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  نقاب ديني در شعر شاملو و ادونيسمحوري كاركرد 
  
  2صدقي حامد *1كامران قدوسي

 
  ، تهران، ايراندانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران، زبان وادبيات عربي گروهدانشجوي دكتري . 1
  ، تهران، ايران)سابق تربيت معلم(خوارزمي ، دانشگاه زبان وادبيات عربي استاد گروه. 2

  
  22/5/91:پذيرش                                                          26/3/91: دريافت

  

  چكيده
هاي مختلفي برخوردار است  از جلوه ،عربي فارسي و معاصرشعر  هاي تاريخي در كاركرد شخصيت

پردازي،  نقاب. آيد مي شمار  ن انواع آن بهيتر ها در شعر، يكي از مهم آن شخصيت» نقاب«و كاربست 
. كند از آن استفاده مي دافكار خوازجمله شگردهاي هنري و بالغي است كه شاعر امروز، براي بيان 

ها و  بندد تا بتواند با استفاده از ظرفيت شاعر نقش مي ةگاهي نقاب يك شخصيت ديني بر چهر
عنوان  نيز به ادونيسو  شاملو .هاي خود را با مخاطب در ميان بگذارد هاي آن شخصيت، حرف توانايي

اند تا  كار گرفته به درا در شعر خو» نقاب ديني«نمايندگان شعر امروز، در زبان فارسي و عربي، تكنيك 
در اين ميان،  .كنند، ملموس و مجسم  با استفاده از اين شگرد نمايشي، افكار خود را براي مخاطب

هاي بالقوه و  بيشتر شاعر از ظرفيت كارگيري محوري نقاب يك شخصيت ديني كه براي استفادة  به
با تكيه بر نقد در اين پژوهش  .شود گيرد، در شعر ايشان نيز ديده مي بالفعل شخصيت صورت مي

با توجه به ساختار  دينيمحوري توصيفي آثار شاملو و ادونيس، به بررسي تطبيقي نقاب  -تحليلي
دستيابي به برخي زواياي شعر ايشان و  هدف ما .يمپرداز در شعر آنان ميروايي و تصاوير موجود 

بدين ترتيب، . الگويي خواهد بود بررسي شيوة كاربست نقاب مزبور، با استفاده از نقد تطبيقي و كهن
اصلي و محوري  هاي پس از واكاوي مفهوم نقاب ديني و داليل كاربرد آن در شعر امروز، نقاب

هاي  تا سرانجام همساني و ناهمسانيرار داديم قمورد توجه را شعر اين دو تن در ديني هاي  شخصيت
   .آوريمدست    هب را در نزد آنان شده يادكاربرد 

  
  .ادونيسالگويي، نقاب محوري، شاملو،  كهن،  شخصيت: كليدي واژگان
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  مقدمه. 1
هاي كهن و اصالت عميق، ناچار است  برخورداري از ريشه دليل بهشعر معاصر عربي و فارسي، 

ها و ميراث گذشته  اش به سنت يل ماندگاري و مقبوليت خود را در وابستگيترين دل مهم
ها  ها و آيين به عبارت ديگر، شاعر امروز از طريق بازخواني و بازآفريني سنت ؛جو كندو جست

گرايي نوين را به نمايش بگذارد و از اين طريق،  اي از كهن هاي تاريخي، قصد دارد جلوه و انديشه
  . را اثبات كند كه اين امر در گرايش مخاطب به شعر او نيز تأثيري بسزا دارداصالت شعر خود 

صدد القا و  در] هاي سنتي و آييني و داستان[ مفاهيمي كه شاعر از طريق كاربرد اسطوره«
خواهد يا  تفهيم آن است، معاني فرهنگي و فكري انساني يا مفاهيم سياسي است كه شاعر نمي

شك يكي  يموضوع، ب اين ؛)190: 1378رجايي، ( »قيم و آشكار بيان كندطور مست  هتواند ب نمي
  . آيد ميشمار  هاي نوگرايي در شعر امروز به ترين جلوه از برجسته

هاي  عنوان يكي از جديدترين روش هاي تاريخي، به  در اين ميان، استفاده از نقاب شخصيت
خود با  پنداري ذات از طريق هماحضار سنت در شعر معاصر، كاربرد يافته است و شاعران 

هاي  از جمله شخصيت. كنندها و عقايد خود را به مخاطب ارائه  كنند حرف شخصيت، تالش مي
اي پيدا كرده است،  ها در شعر امروز كاركرد فراوان يافته و اهميت ويژه كهن كه نقاب آن

دليل  ها به يتنقاب اين شخص. هاي وابسته به ميراث ديني و اعتقادي بشر هستند شخصيت
همراهي با مفاهيم متنوع، دسترسي شاعر را به آن مفاهيم، امكانپذير و مخاطب را از نظر 

  .كند دريافت معناگرايانه شعر، اقناع مي
اند  سرايندگان شعر امروز به ميزان برخورداري خود از اعتقادات آميخته به تخيل، تالش كرده

و مضامين مردمي جديد را در ساختاري كهن،  گيرندكار  به دخو ةگاهي نقاب ديني را در سرود
در ادبيات  2ادونيسدر ادبيات فارسي و  1شاملو،  جمله اين سرايندگان از. به نمايش عام بگذارند

گيري  اين شاعران با بهره. آيند ميشمار   زمين به عربي هستند كه هر دو از شاعران پيشگام مشرق
هاي ديني و با استفاده از آگاهي خويش نسبت به  شخصيت ةمناسب از مباني اعتقادي خود دربار

اند و  ها، حوادث تاريخي روزگاران كهن را بازآفريني كرده زواياي فردي و اجتماعي اين شخصيت
   .اند كار گرفته  در اين راستا، گاهي اسلوب نقاب را نيز به

 
ونه. است ايراني مترجمنگار، پژوهشگر و  نويس، روزنامه ، فرهنگنويسنده، شاعر، )1304-1379(احمد شاملو  -1 خاطر سرايش شعر است كه شامل گ لبو برخي  شعر نوهاي مختلف  شهرت اصلي وي به  رد بامداد منتشر مي. او شعرهاي خود را با تخلص الف. شود هاي عاميانه مي و نيز ترانه قصيدهكهن نظير  هاي قا  . ك

لد (احمد سعيد إسبر معروف به آدونيس  علي -2 سياسي ماه. ل سوريه استاه شاعران معاصر عرباز ) 1930متو شغول شد وي به علت فعاليتهاي  به فعاليت م نتقد ادبي  نگار و م به عنوان روزنامه  بيروت رفت و  به  تبعيد زندگي مي. هاي بسياري را در حبس سپري كرد و سپس    .كند او هم اكنون در پاريس در 
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ونيس و هاي شعري و شخصيتي اد در اين پژوهش، با تكيه بر اين فرض كه گرايش
شاملو، كاركرد محوري نقاب ديني را در انديشه و آثار ايشان رقم زده است، با تحليل 

شده از  هاي محوري ساخته سازي نقاب تصاوير و ساختار روايي شعر آنان، به برجسته
  . پردازيم الگوهاي ديني در پيكرة شعر ايشان مي كهن

گذاران، در  آوران و آيين ژه پياموي  هاي كهن و به از سوي ديگر، وفور كاربرد شخصيت
هاي تطبيقي و  آورد كه انگيزة بررسي وجود مي  شعر اين شاعران، نقطة اشتراكي را به

ها را با فرض وجود نقاط مشابه در كاركرد محوري نقاب ديني، قوت  اي بين آن مقايسه
يات تطبيقي، ادب 3ايم تا با گرايش به مكتب آمريكايي بخشد؛ به همين دليل تالش كرده مي

  . دست آورديم   به ها آنهاي مشترك و متفاوت نقاب ديني محوري را نيز در شعر  جنبه
سازي برخي از زواياي شعري شاملو و ادونيس، با استفاده  در اين راستا و براي آشكار

هاي اثباتي باال را در پاسخ به  ، تأييد فرضيهها آنالگويي شعر  از نقد تطبيقي و كهن
  :كنيم وجو مي جست زير هاي پرسش

نقاب ديني به چه معناست و چه داليلي براي گرايش شاعران به اين نوع نقاب  اصوالً. 1
   وجود دارد؟

هاي  عنوان نمايندگان شعر معاصر فارسي و عربي، از كدام نقاب شاملو و ادونيس به. 2
   اند؟ ديني در شعر خود استفاده كرده محوري

   ها چگونه است؟ قاب در شعر هريك از آنناين نوع  روش كاربست. 3
نقاب ديني در شعر شاملو و  محوريكارگيري   ها در به ها و تفاوت ترين شباهت عمده .4

  گيرد؟  مي ادونيس، چه مواردي را در بر
گونة  به تعريف نقاب ديني و ،اين مقاله، پس از معرفي مفهوم نقابدر بدين ترتيب 

هاي ثابت و محوري ديني  ترين نقاب شاخصسپس  ؛يمازپرد شعر معاصر ميدر  محوري آن
، دهيم و در پايان كارگرفته شده است را مورد تحليل قرار مي  كه در شعر شاملو و ادونيس به

   .كنيم ميمشخص  كاركرد را اين بررسي تطبيقي آثار ايشان، وجوه مشترك و متفاوت با
شاملو و ضور اشخاص در شعر نوشتار بدون تمركز بر تنوع حگفتني است كه در اين 

هاي آشكار و واضح يا به عبارتي  كرد از طريق مقايسه و تحليل نقاب يمتالش خواه ادونيس،

