀقـرآنخشـمگینشـدندواورادسـتپروردۀ

فرهنـگغربـیمیداننـد.

.http://www.persian.rfi.fr۱.خلجی،مصطفی،»آموزههایآدونیسبرایجوامعبسته«،۲0۱۳/۴/۲0،
اینبخشازمنابعزیراستفادهشدهاست: ۲.در

.http://www.youtube.com/watch?v=BxFsnSvb-0Yرأیآدونیسفیالدینوالسیاسهوسببتخلفالعرب«،«
محمد،رشاد،»ادونیسیهاجمالقرآن«،موقعمنتدیاسالمالیوم،۲00۶/۱۱/۲۹.

(http://muntada.islamtoday.net/t17020.htm)

زنجیر،عبداهلل،»آدونیسواالسالمالعظیم«،موقععالءالدینزعتری،۲0۱0/7/۲۳.
(http://www.alzatari.net/research/708.html)

الصویانی،محمد،»آدونیسوالشعراالسالمی«،موقعالریاض،۲00۹/5/۲۴.
(www.alriyadh.com/2009/07/24/article447086.html)

۳.همان.
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آدونیس و زن

کـهصرفـًادرجسـممحـدودنیسـت.»زناز زندرخیـالوشـعرآدونیـسجوهـریاسـت
دیـدگاهمـنچیـزیفراتـرازجسـموفراتـرازشـریکزندگـیاسـت؛زنتجسـمژرفایـیاسـت
پـیآنـم«.ماننـدمحیالدینعربیکهمعتقداسـت»برایرسـیدن زندگـیپیوسـتهدر کـهدر
کـرد«.وایـنیعنـیزنراهـی  بـهخـدا،میبایسـتازعالـمزنانگـیعبـور انسـانبـهمطلـق،و
کـههمچنـان زندگـیاشدوسـتداشـته یـادیرادر  اسـتبهسـویمطلـق.آدونیـسزنـانز
تقابلـشبـافرهنـگعربـی هـمدوستشـاندارد.بـهنظـرشدوسـتداشـتنزنـانبخشـیاز

اسـت،امـاهـرآنچـهرابـرایخـودمیخواهـدبـرایهمسـرشنیـزمیخواهـد.
نظـر  از کـه بـهجسـمزندارد المـرأةنگاهـی فـیجسـد یتمـزق یـخ التار کتـاب اودر
گفتنـی.»زنانسـاناسـت،نـهجسـمیصـرف فرهنـگموروثـیوحکومتهـاتابـواسـتونا
درخدمـتمـرد«.اوزنـانغربـیراآزادمیدانـدومعتقـداسـتآنهـاحـقوحقـوققانونـی
گرفتهانـد.زندرجوامـعغربـیاحسـاسمیکنـدمیتوانـدخـارجاز کمـال خـودراتمـامو
کـسعشـقبـورزد.امـاچـونزندگـیاجتماعـیچیـزی چهارچـوبزندگـیزناشـوییبـههـر
قانـوناسـتبـازهـممشـکالتیریشـهایوبنیـادیدرسـاختارجامعـۀغربـیاسـت، فراتـراز
کـهنشـانمیدهـدنـگاهپسـتبـهجسـمزنهمچنـانوجـوددارد.بـاایـنهمـه مشـکالتی
قیـدوبنـدوزنجیرهایـشآزادشـودزنخودبهخـود آدونیـسمعتقـداسـتزمانیکـهمـرداز

آزادخواهـدشـد.۱

هم نوایی آدونیس با شاعران ایرانی2

آذرماه۱۳۸۴ ) ۲005م(وزارتفرهنگوارشاداسالمیبابرنامهریزیخانۀنقدایرانآدونیس
گالـریثالثبرایگروهیازشـاعرانایرانیشـعرخواند. کـرد.آدونیـسدر  رابـهایـراندعـوت

اینبخشازمنابعزیراستفادهشدهاست: ۱.در
الخواثری،زبیده،»آدونیسیتحدثعنالمرأةوعنقصیدتهقبرمنأجلنیویورک«،موقعالجزیرةالفنیة.

