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در سال  61هجتری در برابتر ستتم واستتبداد ام یتان

بازتابهای فرازمانی وفرامکانی بسیاری در پ داش ،ای قیتام عتالوه

بتتر بعتتد سیاس تی و اجتمتتاعی ابعتتاد فرهنگ تی و معن ت ی مهم تی ب ت ارمغتتان

آورد در ح زۀ فرهنگی و ب ویژه در ادبیا عرب ب وقف حض ر مستمر
و مداومی داش ،،ک ادامۀ ای تأثیر در ادبیا امروز جهان عترب بستیار

چشتتمگیر ب ت د أدون تیس از شتتاعران معاصتتر عتترب و نتتامزد مشتته ر جتتایزۀ
ن ب ت  ،از جمل ت شتتاعرانی ب ت شتتمار متتیآی تد ک ت از قی تام امتتام حس تی

بهرههای فراوانی برده اس ،نکتۀ مهم در ای است ،کت شتاعری ماننتد

أدونت تیس ب تتا افکت تار غربگرایانت ت  ،چگ نت ت تح تت ،ت تتأثیر آم زهه تتای واالی
نهض تت ،ام تتام حست تی

ق تترار گرفتت ت  ،و اش تتعارش را سرش تتار از ابع تتاد و

نمادهتای شخصتیتی آن امتام همتام نمت ده است ،ایت مقالت ستعی دارد
نمادهای مرتبط با شخصی ،بزر امام حسی

را در أشتعار أدونتیس

شناستتای  ،و معتتانی و مفتتاهیم آن را تبیتتی نمای تد شتتعر امتتروز جهتتان بتتر

اساس اسط ره و نماد میگردد ،و معرفی نمادهای جدیتد کت بتار دینتی و
معن ی دارند بسیار مهم وضروری ب نظر میرسد
واژگااانکلیاادی :امتتام حس تی

معاصر عرب  ،ادبیا پایداری

 ،نهضتت ،عاش ت را ،أدون تیس ،ادبی تا

* ت دانشیار گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه قم dr.mahallati@yahoo.com

ّ
مقدمه
علی أحمد سعید معروف به أدونیس در سال 1930م در روستای «قصابین» از توابتع شتهر
«طرسوس» از استان «الالذقیه» سور یه چشم به جهان گشود .از سال  1935تا ستال  1944در
م تتدارس زادگ تتاه خ تتود یعنت تی «قص تتابین» ب تته تحصت تیل مش تتغول ش تتد ،و س تتپس تحصت تیالت
راهنمتتایی و متوستتطه را در شتتهرهای «طرستتوس» و «الالذقی ته» بتته پای تان رستتاند .تحص تیالت
دانشگاهی خود را از سال  1949با ورود به دانشگاه دمشق آغاز کرد و در ستال  1951در رشتتۀ
فلسفه فارغ التحصیل شد ّ
(حمود.)45 :1997 ،
أدونیس در سال  1956با خانم خالده سعید ناقتد برجستتۀ جهتان عترب ازدوا کترد ،و از
ایشان صاح

دو فرزند شد .پس از ازدوا به لبنان مهاجرت کرد و در آنجا تابعیتت لبنتان

را بتته دستتت آورد .در لبنتتان بتتا یوستتف الختتال شتتاعر پتتر آواز لبنتتانی آشتتنا شتتد و بتتا همکتار ی
ایشتتان در ستتال  1957مجل تۀ «شتتعر» را منتشتتر ک ترد .ای تن مجلتته بتته متتدت مدی تدی بتته عنتتوان
پرچمدار نوگرایی و مدرنیسم در ادبیات معاصر عر بتی شتناخته شتده بتود .أدونتیس عتالوه بتر
مجلت تۀ «ش تتعر» در انتش تتار و چ تتاپ مجال تت تی چ تتون «مواق تتف»« ،النه تتار»« ،الکفتتا العر بت تی»،
ذوق در کنتار

«األدیت » ،و «المحترر» نقتش مهمتی ایفتا نمتود .ایتن نو یستند مبتکتر و صتاح
کار مطبوعاتی و فعالیتهای رسانهای به تدر یس و تحصیل در دانشگاه ّ
همتت گماشتت ،و
سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396

در سال  1973دکترای تخصصی ختود را در ز بتان و ادبیتات عر بتی از دانشتگاه «ستان ژوزف»
بیروت در یافت کرد (کامبل.)245 -241 ،1 :1996 ،

از آنجتتایی ک ته آثتتار علم تی و ادب تی أدون تیس از ای تدههتتای جدی تد و افک تار نوگرایانتته سرشتتار

استت ،همتواره در محافتتل علمتی و فرهنگتی جهتتان عترب جنجتال بتر انگیتز و پتتر هیتاهو بتتوده
استتت .و ی در زمین تۀ شتتعر و نقتتد ّ
تبحتتر ختتاص دارد و آثتتار ایشتتان در ایتن زمینتته از مقبولیتت و
روا قابتتل مالحظتتهای برختتوردار استتت .معروفتتتر ین آثتتار شتتعری و ادب تی ایشتتان عبارتنتتد از:
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«أغانی مهیار الدمشقی»« ،المسر و المرایا»« ،کتاب الحصار»« ،کتاب التحوالت والهجتره

فتی أقتالیم النهتار و اللیتل»« ،مقدمته للشتعر العر بتی»« ،زمتن الشتعر»« ،الثابتت و المتحتول» ،و

«الصوفیه و السر یالیه».

شهرت أدونیس بیشتر مرهون دید نوگرایانهاش در نقد میترا کهتن واستتخرا افکتار نتو از

متون قدیمی است .نگرش موشکافانه و تحلیل عمیق ایشان از رو یدادهای تتار یخی و درک
جدیتد از داشتتتههتای دیتر ین کته گتاه بتتا ستنتگر یتزی و هنجارشتکنی همتراه بتتوده را از جملتته
و یژگیهتتای نقتتد علم تی أدون تیس متتیتتتوان شتتمرد .از دیگتتر برجستتتگیهای ادب تی أدونتتیس
میتتوان بته استتفاد فتراوان از نمتاد و استطوره اشتاره کترد ،کته معتانی بستیار دقیقتی را در آن بته
ودیعه گذاشته است .نمادهای فراوانی در اشعار أدونیس به چشم متیخورنتد ،کته نمادهتای
دینتی بختش قابتل تتوجهی از آنهاستت .از برجستتهترین ایتن نمادهتا شخصتیت بتزرگ امتام
حسین

است که حضور چشمگیری در شعر أدونیس دارد.

