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 چکیده

اند، نه به ادبیات و هنر داشتهو... که تحلیلی روانکاوا 5، الکان4، اریک فروم3، فروید2، یونگ1شناسانی چون آدلراز میان روان 

گیری شکل در "احساس نقص"با استناد به محوریت تأثیر   ،مقوله دو به اینشناختی آدلر توان گفت که رویکرد روانمی

؛ ت بنا نهادمبنای احساس حقارادبیات یک شاعر، از جامعیت باالتری برخوردار بوده است. آدلر رویکرد فکری خود را بر

شده است که با نوعی برخاسته از احساس نقصی سرکوبهای هنری و ادبی بهگیری بسیاری از مؤلفها که شکلین معنبد

ند که سرایندگان بنام معاصردر حوزه ادبیات، ادونیس و شاملو از جمله اند. بر مکانیسم جبران به منصه ظهور رسیدهتکیه 

بر و با تکیه  دانسته را مردودگرا به شعر ها گرایش سنتاند. آنداشتهروند تصویر و معنا در حوزه شعر  تأثیر بسزایی بر

لعابی  اند که با رنگ وگیری خاصی دادهشناختی جامع از مسیر ذهنی انسان امروزی به موسیقی و مفهوم شعر جهت

 -دی متن و روش توصیفیمنبر نقد تطبیقی، گفتگوکوشد تا با تکیه رو میشناختی همراه بوده است. جستار پیشروان

شناسی فردی دو شاعر پرداخته، سپس محورهای حاصل از احساس حقارت موجود در ادبیات تحلیلی، به بررسی روان

موردبررسی و واکاوی قرار دهد. قدر مسلم  8"انکار"و  7"گراییآرمان"، 6"جابجایی"ها را در قالب فرایندهایی چون آن

ها، رویکرد ادبی خاصی از فرد در آنزهای فردی دو شاعر، ضمن ایجاد ذهنیتی منحصربهوخی اینکه، دوران کودکی و افت

شان ایجاد کرده است. جای گذاشته و همین مسئله، زمینه شکست هنجارهای ساختاری و معنایی را در زمینه هنریها بهآن

اعر را با محوریت مکانیسم جبران، ش این جستار، بر مبنای مکتب آمریکایی، اصالت اشتراک موجود در متن هنری دو

 .مطمح نظر قرار داده است
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 . مقدمه1

پردازد که از یکی از محورهای مهم نقد ادبی است که به بررسی و تحلیل آثار دو فرهنگ می( هم سنجشی)ادبیات تطبیقی

ادبی به معنای عبور از جغرافیای محیطی نیست،  مقولهباشند. این مایه مشترکی در زمینه ادبیات و هنر برخوردار میپی

داشته و یا اینکه دارای نوعی  9همانیاز جغرافیای ذهنی یک ملت است که با ذهنیت ملتی دیگر یا این بلکه به معنای عبور

در  11، اشتراک و یا نوعی بینامتنیت10گفتگو کند که نوعیمشابهت است. همین مشابهت نیز ما را به این نکته رهنمون می

مایه شود. به دیگر سخن، بننیز از آن یاد می 12ان  توارد ذهنیعنوها وجود دارد که در حوزه تطبیقی بهادبیات تمام ملت

و مشترکات ادبی  ر، اساطی13الگوهااموری چون کهن در دهد و این مسئلهآگاه جمعی  تشکیل میادبیات تطبیقی را ناخود

هایی چون اثرگذاری و هشود. بر این اساس مطالعات تطبیقی ازنظریها بیشتر نمودار میارتباط آن با دیگر ملت هر ملت و

مرور زمان از تعریفی جامع و مانع برخوردار شده را فراتر نهاده و به اند، پاگرایانه داشتهاثرپذیری و غیره که مبنایی تقلیل

 است. 

 مندی )درون رویکردهای معاصــر ازو گفتگو متنیکارگیری روش نقد بینامطالعات تطبیقی نوین، با به»جان ســخن اینکه 

ساختارگرایی سا سی14قبیل پ شنا شانه  مندی متون در دو های داللت، ...( به بازخوانی متون و کنش16، تحلیل گفتمان15، ن

یی که در رویکردهای متنی وگفتگومندکارگیری نقد بینا(. جســتارحاضــر نیز با به135: 1391)نجومیان، « پردازدمی محور

جود دارد، این مهم را از  ویژه در شــعر شــاملو و ادونیسســاختارگرایی، بهمعاصــر ادبیات عربی و فارســی همچون پســا

صهی روانزاویه شاخ سی و واکاوی قرار داده و درنتیجه به یک  شاعر شناختی مورد برر شترک فکری در مورد دو  ی م

 یابد.                                                    دست می

شود که ت، جدای از اسلوب و خیال، از دو عنصر مهم دیگر یعنی اندیشه و احساس تشکیل میپرواضح است که ادبیا    

سو شناسی ارتباط دارد. درواقع، ادبیات یک ادیب از یکاندیشه ادبیات به حوزۀ فلسفه و احساس آن به حوزۀ روان

ضمن اینکه  –رنگ ادبیات را ایه و پیمشناختی و از دیگر سوی کارکردی فلسفی دارد. به دیگر سخن، جانکارکردی روان

دهد؛ بدین معنا که ماهیت و چیستی ادبیات امری فلسفی شناسی تشکیل میفلسفه و روان -شناختی است خود زایشی زبان

 شناختی است.آن نیز امری روان مایه اثرگذاری و اثرپذیری موجود دربوده و جان

های گوناگون به بوته نقد ها را از زاویهرند که پژوهشگران زیادی ادبیات آنادونیس و شاملو ازجمله شاعران بنام معاص   

چرخد؛ لیکن شناسی میمایهها و جستارهایی که در این زمینه انجام گرفته است، بیشتر حول محور دروناند. تحلیلکشانده

ست که پژوهشگران تاکنون، یا بدان شناختی و فلسفی به ادبیات، ازجمله محورهای بسیار مهمی ابررسی و رویکرد روان

شناختی متن اند، بیشتر فاقد چارچوب نظری بوده و توجهی به کارکرد رواناگر به این امر نیز توجهی کرده توجه نکرده و

که احساس  -ویژه رویکرد آدلرشناختی، بهبر نظرات روانشناختی ادبیات، با تکیهنداشته است. بدین روی، بررسی روان
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از   -گران واقع شده استداند و از جهتی، کمتر مورد توجه تحلیلگیری هنر و ادبیات مؤثر میرا در شکل 71حقارت

فرسایی خواهند در این حوزه قلمنو خواهد بود برای کسانی که میراهی اهمیت بسزایی برخوردار بوده و نیز درگاه و نقشه

شناختی مرتبط با ادبیات، به تحلیل عنوان یک مکتب مهم رواندلر بهکنند. این جستار بر آن است تا ضمن بررسی مکتب آ

 شناختی دو شاعر دست یابد.روانکاوی اشعار ادونیس و شاملو پرداخته و به محورهای مشترک روان

