
 اش عصيان است آدونيس، شاعری که حرفه
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اگر من نقد نکنم، ديگر وجود ندارم. من نظر و انديشه ای خود را بيان می کنم و در حق کسی بی عدالتی نکرده ام. اگر نظر من با ديگران 
 تديشه من نيسمتفاوت نباشد، آن ديگر ان

 

 رخساِر مهيار

  آتش است

  سرزمين ستاره های آشنا را

  می سوزاند 

  اينک از مرزهای خليفه گذر می کند

  پرچم زوال به دست گرفته

  تمام خانه ها را ويران می کند

  اينک امامت را نمی پذيرد

  و نا اميدی خود را چون نشانه ای

  های مهيار دمشقی) بر چهره فصول می گذارد. (ترانه

  برای ديدن مصاحبه با آدونيس اينجا را کليک کنيد.

ساعت وقت داشتيم. خانه آدونيس، ده دوازده کيلومتری از مرکز پايتخت فرانسه دور است.  ۵وقتی از قطار در پاريس پياده شديم کمتر از 
اختمان های بلند که بانک های و شرکت های چند مليتی در آنها پس از حدود يک ساعت به محل سکونتش رسيديم. منطقه تجاری پر از س

طبقه ای زندگی می کند. منطقه ای شبيه به نيويورک. آنجا که رسيديم، به ياد قصيده  ٣٧جای گرفته اند. او در يک ساختمان مسکونی 
نماد سرمايه داری که او آن را "تُهی از مشهور آدونيس "گوری برای نيويورک" افتادم. آدونيس در اين شعر نيويورک را، به عنوان 

انسانيت می خواند"، به زنی تشبيه می کند که "در يک دستش کهنه ای به نام آزادی دارد و در دست ديگر گلوی کودکی را می فشارد ، به 
  نام زمين". شاعر امروز اما اينجا در سايه غول های سرمايه داری زندگی می کند.

  نيستم از کشورهای عرب نفت خيز

 منتقدانش آدونيس را فردی می دانند که از خود بتی ساخته تا ديگران او را پرستش کنند. اهال و سهال، با اين کلمات و با چهره ای خندان

اما از من و همکارانم، پذيرايی می کند. آدمی ميان قد، مهربان و فروتن يافتم اش. در جريان گفتگو بارها شوخی کرد. امسال 
ساله شد. اما همچنان حافظه ای قوی و ذهنی روشن دارد. آخرين بازمانده نسل اول شاعران پيشگام معاصر عرب در  ٨٥دی) ميال٢٠١٥(

آپارتمان کوچکی زندگی می کند. از او پرسيدم چرا هنوز وياليی برای خود نخريده؟ گفت، "از کشورهای امير نشين عرب نفت خيز 



به سختی قدم بر می داشتيم چون انبوه کتاب ها راه رفتن را سخت کرده بود. در سالن   مانش شديم،نيستم". وقتی وارد راهروی تنگ آپارت
قفسه ها، ميزها و حتی صندلی ها کتاب بود. در واقع غير   روی زمين،  پذيرايی کوچکش، به هر سو که نگاه می افتاد، کتاب ديده می شد؛

خته خودش بود، چيز ديگری به چشم نمی خورد. ما برای اينکه دوربين ها را جابجا از کتاب و تابلوهای کوچکی که بعضی از آن ها سا
  بايد کتاب ها را از يک کنج سالن به کنجی ديگری می برديم.  کنيم،

  انقالب در شعر عربی

در برابر شکری  ساله بود که در زادگاهش ١٣سال است که علی احمد سعيد اسبر با نام مستعار آدونيس، شعر می سرايد.  ٧٠بيش از 
مجموعه شعر از او چاب شده است، شعری که از ديد هواداراش  ٢١القوتلی، نخستين رئيس جمهوری سوريه قصيده خواند. امروز 

سال است که آدونيس پرچم عصيان، هنجار گريزی، ويرانگری و به چالش کشيدن  ۶٠انقالبی در شعر عربی بوجود آورد. نزديک به 
  اسالمی در شعر و تفکر را در دست دارد.ميراث فرهنگی عربی، 

  
ساله بود که در زادگاهش در برابر شكري القوتلی،  ١٣سال است که علی احمد سعيد اسبر با نام مستعار آدونيس، شعر می سرايد.  ٧٠بيش از 