 
ود، -3  شيده ب يمه دوم سده بيستم سر برك ا كه در ن يقي امريك نقد و تحليل را در رأس كار تطبيق مكتب تطب ايي شناسي و توجه به  پديده زيب هاد؛ مكتب مزبور، ادبيات را  ري ن زيبا مي اي جهاني و در ارتباط با ساير شاخه گ نش انساني و هنرهاي   ) 221ص: 1389نظري منظم، (.داند هاي دا
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در  شده يادنقاب  محوري ، به كيفيت كاربردروند شمار مي  بهعطف قصيده  ةهايي كه نقط نقاب
ديني در شعر اين هاي  نماد ةبا توجه به كاركرد گسترد هرچند،. كنيمشعر آنان دست پيدا 

 ،طور كلي نفي كرد  هتوان ب ها نمي هاي ديگر از اين نوع را در شعر آن سرايندگان، حضور نقاب
اساس روابط تازه و مشترك بين نمادها  گرد آمده است، بر نوشتاراما بايد گفت، آنچه در اين 

تأمل و درنگ نمادهايي مورد  كهاست  اينها و محتواي دروني شعر است و تالش ما  و نقاب
   .اند يا به رشد و باروري محتواي شعر كمك كرده اند قرار گيرند كه در شعر رشد يافته

  

  تحقيق ةپيشين. 2
ها و تلميحات ديني در شعر شاملو و ادونيس كتب و مقاالت متعددي را  درباره نمادپردازي

 و  عاصر عربنقد م شعر و ةادونيس در عرص كتاب توان يافت كه از آن جمله بخشي از مي
بررسي تطبيقي مسيح « و» 4گذاران در شعر شاملو نمودهاي اساطيري انبيا و آيين« هاي مقاله

در زبان عربي، كتب و مقاالتي را  همچنين. قابل ذكر هستند، »در شعر ادونيس و شاملو) ع(
 رشك، اين تعداد د ياند و ب به موضوع نقاب در شعر معاصر پرداخته فقطتوان يافت كه  مي

تكنيك نقاب ازجمله موضوعات تازه و نوظهور زيرا  ،شعر فارسي بسيار كمتر و نادرتر است
الرمز و القناع توان به كتاب  زبان عربي مياين مكتوبات در  ةاز جمل. آيد ميشمار   ادبيات به

شگرد نقاب را مورد توجه  فقطاشاره كرد كه  علي كندي محمد اثر في الشعر العربي المعاصر
عند  ���
	� ������� القناع و الدالالت « مانندهايي  مقاالت و نوشته همچنين. داده است قرار

 ةكاربرد دوگان«، »6في شعر بدر شاكر السياب ������ � ����	�الرموز «، »5عبدالوهاب البياتي
كاركرد نقاب در شعر همراه با « ، در ادبيات عربي و»نقاب سندباد در شعر عبدالوهاب البياتي

اين به هايي هستند كه  در ادبيات فارسي، ازجمله نوشته» 7سرشك .م حليل دو نقاب در شعرت
المسيح بعد  ����القناع في شعر بدر شاكر السياب  �����« ةمقال .اند كردهموضوع توجه 
را در شعر بدرشاكر السياب ) ع(نقاب ديني مسيح كه تنها  اي است نيز نوشته» 8الصلب نموذجا

شعر شاملو و ادونيس، ازجمله  نقاب ديني در ةبايد گفت، مقايس. قرار داده استمورد توجه 
نگارنده نوشتاري در اين  كم، دستكه  رود ميشمار   موضوعات تازه نقد ادبي تطبيقي به

  . زمينه نيافته است
 

پنجم، شماره سوم، بي»ر شاملونمودهاي اساطيري انبيا و آيين گذاران در شع« خادمي كواليي، مهدي؛ -4 پيك نور، سال  امه     115-132، صصتا ، فصلن
عبداهللا زادهص -5 ـ؛ )2009(دقي، حامد و فؤاد  شة«القناع والدالالت الرمزية ل ياتي» عائ عبدالوهاب الب ية، العدد ،عند   45-55، صص16مجلة العلوم اإلنسان

وقيس خزاعل -6 رد، غالمرضا  ية و آدابها، العددالرموز الشخصية و األقنعة في شعر بدرشاكر السياب؛ ) ش.هـ1389/م2010(كريمي ف  1- 24، صص15، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العرب

ركرد نقاب در شعر همراه با تحليل دو نقاب در شعرم؛ )1385(عباسي، حبيب اهللا -7 اه فردوسي مشهد، شماره سرشك.كا ات وعلوم انساني دانشگ        155-173، صص152، مجله دانشكده ادبي

رضوان باغباني؛  -8 aspx-pos.160(، تقنية القناع في شعر بدر شاكر السياب قصيدة المسيح بعد الصلب نموذجاروشنفكر، كبري و  t http:/ / alsseghafa. blogfa.com / (  
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  در شعر امروز و انواع آن مفهوم نقاب. 3
 ت،رواي ،9تلميح همچون لفيمختهاي  فراخواني يك شخصيت براي حضور در شعر، شيوه

ها در ادوار  به همين دليل و با توجه به كاركرد گستردة اين شيوه ؛ گيرد مي بر  را در ...خطاب و
توان به زمان  هاي مختلف در شعر فارسي و عربي را نمي حضور شخصيت مختلف شعري،
در شعر، به عنوان يك اسلوب و شگرد مستقل  كارگيري نقاب به اما به كرد،خاصي محدود 

   .شود دوران معاصر مربوط مي
حضور آن را در فن نمايش بايد  ةمفهوم نقاب درحقيقت يك اصطالح جديد است كه پيشين

هاي اجتماعي و  تواند انديشه گيري از اين تكنيك مي شاعر معاصر با بهره .كردجو و جست
كارل  توسط بار اين اصطالح، نخستين .كندراحتي به مخاطب منتقل  امروزين خود را به

   11.شناسي مطرح شده است الگوي كاركردي در علم روان عنوان يك كهن به ١٠گوستاو يونگ
از نظر يونگ، نقاب همان صورتكي است كه ما شخصيت واقعي خود را در زير آن پنهان «

در اصطالح «اما  ؛)166: 1369شولتس، (» .بنماييم ،كنيم تا خود را چيزي جز آنچه هستيم مي
اين . شود از ديدگاه او نقل مي ،افتراضي و جعلي است كه داستان و شعر» من«ت، نقاب، ادبيا

كند تا  شاعر خلق مي/ بلكه شخصيتي است كه نويسنده ،گوينده، شخص نويسنده يا شاعر نيست
   .)473: 1383داد، ( ».ديد او به جهان شعر و داستان وارد كند ةخواننده را از زاوي

گويند كه در محافل ادبي شرق، اولين بار عبدالوهاب البياتي در  مين از سوي ديگر منتقدا
و پس از او شاعران و  12شده را مطرح كرد شگرد ياد �������  تجربتيكتاب خود با نام 

  . ويژه در ادبيات عربي به اين مفهوم گرايش نشان دادند  همنتقدان، ب
آيد و او با تكيه بر  مي شمار  در متن شعر به مستقيم شاعر نقاب نوعي حضور غير

كه  زماني. كند هاي خود را بيان مي هاي فكري و رفتاري يك شخصيت ديگر، حرف ويژگي
و در كنش و  شود ميكند، درحقيقت با آن ممزوج  شاعر از نقاب يك شخصيت استفاده مي
معرفي  البياتي در معرفي نقاب، آن را اسمي . گيرد واكنش متقابل با آن شخصيت قرار مي

يعني از اين طريق،  ؛گويد شاعر با كنار گذاشتن ذات خويش، از خالل آن سخن مي«كند كه  مي
   .)36: 1972البياتي، (» .كندشاعر قصد دارد وجودي مستقل از خود را خلق 

 
بين اجزاء داستان تناسب وجود دارد و دو ژرفلميح، اشاره به داستاني در كالم است ت -9 نيا  لب و داستاني است و ثا بين مط تناسب دارد؛ زيرا اوال ايجاد رابطه تشبيهي     )121:  1381شميسا، .( ساخت تشبيه و 

حت عنوان روان ظرياتشن ◌ٔ هايش در روانشناسي و ارائه شناس و متفكر سوئيسي، كه به خاطر فعاليت روان) 1961 - 1875(كارل گوستاو يونگ  -10 /:http(. شناسي تحليلي معروف است ت /carljung.blogfa.com( 

11
)121، ص 1389روضاتيان، : رك(   

12
)69ص : 2003كندي،  :رك.(    
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يك شخصيت تاريخي را به نمايش  بيشتراست كه نقاب،  همچنين احسان عباس معتقد
 يا اينكه كند خواهد، بيان مي شده و آنچه را خود مي گذارد كه شاعر در پشت سر او مخفي مي
   13.دهد را مورد قضاوت قرار مي مشكالت و معايب روزگار امروز ،پشت نقاب از

پنداري  ذات حسي و هم نوعي درون  شاعري كه نقاب يك شخصيت را بر چهره دارد، به
پشت نقاب، از ضمير  در بيند و حتي معموالً است كه خود را از شخصيت جدا نمي يافتهدست 

  . كند استفاده مي دمتكلم براي بيان افكار خو
 ،يك شخصيت سخن بگويد يا آن را مخاطب قرار دهد ةنقاب، قصد ندارد دربار ةقصيد شاعر

امروزين خود را به آن شخصيت بخشيده و بگذارد تا او سخن  ةخواهد صدا و انديش بلكه مي
ضمير شاعر بدون شخصيت يا  ،كار رفته است  جا بهبگويد؛ به همين دليل، ضميري كه در اين

 ستا ها دوي آن بلكه ضمير مربوط به هر ،شاعر نيست» من«شخصيت بدون » من«
   .)33: 2007السليماني، (

گيرد كه احساس كند ارتباط او با شخصيت  كار مي  را به اسلوبشاعر معاصر، زماني اين 
اي كه آن شخصيت كهن  گونه اج رسيده است؛ بهامتز نظر به حد بااليي از آميختگي و  مورد

. كندهاي امروزين شاعر را بيان  هاي خود، ابعاد مختلف تجربه بتـواند با استفاده از ويژگي
توان آن را به بحث حاضر نيز  اي دارد كه مي حضور واژگان در شعر عقيده بارةشاملو در

   :گويد تعميم داد؛ او مي
كه از طريق كلمات در آن  ء هستندبلكه خود اشيا ،ء نيستندكلمات در شعر مظاهر اشيا ...