 . پیشینه پژوهش1 .1

های ه در پایگاههایی صــورت گرفته اســت، ولی بنا به جســتجوهایی ک، پژوهش"ادبیات ادونیس و شــاملو"در ارتباط با 

صورت گرفت؛ به نظر می ستار، علمی و آکادمیک  سی با محوریت رویکرد روانآید، این ج سابقه  ،آدلرشنا سبوق به  م

شد. ازجمله پژوهشنمی شده در این زمینه میبا سی بنهای  انجام  شاره کرد: برر های( ها )موتیفمایهتوان به موارد زیر ا

ش. شایان ذکر 1393ده )پایان نامه کارشناسی ارشد(، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، حمید رضا ولی زا"شعری ادونیس

ست این پایان نامه موتیف سی کرده که با ا سطوره پردازی، الگو گریزی و پیچیدگی و ابهام برر های ادونیس را در قالب ا

شــناختی متوجه ، از حیث روان"زیاســطوره پردا"روند این پژوهش هم ســویی ندارد؛ زیرا محورهای آن، به ویژه محور

سی یونگ بوده و ازطرفی دیگر، در مؤلفهرویکرد روان سی نیز گرایش زبان "الگو گریزی، پیچیدگی و ابهام"های شنا شنا

شته تا روان ضوعیت دا سی؛ حتی اگر بارقهمو شد، همان نیز فاقد بعدی تئوریک ای از روانشنا سی در آن متبلور با شنا

سته از آن  ،میز اینکهباشد. فصل ممی جستار پیش رو نخست، بر بنیاد روانکاوی آدلر بوده و دیگر اینکه، محورهای برخا

بررسی اساطیر در شعر »یک در زمینه هنری دو شاعر مورد شناسایی و نقد قرار خو اهد داد. مورد پژوهشی دیگر بهرا یک

ش است. این جستار نیز به بررسی اساطیر 1389، 1شماره   ،مجله لسان مبینسید فضل اهلل میرقادری؛ « شاملو و ادونیس

ترین اساطیر مورد استفاده در اشعار دو شاعر عبارتند از: اساطیر عشق، مشترک شعر شاملو و ادونیس پرداخته است. مهم

ـــفر، یاس و نومیدی . هر ـــتاخیز، درد و رنج، تمرد و رویارویی، گمراهی و انحراف غربت ورنج س ین چند امرگ و رس

نمونه پژوهشــی دیگر  ئوریک به دیدگاه یونگ پیوند دارند تا آدلر.شــناختی دارند، لکن از حیث تاســاطیر پیرنگی روان

شگاه شهید باهنر کرمان،  شاملو و ادونیس پایان نامه کارشناسی ارشد، محمد دستور، دان شعار  ش 1390بررسی تطبیقی ا

دونیس و شاملو است که در آن به بررسی برخی اشتراکات موضوعی است. موضوع این پژوهش نگاهی تطبیقی به اشعار ا

هایی دیگری نیز در این زمینه صورت گرفته است که بیشتر در راستای و مضمونی شعر دو شاعر پرداخته است. پژوهش

 تازه ای به این دو شاعر نداشته اند. ئوریک وو نگاه ت ،موارد مذکور بوده

 . پرسش تحقیق1.2

 کانیسم جبران موجود در ادبیات شاملو و ادونیس چیست؟خاستگاه م -1
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 فرایندهای مکانیسم جبران در ادبیات شاملو و ادونیس کدامند؟ -2

 . فرضیه تحقیق1.3

طوری نسبی، با دوره کودکی رود خاستگاه زایش هنری دو شاعر احساس حقارت بوده و این امر، بهفرض می -1

 دو شاعر ارتباطی تنگاتنگ دارد. 

 گرایی و انکار باشد.رود فرایند مکانیسم جبران در ادبیات دو شاعر، جابجایی، آرمانیفرض م -2

 . روش پژوهش4 .1

شناسی شناختی آدلر، ابتدا به ارتباط ادبیات و روانتحلیلی و بر مبنای رویکرد روان -بر روش توصیفی حاضر با تکیه جستار

ها را شناسایی شناختی مشترک شعری آناملو، محورهای روانو ش و سپس ضمن بررسی متن شعری ادونیس پرداخته

شناختی ادبیات دو سراینده را شناسایی کرده و پردازد. از دیگر سو نیز، محورهای مشترک رواننموده و به کندوکاو آن می

احساس "رابطه  بر مکتب آمریکایی و با رویکرد اصالت تشابه، به تبیین ها برای مخاطب، با تکیهسازی آنضمن شفاف

 پردازد.آدلر در یک اثر هنری می "مکانیسم جبران"و  "حقارت

 مبانی نظری پژوهش .2

 شناسی ادبیاتروان . فلسفه و1. 2

سان درباره ادبیات ارائه داده شنا سان و روان  شنا تنها توان گفت که ادبیات نهاند میبا نگاهی به تعاریفی که فالسفه، زبان 

ست، جامعهارتباط عمیقی با فل سیا سی و ...دارد، بلکه ارتباط آن با روانسفه،  سی برای ما بهشنا شکارشنا تر و مراتب آ

کرده است. ء را تفسیر و تأویل بنیاد آن، حقایق اشیا بر از طبیعت دانسته و 18محاکاتی»تر است. افالطون ادبیات را واضح

ـــیا یابد. به در عالم مُثُل یا آخرین الیه هزارتوی معنا تعین می ء عبور کرده ودر دیدگاه وی، حقیقت، از ظاهر و فرم اش

سان آینهدی سخن، هنر و ادبیات، به معنای مطلق کلمه، ب شیده و تنها گر  صویر ک ست که الیه رویین طبیعت را به ت ای ا

گونه ت را نیز اینشناسی، ادبیابا تصرف(. از زاویه زبان 30: 1997)غنیمی هالل، « باشدنمایشی از فرم و صورت آن می

ــویرها را در قالب بهترین افکار و ادبیات مجموعه»اند: تعریف نموده ــت که بهترین و زیباترین تص ای از آثار مکتوب اس

سات بیان می سا سازند181: 1385)فتوحی، « کنداح صر  ست که ادبیات، با توجه به عنا ضح ا شه،  ه(. پروا خود که اندی

سلوب و خیال می شد،عاطفه، ا ست و این ارتباط از این ویژه روانبا رویکردهای مختلف نظری، به با سی در ارتباط ا شنا

یابد. شناختی پیوند میناخواه به روانشود که ادبیات محصول ذهن انسان است؛ زین روی این مؤلفه خواهقاعده ناشی می

ضیح این ارتباط تنگاتنگ می نوعی یک آفرینش زاده یک ذهن خالق و بهجهت که هر متن ادبی، ازاین»توان گفت: در تو
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ـــت که از درون و ذهن آفریننده ـــتاس ـــانیات و ذهنیات و پس می ،اش برآمده اس تواند منبعث و ملهم و منتج از نفس

گونه که آن -های آثار ادبی را اگر یکی از ویژگی [ از دیگر ســو] .روانی نویســنده یا شــاعرش باشــد طور حاالتهمین