بررسی موضوع
استعمال رمتز و نمتاد در آثتار ادبتی و بته و یتژه در شتعر معاصتر از شتگردهای متعتارف و رایتج
بیانی است که در دهههای اخیر کاربرد فراوانی یافته است .گو یا نشأت این فن در اروپا بوده
هرچنتتد ستتابقۀ آن بس تیار قتتدیمی استتت ور یشتته در تتتار یخ دارد .تمای تل شتتاعر بتته ارتبتتاط غی تر
مستتتقیم بتتا مخاط ت

از طر ی تق رمتتز ونمادهتتای ختتاص ک ته نشتتانگر احساستتات عتتاطفی و ی تا

وا کنشهای روحی و روانی سراینده است ،منجر بته درک عمیتق مخاطت

و تفکتر و تأمتل وافتر

درست آن در شعر ،توانمندی شاعر را در خلتق آثتار جاو یتدان متیرستاند .وایتن یکتی از نقتاط
قوت أدونیس در سرایش شعر پر مغز رمزگونه است.
أدونیس ،نمادها و رموز شعری خود را از اعماق تار یخ میجو ید و از ال به الی اسطورههای
کهتتن ،و یتا از ز بتتان روزمتتر متتردم .رمتتز و نمتتاد بتترای أدونتیس بتته مثابتۀ ستترنخهتتای اصتتلی بتترای
ز یبندگی و ماندگار ی معانی را دو چنتدان متیکنتد .أدونتیس ختود بتر اهمیتت ایتن امتر واقتف

در شعر أدونیس

رسیدن به معانی نو و افکار جدید است .البته آراستن معانی جدید بته لبتاس رمتز و استطوره
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ایشان در جزئیات شعر است (التونجی .)488 ،1 :1999 ،فهم صحی نماد و بته کتار گیتری

استتتفاده از رم تتز و نم تتاد متتدیون ش تتناخت عمیت تق و ی از تتتار یخ ،و شناستتایی صتتحی تر ین،
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بوده و به خوبی توانسته این ابزار را به بهتر ین وجه به کار گیرد .بیشک موفقیت أدونتیس در
مؤثرتر ین و مردمیترین نمادهاست.
از می تان پتتر بتتاورتر ین نمادهتتای انستتانی ک ته بتتا سرشتتت متتردم در آمیختتته ،نمادهتتای دین تی

است .ایتن نمادهتا کته در اعتقتادات و باورهتای متردم ،ثابتت والیتغیتر هستتند ،بهتتر ین ابتزار
پی تام رستتانی و مخاط ت

پتترور ی متتیتواننتتد باشتتند .أدون تیس در اشتتعار و قصتتاید آتتی بارهتتا از

نمادی مقدس و مردمی سخن به میان متیآورد کته در هتر بتار مفهتوم و معنتی خاصتی از آن بتر
متتیگی ترد .شخص تیت معنتتوی و روحتتانی امتتام حس تین

در شتتعر أدون تیس دارای معتتانی و

مفاهیم گوناگونی است که در جایگاه خود در خور تأمل ودوراندیشی است.
در اشتعار

پیش از بررسی و تحلیل یکایک الگوها و نمادهای شخصیت امتام حستین
ّ
و ستترودههای أدون تیس بایتد اشتتاره کنتیم ک ته تفکترات تجددخواهانتته و غربگرایانتۀ ایتن شتتاعر
متتانع حضتتور معنتتوی و دین تی امتتام حس تین
حس تین

در شتتعر او نشتتد .یک تی بتته ختتاطر ای تن ک ته امتتام

بتته عنتتوان ی تک الگتتوی واالی انستتانی ک ته در تتتار یخ نقتتش مانتتدگار ی ایفتتا نمتتوده

است ،و این نقش نه تنها کم رن

نشده بلکه روز بته روز پتر رنت تتر و درخشتانتتر متیشتود .و

دیگری این که خود أدونیس گفته :در یک خانواد شیعی پرورش یافته و همتواره درد فاجعته
را احساس کرده است (نخبه من المتؤلفین .)348 :2004 ،بنتا بتر ایتن ،شتناخت أدونتیس از
عمتتق و ابعتتاد فاجع تۀ ک تربال ی تک شتتناخت ستتطحی نبتتوده ،بلک ته ی تک شتتناخت ر یشتتهای و
عمیق بوده است.

نمادهای بر گرفته از شخصیت امام حسین
سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396
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امتتام حس تین

چتته در دوران حیتات و چتته در دوران پتتس از شتتهادت همتتواره الگومنتتد و

اثر گذار بوده است .اثر این الگوی بینظیر امروزه و پس از گذشتت ستالیان دراز بته قتوت ختود
بتتاقی استتت .أدونتتیس بتتا کولتته بتتار ی از تجربی تات تتتار یخی و پشتتتوانههتتای فرهنگتتی ،امتتام
حسین

را به عنوان سرچشمۀ الگوهای ارزشمند انسانی مد نظر داشته و از ایشان الگوها

ونمادهای ذیل را استخرا نموده است:
.1نمادمقاومتوپایدار ی

پس از شکست کشتورهای عر بتی از استرائیل در ستال  ،1967و تتداوم ایتن شکستتهتا کته
منجتتر بتته حمل تۀ استترائیل بتته جنتتوب لبنتتان ،و اشتتغال آن در ده تۀ هشتتتاد و از دستتت دادن
ستترزمین وستیعی از کشتتورهای عر بتی شتتد ،حتتالتی از ستترخوردگی و نتتا امیتدی در میتان ملتتت

عرب و به و یژه در میان ملت مناطق اشغال شده در فلسطین ،سور یه و لبنان پدیدار شد کته
تتأثیرات منفتی آن در عرصتتههای سیاستی ،اقتصتتادی و فرهنگتی و بته و یتژه در حتوز ادبیتات
کامال نمایان و مشهود گشت (الکیالی.)581 ،4 :1986 ،
أدونیس و بسیار ی از شتاعرانی کته شتاهد ایتن دوران تلتخ بودهانتد ،بته شتدت تحتت تتأثیر
این رو یدادهای ناگوار و پیآمدهای بسیار دردآور آن واقع شتدند ،و همتواره بته ایتن فکتر بودنتد
تا الگو یی بیابند که با کمتر ین امکانات موجود توانست در برابر عظیمترین ارتش عصر ختود
ایستادگی کند وحماستهای بتینظیتر خلتق کنتد .امتام حستین

ایتن الگتوی بتینظیتر کته بتا

هفتتتاد و دو تتتن از ی تاران بتتا وفتتایش توانستتت حماس تۀ جاودان تۀ عاشتتورا را خلتتق کنتتد و تتتا ابتتد
پرچمتدار مقاومتت و پایتدار ی مانتدگار خواهتد مانتتد .أدونتیس از ایتن نمتاد منحصتر بته فتترد در
شعر پایدار ی خود به بهتر ین وجه بهره برده است.
توجتته در ای تن استتت ک ته أدون تیس در اشتتعار ی ک ته ی تادی از امتتام حس تین

