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 -1مقدمب
اسطوره ،داستانی است از فراسوی هزارهها ،پیچیده در لفافۀ قداست و حلقۀ ارتباط میان نسل-
ها .اساطیر« ،توصیفها و تبیینهایی دربارۀ منشأ جهان به دست میدهند و به شیوۀ خاص خود،
توضیح میدهند که چرا جهان آنگونه بوده و چرا دگرگون شده و چرا برخی وقایع رخ دادهاند».
(آلوین ،به نقل از مکاریک )34 :1388 ،اسطورهها ،وقتی که به زبان وارد میشوند و فُرم زبانی
میگیرند ،وارد ادبیات شدهاند که در این پیوند ،اسطوره دارای حضوری سمبلیک و زبانی نمادین
است .بهترین نوع و هنریترین استفاده از اسطوره در ادبیات ،بازآفرینی و تلفیق و انطباقهای
اساطیری است که شاعر در بازآفرینی اسطورهای ،مرزهای فرهنگی و باورداشتی را برمیدارد و
در دنیای بدون مرز اسطوره ،همۀ جهان اساطیری را جوالنگاه تخیّل و خالقیت خود میکند.
تالش شاعران در این بازآفرینی ،کوششی برای امتداد بار عاطفی و داللت اسطوره به زمان حال
و فراهمکردن زمینههایی دوباره در مسیر بینش اساطیری است( .رک :امامی)196 – 7 :1385 ،
در شعر شاعران امروز ،اسطوره جلوهای خاص یافتهاست و غالباً برای تفهیم مقاصد اجتماعی
و سیاسی خود از اسطوره استفاده کردهاند؛ به گونهای که تلفیقهای اسطورهای برای دستیافتن
به تکوینهای جدید ،شیوۀ بسیاری از شاعران معاصر است .نیما ،در ادبیات معاصر فارسی و
آدونیس ،در ادبیاتِ معاصرِ عربی ،از شاعرانِ برجستهای هستند که در بازآفرینی ،تلفیق و
انطباقهای اساطیری توانمند بودهاند .از اسطورههایی که در شعر هر دو شاعر بهکارگرفتهشده و
بازآفرینی شدهاست« ،ققنوس» است .هدف پژوهش حاضر ،بررسی شباهتهای تفکّر دو شاعر
است و بیان اینکه نیما و آدونیس ،در بازآفرینی ققنوس ،همان برداشت پیشینیان را نداشتهاند و
دیگر اینکه هر دو شاعر ،از این پرندۀ افسانهای برای رساندن یک مفهوم بهره جستهاند ،با این
تفاوت که ققنوس نیما ،عالوه بر رسالت اجتماعی -سیاسی ،رسالت شعری نیز دارد.