با تمام باري ، ...شان با صدا و حجم و درشتي و نرمي ،با رنگ و طعمشان ؛كنند حضور پيدا مي
ها بايد براي شاعر  پس تمام اين. و با تمام تاريخي كه دارند ...توانند داشته باشند كه مي

: 1380كاخي، ( يد كل جهان را از طريق زبان تجربه كندشاعر با. تجربه شده باشد وشناخته 
242(.   

   :كارگيري نقاب يك شخصيت رو شاعر در هنگام به اين از
دهد كه آن شخصيت از زبان او حرف بزند؛ برخي از  يا اجازه مي  گويد خودش از زبان او سخن مي

در . گيرد خود وام ميبخشد و گاهي خصوصيات وي را براي  هاي فردي خود را به او مي ويژگي
كه تنها خود شاعر يا  شود آن شخصيت، موجودي جديد آفريده مي اين هنگام از تركيب شاعر و

   .)262: 2006زايد، ( بلكه درآن واحد، هم شاعر است و هم شخصيت  ،خود شخصيت نيست

 
13

  )121ص :   2001عباس،.ك.ر.( 
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هاي ظاهري و آشكار او  از سوي ديگر، آنچه در انتخاب يك نقاب اهميت دارد، ويژگي
شود و  اي است كه از آن شخصيت استنباط مي بلكه امكانات فكري و رفتاري بالقوه ؛تنيس

ها در دوران امروز، مخاطب را به  ساختن آن ويژگي كند كه از طريق بالفعل شاعر احساس مي
نقاب يك شخصيت، بايستي از همان «بنابراين، كند؛  ميهاي خود وادار  پذيرش افكار و انديشه
مواضع و  ،برخوردار باشد كه حداكثر شباهت بين آن با افكار خصايص و مواضعي

   .)104: 1982أطيمش، (» .معاصر از آن برداشت شود] شاعر و[هاي نويسنده  دغدغه
 جهت و گاهي كامالً راستا و هم هاي كاربردي شعر را گاهي هم توان نقاب اين نظر، مي از

 ؛ زيرا شخصيت و افكار موردكردقلمداد  ،شده معكوس و مخالف با شخصيت اصلي احضار
نظر شاعر همواره با ذات شخصيتي كه فراخوانده شده است همسان و هماهنگ نيست كه 

   .آورد وجود   همين امر ممكن است تضادهايي را به
بندي ديگري نيز بر پاية كاركرد هنري نقاب، قابل تصور است؛ بر اين  در اين ميان، تقسيم

   :اند تفكيك كردهاربرد جزئي و كلي بر دونوع ك رانقاب مبنا، 
شود؛ اما نقاب  فقط قسمتي از ساختار قصيده را شامل مي... در كاربرد جزئي، شخصيت نقاب

اي است كه شاعر در آن يك  قصيده ،تر است كه از نظر هنري از نقاب جزئي، فني كلي
   .)75: 1390حبيبي، ( بندد كار مي   هت محوري ب صور  هشخصيت كهن را ب

شود  عنوان يك شاهد در شعر استفاده مي ترتيب، گاهي شخصيت اصلي نقاب، فقط به بدين
شعر و  ةگيري پيكر عامل شكلگيرد و گاهي  مورد استناد قرار مي آنتنها در بخشي از و 

   .است محور اصلي آن
كارگيري نقاب يك شخصيت، تنها بخشي از اهداف مطلوب شاعر را تأمين  كه به  زماني

تواند همچون  ، حضور شاعر در متن اثر، كامالً آشكار است و استفاده از نقاب، تنها ميكند مي
تر مخاطب از مفهوم شعر تأثيرگذار باشد، به همين دليل شاعر تنها  عاملي مكمل، بر فهم سريع

  . كند صورت مقطعي و موقت از نقاب استفاده مي به
كند و از همان ابتداي  ت، بسنده نميكه شاعر به استفاده موقت از نقاب يك شخصي زماني

دارد،  نمي شود و نقاب مزبور را تا انتهاي شعر از چهره بر كار، با نقاب او وارد ميدان مي
خصايل شخصيت  ها و حقيقت به اين دليل است كه شالوده و بنيان شعر، با تكيه بر ويژگي در

ها، براي آنكه بتواند از  دهشده پاي گرفته است؛ به عبارت ديگر، شاعر در اين سرو احضار
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دهد و  هاي بالقوه و بالفعل شخصيت بهره گيرد، آن را محور اصلي شعر خود قرار مي ظرفيت
   .كند پيكربندي شعر را بر اين مبنا استوار مي

  

  كاربست نقاب ديني در شعر امروز. 4
توان ناديده  نميهاي امروزين، اعم از واقعي يا غيرواقعي را در شعر نقاب  هرچند حضور شخصيت

هاي تاريخي و  هاي خود، نقاب شخصيت شاعر معاصر براي بيان آمال و انديشه گرفت، اما معموالً
و از  دهد تـواند زمان گذشته را به دوران حاضر پيوند  بنابراين نقاب مي ؛زند كهن را به چهره مي

   .كندهاي معاصر شاعر را در رنگ و بويي كهن نمايان  اين طريق، انديشه
جاي آنكه دوران گذشته را در مواجهه با زمان حاضر قرار دهد، باعث   هب] نقاب شعري[«

» دنها به نحوي خالق بر يكديگر تأثير بگذارند و هريك در ديگري نمود ياب شود كه آن مي
   .)84: 2003 كندي،(

خش براي ب اي است كه همواره عاملي الهام شده  ازجمله منابع شناختهنيز ميراث ديني كهن 
هاي  انگيز شاعر از نقاب شخصيت خيال ةآيد و به همين ترتيب، استفاد شمار مي  شاعران به

   .هاي معاصر خود ياري كند بهتر تجربه ةتواند او را در ارائ ديني، مي
تصرف ذهن شاعر  ةادوار، همين خيال و شيو ةها و در هم زبان ةعنصر معنوي شعر در هم
 ةكران اصلي شعر را صور گوناگون و بي ةدي و معنوي است و زميندر نشان دادن واقعيات ما

   .)2: 1366 شفيعي كدكني،(دهد  اين نوع تصرفات ذهني تشكيل مي
ديني و امور  ها وحوادث گذشته در شعر معاصر، فقط به شخصيت پردازي نمادشك  بي

گونه  ايننقاب حال، كاركرد  هر  اما به ؛شود هاي آييني خالصه نمي سازي از شخصيت نقاب
   .گيرد مي بر  از اين شگرد شعري را در  در شعر امروز، بخش مهمي ها شخصيت

برخورد با مسائل ديني تا حد  ةشيواز سوي ديگر در جوامع عربي و ايراني معاصر، 
 شده يادرويكردهاي ديني مشترك در جوامع  ايجادبه  همين امر همسان يكديگر است وزيادي 

توجه به انس و با بسياري از اوقات، نيز فارسي و عربي رو شاعر معاصر  ينا از ؛زند دامن مي
 دها را براي حضور در شعر خو الفت مخاطب خود با نمادهاي آييني، اين نوع شخصيت

. آيد شمار مي  ها نيز بخشي از دعوت مزبور به پردازي از اين شخصيت كند و نقاب دعوت مي
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توان  هاي آييني در شعر معاصر مي شخصيت پردازي ابنق حضور و ترين داليل جمله مهم از
   :اشاره كرد زيربه موارد 

شرح و  ةكه شاعر را از ارائ هاي ديني گستردگي ميزان شناخت مخاطب از شخصيت. 1
  كند؛ مينياز  ها بي توضيح براي معرفي شخصيت

همبستگي  دليل هاي ديني در انتقال پيام شعر به مخاطب كه به شخصيت ةتوفيق گسترد. 2
  ؛گيرد ها صورت مي مفاهيم ديني با درونيات انسان

دهد براي بيان اهداف  هاي آييني در طول تاريخ كه به شاعر اجازه مي تنوع شخصيت .3
  ؛، بهترين گزينه را انتخاب كنددخو

هاي  هاي نمادين ديني در برخورد با مفاهيم و انديشه پذيري شخصيت وسعت معنا .4
ها  ه به آشنايي مخاطبان شعر با ابعاد مختلف زندگي اين شخصيتامروزين كه با توج

   .پذيرد صورت مي
آوران شاعر براي بيان تجارب و  هاي كهن ديني، پيام ترتيب، امروزه شخصيت بدين

هاي او هستند و با تأثيرگذاري بر روان و فطرت مخاطب، رسالت شاعر را به انجام  انديشه
ذهني و عاطفي آدمي از همان ابتداي خلقت، اعتقاد  ةاز و دغدغترين ني عميقزيرا  ،رسانند مي

گذاران و پيامبران را در ميان مردم، بايد در  به مسائل ديني بوده است و دليل حضور آيين
   .پاسخ به همين نياز دانست

  

   استفاده شاملو و ادونيس از نقاب محوري ديني. 5
 هستند كه براي بيان افكار خود، گاهي ازادونيس ازجمله شاعران نوپردازي  و احمد شاملو