نکت تۀ جال ت

میکند تماما در دیتوان «المستر و المرایتا» و «کتتاب الحصتار» قترار دارنتد ،کته دیتوان اولتی در
ستتال  1968و دی توان دوم تی در ستتال  1985چتتاپ و منتشتتر کترده استتت ،یعن تی همتتان دوران
اشتتغال و محنتتت و ستترافکندگی ،دوران تی ک ته شتتاعر خواستتتار آزادی ای تن منتتاطق از استتارت
أدون تیس در شتتعری حماس تی و اثر گتتذار تحتتت عنتتوان «أغنی تة إلتتی هتتو» ترانتتهای بتترای او،
کته در «کتتاب الحصتار» چتاپ کترده استت ،بتا آ گتاهی کامتل از اوضتاع منتاطق شتیعی نشتین
جنتتوب لبنتتان ک ته توستتط استترائیل اشتتغال شتتده ،بتته رزمنتتدگان مستتلمان و مقتتاوم ایتن خطتته
چنین میگو ید:

َ
زالُ
ُماُ ُ

وانّت ُخطوات َُّ،ک ُظلُ
ُ َ
تدُطف ُُاَّ دی ُ ،تریُأن َ ُُح ُُ
می ُ
ُ
یُ،واملو ُُماُبینناُمرایا ُ
وع نا کُع نا َ ُ
وأریُماُرأی َ ُ،أترج ُنفیسَُّنفیسُ

أتراناُدمُُواحدُُ؟ُ
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ملُأق ُیاُأخ ُأن َ ُُم ُ ُ
ُ
قل ُ ُُمتیضُ،وتعرفُماذاُس أتُ

نمادشناسی شخصیت امام حسین

دشمن است.
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ُ َ
خلُْاْل اة ُ
واْلبُُ َُ
نتقاس ُُخلُُْاَّفج ع ِ ُ ُ ِ

یُ
یُ،مستضعف ِ ُ
غر یل ِ ُ
وأنادیُ:أناُکرب ُءُُاْلنیُُ ،

وتصرخُ:یاُس ُیدیُاْلسیُُ(أدونیسُ .)174 :1996 ،

ای برادر من نمیگو یم که تو مردهای  .گفتم :میگذر ی ،و تو میدانی که چه میآید.
به پایان راه رسیدی ،اما ستایه ات همتواره ،همچتون دستتان کتودک معصتومی ،تترا

زنده میبینتد و چشتمانت همتان چشتمان متن استت و مترگ بتین متا آینته استت .و
متن ،آنچته را کته تتو دیتدهای متیبیتنم ،حتال ختودم را بتتاز متیگتو یم .گو یتا هتم ختتون
هستیم ؟ نان مصتیبت ،نتان عشتق و نتان زنتدگی را قستمت متیکنتیم ،هماننتد دو
غر یبۀ مستضعف .و من فر یتاد متیزنتم :متن کتربال ی عشتقم و تتو فر یتاد متیزنتی :ای
سرورم حسین.

أدونیس در این شعر ماالمال از احساس و عاطفه با استناد به این آیۀ شر یفه َّ
والتحس َّتب َّّن
ُ
َّ
التذی َّن قتلتوا فتی ستبیل اهلل أمواتتا بتل أحیتاء عنتد ّربهتم ُیرزقتون (ستور آل عمتران ،آیته.)169

شتتهیدان مقاومتتت لبنتتان را زنتتده متتیدانتتد ،آنهتتا همچتتون کودکتان معصتتوم و بتتیگنتتاه پتترواز

کردنتتد و نتتاظر اعمتتال متتا هستتتند .شتتاعر بتتر ای تن بتتاور استتت کته شتتهیدان راه ختتدا در میتان متتا
ّ
متحمل میشتو یم از رنتج و
حضور دارند و بر اعمال و افعال ما نظاره میکنند و آنچه را که ما
سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396

عذاب و یا عشق و دلدادگی با ما شتر یکند؛ چتون هتر یتک از متا عشتق سترزمین کتربال را در ستر

میپرورانیم ،و سید و سرورمان همان امام حسین

است.

خداوند متعال در ادامۀ آیۀ فوق ،شهیدان را این گونه توصیف میفرمایند:

َ
َ
َ
ألُخوفُُ
ستلشرونُُباََّی ُملُیلحقواُهب ُم ُخلفه ُ ُ
اَّللُم ُفضلهُو ی
یُمباُآتاه ُ ُ ُ
فرح َ ُ
َ
َ
أجرُاملبؤمنیُ ُ.
اَّللُلیض عُ َُ
وأنُ َ ُ
اَّللُوفض ُ ُ
ستلشرونُُبنعم ُُم ُ ِ ُ
علی ُوله ُحیزنونُ،ی

(آل عمران ،آی ُ )171 ،170
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أدونیس در شعر دیگری با عنوان «أغنیة ثانیة إلی هتو» حتال و هتوای شتهیدان مقاومتت را

با استناد به این دو آیۀ شر یفه ،سراسر شادی وسرور توصیف میکند ،و این گونه میسراید:
قوهُبأهداهب ُوأفاؤواُعل ه ُ
َطو ُ ُ
هوُفی ُکروحُُترفرفُواْلبُ

کاَّعرشُ،واَّشمسُ جممرةُُیفُیدیهُ
وحواَّ هُ،تعلوُأساط ره ُ،
أنُوم ُأی َ ُُأدخ ُیفُذَّ
ک فُ ُ،
وأناَُّس ُ ُُإلُُاملحدثُواَّراو یهُ

ُاَّْحامُ

َّس ُإلُُاَّصدی ُ

یترصدُیفُبابهُاَّنلویُُ،اَّصدیُ،
واحتضارُاَّک مُ(أدونیسُ )181 :1996 ،
َُ

بتتا مژگتتان چشمانشتتان گتترد امتتام حستین آمدنتتد ،و بتتر او ستتایه افکندنتتد .او همچتتون
روحی عاشق وخورشید به دست در میان آنها بتال و پتر متیزنتد .سترود شادیشتان

پیرامون او بلند است .چگونه میتوانم وارد این شور وازدحام بشوم .هرگز ،چون من
ّ
تنها یک محد و روایتگرم .فقط انعکاس آن صتدا را متیرستانم .ایتن متنم کته در
درگاه خاندان نبوت میایستم وجانباز ی کلمات را نظاره میکنم.