ایجاد انفعال نفسانی در مخاطب بدانیم تأثیر روانی یک اثر ادبی بر مخاطبانش  -درستی گفته است ی بهخواجه نصیر طوس

شان می سی و ادبیات را ن شنا شت، به قطع می1387)خدادادی مهاباد، « دهدهم پیوند نزدیک روان توان (.  بنا بر آنچه گذ

 بوده و هیچ نوع انفکاکی بین این دو زمینه وجود ندارد.شناسی جوهری و بنیادین گفت که ارتباط بین ادبیات و روان

 

 . مکانیسم جبران و خاستگاه آن2 .2

ؤلفه شــناختی، نقطه مقابل نقص یا فروکاهش قرار دارد. بنیاد این مهای روانترین مکانیســمعنوان یکی از مهمجبران به 

ـــناختی به آروان بنایی فردگرایانه دارد، باید گفت که یک فرد در اثر رابطه دیدگاه آدلر که م برگردد. با تکیه دلر بازمیش

سه صی گرایش پیدا می -صورت خودآگاه یا ناخودآگاهچه به -ای مقای سم خا ساختار اجتماعی دارد، به مکانی کند، که با 

ــتگاه  لرآد. »کندؤلفه آدلریســم، جای خالی یک فروکاهش  را پر میترین معنوان مهماین همان جبران اســت که  به خاس

جویی نسبت به نوع مقابل نسبت داده و بر آن است که رفتار انسان را به گرایش ذاتی وی به واالیش شخصیت و برتری

ـــه با جامعه، انتخاب نموده  ـــت که فرد در برابر حس کمبود خود در مقایس این گرایش، درواقع، جایگزین و جبرانی اس

ست. صرف605، د.ت: ئق)فا« ا ساس در آدمی میاین ا(. »، با ت شد. ح شده با تواند در اثر عوامل بیرونی و یا درونی ایجاد

ست ضو و رنگ پو شتی ظاهر و ناتوانی ع سائلی نظیر جای عوامل درونی مواردی مثل ز سب و عوامل بیرونی م گاه نامنا

ــرایط بهطبقاتی فرد و یا برخوردهای تبعیض ــاس حقارت در این ش ــت. احس بنایی در تحریک عنوان عاملی زیر آمیز اس

سیدن به اهداف و ایدئالانگیزه وارد عمل می ساس کهتری و ر تواند دو حالت را هایش میشود؛ فرد در راه مبارزه با اح

های گوناگون (. مکانیســم جبران نیز به شــکل13: 1394)امیری و نعمتی؛ «  20جبران -2 19عقده حقارت -1تجربه نماید :

شده و از او فردی نعنواکند. بهدر فرد بروز می مثال احساس حقارت در یک فرد منجر به انحراف از معیارهای اجتماعی 

اش را در ابتکار شدهبه خود گرفته و انرژی روانی سرکوب 21سازد. همین امر در فردی دیگر جنبه تصعیدضداجتماعی می

شــود، لکن برای اجتناب از ر خالصــه میهای جبران در چند محوطورکلی مکانیســمکند. بهو نوآوری و غیره آشــکار می

سم  شاره می "پردازیخیال"اطاله کالم، به مکانی ستار ارتباط عمیقی دارد، ا ست »باره کنیم. دراینکه با این ج آدلر معتقد ا

ساس حقارت رنج برده و همین باعث می سیل هنری و ادبی براین کمبود،شود تا با تکیهکه هنرمند یا ادیب از اح  بر پتان

)السعدون « فایق آید؛ به همان اندازه که از این کمبود رنج برد، ابداعات و ابتکارات هنری وی نمود بیشتری خواهد یافت

است که [ محوری]تنهایی یک مکانیسم جبراننویس، خود به(. زین روی، ادبیات یک شاعر یا رمان73:  2016و سوادی، 
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ـــاس حقارت، به صـــ برگزیده و تمام محورهایی که در ادبیات وی، با  22ورتی ناخودآگاهفرد، آن را برای عبور از احس

 هایی از همین جبران است. یابد، زیرشاخهشناختی تجلی میای روانجلوه

  . ادونیس و دوران کودکی2.3

«  دنیا آمد م در روســتای قصــابین، نزدیکی شــهر جبله در اســتان الذقیه به 1930در ســال  -أدونیس –علی احمد ســعید»

شاوی،  ست چنین می(. او در مورد خانه500م: 1980)ن دیوارهایی »گوید: ای که در آن دوران کودکی خود را طی کرده ا

شتم می ستان، مادرم به ت شانده بود. زم سقفی چوبین که آن را پو سنگ و خاک و  شت و میاز جنس  ستم. فریاد گذا ش

ــتم، آنگاهزدم و میمی ــمانم را میگریس ــابون چش ــمانت را ببند، آنگاهآرامی میآزرد، بهکه کف ص که گفت: گفتمت چش

ای که ادونیس در دوره کودکی خود ترین تجربهتلخ (.www.discover-syria.com3 م:2016، ة)سالالالالالالالالالالالال  «شـــویم می

که کاری از دست وی ساخته نبود. او همواره این مسئله را به سوخت درحالیای بود که پدرش در آتش میداشت صحنه

از مرگ پدر  "إلی الموت قصاااید "کند. او در نخســتین مرثیه ازهای گوناگون در تجربه شــعری خود نمودار میشــکل

را»سراید: چنین می ًا َدفیْن/ وَجبهًة َمغمورًة بالتُّ صیَّ ا َع ِسرًّ ُه  َسحاْب/ ُأحبُّ سًا وفْوَق الَبیِت َیعُلو  َشم َصدأبي َغٌد َیخُطُر في َبیِتنا /  ُه  رًا ْب/ ُأِحبُّ
 (.40: 1م، ج1996؛ )ادونیس«.رمیمًا، وطیْن 

ست/ که در خانه»)ترجمه(  سان/ نرم نرمان راه میپدرم/ فردایی  ست/ من مان/ آفتاب  رود/ حال آنکه بر فرازمان/ ابری ا

 «  دارمش.چاک/ و چون سرشتم/ دوست میای چاکرا / چو رازی سرکش و پنهان/ و سیمایی غبارآلود/ و سینه او

 دوران کودکیشاملو و  .4. 2

شاملو الف » سال  –صبح، الف  –احمد  شاه تهران به دنیا آمد. پدرش  1304بامداد در  صفی علی سی در خیابان  شم

شدند سه کوچانده  سانی بود که به دنبال انقالب فران سر ارتش بود و مادرش کوکب عراقی از ک   (.                                 62: 1377)نیاکی، « اف

شاملو به شت. دوران کودکی  سی -او بعد از مدت کوتاهی»سختی گذ سیا شهرهایی چون با خانواده -به دالیل  اش به 

صورت پراکنده تحصیالت خود را به رشت، سمیرم، اصفهان، آباده و شیراز کوچ کرد. وی بنا به اقتضای شغل پدرش به

