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 مترجم یادداشت

 
 
 

 .در ایبا  و در غبب آثار فباوانچ ن شاا ش شااست ا اا    ،در جها   بب أدونیسشااا ب بگر چ ن    ۀدربار
 ۀزنظبا  در ح ت جّش صاحب همش محلّشا بی در جها   بب از  ذش ش تاکن   این کم ب ،  ات این آثاربش

ن کالمچ نّفش تو تنها ب نب دت شا ب فقط أدونیس کش انسیشش و شعب ام ف شجه  بسا  .شعب و انسیشش ب دت ا  
 و شعب ۀمیان ت ا چم خ چ شعب او با انسیشش پی نس تنگاتنگچ دارد. بش .های لفظچ ت جّش نساشا ش ا   و زیبایچ

 آغاز سیششان کجا و ؟یابسمچ پایا  شاعب  کجا نیسا   روشان  خ اننست بب درحقیق  افکنس. تمایگ وی انسیشاش 
ش رو  اااخ ششااعب وی را با دشاا اری روب شن اش خک ا اا  ننا  آمیخ گچدرهم و پی  اا گچ این ؟شاا دمچ

شعب و  ،زبا  و معنا ،مقام پی نس شعب و انسیشش ،در این مقام أدونیس :و  ف  کبدا ب ب  ا  جساار   . ا ا  
 در هما  آغاز رات أدونیسدلیل نخ اهس ب د. رات و بچننسا  بچ ،همچ   حافظ ا   ،شعب و آ اهچ ،فلسفش

کش  نسکمچورزی را من شااب انسیشااش ۀهایش نسااب  بش ح زانسیشااش ربابِدخ د اثب تبین انسیشااش مهم رنجِپب

 شک ای انشدو ؛دارد أدونیس ۀدغسغ و ت جّش از نشااا  م ح ّل و ثاب  ۀدو ان .نام دارد (الم ح ّل و الثاب )
 او ا  . نستافک  ایش دیار نیگ این مبدما  انسیشگانچ نظام در خاصّ ط ربش و بشب انسیشگانچ نظام بب همیشاش 

خ انچ کال ای  و نقس و باز الی م    شبا کاوش در الب .بداز ا ا  پنظبیش و ناقس و  بتحلیل ک اب، این در
 ا  ن بش ذهن در آنچش او، ازنظب .کنسچمیاد  م ح ّل و ثاب  ۀنظبی بش آ  از کش ر ااسمچ اییشنظبها بش آ 

 ۀایس بب شتکی با أدونیس. ا اا  تغییب درحال کش آنچش با ا اا  تقابل در ،دارد وج د ال ی غیّب و ثاب  ام ر
شنا چ معبف  ۀدر این ک اب بش ح ز أدونیس. کنسمچکیس أو شس  تغییب و صیبور  ت بب  س هباکلی فلسفچِ
 ش نپبداختنها بش شاااعب  وی .پبدازدال  انسیشاااش مچبش رونس تح ّ( ال ح ّال  مساااار)و در ک اب  نهس ام مچ

عب شااال ةمقّدم)ن یسااس مچ ششااعب  ببچ مقسّم بب لذا هم ،شااعب ببای او ابگاری ا اا  ببای بیا  انسیشااش ؛ا اا 
 ،هجرةال ال  و ح ّال)ک اب  .ال  و هجب  ت جّش داردتح ّپبدازد. بش ( و بش ب طیقای  ببچ مچ6891 ،چالعبب

م ن  (.689۲ ،الشعر اسةیس)و  (۵۰۰۲، من الشاعب ز) یسنماچ نای  م نیگ روز ار و  ایا ا  شاعب    بش و (6899
 آفاق و چنالقبآ النصّ) و نمایسمچ ت جّش قبآ  یعنچ  بب م نتبین باشک ت و تبینمهم بش و کنسمچشانا چ  
ش نس مچ نا گیب هاآ  و دهسمچکش در زبا  شا با  رخ  و شطحچپارادوکس ن یساس.  را مچ (688۱ ،الکتابة