أدونتیس در ایتن دو شتتعر بتا پیترو ی از آیتات قرآنتی و اعتقتتادات استتالمی و بتا تصتتو یر ستتاز ی
هنرمندانه و شاعرانه ،شهیدان راه مقاومت لبنان را امتداد شهیدان راه کتربال دانستته؛ چتون
جانباختگان طف علیرغم تعداد کم و جن

افتزار انتدک بزرگتتر ین حماستۀ تتار یخ را رقتم

بتتا الگتتوبردار ی از رهبتتر و ستترور ای تن شتتهیدان یعنتی امتتام حستین

 ،دیگتتر رزمنتتدگان مقتتاوم

لبنان را به ادامۀ این راه تا پیروز ی کامل فرا میخواند.
امروزه ما شاهد این رو یداد عظیم هستیم که رزمندگان مقاوم لبنان علیرغم تعداد کتم و
ّ
وتحم تتل ان تتواع فش تتارهای داخلت تی و
س تتال ان تتدک توانس تتتند ب تتا اس تتتعانت از نیت ترو ی ایم تتان
سرزمینشان برانند ،و جنوب لبنان را از یتوغ استرائیل برهاننتد .بتیشتک مقاومتت و پایتدار ی
دالور متردان حتزب اهلل در برابتر قتدرتهای شتیطانی نشتأت گرفتته و الهتام یافتته از مقاومتتت و
پایدار ی سرور آزادگان جهان امام حسین

است.

در این جا ذکتر ایتن نکتته ضترور ی و الزم بته نظتر متیرستد کته بستیار ی از ادیبتان و شتاعران
جهان عرب علتیرغتم گرایشهتای متفتاوت قتومی ،دینتی ومتذهبی هماننتد أدونتیس از امتام

در شعر أدونیس

ختتارجی ،اشتتغالگران صهیونیستتتی را مجهتتز بتته پیشتترفتهترین ستتال هتتای جهتتان بتتوده ،از

نمادشناسی شخصیت امام حسین

زدند و در سراسر تار یخ به عنوان نماد مقاومت و پایتدار ی شتناخته و مانتدگار شتدند .و شتاعر
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حسین

به عنوان نماد مقاومت وپایدار ی یتاد کردنتد ،و ایشتان را الگتوی استتوار ی در برابتر

ظلتم و ستتم دانستتتند .از جملته مردمیتتترین و نتام آورتتتر ین ایتن شتتاعران نتزار قبتتانی (- 1923
1998م) شاعر توانمند سور ی است .و ی در قصیدهای بسیار معروف بتا عنتوان « الستمفونیة
الجنوبیة الخامسة» سرزمین مقاوم جنوب لبنان را سرزمینی سر زنده ،شهید پرور و انقالبتی
دانسته که از آن پیامبران و آزادمردان میرو یند:
اْلنوبُ
َسیُت ُ ج
ً
َ
یُ
لبساُعلاءةُُاْلس ُ
یا ُ ُ
ومشسُکرب ءُ
َ ُ

شجرُاَّوردُاََّیُحیترفُاَّفداءُ
یاُ َُ
َ
یاُثورةُُاألر ُاَّتق ُبثورةُاَّسماءُ
ً
جسداُیطلعُم ُترابهُ
ُ
یا ُ
مقحُُُ...وأنل اءُ

إَسحَُّناُ...
َ
بأنُنلو َ ُُاَّس فُُیفُیدی

(ُ...قبانیُ.)61 ،60 ،6 :1999 ،

تو را جنوب نامیدم .ای کسی که عبای امام حسین را بر تن کردی و خورشید کتربال
را .ای گلستتان فتدا کار ی ،ای انقتالب زمتین کته بتا انقتالب آستمان در آمیختته ،ای

ستترزمینی کت ته از خ تتا کش گن تتدم م تتیرو یتتد و پیت تامبران مبع تتو
سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396

شمشیری را که در دستان توست ،ببوسیم.

م تتیشتتتوند .بگ تتذار

.2نمادبصیرتوآگاهی

یکتی از دستتت آوردهتتای مهتتم قیتام امتتام حستین

دمیتدن رو بصتیرت و ختتود آ گتتاهی

می تان متتردم بتتود .البتتته جتتذب ای تن بص تیرت وبی تنش و در یافتتت ای تن شتتعاع نتتورانی نی تاز بتته
ظرفیتت پتتا ک و بتیآالیتش فترد دارد .چتته بستا عالمتتان کتم ظرفیتت و متدعیان دانتتش چشتتم از
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حقیقت بپوشند ،و در مقابل ،افراد ساد کمبضاعت این ظرفیت را داشتند تتا نتور حقیقتت
را با چشم دل ببینند ،و رستگار شوند.
أدونیس با نقل یک ماجرای تار یخی که پس از شهادت امام حسین

اتفاق افتاد ،این

بیتنش را بته ز یبتایی بته تصتو یر متیکشتتد .و ی در شتعری بتا عنتوان «مترآة الترأس» از ستر مبتتارک

امتتام حس تین

آینتتهای تجستتم متتیکنتتد ک ته بتته انستتانها حقیقتتت و جودیشتتان را متتنعکس

متتیکنتتد .و از نظتتر أدون تیس ،رستتتگار کس تی استتت ک ته ای تن حقیقتتت را ببینتتد و عبتترت گی ترد.
قصیدة «مرآة الرأس» داستان آوردن سر امام حسین

توسط «خولی» نزد همسرش «نتوار» و

ماجراهای پس از آن:

_ُسای ُرت ُهُ ُ،
رصدت ُ ُهُ
غلغل ُ ُُیفُجفونه ُ

ُ
واحتززت ُهُ...
أیقظ ُ ُُک ُُشهوتُهجم ُ
وجئ ُ ُ .
کان ُز وجیُنوارُ
تفتحُبابُاَّدارُ :

_ُأوحشتنُ،أطل َ ُ،ک فُ؟ُ
_ُأبشر یُ ،

جئت ِ ُُباَّدهرُ،مبالُاَّدهر ُ
َ
_ُ ِم ُأی َ ُ،ک فُ،أی ُ؟ ُ
_ُبرأسهُ ...

حیمعنُطر ی ُُأوُحل ُأوُنومُ
و یل َ َُُّ ُ ج ُ
إَّ َ ُ ُبعدُاَّ ومُ...
َ
وهاجر ُنوارُ(أدونیسُ )82 :1988 ،

دنبتتالش ک تردم ،در کمی تنش نشستتتم ،بتته چشتتمانش خی تره شتتدم ،تمتتام شتتهوتهای

خانه را باز کرد و گفت :دلواپست شتدم ،دیتر کتردی ،چته شتده ؟ گفتتم :متژده بتده،

تمام دنیا را آوردم ،مال دنیا را .گفت :از کجا ،چگونه ،کجاست ؟ گفتتم :سترش را
آوردم ...گفتتت :ستتر حس تین را ؟ وای بتتر تتتو ،در روز جتتزا .وای بتتر تتتو ،هرگتتز همتتراه تتتو

نخواهم بود ،نه در خواب و نه در رؤ یا .از من دور شو ...و نوار رفت.