  نخستين رئيس جمهوری سوريه قصيده خواند

ميالدی، در کنار محمد الماغوط، انسی الحاج، شوقی ابی شقرا و  ١٩۵٧او با راه اندازی مجله "شعر"، همراه با يوسف الخال در سال 
ر عرب زير نام قصيده نثر يا شاعران ديگر، از اوزان قديم و وزن عروضی خليل فراهيدی سرکشی کرده و جريان تازه ای را در شع

شعر سپيد، پديد آوردند و ساختار شعر کالسيک را درهم کوبيدند. پيش از پيدايش اين جريان، بدر شاکر السيّاب و ناِزک المالئکه در 
عر عراق جريان شعر آزاد يا شعر تفعيله را زير تاثير شاعران و تئوريسين های ادبی مدرن غرب، مخصوصا تی. اس. اليوت، شا

 سرشناس آمريکايی بريتانيايی، پی ريختند. اوزان ادواری و تفعيالت يا ريتم در اين شعر حفظ می شود اما شاعر ديگر پايبند به بيت دارای

  دو مصراع و يک قافيه نيست. اين جريان عصيانی بود بر شعر کالسيک عربی.

نيازمندی های عصر نو نمی دانستند و با تاثير پذيری از جريان آدونيس و همراهانش، هم شعر کالسيک و هم شعر تفعيله را پاسخگوی 
های مدرن غربی، بخصوص فرانسوی، شعر سپيد را عرضه کردند که خالی از هرگونه وزن و قافيه است. اين شعر بر موسيقی و آهنگ 

ر به سوی افق های تازه و مانع بيان درونی درهم تنيده با تجربه و وجدان شاعر استوار است. آن ها وزن و قافيه را مانع حرکت شاع
انديشه اش می دانستند. فشردگی، توفندگی، اجمال، رمزگرايی، معانی پنهانی، آشنايی زدايی و وحدت اورگانيک، از مهم ترين ويژگی 

  های قصيده نثر عربی خوانده می شود.

  خلق جهان نو

ر اين جريان نو نقش داشت. دغدغه او از ابتدا، خلق يک زبان تازه آدونيس، با تئوری پردازی در زمينه شعر سپيد، بيش از ديگران د
بوده. او اولين شاعر عرب محسوب می شود که مفهوم تثوير اللغه يا انفجار زبان را وارد شعر معاصر عرب کرد. از ديدگاه او، زبان 

زبان شعری بايد در حالت پويايی و تجربه مدام برای  برای اينکه زنده بماند، بايد توانايی های بی پايانش را بروز دهد. به بيان ديگر،
ت دستيابی به معانی تازه و بيرون رفتن از مفاهيم عادی اشياء باشد. زيرا او شعر را، هنر زبانی می داند که وظيفه آن آفرينش و ابداع اس

ابطه بين کلمه و اشياء و بين خواننده و زبان را نه تعبير و توصيف جهان. شعر از از نظر آدونيس، نوع نگاه به جهان را تغيير می دهد، ر
  تغيير می دهد و از اين راه تصوير متفاوتی از جهان بدست می آيد.

  آميزه ای از انديشه های متضاد

ميالدی منتشر شد و مهم ترين مجموعه شعرش  ١٩۶١که در سال  ترانه های مهيار دمشقیاين ويژگی ها و نگاه نو آورانه آدونيس، در 
نده می شود، به خوبی تبلور يافته است. در اين ديوان او نقاب مهيار را می پوشد تا تاريخ و ميراث عربی اسالمی را نقد کند و انديشه، خوا

دردها و تجربيات خود را باز گويد. مهيار يک شخصيت واقعی است، همان مهيار ديلمی؛ شاعر شيعه ايرانی تبار قرن چهارم هجری 
  ينکه آوارگی درد مشترک هر دو بوده، او را انتخاب کرده است.قمری. شايد برای ا

__________________________________________  



آدونيس از آبشخورهای فرهنگی، انديشه ها و جريانهـای مختلف و حتی متضاد شرقی و غربی، تاثير پذيرفته که در شعر او آبديده شده 
صلح،   اند. دنيای شعری او سرشار از رمزها و اسطوره ها است با بن مايه های فلسفی، عرفانی و سوررئاليستی. خدا، شيطان، جنگ،

  از واژه هايی است که در شعر او به آن برمی خوريم که بيانگر روح عصيانگر آدونيس است.سکس، شراب و ديوانگی 

