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 مقدمب -1

-ان نسلارتباط می ۀقداست و حلق ۀ، پیچیده در لفافهاسوی هزارهاز فراداستانی است  ،اسطوره

 ،ودخ دهند و به شیوۀ خاصان به دست میهایی دربارۀ منشأ جهها و تبیینتوصیف» ،اساطیر .ها

« .نداگونه بوده و چرا دگرگون شده و چرا برخی وقایع رخ دادهدهند که چرا جهان آنتوضیح می

رم زبانی شوند و فُوقتی که به زبان وارد می ،هااسطوره (34: 1388، مکاریک)آلوین، به نقل از 

 اند که در این پیوند، اسطوره دارای حضوری سمبلیک و زبانی نمادینگیرند، وارد ادبیات شدهمی

ای هترین استفاده از اسطوره در ادبیات، بازآفرینی و تلفیق و انطباقبهترین نوع و هنری .است

ارد و دای، مرزهای فرهنگی و باورداشتی را برمیشاعر در بازآفرینی اسطوره که اساطیری است

کند. ل و خالقیت خود میجهان اساطیری را جوالنگاه تخیّ ۀدر دنیای بدون مرز اسطوره، هم

ال اللت اسطوره به زمان حتالش شاعران در این بازآفرینی، کوششی برای امتداد بار عاطفی و د

 (196 – 7: 1385امامی، ک: ر) .هایی دوباره در مسیر بینش اساطیری استکردن زمینهو فراهم

تماعی اج است و غالباً برای تفهیم مقاصدای خاص یافتهاسطوره جلوه ،در شعر شاعران امروز

یافتن تای برای دسهای اسطورهکه تلفیقای به گونه ؛اندخود از اسطوره استفاده کرده و سیاسی

و  یفارس نیما، در ادبیات معاصر بسیاری از شاعران معاصر است. ۀ، شیوهای جدیدبه تکوین

     یق و تلف ،بازآفرینیای هستند که در از شاعرانِ برجسته آدونیس، در ادبیاتِ معاصرِ عربی،

شده و کارگرفتههایی که در شعر هر دو شاعر بهاند. از اسطورههتوانمند بود های اساطیریانطباق

 شاعر ر دوتفکّ هایبررسی شباهت ،حاضر است. هدف پژوهش« ققنوس»است، دهفرینی شبازآ

و  اندداشتها نریان پیشین برداشتهمان  ،ققنوس در بازآفرینی ،نیما و آدونیساینکه  است و بیان

، با این اندیک مفهوم بهره جسته ای برای رساندنافسانه ۀاز این پرند ،شاعرهر دو  دیگر اینکه

 شعری نیز دارد. سیاسی، رسالت -عالوه بر رسالت اجتماعی ،نیما نوستفاوت که قق
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 بیانِ مسئلب -1-1

ا ون رزبانی، محتوا و مضم دست زد و در کنار چینش نوعی طغیان در شعر فارسیبه ،نیما یوشیج

از  ،هایی که در آفرینش کالم خویش متحمل شداین معنا و سختی نیز تغییر داد. او برای تفهیم

 ،رباستفاده کرد. در ادبیات ع ،آیدمیشمارکه نماد رستاخیز و تحولی عظیم بهققنوس  ۀراسطو

خوبی به ،او ؛دآدونیس بو ،ای بسیار ژرف و کوبنده دست زدتنها کسی که به طغیان زبانی به شیوه

زله ایجاد قی، زلعرب، به کمک زبانی مستقل و حقی تفکر جهانِ ۀبود که باید در حوزدریافته

 ققنوس .استبهره برده ققنوس)فینیق( ۀاز اسطور  «مادرُلْاَ وَ ثُعتبَلْاَ» ۀدیدر قص د. آدونیس نیزشو

وس است؛ قنبازآفرینی اسطورۀ ق اجتماعی عصر شاعر در قالب -سیاسی مسائل بیان ،هر دو شاعر

آنچه ما اس، ر این اس. بهست فارسی نیز شکنی در حوزۀ شعرتسنّ ،نیما با این تفاوت که ققنوس

ای کهن اسطوره کارگرفتنهای بهدربارۀ انگیزه وجواین پژوهش ترغیب کرد، جست را به انجام

 ایم:بندی نمودهتهدر سه حیطه دسآنها را مضامینی جدید بود که  بیان نمادین به منظور

 نگاه به آینده. . 3 ؛اجتماعی و سیاسی مباحث انعکاس. 2 ؛اسطوره و رمز کارگرفتن. به1 

 تحقیق ـ ضرورت و اهمیت2ـ 1

و فارسی ن عنوان یک شگرد بنیادین در سبک شعر، بهبازآفرینی اسطوره  اهمیّت این تحقیق، نمود

عنوان نمادهایی در بطن اشعار تمثیلی و بار رسالتِ اجتماعی ـ سیاسی آنها، به و عربی و جایگاه

، در هناخودآگا طوریک اسطوره، بهدادن کاربرد موازی شاعران بر بنیاد آنهاست و دیگر، نشان

 آن.    دو زبان و فرهنگ و رسالت واحد

 تحقیق ةـ پیشین3ـ 1

مقاالت  ها وها رفته و کتابسخن «ققنوس»در مورد نیما و زندگی او، همچنین در مورد شعر 

 انداریاز تقی پورنام «است یام ابرخانه»ای داشت به توان اشارهمی که استمتنوعی نگاشته شده

تحلیل تطبیقی ققنوس و آلباتروس، دو شعر از نیما و »مقالۀ (  و 136ـ  131: 1391)پورنامداریان، 

ل و یمضمونی و ساختاری تحل ، دو شعر مذکور از ابعادکه در آن حسین جواریداز محمّ« بودلر
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در  (17 – 30: 1388)جواری،  .استنیما از بودلر را نشان داده اند و تأثیرپذیریتطبیق داده شده

این ن به توامقاالت بسیاری در دست است که می ها وکتابنیز آدونیس  خصوص زندگی و شعر

نقد  شعر و ۀآدونیس در عرص»عبدالحسین فرزاد؛  ۀنوشت ،«آیممن از آینده می»: کرد موارد اشاره

وان و هادی رض از ،«ی ققنوس در اشعار آدونیستجلّ»نیز مقالۀ ، از عباس عرب و «معاصر عرب

 های تاریخی، مذهبی و حوادثیبه تحلیل و بررسی شخصیت ،دوست که در آند حسن آریاسیّ

 اخیزاند و بیانگر تجدد و رستگاه ققنوس شدهپردازد که به هر طریقی در شعر آدونیس تجلییم

 کنون مقاله ا تاامّ (117 -138: 1391دوبارۀ بعد از مرگ و نابودی هستند )رضوان و آریادوست، 

دونیس آ و بررسی تطبیقی میان ققنوس نیما و فینیق ن دو شاعر را کنار هم قرار ندادهای ،یا کتابی