ای تن روای تت توستتط أبتتو مخنتتف أزدی متوفتتای ستتال  157هجتتری در کتتتاب ارزشتتمندش

در شعر أدونیس

نفستتانیام را بی تدار ک تردم ،حملتته ک تردم ،و ستترش را بر یتدم ،و آمتتدم .همستترم نتتوار در

نمادشناسی شخصیت امام حسین

_ُاْلسیُُ؟ ُ
و یل َ ُُیومُاْلشرُ
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» بتته تفص تیل نقتتل شتتده استتت ،و بستتیاری از کتت

«مقتتتل الحس تین

تتتار یخی معتبتتر نظیتر

تار یخ طبری ،تار یخ ابن اثیر و تار یخ ابن کثیر این داستان را به همین شتکلی کته ابتو مخنتف
نقل کرده ،آوردهاند .داستان از این قرار است :روز ی خولی بن یز ید مصتبحی کته ستر مبتارک
امتتام حستین

را در اختیتار داشتتت ،بتته خانتتهاش رفتتت و بتتا همستترش نتتوار بنتتت مالتک بتتن

عقتترب حضتترمی رو بتته رو شتتد .نتتوار از او متتیپرستتد :ای تن چیستتت در دستتتان توستتت ؟ ختتولی
پاسخ میگو ید :گنجینۀ روزگار ...سر حسین است .نوار با عصبانیت داد میزند :وای بر تتو،
متردم طتتال و نقتره متتیآورنتد و تتتو ستتر فرزنتد رستتول اهلل را متیآور ی؟! بتته خداونتدی ختتدا ستتوگند
هرگز با تو سر بر بالین نخواهم گذاشت .و سپس بلند شد و از خانه خار شد .نوار متیگو یتد:
از خانه خار شدم و سپس نشستم ببینم .بته ختدا ستوگند نتور ی دیتدم ماننتد یتک ستتون از
آستمان بتته طترف جایگتتاه ستر امتتام حستین

متتیدرخشتید و در اطتتراف آن پرنتدگانی ستتفید

میچرخیدند (أبو مخنف ،بیتا.)202 :
آنچه از این داستتان و قتراءت تتار یخی أدونتیس از ایتن حکایتت بتر متیآیتد ،نکتتۀ عبترت
آمتوز پایتان داستتتان استت .تفتاوت ختتولی کته از مقتربین در بتتار و بته ظتاهر متتورد اعتمتاد امو یتان
بود ،و بین همسرش نتوار کته دلتی پتا ک و ستاده داشتت .ختولی علتیرغتم شتناخت جایگتاه و
مقتتام امتتام حس تین

دستتت بتته چن تین عمتتل وحش تیانه زد ،و در مقابتتل ،همستترش بتتا تمتتام

وجود از این عمل ابراز انزجار و تنفر نمود ،همسترش را نفتر ین کترد و فترار را بتر قترار تترجی داد.
سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396

چون او نیک میدانست که سرنوشتت قتاتالن امتام حستین

تبتاه ونتابودی خواهتد بتود .بته

هر حال خولی چشم بصیرت نداشت و کور دل بود ،بر خالف همسرش نتوار کته بستیار بینتا و
با بصیرت بود.
این داستان یادآور یک حقیقت قرانی است ،که خداوند متعال دربار آن میفرماید:
فنّناُلُتعم ُاألبصارُوَّک ُتعم ُاَّقلوبُاَّیُیفُاَّصدور ؛ُ(س رۀ حج ،آی ُ)46
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کور ی واقعی همان کور ی دل است نه کور ی چشم.

وباز حضرت حق میفرماید:

ُ
ً
َوم ُک َانُُیفُهَهُأعم ُ َ
فهوُُیفُالخرةُُأعم ُوأض ُُسل ُ ُ(س رۀ إسراء ،آی ُ.)72

و ت تتار یخ ماالم تتال از نمون تتههای ش تتاخص در کت توردلی و بین تتادلی اس تتت کت ته نمونت تۀ ب تتارز و
مصداق گو یای این دو ،فرعون و همسر اوست .بتیشتک سرنوشتت هتر کتدام از ایتن دو درس
عبرتی است برای تمامی نسلها.
.3نمادایثاروجاودانگی

صحنههای تراژدیتک واقعتۀ طتف لبر یتز از تصتاو یر دردآور و غیتر قابتل ّ
تحمتل استت .بترای
 ،جتانی دردمنتد و

تصو یر ساز ی این واقعه و به و یژه طرز به شهادت رساندن امتام حستین
قلبی آ کنده از ّ
غصه و اندوه الزم است .امام حستین تمتام وجتود ختود را در راه ختدا ایثتار
کرد ،و جایی در بدنش نمانده بود که از گزند و آستی

ایمتن باشتد .أدونتیس در قصتیدهای بتا

عنتتوان «متترآة الشتتاهد» جزئیتات حتتزن آ گتین شتتهادت امتتام حستین

را ایتن گونتته توصتیف

وترسیم میکند:

َّرماحُیفُحشاش ُاْلسیُُ
وح نماُاسقر ِ ُُا ُ ُ

سدُاْلسیُ ُ
واز یُن ُ جب ِ ُ
ُ
ولُک ُُنقط ُ ُ
وداس ِ ُُاْلُ ُ

یس رُیفُجنازةُاْلسیُُ(أدونیسُ .)84 :1988 ،

و هنگتتامی ک ته نیزههتتا بتتر جتتان حس تین نشستتتند ،و بتتا پیک ترش آراستتته شتتدند .و

تقسیم شدند .دیدی هر سن

نهری در پی حسین دو ید.