، )ع( امام حسين، )ع( دمآهاي  حضور شخصيت مثالً؛ اند هاي ديني بهره گرفته حضور شخصيت
، )ع( سليمان، )ع( دمآهاي  كارگيري شخصيت در شعر ادونيس و نيز به )ع( نوحو ) ع( مسيح
 دهند نشان مي كه هستندردي جمله موا از در شعر شاملو) ع( ابراهيمو ) ع( مسيح، )ع( خضر

براي  شده ياددر اين ميان، شاعران . ميراث كهن ديني در شعر اين شاعران نمود يافته است
و در همين  اند را به اسلوب نقاب نيز آزموده دخو ةهاي ديني در شعر، قريح فراخواني شخصيت

ن جمله كاربست مقطعي ديد؛ از آ ها آنتوان كاركرد انواع يادشدة نقاب را در شعر  راستا مي
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اثر ادونيس نمود  »15مسافر«اثر شاملو و شعر » 14وصل«است كه در شعر ) ع(نقاب مسيح 
ترين استفادة كلي و محوري از نقاب يك شخصيت ديني در كالم شاملو را  شاخص. يابد مي
وط و در آثار ادونيس مرب» سرود ابراهيم در آتش«در شعر) ع(توان مربوط به نقاب ابراهيم  مي

  . پردازيم ها مي آنبررسي  به ،دانست كه در ادامه» نوح جديد«در قصيدة ) ع(به نقاب نوح 
  
 شاملو  ةبر چهر) ع(نقاب ابراهيم  .5 - 1

طور  به،  )ابراهيم در آتشسرود ( ددر عنوان شعر خو) ع( كارگيري نام ابراهيم احمد شاملو با به
كشاند و  مي) ع(زندگي حضرت ابراهيم  هايي از داستان ذهن مخاطب را به صحنه مستقيم

بشنود؛ چنانكه نام اين  اهللاخليل  ،)ع( خواهد كه پيام شعر را از زبان ابراهيم درحقيقت، از او مي
   .وام گرفته شده است) ع( طول زندگي حضرت ابراهيم اي مهم در تاريخ اديان و در شعر از حادثه

ر ساختار شعر برگزيده شده است، اما عنوان اصل و محو به) ع(هرچند شخصيت ابراهيم 
 گويازيرا  ،كنيم و حتي بيان روايي اين حادثه برخورد نمي) ع(در متن، هرگز به نام ابراهيم 
تر به  د مطلب بايد كنار گذاشته شوند تا اصل پيام شعر راحتئشاعر معتقد بوده است كه زوا

آتش نمرود براي مخاطب  و) ع( كه حكايت ابراهيم داند شاعر مي. گوش جان مخاطب بنشيند
   :داند كه شده است و مي  آشنا و شناخته او كامالً

تأثير و تصرف  تواند موضوع شعر قرار گيرد، بي هاي انساني كه مي اي از تجربه بهرهيچ تج
اي هنگامي موضوع شعر است  نيروي خيال، ارزش هنري و شعري پيدا نخواهد كرد و هر حادثه

   .)27: 1380شفيعي كدكني، ( ل شعري انسان شاعر، رنگ پذيرفته باشدكه از شهود حسي و خيا
ها و افكار دروني  كند انديشه زند و تالش مي را به چهره مي) ع(به همين دليل نقاب ابراهيم 

   .انگيز اين واقعه، به مخاطب عرضه كند خود را از طريق روايت خيال
داناي (روايت  ةطور كلي، از سه شيو  هباز چهار بخش بياني و  در قالبي سپيد، شعر شاملو

در همراه شدن مخاطب با متن داستان بسيار  بهره گرفته است كه اين امر) نقاب و كل، خطاب
 ةروايتگري و بيان يك حادث ةاست كه شاملو در اين شعر ابتدا وظيف اينواقعيت  .تأثير دارد

شاعر با ذات شخصيتي كه از او  تدريج، شخصيت اما به ،تاريخي را برعهده گرفته است -ديني
حسي شعر، به باالترين سطح ممكن  است بيان درون شدهيكي شده و باعث  ،رود سخن مي

   :سرايد او مي. برسد
 

شه لحظهشاملو، : ك.ر -12    68مانه، صچ ششم، تهران، ز ؛)1379(ها و همي

املةأدونيس، : ك.ر -13 ية الك پنجم، بيروت،1، ج)1988(األعمال الشعر   336ص دار العودة، ، چ 
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و شير آهنكوه  /...خواست ديگرگونه مردي آنك كه خاك را سبز مي/ در آوار خونين گرگ و ميش
كه راز / تني ينهيرو ./آشيل درنوشت ةنبه پاش /ميدان خونين سرنوشت/ گونه عاشق مردي از اين

پوشيده  فرو/ تو را آن به كه چشم !/آه، اسفنديار مغموم./ غم تنهايي بود/ اندوه عشق و/ مرگش
فرو / من از !/نه/ تنها فرياد زدم/ من/ كه سرنوشت مرا بسازد؟/ بسنده بود/ يكي نه/ آيا نه - !/باشي
نه  /شدم، و /من بودم./ ي يافتميو معنا /ان اشكالشكلي مي -/ ي بودم منيصدا./ تن زدم/ رفتن
كه عامي / گونه راست بدان/ كه جنگلي/ يا يكي دانه/ اي كه جوانه/ اي يا ريشه/ گلي/ اي گونه كه غنچه زان

كه / اي شايسته آفرينه /بايست ي مييمرا ديگرگونه خدا ./ ...تا آسمان بر او نماز برد شهيدي؛/ مردي
   .)27: 1379شاملو، ( ... /آفريدم/ ديگرگونه/ ييو خدا/ .كند كج نمي/ ردنگ/ ناگزير را ةنوال

كند، از زبان داناي  فرد قهرمان داستان را عنوان مي  به بخش اول كه خصوصيات منحصر
نظر قرار داده و با   اي برتر، حوادث داستان را تحت روايت شده است كه از زاويه 16كل

خطابي، آن هم از  ةكارگيري شيو در بخش دوم، به. ندك حسرت و افسوس، آن را روايت مي
شود كه مخاطب شعر، ناخودآگاه حضور شخصيت داستان  ، باعث مي17گويي نمايشي نوع تك

آرام، مخاطب از فضاي بيروني   در اين بخش، آرام. كنداي ملموس و محسوس درك  گونه را به
   .شود شعر به درون آن كشانده مي

بيند  او با چشم ذهن مي .حالت بين مخاطب و شخصيت اصلي استترين  سوم نزديك ةپار
از  يك اند و تشخيص و تفكيك هيچ كه راوي داستان و شخصيت اصلي، درحقيقت يكي شده

در اين حالت، صداي درون شخصيت نيز براي مخاطب قابل شنيدن . ديگري امكانپذير نيست
، 18گويي دروني تك ةكارگيري شيو ، با به شاعر يا همان شخصيت اصلي روايت، است و راوي

د و مبناي نپروراند كه شايد بعدها آشكار شو او حقايقي را در ذهن مي. گويد با خود سخن مي
   .شمار روند  او به بارةقضاوت ديگران در

ها و  همذات او شده است و انديشه ، بلكهنيست) ع(شاعر در بخش سوم، همزاد ابراهيم 
 بينشاعر، در يا  بنابراين نبايد گفت كه راوي كند؛ ميجاري ) ع(يم را بر زبان ابراه دافكار خو

) ع(بلكه اين بار او خود ابراهيم  ،موافقت كرده است) ع(شعر تنها با سخنان و افكار ابراهيم 
گويد درحقيقت يك نفر است و هيچ  شخصيتي كه سخن مي .خود اوست) ع(است و ابراهيم 

ميان آتش است و همچنان كه با خود سخن  ، در)ع(راهيماب. شود دوگانگي از آن احساس نمي
  :دارد مي گويد، پرده از اسرار درون شاعر بر مي

 
  ) 396ص: 1388مير صادقي،.( كند مكان را وير مي

  
  ج پنج بيروت، دارالعودة، 16
3- 
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  .)همان( »آفريدم/ و خدايي ديگرگونه...تن زدم/ من از فرو رفتن/ نه /تنها فرياد زدم/ من«
يش بالد كه با جهل جماعت همراهي نكرده است و آسا به خود مي) ع(شاعر از زبان ابراهيم 

گفتن او به معناي سر خم كردن در » آري« زيرا ،گفتن، فروخته است» نه«گفتن را به رنج » آري«
  حالي در ،رسد برابر جهل و ستم جماعت است و بوي تأييد ظلمت و سياهي از آن به مشام مي

افرازي را برايش به ارمغان آورده است؛ تا حدي كه  گفتن، به او زندگي بخشيده و سر» نه«كه 
   .شود ميبوس او  آستان كند و آسمان نيز به هيبت و عظمت او اعتراف مي

) ع(شبيه ابراهيم  ، با استفاده از نقابي كامالًشبنابراين، شاملو در سومين بخش از شعر
گويد كه هرگز در برابر جهل مردم ساكت  او مي .كند هاي خود را بازگو مي تفكرات و انديشه

لفت ورزيده است و همين امر موجوديت و جاودانگي او را رقم نمانده و همواره با آن مخا
هايي كه به غلط  نوايي و تواضع در برابر بت وي عزت بهشت مينوي را بر ذلت بي. خواهد زد

   .اند، ترجيح داده است اي از تقدس فرو رفته هاله  در
هاي  ويژگي ترين در اين بخش از شعر، شاعر نقابي را به چهره زده است كه برخي از مهم

اولين . كند تر مي شبيه) ع(ابراهيم  شخصيتدر بردارد و همين امر، او را به را ) ع(ابراهيم 
   ).همان( »!...نه /فرياد زدم /من« ؛، سرباز زدن از همرنگي با جماعت استآشكارويژگي 

اش به او عطا  پرستي گويي و حق دليل حق است كه به) ع(دومين ويژگي، شهادت ابراهيم 
تا / شهيدي/ مردي عامي/ كه/ راست بدان گونه«: ده و آسمان را به تكريم او واداشته استش