(http://www.aljaziralfania.com)

الصکر،حاتم،»آدونیسیراجعالتاریخعبرجسدالمرأةشعریا«،موقعألف،۲007/۱۲/۱.
(http://www.aleftoday.info)

»المرأةعندآدونیس«،بهنقلازشرقاألوسط. 
  (http://www.aftabir.com/news/view).۱۳۸۴/۹/۱۳۲.»همصداییآدونیسباشاعرانایرانی«،روزنامۀایران،
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رفـتوآرامـگاهحافـظوسـعدیرادیـد.سـال۲00۸دربـارۀسـفرشبـه همچنیـنبـهشـیراز
بـود«. فرهنگـیام دیدارهـای زیباتریـن  از »ایـران گفـت آن در و نوشـت کتـاب یـک ایـران
کـرد»اینموضع انقـالب57ایـرانبـهرهبـریامـامخمینیحمایت آدونیـسدراشـعارشاز
همـۀمتفکـرانمعـروفجهانـیماننـدمیشـلفوکـواسـت.مـنطـرفدارهـرنـوعحکومتـی
ایـنبیـنخطاهایـیهـموجـود بیایـد،هرچنـددر کـهبـاانتخـابومیـلمـردمسـرکار هسـتم

داشـتهباشـد«.۱

 نگاهی به اشعار آدونیس2
ادبیـات گرفـت،امـادربیستسـالگیبـااشـعارمنثـورشدر ابتـداازشـعرایشـیعهتأثیـر  او
کمکـمحتـیلحـنوسـاختارشـعرکالسـیکعـربراهـمبـرای عـربصاحـبسـبکشـد.
زبانشـعریجدیدتغییرداد.آدونیسرامیتوانبامدادشـعرعرب دسـتیابیبهیکدسـتور
کـهمفاهیـممتضـادومتناقـضرادراشـعارش دانسـت.شـعراوانسـجامبیرونـینـدارد،چـرا
کنـدبـدون گویـادوسـتداردخواننـدهراسـرگردانببینـدواورامتقاعـد درهـممیآمیـزد.
بـارویکردیمدرن پیـشداوریبـهجهـانبنگـرد.مدرنیتهدرونمایۀشـعرآدونیساسـت.او
کالمـشهـمپـروردۀهمیـننـگاهاسـت.حتـیاحساسـاتش بـهجهـانپیرامونـشمینگـردو
کـهسـاختاریمشـابهاشـعارکالسـیکعربـیدارنـدبـامدرنتریـنشـیوهبیـان رادراشـعاری
کـرده ارزشـمند بـرایجـوانعربزبـان را بـهجهـانشـعرهایش او مـدرن رویکـرد میکنـد.
اسـت.البتـهآدونیـسهمـۀابعـادمدرنیتـهرانمیپسـندد.بـاقـدرتمقابـلاسـیریانسـان
از نفـرت بـا  و میکنـد انتقـاد  قدرتمـدار و اقتصـادی سـاختارهای از و میایسـتد مـدرن

خشـونتمیگویـد. 

»آدونیس:أنامعالثورةاالیرانیةونوبلالتعطیللعرب«،۲00۹/۸/۱۱.
(http://sns.sy/sns/?path=news/read/3822)

اینبخشازمنابعزیراستفادهشدهاست: ۳.در
اسوار،موسی،ستارههادردست،تهران،نشرمروارید.

»آدونیس،بامدادشعرعرب«،سایتآفتاب،  ۱۳۸۶/۳/۲ .
(http://www.aftabir.com/articles/view/art_culture)

  (http://www.persian.rfi.fr) .۲0۱۳/۴/۲0خلجی،مصطفی،»آموزههایآدونیسبرایجوامعبسته«،
ازسنتهایعربی«،ترجمۀیوسفعلیخانی،سایتجهةالشعر. خلیل،میشل،»فرار

(http://www.jehat.com/Jehaat/Pr/PrPoets/adonis.htm)
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آدونیـساسـت. اسـتفادهازنمادهـاوسـمبلهایتاریخـیاعـرابشـاخصۀمهـمآثـار
اوشـخصیتهایشـعرهایشرابـااسـتفادهازهمیـننمادهـابـاظرافـتپـردازشمیکنـد.
کهباتصاویریغریبوخالفعرفشـعر آدونیسآشـنازداترینشـاعرادبیاتامروزاسـت
میگویـد.معتقـداسـتشـعرنـومکاشـفهگونهاسـتومکاشـفهبیـرونجهیـدنازمفاهیـم
کـهفـردبـاخوانـدنشـعرازجهـانعـادیفراتـررود.بـرایهمیـنبـا عـادیاشیاسـت،طـوری

واژههایـیدشـوارشـعرمیگویـدتـامعانـیجدیـدبیافرینـد.