ی نس ف  خن بگ یس و در پم جب شاست ا ا  تا از پی نس شعب و ت  ّ   ،تا  اخنانچ غیبمعم ل بب زبا  بباننس 
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  بب شعب  ا ید .  یسچم بش این پی نس و نالش پا خ (688۵ ،ةیالیالسور  و ةیالصوف) رئالیسم  ا ف و ت ا ّ 
عب ش شین گینش شعب کال ی  بش  گ از .کنسمچمن شب  6819تا  6811ی هادر فاصلۀ  ال ک ابرا در  اش  

 آثار قلمچِ ۀو  گیس یوزهاو چ،رصااااف چ،شااا ق  ااایاب،شاااعب  ۀشاااا با  جسیس هم  نای  دارد از  گیس
ا ب ها شاین ۀبا هم أدونیسا امّ .نظب قبار دادت ا  رشیس رضا را نیگ مسّو  ت بس ک اکبچ، ن   انسیشامنسانچ 

و تبین ثیب ذارتبین و جنجالچأرا بایس یکچ از ت او. اناسیشاااش دارد  ۀدغاسغا   کاش  بگرگ شاااا بی؛ ا ااا 
و رهببی او در  ثیب ذاریأدر ت .شاامار آوردشااا ب و انسیشاامنس دورا  جسیس دنیای  بب بش  تبینببجساا ش
 ،مسر  ،ن  با أدونیس. کبدمقایساااش  جها  غبب باایس با تچ.اس.الی    جهاا   بب  چ سااایماسرن جنبش 

 .ا   مسرنیسم او مهمّ ۀدغسغ از . لذات ا  در قالبچ محسود کبدرا نمچ أدونیس .دخ ات و ش رشچ ا  تجسّ

آمیخ گچ آتش و  شمثابمیباث را بش . ف مچ  اااخن( الحداثة)مسرنیسااام از  شاااعب ۀآغاز در مجلّ هما  از

 مسئ لی ِ تنش باری  أدونیس .من خ اها  جسایچ خاکس ب از آتش هس م کش بب آ  ب د ودانس  خاکس ب مچ
ز دو ا أدونیس . بف ش ب دان قاد مخالفا  قبار و لذا  ااخ  م ردِ دوش کشاایسرا بش مسر  کبد  شااعب  ببچ
 ۀ بایا  در ح ز  ااانّ ۀشاااعب و ادبیا  و ح ز ۀ بایا  در ح ز  ااانّ ۀجبه : یبدجبهش م ردنقس قبار مچ

نامگد  ،همشا بااینامّ .این مخالف  با تهسیس بش مبگ او نیگ منجب شاااست ا ااا  .دینچ در جها   بب ۀانسیشااا
 ن بل هم شست ا  . ۀدائمچ جایگ

 انسیشس و دردر شعب مچ ،کنسدر شعب زنس چ مچ .ا ا   أدونیسهای تبین ویژ چورزی از مهمانسیشاش 
ر د  دقّ ،رویهمینبش .مبز انسیشش و شعب در آثار وی  خ  دش ار ا   . بایسورزی شعب مچانسیشاش  تِ ا
و آغاز و  وی با واژ ا  شعبی درآمیخ ش ا   ۀن   تاروپ د انسیش ؛اشاعار وی بب همش الزم ا ا    شان خ

ولچ  ،ر شعب فلسفش بیام زدخ اهس دنمچ ،دانسخ د را فیلس ف نمچ أدونیس .دو در شعب ناپیسا   فبجام این

 «اال ، المکا  أمس، ،الک ابنام ارش بشذثیب أو بساایار ت در اثب مهمّ .زنسورزی در اشااعار او م م مچفلساافش
بش ن ش ن  ،دانشگات نی ی رک ۀا  اد فلسفضااهب،  روی دک ب  ادل همینبش .کنسورزی را مچفلسافش  نیشا ب یب