ققنوس و فینیق در اشعارِ نیما و آدونیس

 -1-1بیانِ مسئلب
نیما یوشیج ،بهنوعی طغیان در شعر فارسی دست زد و در کنار چینش زبانی ،محتوا و مضمون را
نیز تغییر داد .او برای تفهیم این معنا و سختیهایی که در آفرینش کالم خویش متحمل شد ،از
اسطورۀ ققنوس که نماد رستاخیز و تحولی عظیم بهشمارمیآید ،استفاده کرد .در ادبیات عرب،
تنها کسی که به طغیان زبانی به شیوهای بسیار ژرف و کوبنده دست زد ،آدونیس بود؛ او ،بهخوبی
دریافتهبود که باید در حوزۀ تفکر جهانِ عرب ،به کمک زبانی مستقل و حقیقی ،زلزله ایجاد
شود .آدونیس نیز در قصیدۀ «اَلْبَعتثُ وَ اَلْرُماد» از اسطورۀ ققنوس(فینیق) بهره بردهاست .ققنوس
هر دو شاعر ،بیان مسائل سیاسی -اجتماعی عصر شاعر در قالب بازآفرینی اسطورۀ ققنوس است؛
با این تفاوت که ققنوس نیما ،سنّتشکنی در حوزۀ شعر فارسی نیز هست .بر این اساس ،آنچه ما
را به انجام این پژوهش ترغیب کرد ،جستوجو دربارۀ انگیزههای بهکارگرفتن اسطورهای کهن
به منظور بیان نمادین مضامینی جدید بود که آنها را در سه حیطه دستهبندی نمودهایم:
 .1بهکارگرفتن رمز و اسطوره؛  .2انعکاس مباحث سیاسی و اجتماعی؛  .3نگاه به آینده.
1ـ 2ـ ضرورت و اهمیت تحقیق
اهمیّت این تحقیق ،نمود بازآفرینی اسطوره ،بهعنوان یک شگرد بنیادین در سبک شعر نو فارسی
و عربی و جایگاه آنها ،بهعنوان نمادهایی در بطن اشعار تمثیلی و بار رسالتِ اجتماعی ـ سیاسی
شاعران بر بنیاد آنهاست و دیگر ،نشاندادن کاربرد موازی یک اسطوره ،بهطور ناخودآگاه ،در
دو زبان و فرهنگ و رسالت واحد آن.
1ـ 3ـ پیشینة تحقیق
در مورد نیما و زندگی او ،همچنین در مورد شعر «ققنوس» سخنها رفته و کتابها و مقاالت
متنوعی نگاشته شدهاست که میتوان اشارهای داشت به «خانهام ابری است» از تقی پورنامداریان
(پورنامداریان 131 :1391 ،ـ  )136و مقالۀ «تحلیل تطبیقی ققنوس و آلباتروس ،دو شعر از نیما و
بودلر» از محمّدحسین جواری که در آن ،دو شعر مذکور از ابعاد مضمونی و ساختاری تحلیل و
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تطبیق داده شدهاند و تأثیرپذیری نیما از بودلر را نشان دادهاست( .جواری )17 – 30 :1388 ،در
خصوص زندگی و شعر آدونیس نیز کتابها و مقاالت بسیاری در دست است که میتوان به این
موارد اشاره کرد« :من از آینده میآیم» ،نوشتۀ عبدالحسین فرزاد؛ «آدونیس در عرصۀ شعر و نقد
معاصر عرب» ،از عباس عرب و نیز مقالۀ «تجلّی ققنوس در اشعار آدونیس» ،از هادی رضوان و
سیّد حسن آریادوست که در آن ،به تحلیل و بررسی شخصیتهای تاریخی ،مذهبی و حوادثی
میپردازد که به هر طریقی در شعر آدونیس تجلیگاه ققنوس شدهاند و بیانگر تجدد و رستاخیز
دوبارۀ بعد از مرگ و نابودی هستند (رضوان و آریادوست )117 -138 :1391 ،امّا تا کنون مقاله
یا کتابی ،این دو شاعر را کنار هم قرار نداده و بررسی تطبیقی میان ققنوس نیما و فینیق آدونیس
انجام نگرفتهاست .وجه تمایز این مقاله با آثار دیگر در این رابطه ،این است کهعالوه بر نشاندادن
مؤلفههای ققنوس و فینیق ،ویژگیهای فکری هر دو شاعر نیز بررسی شدهاست و دیگر اینکه
نمایاندن بهکارگرفتن و نوکردن یک اسطوره در دو فرهنگ و زبان مختلف برای رسالتی واحد
و همچنین ،شباهت و تفاوت خویشکاری این اسطوره در اندیشه و شعر دو شاعر بیان شدهاست.
 -2بحث
منظومۀ «افسانه» ،در سال  1301نیما را به شهرت رساند .پس از افسانه ،وی تا پانزده سال شعری
که در زندگی ادبیاش و در شعر معاصر فارسی نقش قابل توجهی داشتهباشد ،نسرود تا اینکه در
 ،1316نخستین شعر کامالً آزاد از قید تخیّل و وزنآرایی و قافیهبندی گذشتگان ،یعنی ققنوس را
سرود و سرودن ققنوس در سال ،1316آغاز شعر نوین و مدرن فارسی محسوب شد (رک :شمس
لنگرودی 211 :1378 ،و پور نامداریان )135 :1391،زیرا ققنوس ،همان شکل و بیان کامالً تازۀ
شعر فارسی بود که هم از قید تساوی مصراعها و قافیۀ سنتی آزاد بود و هم تخیّل و شکل و ارائۀ
آن ،با آنچه در شعر گذشتۀ فارسی مطرح بود ،به کلّی تفاوت داشت( .رک :یاحقی)48 :1385 ،
در خصوص ویژگیهای اصلی سبک شعر نیما ،باید گفت :اکثر اشعار نیما ،روایی و تمثیلی
هستند؛ اشعاری همچون «ققنوس»« ،پادشاه فتح»« ،مرغ آمین»« ،مرغ غم»« ،وای بر من» و «خواب
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زمستانی» امّا تمثیالت او ،با تمثیالت پیشینیان فرق دارد ،به اینگونه که تمثیالت پیشینیان به مسائل
اخالقی ـ تعلیمی میپردازد ولی تمثیالت نیما به مسائلِ اجتماعی ـ سیاسی و دیگر اینکه نیما ،این
روایتها را خود میسازد و نمادها و سمبولهای آنها ،همه برتافته از ذهن خود نیماست .با این
تغییرات بنیادین که نیما در صورت و محتوای شعر انجام داد و بیان و تخیّل تازه و شکل جدید به
شعر فارسی داد ،فصلی نو را در تاریخ شعر فارسی باز کرد و باعث شد که شاعران عصر نیمایی
و پیروان او ،به این شیوه روی بیاورند.
علی احمد سعید اسعد ،معروف به «آدونیس» ،در سال 1930م ،در روستای «قصابین» از توابع
شهرِ الذقیّه در ک شور سوریه به دنیا آمد .وی در دانشگاه دمشق تحصیالتش را به پایان رساند و
در سال 1954م ،از آنجا با درجۀ لیسانس فارغالتحصیل شد .آدونیس در سال  ،1956با خالده
سعید که بعدها از منتقدان سرشناسِ سوریه شد ،ازدواج کرد و در اکتبر همان سال ،به کشور لبنان
مهاجرت کرد که این هجرت ،افقهای تازهای را در برابر چشمانش گشود و نقطۀ عطفی در
دگرگونی دیدگاههای نقدی و شعری وی بهشمارمیرود .آدونیس ،بعدها به فرانسه رفت .وی در
آغاز زندگی ادبیاش ،خویشتن را «آدونیس» لقب داد و بهخصوص در ابتدای شاعری ،قهرمانان
اساطیری را در شعرش بهکارمیبرد تا رمزی باشند برای رستاخیز و بازگشت زندگی را به انسان
و تمدن عربی وصف کند .آدونیس از قریحۀ نقد ادبی نیز برخوردار است ،گرچه نوشتههای
انتقادیاش ،مانند شعر او ،آسانفهم نیست .بیشک ،وی یکی از شاعران بزرگ مبتکر عرب در
این عصر شمردهمیشود( .رک :میرزایینیا و دیگران 108 :1392 ،و بدوی )445 :1386 ،او،
هماکنون در قید حیات است و در فرانسه زندگی میکند .
 -1-2شباهتهاس فکرس دو شاعر
 -1-1-2استفاده از رمز و اسطوره

زبان شعر نیما و آدونیس ،زبانی رمزی و نمادین است و برای رسیدن به این ویژگی ،از اسطوره
بسیار بهره بردهاند .در خصوص این مورد ،باید گفت :رمزپردازی عبارت است از «ادراک
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تشابهات ،نسبتها ،عنصری مشترک و تداعی معنای رمز با آنچه رمز نمایش میدهد و تصویر
میکند( ».الفورگ و آلندی )36 :1378 ،نیما در بازآفرینی اسطورهها ،توانمند است و با هدف
دستیافتن به عناصر جدید اسطورهای ،آنها را در هم آمیخته و تلفیق کردهاست.
«او در کاربرد نمادها واسطورهها ،به دنبال تعقید و پیچیدگی کالم نیست بلکه میخواهد
اسطورهها در خدمت انعکاس آرمانهای اجتماعی باشند؛ بنابراین ،پناهبردن به سمبل ،راه نجاتی
برای بیان احواالت ،افکار و عقاید شاعر است( ».جواری )20-19 :1388 ،نیما ،تصاویر طبیعت،
از جمله حیوانات و پرندگان را در اشعار خود ،نمادی برای القای مفاهیم سیاسی ـ اجتماعی قرار
دادهاست؛ مثالً شعر «مرغ مجسمه» که در آن ،از دو مرغ سخن رفته که یکی (مرغی که بر کاج
نشستهاست) ،نماد سبکسری و همگونی با شرایط موجود زمان است و دیگری (مرغ مجسمه)،
خاموش و صبور ،در فکر ستیز با وضعیت موجود است .او در این شعر« ،مرغ مجسمه» را نمادی
برای خود و همانندان خویش میداند.
آدونیس ،یکی از برجستهترین شاعران عرب است که بسیاری از اسطورههای یونان و
نمادهای فینیقی ،همچون «سیزیف»« ،فینیق»« ،تموز»« ،ایشتار /عِشتار» و دهها اسطورۀ دیگر را
میتوان البهالی اشعارش یافت .به باور او ،اسطوره «مبنایی است که زمان حال باید از آن تأسی
کند تا رنج و محنت کنونی را از سر بگذارند و به سوی آیندهای روشن و درخشان گام بردارد».
( عرب )36 :1383 ،او در کتاب «زمن الشعر» خود مینویسد« :نماد ،به ما این فرصت را میدهد
که با تأمل در ورای متن چیزی ،مفهومی دیگر را دریابیم ،چه رمز ،قبل از هر چیز ،معنا و مفهومی
پوشیده و نوعی الهام است» (آدونیس1978 ،م)160 :؛ مثالً در کتاب قصاید اولی ،در قطعۀ «قلق»
(اضطراب) (آدونیس ،)66 :1988 ،اضطراب وجودش را ققنوسی نشان میدهد که میتواند بسوزد
و بسوزاند ،خاکستر شود و دوباره تجدّد و نوگرایی را از سر گیرد ،به این امید که در ورای این
تجدد ،فردایی زیبا و نوتر آفریده شود ،بدون نگرانی و اضطراب و دور از دلشورههای جهل و
نادانی که به نظر او ،دنیای عرب را در بر گرفتهاست .