بر و ی نالید ،وهر گلی در کنار شانۀ امام آرمید ،و هر

اصرار شاعر بر تصو یر ایتن جزئیتات جانکتاه بیشتتر در جهتت ابتراز عمتق انتدوه و ی در برابتر
ایتن مص تیبت عظمتتی استتت ،مصتیبتی ک ته احساستتات شتتاعر را بتتر آشتتفت و دل او را بتته درد
آورد .هفتتتبتتار تکترار نتتام امتتام حستین

در ی تک قطعتۀ شتتعری کوتتتاه نشتتان از اهمیتت ایتن

در شعر أدونیس

اس ها جای جای بدن امام را پایمال کردنتد .و جامتههای امتام بته تتارا رفتنتد و

نمادشناسی شخصیت امام حسین

جسدُُاْلسیُ ُ
یفُ ِ
ُ
ُ
واستلل ُوقسم ُم بسُاْلسیُُ
رأی َ ُُک ُُ َح َجرُُحینوُعیلُاْلسیُُ
تفُُاْلسیُُ
رأی َ ُُک ُُ ُ
زهرةُتنامُعندُک ِ
رأی َ ُُک ُُّنرُ
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جزئیتات استتت .شتتاعر عامتتدا خواهتتان تبیتتین ای تن واقعیتت تلتتخ استتت کته امتتام حستین
نتهتنهتتا متتا یملتک متادی ختتود را تقتتدیم کترد ،بلکته یتاران ،فرزنتتدان وجتتان ختتود را کتامال در راه
ختتدا ایثتتار ک ترد .و ایتن جاستتت ک ته شتتاعر ایتن ترکیبتتات اضتتافی را بتته صتتورت آهنگتین تکترار
م تیکن تد« :حشاشتتة الحس تین»« ،جستتد الحس تین»« ،مالبتتس الحس تین»« ،کتتتف الحس تین»،
«جنازة الحسین».
«هنری میشونیک» ناقد و شاعر فرانستوی در مقالتهای بتا عنتوان «مشترق شتعر» در نقتد ایتن
شعر أدونیس میگو ید:
شترق ر یشته

أدونیس با ذکر واژههایی که مشرب شترقی دارنتد و در تتار یخ و فرهنت
دواندهاند ،مانند نام حسین در شتعر فتوق ،بتر ُبعتد شترقی بتودن ایتن میترا

صتحه

متتیگتتذارد ،گتتو یی متتیخواهتتد شتتعر شتترقی جدیتدی را بتته متتا عرضتته کنتتد (نخبت مت

المؤلفی .)50 :2004 ،

شاید منظور این ناقد فرانسوی از شعر شرقی جدید همان شعر عرفتانی مشترق زمتین کته بتا
واژههای مقدس آراسته شده است.

أدونیس ،پیام اصلی خود را در پایان این قطعۀ شعری در سه نمادَّ :ح َّجتر (ستن )َّ ،زهتره
ُ
(گل) ،و َّنهر (رود) متیگنجانتد( .ستن ) کته نشتان از ستختی ،قستوت و ستنگدلی استت ،در
سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396
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برابر مصیبت بزرگ امام حستین

ُ
نترم متیشتود و متیگر یتد( .گتل) بته عنتوان نمتاد لطافتت و

ز یبتتتایی در کنتتتار شتتتانۀ ام ت تام حست تین

قتتترار مت تیگی ت ترد و مت تیآرامتتتد و ستتترانجام (رود) کت ته

نشاندهند سرنوشت و جر یان تار یخ است ،نام امام حستین
ماندگار ساخته است .بنا بر این ،امام حسین

را بترای همیشته جاودانته و

با نهضت بزرگ وقیام اصال گرایانتۀ ختود

و ایثتتار تم تتام هس تتتی خ تتود توانس تتت در ط تتول تتتار یخ جاودانتته شتتود ،و الگتتو یی بتترای ایثتتار و
جاودانگی باشد.
.4نمادبیدار یوآزادگی

بیدار ی مردم یکی از اهداف امامان مصل ماستت .در هتر زمتانی کته بوقهتای تبلیغتاتی
دشتمنان دیتن ،گتتوش متتردم را از نفتتاق و فر یت

پتتر متیکننتتد ،و حقتتایق نتتاب دیتن را بتتا دروغ و

خرافه در میآمیزند ،این امام راهنماست که مردم را بته ستوی حقتایق راستتین دیتن هتدایت
میکند .امام حسین

در برابر سیاست گمراه کنند امو یان موضع بستیار ستختگیرانتهای

را اتختتاذ ک ترد و در ای تن راه تمتتام وجتتود مبتتارکش را تقتتدیم نمتتود .البتتته امتتام بتتا ای تن ایثتتارگری
جانانه ،امو ّیان منحرف را برای همیشۀ تار یخ رسوا کرده و دین مبین اسالم را از کجرو یهتا و
انحرافات عامدانۀ امویها نجات داده است.
امتتام حس تین
ا کرم

هتتدف عمتتد قی تام ختتود را در برابتتر فستتاد امتتوی ،اصتتال در ّامتتت پی تامیر

و امر به معروف و نهی از منکر دانسته و نه برای منافع شخصتی و یتا طلت

ر یاستت

و جاهطلبی .ایشان میفرمایند:

ً
ً
ً
ً
براُوُلُمفسببداُُوُلُظاملبباُ،واّنبباُخرج ب َُّطلبببُاإلصب حُیفُأم ب ُ
انُُملُأخببر ُأشببراُُوُلُبطب ُ
جدی

ُ،أر یدُأنُآمرُباملعروفُوأّن ُع ُاملنکر(ُ.عالمۀ مجلسیُ)329 ،44 :1983 ،

این هدف بزرگ امام از برای روشتنگری متردم ،و بیتدار ی آنهتا از ختواب غفلتتی کته در آن
به سر میبردنتد ،بتوده استت .نشتانههتای ایتن بیتدار ی در انقالبهتای بتیشتمار پتس از قیتام
امام حسین

کامال مشهود است.

أدونیس ،این پیام مهم امام را به نیکی در یافته ،و آن را ادامه دهند پیامهتای اصتالحی
قصید «السماء الثامنة» آسمان هشتم ،میگو ید:
َسع ُصو َ ُُاَّزم ُ...اَّسقوطُ
یُیفُاَّولدهُ
َنو َ ُ

از دیر باز (پیام حقیقتجتو یی را) شتنیدهام ...از زمتان بته دنیتا آمتدن ،ایتن جر یتان

تار یخی را (مانند رودی در حرکت) شنیدهام .از زمان کشته شدن سقراط حکیم تا

شهادت امام حسین

.