أدونیس شعب چ فلسف شان ن یسنست بش خ .پبداخ ش ا   أ  نیسوشعرویلوةیالشععرو والجوج و ااسةولسف ک اب 

ای ک اب با مقسّمش. د اا  دهسهای انسیشااگانچ شااا ب را بش فشلّؤتبین ممهمآ  ا اا  تا پبدازد و درپچ مچ
ن یسنست  .ش دآغاز مچ أدونیسبب ورود بش دنیای  درآمسی مبانچ انسیشگانچ أدونیس بش مثابش تحلیلچ دربابِ

 اااپس بش پی نس شاااعب و فلسااافش و  و دازدپبمچ انسیشاااش بب تأثیب ذار   امل و هازمینش بش قسااام  این در
ازآ  بش پس .ین نسب  اشاراتچ   دمنس داردا بش هایس بتا افالط    زاشاارت دارد و ا  او ورزی شاعبی فلسافش 

وم بخش د .یابسآ  درمچاشارت دارد و پی نسهای همسانچ در  أدونیس ۀو فلسفش در تجببشاعب  های همساانچ 
این  .شمکش بایچ و آزادی و کا   با تکیش بب مبانچ فلسفچ ذا  أدونیستحلیل شخ ی  فکبی  ،ک اب
 یسنست از کش ن ا   الک ابدر بخش   م خ انش فلسفچ  .أدونیسدر مباحث وج دشنا چ نظام فکبی دو 
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بب آ   ن یسنست با تحلیل شعب در این ک اب .پبدازدبش نگاع دائمچ شا ب با نظام  لطش مچ أدونیسالی شعب شالب
ا  او با پبیش .ن  چ ش رش بب نظام  لطش در جها  ا   ،واژ ا و  شعب ۀدر ح ز أدونیسا   کش ش رش 

تبتیب بسین .نمایسا الم مچ را بب نظام  لطش ا  باض خ د ،در نساب  میا  واژ ا   پبیشاانچ  ،کبد  واژ ا 
درحقیق   کشس شا ب رات یاببش درو   ،ک شاس تا اشاعار را با تحلیل فلسفچ و پی نس فلسفش با شعب  ن یسانست مچ 

 بت  فلسفچحیث از ،کش شعب با وج د کنسمچ ا المو هم  دهسچم د  هم تحلیل وج دشناخ چ از شا ب بش
ش ت با ت جّش بش اشبافچ کش بش مباحث فلسفچ بن   ن یسانس  ؛نظیب ا ا  این اثب در ن ع خ د کم .خ ردت ا ا  

 بب ین بسا ا ؛نمایساین اثب بسیار دش ار مچ ۀلذا تبجمآ  ببآمست ا  . خ بچ از تحلیل بش ،ویژت فلسفش دارد
 .کنس بیا   ادت را مطالب و ش د جسا اشفلسفچفکبی ۀمنظ م از ت انسمچنن یسنست  ا   کش

و داورا  ز در پایا  ا .رود تا با شاااکیبایچ بش خ انس  آ  بپبدازنسلذا از خ اننس ا  این اثب نیگ ان ظار مچ 

آثار نشب  از مسیب .آبادی و دک ب بال ام محسنچ  پا گگارم جناب دک ب حساین شامس   ،ویبا ا ارا  این اثب 
اب آقای م ااطفچ قنسهاری و جنهمچنین از  و دانشااگات فبدو ااچ مشااهس جناب آقای دک ب صاااببی لمچ 

 .دیگب همکارا  این ح زت کمال  پاس را دارم
 سیس حسین  یّ یّ

 سمشهس مقسّ
 6۱88پاییگ 

 



 

 پیشگفتار
 
 
 

نام گردد؛ سالی که مجموعة شعری وی تحتبرمی 1411به سال  أدونیسشاعر   توجّه من به خوانش فلسافی 

ناپ رسیده به شعردر مجلة  1412های این مجموعه در ساال  انتشاار یافت. بررسای   الدمشاقی  أغانی مهیار
 هایی که به ذهن خوانندۀ باهوش و با گرایش فلسفیبود. اشاارا  سرشار فلسفی آن و میگان ژرفایی پرسش 