ققنوس و فینیق در اشعارِ نیما و آدونیس

 -2-1-2انعکاي مباحثِ سیاسی و ا تماعی

نیما ،شاعری است از متن اجتماع و بر همین بنیاد ،او شعر را نوعی زیستن میدانست .از نظر او،
شاعر کسی است که چکیدۀ زمان خود باشد و بتواند ارزشها و مالکهای زمان را در شعر خود
منعکس سازد و به اصطالح ،فرزند زمان خویشتن باشد؛ بر همین اساس ،نیما برای شعر زمانۀ خود،
نوعی محتوای اجتماعی پیشنهاد میکند (رک :شمس لنگرودی 211 :1387 ،و یاحقی:1385 ،
 )53که با مطالعه در شعر و نامههایش ،میتوان این قضیه را که از امتیازات شعر اوست ،درک
کرد .چنانکه میبینیم ،در سرودن شعر «مرغِ آمین» ،همراهی خود را با مصدق که نمایندۀ اجتماع
و گروه عظیم مردمی بود ،بیان کردهاست1؛ بویژه تاریخ سرودن شعر که  1330است ،یادآور
مبارزات مردم در جریان ملّیکردن نفت به رهبری دکتر مصدق است:
مرغِ آمین دردآلودی است کآواره بمانده /رفته تا آنسوی این بیدادخانه /... /نوبت روز گشایش
را /در پی چاره بمانده /... /.او نشان از روز بیدار ظفرمندی است /... /در شبانگاهی چنین دلتنگ،
میآید نمایان /... /مرغ میگوید /:ـ «رها شد بندش از هر بند ،زنجیری که بر پا بود /».خلق
میگویند /:ـ «باشد تا رها گردد» /مرغ میگوید /:ـ «به سامان بازآمد خلق بیسامان» /و بیابان شب
هولی /که خیال روشنی میبرد با غارت /و ره مقصود در آن بود گم ،آمد سوی پایان /و درون
تیرگیها ،تنگنای خانههای ما در آن ویالن /این زمان با چشمههای روشنایی در گشوده است.
(نیما یوشیج)741 - 746 :1384 ،

از این مضمون و اشعار دیگر نیما ،میتوان به این نکته پیبرد که شاعر ،همواره با دردهای
اجتماع خود عجین بوده و برای ترقّی ملّت خود ،بار غم را به دوش کشیدهاست و رسالتی چون
رسالت انبیا را متحمل شدهاست .همین ویژگیها ،شعر نیما را شعری متعهد و ملتزم کردهاست
زیرا بهنوعی ،رسالت و مسئولیت اجتماعی و سیاسی در قبال مردم و درد و رنجهای آنان ،از مهم
ترین ویژگیهای محتوای شعر اوست.
آدونیس عقیده دارد که شاعر باید در خدمت اجتماع باشد ،نه اینکه به عقدههای فردی خود
توجه کند؛ لذا مینویسد« :شعر معاصر ،از جزییگرایی (شعری که بیانکنندۀ عواطف شخصی
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باشد) خالی است .شاید بر پایۀ این مقیاس جدید ،بیارزشترین آثار شعری ،بیشتر سرودههایی
هستند که تنها بیانکنندۀ عقدههای شاعر یا شرایط اجتماعی ـ فردی او باشند( ».آدونیس:1978 ،
 )11با مطالعۀ دقیق اشعار آدونیس ،میتوان مفاهیمی پررنگ از افکار اجتماعی ـ سیاسی شاعر را
کشف کرد و در اشعار او ،رگههای مختلف سیاسی را یافت .او همیشه ،خواهان بیداری امّت و
احیای مجد و عظمت گذشتۀ کشورش بودهاست و در این راه ،رمز و اسطوره مددکار او بودهاند.
«آدونیس ،در هیچ مکتب سیاسی و ایدئولوژیکی نماند و فراتر از جریانهای گذرای سیاسی و
مکتبهای فلسفی ،به حرکت درآمد .به بیان دیگر ،او خود هستی را نشانه گرفت و موجودیت
اکنون انسان را با اینهمه آشفتگیهایش ،مدّ نظر قرارداد؛ از این روست که میتوان همۀ
مکتبهای فکری و سیاسی را در شعر او دید ،بی آنکه به هیچکدام وابسته باشد( ».فرزاد:1388 ،
)14
 -3-1-2شاعرآینده

نیما در زمان خویش ،آنطور که باید تجلیل نشد و منتقدان و مخالفان بسیاری داشت .در یکی از
نامههایش چنین مینویسد:
«من آنچه مینویسم ،بیشتر برای آینده نوشتهام؛ بگذار هنوزها مخفی بمانم! چه کنم که قلب من
میخواند و مینالد امّا به صدای ناشناسی! آیا این میتواند گناه من باشد؟ نوشتۀ من ،سازی است
که بارها به تارهایش نواختهشده و نغمهها زده؛ امروز خاموش و مخفی به گوشهای افتادهاست.
فردا که به آن دست میبرند ،صدای خود را بیرون میفرستد امّا چه فایده؟ آن وقت ،مرا چه
خواهند گفت؟ من که بودهام؟ اولم سرگردانی ،آخرم افسانه!» (نیما یوشیج)75- 74 :1393 ،

با خواندن اشعار نیما ،متوجه این موضوع میشویم که یکی از بُنمایههای شعر او ،بیتوجهی
به اشعار اوست .او از آیندهای حرف میزند که اکنون در آن هستیم؛ آیندهای که اشعار نیما،
ارزش واقعی خود را یافتهاست و رهروان بسیاری در ادبیات دارد.