سانید شاملو 9: 1381باقرزاده،  )اختیاری و« پایان ر شعار خود به اش را بهنیز مانند ادونیس تجربیات کودکی(.  خوبی در ا

ست.  ساخته ا شغول  شته و مخاطب را بدان م سی لطیف و زیبا بود... یکی از »نمایش گذا سا از همان کودکی دارای اح

ــربازی را دید که مزدورانمهم ــت، زمانی بود که در یک باغ، س ــاملو تأثیر گذاش حکومت  ترین حوادثی که بر ذهنیت ش

شــاهنشــاهی او را مورد عذاب و شــکنجه قرار داده بودند و برای اینکه صــدای ســرباز به اطراف نرســد بر طبل و دهل 

سه بار54: 2004)مجابی، « نواختند.می شاملو در طول زندگی خود  سال »ازدواج نمود.  (.  سالمیه  1326در  شرف ا با ا

شاملو و ه سی حایری ازدواج کرد. لیکن دیری نپایید که بین  شد و او را طالق داد. بعد از مدتی با طو شکرآب  سرش  م
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عاطفی از او نیز جدا گشته و سرانجام با آیدا سرکیسان ازدواج نمود؛ همو  –ازدواج نمود ولی به دلیل عدم تفاهم فکری 

 (.608: 1390)شمیسا، « اش بر جای نهادکه اثر شگرفی در زندگی و ادبیات شعری

 و فرایندهای مکانیسم جبران. ادونیس، شاملو 3

ـــرایط خاص فردی و اجتماعی، در وجود خود نوعی  ـــاملو مانند دیگر هنرمندان، تحت تأثیر برخی از ش ادونیس و ش

ها به ســمت جبران را فراهم نموده اســت. گســســت و فروکاهیدگی را تجربه نموده و این مســئله، زمینه حرکت آن

ــعری گونهرخدادهای منفی زیادی را تجربه کرده، بهمثال، ادونیس در دوران کودکی عنوانبه ای که تأثیر بارزی در زبان ش

توانست سوخت و کودک نمیوی گذاشته است. ازجمله این رخدادها مرگ پدرش بود که در برابر چشمانش در آتش می

ـــاعر را دچار نوعی خودکم ـــتی بود که ش کرده بود و این امر  32بینیاو را از لهیب آتش نجات دهد. دیگر فقر و تنگدس

اجتماعی آشفته سوریه بود که گاه و بی گاه تأثیر آن را  –گرا در او ایجاد کرد. رخداد دیگر وضعیت سیاسینگاهی آرمان

شاهده می شاعر م شعری  شاعر را بهدر رویکرد  ست  سوق داده و  24گراییسوی نوعی درونکنیم. همه این رخدادها نخ

 نوعی یاس انگاری کشاند. شخصیت وی، در نهایت او را به گرایی درضمن ایجاد ایدئال

اش مصـــادف بود با حکومت وخمی را در زندگی خود گذراند. دوران کودکیشـــاملو نیز مانند ادونیس مســـیر پرپیچ   

خود  برد. البته نباید ازنظر دور داشت که شاملواجتماعی خود بسر می -پهلوی که جامعه ایران در بدترین شرایط سیاسی

ترین مسائل، اعم از مسائل فردی یا اجتماعی بر ذهنیت او که کوچکطورینیز دارای شخصیت حساس و خاصی بود، به

سیار حساس بوده و توان این را گذاشت. ازدواجتأثیر می های مکرر وی نیز حاکی از آن است که وی دارای شخصیتی ب

سو گردد. بنا بر آنچه شرایطی هم  شته تا با هر  سروده ندا سم جبران در  شت، مکانی شاملو و ادونیس در قالب گذ های 

 فرایندهای زیر قابل بررسی است:

ــکل: یکی از مهمفرایند جابجایی .1. 3 ــاملوترین فرایندهای جبران که به ش ــعری ادونیس و ش  های گوناگون در متن ش

ست.  شده، جابجایی ا ست از انتقال افکار، اح»نمودار  های عاطفی از ساس، انرژی روانی و یا حالتاین فرایند عبارت ا

(. از دیگر سو 109: 1382)اقلیدی، « گیردطوری ناخودآگاه صورت میدیگر که بهئی به شخصی یا شیئی شخصی یا شی

ــانه در زندگی افراد بهمکانیزم جبران و فرایند جابجایی به»باید گفت:  ــناس ــورتی ناخودآگاهعنوان عملی روان ش نمود  ص

ست و ربیعی؛ )« دارد س (. باید گفت این محور ازجمله محورهایی132: 1387واحد دو ستقیم در ت که بها صورت غیرم

و  در اســطوره گرایی -در شــعر ادونیس -کند. این گرایشاز زبان معیار نمود پیدا می -های انحرافی شــاعرقالب گرایش

صــورتی شــفاف و واضــح این امر را به "رتیله البعثت"کند. باکمی تأمل در قصــیده شــعری انعکاس پیدا می قناع گزینی

 یابیم:درمی
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نا الخفیُة فینیُق ُمت، ولَتبدأ بک الحرا» َوار کي یوَلَد فینا بطل/ مدینٌة جدیدة/ نیراُن
ُ
نا جامحُة او ئْق/ لتبدأ الشقققائْق/ لتبدأ الحیاْة /.../ نیراُن

د الهنیهَة التي بها/ یحترق ا  (.58: 1988)أدونیس،  «الرماُد و التجددْ  -لعالم ُکي یصیر عالمًا مثَل / اسمكالحدوُد في جذورنا/ تُمجِّ

/ آغازگر شوند/ آتش مان/ عنان زبان  [نیستن ات]ققنوسا! / بایدت مردن/ که اخگران / و شقایق / و زیستن/ با »)ترجمه( 

سر برآورد/ ست/  خویش/ رها کرده/ تا یکی قهرمان/ از میان مان  شهری دگرا شان / در نوین  شانِ ما/ که مرزها این/ آت

خاکستر  -سوزد این دنیا/ تا دنیایی دگر شود/ بسانِ داغ تودارد/ دمادمی که میهایمان / سنگر گرفته است/ بزرگ میریشه

 «و نوین ساختن.