   ).همان(» .آسمان بر او نماز برد
آتش كناره  و) ع(گفتني است، در فضاسازي اين بخش، شاعر از اصل روايت ابراهيم 

نوشت ابراهيم سرد شدن آتش بر او، سر و) ع(گيرد و بدون توجه به عاقبت واقعي ابراهيم  مي
درحقيقت، داستان شعر، تنها بر  ، زيراكند خواهد، تصوير مي گونه كه خود مي را آن) ع(

هاي آتش،  ، در ميان شعله)ابراهيم(در ميان آتش تمركز يافته است و او ) ع(حضور ابراهيم 
به همين دليل، خود را شهيد حق  و شدن آتش اطالعي ندارد و سرد دهنوز از عاقبت خو

نماد شهيدي ) ع(ندارد و از اين سرنوشت، كامال راضي است؛ ضمن اينكه نام ابراهيم پ مي
 و اين شعر در اصل براي او سروده شده است شداست كه در ميدان تير چيتگر اعدام 

   .)همان(
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، عدم كند مياما سومين خصوصيت كه شباهت شاعر را با شخصيت اين پيامبر دو چندان 
ها را  دايان ضعيفي است كه مردم از روي جهل و ناداني، آنكرنش و سجود در برابر خ

 ةكه نوال/ اي شايسته آفرينه/ مرا ديگرگونه خدايي بايست« ؛پرستند و مي پندارند ميمقدس 
   ).27: همان( »...كند كج نمي/ گردن/ ناگزير را

ديگر  خواه توانست از زبان قهرمانان آزادي متني اين شعر، مي هاي درون سخنان و زمزمه
در محراب عبادت بيان شده ) ع(علي يا بر باالي صليب ) ع(همچون حالج بر سر دار يا مسيح 

خواهي و استواري در  گويي و حق اين افراد، حق  اشتراك تمامي ة، نقط زيرا بدون شك ،باشد
 از ويژگي ديگري نيز برخودار است؛ اينكه به امر پروردگار،) ع(اما ابراهيم  ،راه حقيقت است

و اين حادثه، به معناي شكست و رسوايي آشكار  شود مياثر  آتش ستم بر وي سرد و بي
   .آيد شمار مي  ها به ها و پرستندگان آن براي بت

عيار وجود  را مظهر تمام) ع(كه شاعر، ابراهيم  به اين دليل است، )ع( انتخاب نقاب ابراهيم
باعث ) ع( عتقد است كه ديگرخواهي ابراهيموي م. داند انساني و مفهوم تام و كامل كيان او مي

بنابراين هر كس كه در برابر جهل مردم،  ؛شده است تا عظمت مقام نبوت به او اعطا شود
نامش ) ع(ان سرپيچي كند، همانند ابراهيم خرد بيسكوت را بشكند و از اطاعت نادانان و 

   .جاويدان خواهد شد و معنا خواهد يافت
رسيم و آن، زماني است كه بار ديگر اسلوب  خش چهارم شعر ميپس از اين مرحله، به ب

كند مخاطب را از  شود و شاعر تالش مي گويي نمايشي، پديدار مي ، آن هم از نوع تك خطابي
هاي شاعر،  چنانكه گويا شنيدن حرف ؛و در كنار خود نگه دارد كندنزديكي خارج  ةآن هم

با اين همه، سير معكوس خروج . ميت داردبيش از گوش دادن به نجواي دروني شخصيت، اه
رسد كه  حالي به پايان مي كند و بخش چهارم در مخاطب از عمق شعر، چندان ادامه پيدا نمي

   .ظاهر خارج كردن وي از اين ورطه امكانپذير نيست بهمخاطب، هنوز در بطن حادثه است و 
  

  ادونيس  ةبر چهر) ع(نقاب نوح  .5 - 2
كند مخاطب را در فضايي قرار دهد كه  تالش مي» نوح جديد«ا عنوان اي ب ادونيس در قصيده

اين عنوان، حكايت از . عالوه بر درك حقايق كالسيك، در انتظار مفاهيم نوين نيز باقي بماند
 ،تر براي مخاطب دارد تر و حال و هوايي ملموس در كالبدي تازه) ع(حضور شخصيت نوح 
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 كه درحالي ،ساله است دوران كهن و حياتي هزار ةندكن ، همواره تداعي)ع( نام نوح زيرا
هرچند در تمام متن، هيچ . عمده خواهد داشت يبودنش، نشان از نشاط و تازگي و تفاوت جديد
وضوح قصد دارد مخاطب را براي  شود، اما عنوان شعر، به از اين پيامبر الهي ديده نمي  نامي

بر ) ع(در آغاز سفر، نوح . كندان او، آماده و شنيدن سخنان شاعر از زب) ع(مالقات با نوح 
يكباره با پروردگار  ، سپسكند فراز كشتي ايستاده و اصل داستان را براي مخاطب تعريف مي

زمزمه  دگويد و سرانجام سر در گريبان كرده و آرزوهاي عصيانگرانه را با خو خود راز مي
جز   هاي متن، حضور هيچ شخصيتي بدر شعر ادونيس، از همان ابتداي گفتار تا انته. كند مي

بودن شخصيت نوح است كه نقاب آن بر شود و اين به معناي محوري  احساس نمي) ع(نوح 
  : گويد او مي. كند چهره شاعر خودنمايي مي

رحنا مع / يموت البشر ، نحيا وِ الوحل و/ تحت المطر وعد من اهللا و/ ـنايرحنا مع الفلْك، مجادف
/ للدعاء ������ بيننا  و/ كان بينَ السماء أعمارنا و/ حبالً من الموتى ربطنا به/ انَ الفضاءك الموج و

غمرَت  و/ لو رجع الزّمانُ من أول / ...الكائنات؟ من بين كلّ الناس و/ يا رب، لم خَلّصتَنا وحدنا ...
 وجه �����لم أحفلْ بقول  -األحياء/ نوح أنقذْ لنا يا يقول لي/ خف اإلله ارتجت األرض و و/ المياه �
في فُلكي و/ اإلله حتى رالحص تينْ و/ ، أزيحللطوفان أعماقـَهم،/ الطينَ عن محاجر المي أفتح /

أننا نُبحر ال  و/ غيرنا سماء السنين و/ عدنا منَ التيه، خرَجنا من الكهف/ أهمس في عروقهم أنّنا
بحراً جليدياً حديد / ، رضينا به يأس ألفناه/ شطĤننا ، و موعدنا موت/ صغي اإللهال نُ و/ نَنْثني رعباً

 تقنا إلى رب جديد سواه/ ال نصغي لذاك اإلله لقول نمضي و/ نعبرُه نمضي إلى منتهاه،/ المياه
   .)302 /1 :1988ادونيس، (

گل  در زير باران و. بود يزدان ةبا كشتي به راه درآمديم و پاروهايمان تنها وعد: ترجمه
با موج در راه بوديم و فضاي پيرامون ما  .مردند مانديم و مردمان مي ما زنده مي. بوديم

اي  بين ما و آسمان پنجره. بسان ريسماني از مردگان بود كه عمر خويش را برآن آويختيم
را  قط ماخداوندا چرا از بين تمامي مردم و موجودات، ف ...براي دعا و نيايش باز بود

اگر زمان بار ديگر بازگردد و آب تمام روي زندگي را در خود فرو برد و زمين  ...رهانيدي؟
ديگر به سخن  ،زندگان ما را نجات بخش! اي نوح  بلرزد و خداوند با شتاب به من بگويد كه

روم تا سنگريزه و گل را از  خداوند توجه نخواهم كرد و با كشتي خود به سمت مردگان مي
هايشان زمزمه كنم كه ما  اعماق وجودشان را از طوفان بكاوم و در رگ ،ها بزدايم مان آنچش

ما به . كرديماز راه گمراهي بازگشتيم و از غار خارج شديم و آسمان ساليان سال را دگرگون 
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هاي خدا و  خم نخواهيم كرد و به حرف حال آنكه از ترس و وحشت سر ،رويم دريا مي
اميدي است كه  دريايمان يأس و نا ةگاه ما مرگ است و كران وعده. كرد گوش نخواهيمآسمان 

سختي آهن   هايش به زده كه آب ون دريايي يخچهم شديم،با آن خو گرفتيم و به آن قانع 
گذريم و به آن خداي گوش نخواهيم داد و  مي. خواهيم كرد هستند و ما تا انتهاي آن عبور

  .... ستيدخداوندي ديگر را جز او خواهيم پر
 ةپار. شود متوالي تشكيل مي ةاز سه پار اي است كه قصيده حقيقت ادونيس، در ةسرود

. شود شنيده مي) ع(طوفان است، نه از زبان شاعر بلكه از زبان نوح  ةابتدايي كه شرح واقع
يعني همان طوفان  ،)ع(مربوط به نوح  ةترين حادث دهد كه مهم آغازين شعر، نشان مي ةنقط

. سهمگين حكايت شده در متون مقدس، در اين شعر به خط روايت درآمده است مهيب و
ها نيز همگي از ارتباط بين  دل  و درد شود ميداستان از همان اول كار، از زبان نوح روايت 

نيست كه نوح  ، كالمي  شود د؛ اما آنچه گفته مينحادثه و قهرمان اصلي داستان حكايت دار
حقيقت،  گوها درو اين گفت. ن يا پس از آن بر زبان رانده باشددر خالل طوفا) ع(واقعي 
تا  كند ميالقاء كرده و از زبان او بيان ) ع(ها را بر نوح  كه آن استهاي فردي شاعر  انديشه