ققنوس و فینیق در اشعارِ نیما و آدونیس

آدونیس ،قصیدهای به نام «انا آت من المستقبل» (من از آینده میآیم) دارد .با مفهوم این
جمله میتوان دریافت که او نیز به آیندهای چشم دوختهاست که دیگران ،سخنش را بهتر درک
کنند .عبدالحسین فرزاد ،در رابطه با این مؤلفه مینویسد:
«او گفتهاست :من از آینده میآیم .تردیدی نیست که آدونیس ،با این جمله میخواهد خودش
را در حوزۀ فلسفۀ آلمانیها قراردهد.آدونیس ،با تأثیرپذیری از نیچه ،به کمال مطلوب خردگرایی
آلمانی پیوسته .آنچه او را شاعر آینده میسازد ،موقعیت جهان عرب است که با آلمان ،از جهت
دوران عسرت ،همانند بود .او ،نقد خویش را از نیچه میآموزد و در این رهگذر ،شاگردی
است که از استاد خود پیشی گرفتهاست ( ».فرزاد)21- 20 :1388 ،

 -2-2ققنوي در ادبیاتِ ایران و عرب
در اساطیر ایران ،ققنوس (قُقْنُس) ،معرب واژۀ یونانی «کوکنوس» ( )kúknosاست که با واژۀ
انگلیسی «فونیکس» ( )Phoenixتطبیق میشود .این پرندۀ اسطورهای ،همتای هند و اروپایی و
چینی «فونیکس» است .ققنوس ،مرغی است نادر و بهغایت خوشرنگ و خوشآواز .منقار او،
قریب صد سوراخ دارد و وقتی که باد میوزد ،از هر سوراخش آوازی برمیآید و گفتهاند علم
موسیقی ،از آواز این پرنده گرفتهشدهاست؛ هزارسال عمر میکند و چون هزارسال بگذرد و
عمرش به آخر رسد ،تودهای عظیم از هیزم گرد میآورد ،بر فراز آن مینشیند و سرودن آغاز
کند و مست گردد و بال بر هم زند و وقتی که گرم آواز شد ،از بههمخوردن بالهایش ،آتشی
میجهد و هیزم را میسوزاند؛ او در این آتش میسوزد و از خاکسترش ،تخمی برمیآید و سپس،
جوجهای از آن بیرون میآید که هزارسال دیگر عمر میکند( .رک :هینلز 446 :1383 ،و یاحقی،
 )651 :1389گرترود جابز ،در کتاب سمبلها ،مینویسد« :ققنوس ،در باورهای قومی و اساطیری،
پرندۀ افسانهای شرق ،عالمت پرستش آتش یا خورشید است .بعد از سوختن ،پس از سه روز،
مجدداً زنده میشود؛ از این رو ،سمبل جوانی ،رستاخیزی ،فداکاری ،فناناپذیری و همچنین،
طوفان است( ».جابز )154 :1370،مشخصۀ اصلی و بارز ققنوس در اکثر فرهنگها ،این است که
نماد جاودانگی و عمر دوباره است.
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ادبیات عرب ،ریشه در فرهنگ کهنترین سرزمینهای جهان ،یعنی «آشور»« ،بابل»« ،سومر»
و «فینیقیه» دارد که خاستگاه ادیان واسطورههای هزارههای نخستین هستند .ققنوس «در عقیدۀ
مصریان قدیم ،پرندهای اسطورهای است که پنج یا شش قرن زندگی میکند و بعد از اینکه
خودش را آتش زد ،در کمال جوانی و زیبایی ،از خاکسترش برمیخیزد( .العظمه1996 ،م-45 :
 )40با آمدن اسالم و مخالفت با خرافهپرستی و اندیشههای جاهلی ،اغلب اسطورهها ،زیر غبار
زمان مدفون شدند ،تا اینکه در عصر حاضر ،با آشنایی «سیّاب» و پیروان شعر نو با ادبیات غرب
وآثار بزرگانی چون جیمز فریزر ،دوباره دنیای عرب به اسطوره متمایل شد امّا نه به منظور مخالفت
با اسالم بلکه بهخاطر نماد و ویژگیهای آن و برای القای مفاهیم سیاسی و اجتماعی.
 -3-2شعرِ ققنويِ نیما و آدونیس
 -1-3-2ققنوي نیما

«ققنوس» ،اولین شعر آزاد نیما ،یا همان شعر نیمایی است که در سال 1316سروده شد .از
ویژگیهای این شعر ،مساوینبودن وزن مصراعها و استفادۀ نامنظم از قافیه است و دیگر اینکه از
نظر محتوا ،شعری جامعهگرایانه است؛ شعری تمثیلی با زبان سمبلیک که حالتی ابهامآمیز و رمزی
دارد .در زیر به گزیدهای از این شعر نظر میافکنیم:
ققنوس ،مرغ خوشخوان ،آوازۀ جهان /آواره مانده از وزش بادهای سرد /،بر شاخ خیزران/
بنشستهاست فرد /بر گرد او به هر سرشاخی پرندگان /او نالههای گمشده ترکیب میکند /از
رشتههای پارۀ صدها صدای دور /در ابرهای مثل خطی تیره روی کوه /دیوار یک بنای
خیالی /میسازد /... /.او ،آن نوای نادره ،پنهان چنان که هست /از آن مکان که جای گزیدهست
میپرد /در بین چیزها که گره خوردهمیشود /با روشنی و تیرگی این شب دراز /میگذرد /یک
شعله را به پیش /مینگرد /... /حس میکند که زندگی او چنان /مرغان دیگر ار به سر آید /در
خواب و خورد /رنجی بود کز آن نتواند نام برد /.آن مرغ نغزخوان /در آن مکان ز آتش تجلیل
یافته /اکنون ،به یک جهنم تبدیل یافته /بستهست دمبهدم نظر و میدهد تکان /چشمان تیزبین /و
روی تپه /ناگاه ،چون به جای پر و بال میزند /بانگی برآرد از ته دل سوزناک و تلخ /که معنیش
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نداند هر مرغ رهگذر /آنگه ز رنج های درونیش مست /خود را به روی هیبت آتش میافکند/
باد شدید میدمد و سوختهست مرغ! /خاکستر تنش را اندوختهست مرغ! /بس جوجههاش از دل
خاکسترش به در( .نیما یوشیج)325 - 327 :1384 ،