شده و در رکوبوی س کند؛ بدین معنا که هویتطور غیرمستقیم، به فرایند جابجایی اشاره میبه او در این بند شعری،    

سراید. شاعر برای اینکه دوباره، شعله و بارقه امید را در گردد که برای رسیدن به آن از ققنوس میپی هویتی تازه و نو می

تا با یک جابجایی تصویری، فضای تیره ذهن خود را کمی روشن  کندور کند از این اسطوره استفاده میذهن خود شعله

ی شاعر، به خاطر شرایط نابسامان جامعه، دچار نوعی یاس انگاری شده و این بار ناامیدی جای تر کند. البته گاهو شفاف

 سراید:چنین می -نماد امید -ای دیگر، خطاب به ققنوسگیرد. او در قصیدهامید را می

هار أْو َتفیْق / لْم َنْخَتبِ » ْیُت أاّل َتْلَمَح النَّ َصلَّ ماد /  َحَر و َأْن َصلْیُت أْن َتَظلَّ فی الرِّ سَّ ْلْیُت یا فینیُق/ أْن َیْهَدَأ ال صَّ واْد/  سَّ ْر َلْیَلَک َلْم ُنْبِحْر َمَع ال
ْیُت َأْن َیُقوَدنا اْلُجُنوْن  ماْد/ َصلَّ  (.223: 1، ج  1996)أدونیس؛ « َیُکوْن/ َمْوِعُدنا فی الّناِر فی الرَّ

 –ایم و شبت را نازموده روز بازنگردد و به هوش ناید/ت بهنماز خواندم که هماره در خاکستر باشی/ و چشمان»)ترجمه( 

دمان/ و میعادمان باشد؛ در آتش و خاکستر/ نماز خواندم ! نمازخواندم که آرام گیرد سپیدهساایم/ ققنوبه دریا نرفته -درآن

 « که اسب جنون راهمان برد.

ُه َیحاْر »گردد. قالب شخصیت مهیار دمشقی نمودار میهای جبران است که در از دیگر سو قناع نیز یکی از مکانیسم     نَّ
َ
و

ه َیحاْر/ أَ  / حاَبٌه/ من ناِرِه من َعطِش اوجیاِل ونَّ ْت علی ِبحاِرنا سققَ ُه َیحاْر/ َمرَّ نَّ
َ
َمنا َأْن َنقَرَأ الُغباْر/ و عَطي لنا الخیاْل/ َأقالَمُه، َأعَطي لنا َعلَّ

 (.159)همان: « کتاَبهْ 

مان که دفتر غبار را ورق زنیم/ زآنکه او حیران است/ ز دریای ما ابری گذشت/  حیران است/ آموختزآنکه او») ترجمه( 

 «!کز آتشش وز عطش نسل هاست/ زآنکه او حیران است/ خیال را به ما بخشید و/ قلم هایش را/ کتابش را به ما بخشید

باشـــد؛ زیرا که این دو ازنظر ونیس درواقع خود ادونیس میبر آن هســـتند که مهیار در ادبیات اد ،بســـیاری از نقادان    

شان نمود دارد. شت و مذهب سرگذ شتراکاتی دارند که در نوع زندگی،  شت ا شه سرنو ضور فعالی در اندی های مهیار، ح

ار های فردی خود را از طریق این نقاب بیان کرده اســت. )عامری تبار، عباســی و غفادونیس دارد. ادونیس بیشــتر تجربه

باید گفت که وی از همان آغاز واژه حیرت را با تأکید آورده است  در رابطه با تحلیل بند فوق (.191: 1394پور صدیقی، 

ستیم: حیرت،  صیده ما با یک مثلث واژگانی روبرو ه شان دهد که جایگاه مهمی در عقیده و ذهن وی دارد. در این ق تا ن
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با توجه به اینکه شعر عبور از واقعیت است و ما را در فضایی صرفًا  -ر بگیریمدر معنای شع غبار و خیال. اگر ما خیال را

شعری و  -دهدذهنی قرار می صول زبان  سرگردانی را در خود دارد، مح بنابراین حیرت و غبار که همان مفهوم تردید و 

 باشد.نگاه خیال گرای وی می

ای که زیر یوغ استعمار عبور شاملو از جامعه د. قدر مسلم اینکه،شودر ادبیات شاملو نیز این فرایند به وضوح دیده می   

ــی نفس زده ونفس ــق و محبت که در آغوش آیدا دارد، به افقبرای نجاتش گامی برنمی هیچ فریادرس های نامحدود عش

ر این زمینه او د شود، بیانگر نوعی جابجایی و جبران است که شاعر، در ادبیات خود بدان توسل جسته است.نمودار می

شیاری / از اندوهی/ جانکاه حکایتی می بر»سراید: چنین می شی چهره زندگی من / که بر آن / هر  کند/ آیدا/ لبخند آمرز

ستم/ چندان ست / دیرزمانی در او نگری ست./ نخ چیزی/ به هیئت که چون نظری از وی بازگرفتم/ در پیرامون من / همها

(. لکن این 513)شـــاملو، آیدا: درخت، خنجر و خاطره: « ...مرا دگر/ از او / گریز نیســـتاو درآمده بود./ آنگاه دیدم که 

انجامد. وی خود این مسئله را چنین به تصویر اش نمیهای عاطفیجابجایی به تحقق جبران کمبودها و پر کردن گسست

 کشد:می

ای ز جنبش مرغی خورد تکان/.../ نه شاخه /کشد/ اما سحر کجا!/ در خلوتی که هست،وجوی سحر راه میفکرم به جست» 

گزدم با فغان خویش/ و من در انتظار / که خواند خروس صبح!/ کشتی به شب نشسته به دریای شب مرا غول سکوت می

کشم همه در کارگاه فکر/ نقش پر خروس سحر را / لیکن زند/ از شوق میوز بندر نجات/ چراغ امید صبح / سوسو نمی /

 (.132-131، هوای تازه: 1389)شاملو، « ...کنده را پاک میدوام شب هم

است که فضای جامعه را تیره و تار کرده  "شب"در این قصیده، سه نوع عنصر رمزیک وجود دارد: نخست، عنصر     

است؛ شب همان ظلم و ستمی است که قدرت سلطه برجامعه تحمیل و فضای آن را مسموم نموده است. دومین عنصر 

تواند بنابراین سحر می گراید؛است؛ سحر قسمتی از شب است که تراکم آن کم شده و به روشنایی می "سحر"، رمزیک

گراید و روشنایی نیز با خود بشارت همراه دارد. ولی شاعر تحقق چنین امری را با رمز امید باشد، زیرا به روشنایی می

است. خروس صبح نیز نماد کسی است که پیروزی  "صبح خروس"کند. سومین عنصر رمزیک استفهام انکاری بیان می

کند، کند. لکن آنچه که در این سیاق مهم جلوه میها را به امید و شادی تبدیل میرساند و نومیدی آنرا به گوش مردم می

گرفته و هیچ  گیرد؛ زیرا تنها، فریاد سکوت است که جامعه را فرانومیدی شاعر است که از فضای نابسامان جامعه مایه می

بار رها سازد. زین روست که شاعر دچار نومیدی گشته و شب همان فریادرسی نیست که جامعه را از آن شرایط مصیبت

 شب است که بوده است.
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سمیا  گراییآرمان: 25گرایی. فرایند آرمان3.2  سفی مهم یکی از مفاهیم ایدئالی س شناختیروان-فل ستینا سی که  ت. نخ ک

سفه و بهاین واژه را د سفی آرمان به کاربرد، افالطون بود که آن را به اعتبار یکی از معانی این واژه ر فل صطالح فل عنوان ا

ستعمال نمود سله حقایق مجرد یا همان مثل افالطونی ا سل سم، )آرمان یعنی نمونه و مثال، در مورد یک  گرایی یا ایدئالی