دادن ر نشانعالوه بدیگر در این رابطه، این است که . وجه تمایز این مقاله با آثاراستانجام نگرفته

ر اینکه دیگو  استهای فکری هر دو شاعر نیز بررسی شدهفینیق، ویژگیهای ققنوس و مؤلفه

 احدمختلف برای رسالتی و یک اسطوره در دو فرهنگ و زبان کارگرفتن و نوکردننمایاندن به

 است.هشد کاری این اسطوره در اندیشه و شعر دو شاعر بیانخویش ، شباهت و تفاوتهمچنین و

 بحث -2
 شعری انزده سالتا پ وینیما را به شهرت رساند. پس از افسانه،  1301 سال  در ،«افسانه» ۀمنظوم

ا اینکه در نسرود ت ،باشدتوجهی داشته شعر معاصر فارسی نقش قابلدر اش و که در زندگی ادبی

قنوس را بندی گذشتگان، یعنی قآرایی و قافیهنخستین شعر کامالً آزاد از قید تخیّل و وزن، 1316

شمس ک: ر)شد محسوب فارسی  نوین و مدرن آغاز شعر،1316سال  در سرودن ققنوس و سرود

 ۀهمان شکل و بیان کامالً تاز ،( زیرا ققنوس135: 1391پور نامداریان، و 211: 1378لنگرودی، 

 ۀسنتی آزاد بود و هم تخیّل و شکل و ارائ ۀو قافیها مصراعشعر فارسی بود که هم از قید تساوی 

 (48: 1385احقی، یک: ر) .شتی تفاوت دافارسی مطرح بود، به کلّ ۀبا آنچه در شعر گذشت ،آن

مثیلی روایی و ت ،باید گفت: اکثر اشعار نیما ،های اصلی سبک شعر نیمادر خصوص ویژگی

خواب »و  «وای بر من»، «مرغ غم»، «مرغ آمین»، «پادشاه فتح»، «ققنوس»؛ اشعاری همچون هستند
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ئل پیشینیان به مسا التتمثی گونه کهپیشینیان فرق دارد، به این با تمثیالت  ،او ا تمثیالتامّ «زمستانی

این  ،نکه نیمادیگر ای و نیما به مسائلِ اجتماعی ـ سیاسی پردازد ولی تمثیالتـ تعلیمی می اخالقی

همه برتافته از ذهن خود نیماست. با این  ،هانهای آسازد و نمادها و سمبولمی ها را خودروایت

ید به د و بیان و تخیّل تازه و شکل جدم دابنیادین که نیما در صورت و محتوای شعر انجا تغییرات

یمایی ن باز کرد و باعث شد که شاعران عصرشعر فارسی  شعر فارسی داد، فصلی نو را در تاریخ

 به این شیوه روی بیاورند. ،و پیروان او

از توابع  «قصابین»در روستای ، م1930در سال  ،«آدونیس»علی احمد سعید اسعد، معروف به 

شور سوریه به دنیا آمد. وی در دانشگاه دمشق  تحصیالتش را به پایان رساند و شهرِ الذقیّه در ک

با خالده  ،1956آدونیس در  سال  .التحصیل شدلیسانس فارغ ۀجا با درجاز آن ،م1954در سال  

شور لبنان به ک ،در اکتبر همان سال و ازدواج کرد ،سرشناسِ سوریه شد که بعدها از منتقدان سعید

عطفی در  ۀچشمانش گشود و نقط ای را در برابرهای تازهرت، افقکه این هج مهاجرت کرد

ی در وفرانسه رفت. بعدها به  ،رود. آدونیسمیشمارهای نقدی و شعری وی بهنی دیدگاهدگرگو

انان قهرم خصوص در ابتدای شاعری،به و لقب داد «آدونیس»خویشتن را  ،اشآغاز زندگی ادبی

ا به انسان زندگی ر د برای رستاخیز و بازگشتنبرد تا رمزی باشمیکارهاساطیری را در شعرش ب

ای هنقد ادبی نیز برخوردار است، گرچه نوشته ۀو تمدن عربی وصف کند. آدونیس از قریح

ر رب دمبتکر ع وی یکی از شاعران بزرگ ،شکفهم نیست. بیآسان ،مانند شعر او ،شاانتقادی

       ،او (445: 1386بدوی،  و 108: 1392نیا و دیگران، ییمیرزاک: ر) .شودمیاین عصر شمرده

 کند .اکنون در قید حیات است و در فرانسه زندگی میهم

 هاس فکرس دو شاعرشباهت -2-1
 اسطوره  و رمزاستفاده از  -2-1-1

ه طور، از اسرسیدن به این ویژگیبرای است و  نمادین و رمزی زبانی نیما و آدونیس، زبان شعر

 ادراک» از است عبارت رمزپردازی: گفت باید ،مورد این خصوص در اند.بسیار بهره برده
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 ویرتص و دهدمی نمایش رمز آنچه با رمز معنای تداعی و مشترک عنصری ها،نسبت تشابهات،

با  هدف  و توانمند است ،هانیما در بازآفرینی اسطوره (36: 1378 آلندی، و الفورگ« ).کندمی

 است. ای، آنها را در هم آمیخته و تلفیق کردهاسطوره جدید فتن به عناصریادست

خواهد بلکه میبه دنبال تعقید و پیچیدگی کالم نیست  ،هانمادها واسطوره او در کاربرد»

نجاتی  راه ،بلمبردن به سپناه ،بنابراین ؛های اجتماعی باشندها در خدمت انعکاس آرماناسطوره

 ،تصاویر طبیعت ،نیما( 20-19: 1388)جواری،  «.شاعر است ت، افکار و عقایدرای بیان احواالب

رار ق سیاسی ـ اجتماعی مفاهیم ینمادی برای القا ،خود ه حیوانات و پرندگان را در اشعاراز جمل

 )مرغی که بر کاج از دو مرغ سخن رفته که یکی ،که در آن «مجسمه مرغ» مثالً شعر ؛استداده

مه(، )مرغ مجس و دیگریاست موجود زمان  سری و همگونی با  شرایطد سبکنما ،است(نشسته

 ادینمرا  «مجسمه مرغ»موجود است. او در این شعر،  در فکر ستیز با وضعیت ،خاموش و صبور

 .داندرای خود و همانندان خویش میب

 های یونان وعرب است که بسیاری از اسطوره ترین  شاعرانهیکی از  برجست ،آدونیس

گر را دی ۀها اسطورو ده «ایشتار/ عِشتار»، «تموز»، «فینیق»، «سیزیف»همچون  ،نمادهای فینیقی

أسی حال باید از آن ت مبنایی است که زمان»اسطوره  ،او الی اشعارش  یافت. به باورالبه توانمی

 «.رداردب ای روشن و درخشان گامکند تا رنج و محنت کنونی را از سر بگذارند و به  سوی آینده