نیما با سرودن این شعر ،همراهی خود را با جامعه نشان دادهاست .میگوید« :مرگ روشنفکر
و مبارز (ققنوس) ،افکار و مبارزات او را اشاعه میدهد» (شمیسا)128 :1388 ،؛ از نگاه دیگر ،نیما
که سرگذشت خود و شعر گرفتار فارسی را با این نماد و داستان تمثیلی بیان کردهاست ،با توجه
به ویژگیهای اسطورهای ققنوس ،بین شخصیت و کار خود درخصوص شعر نیمایی /آزاد و
ماهیت و عمل ققنوس ،رابطۀ نزدیکی احساس میکند و بر همین اساس ،ققنوس را نماد و رمز
شخصیت خود قرارمیدهد( .رک :پورنامداریان 131 :1391 ،ـ  )136ققنوس نیما ،توصیفی است
از یکه و تنهابودن خودش در سرودن شعر نو ،در سپیدهدم ابداع این جریان.
 -2-3-2ققنوي آدونیس

نماد ققنوس ،برای اولین بار در قصیدۀ «البعث والرماد» (رستاخیز و خاکستر) ،در سال 1957م ،در
کتاب «اوراق فی الریح» (برگهایی در باد) و با نام «فینیق» ،در اشعار آدونیس ظاهر شد .این
قصیده ،از چهار سروده تشکیل شدهاست و به دلیل طوالنیبودن آن ،در اینجا بخشهایی از آن
را از نظر میگذرانیم:
«-1الحلم» /أحلَمُ أن فی یَدِی جَمرَهً /آتِیَۀً عَلیَ جَنَاحِ طائِرٍ /مِن اُفُقٍ مٌغامِر /أشُما فیها لَهَباً – قَرطاجَۀُ العُصُور/
ألمَحُ فیها امرَأَۀً /یُقَالُ صَارَ شَعرُها سَفِینَهً /ألمَحُ فِیها امرَأَهً – ذَبِیحَهُ المَصِیر /أحلَمُ أن رَئتَیَّ جَمرَه /یَخطِفُنِی
بُخُورُها یَطِیرُبِیَّ لِبَعلِبَک /،بَعلِبَک مَذبَحٌ /،یُقالُ فِیهِ طائِرٌ مُولِهٌ بِمَوتِهِ /وَقِیلَ بِاسمِ غَدَهِ الجَدیدِ بِاسمِ بَعثِهِ/
یَحتَرِقُ /وَالشمسُ مِن حِصَادِهِ وَ األفُق.
« -2نشید الغربه» /:فِینِیق ،إذ یَحضُنکَ اللهِیب أیا أفُقٍ تَرودُهُ؟ /... /فِینِیق ،ما یَکُون؟ /و ما تَکونُ الکَلِمَهُ
األخِیرَه – ا شارَهُ األخِیرَه؟ /غُربَتُک الّتِی تُمِیت ،غُربَتِی  /غُربَتُک الّتِی تُحِبا ،تَنتَشِی /غُربَتُک الّتِی تَمُوتُ
هُلّعاً لِغَیرِها /غُربَتُک الّتِی تَمُوتُ وَلَعاً لِغَیرِها /غُربَتُک الّتِی تُمِیتُ،غُربَتِی /... /أغنِیَتِی ،یُقالُ عن أغنِیَتِی/،
غَرِیبَهٌ /،لَیسَ بِها الرّکامُ وِترٌ وَال صُدَی /وَجِبهَتِی ،کَما یُقالُ ،مِثلُها غَرِیبَهٌ /غُربَتُک الّتِی تُمِیتُ ،غُربَتِی/... /
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أحَسَّنِی أرفَعُ بَعلَبَکِّی العاشِقُ ـ الوالِهُ الحِجَار /أحتَرِقُ /یَکبَرُ فِیَّ االُفُقُ -یُولِدُ فِیَّ االُفُقُ /وَ حِینَمَا یَستَیقِظُ
الصَّبَاح یَطلَعُ لِی ،مِن أوَّلِ جَنَاح مِثلُک یا فِینِیق /یا أیاهَاالرفِیق.
« -3تَرتِیلَهُ البَعث» /فِینِیق ،یا فِینِیق  /یا طائِرَ الحَنِینِ وَالحَرِیق /... /فِینِیق مُت ،فِینِیق مُت  /فِینِیق ،وَ لِتَبدَأ بِکَ
الحَرائِقُ /لِتَبدَأ الشَقائِقُ /لِتَبدَأ الحَیاهُ  /فِینیِق ،یَا رَمَادُ ،یَا صَالهُ /... /فَخلنِی لِمَرهع أخِیرَه أحلُمُ یَا فِینِیق /أحتَضِنُ
الحَرِیق /أُغِیبُ فِی الحَرِیق /فِینِیق ،یَا فِینِیق /یَا رائِدَ الطَرِیق (آدونیس.)46 - 64 :1960،

ترجمه:
 .1رؤیا /رؤیایی میبینم که اخگری در دست دارم /سوار بر بال پرندهای میآیم /از افقی پرماجرا /بوی
شعلههای آتش را در آن استشمام میکنم ـ شهر قرطاجۀ دورانها /به زنی در آن اشاره میکنم /گویند
موهای او کشتی شد /به زنی در آن اشاره میکنم که قربانی سرنوشت شد /رؤیایی میبینم که ریههایم
اخگری است /بخور آن مرا میرباید ،به سوی بعلبک ،به پرواز در میآورد /شهر بعلبک ،قربانگاه است/
گویند در آنجا پرندهای است که مشتاق مرگ خویش است /گویند به نام فردای جدیدش ،به نام
رستاخیزش /میسوزد /و خورشید و افق ،حاصل این سوختناند.
« .2سرود غربت» /ای ققنوس ،آنگاه که شعلههای آتش تو را در آغوش کشیدند ،کدامین افق را جستجو
میکنی؟ /... /ای ققنوس ،چه خواهدشد /آخرین کلمه ،آخرین اشاره چه خواهدبود؟ /غربت توکه در
آن میمیری ،غربت من است /غربت تو که تو عاشق آنی ،مرا مست میکند /غربت تو که آزمند به
دیگری در آن میمیری /غربت تو که شیفتۀ دیگری در آن میمیری /غربت توکه در آن میمیری ،غربت
من است /... /آوازهایم ،درباره آوازهایم میگویند /ناآشناست /نه تراکم تاری دارد و نه پژواک صدایی/
و پیشانی من ،چنانکه میگویند ،مانند همان آواز ناآشناست /غربت تو که در آن میمیری ،غربت من
است /... /احساس میکنم بعلبک عاشق من که سنگهایش واله و شیدایند ،مرا به اوج رساندهاست/
میسوزم /افق در من بزرگ میشود ـ افق در من متولد میشود /و آنگاه که صبح بیدار میشود /از نو،
بالی برای من طلوع میکند /درست مثل تو ای ققنوس /ای دوست.
« .3سرود رستاخیز» /ققنوس ،ای ققنوس /ای پرندۀ مهربانی و سوختن /... /ققنوس بمیر ،ققنوس بمیر /ای
ققنوس ،سوختن با تو آغاز میشود /باشد که آغاز شقایق ،با تو باشد /تا تو آغازگر زندگی باشی /ای
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ققنوس ،ای خاکستر و ای نماز /ای ققنوس ،برای آخرین بار رهایم کن تا رؤیا ببینم /سوختن را در آغوش
کشم /در آتش سوزی ،ناپدید شوم /ققنوس ای ققنوس /ای پیشاهنگ راه.