ای اســت که به گونه. زبان شــعری ادونیس و شــاملو به(A74498 :www.aftabir.comش، کدچاپ:  1386 /6 /19

شگر را به این نقطه رهنمون می ست. باره امری اجتنابهایی در اینبنابراین ذکر نمونه سازد؛طور ناخودآگاه پژوه ناپذیر ا

 کشد:به تصویر می چنین سِجِّیلْ، قصیده تَنَبَّأْ أیُّهَا ااالَعْمی مثال، ادونیس، این فرایند را در مجموعهعنوانبه

ذی َیْرُسُم هالَ » ْوُن الَّ ْسَتْقَبَل؟/ و ما ذِلَک الَلّ ذی َیْلَبُس اْلُم الُح الَّ سِّ ی  ةآه ما ذلَک ال َسمَّ ذی ُی ْشَفی ذِلَک اْلَمَرُض/ الَّ اْلَجنیِن اْلَکْونّی؟/آْه َمَتی َی
ْکیاٍس مَن اْلَو  ها ِعظاُم اْلَموتیاْلَوَطن / و ها هَو الّتاریخ / حاِضٌر َیُدُبّ فی َأ رُّ  (19: 2003)أدونیس، « َرِق / فی َعَرباٍت َتجُّ

ــالحی که آینده را می»)ترجمه(   ــت آن س ــد به تن/ وآه! چیس ــویر  -آن -کش ــتی را به تص ــمایل جنین هس رنگی که ش

وی مان/ نامش وطن اســت/ و اینک تاریخ در انبانی از کاغذ، پیش روکه یابد؟ همکشــد؟/ آه کی آن مرض شــفا میمی

 «کشند.می دنبالش بهمردگان،  یهااستخوانیی که هاارابهخزد/ در می

سهمناک و  فرورفتنشاعر به دلیل  شرایطی  ست که هیچ اندهیآ، به باراسفجامعه در  ی از امید را انقطهی چشم دوخته ا

ست، لیکن به دنبال ندارد. هرچند که آرمان آزادی به شعرش هویدا شاعرتکنوعی در  ستفهام انکاری خود بیانگر  یة  بر ا

ست. حس آرمان ساخته که نهحقیقت امر ا شاعر او را به دنیای ذهنی وارد  کند بلکه وی را تنها چیزی عایدش نمیگرایی 

گرایی، حرکتی رو به جبران اســت که در ادبیات شــاعر، در کند. به دیگر ســخن، آرمانی ذهنش گم میهاهیالبیشــتر در 

یستی داشته و وقوع آن امری ناشدنی ایدئال صرفاًی که مفهومی افاضلهنمودار گشته است؛ مدینه  26"لهفاضمدینه "قالب 

گر چنین به تصویر باشد. ادونیس این مکانیسم را در جای دیدر وجود شاعر می ترقیعمبوده و زمینه گسست و شکافی 

 کشد:می

ِ  اْلَمْحُروِق/ یا باِبَل اْلح» عي ِباْلَخشققَ لذی یجُ  َتَقنَّ رار/ َأْنَتِظُر اللَه اَّ روِق ُمْکَتسققیًا ِبالّنار / ُمَزَینًا ِباللُّ  /ریِق و اوسققْ َئه اْلَبْحِر ِمَن ِمن رِ  /ْؤُلِؤ اْلَمسققْ
ذی َیحار/ َیْغِضُ / َیْبکی، یْنَحنی / ُیض /اْلَمحار ذي َیجیء.ُیْنبِ  /ُ  وْجُهَک یا َمْهیارَأْنَتِظُر اللَه الَّ  (.189: 1996)أدونیس، « ُ  ِباللِه الِّ

زانکه من، خدایی را  /ی ســوختههاترکهســیمایت را حجاب زن با  /رازآلودســرزمین  بابل! ای آتشــین زمین و»)ترجمه( 

ــدف  ــته با مرواریدی به یغما رفته از قلب دریا / و از ص ــین ردایی برتن/ و آراس ــم در راهم/ که خواهد آمد/ با آتش چش

شم در راه شت/ وینک تو ای مهیار!هایش/ خدایی را چ شفته/ گریان و کمانه پ شته/ برآ سرگ شی  م /  سیمایت تاب در 

 «دهد/ که ظهور خواهد کرد.و خدایی را نوید می /...ست
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شته و افتخاراتی که    شعری از زمان حال عبور کرده و ابتدا از زمان گذ شتهی بابل هاالههشاعر در این بند  سخن  انددا

ــپس از انتظامی ــخن میگوید. س ــردفتر ر و ظهور خدایی س گوید که روزگارش را تغییر خواهد داد و برگ دیگری از س

کرد که واژه امید در آن نقش بســته اســت. او امیدی نســبت به جامعه و محیط اکنون خود  بازخواهدزندگی را برایش 

 ،گریدیعبارتبهجوید. مهیار توســل میی خود در آینده به ققنوس و هاآرمانبیند. برای تحقق نداشــته و آن را درآینده می

شاعر در  ندیاو شهرآرمانققنوس و مهیار همان  شعار خود جایجاکه  به  -گرددیم فروغکمشعله امیدش  کهآنگاه –ی ا

سک میآن ستی و آرمانجوید. لکن این نگرش ایدئالها تم صود که همان اتوپیا گرای سرمنزل مق  شهرآرمان –یانه، او را به 

 کند.ت، نرسانده و وی را وارد وادی سرگردانی و حیرت میاس –

ــاملو نیز باید گفت که     ــیاهآرماندر مورد ش ــم در نگرش س ــفید یا مطلق گرایی یا ایدئالیس انگاری وی خودنمایی و س

های در الیهصورت مستقیم و غیرمستقیم بیان کرده و همواره اش، این امر را بهجای دیوان شعریکند. شاملو در جایمی

ــتبداد و ظلم، جای زمان، در پی آرمانی اســت که جای جامعه را با تاریخ و واقعیت جامعه کامالً در تنافی اســت؛ زیرا اس

 کشد:هایش چنین به تصویر میگرفته و رسیدن به افقی سفید امری است بس دشوار. او این محور را در یکی از سروده

ــرود  یمهربان و یدا خواهیم کرد/روزی ما دوباره کبوترهایمان را پ» ــت زیبایی را خواهد گرفت/ روزی که کمترین س دس

ست/ سانهشان را نمیروزی که دیگر درهای خانه بوسه ا ست /بندند/ قفل اف ست/ روزی  ای ا و قلب برای زندگی بس ا

ست/ روزی که  شتن ا ست دا سخن دو ست/ روزی که هر لب ترانآکه معنای هر  ست/ههنگ هر حرف، زندگی ا  ای ا

شاملو، هوای تازه، ) .«محتی روزی که دیگر نباش کشم/و من آن روز را انتظار می برای همیشه بیایی/ روزی که تو بیایی،

1389 :207-208.) 