دهد  می به ما این فرصت را ،نماد»نویسد: خود می «زمن الشعر»او در کتاب  (36: 1383) عرب، 

هومی معنا و مف ،قبل از هر چیز ،چه رمز ،مفهومی دیگر را دریابیم ،چیزی که با تأمل در ورای متن

 «قلق» قطعۀ در ،لیاو دقصای کتاب مثالً در ؛(160م: 1978)آدونیس،  «پوشیده و نوعی الهام است

 بسوزد تواندمی که دهدنشان می ققنوسی را وجودش اضطراب ،(66: 1988 آدونیس،( )اضطراب)

 این رایو در که امید این به گیرد، سر از را نوگرایی و تجدّد دوباره و شود خاکستر بسوزاند، و

 و جهل هایشورهدل از دور و اضطراب و نگرانی بدون شود، آفریده نوتر و زیبا فردایی ،تجدد

 . استگرفته بر در را عرب دنیای ،او نظر به که نادانی
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 ا تماعی   و سیاسی انعکاي مباحثِ -2-1-2

 ،او ظراز ن .دانستاو شعر را نوعی زیستن می ،بر همین بنیاد و شاعری است از متن اجتماع ،نیما

های زمان را در شعر خود کها و مالزمان خود باشد و بتواند ارزش ۀشاعر کسی است که چکید

، خود ۀمانز نیما برای شعر ،بر همین اساس ؛فرزند زمان خویشتن باشد ،منعکس سازد و به اصطالح

: 1385یاحقی، و  211: 1387شمس لنگرودی، ک: ر) کندنوعی محتوای اجتماعی پیشنهاد می

ک در ،ستوتیازات شعر اکه از ام توان این قضیه رامی ،هایشبا مطالعه در شعر و نامهکه ( 53

جتماع ا ۀ، همراهی خود را با مصدق که  نمایند«مرغِ آمین» در سرودن شعر ،بینیمکه  میکرد. چنان

 یادآور ،است 1330شعر که  سرودن ویژه تاریخب ؛1استو گروه عظیم مردمی بود، بیان کرده

 کردن نفت به رهبری دکتر مصدق است:رزات مردم در جریان ملّیمبا

شایش گ نوبت روز / .../سوی این بیدادخانهواره بمانده/ رفته تا آنآآمین دردآلودی است ک مرغِ

 در شبانگاهی چنین دلتنگ،.../ بیدار ظفرمندی است/  او نشان از روز/ را/ در پی چاره بمانده./ ...

خلق .«/ رها شد بندش از هر بند، زنجیری که بر پا بود»گوید:/ ـ .../ مرغ می/ آید نمایانمی

ان شب و بیاب«/ سامانآمد خلق بیبه سامان باز»گوید:/ ـ / مرغ می«باشد تا رها گردد»گویند:/ ـ می

برد با غارت/ و ره مقصود در آن بود گم، آمد سوی پایان/ و درون هولی/ که خیال روشنی می

 .ر گشوده استهای روشنایی دهای ما در آن ویالن/ این زمان با چشمهها، تنگنای خانهتیرگی

 (741 - 746: 1384نیما یوشیج، )

ای همواره با درده ،برد که شاعرتوان به این نکته پیمی ،از این مضمون و اشعار دیگر نیما

است و رسالتی چون بار غم را به دوش کشیده ،ت خودی ملّخود عجین بوده و برای ترقّ اجتماع

 ستاو ملتزم کرده شعر نیما را شعری متعهد ،هااست. همین ویژگیانبیا را متحمل شده رسالت

مهم از ،های آناننوعی، رسالت و مسئولیت اجتماعی و سیاسی در قبال مردم و درد و رنجزیرا به

 اوست. های محتوای شعرترین ویژگی

ود های فردی خه به عقدهآدونیس عقیده دارد که شاعر باید در خدمت اجتماع باشد، نه اینک

خصی عواطف ش ۀکنند)شعری که بیان گراییجزیی معاصر، از شعر»نویسد: می لذا ؛توجه کند
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هایی سروده رترین آثار شعری، بیشتارزشجدید، بی این مقیاس ۀباشد( خالی است. شاید بر پای

: 1978س، )آدونی «.فردی او باشند ـ  های شاعر یا شرایط اجتماعیعقده ۀکنندهستند که تنها بیان

شاعر را  سیاسیـ  اجتماعی توان مفاهیمی پررنگ از افکارمی ،دقیق اشعار آدونیس ۀبا مطالع (11

و  تخواهان بیداری امّ ،های مختلف  سیاسی را یافت. او همیشهرگه ،اور کشف کرد و در اشعا

 ند.ااو بوده کاررمز و اسطوره مدد ،و در این راه استکشورش بوده ۀاحیای مجد و عظمت گذشت

ی و های گذرای سیاسسیاسی و ایدئولوژیکی نماند و فراتر از جریان هیچ مکتب در ،آدونیس»

 تد هستی را نشانه گرفت و موجودیدیگر،  او خو ی فلسفی، به حرکت درآمد. به بیانهامکتب

     ۀتوان هماز این روست که می؛ مدّ نظر قرارداد ،هایشهمه آشفتگیناکنون انسان را با ای

: 1388فرزاد، ) «.کدام  وابسته باشدبی آنکه  به هیچ ،سیاسی را در شعر او دیدهای فکری و مکتب

14) 

 شاعرآینده -2-1-3

طور که باید تجلیل نشد و منتقدان و مخالفان بسیاری داشت. در یکی از آن ،نیما در زمان خویش

 نویسد:هایش چنین مینامه
ب من مخفی بمانم! چه کنم که قل هاار هنوزبگذ ؛امبیشتر برای آینده نوشته ،نویسممن آنچه می»

ی است ساز ،من ۀتواند گناه من باشد؟ نوشتا به صدای ناشناسی! آیا این مینالد امّخواند و میمی

ت. اسای افتادهخاموش و مخفی به گوشه امروز ؛ها زدهشده و نغمهتارهایش نواخته به که بارها

ه مرا چ ،آن وقت ؟ا چه فایدهامّ فرستدبیرون می صدای خود را ،ندبرفردا که به آن دست می

 (75- 74: 1393نیما یوشیج، ) «ام؟ اولم سرگردانی، آخرم افسانه!خواهند گفت؟ من که بوده

وجهی تبی ،او های شعرمایهشویم که یکی از بُنمتوجه این موضوع می ،نیما با خواندن اشعار

 ،ای که اشعار نیماآینده ؛یمهست که اکنون در آن زندای حرف میاو از آینده اوست. به اشعار

 رهروان بسیاری در ادبیات دارد. است وارزش واقعی خود را یافته



 
 
 
 
 
 
 
 

آدونیس و نیما اشعارِ در نیقفی و ققنوس                                                

 
 