أدونتتیس در ایتتن شتتعر از س تتقراط حکتتیم نتتام متتیب تترد ،اندیشتتمندی کتته در برابتتر خرافتته و
بتتپرستتتی یونانیتان مقابلتته کترد ،و آن را ختالف عقتتل و منطتق دانستتت و بتتر ستر عقیتد ختتود

در شعر أدونیس

وا َ
َّم َُرُاملمدودُکاَّوسادهُ
َُ
َ
َ
یُ(أدونیسُ .)144 :1988 ،
م ُشفیُ َ ُ
سقراط ُحیُجث ُاْلس ُ

نمادشناسی شخصیت امام حسین

انسانهای بزرگ تار یخ دانسته ،که تمام وجودشان را برای این منظور فدا کردند .أدونیس در
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ایستادگی کرد ،تا این که پادشاه وقت برای تأمین منافع خود ،او را بته زنتدان انتداخت ،و ستر
انج ت تتام ج ت تتام ش ت تتوکران را ب ت تته او نوش ت تتاند (اب ت تتن أبت ت تی اصت ت تیبعه .)70 :1965 ،ام ت تتا ص ت تتدای
عتتدالتخواهانتته و حقیقتتتجو یان تۀ ایشتتان بتترای همیش تۀ تتتار یخ جاودانتته مانتتد ،و راه و رستتم
ایشان برای نسلهای آینده سرمشق و الگو قرار گرفت.
صدای بیدارگرانه و آزادمنشتانۀ امتام حستین

بته قتول أدونتیس در طتول تتار یخ همچتون

رودی در جر یان و توقف ناپذیر است .و حقیقتت جتو یی یتک جر یتان تتار یخی استت از زمتان
کت ته ب تتا گتتذر زم تتان هرگ تتز متوقتتف نشتتده ،بلکتته روز بتته روز

ستتقراط ت تتا زم تتان امتتام حست تین
خروشانتر و متالطمتر شده است.
امتام حستین

بتا قیتام ختود رو ظلتم ستتیزی و آزادگتی را در کالبتد متردم دمیتد ،مردمتی

کت ته از ت تترس پنجت تۀ آهنت تین ح تتا کم ظ تتالم در وحش تتت و ه تتراس بودنتتد و بست تیار ی از آنه تتا ب تته
ّ
خاطر منافع نا چیتز دنیتوی ،انستانیت و دیتن ختود را فروختنتد ،و زنتدگی رقتت بتار پتر ذلتت را
تتترجی دادنتتد .امتتام حستین
حکیمانه را میدهد که:

در او نبتترد بتتا ایتن مردمتتان کوتتته بتین بتتیدیتن ،ایتن هشتتدار

ً
إنُملُیک َُّک ُدی ُفکونواُأحراراُُیفُاَّدن ا؛ُ(أب الفرج اصفهانیُ)79 :1965 ،
چنان که دین ندارید ،ال أقل در دنیا آزاد مرد باشید.
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ایتن کلمتات بیدارگرایانته و آزادیخواهانتۀ امتام اثتر بستیار عمیتق و شتگرفی در درون شتتاعر

نهاده است؛ چون این کلمات آتشتین و احستاس بتر انگیتز متیتواننتد درونمایتۀ بستیار ختوبی

برای هر نهضت آزادی خواهانه باشد .و أدونیس خواهان حضور این کلمتات اثر گتذار و مهتم

در پیام شاعران و ادیبان هم عصر خود بوده استت .ایتن حتس شتاعرانه در بستیار ی از اشتعار
أدونیس کامال ملموس است.

ت تتار یخنگ تتاران کت ته ش تتاهد و ن تتاظر جر یت تان واقعت تۀ ط تتف بودن تتد و جزئیت تات آن را از نزدیت تک
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مشاهده کردند ،تنها به نگارش این رو یداد حزن انگیز بستنده کترده ،و از ذکتر پیتامهتای مهتم

آن غافل ماندند .اما أدونیس در شعر«کلمات» خواهان کاوش عمیق و نگترش مجتدد تتار یخ

شده ،تا روحی تازه به کالبد بیجان تتار یخ دمیتده شتود .همتین رو یکترد نقادانتۀ شتاعر منشتأ

کشتتف و ابتک تار معتتانی جدی تدی شتتده و مفتتاهیم قابتتل تأمتتل ودرختتور توجتته وارد شتتعر عر ب تی

معاصر نموده است:

کلما ُشهد ُ ُجث ُاْلسیُُ

وه ُتلک ُوُ جتر یُمعُاَّرافدی ُ
ُ
ُم ُُیفُحضماُوُعش ُ ُُ

وطهر ُ ُُشراییماُوُنلش ُ ُُ(أدونیسُ.)18 :1988 ،

واژههتا شتتاهد شتتهادت امتتام حستین بودنتد ،متتیگر یستتتند و بتتا رود رافتتدین حرکتت

میکردند .من در درون این واژهها مرده شدم و زنده شدم ،رگهایش را شستم و از نو
باز یابی کردم.

أدونیس بر نقش بیدارگرانۀ امام حسین

واقف بود ،و از این نظر ،خواهان ابراز ایتن ُبعتد

مهتتم شخص تیت امتتام بتته عنتتوان رمتتز بی تدار ی و آزادگ تی در جامعتته شتتده استتت .ا کیتدا وجتتود
چنین شخصیت بزرگی با این ابعاد معنوی واال برای هتدایت جامعته بستیار ضترور ی و مهتم
خواهد بود .این امر خطیر از ره گذر شعر حماسی و شور انگیز به مردم قابل انتقال است.
.5نمادعبرتودرسآموز ی

شهادت امام حسین

و یاران با وفیش در طول تار یخ برای مردم درس آمتوز بتود ،درستی

یتار ی او نشتتتافتهانتتد ،بس تیار نتتادم وپشتیمان و از کترد ختتود دلختتور شتتدهاند .ایتن پشتیمانی و
سرخوردگی پس از شهادت امتام حستین

بته اشتکال مختلتف و در ابعتاد گونتاگون نمایتان

شده است.
بته همتین ختاطر قیتام امتام حستین

بتا توجته بته پیامهتا ،پیامتدها ،تغییترات و تتأثیرات

فراسوی زمان همواره روشن و خاموشیناپذیر خواهد بود.

أدونیس در شعری حزن انگیز با عنوان «مرآة لمسجد الحسین» ،مقتام امتام حستین

را

آین تۀ عبتترت و درسآمتتوز ی دانستتته و ای تن آینتته بای تد در برابتتر کستتانی ک ته از تتتار یخ پنتتد و انتتدرز
نگرفتهاند ،قرار بگیرد ،تا خطای گذشتگان را تکرار نکنند.
أدونیس در این شعر میگو ید:

در شعر أدونیس

عمیقی کته بتر جامعته نهتاده ،قیتامی سراستر درس و انتدرز دانستته شتده و شتعله فتروزان آن در

نمادشناسی شخصیت امام حسین

پر از پند و عبرت .کسانی کته صتدای نصترتطلبی و عتدالتختواهی امتام را شتنیدهاند و بته

55

ألُتریُاألشجارُوُه ُمتیش ُ
َ
حدباءُ ،
یفُ ُسُکرُُوُیفُأناة ُ

ک ُتشهدُاَّص ةُ
ً
ألُتریُس فاُُبغ رُ ِغمدُُ
یلک ُ،
ً
افاُب ُیدی ُ
وُسیُ ُ

یُ(همانُ .)85 :
یطوفُحولُمسجدُاْلس ُ

آیا درختان را نمیبینی ،خمیده و مدهوش به حرکت درآمده تا نماز را بر پیکر امام
ّ
حسین بخوانند .آیا آن شمشیر عر یان را نمیبینی که گر یه میکنتد و آیتا آن جتالد را
نمیبینی ،بیدست گرد مقام امام حسین طواف میکند.