ن اگر به نوای نیست؛ نیگ تازه أدونیسکند، برای من روشن بوده است. البته این مسائل در شعر خطور می
ا مراجعه کنیم، نکا  بسیاری ر الریحفی اوراقویژه و به أولی قصائد ماننداین مجموعه، ازهای پیشمجموعه

آنچه در ما ا افکند.های پراکندۀ فلساافی پیرامون مسااائل زندگی و هسااتی را درمیخواهیم یافت که پرسااش
از مسااائل عمومی اساات که محور   أدونیسگردانی تازه و جدید اساات، آغاز روی أغانی مهیار الدمشااقی

و دیگر شااعرهای آغازین وی پیرامون آن  «الیأسةوحد» و« البعث و الرماد»، «الفراغ»شااعرهای زیبایی نون 
ی فرد با عنی درنظر دارد؛ أدونیسآن نیگی است که بلکه  مساائل بوده اسات. منظورم مسائل خاصی نیست،  

 وجود خاص.
ردیت مثابه آغاز توجّه به خود و فشود که بر تجربة فردگرایانة وی بههایی آغاز میاین مرحله با پرسش
همان نیگی اسااات که همچنان تا زمان  تحوّلذا  یا هویت، متمرکگ اسااات. این  تحوّلخود و سااارآغاز 

 دهد.وی را شکل می نگارش این پژوهش، تجربة شعری
انجام شااد و اسااتقبالی که ازجانب طرفداران شااعر   أغانی مهیار الدمشااقیپس از پژوهشاای که پیرامون 

بر آن شدم اجرای این پروژه را اما  صور  گرفت، ضرور  تبدیل آن به کتاب را احساس کردم. أدونیس
 های شااعری بیشااتری فراهم آید که تأخیر اندازم تا مطالب و موضااوعبه أدونیستا زمان انتشااار دیگر آثار 

درخالل این  أدونیسها گذشااات و تر نماید. ساااالیافتنیاجرای پروژۀ بگرگی نون این پژوهش را دسااات
کرد.  تر بودند، منتشرها پربارتر و ژرفهای شعری خود را که در بسیاری از جنبهها، بسیاری از مجموعهسال

وز ی پیشین طرح شده است. هنهامجموعهفلسفی از بیشتر از و شابه  های فلسافی ها، پرساش در این مجموعه
: أمس تابالکه ذهن خطور نکرده بود که بخش نخست آخرین اثرش یعنی ایدۀ عملیاتی کردن این پروژه ب

مانی بین در فاصاالة ز أدونیسمعنا نیساات که عنایت من به شااعر اینناپ رساایده بود. البته بهبه المکان االن
 دنار توقّف شده بود. الکتاب:..ست و انتشار بخش نخ الدمشقی أغانی مهیارتاریخ انتشار 

                                                           
 .1412، سال ششم، پاییگ 29 ۀشمار*. 
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د افتاد اینکه عواملی ننمی آنچه درعمل اتفاقاما  به دغدغة نخسات من تبدیل شاده بود،   أدونیسشاعر  
که ترین عامل اینداشاات. مهمقصااد عملیاتی کردن پروژۀ موردنظر بازمیمرا از بازگشاات به بررساای آن به 

عی سخت میان کرد و مانشعر را انکار می قرار داشاتم که اهمیت فلسفی  حاکم بر فلسافه تأثیر رویکرد تحت
تأثیر این رویکرد بودم، در سودمندی خوانش ای که تحتداد. بنابراین در همین دورهفلسافه و شعر قرار می 

 درنتیجه سودمندی تبدیل آن به کتاب، سخت دنار تردید شده بودم. و أغانی مهیار الدمشقیفلسفی 
ابلیت ق پس از تغییر موضا  به همان رضاایت و خرساندی اصلی خودم بازگشتم که برخی از شعرها   اما 