حوزه های چهارگانۀ شعر آدونیس
گفـت مـوزونچندوزنـیسـرود،سـپسشـعرسـپید  حـوزۀموسـیقی:آدونیـسابتـدااشـعار
بـهشـعرچندوزنیبازگشـت.گاهیحتیایندونوعشـعر بـهاقتضـایمقطـعوموضـوعبـاز و

کنـارهمقرارداد.  رادرمنظومـهایواحـددر
واژهنبایدمعنایفرهنگلغتیوعرفیداشـتهباشـد،بلکه حوزۀزبان:»درشـعرامروز
بایـدبـامعنـایجدیـدیهمـراهشـود.هیـچواژهایمسـتقاًلزشـتیـازیبـانیسـتوارزشـی

کالممیآفرینـد«. واژۀدیگـرنـدارد،ارزشواقعـیواژهراسـیاق کمتـریـابیشـتراز
بردتاتصاویرمتوالیناآشـنا حـوزۀتصویـر:»بایـدهمزمـانتصاویرسـادهومرکببهکار
بـهذهـنهجـومآورنـد«.هجـومتصاویـربارسـنگینیبرایتخیـلمخاطباسـت،آنقدرکه
بـرنمیآید،بـااینهمهشـعراورابهعنوانیک اغلـبازعهـدۀتفکیـککلیـۀعناصـرشـعراو

کلیـتمیپذیـردولـذتمیبرد.
ایـنحـوزهشـاعرازگذشـتهمیگویـد،سـپسگریـزیبهحـالمیزند حـوزۀسـاختار:در
کنـاردوسـاختار  بـهگذشـتهبـازمیگـردد؛همچنیـنازتداعـیمعانـیوتداعـیآزاددر بـاز و
نمایشـیهـم مرکـبوسـادهاسـتفادهمیکنـد.آدونیـسدرمنظومههـایبلنـدشازسـاختار
بـا وهـمشـعرهایی دارد وهایکـووار اسـتفادهمیکنـد.هـمشـعرهایتکسـاختی،سـاده

واقـعپانوشـتوحاشـیۀشـعراونیـزبخشـیازشـعراوسـت. پانوشـتوحاشـیه.در
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پیوست  1

حزب عربی سوسیالیستی بعث  )حزب البعث العربی االشتراکی(

وزکـیارسـوزیدر کـهآنرامیشـلعفلـق،صـالحالدیـنالبیطـار یـکحـزبسیاسـیبـود
کردنـد.بعثیسـم،آمیـزهایاز یهتأسـیس سـور

سوسیالیسـتی عالیـق و عربـی، سوسیالیسـم عربیسـم، پـان عربـی، ناسیونالیسـم
و رسـتاخیز و رنسـانس خواهـان بعثیسـم بـود. حـزب ایـن ایدئولـوژی ضدامپریالیسـتی، و
یکـیشـدنجهـانعـرباسـت.شـعارآن»اتحـاد،آزادی،سوسیالیسـم«)»وحـده،حریـه،

اسـت. غیراعـراب دخالـت و کنتـرل قیـد از آزادی و عربـی اتحـاد اشـتراکیه«)خواهان
ایـنحـزبدر7آوریـل۱۹۴7درنتیجـۀادغـامجنبـشعربـیبعـث،بـهرهبـریعفلـق
کشـورهایعربـی والبیطـار،وبعـثعربـیبـهرهبـریارسـوزیتأسـیسشـدوبهسـرعتدر
کرد.در۱۹5۲،اینحزبباحزبسوسیالیست ازجملهعراقوسوریهشاخههاییتأسیس
کـرمالحورانـیادغـامشـده،حـزبعربـیسوسیالیسـتیبعـثرابـهوجـود عربـیبـهرهبـریأ
آورد.ایجـادایـنحـزبموفقیتـینسـبیبـودوبـهدومیـنحـزببـزرگدرمجلـسسـوریهبـدل
شـد.ایـنمسـئله،همزمـانبـااسـتحکامفزاینـدۀحـزبکمونیسـتسـوریه،منجـربهتأسـیس
جمهـوریمتحـدۀعربـی،اتحـادیازسـوریهومصـر،گردیـدوکودتـای۱۹۶۱ سـوریهایناتحاد

راازهـمپاشـید.

