
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


ادونیسو شاملوشعر در »ققنوس«اسطورةیبازآفرین
1جواد رنجبر

گروه زبان و ادبیات عربیعضو هیئت علمی دانشگاه پیام نوردکتري دانشگاه تهران،دورةدانشجوي
2داود نجاتی

گروه زبان و ادبیات عربیدانشگاه پیام نورمدرس
چکیده

هاي شعري هاي هنري در تجربهاز بارزترین پدیدهیراوان از رمز و اسطوره به عنوان یک ابزار بیانفةاستفاد
شعري ةدر مقیاسی وسیع به استعارها از بسامد بسیار باالیی در ادبیات برخوردار هستند واسطوره.استمعاصر 

یبا پرداختیانگیز فراوانعرانه و خیالاست که مفاهیم شایپرندگاناز مهمترین ییک»ققنوس«.بخشداعتبار می
دار موضوعات و مفاهیمی است که شاعران طالیهققنوس ازداستان زندگی . اختصاص یافته استآنبه ياساطیر

و یتکنیکينگریسته و با ابزارها و فضاهادید خود به آنۀیک از زاویشعر نو در ادبیات پارسی و عربی هر
. اندوع پرداختهشعر خویش به این موضيهنر

و شکل هنرمندانه، به عنوان دو پیشگام و پیشآهنگ شعر معاصر، این داستان به ادونیسو احمد شاملودر ذهن 
رسیدن يدر راستااشعار دو شاعرتطبیقیدر بررسییکوشش،این پژوهش. شده استيو واکاویتازه بازآفرین

هاي نمادین و هاي دو شاعر در برداشتها و شباهتتفاوتدر شعر دوشاعر وهاي نمادین این اسطورهبه جلوه
.استققنوسیزندگو نمادینيبیان اساطیريدر ورا،نگاه این دو شاعر به مسائل و مشکالت جامعههمچنین 

اسطورة ققنوس در جهانبینی هردو شاعر به عنوان نماد و داللتی مستقیم بر مرگ باشکوه و نوزایی و رستاخیز به 
هرچند طیف و دامنۀ پرداختن به این اسطوره، در اشعار ادونیس نسبت به شاملو، از فراوانی بسیار ته استکار رف

تر از ادونیس صورت تر و قويتري برخوردار است؛ اما روند تکاملی اسطوره، در شعر شاملو سریعگسترده
.گرفته است

.نیسادو، شاملو،اسطورة ققنوسادبیات تطبیقی،:يواژگان کلید

:gmail: ۀ نویسنده مسئولرایانام1- Javadranjbar57@gmail.com،
D_nejati1364@yahoo.com: رایانامه2-
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مهمقد
اند، که داشته... اند و از دیرباز  با هم داد و ستد فکري، فرهنگی، زبانی وفارس و عرب دو همسایه دیریه

که از اي شدههاي تطبیقیاي چشمگیر از هم اثر پذیرفته و درخور پژوهشپیرو آن، ادبیات آنها به گونه
غنیمی هالل، (.»هاي تفکر مشترك استدن میراثها با شناسانتپیام دوستی و تفاهم ملّ«هاي آن رسالت
ها هستند، زیرا هاي ادبی، اسطورههاي بسیار مناسب براي بررسی تطبیقی در پژوهشاز زمینه). 43: 1373

یکی از مهمترین نمودهاي نوآوري در شعر معاصر فارسی و عربی به کارگیري اسطوره به شیوه و 
بهچنانکهاستداشتهتنگاتنگیپیوندادبیاتباهموارهکهاستمفاهیمیازاسطوره. سبک نوین است

)74: 1378روتون، . نک(.استدیگريبهوابستهیکیسرنوشتباور برخی
با پیشرفت اندیشۀ بشري، زبان و نوع کاربرد آن نیز ارتقاء یافت تا ارتقاي معنا به سطحی باالتر و 

. پذیرد که لفظ محض و خالی از رمز، فاقد آن استتري صورت تر و ژرفغناي آن با تعابیر پیچیده
توجه به این مسأله، ارتباط اسطوره، به عنوان یکی از مهمترین نمودهاي رمزگونۀ زبان، با ادبیات را 

ها باید پیرو منطق سیاق ادبیات باشند تا بتوانند اسطوره، به عبارت دیگر.سازدتر میتر و عمیقمشخص
اد روانی ادیب مؤثر واقع شوند و مفهوم خاصی را که از آنها اراده شده است به در انتقال مشاعر و ابع

ها در شعر معاصر از چنان بسامد و جایگاه باالیی برخوردار هستند رمزها و اسطوره. خوبی نشان دهند
ها توسط شاعر، براي فهم و دریافتها و روش به کارگیري آنکه تأمل در طبیعت آن رمزها و اسطوره

هاي خاص هر از سوي دیگر، فراوانی واژگان و ترکیب. درست و دقیق شعر او از ضروریات است
موضوع در یک شعر، نشانگر توجه ویژة شاعر به آن موضوع خاص و میزان باالي اهمیت آن براي او 