   .دارد، آن سخنان را بپذيرد) ع(تعارف و آشنايي ديرين كه با نام نوح  دليل مخاطب شعر به
قهرمان انتخاب شده است تا اصل حادثه براي  -راويدر بخش نخست شعر، سبك روايت 

در اين بخش، فضايي پر اضطراب و آكنده از بيم و اميد . تر قابل پذيرش باشد مخاطب، راحت
   .دهد كه مخاطب را از همان ابتداي كار در جريان سختي حادثه قرار مي شود تصوير مي

اين . پردازد با پروردگار مي) ع(ح اي، به نجواي نو هيچ مقدمه دومين بخش، بالفاصله و بي
كند كه  گويي نمايشي بر فضاي آن حاكم شده است، انساني را تداعي مي زمزمه كه سبك تك

خويش پشيمان شده است و كسي را جز خدا ندارد  ةسر به گريبان فرو برده و از كار گذشت
   .كه با او درد دل كند

دارد و در  اك، سر به عصيان بر ميدر سومين بخش شعر، همين انسان مغموم و انديشن
در اين . شناسي يك پيامبر است وراند كه كامال مخالف با شخصيت پر ، آرزوهايي ميددل خو

 گويي تك ةگيرد، شيو بخش، كه حركت روايت، تنها در عالم فكر و ذهن شخصيت صورت مي
 ديگر) ع(نوح كند و پرده از اسرار درون شخصيت داستان، يعني همان  دروني خودنمايي مي

خود شاعر است كه براي بيان افكار و درونيات خويش  ،اين نوح جديد؛ شود برداشته مي
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  .تن كرده است و نقاب آن شخصيت را بر چهره زده است را بر) ع(نوح  ةاي شبيه به جام جامه
آشنا و معروف است و شاعر، انديشه و  اي كامالً ، حادثه)ع(بدون شك، داستان طوفان نوح

حال، آنچه  هر  كند؛ اما به كر حاكم بر شخصيت را از فضاي خارجي شعر به آن الهام ميتف
   .عنوان شده است) ع(شنود، از زبان نوح  خواننده مي

تواند مخاطب را براي  خوبي مي به... ، موج، طوفان و )الفلك( كشتي مانندكاربست واژگاني 
همچنين . كندمتقاعد ) ع(طوفان نوح  شده و اصل حكايت پذيرش ارتباط بين داستان روايت

از تصاويري بهره گرفته است ) ع(شاعر براي ايجاد ارتباط بين مخاطب شعر و شخصيت نوح 
قرار گرفتن واژه در «زيرا  ،كند مهم مربوط به او را تداعي مي ةو حادث) ع(هاي نوح  كه ويژگي

نظيري را به  باشناختي بيپيش ارزش هنري و زي  و  هاي پس جاي مناسب و يكدستي با واژه
چنين اثري، شايستگي انعكاس تجربيات رواني و هنري  ، دهد و باالتر از اين اثر ادبي مي

ها موجب ترتيب درست معاني در  كند؛ زيرا ترتيب درست واژه خود را پيدا مي ةآورند پديد
شعر چيزي  به همين دليل برداشت مخاطب از اصل ؛)6،108 7 3 1 ، أبوحمدان( »شود ميذهن 

   .تواند باشد نمي) ع(غير از كالم نوح 
ست و اين حادثه با توجه به ا ها ران و مرگ انساندر تصوير اول، حكايت از كشتي و با

مستقيم به طور  به، ذهن او را  اي كه از نام شعر براي مخاطب ايجاد شده است زمينه پيش
/ تحت المطر وعد من اهللا و/ نايفدجارحنا مع الفلْك، م« ؛دهد سوق ميطوفان  ةاصل حادث ويس
شعر،  ةشنوند ةبا استفاده از اين تصاير ابتدايي، ذهن و انديش .»ريموت البش الوحل، نحيا و و

رود و  سراغ اصل حادثه مي  پردازي را تجربه كند، بالفاصله به اي چالش و خيال آنكه ذره بي
انديشيدن و دست و پنجه نرم كردن با هنگام، لذت  شايد بتوان ادعا كرد كه اين معرفي زود

   .شعر را از مخاطب گرفته است ةمفاهيم درونماي
كند كه هنگام  ، فضايي پر از رعب و وحشت را ترسيم مي سازي واژگان دومين تصوير

رحنا « ؛اند يافتگان كشتي، آن را تجربه كرده نزول باران عذاب، تمامي كائنات و ازجمله نجات
   .»...أعمارنا/ حبالً من الموتى ربطنا به/ ءضاكان الف مع الموج و

آورد، آغاز دعاي  را به ميان مي) ع(هاي خاص حضرت نوح  كه ويژگي سومين تصوير
با اصل  كند و اين امر كامالً يافتگان عذاب قلمداد مي اوست كه خود و يارانش را تنها نجات

به اين ترتيب . »؟الكائنات ن بين كلّ الناس وم/ يا رب، لم خَلّصتَنا وحدنا«؛ حادثه همخواني دارد
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كه نوح شاعر، همان نوح  ماند شده، هيچ شكي براي مخاطب باقي نمي با استفاده از مفاهيم ياد
   .هاي مربوط به او در كتب مقدس ذكر شده است داستان نكهاست؛ هما) ع(پيامبر 

) ع(و از زبان نوح ا. شود از بخش دوم براي مخاطب آشكار مي) ع(جديد بودن نوح 
) ع(اما در حقيقت، اين حضرت نوح ؛ منتظره هستند برايش غير شنود كه كامالً سخناني را مي

هاي دل خويش  بلكه شاعر در قالب آن شخصيت فرو رفته و حرف ،گويد نيست كه سخن مي
   .رساند را به گوش مخاطب مي

هاي  ندارد و حرف) ع(هاي دوم و سوم شعر، هيچ مطابقتي با شخصيت كهن نوح  پاره
نالد و با خود  مي ،اند همنوعانش هالك شده اينكهو  داو از درد تنهايي خو. انسان معاصر است

، ديگر به كندو خدايش نجات زندگان را از او طلب  بازگرددكند كه اگر زمان به عقب  عهد مي
او  .اهد بودشدگان خو بلكه در پي تفقد و دلجويي از هالك ،فرمان او گوش نخواهد داد

بنابراين بايد گفت كه هرچند . شايد خدايي ديگر بايد يافت  انديشد كه نهايت با خود مي در
، شخصيت  آغازين ةرا برچهره دارد، اما تنها در پار) ع(شاعر، از ابتداي شعر، نقاب نوح 

شاعر  هاي دوم و سوم، در پاره واست ) ع( راستاي نوح واقعي موازي و هم نقابدار او كامالً
متفاوت و  كند و شخصيتي كامالً نامحسوس، نقاب خود را عوض مي صورتي كامالً به

   .گذارد را به نمايش مي) ع(معكوس نوح واقعي 
اما او  ،شاعر قرار گرفته است ة، بر چهر)ع( هاي دوم و سوم شعر، نقاب نوح در پاره

ة درد انسان معاصر و جامع، كندپنداريِ مخاطب ايجاد  اي شك و شبهه در نوح آنكه ذره بي
جايي نقاب، چنان متبحرانه صورت   هاين جاب. كند نجوا مي دامروز را با خدا و با ضمير خو

ظاهر از  بهگيرد كه حاصل آن، فقط تعجب و شگفتي مخاطب از شنيدن سخناني است كه  مي
نقاب ست كه احساس تضاد بين شخصيت واقعي و ا اينجا نمايد و بعيد مي) ع(عي واقنوح 

كند و به او  شخصيتي موجود در شعر، خواننده را براي فهم عنوان ابتدايي شعر، راهنمايي مي
، به معناي ديگرگون بودن وي و خروج از مفاهيم )ع( فهماند كه جديد بودن شخصيت نوح مي

شنود، آشكارا با  هرچند آنچه مخاطب مي. شده در متون كهن است سنتي و ساختاري شناخته
) ع(ني تعارض دارد و معنا و مفهوم آن، ناچيز شمردن حكمت خدا از طوفان نوح فرهنگ دي
را به  دظاهر اين مسئله براي شاعر اهميت ندارد و او حاضر است پيام مطلوب خو بهاست، اما 
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گوييم شاعر اين  هر قيمت در برابر مخاطب به نمايش بگذارد؛ به همين دليل است كه مي
  . استفاده كرده است) ع(يت نوح قصيده از نقاب معكوس شخص

 ةنوح ساخت(و نوح جديد ) حضرت نوح( زماني ميان نوح اصلي ةشاعر در اين قصيده، فاصل
خواهد يا  نمايد كه او فرايند نجات را نمي چنين مي] و از زبان نوح[ ...كند را كوتاه مي) ذهن خود

 ...ي نجات گروهي و جمعي استدر پ كه درحالي ،داند زيرا آن را نجات فردي مي ،دوست ندارد
هاي شاعر است كه  واقع، واگويه ها و در اصلي نيامده است و افزوده ةها البته در قص اين و

   .)81 :1383عرب، (برد  اصلي را زير سؤال مي ةروند حادث احياناً
  

 در شعر شاملو و ادونيس  محوري هاي نقاب ديني همساني و ناهمساني. 5 - 3

هاي مدرن در  هديدگا كردنمطرح  اي زباني وي وه  كشف، زباني ةتجرب يلدل ادونيس را به«
 به همين ترتيب، بررسي تطبيقي نقاب» 19.اند با شاملو در شعر ايران برابر دانسته ،شعر

ها نيز  شاملو و ادونيس و توجه به ابعاد مختلف اين نقاب در شعر آن ،ديني در شعر محوري
. جوه اشتراك و افتراق متعددي بين آنان وجود دارددهد كه در اين مورد، و نشان مي