___________________________________________  

آدونيس از آبشخورهای فرهنگی، انديشه ها و جريانهـای مختلف و حتی متضاد شرقی و غربی، تاثير پذيرفته که در شعر او آبديده شده 
صلح،   عری او سرشار از رمزها و اسطوره ها است با بن مايه های فلسفی، عرفانی و سوررئاليستی. خدا، شيطان، جنگ،اند. دنيای ش

سکس، شراب و ديوانگی از واژه هايی است که در شعر او به آن برمی خوريم که بيانگر روح عصيانگر آدونيس است. همين شيفتگی 
د و ستايش افراط آميزش از روح طغيانگر صوفی ها را نشان می دهد. او يکی از مهم عجيب او به عرفان و تصوف را توضيح می ده

ترين کتاب های خود را هم به بررسی نقاط اشتراک بين تصوف و سوررئاليسم اختصاص داده و برجسته ترين نقطه اشتراک اين دو 
  جريان را شورش و اعتراض دانسته است.

  عصيان در برابر انديشه ای "ايستا"

رای آدونيس شعر با انديشه رابطه ای ناگسستنی دارد. همين است که در کنار شاعر بودن، او نقاد ادبی، مترجم و صاحب انديشه است که ب
پژوهش علمی انجام داده و چندين مجموعه شعری و نمايشنامه را  ١۴ميراث عربی اسالمی را با ديدی متفاوت بازخوانی می کند. بيش از 

وانگليسی به عربی و از عربی به فرانسه ترجمه کرده است. به زبان فرانسه هم می نويسد. گزيده هايی متعددی از شعر از زبان فرانسه 
  شاعران مطرح کالسيک و مدرن عربی را منتشر کرده است. برای سالها استاد دانشگاه نيز بوده است.

ل يا ايستا و پويا است که در آن ميراث فرهنگی عربی اسالمی را نقد و بررسی  مهم ترين کتاب آدونيس در زمينه انديشه، الثّاِبت والُمتحِوّ
کرده است. طرفداران آدونيس اين کتاب را تالشی جدی برای تحليل ميراث فرهنگی عربی اسالمی می دانند که پژوهشگران اين عرصه 

، او ديالکتيک آنچه را که جريانهای سياسی، - کتری اش استکه در اصل پايان نامه د - جلدی  ۴نمی توانند آن را ناديده بگيرند. در اين اثر 
  انديشگی، فقهی و شعری ايستا و پويا در فرهنگ عربی اسالمی می خواند بررسی کرده و نماينده هايشان را معرفی می کند.

را، دليلی بر ثبات خود می فکر ايستا از نظر آدونيس، بر متن اصلی که قرآن است تکيه دارد و صاحب اين فکر ثبات اين متن يا نّص 
داند. ثبات اينجا به معنی برحق بودن است. چون منبع معرفتی اين انديشه متن مقدس است، بنابرين بايد همه معارف از اين منبع آب 
ابل، بخورند. پيامد اين گرايش، به ميان آمدن يک دستگاه قدرت معرفتی است که به خود حق تشخيص فکر خوب و بد را می دهد. در مق

انديشه پويا که بر جستجو، پويايی و خالقيت استوار است، نص اصلی را به عنوان منبع و اساس معرفت دنيايی قبول ندارد و اگر هم قبول 
  دارد، مو به مو آن را نقل نمی کند؛ بلکه در پرتو تحوالت زمانه به تأويل آن می پردازد.

اجتماع و همه علوم غيردينی دچار ايستايی شوند چون انديشه   که سياست، ادبيات، از ديد آدونيس، تاکيد بر ثبات نص دينی باعث شده
ايستا، با پشتوانه ثابت بودن نص اصلی که قرآن است، اين همه را به گونه ارگانيک با دين پيوند می دهد و به خود حق می دهد که معيار 

ند. چيره بودن اين تفکر ايستايی بر ذهنيِت عربها، از ديد او، دليل عقب سودمند يا زيانمند بودن معارف و علوم را برای جامعه تعيين ک
ميالدی تا امروز جنجال بر  ١٩٧۴ماندگی شان از چرخه تمدن بوده و مانع بروز خالقيت شان است. از زمان انتشار اين کتاب، در سال 

  سر آن پايان نيافته است.