235 

آیم( دارد. با مفهوم این )من از آینده می« نا آت من المستقبلا»ای به نام  قصیده ،آدونیس     

درک  سخنش را بهتر ،ه دیگراناست کای چشم دوختهکه او نیز به آیندهتوان دریافت جمله  می

 نویسد:در رابطه با این مؤلفه می ،کنند. عبدالحسین فرزاد

 خواهد خودشبا این جمله می ،آیم. تردیدی نیست که آدونیساست: من از آینده میاو گفته»

 راییبه کمال مطلوب خردگ ،با تأثیرپذیری از نیچه ،آدونیسها قراردهد.آلمانی ۀفلسف ۀرا در حوز

هت  از ج ،ب است که با آلمانعر سازد،  موقعیت جهانرا شاعر آینده می مانی پیوسته. آنچه اوآل

شاگردی  ،آموزد و در این رهگذرخویش را از  نیچه می نقد ،همانند بود. او  ،عسرت دوران

 (21- 20: 1388) فرزاد،  «.استاست که از استاد خود پیشی گرفته

 و عرب ایران  ققنوي در ادبیاتِ -2-2

 ۀاست که با واژ (kúknos)« کوکنوس»یونانی  واژۀ معرب ،)قُقْنُس( ققنوس ،در اساطیر ایران

ی و یهمتای هند و اروپا ،ایاسطوره ۀاین پرند .دشوتطبیق می (Phoenix) «فونیکس»انگلیسی 

 ،وامنقار  آواز.رنگ و خوشغایت خوشو به نادراست مرغی  ،ققنوس .است «فونیکس»چینی 

لم اند عگفته و آیدآوازی برمی شاز هر سوراخ ،وزدوقتی که باد می و ریب صد سوراخ داردق

 سال بگذرد وچون هزار و کندهزارسال عمر می ؛استشدهاز آواز این پرنده گرفته ،موسیقی

و سرودن آغاز نشیند آورد، بر فراز آن میای عظیم از هیزم گرد میتوده ،عمرش به آخر رسد

ی آتش ،ایشهخوردن بالهموقتی که گرم آواز شد، از به و زندبر هم  و بالست گردد کند و م

 ،سسپ و آیدتخمی برمی ،سوزد و از خاکسترشاو در این آتش می ؛سوزاندجهد و هیزم را میمی

یاحقی،  و 446: 1383هینلز، رک: ) .کنددیگر عمر می آید که هزارسالبیرون می ای از آنجوجه

 ،در باورهای قومی و اساطیری ،ققنوس»نویسد: می ،هادر کتاب سمبل ،( گرترود جابز651: 1389

 ،ای شرق، عالمت پرستش آتش یا خورشید است. بعد از سوختن، پس از سه روزافسانه ۀپرند

 ،و همچنین سمبل جوانی، رستاخیزی، فداکاری، فناناپذیری ،از این رو؛ شودمجدداً زنده می

این است که ها، ققنوس در اکثر فرهنگ اصلی و بارز ۀ( مشخص154: 1370ابز،)ج «.طوفان است

 .و عمر دوباره استنماد جاودانگی 
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 «ومرس»، «بابل»، «آشور»یعنی  ،های جهانترین سرزمینریشه در فرهنگ کهن ،ادبیات عرب     

 ۀعقید در»قنوس ق هستند.های نخستین های هزارهدارد که خاستگاه ادیان واسطوره «فینیقیه»و 

 کند و بعد از اینکهقرن زندگی می ششیا  پنجای است که ای اسطورهمصریان قدیم، پرنده

-45م: 1996، ه)العظم .خیزداز خاکسترش برمی ،خودش را آتش زد، در کمال جوانی و زیبایی

ار یر غبز ،هااسطورهاغلب های جاهلی، پرستی و اندیشهبا آمدن اسالم و مخالفت با خرافه (40

ات غرب با ادبی و پیروان شعر نو «ابسیّ»تا اینکه در عصر حاضر، با آشنایی  ،زمان مدفون شدند

لفت ر مخاا نه به منظووآثار بزرگانی چون جیمز فریزر، دوباره دنیای عرب به اسطوره متمایل شد امّ

 اجتماعی.و مفاهیم سیاسی  یهای آن و برای القانماد و ویژگیخاطر با اسالم بلکه به

 نیما و آدونیس ققنويِشعرِ  -2-3
 ققنوي نیما   -2-3-1

    از  .سروده شد1316که در سال  استنیمایی  اولین شعر آزاد نیما، یا همان شعر ،«ققنوس»

ینکه از دیگر ا و نامنظم از قافیه است ۀها و استفادمصراع وزننبودن مساویهای این شعر، ویژگی

میز و رمزی آشعری تمثیلی با زبان سمبلیک که حالتی ابهام ؛گرایانه استشعری جامعه ،نظر محتوا

 افکنیم:شعر نظر میای از این گزیدهدارد. در زیر به 
  /خیزران بر شاخ /آواره مانده از وزش بادهای سرد، /جهان ۀققنوس، مرغ خوشخوان، آواز

از  /کندای گمشده ترکیب میهاو ناله /بر گرد او به هر سرشاخی پرندگان  /است فردبنشسته

دیوار یک بنای  /در ابرهای مثل خطی تیره روی کوه /رصدها صدای دو ۀهای پاررشته

ست از آن مکان که جای گزیده /او، آن نوای نادره، پنهان چنان که هست /..../ سازدمی /خیالی

یک  /گذردمی /ازبا روشنی و تیرگی این شب در /شودمیدر بین چیزها که گره خورده /پردمی

در  /مرغان دیگر ار به سر آید /کند که زندگی او چنانحس می /... /نگردمی /شعله را به پیش

در آن مکان ز آتش تجلیل  /نغزخوان آن مرغ/ .رنجی بود کز آن نتواند نام برد /خواب و خورد

و  /چشمان تیزبین /اندهد تکدم نظر و میهبست دمبسته /اکنون، به یک جهنم تبدیل یافته /یافته

که معنیش  /خبانگی برآرد از ته دل سوزناک و تل  /زندناگاه، چون به جای پر و بال می /روی تپه
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/ افکندخود را به روی هیبت آتش می /گه ز رنج های درونیش مستآن /نداند هر مرغ رهگذر

هاش از دل جوجه بس  /!ست مرغخاکستر تنش را اندوخته /ست مرغ!دمد و سوختهباد شدید می

 (325 - 327: 8413، یوشیج )نیما .خاکسترش به در

ر روشنفک مرگ»گوید: است. میمراهی خود را با جامعه نشان دادهه ،با سرودن این شعر نیما 

دیگر، نیما  از نگاه ؛(128: 1388)شمیسا،  «دهداو را اشاعه می افکار و مبارزات ،)ققنوس( و مبارز

ست، با توجه انماد و داستان تمثیلی بیان کرده فارسی را با این گرفتار که سرگذشت خود و شعر