هاي مختلف و متفاوت نقاب ديني در نزد اين دو شاعر، با توجه به استقالل فرهنگي و  جنبه
اما همساني اين كاركرد را بايد با شباهت هر دو  ،ها از يكديگر امري طبيعي است اعتقادي آن

 چنانكه هر ،مرتبط دانست مشابه، كامالًشاعر از نظر حضور در شرايط اجتماعي و سياسي 
اند و هردو، شاهد اوضاع جهاني بعد از جنگ  در يك زمان نزديك به هم متولد شده دو تقريباً

هاي عربي و  جمله سرزمين بيشتر كشورهاي دنيا و از جهاني دوم هستند؛ اوضاعي كه تقريباً
شاملو و  شعر اركرد نقاب ديني درهاي ك ها و تفاوت شباهت 20.تأثير قرار داد  ايران را تحت
   :كردتوان به اين شرح بيان  ادونيس را مي

  
   ها شباهت. 5 -3 -1

مصمم  ...ادبي و، ملي، هاي مختلف تاريخي شاعر باوجود آگاهي از شخصيت دو هر. الف
ايشان،  ةبه عقيد. هاي ديني را براي بيان افكار خود برگزينند اند كه نقاب شخصيت بوده

غيرمستقيم مفاهيم  ةو براي ارائند هاي معنايي كافي برخوردار ي ديني از ظرفيتها شخصيت
نگاه آنان به  ،رسند نظر مي مناسب به اعم از مسائل اجتماعي و فردي، كامالً ،امروزي

 
)10: 1384الضاوي، : رك( 1919  
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هاي  بيش از جنبه بلكه 21،حاكي از تقدس و احترام ديني نيست فقط، شده يادهاي  شخصيت
هاي نقاب خويش متصور  بشري را براي شخصيت ماعي و كامالًاعتقادي و آييني، ابعاد اجت

ها را چندان مورد توجه قرار  هاي الهي و معنوي اين شخصيت تنها جنبه نه ها آن. هستند
اي عصيانگر و نافرمان  اند چهره را از اين هم فراتر نهاده و تالش كرده اند، بلكه گاهي پا نداده

ها به نمايش بگذارند؛ چنانكه تصويرسازي شخصيت  تدر برابر دستورات الهي را از شخصي
  .آيد شمار مي  در شعر ادونيس از همين نوع كاربرد متضاد به) ع(نوح 

هرجا كه فضا را مناسب هاي ديني،  ادونيس و شاملو در استفاده از نقاب شخصيت. ب
و  اند تهعهدة شخصيت ديني مورد اعتماد خويش گذاش اند، زيرساخت شعر را بر تشخيص داده
   .اند تا اهداف كلي شعر را بهتر تأمين كنند عنوان اصل محوري شعر بر چهره زده نقاب او را به

اين دو شاعر،  نزد در عنوان شالودة اصلي شعر به هاي ديني كارگيري نقاب شخصيت به. ج
. انديش و روشنفكر در فضاي شعر است هاي دگر به معناي حضور شخصيت دقيقاً

گاه اعتراض و ديگرخواهي  اند، تجلي كار گرفته  ني كه اين شاعران بههاي دي شخصيت
زده و  هايي كه از افكاري عصيان شخصيت است؛در برابر افراد نادان جامعه  روشنفكران

خود  ةكنند و براي اثبات برتري انديش كوركورانه ديگران را پيروي نمي، روشن برخوردارند
  . خيزند به پا مي

به يكديگر از اين نظر آسماني،  انآور پيامعنوان  به) ع(و ابراهيم ) ع(نوح كاركرد نقاب . د
هايي  ها، پيام اين شخصيت كلي نقاب، با استفاده از هم شاملو و هم ادونيسكه  شباهت دارد

خيانت،  مانند ؛هاي موجود در آن ها و ناراستي امروز و بدي عةاعتراض بر ضد جام مانند
   .اند را ارائه كرده ...و اعتنايي به نوع بشر بي ،يهويتي ديني و اجتماع بي
  
   ها تفاوت. 5 -3 -2

هاي مختلف اجتماعي شدن در شعر شاملو و ادونيس باعث شده است هريك از  گونه. الف
 يكدرنتيجه هر ،ها را مورد توجه قرار دهند آنان، ابعاد متفاوتي از زندگي اجتماعي انسان

د و اين نده هاي خود مناسب تشخيص مي ر و انديشهشخصيت خاصي را براي بيان افكا
  . شده در شعر، انجاميده است هاي احضار ها و نقاب موضوع، به تفاوت نام

 
21
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 ةهاي رمزي و الهامي زبان شعر، به حاالت ابتدايي در زمين بسياري از ناقدان برآنند كه جنبه
شناسي و از  يك سوي به مردم ست كه نقد ادبي ازا و در اينجا ...گردد باز ميدانش و ارتباط 

   .)237 -236: 1366شفيعي كدكني، (پيوندد  شناسي مي سوي ديگر به روان
را   جامعه نادرستبه عدم همراهي با تفكرات  آنانشاملو، ديگرخواهي روشنفكران و شهامت 

را مناسب ) ع(كند و براي تجسم بخشيدن به اين مفهوم، شخصيت ابراهيم  مهم تلقي مي
گناه، مخالف  ها اعم از گناهكار و بي اما ادونيس كه با هر نوع تبعيض عليه انسان ،استدانسته 

  .دهد قرار مي دبيان افكار خو ةرا دستماي) ع(است، نقاب حضرت نوح 

برابر  اعتقادي كامالً هاي بسيار، از نظر مباني عرفي و شباهت با وجودشاملو و ادونيس . ب
هاي  ها نيز با نقاب شخصيت باعث شده است طرز برخورد آنرسند و همين امر  نظر نمي  به

شاملو، . يكديگر باشد با متفاوت تا حدودي، عنوان عضو محوري شعر به ها آنو احضار  ديني
جانب احتياط را رعايت كرده و آن را در قالب نمادي  كامالً ،)ع(در ساختن نقاب از ابراهيم 

اما  ؛كار گرفته است  به  هاي راستين اين شخصيت يشهراستا با عقايد حقيقي و اند موازي و هم
را در قالب نقاب معكوس و مخالف با حقيقت ) ع(ادونيس به خود اجازه داده است كه نام نوح 

اي معترض در برابر پروردگار به  و حتي از او چهره گيرد كار  وجودي آن شخصيت به
در ) ع(گيري ذاتي شخصيت نوح  هتبه عبارت ديگر، در اين نوع كاربرد، ج .نمايش بگذارد

  .متضاد با نظرگاه نقاب و صورتك او دارد سويي كامالً فضاي حقيقي تاريخ اديان، سمت و

تمام  در چرخد و شاعر حول يك شخصيت ديني مي ،كه محور كلي شعر شده در آثار ياد. ج
، رفتاري ابتدايي استفاده از تكنيك نقاب فضاي شعر، نقاب او را بر چهره زده است، شاملو در

ها و حوادث را از زبان يك راوي به  او در آغاز شعرهايش، صحنه. حتي ناآگاهانه دارد و
زند و نقش شخصيت  اين بين، يكباره خودش نقاب بر چهره مي اما در ،كشد تصوير مي

و  كند ميوجود او را در شعر احساس  مخاطب كامالًكه   حالي در. كند داستان را ايفا مي
روايت در شعر  ةگاه زاوي به تغيير گاه همچنين. شود برمال ميقيقت حضور شاعر در شعر ح در

هاي خطابي و روايي و غير آن، بيش از آنكه توجه مخاطب را  متناوب از شيوه ةاو و استفاد
كه آشكارا در  به سخن گفتن صورتك موجود در شعر معطوف كند، او را به سمت شاعر

ادونيس در اين موارد ردپايي از خود در شعر به جا  .كند ميجلب  ،فضاي شعر ايستاده است
دهد و از همان  ديگري را از خود نشان نمي ةنظر، چهر  جز شخصيت مورد  هاو ب .گذارد نمي
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 ادونيس از شگرد نقاب، كامالً ةبايد دانست كه استفاد .شود ابتدا، با نقاب وارد ميدان مي
نقاب  از ةاستفاد ةاين زمينه، تجرب او در ، زيراآگاهانه و هدفدار صورت گرفته است

اين گستردگي  .را نيز با خود همراه دارد... و نوساختهاي اساطيري و خيالي و  شخصيت
   .شود ديده نمينقاب در شعر شاملو 

  

   گيري نتيجه. 6
تاريخي  وهاي آييني  حضور شخصيتبراي  هاي كارآمد عنوان يكي از روش نقاب ديني به .1

عنوان  هاي شاملو و ادونيس نيز به معاصر، كاربرد يافته است كه در بين سروده در شعر
  .شود ديده مياين كاربرد  ةنمايندگان ادبيات فارسي و عربي، نمون

و محور قرار دادن شخصيت نقاب،   هاي ديني شاملو و ادونيس با استفاده از نقاب  .2
به شكلي ملموس براي مخاطب متجلي  ها و عواطف دروني خود را اند تا انديشه تالش كرده

هاي  پذيري نام وسعت معنا دتوان هاي ديني مي دليل گرايش اين شاعران به نقاب شخصيت. كنند
  .باشد... هاي متنوع و ، قابليت انتقال پيام مخاطب ةها با انديش ، مألوف بودن آن ديني

شخصيت ابراهيم  بايد مربوط به ديني را در شعر شاملومحوري تجلي آشكار نقاب   .3
،  هاي ادونيس در سروده. است كار رفته   به راستا با حقيقت وجودي خويش هم كه دانست) ع(

مورد  شخصيت آنحقيقت  متفاوت با كامالً كه در جهتي نيز وجود دارد، )ع( نقاب نوح
  .استفاده قرار گرفته است