در این قصیده ،چندین بار نام فینیق تکرار شدهاست که مفهوم سوختن و رستاخیز را در پی
دارد .آدونیس میگوید :بمیر ای فینیق تا با آغاز سوختن تو ،شاهد آغاز زندگی نوینی باشیم.
آنجا که میگوید «لتبدأ الشقائق» ،سعی شاعر بر این است که میان دو اسطورۀ «تموز» و «فینیق»
که هر دو رمز رستاخیز هستند ،ارتباط برقرار کند زیرا خون جاریشده از زخم تموز ،تبدیل به
شقایق میشود که در ادبیات عرب ،رمز رویش و سرسبزی دوبارۀ زمین است .بهنوعی میتوان
گفت :شاعر با انتخاب نام «آدونیس» برای خود که اشاره به این دو اسطوره دارد ،شخص خویش
را نمادی برای رستاخیز و بیداری دنیای عرب معرفی میکند.
«تنوعی که آدونیس در شعر «البعث والرماد» به اسطورۀ رستاخیز بخشیدهاست ،افزودن افسانۀ
«ققنوس» به آن است .آدونیس با این اسطوره ،جاودانگی و رستاخیز پس از مرگ را نشان میدهد
و آشفتگی ،نگرانی ،ناامیدی و سرخوردگی یک نسل کامل را برای توجیه مرگی ایثارگرانه و
رهاییبخش کافی میداند( ».اسوار)114 :1381،

 -3-3-2ققنوي در شعرِ نیما و آدونیس
ققنوس نیما ،شعری تمثیلی است که میتوان آن را کنایهای از خود نیما دانست؛ وصف حال
سمبولیک نیما که او در آن وجهشبه تازهای برگزیده که سابقه نداشتهاست .ققنوس ،از دو جهت
نماد نیماست؛ یکی نماد او در شعر فارسی و جایگاهش در شعر معاصر زیرا اوست که با
سنّتشکنی و دگرگونی در شعر کالسیک ،طرحی نو را در شعر فارسی درمیاندازد .وی در
واقع ،بهعنوان یک شاعر سنّتشکن ،تفاوت خود را با سایر شاعران در اسطورۀ ققنوس بازآفرینی
کردهاست و میداند که انتهای این راه ،سوختن است امّا نه سوختنی بیحاصل بلکه سوختنی که
تولدی دیگر را در پی دارد .نیما ،ققنوسی را وصف میکند که خویشتن را در او میبیند ،نه
ققنوسی که در افسانهها هستی دارد و از جهت دیگر ،ققنوس نماد نیمای روشنفکر و آزادیخواه،
نیمای روشنفکر و روشنبینی است که برای آگاهی و رهایی دیگران ،خود را به آب و آتش
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میزند و سرانجام ،در این راه جان میبازد؛ بی آنکه دیگران که بهخاطر آنها در آتش نشسته
است ،حرفهای او را درست بفهمند یا شهامت و شجاعت او را نیک پاس دارند( .رک :حسین-
پور چافی)233 :1387 ،
حس میکند که آرزوی مرغها چو او /تیرهست همچو دود ،اگرچند امیدشان /چون خرمنی
زآتش /در چشم مینماید و صبح سفیدشان /حس میکند که زندگی او چنان /مرغان دیگر ار
به سر آید /در خواب و خورد  /رنجی بود کز آن نتواند نام برد /... /باد شدید میدمد و
سوختهست مرغ! /خاکستر تنش را اندوختهست مرغ! /بس جوجههاش از دل خاکسترش به در.
(نیما یوشیج)326 - 357 :1384 ،