نیمایی/ آزاد و  ، بین شخصیت و کار خود درخصوص شعرای ققنوسهای اسطورهبه ویژگی

ققنوس را نماد و رمز  ،بر همین اساس و کندنزدیکی احساس می ۀماهیت و عمل ققنوس، رابط

توصیفی است  ،نیماققنوس  (136ـ  131: 1391امداریان، پورنرک: ) .دهدمیشخصیت خود قرار

 ابداع این جریان.  دمشعر نو، در سپیدهسرودن در  دشبودن خواز یکه و تنها

 ققنوي آدونیس  -2-3-2

در ، م1957در سال  ،خاکستر( )رستاخیز و« البعث والرماد» ۀبرای اولین بار در قصید ،نماد ققنوس

این  .در اشعار آدونیس ظاهر شد ،«فینیق»با نام و  هایی در باد( گ)بر« اوراق فی الریح»کتاب 

از آن  هاییآن، در اینجا بخش بودنو به دلیل طوالنی استشدهاز چهار سروده تشکیل  ،قصیده

 گذرانیم:را از نظر می

/ عُصُورال قَرطاجَۀُ – لَهَباً فیها أشُما/ مِرمٌغا اُفُقٍ مِن/ طائِرٍ جَنَاحِ عَلیَ آتِیَۀً/ جَمرَهً یَدِی فی أن  أحلَمُ/ «الحلم»-1

 یَخطِفُنِی /جَمرَه رَئتَیَّ أن  أحلَمُ/ المَصِیر ذَبِیحَهُ – امرَأَهً فِیها ألمَحُ/ سَفِینَهً شَعرُها صَارَ یُقَالُ/ امرَأَۀً فیها ألمَحُ

/ بَعثِهِ بِاسمِ جَدیدِال غَدَهِ بِاسمِ وَقِیلَ/ بِمَوتِهِ مُولِهٌ ئِرٌطا فِیهِ یُقالُ/ مَذبَحٌ، بَعلِبَک/ لِبَعلِبَک، یَطِیرُبِیَّ بُخُورُها

 .األفُق وَ حِصَادِهِ مِن وَالش مسُ/ یَحتَرِقُ

 الکَلِمَهُ کونُتَ ما و/ یَکُون؟ ما فِینِیق،/ .../ تَرودُهُ؟ أفُقٍ أیا الل هِیب یَحضُنکَ إذ فِینِیق،:/ «الغربه نشید» -2

 تَمُوتُ الّتِی ربَتُکغُ/ تَنتَشِی تُحِبا، الّتِی غُربَتُک/  غُربَتِی تُمِیت، الّتِی غُربَتُک/ األخِیرَه؟ رَهُا شا – األخِیرَه

/ أغنِیَتِی، عن الُیُق أغنِیَتِی،/ .../ تُمِیتُ،غُربَتِی الّتِی غُربَتُک/ لِغَیرِها وَلَعاً تَمُوتُ الّتِی غُربَتُک/ لِغَیرِها هُلّعاً

/ .../ غُربَتِی تُ،تُمِی الّتِی غُربَتُک/ غَرِیبَهٌ مِثلُها یُقالُ، کَما وَجِبهَتِی،/ صُدَی واَل وِترٌ الرّکامُ بِها لَیسَ /غَرِیبَهٌ،
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 یقِظُیَستَ ینَمَاحِ وَ/ االُفُقُ فِیَّ یُولِدُ -االُفُقُ فِیَّ یَکبَرُ/ أحتَرِقُ/ الحِجَار الوالِهُ ـ العاشِقُ بَعلَبَکِّی أرفَعُ أحَسَّنِی

 .أیاهَاالر فِیق یا/ فِینِیق یا مِثلُک جَنَاح أوَّلِ مِن لِی، یَطلَعُ  الصَّبَاح

 بِکَ لِتَبدَأ وَ فِینِیق،/  تمُ فِینِیق مُت، فِینِیق/ .../  وَالحَرِیق الحَنِینِ طائِرَ یا/  فِینِیق یا فِینِیق،/ «البَعث تَرتِیلَهُ» -3

 أحتَضِنُ/ فِینِیق یَا أحلُمُ أخِیرَه لِمَر هع فَخ لنِی/ .../ صَالهُ یَا رَمَادُ، یَا فِینیِق،/  الحَیاهُ لِتَبدَأ/ الشَقائِقُ لِتَبدَأ/ الحَرائِقُ

 .(46 - 64: 1960آدونیس،)   الطَرِیق رائِدَ یَا/ فِینِیق یَا فِینِیق،/ الحَرِیق فِی أُغِیبُ/ الحَرِیق

 ترجمه:

 بوی پرماجرا/ افقی آیم/ ازمی ایپرنده بال بر دارم/ سوار دست در ریاخگ که بینممی رؤیا/ رؤیایی .1

 کنم/ گویندمی اشاره آن در زنی ها/ بهدوران قرطاجۀ شهر کنم ـمی استشمام آن را در آتش هایشعله

 هایمریه هک بینممی شد/ رؤیایی سرنوشت قربانی کنم کهمی اشاره آن در زنی شد/ به کشتی او موهای

است/  نگاهقربا ،بعلبک / شهرآوردمی در پرواز به ،بعلبک سوی به رباید،می مرا آن است/ بخور اخگری

 امن به ،جدیدش فردای نام به است/ گویند خویش مرگ مشتاق که است ایپرنده آنجا در گویند

 اند.سوختن این حاصل ،افق و خورشید سوزد/ ورستاخیزش/ می

 ستجوج را افق کدامین ،کشیدند آغوش در را تو آتش هایشعله که هآنگا ،ققنوس ای«/ غربت سرود» .2

 در توکه خواهدبود؟/ غربت چه اشاره آخرین، کلمه خواهدشد/ آخرین چه ،ققنوس کنی؟/ .../ ایمی

 هب آزمند که تو کند/ غربتمی مست مرا آنی، عاشق تو که تو است/ غربت من میری، غربتمی آن

 ری، غربتمیمی آن در توکه میری/ غربتمی آن در دیگری شیفتۀ که تو تمیری/ غربمی آن در دیگری

ی/ صدای پژواک و نه دارد تاری تراکم گویند/ ناآشناست/ نهمی آوازهایم درباره است/ .../ آوازهایم، من

 نم میری، غربتمی آن در تو که ناآشناست/ غربت آواز همان مانند گویند،می کهچنان من، و پیشانی

/ استرسانده اوج به مرا ،شیدایند و واله هایشسنگ که من عاشق بعلبک کنممی .../ احساس است/

 نو، شود/ ازمی بیدار صبح که آنگاه شود/ ومی متولد من در افق ـ شودمی بزرگ من در سوزم/ افقمی