در. ستاو بازنگريتعمقدرخورامروزتاآغازازادبیاتتکاملیسیردرهااسطورهتکرار«. باشدمی
آدمیانروانیوروحیمشتركبه زمینۀتوانمیروانکاوانه،نگرشیکباکاوشوبحثاینوراي

) 127: 1388حجازي، (.»بردپیآنهاست،هايو آرمانتمایالتها،گرایشوحدتساززمینهکه
اهمیتیوشارزوفرهنگی جامعهوفکريساختاربامتناسبسرزمینیهردرهااسطورهتکوینیمراحل

واياسطورهعناصر. متفاوت استباشد،ي افراد دارا میروحیهپرورشبرايزمانیمقطعهردرکه
و مسائلبازگوکردنوساختنبرجستهمنظوربهشعر معاصر فارسی و عربی،درايو افسانهحماسی

درونهايمشغلهوانینفسانفعاالتوحاالتنمودنآشکاربرايوامروزاجتماعیوانسانیمشکالت
بیناساطیريپیوندهايدالیلکاملشناختاگرچه. گرفته استقرارتوجهوار موردو فلسفیذهنی

.بیفزایدهاتمدنهمبستگیبرتواندمیآنهاازبعضیکشف،نیستپذیرامکانملل
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بیان مسأله
این . استرا فرو پوشاندههاي فکري و ذهنی شاعران معاصر ها دامنۀ نامحدودي از افقاسطوره

توان شعر را به نوعی مولود اسطوره دانست یا گستردگی تا جایی است که به اعتقاد برخی از ناقدان  می
اهمیت این موضوع، با در نظر گرفتن . حداقل اساطیر را سنگ بناي اصلی در شعر معاصر به شمار آورد

هاي اساطیري از موارد در گروِ کشف ریشهاین مسأله که درك روابط نهفته در شعر، در بسیاري
اي شعر خود، گروهی از شاعران، در اشارات اسطوره. کندتصاویر است، ضرورت دوچندان پیدا می

اي آنکه از آن، ارادة تفسیري سمبولیک شود یا بر تجربهها و وقایع اکتفا شده است؛ بیتنها به ذکر نام
خود را در خدمت ، موهبت شعري و آهنگ زیبايِ کالماز آنهااي دیگر اما دسته. جدید منطبق گردد

اي این گروه، داراي داللت انسانی و قادر اسطوره و اهداف اساطیري قرار دادند، از اینرو شعر اسطوره
اي یافتند که شخصیتی اسطوره،در میان اساطیر، بعضی از پرندگان. به تأثیر در  روح مخاطب است

ققنوس از جمله . اي را به دنیاي شعر و ادبیات به همراه داشته استها و افکار تازهشهبازآفرینی آنها اندی
اي براي به تصویر کشیدن پرندگانی است که در ادبیات معاصر، با پرداختی اساطیري، بازتاب گسترده

ر شعر سعی بر آن است تا این اسطوره دهدر این مقال. ها و جوامع یافته استد انسانانقالب و تجد
د سوري ادونیس، که هر پیشگام شعر نو در شعر شاعر نوگراي ایرانی احمد شاملو با اشعار شاعر متجد

اند؛ از نظر چگونگی پرداخت موضوع و دو در موضوعی مشابه، به روایتی اساطیري از ققنوس پرداخته
هاي ها در برداشتو شباهتها هاي نمادین این پرنده در شعر دوشاعر و تفاوتابزارهاي شاعرانه و جلوه

نمادین و همچنین نگاه این دو شاعر به مسائل و مشکالت جامعه، در وراي بیان اساطیري و نمادین 
.زندگی ققنوس است

پیشینۀ تحقیق
در ادبیات معاصر پارسی و عربی، کتابی که به شکل اختصاصی اسطورة ققنوس را مورد کنکاش و 

ها، به شکل کوتاه و در کنار دیگر شود و فقط در برخی از کتابیافت نمی،پژوهش قرار داده باشد
هایی به صورت مقاله در این خصوص به اما پژوهش. موضوعات به این موضوع اشاره شده است

:از جمله. نگارش درآمده است
نوشتۀ نجمۀ رجایی که نویسنده در آن، در کنار دیگر 1381»هاي رهاییاسطوره«کتاب 
. رهایی، به صورتی موجز به تحلیل اسطورة ققنوس در شعر ادونیس نیز نظر داشته استهاي اسطوره

که به تحلیل دالیل و ، نوشتۀ هادي رضوانی و حسن آریا دوست،»تجلّی ققنوس در شعر ادونیس«مقالۀ 
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وسیمرغهاياسطورهبازآفرینی«همچنین مقالۀ . کارکرد اسطورة ققنوس در اشعار شاعر پرداخته است
کاشان دانشگاهانسانیعلومعرفانی دانشکدهي مطالعاتالسادات حجازي، مجله، نوشتۀ بهجت»ققنوس