پیوست  2 

مؤسسۀ آزاداندیشی ابن رشد1

هسـتند مسـتقل عـرب و مسـلمان اندیشـمندان  از گروهـی ابنرشـد آزاداندیشـی مؤسسـۀ
آلمـانبـهرسـمیتشـناختهشـدهاندوسـاالنهجایـزهایرابـرای کـهازسـال۱۹۹۸در کـه
نـوآورعربـیمعرفـیمیکننـد.ایـنمؤسسـه بیـاناندیشـۀآزادودموکـراتو بهتریـنچهـرهدر
اولیـنجایـزۀخـودرادرسـال۹۸بـهشـبکۀالجزیـرۀقطـراختصـاصدادودومیـِنآنرادر
کـرد.اعتبـارعلمـیجایـزۀایـنمؤسسـهبـرایبسـیاریازمحافـل  سـال۹۹بـهآدونیـساعطـا

1.  http://www.ibn-rushd.org
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کهبرندۀجایزۀابنرشـد ونهادهایعلمیوآموزشـیجهانمحرزومشـخصاسـتتاآنجا
هرسـالهبهعنوانبزرگترینچهرۀعربیرسـانههایجهانمطرحمیشـود.

ایـنمؤسسـههمچنیـنمجلـهایالکترونیکـیبـاعنوانمنبرابنرشـدللفکرالحرمنتشـر
میکنـدکـهنـامبزرگتریـنچهرههـایعلمیجهانعربدرفهرسـتنویسـندگانمقـاالتآن
کنـونبیـشازپانصـدمقالـۀعلمیدراینمجلهمنتشـرشـدهاسـت. همـوارهدیـدهمیشـود.تا
مهمتریـنمسـئلۀمـوردبررسـیایـنمجلـهنقـداندیشـۀابنرشـدوتطبیـقآنبـاجریانهـای

فکـریومسـائلروزاسـت.
العظـم،شـوکت الجابـری،صـادقجـالل آدونیـس،عابـد بزرگـیهمچـون چهرههـای
یـدو...درتأسـیسمؤسسـۀابنرشـدوانتشـارمجلـۀ گیالنـی،حیـدرعبدالشـافی،حامـدابوز
آنسـهیمبودنـد.سـاالنهبیـشازبیسـتچهـرۀعلمیمطـرحعربیواروپایـیبهعنوانهیئت

داورانایـنمؤسسـهانتخـابمیشـوندتـابرنـدۀجایـزۀابنرشـِدسـالرابرگزیننـد.
برخیازاصولواهدافاساسیاینمؤسسهاینچنینبیانشدهاست:

مؤسسۀابنرشدهیچگاهبهدنبالسودآوریمالینیست.	 
مؤسسـۀابنرشـدبهدنبـالتحقـقمردمسـاالریهمـراهبـاآزادیوعدالـتاجتماعـی	 

کـهبـهنـامدیـن،ملیتیـاقومیتخود اسـتوهیـچگاهازجریانهایـیانحصارطلبـی
فعالیـتمیکننـدحمایـتنمیکنـد.

ایـنمؤسسـهزمینـهایرابـرایگفتوگـویآزادمیـانتماماندیشـههاوادیانوانسـانها	 
فراهـممیکند.

اینمؤسسـۀآلمانی،باجذبنویسـندگانواندیشـمندانحوزۀعلومانسـانیواسـالمی
جهـانعـربوغـرببـرایمطالعـاتعلمـیخـود،نـامابنرشـدرابهعنـوانبزرگتریـنمتفکـر
اسـالمیعربـیوغربـیانتخـابکـردهاسـت.مهمتریـنموضوعاتـیکـهدرایـنمؤسسـهبـدان
پرداختـهمیشـودرسـانهوارتباطـات،آزادیزن،اندیشـۀانتقـادی،فعالیـتگروهی،فلسـفهو

عقالنیـت،ادبیـاتمتعهـد،اصـالحدینی،حقوقبشـروتولیداتسـینماییاسـت.