 دوست. ققنوس/ ای ای تو مثل کند/ درستمی طلوع من برای بالی

 بمیر/ ای ققنوس بمیر، و سوختن/ .../ ققنوس مهربانی پرندۀ ققنوس/ ای وس، ایققن«/ رستاخیز سرود» .3

 اشی/ ایب زندگی آغازگر تو باشد/ تا تو با ،شقایق آغاز که شود/ باشدمی آغاز تو با سوختن ،ققنوس
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 شآغو در ار ببینم/ سوختن رؤیا تا کن رهایم بار آخرین برای ،ققنوس نماز/ ای و ای خاکستر ای ققنوس،

 راه. پیشاهنگ ققنوس/ ای ای شوم/ ققنوس ناپدید ،سوزی آتش کشم/ در

در پی  ز رارستاخی است که مفهوم سوختن ودهشچندین بار نام فینیق تکرار  ،در این قصیده      

اشیم. زندگی نوینی ب شاهد آغاز ،سوختن تو تا با آغاز گوید: بمیر ای فینیقآدونیس می. دارد

 «فینیق»و  «تموز» ۀمیان دو اسطورکه سعی شاعر بر این است  ،«تبدأ الشقائقل»گوید آنجا که می

یل به تبد ،شده از زخم تموززیرا خون جاری ارتباط برقرار کند ،که هر دو رمز رستاخیز هستند

وان تنوعی میزمین است. به ۀرمز رویش و سرسبزی دوبار ،شود که در ادبیات عربشقایق می

ویش خ شخص ،که اشاره به این دو اسطوره دارد برای خود «آدونیس»ب نام گفت: شاعر با انتخا

 کند.را نمادی برای رستاخیز و بیداری دنیای عرب معرفی می

 ۀساناست، افزودن افرستاخیز بخشیده ۀبه اسطور «البعث والرماد»تنوعی که آدونیس در شعر »

هد درستاخیز پس از مرگ را نشان میآدونیس با این اسطوره، جاودانگی و  .به آن است «ققنوس»

و  کامل را برای توجیه مرگی ایثارگرانه رانی، ناامیدی و سرخوردگی یک نسلو آشفتگی، نگ

 (114: 1381)اسوار، «.داندبخش کافی میرهایی

 ققنوي در شعرِ نیما و آدونیس -2-3-3

 ا دانست؛ وصف حالای از خود نیمکنایهتوان آن را شعری تمثیلی است که می ،نیما ققنوس

از دو جهت  ،است. ققنوسای برگزیده که سابقه نداشتهشبه تازهلیک نیما که او در آن وجهوسمب

         معاصر زیرا اوست که با  یکی نماد او در شعر فارسی و جایگاهش در شعر ؛نماد نیماست

در  ویدازد. انمیی نو را در شعر فارسی درشکنی و دگرگونی در شعر کالسیک، طرحتسنّ

آفرینی ققنوس باز ۀتفاوت خود را با سایر شاعران در اسطور ،شکنتعنوان یک شاعر سنّبه ،واقع

نی که بلکه سوخت حاصلا نه سوختنی بیسوختن است امّ ،داند که انتهای این راهو می استکرده

، نه دبینمی یشتن را در اوکه خوکند وصف می را ققنوسی ،نیماتولدی دیگر را در پی دارد. 

خواه، فکر و آزادینیمای روشن نمادققنوس دیگر،  و از جهت ها هستی داردققنوسی که در افسانه

خود را به آب و آتش  ،بینی است که برای آگاهی و رهایی دیگرانفکر و روشننیمای روشن



 
 
 
 
 
  
 
 

 1396تان پاییز و زمس، 17 ۀ، شمار9سال  یقی،تطب یّاتادب یّۀنشر                                     240  

هآتش نشست خاطر آنها درگران که بهبازد؛ بی آنکه دیدر این راه جان می ،زند و سرانجاممی

-حسینک: ر) .های او را  درست بفهمند یا شهامت و شجاعت او را نیک پاس دارندحرف ،است

 (233: 1387پور چافی، 

چون خرمنی / چند امیدشانست همچو دود، اگرتیره/ ها چو اوکند که آرزوی مرغحس می

ر رغان دیگر ام /کند که زندگی او چنانحس می/ نماید و صبح سفیدشاندر چشم می/ زآتش

دمد و باد شدید می  ...// رنجی بود کز آن نتواند نام برد  / در خواب و خورد / به سر آید

 .هاش از دل خاکسترش به درست مرغ!/ بس جوجهست مرغ!/ خاکستر تنش را اندوختهسوخته

 (326 - 357: 1384، یوشیج )نیما

کار و )اف او سوزد و از خاکسترخویش می اب و تنها، در آتش وجودتبی سرانجام این ققنوس     

 آورند.می)رهروانش( سر در هایشجوجه ،اش(روشن فکری/ های شعریایده

های چیز ،پندارد که با سوختنشخود را ققنوسی می ؛«رستاخیز وخاکستر» ۀآدونیس در قصید     

 کند:خورشید و افق را هدیه می باارزشی مثل

 طائِرٌ هِفِی یُقالُ/ مَذبَحٌ، بَعلِبَک.../ مٌغامِر / اُفُقٍ مِن/ طائِرٍ جَنَاحِ عَلیَ آتِیَۀً/ هًجَمرَ یَدِی فی أن  أحلَمُ

 دونیس،آ) األفُق وَ حِصَادِهِ مِن وَالش مسُ/ یَحتَرِقُ/ بَعثِهِ بِاسمِ الجَدیدِ غَدَهِ بِاسمِ وَقِیلَ/ بِمَوتِهِ مُولِهٌ

1988 :47.) 

پر  آید/ از افقیخگری در دست دارم/ اخگری که از بال پرنده میبینم که ای مییرؤیاترجمه: 

شی دوباره زای ،ای است که با مرگشقربانگاه است/ گویند در آنجا پرنده ،.../ شهر بعلبک/ ماجرا

سوزد/  و خورشید و افق حاصل این نام فردایی نو، نام رستاخیز است/ او می ،دارد/ گویند نام او

 اند.سوختن

 و دارد «دست»بیند که آتشی در گوید: خواب میشاعر می ،)رؤیا(« حلم» ۀقصید آغازِدر      

ست اای بدن است. او آتشی را لمس کردهرا بیان کرده که باز هم یکی از اعض «اَشمّ» ۀکلم ،سپس

« هامرأ»که چرا ،کنده بوی وطن را برایش تداعی میاز افقی پر ماجرا آمده ک ،ایکه از بال پرنده

است. در قسمت وطنی که قربانی سرنوشت شده ؛است «وطن»نماد  ،در اشعار آدونیس (،نز)
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 ،رؤیایی که به جسم تعلق داشت ،در این قسمت ؛«أحلم أنّ رئتیّ جمرۀ»د: یسراچنین می ،دیگر

اند. سوزاست که آتش، درونش را میقرارداده جای فینیقباطن شاعر شده و شاعر خود را به وارد

بک را قربانگاه بعل ،بنابراین، شاعر ؛تبعیدگاه آدونیس است که اشاره دارد «بعلبک»به  ،نبعد از آ

ود غربت خ ،معرفی کرده که آتش آن ،ای که حریص به سوختن استو خود را ققنوس، پرنده

خورشید و افقی تازه و زندگی دوباره  ،مرگ نیست بلکه دستاوردش ،شاعر است ولی پایانش

    گونهاین را ن مفهومیهم ،)اضطراب(« قلق»ۀ در قطع ،«د اولییقصا»تاب آدونیس در ک است.