 
آمده، اسالم گراها او را بخاطر نوشته و اشعار انتقادی اش، به کفر و زندقه متهم می کنند و برای اينکه آدونيس در يک خانواده علوی به دنيا 

 يدگاه های او با ديده شک و ترديد می نگرند.به د

 

فت، به زبان شعر ميراث و تاريخ عربی اسالمی انتقاد ها اما آدونيس را از ادامه راه عصيان بر ميراث سنتی باز نداشت. او با همين رهيا
را در يک اثر ديگرش دنبال کرد: الکتاب، أمس المکان اآلن (کتاب، ديروِز مکان امروز). اين کتاب رمز آلود آميزه ای از شعر و نثر 

  در تاريخ اسالم است. است که با زبانی محکم و فخيم و با شيوه ای نو و در سه جلد نوشته شده است. اين نوشته يک سفر مجازی

برخی نقادان ادبی، "کتاب" را در خالقيت، به ايلياد هومر و فاوسِت گوته تشبيه کرده اند. ادونيس کتاب را، به طور مجازی به ابوطيب 
اث عربی متنبی شاعر دوره عباسی ها، که بزرگترين شاعر عرب قلمداد می شود، نسبت می دهد و نقاب او را می پوشد تا با تاريخ و مير



اسالمی به گفت و گو بنشيند. در مورد آنچه مقدس و ممنوع در اين ميراث به حساب می آيد پرسش ها و انتقادها مطرح می کند. اينجا هم، 
  درِد آوارگی، نااميدی و از بين رفتن روياها ظاهرا دو شاعر را به يکديگر نزديک کرده بی آنکه هم نظر باشند.

  ارمنتقدان و مخالفان بی شم

در مورد شعر و نثر آدونيس ده ها پژوهش علمی، پايان نامه های متعدد، و کتاب های انتقادی به زبان های مختلف نوشته شده و آثار او به 
چندين زبان اروپايی و غير اروپايی، از جمله فارسی ترجمه شده است. ترانه های مهيار دمشقی، تصوف و سوررئاليسم و سنت و تجدد ( 

ميالدی به اين سو، او از نامزدان دائمی جايزه نوبل  ١٩٨٨ويا) از مهم ترين آثار او است که به فارسی برگردانده شده. از سال ايستا و پ
  ميالدی است. ٢٠١١جايزه ديگر بوده که مهم ترين آنها جايزه معتبر گوته در سال  ٢٠بوده است. با اين حال، او برنده بيش از 

ونيس هم کم نيستند. اسالم گراها او را بخاطر نوشته و اشعار انتقادی اش، به کفر و زندقه متهم می کنند و برای اما مخالفان و منتقدان آد
اينکه آدونيس در يک خانواده علوی به دنيا آمده، به ديدگاه های او با ديده شک و ترديد می نگرند. بارها خواستار آتش زدن کتاب هايش 

ميالدی، يک گروه افراطی اسالم گرا در الجزاير از همه مسلمانان سنی مذهب جهان خواست که  ٢٠١٣ شده اند. آخرين بار اواخر سال
  کتاب های او را بسوزانند.

مخالفان غيراسالمگرای او هم بی شمارند. منتقدان آدونيس در زمينه تاثير پذيری اش از ديگران، تا مرز متهم کردن او به سرقت ادبی از 
های شطح گوی پيش می روند و شعر او را غير قابل فهم، خشک، پيچيده و بيگانه با ذائقه شعر عربی می دانند.  شاعران غربی و صوفی

از نوع نگاه او به ميراث و تاريخ عربی اسالمی هم به شدت انتقاد می شود. منتقدان می گويند او در کتاب ايستا و پويای خود بی طرفی 
  ن ميراث برخورد کرده است.علمی را حفظ نکرده و مغرضانه با اي

پاسخ آدونيس اين است که: "اگر من نقد نکنم، ديگر وجود ندارم. من نظر و انديشه ای خود را بيان می کنم و در حق کسی بی عدالتی 
  نکرده ام. اگر نظر من با ديگران متفاوت نباشد، آن ديگر انديشه من نيست".

  بر سنگ نور،

  عمرم را نقش می زنم

  فروتن، چونان دانه ای گندم

  حرف هايم را، مه پوشانده

  در واژه هايم، تاريکی است

  چون دانه ای هستم،

  که همچنان بر نور می مانم،

  ساخته می شوم

  و پاره ای از زندگی ام و لقمه ای

  با من ساخته می شود.( از مجموعه اشعار آدونيس)

  

در مورد شعر و نثر آدونيس ده ها پژوهش علمی، پايان نامه های متعدد، و کتاب های انتقادی به زبان های مختلف نوشته شده و آثار او به 
 چندين زبان اروپايی و غير اروپايی، از جمله فارسی ترجمه شده است.