شم دوختن وی به آینده    شاعر و چ شق حکم میاز آینده انگاری  شاعرانه نوعی آرمانراند، بهای که در آن تنها ع گرایی 

ازحد شاملو به مفاهیم مجرد همچون عشق و... کند. گرایش بیشیم که در قالب عشق متقابل صرف بروز مییابدست می

ستی وی دارد. تعابیری چون  شان از گرایش ایدئالی ست"ن سه ا سرود بو روزی که دیگر درهای  "، " روزی که کمترین 

ــان را نمیخانه ــانه"، " بندندش ــتقفل افس ــت. او این محور را کند، خودنمایی می " ای اس  که خود گواه بر این مدعاس

 کشد:درجایی دیگر چنین به تصویر می

سان-پس»   با نهاد  هر خویش داغ بر نهاد به غالمی/ و به هرجای،و دریا را به مُرا و رود  صورت خاک را بگردانید/ -ان

سره  زمین و خاک پنجه در پنجه کرد به ظفر/ ست بازآفریدرا یک ست، را خدای و ن/ابه د و  به چوب وخاک  هب؛ ناهم به د

 « /آغاز یافت .../ و تباهی/خویش وانهاد یاندیشــهبا  /او بودگر ده دســتان معجزهپس خدای را که آفری... / رســنگ/خبه 

شاملو،  شاعر، به حدی اوج می(. گاهی نگرش آرمان892: آیدا: درخت و خنجر و خاطره: 1389) ستی  گیرد گرا و ایدئالی

شود. در این بند شعری، اندیشه غالب، آفرینش انسان توسط آفریدگار پردازی محض میفدای تخیل و خیال یشه،که اند
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است، ولی خیال عمیق شاعر این اندیشه مسلم را فرسوده و برعکس به تصویر کشیده است؛ بدین معنا که مخلوق خالق 

 است و خالق مخلوق.

ی ادونیس و شاملو نمودی عینی داشته و بیان آن ضرورت دارد، هایی که در تجربهیکی دیگر از مؤلفه . فرایند انکار:3. 3

این فرایند در  کند.ای از ابهام در شــعر دو شــاعر خودنمایی میآشــکار و گاهی نیز در هاله طورانکار اســت که گاهی به

سروده سیاری از  شته و گاهی به حهای آنب ضور پررنگی دا سفی دارد، ح ها را به گیرد که آندی اوج میها که جنبه فل

 کشد:کشاند. ادونیس این فرایند را چنین به تصویر میانگاری میورطه نیست

َرْفُض انِجیِلی»  (.224: 1، ج 1961)أدونیس، « مسافٌر َتَرْکُت َوْجهی َعَلی / ُزجاِج ِقْندیلی / َخریَطتی َأرٌض ِبالخاِلٍق / و الَّ

و  /یدگارآفر یاست/ ب ینی]راهم[ زمام هستی/  امنهاده یلمقند یشهرا / بر ش یشه خوچهرکه  /ی هستممسافر» ) ترجمه(

 «من...! یلانکار است انج

شود که قدری عمیق میدهد. این محور گاهی بهطور مستقیم مؤلفه انکار را مورد تأکید قرار میدر این بند شعری شاعر به

ضای انکار و یاس پا را فراتر نهاده ستو به شاعر از ف سم یا نی صیده دچار می 27انگارینوعی نهلی سئله در ق شود. این م

 گردد:به خوبی نمودار می " مات إله"

ْص » ْعِر و اْلَهالِك/ ِفي الَیْاِس في اْلُمتاِه/ َی ما ِفي الذُّ حاِب/ َلُربَّ سَّ رُض  َعُد ِمْن َأْعماِقَي االلُه/ماَت الٌه ِمْن ُهناَك/ َیْهُبُط ِمن ُجمُجَمِة ال
َ
ما، فاو َلُربَّ

 (.173)همان: « ِلي سریرٌة و زوجٌة/ و العاَلُم انِحناءٌ 

 یدینوم ز یا /نیست شدنو  ترسز  یدشا /کندیجمجمه آسمان سقوط م زاست جان داده/ ک ییدر آنجا/ خدا»)ترجمه( 

 یکی یامن/ و دن یبرا /است یبستر و همسر ین/زم سر برآورده است/ اینک/این الهه  /است/ که از درون من شدن و تباه

 «.[...!چرخدیجاودانه م یاست ]که بر مدار منحنی

را  یزیکمتاف یایشاعر دن دهدینشان م وضوحبه ی کهبررسی است، نخست ازنظر شناخت از چند جهت قابل یدهقص این   

سئله د ست. م سمان که  ینا یگررد نموده ا ست که در کنار آ  " هبوط"کلمه  از آیدیم " صعودعروج و "واژه  معموالًا

که مظهر و نماد را ثابت کرد که شاعر، آسمان  توانیبر آن م است که با تکیه یگرد یخود شاهد یناستفاده کرده است. ا

 یهبوط و تباه ی، نوعیو توجه به عالم ملکوت، ازنظر و یشههرگونه اند ینبنابرا نماید؛یرد ماست،  خدا و عالم ملکوت

شمار م سمت دآیدیبه  سئله ایگ. ق ست که و ینر م ص یندر ا یا ست از واژه  یده،ق ستفاده نموده و ن "اله"نخ آن را  یزا

و سرکش  یربلکه آن را تعدد پذ شمارد،یثابت نم یرا امر یقتحق یاست که و ینا یانگرخود ب یننکره آورده است که ا

 ینا ید: شاگویدیآلود م یدترد یبا نگاه یگفت که و دیبا یزشناختی ناست. از بعد روان یزکه محور و مرکز گر شماردیم

ش آیدیم یرونکه از اعماق وجود من ب ییخدا ست خألاز ترس و دلهره و پر کردن  ینا س سبت به دن یو گ ست که ن  یایا
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سئله پ ینباال دارم. ا سی فروبه روان خوردیم یوندم سان،  ینبد ید،شنا سک یرا برا خداوند دین ومعنا که ان و  ردهاد ینت

 :آورده است وجود به یرونیو ب رونید یفشارها

شر در دوران کودکی تاریخی خود از عقل و خرد بی» ست و میازنظر فروید ب سی بهره بوده ا سایه حمایت ک شد در  کو

شـــود. این حمایتگر در دوران کودکی، پدر و در دوران قرار گیرد، بنابراین به دین که ســـایه پدر گون دارد متوســـل می

 (.46: 1385)شهدادی، « سالی دین خواهد بودزرگب

انکار در ادبیات وی از خروج بر  ، با این تفاوت کهفرایند انکار در ادبیات شاملو نیز از حضور پررنگی برخوردار است   

را که انسان  29وجود گرایان 28شروع شده و به دیدگاه فلسفی اصالت بشر -علی رغم گرایش اولیه به آن–شعر کالسیک 

 سراید:رابطه با موضوع شاعر پیشین چنین می شود. او دردانند و آخرتی را برایش متصور نیستند، ختم میخالق هستی می

شعر» ضوع  شین/  شاعر مو شراب و زندگی نبود/ ازپی سمان خیالش، او/ جز با  بود  خیال دراو  گفتگو/ کردنمییار  در آ