در  اما ارد.فلسفی دقابلیت خوانش  گفت که شعر، بما هو شعرهم می که هایدگردارد، ننان خوانش فلسفی
ای کاه این تغییر رخ داد، دورۀ توجاّه من باه مساااائلی بوده اسااات که مرا از اجرای این پژوهش دور     دوره
د لذّ  قصااسااخت. توجّه و عالقة من به شاعر در آن دوره بیشااتر شابیه عالقة مشااتاقی بود که شاعر را به    می
 کاوانه.قصد پژوهش ژرفخواند، نه بهمی
ه بخش رسید تا اینکاین پروژه برای مدتی طوالنی بر زمین مانده بود و به منصة ظهور نمیروی، همینبه
رده که تمام توانم را متمرکگ کمنتشار شد. انتشار این مجموعه مصادف شده بود با زمانی  :...الکتابنخسات  

 اب:...الکت ةدر برابر جریان دینی. مجموع سااکوالریساام  اسااالمی و دفاع از جریان   بودم بر نقد ایدئولوژی
ان ارائه حاکم در روزگارم ای فرهنگو ریشه گونه که من دریافتم، برابر نهاد شاعری را برای نقد فلسفی آن
د که همچنان آن را برای ایدئولوژی دهتراز نقدی قرار میکه آن را ازحیث شاااعری همایگونهنماید. بهمی

ا پژوهش ، از من خواست تفصاول بندم. بنابراین وقتی دکتر جابر عصافور، ساردبیر مجلة   کار میاساالمی به 
ی فصول آماده کنم، در پاسخ به این درخواست هیچ هاشمارهنامة یکی از را برای ویژه أدونیسدرباب شعر 

 را موضوع این پژوهش قرار دادم. الکتاب:...تردیدی به خود راه ندادم و طبعاً 
وده است. حاکم ب تقویت موضا  انتقادی من نسابت به فرهنگ  :... الکتابانگیگۀ اصالی من در بررسای   

ه شعری خالصة آن تجرب الکتاب:..یافتم. نون  را در خود أدونیس دد تجربة شعریدرنتیجه انگیگۀ توجّه مج
ن یافتم و نتیجة آ أدونیستدریج خود را درجهت بازخوانی تمام آثار شاااعری ننین بود کاه باه  اسااات. این

 آغاز کرده بودم. أغانی مهیار الدمشقی احیای پروژۀ پژوهشی بود که با خوانش فلسفیِ
که این پروژه را آغاز کرده بودم و دوباره ایدۀ اجرای این پروژۀ قدیمی به ذهنم خطور کرده بود، زمانی
عنوان اسااتاد میهمان به دانشااگاه  به 1448-1441در سااال تحصاایلی   أدونیسکه زمان شااده بود با زمانیهم

 هم این دعو  را پذیرفته بود. أدونیسشانسی من، پرینستون دعو  شده بود و از خوش
گفتن جهت که پرینستون خیلی به نیویورک نگدی  است و دیدار پیوسته با او و سخنشانس بدانخوش

تردید این دیدار گشااات. بدونوی، میساااّر می ها و پیشااانهادهایمندی از دیدگاهپیرامون این پروژه و بهره
مندی وی بر مجهّگ کردن من به هرنه در ای که از وی در اجرای پروژه و عالقهبر تشاااویی پیوساااتاه  عالوه

صااور  جدّی در اجرای این گشاات، تشااویی و انگیگۀ مضاااعفی بود که بهاجرای آن نیاز دارم، نصاایبم می
 .شکل فعلی به آن نیاز داشتمپروژه به
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مثابه کلیدی یافتم برای این خوانش یا برخی از آن را بهاما  ای نیساات.شااعر، کار ساااده خوانش فلساافی
گیری شخصیت شعری و فکری صاحب اثری که درپی خوانش عواملی که در شکل های آن و کشفجنبه

ام و هانجام داد« أدونیسدرآمدی به دنیای » نماید. این کار را دقیقاً در بخشفلساافی وی هسااتیم، کم  می
گیری شاخصیت شعری و  در آنجا به ساه عامل پرداختم و بر این باورم این ساه عامل نقش مهمّی در شاکل   

اند از: وابستگی وی به جنبش ملّی و اجتماعی در دوران نمایند. این سه عامل عبار ایفا می أدونیسفکری 
 کری او،شعری و ف تحوّلجوانی، وابساتگی شادید وی به میراث صاوفیانه و انتقال وی از دمشی به بیرو .    