و افتراق متعددي دارند هاي ديني، وجوه اشتراك  شاملو و ادونيس در استفاده از نقاب .4
اساس  ها بر ها، توجه به شخصيت تقدس سنتي براي شخصيت توان عدم  ميها  آن ةجمل كه از

كارگيري نقاب ديني و ميزان  اي بودن در به حرفه اي يا غير هاي دروني خود، حرفه انديشه
 . برشمرد را دلبستگي به مباني اعتقادي و عرفي در استفاده از اين نوع نقاب

هاي  نقاب شخصيت از ة كلي و محوريتوان گفت كه ادونيس در استفاد ت ميئبه جر .5
 ةاستفاد د درتوان است و دليل اين امر مي دست آورده   هديني توفيق بيشتري نسبت به شاملو ب

هاي پيشين خود را در  اين شاعر عرب، تجربه. باشدهدفدار او از اين شگرد  آگاهانه و
  .كار گرفته است  ختلف در اين مورد نيز بههاي م كارگيري نقاب به
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  ها  نوشت پي. 7
 مترجمنگار، پژوهشگر و  نويس، روزنامه ، فرهنگنويسنده، شاعر، )ش1379 -1304(احمد شاملو  .1

و  شعر نوهاي مختلف  دليل سرايش شعر است كه شامل گونه شهرت اصلي وي به. است ايراني
او شعرهاي خود را با تخلص . شود هاي عاميانه مي و نيز ترانه قصيدهكهن نظير  هاي قالببرخي 

 . كرد بامداد منتشر مي. الف

اهل سوريه  شاعران معاصر عرباز ) م1930متولد (به آدونيس  احمد سعيد إسبر معروف علي .2
هاي بسياري را در حبس سپري كرد و سپس به بيروت  هاي سياسي ماه فعاليت دليل وي به. است

او هم اكنون در پاريس در تبعيد . تقد ادبي به فعاليت مشغول شدنگار و من عنوان روزنامه رفت و به
   .كند زندگي مي

شناسي و توجه به نقد  مكتب تطبيقي آمريكا كه در نيمة دوم سدة بيستم سر بركشيده بود، زيبايي .3
اي جهاني و در ارتباط با  اين مكتب، ادبيات را پديده .گري قرار داد و تحليل را در رأس كار تطبيق

 ). 221: 1389منظم،  نظري(داند  هاي دانش انساني و هنرهاي زيبا مي ر شاخهساي

 ة، فصلنام»اساطيري انبيا و آيين گذاران در شعر شاملونمودهاي «). تا بي. (خادمي كواليي، مهدي .4
   .132 -115صص .3ش .5، سپيك نور


	�لـ ������� الدالالت  القناع و«). 2009. (زاده دقي، حامد و فؤاد عبداهللاص .5��. »البياتي عند عبدالوهاب 


	العلوم مجلة �	�� . 55 -45صص .16العدد .�

في شعر بدرشاكر  ������و  ����	�الرموز «). 2010. (قيس خزاعل فرد، غالمرضا و كريمي .6

�����مجلة  .»السياب� ���	��� ���� ����� . 24 -1صص .15العدد .و آدابها �

 .»سرشك .م كاركرد نقاب در شعر همراه با تحليل دو نقاب در شعر« ).1385. (اهللا عباسي، حبيب .7
   .173 -155صص. 152 ش .ادبيات وعلوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد ةدانشكد ةمجل

المسيح بعد  ����القناع في شعر بدر شاكر السياب  ����. روشنفكر، كبري و رضوان باغباني .8
  )/aspx -post http:// alsseghafa. blogfa.com.160 .ك. ر( .الصلب نموذجا

 ةايجاد رابط نخست،ساخت تشبيه و تناسب دارد؛ زيرا  لميح، اشاره به داستاني در كالم است و دو ژرفت .9
  .)121: 1381شميسا، ( داستان تناسب وجود دارد يبين اجزا دوم،تشبيهي بين مطلب و داستاني است و 

هايش در  فعاليت دليل كه به است شناس و متفكر سوئيسي روان) 1961 - 1875(كارل گوستاو يونگ   .10
 .ك.ر(ت شناسي تحليلي معروف اس عنوان روان  تحت نظرياتشة روانشناسي و ارائ

http://carljung.blogfa.com( . 
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  .121 :1389روضاتيان،  .11

  .69: 2003كندي،  .12

  .121: 2001عباس، .13

  .68: 1379شاملو،  .14

  .336: 1988 أدونيس، .15

اي  نويسـنده چـون گوينـده    ،در اين شيوه. شود ديد داناي كل روايت مي ةگاهي يك داستان، از زاوي .16
دهـد و وضـعيت و موقعيـت و     هـاي داسـتان را بـه خواننـده گـزارش مـي       رفتار و اعمال شخصيت

  .)396: 1388 صادقي، مير( كند مكان را تصوير ميچگونگي زمان و 

تر ئـا نفـره در ت  هـاي تـك   گويي نمايشي درست مثل صـحبت  تك ةشيو. گويي مخاطب دارد گاهي، تك .17
گـويي   در تـك  زنـد و  تر هنرپيشـه بـراي تماشـاچي حـرف مـي     ئات ةبا اين تفاوت كه در صحن ،است

هـاي اوسـت كـه     از طريـق واكـنش   زند و ديگري حرف مي شخصنمايشي، شخصيت داستان براي 
  .)480: 1388 صادقي، مير( شود  خواننده متوجه خصوصيت و وضع و حال مخاطب او مي

گونـه كـه در    اي است كه به موجب آن جريان و آهنگ ضمير خودآگاه همان گويي دروني، شيوه تك .18
  .)159: 1383، داد(كند  شود و نويسنده در اين كار دخالتي نمي بازگو مي ،دهد ذهن شخص رخ مي

  .10: 1384الضاوي،  .19

  .44: 1390پرويني،  .20

   .50: همان .21
  

  منابع . 8
  حسـن دادخـواه   ةترجمـ . تأثيرگذار دربالغـت عربـي   عناصر ).1376(. أبوحمدان، سـمير  •

  . چمران شهيد  دانشگاه  :اهواز. 1چ. تهراني
  . ��!��� �� :بيروت. 5چ. مجلدان. ������
 ������� األعمال . )1988. (احمد سعيد ، عليأدونيس •
   .� ���������"���دارالشؤون  :بغداد. دير المالك.  )1982. (محسن، أطيمش •

 . ��!��� �� .بيروت. ������� تجربتي . )1972. (عبدالوهاب ،البياتي •

. »در شـعر ادونـيس و شـاملو   ) ع(بررسـي تطبيقـي مسـيح    « .)1390. (خليل و ديگـران  ،پرويني •
 . 53 - 25صص. 3ش. 2د. )هاي زبان و ادبيات تطبيقي پژوهش( تارهاي زبانيجس ةفصلنام
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نقــاب ســندباد در شــعر  ةكــابرد دوگانــ«. )1390. (اصــغر و مجتبــي بهــروزي علــي ،حبيبــي •
   .96 - 73صص .3ش .2س. )پژوهش ادب عربي( لسان مبين ةفصلنام. »عبدالوهاب البياتي

   .مرواريد :تهران. 2چ .فرهنگ اصطالحات ادبي. )1383. (سيما ،داد •
  .دانشگاه فردوسي :مشهد. 1چ. آشنايي با نقد ادبي معاصر عربي. )1378. (نجمه ،رجايي •

الگـوي   نقد وتحليل كهـن «. )1389. (ميرباقري فردمريم و سيدعلي اصغر   سيده ،روضاتيان •
  . 141 -121صص .3ش. 2د. بوستان ادب ةمجل. »نقاب با توجه به رفتارهاي مالمتي

�الشخصيات  استدعاء. )2006. (لي عشريع ،زائد •������. فـي الشـعر العربـي المعاصـر     �
 . دارغريب: القاهرة

  . 3ش. الغيمانمجلة . »القناع الشعري �����«. )2007. (أحمد ياسمين ،السليماني •
  . نگاه :تهران. 8چ. ابراهيم در آتش. )1379. (احمد ،شاملو •
  . زمانه :تهران. 6چ. ها و هميشه لحظه. )1379. ( ــــــــــــــ •
  . سخن :تهران. 1چ. شعر معاصر عرب. )1380( .محمدرضا. شفيعي كدكني •
   .آگاه :تهران. 3چ. صور خيال در شعر فارسي. )1366. ( ــــــــــــــ •
   .فردوسي :تهران. 14چ. نگاهي تازه به بديع. )1381. (سيروس، شميسا •
   .نشر نو :تهران. گيتي خوشدل ةترجم. شناسي كمال روان. )1369. (دوآن ،شولتس •
سيد حسـين   ةترجم. كاركرد سنت در شعر معاصر عرب. )1384. (أحمد عرفات ،الضاوي •

   .دانشگاه فردوسي :مشهد. 1چ. سيدي
   .دارالشروق :اردن. 3چ. إتجاهات الشعر العربي المعاصر. )2001. (احسان ،عباس •
دانشـگاه   :مشهد. 1چ. عربشعر و نقد معاصر  ةدونيس در عرصا .)1383. (عباس ،عرب •

  . فردوسي
  . آگاه :تهران. 4چ .تر از خاموشي روشن. ) 1380. (مرتضي ،كاخي •
 :بيـروت . 1چ .الرمـز و القنـاع فـي الشـعر العربـي الحـديث      . )2003. (علـي  محمـد  ،كندي •

  .�%$#��دارالكتاب الجديد 
   .سخن :تهران. 6چ. عناصر داستان. )1388. (جمال ،ميرصادقي •
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ادبيات  نشرية. »هاي پژوهش تعريف و زمينه ؛ادبيات تطبيقي«). 1389. (هادي نظري منظم، •
  .237 -221صص .2ش .1س. تطبيقي
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