سرانجام این ققنوس بیتاب و تنها ،در آتش وجود خویش میسوزد و از خاکستر او (افکار و
ایدههای شعری /روشن فکریاش) ،جوجههایش (رهروانش) سر درمیآورند.
آدونیس در قصیدۀ «رستاخیز وخاکستر»؛ خود را ققنوسی میپندارد که با سوختنش ،چیزهای
باارزشی مثل خورشید و افق را هدیه میکند:
أحلَمُ أن فی یَدِی جَمرَهً /آتِیَۀً عَلیَ جَنَاحِ طائِرٍ /مِن اُفُقٍ مٌغامِر  /.../بَعلِبَک مَذبَحٌ /،یُقالُ فِیهِ طائِرٌ
مُولِهٌ بِمَوتِهِ /وَقِیلَ بِاسمِ غَدَهِ الجَدیدِ بِاسمِ بَعثِهِ /یَحتَرِقُ /وَالشمسُ مِن حِصَادِهِ وَ األفُق (آدونیس،
.)47 :1988
ترجمه :رؤیایی میبینم که ا خگری در دست دارم /اخگری که از بال پرنده میآید /از افقی پر
ماجرا  /.../شهر بعلبک ،قربانگاه است /گویند در آنجا پرندهای است که با مرگش ،زایشی دوباره
دارد /گویند نام او ،نام فردایی نو ،نام رستاخیز است /او میسوزد /و خورشید و افق حاصل این
سوختناند.
در آغازِ قصیدۀ «حلم» (رؤیا) ،شاعر میگوید :خواب میبیند که آتشی در «دست» دارد و
سپس ،کلمۀ «اَشمّ» را بیان کرده که باز هم یکی از اعضای بدن است .او آتشی را لمس کردهاست
که از بال پرندهای ،از افقی پر ماجرا آمده که بوی وطن را برایش تداعی میکند ،چراکه «امرأه»
(زن) ،در اشعار آدونیس ،نماد «وطن» است؛ وطنی که قربانی سرنوشت شدهاست .در قسمت
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دیگر ،چنین میسراید« :أحلم أنّ رئتیّ جمرۀ»؛ در این قسمت ،رؤیایی که به جسم تعلق داشت،
وارد باطن شاعر شده و شاعر خود را بهجای فینیق قراردادهاست که آتش ،درونش را میسوزاند.
بعد از آن ،به «بعلبک» اشاره دارد که تبعیدگاه آدونیس است؛ بنابراین ،شاعر ،بعلبک را قربانگاه
و خود را ققنوس ،پرندهای که حریص به سوختن است ،معرفی کرده که آتش آن ،غربت خود
شاعر است ولی پایانش ،مرگ نیست بلکه دستاوردش ،خورشید و افقی تازه و زندگی دوباره
است .آدونیس در کتاب «قصاید اولی» ،در قطعۀ «قلق» (اضطراب) ،همین مفهوم را اینگونه
میگوید« :یَا ظُلمَهً فِی اُفُقِی /یَاقَلَقِی /،شُدَّ عَلَی تَجَدادِی وَ مَزِّقِ /وَاعصَف بِهِ وَحَرِّقِ /،لَعَل فِی
رُمَادِهِ /أبتَکِرُ الفَجرَ النقِی( ».آدونیس)66 :1988 ،
ترجمه :ای تاریکی ،اندر افق من /ای دلشورۀ من /بر نوگرایی من ،یورش ببر و پاره کن /و توفنده
بر آن بتاز و بسوزان /شاید در خاکسترش /فردایی نو و بیآالیش را آفریننده باشم.
 -4-3-2فردگرایی شاعر
نیما در برخی از اشعار خود ،بهصورتِ پرندهای درمیآید و سخن میگوید و در بیشتر مواقع،
سخنش بیپاسخ است؛ مثل« :ققنوس»« ،آقا توکا»« ،مرغِ غم» و . ...این تنهایی ،یکی از بنمایههای
مهم شعر اوست؛ یعنی ،تنهایی روشنفکر و بیتوجهی و بیخیالی مردم ،در شعرهایی چون« :آی
آدمها»« ،مهتاب»« ،قایق» و . ...او «ققنوس» خود را در برههای از زمان سرودهاست که استبداد
رضاخان بر جامعه حاکم است و هم اینکه شعر کالسیک ،بر مدار قدرت خود است و نیما و شعر
او تنهاست؛ بنابراین ،نیما در فردیت خویش فرومیرود و از دیگر مرغان جدا میشود« :ققنوس،
مرغ خوشخوان ،آوازۀ جهان /آواره مانده از وزش بادهای سرد /برشاخ خیزران /بنشستهاست فرد/
بر گرد او ،به هر سر شاخی ،پرندگان( ».نیما یوشیج)325 :1384 ،
«وصف ققنوس ،در همین چند سطر ،تفاوت او را از پرندگان دیگر مشخص میکند ،در حالیکه
مرغان دیگر ،بهگونهای آشنا ،بر سر شاخههای درختان و در کنار هم نشستهاند ،ققنوس ،فرد و
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تنها ،بر شاخ خیزران نشستهاست .تفاوت نیما با شاعران دیگر ،نهتنها در این تصویر بلکه در همین
پنج مصراع شعری که وصف این صحنه است ،آشکار است( ».پورنامداریان)132 :1391 ،

نیما و اندیشۀ او تنهاست« :بر شاخ خیزران بنشستهاست فرد»؛ شاعران و روشنفکرانی هممرام
او هستند ولی هنوز او تنهاست (پرندگانی که دور تا دور او ،منتهی بر شاخههای دیگر نشستهاند):
«بر گرد او ،به هر سر شاخی ،پرندگان» امّا در مقابل ،شاعران دیگر و مردم عادیای هستند که
زندگی متعارفی دارند« :حس میکند که زندگی او چنان /مرغانی دیگر ار به سر آید /در خواب
و خورد /رنجی بود کز آن نتوانند نام برد»؛ این مردم ،سخن و فکر او را نمیدانند« :بانگی برآرد
از ته دل سوزناک و تلخ /که معنیش نداند هر مرغ رهگذر»؛ او تنها و در خلوت خود است« :و
اندر نقاط دور /خلقاند در عبور».
آدونیس ،در قصیدۀ «البعث والرّماد» ،از غربت خود میگوید؛ از اینکه او نیز همانند ققنوس،
آوازهایی سر میدهد که برای دیگران غریبه است و از این رو ،تنها ماندهاست:
فینیق ،مایکون؟ /و مَاتَکونُ الکَلِمَهُ األخِیرَهِ ـ ا شَارَهُ األخِیرَه؟ /غُربَتُک الّتِی تُمِیتُ ،غُربَتِی /.../
أغنِیَتِی ،یُقَالُ عَن أغنِیَتِی /غَرِیبَهٌ( .آدونیس)49 :1988 ،
ققنوس چه میشود؟ /آخرین کلمه ،آخرین اشاره چه خواهدبود؟ /غربتی که تو در آن میمیری
غربت من است  /.../آوازهایم ،دربارۀ آوازهایم میگویند /ناآشناست.
از نظر آدونیس« ،فردیت شاعر ،تنها از طریق جمعی پایان مییابد و بدین ترتیب ،فردگرایی
شعرش را به نوآوری در زبان خاص خودش سوق میدهد .در بیشتر اوقات پریشان است ،چراکه
میخواهد عناصر متضاد را به اجتماع فراخواند و از خالل تصاویر میاندیشد .آدونیس منتقد و
اندیشمند ،به نظر شاعری پرشهامت در نظریهپردازی و وصف و شرح است .آیا کسی میتواند
در هر لحظه شعر بگوید؟» (عباس1978 ،م)209 :

او آوازهایش را برای سایرین غریبانه میخواند؛ او ،خود را ققنوس افسانهای تصور کردهاست
که آواز سر میدهد ولی این گروه متحجّر که به نظر آدونیس از عصر و زمان عقب افتادهاند،
معنا و مفهوم حرفهایش را ندانستهاند و بارها ،سخنانش را به باد انتقاد گرفتهاند.
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 -5-3-2اعتراض سیاسی

ققنوس نیما در کنار مشخصههای خود ،رنگ و بوی سیاسی نیز دارد و صدای اعتراض شاعر در
آن شنیدهمیشود .او در پردهای از ابهام ،این احواالت را ترسیم میکند .ققنوس در شعر نیما،
یادآور کسانی است که شمع وجود خویش را بهخاطر نجات بشر سوزانده و به خاکستر بدل
کردهاند تا رستگاری دو جهانی را برای انسان روی زمین فراهم آورند( ».ثروتیان-229 :1375 ،
 )230میگوید :مرگ روشنفکر و مبارز (ققنوس) ،افکار و مبارزات او را اشاعه میدهد:
او نالههای گمشده ترکیب میکند /از رشتههای پارۀ صدها صدای دور /در ابرهای مثل خطی
تیره روی کوه /دیوار یک بنای خیالی /میسازد /از آن زمان که زردی خورشید روی موج/
کمرنگ مانده است ،به ساحل گرفته اوج /بانگ شغال و مرد دهاتی /کردهست روشن آتش
پنهان خانه را( .نیما یوشیج)326 - 325 :1384 ،