 یفِ لَعَل / وَحَرِّقِ، بِهِ وَاعصَف/ مَزِّقِ وَ تَجَدادِی عَلَی شُدَّ/ یَاقَلَقِی،/ اُفُقِی فِی ظُلمَهً یَا» گوید:می

 (66: 1988 آدونیس،).« الن قِی الفَجرَ أبتَکِرُ/ رُمَادِهِ

توفنده  پاره کن/ و یورش ببر و ،من/  بر نوگرایی من ۀاندر افق من/ ای دلشور ،تاریکیای ترجمه: 

 آالیش را آفریننده باشم.بر آن بتاز و بسوزان/ شاید در خاکسترش/ فردایی نو و بی

 ی شاعر یفردگرا -2-3-4

 ،اقعمو ردر بیشت و گویدآید و سخن میمیای درصورتِ پرندهبه ،خود نیما در برخی از اشعار

های ایهمیکی از بن ،این تنهایی. و...  «مرغِ غم»، «آقا توکا»، «ققنوس»مثل:  ؛پاسخ استسخنش بی

آی » شعرهایی چون: ، درخیالی مردمتوجهی و بیتنهایی روشنفکر و بی ،یعنی ؛مهم شعر اوست

است که استبداد دهای از زمان سروخود را در برهه «ققنوس»و... . او  «قایق»، «مهتاب»، «هاآدم

ر خود است و نیما و شع بر مدار قدرت ،کالسیک و هم اینکه شعر رضاخان بر جامعه حاکم است

قنوس، ق» شود:رود و از دیگر مرغان جدا میمینیما در فردیت خویش فرو ،بنابراین  ؛او تنهاست

/ است فردبنشسته خیزران/ / برشاخجهان/ آواره مانده از وزش بادهای سرد ۀمرغ خوشخوان، آواز

 (325: 1384، یوشیج )نیما «.پرندگان ،به هر سر شاخی ،بر گرد او
که یدر حال ،کندرا از پرندگان دیگر مشخص می در همین چند سطر، تفاوت او ،وصف ققنوس»

د و اند، ققنوس، فرهای درختان و در کنار هم نشستهبر سر شاخه ،ای آشناگونهبه ،مرغان دیگر



 
 
 
 
 
  
 
 

 1396تان پاییز و زمس، 17 ۀ، شمار9سال  یقی،تطب یّاتادب یّۀنشر                                     242  

ه در همین کتنها در این تصویر بلنه ،دیگر است. تفاوت نیما با شاعرانخیزران نشسته اخبر ش ،تنها

 (132: 1391)پورنامداریان،  «.این صحنه است، آشکار است پنج مصراع شعری که وصف

مرام نی همفکراشاعران و روشن ؛«است فردبر شاخ خیزران بنشسته»او تنهاست:  ۀنیما و اندیش     

اند(: تههای دیگر نشس)پرندگانی که دور تا دور او، منتهی بر شاخه ولی هنوز او تنهاستاو هستند 

ه ای هستند کا در مقابل، شاعران دیگر و مردم عادیامّ «پرندگان ،به هر سر شاخی ،بر گرد او»

کند که زندگی او چنان/ مرغانی دیگر ار به سر آید/ در خواب حس می»زندگی متعارفی دارند: 

رآرد بانگی ب»دانند: سخن و فکر او را نمی ،این مردم ؛«ورد/ رنجی بود کز آن نتوانند نام بردو خ

و »او تنها و در خلوت خود است:  ؛«از ته دل سوزناک و تلخ/ که معنیش نداند هر مرغ رهگذر

 . «ند در عبورااندر نقاط دور/ خلق

 ،از اینکه او نیز همانند ققنوس ؛گویدد میاز غربت خو ،«مادالبعث والرّ» ۀدر قصید ،آدونیس      

 است:تنها مانده ،دهد که برای دیگران غریبه است و از این روآوازهایی سر می

.../ ربَتِی /غُ تُمِیتُ، الّتِی غُربَتُک/ األخِیرَه؟ ا شَارَهُ ـ األخِیرَهِ الکَلِمَهُ مَاتَکونُ و/ مایکون؟ فینیق،

 (49: 1988 آدونیس،) .غَرِیبَهٌ/ یَتِیأغنِ  عَن یُقَالُ أغنِیَتِی،

ری میغربتی که تو در آن می بود؟/آخرین اشاره چه خواهد ،شود؟/ آخرین کلمهققنوس چه می

 ست.گویند/ ناآشناآوازهایم می ۀ.../ آوازهایم، دربار/ من است غربت

ی یردگراف ،یابد و بدین ترتیبتنها از طریق جمعی پایان می ،شاعر فردیت» ،از نظر آدونیس

که اچر ،در بیشتر اوقات پریشان است .دهدخودش سوق می شعرش را به نوآوری در زبان خاص

اندیشد. آدونیس منتقد و خواهد عناصر متضاد را به اجتماع فراخواند  و از خالل تصاویر میمی

ند واتپردازی و وصف و شرح است. آیا کسی میبه نظر شاعری پرشهامت در نظریه ،اندیشمند

 (209م: 1978)عباس، « شعر بگوید؟ در هر لحظه

 ستاای تصور کردهافسانه خود را ققنوس ،او ؛خوانداو آوازهایش را برای سایرین غریبانه می     

د، انان عقب افتادهمتحجّر که به نظر آدونیس از عصر و زم دهد ولی این گروهکه آواز سر می

 اند.انتقاد گرفته سخنانش را به باد ،د و بارهاانهایش را ندانستهحرف معنا و مفهوم
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 اعتراض سیاسی  -2-3-5

و صدای اعتراض شاعر در  های خود، رنگ و بوی سیاسی نیز داردنیما در کنار مشخصه ققنوس

کند. ققنوس در شعر نیما، این احواالت را ترسیم می ،ای از ابهامشود. او در پردهمیآن شنیده

خاطر نجات  بشر سوزانده و به خاکستر  بدل شمع وجود خویش را به است که کسانی یادآور

-229: 1375)ثروتیان،  «.اند تا رستگاری دو جهانی را برای انسان روی زمین  فراهم آورندکرده

 د:دهاو را اشاعه می افکار و مبارزات ،)ققنوس( روشنفکر و مبارز گوید: مرگ( می230
صدها صدای دور/ در ابرهای مثل خطی  ۀهای پار/ از رشتهدکنرکیب میهای گمشده تاو ناله