 گیری شااعری ولنقش تمام آنچه که در شااک از بوده اساات. طبعاً این عوامل،گانه عوامل سااه نیدسااتاورد ا
 نماید.وی همچنان آشکار می کاهد، بلکه آثار آن در تجربة شعریفکری وی اهمیت دارد، نمی

یا و نگونگی آن اساات و آ از دیگر مسااائلی که در آغاز کار باید به آن پرداخت، رابطة شااعر و فلساافه
از شاعر داشات؟ فصال اوّل و دوم بخش نخساات به بررساای این موضوع     توان خوانشای فلسافی  اسااسااً می  

اندکی از  جگ ،اختصااص یافته اسات. در فصال دوم به اساباب و عللی خواهیم پرداخت که فیلسوفان غربی    
علل  و ازحیث مبدأ شاکافی اسات پرناشادنی. به نادرساتی این اسباب     اند که میان شاعر و فلسافه  برآن ،آنان
بر آن نیسااتیم که شااعر، بما هو شااعر، نمایانگر نوعی    حال همچون هایدگردرعیناما خواهیم کرد.  اشاااره

که  جهت بایسااته نیساات همینتر اساات و بهتر و عمییژرف معرفت غیرعقلی اساات که از معرفت فلساافی 
ور خالصه طباشد. موض  من که در فصل دوم به تبیین آن خواهم پرداخت به سوفبخش فیلترین الهاممهم

 ،ننین اساات که برخی از شااعرها قابلیت خوانش فلساافی دارند. یعنی در خوانندۀ باهوش با رویکرد فلساافی
هستی  ورزی ژرف در مسائل زندگی واندیشهکند و یا او را به های متفاوتی با صبغة فلسفی ایجاد میپرسش
آنکه بخش فیلسااوف باشااد، بیتواند الهامننین شااعری میرسااد. اینورزی میدارد که به مرز فلساافهوامی

دسات باشد. پس معرفت دراصل شأن ذاتی دارد، نه شأن  دربردارندۀ معرفت فلسافی یا هرنیگ دیگری ازاین 
 ن شاعر یا هر کسی غیر از او باشد.فردی که آغاز و انجامش با حدس و گما

شویی و ت حدّدر در قسامت نخسات هم به این نکته خواهیم پرداخت که پیوند برخی از شعرها با فلسفه  
پیرامون مساائل زندگی و هساتی نیسات، بلکه فراتر از آن به همسااانی با     های فلسافی تحری  طرح پرساش 
در فصال ساوم کوشش خواهم کرد تا این اندیشة اخیر )همسانی( را تبیین نمایم که    رساد. فلسافة وجود می 
عبار  بهتر به شاعر پختة او که نمایانگر این همسانی است، نظر افکند.  و به أدونیستوان به شاعر  نگونه می

وص درخصاا أدونیسرساایدۀ کمالدر شااعر به کلّیطورکوشااش من در تبیین این مساائله اساات که آنچه به 
خوانیم، نیگی اسات در ارتبا  با سارشات خود شعر. گویی این شعر پاسخِ    همساانی آن با فلسافة شاعر می   
ه گردد از آگاهی نظری بنماید: شاعر نیسات؟ در اینجا شاعر سارشااار می    پرساشای فلسافی را به ما ارائه می   

ن ویژگی را پس از انتقالش به بیرو  و قرار گرفتن در ای أدونیستردید شااعر بی ظاهراً اش.ساارشاات ویژه 
دید باشد. این وض  جمرکگ رهبری جنبش شاعر نو به خود گرفت که تاکنون هم دارای ننین جایگاهی می 