این مطلب ،نشاندهندۀ این است که نیما میخواهد با شعرش و بیانش ،بهجای تمام مردمی
که در برابر نامالیمات سکوت کردهاند ،حرف بزند .شفیعیکدکنی ،در رابطه با این خصیصه
میگوید« :مطالعۀ عواطف نیمایی ،راهی برای شناخت تجربیات وی از عواطف اجتماعی زمان او
نیز هست .با درنظرگرفتن این مطلب که ایران تا دوران قاجار ،جامعهای ایستا و منفعل بود و در
چنین جامعهای ،تفکر ایستایی وجود دارد( ».شفیعیکدکنی)115 :1380 ،
آدونیس ،ماوراء شعر رمزگونۀ خود ،مفهوم سیاسی عظیمی را گنجاندهاست و آن ،سوختن
تفکر کهنه و رویش تفکر نوین است؛ بنابراین ،اینگونه میسراید:
أحَسَّنِی أرفَعُ بَعلَبَکِّی العاشِقُ ـ الوالِهُ الحِجَار /أحتَرِقُ /یَکبَرُ فِیَّ االُفُقُ -یُولِدُ فِیَّ االُفُقُ /وَ حِینَمَا
یَستَیقِظُ الصَّبَاح یَطلَعُ لِی ،مِن أوَّلِ جَنَاح مِثلُک یا فِینِیق  /یا أیاهَاالرفِیق( .آدونیس1988 ،م.)51 :
ترجمه :احساس میکنم بعلبک عاشق من که سنگهایش واله و شیدایند ،مرا به اوج رساندهاست/
میسوزم /افق در من بزرگ میشود ،افق در من متولد میشود /و آنگاه که صبح بیدار میشود/
از نو ،بالی برای من طلوع میکند /درست مثل تو ای ققنوس /ای دوست.
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آدونیس در ابتدای قطعۀ «حلم» ،بعلبک را قربانگاه خود معرفی کرده و خود را ققنوسی که
در آتش میسوزد که حاصل سوختنش ،افق و خورشید است؛ اکنون او ،بعلبک را محلی امن
مییابد که در افقی جدید بزرگ میشود ،در حد رؤیاهای او که در افق متولّد میشود .در این
زمان نو ،شاعر ،ققنوسی تازه متولدشده است که بالی جدید دارد و آمادۀ پرواز است؛ حال
تبعیدگاه او ،مأمنی برای ارسال پیامهایش به گوش جهانیان است .خالده سعید ،همسر و ناقد اشعار
او ،مینویسد« :شعر آدونیس ،صرفاً فکری نیست بلکه تالشی است برای آفرینش یک دنیای
انسانی جدید( ».رک :غالی شکری1978 ،م )29 :او در آغاز قصه ،به فضای خشن و غریبانۀ اطراف
خود اشاره دارد؛ جایی که «ققنوس» را که نماد سخنوری آزاد است ،در شعلههای غربتش
میسوزاند امّا با تمام سختیها ،به خود نوید آیندهای روشن میدهد که بتواند در آن فضا ،آزادانه
حرفهایش را بیان کند و این بهنوعی ،اعتراضی محکم نسبت به جوّ حاکم بر زمانۀ شاعر است.
3ـ نتیجب
بررسیهایی که در این مقاله صورت گرفت ،نتایج زیر را دربردارد:
 .1ققنوس در ادبیات ایران و عرب ،مفهومی مشترک دارد .تقریباً در هر دو فرهنگ ،نمادی برای
جاودانگی ،رستاخیز و تولّدی دوباره است و این ،خود ارتباطی است میان عمدۀ مفاهیم دو
فرهنگ که هر دو شاعر ،هم نیما و هم آدونیس ،بهخوبی از این رمز برای بیداری جامعۀ خود و
رسالت خود استفاده کردهاند.
 .2نیما و آدونیس ،هر دو از اسطورهها و نمادهای تاریخی استفاده کرده و به سیاق شعر خود جال
بخشیده و آن را متفاوت ساخته و حتّی خود اسطورهسازی کردهاند .این دو شاعر ،از متن جامعه
برخاسته و در بسیاری از نوشتههای خود ،مفهومی سیاسی ـ اجتماعی را در هالهای از ابهام و با
زبانی رمزی مطرح کردهاند و هر دو ،خود را شاعر آینده میدانند.
 .3ققنوس در شعرِ آدونیس و نیما ،مفاهیم بسیار دارد؛ از جمله :ققنوس در این اشعار ،نمادی از
خود شاعر است .آنها سعی کردهاند خود را کسی معرّفی کنند که خواهان اصالح و زنده
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شدنِدوبارۀ ملّتشان هستند .در این اشعار ،به فردگرایی شاعر اشاره شدهاست؛ اینکه به خاطر نوع
نوشتن یا عقایدشان ،درست مانند ققنوس ،از دیگران جدا ماندهاند .شاعر در این آواها میخواهد
به جوّ حاکم بر جامعۀ خود اعتراض کند وگذشتۀ روشن و درخشان ملّتش را یادآور شود و آنها
را برای ساختن فردایی نو ترغیب نماید .هر دو شاعر ،خود را ققنوسی میدانند که خود را به آتش
می کشد تا مردمِ خود را از خواب غفلت بیدار کند و آغازگر زندگی نوینی برای مردم و جامعۀ
خود باشد.
 .4تفاوتی که میان آدونیس و نیما در بهکارگرفتن اسطورۀ ققنوس مشاهده میشود ،این است که
نیما ،عالوه بر کاربرد مفاهیم اجتماعی -سیاسی ،با سوختن خویش راهی برای پویندگان شعر نو
فارسی باز کرده و آدونیس ،از این نماد برای بیداری وجدان خفتۀ ملّت عرب استفاده کردهاست.
پینوشت
 -1مرغِ آمین را میتوان از سیاسیترین شعرهای نیما شمرد .اکثرِ شعرهای نیما جنبۀ اجتماعی دارد ،امّا
برخی از آنها چون «پادشاه فتح» و «مرغِ آمین» آشکارا سیاسی هستند .رک :شمیسا ،راهنمای ادبیات
معاصر ،صص 153 :ـ  146و  188ـ .181
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