/ از آن زمان که زردی خورشید روی موج/ سازدتیره روی کوه/ دیوار یک بنای خیالی/ می

ست روشن آتش ل و مرد دهاتی/ کردهشغا ده است، به ساحل گرفته اوج/ بانگکمرنگ مان

 (326 -  325: 1384، یوشیج )نیما .خانه را پنهان

جای تمام مردمی به ،خواهد با شعرش و بیانشاین است که نیما می ۀدهندنشان ،این مطلب      

در رابطه با این خصیصه  ،کدکنیشفیعی. حرف بزند ،اندکه در برابر نامالیمات سکوت کرده

و اراهی برای شناخت تجربیات وی از عواطف اجتماعی زمان  ،نیمایی عواطف ۀمطالع»گوید: می

و در  ای ایستا و منفعل بودجامعه ،گرفتن این مطلب که ایران تا دوران قاجارت. با درنظرسهنیز 

 (115: 1380کدکنی، )شفیعی «.تفکر ایستایی وجود دارد ،ایچنین جامعه

 سوختن ،و آن استخود، مفهوم سیاسی عظیمی را گنجانده ۀماوراء شعر رمزگون ،آدونیس     

 سراید:گونه میاین ،بنابراین ؛است نه و رویش تفکر نوینتفکر که

 حِینَمَا وَ/ فُقُاالُ فِیَّ یُولِدُ -االُفُقُ فِیَّ یَکبَرُ/ أحتَرِقُ/ الحِجَار الوالِهُ ـ العاشِقُ بَعلَبَکِّی أرفَعُ أحَسَّنِی

 (.51: م1988 آدونیس،. )أیاهَاالر فِیق یا/  فِینِیق یا مِثلُک جَنَاح أوَّلِ مِن لِی، یَطلَعُ  الصَّبَاح یَستَیقِظُ

ست/ امرا به اوج رسانده ،اله و شیدایندهایش وکنم بعلبک عاشق من که سنگاحساس میترجمه: 

د/ شوشود/ و آنگاه که صبح بیدار میافق در من متولد می ،شودسوزم/ افق در من بزرگ میمی

 کند/ درست مثل تو ای ققنوس/ ای دوست.از نو، بالی برای من طلوع می
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بعلبک را قربانگاه خود معرفی کرده و خود را ققنوسی که  ،«حلم» ۀدر ابتدای قطع آدونیس     

بعلبک را محلی امن  ،افق و خورشید است؛ اکنون او ،سوزد که حاصل سوختنشدر آتش می

 نشود. در اید میشود، در حد رؤیاهای او که در افق متولّگ میریابد که در افقی جدید بزمی

پرواز است؛ حال  ۀشده است که بالی جدید دارد و آمادققنوسی تازه متولد ،و، شاعرن زمان

اقد اشعار همسر و ن ،هایش به گوش جهانیان است. خالده سعیدمنی برای ارسال پیاممأ ،تبعیدگاه او

 بلکه تالشی است برای آفرینش یک دنیای فکری نیست رفاًص ،شعر آدونیس»نویسد: می ،او

اطراف  ۀبه فضای خشن و غریبان ،قصه ( او در آغاز29م: 1978غالی شکری، رک: ) «.انسانی جدید

          های غربتشدر شعله، سخنوری آزاد است که نماد را «ققنوس»جایی که  ؛خود اشاره دارد

ه آزادان ،دهد که بتواند در آن فضاای روشن میبه خود نوید آینده ،هاسختی ا با تمامسوزاند امّمی

 اعر است. ش ۀجوّ حاکم بر زماننسبت به نوعی، اعتراضی محکم هایش را بیان کند و این بهفحر

 نتیجبـ 3

 : دربردارد زیر را نتایج  ،هایی که در این مقاله صورت گرفتبررسی

رای نمادی ب ،در هر دو فرهنگ ققنوس در ادبیات ایران و عرب، مفهومی مشترک دارد. تقریباً. 1

مفاهیم دو  ۀخود ارتباطی است میان عمد ،این و دی دوباره استخیز و تولّجاودانگی، رستا

 خود و ۀخوبی از این رمز برای بیداری جامعبه ،فرهنگ که هر دو شاعر، هم نیما و هم آدونیس

 اند.خود استفاده کرده رسالت

ال شعر خود ج ستفاده کرده و به سیاقها و نمادهای تاریخی اهر دو از اسطوره ،و آدونیس نیما. 2

جامعه  از متن ،اند. این دو شاعرسازی کردهی خود اسطورهحتّ و بخشیده و آن را متفاوت ساخته

ا ای از ابهام و باجتماعی را در هاله ـ مفهومی سیاسی ،های خودبرخاسته و در بسیاری از نوشته

 دانند.خود را شاعر آینده می ،هر دوو  اندزبانی رمزی مطرح کرده

از  نمادی ،از جمله: ققنوس در این اشعار ؛در شعرِ آدونیس و نیما، مفاهیم بسیار دارد قنوسق. 3

 اصالح و زنده ند که خواهاننفی کخود را کسی معرّ اندسعی کرده آنها .خود شاعر است
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طر نوع است؛ اینکه به خاهبه فردگرایی شاعر اشاره شد ،. در این اشعارهستند انتشملّ ۀدوبارشدنِ

اهد خو. شاعر در این آواها میاندد ققنوس، از دیگران جدا ماندهدرست مانن ،انیا عقایدش نتنوش

ها یادآور شود و آنملّتش را   روشن و درخشان ۀخود اعتراض کند وگذشت ۀبه جوّ حاکم بر جامع

آتش ه که خود را بدانند میخود را ققنوسی  ،فردایی نو ترغیب نماید. هر دو شاعر را برای ساختن

 ۀنوینی برای مردم و جامع مِ خود را از خواب غفلت بیدار کند و آغازگر زندگید تا مردمی کش

  .دخود باش

 ن است کهشود، ایققنوس مشاهده می ۀاسطور رفتنکارگآدونیس و نیما در به تفاوتی که میان. 4

نو  ان شعرویندگبا سوختن خویش راهی برای پ سیاسی، -مفاهیم اجتماعی ا، عالوه بر کاربردنیم

 ست.املّت عرب استفاده کرده ۀاز این نماد برای بیداری وجدان خفت ،و آدونیس هفارسی باز کرد

 

 نوشتپی
امّا  اجتماعی دارد، ۀما شمرد. اکثرِ شعرهای نیما جنبیترین شعرهای نتوان از سیاسیمرغِ آمین را می -1

: شمیسا، راهنمای ادبیات کرارا سیاسی هستند. آشک «مرغِ آمین»و  «پادشاه فتح»برخی از آنها چون 

 .   181ـ  188و  146ـ  153معاصر، صص: 
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