نه در امست به زلف یار/ دستی ودستی به جام باده  دیگران/ آنکهحال د/در دام گیس مضحک معشوقه پای بن /روز وشب 

شعر  !/زدندمینعره  زمین خدا ضوع  شین شاعرمو شعر او نیز چیزی جز این نبود/ نبود/ غیرازاین، چون پی  را آن تأثیر 

شاملو نه  (.141-140: 1389)شاملو، هوای تازه، « تفرقی نداش یعنی اثر نداشت وجودش/ /دبه کار ز شدنمیمته  جزبه

کرد. او معتقد بود که شعر کالسیک قالب موسیقی شعر کالسیک را قبول داشت و نه مفهوم و معنایی را که آن دنبال می

آلود و خیال غافل شـده و به فضـای وهم -آنچه که هسـت–های اصـلی زندگی از الیه دلیل تقید به وزن و موسـیقی، به

شاره شعر، اکنون سخن از آنچه که هست می ایاندود پرداخته و هیچ ا به زندگی و واقعیت روز ندارد. با این تفاوت که 

 گوید و وجودش تصویری است از هستی جامعه، فرهنگ، حقوق و اخالق و...!

شاملو از الیه     سطحی زبان گاهی انکار  شت –های  سوخ می -مانند آنچه گذ کند. وقتی از عبور کرده و به عمق آن ر

ستی سیه سارتر 33، نیچه32، مارکس31خواهد عقیده داروینسراید انگار میمی 30شنا صویر  34و  را در قالبی موزون به ت

ستی را جور دیگر قلم می ست که ه شد. اینجا سان جنبش »زند: بک شد/و گردش زمین را/ به  من باد و/ مادر هوا خواهم 

زهدان زنی در برم خواهد  سانبه /هوا وزمین خواهم شد/ مول  خاک و/ من/ در گنداب تن ام احساس خواهم کرد/ مولی

یابیم که شــاعر در این بند شــعری دقیقا اندیشــه (. باکمی دقت و تأمل درمی367: 1389)شــاملو، باغ آینه،  گرفت ...!

انسان  درونی داشته و آفرینشی داروینیسم را برای ما به تصویر کشیده است. داروین معتقد بود که طبیعت خود زایش و

بیند به این مسئله مهر تائید را مادر و پدر هوا و اجزای طبیعت می " انسان " حلقه پایانی این آفرینش است. شاعر نیز که

سارترمی شه  ست» نهد. او درجایی دیگر نیز اندی سان ذاتا موجود ا صویر می22: 1967)رجب، « ان شد: ( را به ت -پس»ک

ــورت خاک را بگردانید/ -انسااان با نهاد خاک  داغ بر نهاد به غالمی/ و به هرجای، خویشهر و دریا را به مُرا د و رو ص

ــره  زمین و پنجه در پنجه کرد به ظفر/ ــت بازآفریدرا یکس ــت، را خدای و ن/ابه دس و به  به چوب وخاک  هب؛ ناهم به دس
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 « /آغاز یافت .../ و تباهی/ادخویش وانه یاندیشـــهبا  /او بودگر ده دســـتان معجزهپس خدای را که آفری... / رســـنگ/خ

 (.892: آیدا: درخت، خنجر و خاطره: 1389)شاملو، 

سئله دارد که نه    ست که به طبیعت جان این تعابیر داللت بر این م سان ا سمان و زمین را نیافریده بلکه ان تنها خداوند آ

اشته است که خداوند نیز ساخته دست انسان است. را از این نیز فراتر نهاده و بیان د داده و آن را آفریده است. او حتی پا

شه سارتر و... –این همان اندی ست. مارکس دراین -مارکس،  شاملو متأثر از آن گشته ا ست که  خداوند و »گوید: باره میا

ست سان ا ست و ذهن ان ساخته د سخن خداوند  شر. به دیگر  ضای ذهن ب ست از ذات و اقت «  الوهیت زایش و برآیندی ا

 (.235: 1387 )اسالمی،

 نتیجه

 توان به نتایج زیر دست یافت:در مقاله می شدهمطرحئیات با در نظر گرفتن جز

باشند، که شناختی، دارای برآیندهای هنری نسبتاً یکسانی میتنها از زاویه روانبر این جستار، شاملو و ادونیس نهبا تکیه 

شناختیازنظر سفی و  سانی رنی گاه فل سیر یک شعری خود دنبال کردهز تقریبا، م ضای  اند؛ این امر در گرایش وجود ا در ف

 خورد، انعکاس یافته است.ویژه اندیشه نیچه، سارتر، کامو و ... پیوند میگرایانه دو شاعر که با فلسفه اروپا؛ به

در فرایندهای  شان کهشناختیتوان گفت که وجه مشترک ادونیس و شاملو، از بعد روانبر جستار حاضر میبا تکیه    

خورد؛ این امر در شان پیوند میهای اندیشگانی و شناختیشود، عبور و به الیهگرایی و انکار خالصه میآرمان جابجایی،

دار شده است. نموغیره  گرایش وجود گرایانه دو شاعر انعکاس یافته که با فلسفه اروپا به ویژه اندیشه نیچه، سارتر، کامو و

 را مبنای جبران قرار داده و 37و اسطوره 36، قناع35استعاره، نماد -ل سرکوب و شرایط نامطلوب سیاسیهر دو شاعر به دلی

عنوان مکانیسم جبران، همچون کارگیری اسطوره و... بهاند. ادونیس در بهاز این زاویه به جنگ با تابوی ذهنی خود پرداخته

جانب ساختار را  ،رغم شاملو که بیشترعلی -تفاوت که او  نوعی ساختارشکنی دچار شده است؛ با اینهمتای خود به

همواره حقیقت را وارونه جلوه داده و هنجارهای معنایی را شکسته است؛ بطوریکه این امر دست  -رعایت کرده است

جامعه  یافتن به حقیقت ذهنی وی را بسیار دشوار کرده است؛ البته این امر ریشه در دوران کودکی و شرایط خاص حاکم بر

شاعر، ازنظر جوهری، مبنایی مشترک داشته ولی ازنظر نوع  توان گفت که فرایندهای جبران دووی دارد. از این زاویه می

 کارکرد، دچار نوعی اختالف است.
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 هانوشتپی-9

1. Adler 

2. Jung 

3. Freud 

4. Erich Fromm 

5. Lacan 

6. Displacement  

7. Idealism 

8. Negation 

9. Uinity 

10. Discourse 

11. Intertextuality 

12. Inter subjectivity 

13. Archetype 

14. Post – structuralism 

15. Semiology 

16. Discourse analysis 

17. inferiority feeling 

18. Imitation 

19. Inferiority complex 

20. Compensation 

21. Sublimation    

22. Unconscious  

23. Low-self-esteem  

24. Introversion 

25. Idealism 

26. Utopia 

27. Nihilism 

28. Humanism 

29. Existentialists 

30. Ontology 

31. Darwin 

32. Marx 

33. Niche 

34. Sartre 

35. Symbol 

36. Mask 

37. myth 
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