ش پردازی جنبورزی درباب سرشت شعر و نظریهمشاغولی بسایار ازجانب او در اندیشاه   اش و دلدر زندگی



 00   پیشگفتار 

راه انداخته بود، دساتاورد وی بوده اساات در   گرایاننگاعی که علیه ساانّت شاعر نو و همراه شادن در کوران  
، دهندۀ عمل شعریها میان موضوعِ شکلبردن مرزها و فاصلهساطح پرداختن به شعر در عرصة عمل و ازبین 
 ماهیت شعری و فاصلة میان شعر و فراشعر.
لبه غ أدونیس م که از اوایل دهة شااصاات بر تجربة شااعریپردازیای میدر بخش دوم به بررساای مساائله

قدّمه و شااود. این مبا اینکه نگونه یکی از ما به فرد بدل میدررابطه« یرکگوردیکی»داشاات و آن مساائله  
رد و جلوه ک الدمشاااقیأغانی مهیار ای بوده اسااات برای فردگرایی وی. مسااائله برای نخساااتین بار در زمینه

که  هاییای محوری در تجربة شاعری وی بدل شد. پرسش همچنان باقی ماند و از آن زمان به بعد به مسائله 
افکند، بساایار ژرف و پیچیده و بیانگر علت اختصاااص دادن نهار فصاال  در این مساائله درمی أدونیسآثار 
ی از آن و و مراد فلسفی أدونیس ن است. ابتدا در فصل نهارم بازگشت به خویشتن( به آ8تا  9های )فصال 
ما اافکند، بررساای خواهیم کرد. شااناختی وجود فردی درمیهای هسااتیهایی را که پیرامون مؤلفهو پرسااش

نچه اهد یافت و اینکه نگونه وی را به پذیرش آفصل پنجم به بررسی تالش بر فردگرایی وی اختصاص خو
شاام، پس اندیمی من« ]گوگیتو دکارتی»معروف اسات، ساوق داد و به   « یرکگوردیارتودکسای کی »که به 

. در «پس من هستم»شود: می« یرکگوردکی»در اندیشة « کنممن انتخاب می»هساتم  بدل شاده اسات. یعنی    
گیری و فردیّت وی را در نهارنوب تجربة د وی از انگوا و گوشااهبررساای تمام این مسااائل نانار باید مرا 

ما اباا همساااانی ذاتی، تبیین نماییم.  فرد و رابطاة آن باا معرفات و دررابطاه     باا آزادی شاااعری وی دررابطاه 
شم فکند، در فصل شاهایی که تجربة وی پیرامون رابطة بین بازگشت به خویشتن و تجربة تبعید درمیپرسش

و مراد وی از این مفهوم در نهارنوب  بررسی خواهد شد. فصل هفتم به خروم وی از حالت درون گرایی
ة این ها و نتیجواساااطه با آنها برای ایجاد رابطة بیپردازد. یعنی گشاااودگی به جهان پدیدهوی می تجرباة 

 گشودگی.
را از راه درونی کردن آن برای خویشاااتن خویش تبیین  در فصااال هفتم، یعنی درونی کردن، جهااان 

ی و ارادۀ کشااف تنهاکند. یعنی در آغاز ای تمام میکند و نیچهآغاز می« هوساارلی» أدونیسخواهیم کرد. 
 است. آنکه در پایان کار دربرگرفتن ارادۀ آفرینشکند، حالرا تحری  می

شویم که همچنان بر او نیره است و ( به مسئلة دومی منتقل می4و  8های در بخش سوم و پایانی )فصل
ن در ای به بیرو . أدونیسحاکم در جهان ما. از زمان مهاجر   ای اسات مربو  به سلطة فرهنگ آن مسائله 
اشد. نب های انکار و سلطة فرهنگیسرشار از رمگها و داللت یابیم کهشاعری از وی می زحمت اثری دوره به
ها در بخش سااوم خواهد بود. وجه تمایگ این اثر ، آخرین اثر او، محور پژوهش:..الکتاببخش نخساات اما 