در این جا أدونیس از درختان به عنوان رمز پایداری ،استوار ی و راست قامتی یاد میکند
ک ته چگونتته از شتتنیدن خبتتر هولنتتا ک شتتهادت امتتام حس تین

 ،خمی تده و از ختتود بتتیختتود

شدند ،و خاضعانه و خاشعانه بر امام شهید نماز میخوانند .و مگر درخت نماز متیخوانتد!
البته که میخواند ،واین نص صر ی قرآن مجید است که میفرماید:
وُاَّنج ُوُاَّشجرُیسجدان ُ(س رۀ الرحم  ،آی ُ .)6
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خداوند متعال در مورد نماز و عبادت تمامی موجودات دو عالم این گونه میفرمایند:

ُ
ُتسبحَُّهُاَّسماوا ُ ُُا ُ
َّسلعُُواألر ُُوُ َم ُفی َ ُُوانُ ِم ُشءُُإلُُ ُُیسبحُبمبدهُوَُّکب ُ
َ
تفقهونُُتسل حه ُ(س رۀ إسراء ،آی ُ.)44
لُ

أدون تیس در ای تن شتتعر بتتا بی تان ای تن ک ته حت تی شمش تیر ک ته ارادهای از ختتود نتتدارد ،از ک ترد
ّ
ّ
خ تتودش پشت تیمان و گر یت تان اس تتت ،و ج تتالد را نف تتر ین کت ترده ،و ب تته همتتین خ تتاطر ،ایت تن ج تتالد
دستتانش را از دستتت داده ،و او نیتز پشتیمان شتتده ،وگردا گتترد ضتتر ی امتتام حستین

طتتواف

میکند ،به امید عفو و بخشش.
أدونیس با این نشانههای دقیق و اوصاف بسیار ظریف در پی اختذ ایتن پیتام از شتهادت
امتتام حس تین

استتت ک ته انستتانهتتا بای تد از تتتار یخ عبتترت گیرنتتد ،و دستتت از حتتقکشتتی و

پایمالی حقوق دیگران بردارند؛ زیرا ظلم وستم فرجام نیکی نخواهد داشت.

نتیجهگیری
شهادت امام حسین

لبر یز از درس و اندرز است و هر کس بته انتداز فهتم و شتعور ختود

از این شهادت بینظیر توشه بر میدارد .أدونیس با احساس شاعرانه خود ،واقعتۀ کتربال را بته
گونتتتهای دیگتتتر ّ
تجستتتم کت ترده ،و از آن واقعت تۀ عظت تیم پنتتتدها و درستتتها آموختتتته استتتت .امتتتام
حسین

برای أدونیس سمبل ونماد بسیار ی از ایدهها و آرمانهای بلند اخالقی و انستانی

است که بسیار ی از آنها هنوز تحقق نیافتهاند .از نظر أدونیس ،امام حسین

بتا شتهادت

ختتود ،تم تتامی آزادم تتردان عتتالم را ب تته س تتوی ایتتن آرمانه تتای مقتتدس فتترا خوانتتده ،تتتا پتترچم
عدالتخواهی و ظلمستیزی همواره برافراشته باشد.
آنچتته از ای تن پتتژوهش در ی تافتیم ای تن استتت ک ته أدون تیس ستتعی داشتتته شخص تیت امتتام
حسین

را از زوایتای مختلتف بررستی و تحلیتل کترده ،و از آن ،نمادهتایی آرمتانی و انستانی

برای نسل خود و نسلهای بعد از خود ،بسازد و معرفی نماید.
از اشتتعار حستتینی أدونتتیس معتتانی فراوانتتی متتیتتتوان در یافتتت ،امتتا عمتتدهترین معتتانی و
عبارتند از :مقاومتت و پایتدار ی ،بصتیرت و آ گتاهی ،ایثتار و جتاودانگی ،بیتدار ی و آزادگتی ،و
عبرت و درسآموز ی.

نمادشناسی شخصیت امام حسین

نمادهای بر آمده از این اشتعار متعهتد متیتتوان بته نمادهتای اصتلی ایتن مقالته اشتاره کترد کته

در شعر أدونیس

57

منابع
 ابتتن أبتی اصتیبعه ،احمتتد1965( .م) .عیتون األنبتتاء فتی طبقتتات األطبتتاء .تحقیتق دکتتتر نتتزاررضا .بیروت :دار مکتبه الحیاه.
 أبو الفر اصفهانی ،علی1965( .م) .مقاتل الطالبیین .النجف :المکتبه الحیدر یه. -أبو مخنف أزدی ،لوط( .بی تا) .مقتل الحسین

 .قم :المطبعه العلمیه.

 أدونیس ،علی1996( .م) .کتاب الحصار .چاپ دوم .بیروت :منشورات دار اآلداب. أدونیس ،علی1988( .م) .المسر و المرایا .بیروت :منشورات دار اآلداب.العلمیه.

 التونجی ،محمد1999( .م) .المعجم المفصل فی األدب .بیروت :دار الکت ّحمود ،ماجده1997( .م) .عالقه النقد باإلبداع األدبی .دمشق :منشورات وزاره الثقافه.
 عالمۀ مجلسی ،محمد باقر1983( .م) .بحار األنوار .چاپ دوم .بیروت :مؤسسه الوفاء. قبتتانی ،نتتزار1999( .م) .األعمتتال السیاستتیه الکاملتته .چتتاپ دوم .بیتتروت :منشتتورات نتتزارقبانی.
 کامب تتل ،رو ب تترت1996( .م) .أع تتالم األدب العر بت تی المعاص تتر .چ تتاپ اول .بیت تروت :الش تترکهالمتحده للتوز یع.
 الکیتت تالی ،عبت تتد الوهت تتاب1986( .م) .موس ت تتوعه السیاست تته .بیتت تروت :المؤسست تته العربیتت تهسال دوم ،شماره  ،5بهار 1396

58

للدراسات والنشر.
 نخبه من المؤلفین2004( .م) .الضوء المشرقی ،أدونیس کما یتراه مفکترون وشتعراء عتالمیون.تقدیم ادوارد سعید .چاپ اول .دمشق :نشر بدایات.