دهد که در زیر نتر آن زندگی فرهنگ سلطه قرار میهای بارز سو ما را در برابر ویژگیآن است که ازی 
قدی که نماید. نارائه می ها را ازحیث فلسفیدیگر برابر و همگن شاعری نقد این ویژگی کنیم و ازساوی می

ت و های فلسفی را پیرامون معنای معرفبسایاری از پرسش  ،که تبیین خواهم کردننان ،خوانیمدر این اثر می
زی ها و پیرامون نقش زبان مجاو رابطة آن با پدیده و رابطة این دو با قدر  و پیرامون سرشت زبان تحقیق
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زبان و نقشی که  شناختیها و بین زبان معمولی و پیرامون پتانسیل هستیو آنچه که تفسایرگر فاصالة بین آن  
ت آن در ها به تبیین اهمیفکند. درراساتای بررسی این پرسش اکند، درمیشاناختی ایفا می در ساطح معرفت 
 یعنی مسئلة نقد و فراتر رفتن از فرهنگ حاکم، خواهیم پرداخت. الکتاب:..مسئلة اصلی 

ا را م ..:الکتابدر  أدونیسکه نگونه کند، ایناز دیگر مساائلی که در بخش سااوم توجّه ما را جلب می 
مثابه به گراییسوی دغدغة درونآغاز کرده بود. یعنی به أغانی مهیار الدمشقیکه در  گرداندبه جایی بازمی

مشغولی اخیر امر شگفتی نیست، بلکه ی  مسئلة شارطی برای انگوا و عگلت. بازگشات وی به دغدغه و دل  
است که  رگسلطه دهد، فضای فرهنگما را در آن قرار می الکتاب:..ویژه فضایی که کامالً طبیعی اسات. به 

گیادن را واکنش طبیعی بر عوامال تهادیدکنندۀ ذا  از بیرون قلمداد    وجود فردی را تهادیاد و باه درون خ   
ی  اصاال  به تنهادر این بازگشاات به آغاز،  أدونیسکند. در فصاال پایانی بیان خواهیم کرد که نگونه می

ر تمیفکن، جگ برای دستیابی بیش خود را در ماجراجویی و خطر کشاف »پایبند اسات و آن اصال این اسات:    
یرد، گاز اینکه این اصااال را برمی«. یازیدن بیشاااتر آفرینشابهاام، و ابهاام زیاد را مطلب، جگ برای دسااات  

« یگناه هراکلیت»دهندۀ بنیادین وی در سفر از خود به خود با گذر از جهان است که همان تجسّم اصل جهت
 یان بخش سوم توضیح خواهم داد.ی این سخن را در پامعنا است.

در متن به شکل زیر بسنده خواهم کرد؛  أدونیسبه آثار شاعری   شاوم که در اشااره  در پایان یادآور می
و بعد شاامارۀ صاافحه. آثاری که با   ،نندجلدی باشااد اگر ،ابتدا عنوان کوتاه اثر و پس از آن شاامارۀ جلد

 قرار زیر است:ام، بهها اشاره کردههای کوتاه آننام

 .1411والنشر،  للشفاعة، مجلد اّول، دمشق، دارالمدی ةیالشعرواالعمالو -
 .1441والنشر،  للثقافة، مجلد دوم، دمشق، دارالمدی ةیالشعرواالعمالو -
 .1441والنشر،  للثقافة، مجلد سوم، دمشق، دارالمدی ةیالشعرو االعمال -
 .1411شعر،  مجلة، چاپ اّول، بیروت، دار أغانیومهیااوالدمشقی -
 .1445، لندن، دارالساقی، 1، ج أمسوالمکانواالن: الکتاب -
 .1415، ةالعصری المکتبةفی اقالیم النهار واللیل، بیروت،  والهجرةکتاب التحّوالت  -
 .1488، چاپ اّول، بیروت، دارالعودة، الجمعوغةیبصم ر ،و -
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