که نویسنده در آن به بازآفرینی اسطورة سیمرغ و ققنوس در شعر کالسیک، متون عرفانی و شعر معاصر 
ز تا امروز مورد ها را در سیر تکاملی ادبیات فارسی از آغافارسی پرداخته است و تکرار این اسطوره

.اندتحلیل و بررسی قرار داده
اند، پژوهشی مستقل اما در زمینۀ پژوهش تطبیقی تا آنجا که نویسندگان مقاله تحقیق و بررسی کرده

. یافت نشد،که به بررسی تطبیقی بازآفرینی اسطورة ققنوس در اشعار شاملو و ادونیس پرداخته باشد
تحلیلی - ها به روش توصیفیاي وتجزیه و تحلیل دادهکتابخانهپژوهش حاضر که بر اساس مطالعات 

کوشد تا از وراي کارکرد بازآفرینی اسطورة ققنوس در شعر شاملو و أدونیس، صورت گرفته است، می
بنابراین این نوشتار به روش تحلیل . تري از شعر دو شاعر درك نمایدتر و ژرفبه شهود و درك تازه

:خ به سؤاالت زیر استمحتوایی به دنبال پاس
هاي هاي دو شاعر در برداشتها و شباهتدر شعر دوشاعر و تفاوت» ققنوس«هاي نمادین جلوه. 1

نمادین از این پرنده، چگونه است؟
تر عمل نمودههاي خود در بکارگیري اسطورة ققنوس موفقکدام شاعر در راستاي رسیدن به هدف. 2

است؟
اسطوره

آموزگار، (آمده است » ، روایت، شرح، تاریخ و داستانیجستجو، آگاه«يمعنابهاسطوره در لغت
خبر و «يگرفته شده و به معنایبیشتر زبانشناسان بر این باورند که این واژه از اصل یونان). 53: 1388

نویسان عرب اما فرهنگ. باشدیم) 3همان، (» و داستانی، آگاهیراستيسخن راست، جستجو
آور و شگفتبنیاد یها و سخنان بآن را افسانهيسطر و معناۀاز ریشاند دانستهیعربياواژهاسطوره را«

اطالق يدر اصطالح به گفتار، ماجرا یا رخدادبه هر حال اسطوره)1-2: 1385، يکزاز(.»اندآورده
و يمینویگذشتسرةکننداسطوره نقل«گفته شده که . گذشتگان به ما انتقال یافته استشود که از یم

.»است که در زمان اولین، زمان شگرف بدایت همه چیز رخ داده استياواقعهيراو. استیقدس
از یبخش. واقعیات استةاسطوره، جزو تخیالت نیست، بلکه در زمر«، بنابراین). 14: 1362الیاده، (

باستید، (.»درآمیخته استآن را زیسته و به آزمایش وجدانیاست که انسان ابتدایياواقعت به گونه
یونگ معتقد است که . داللت رمزناك استیاسطوره در اصل یک پیام نمادین و نوع). 48: 1370
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نسل بشر دارد و شباهت میان اساطیر اقوام مختلف به خاطر یدر ناخودآگاه قوميموضوع اسطوره، جا«
اسطوره با ادبیات پیوندي ). 36: 1383داد، (.»دارندیمشترك و موروثياکه همه، ریشهآن است 

تا . گیرداند که ادبیات و آثار ادبی از آنها مایه میناگسستنی دارد و معموال اساطیر، آبشخورهایی
، یفاطم(.اندنامیده» شعر اسطوره«ت کاربرد و بسامد بسیار باالي اسطوره، شعر جدید را که به علّجایی
جهت يااست که اسطوره را بهانهیشاعرانیخواهاوج آرماناساطیر با شعر، یخوردگگره)55: 1347

انکارناپذیر يهااسطوره از عناصر و مؤلفه«اند؛ چراکهخود یافتهيهابیان رمزناك و غیرشفاف اندیشه
و یجوشآید؛ شعر و اسطوره با همیساخت شعر عمیق و شعورمند به شمار مدر ژرف

دار و عمیق را ریشهیدهند تا واقعیتیدست به دست هم میم عاطفبر نظایانگیز و مبتنخیاليسازهم
يهامیان اساطیر ملّتيظاهريهارغم تفاوتیعل)116: 1386، یکوالییخادم(.»منعکس سازند

ها و همچنین ماهیت و ذات اسطوره یکسان است و انسانيها از سوآنيمختلف، اهداف و به کارگیر
يدهلیزهايخود را در ژرفنايها رؤیاها و آرزوهاهستند که انسانيبشريها، به شکل نماداسطوره
.کنندیها جستجو مآنيتودرتو

ققنوسةاسطور
ورنگخوشغایتبهاستمرغیققنوس،؛)kuknos(کوکنوس یونانیيکلمهمعرّبققنوس،«

که عاشق سوختن است، است ياافسانهياپرنده).139: 1388حجازي، (» هندسرزمیندرآوازخوش
) که در حقیقت خودش است(ياشود و از میان خاکسترش جوجهیسوزد و به خاکستر تبدیل میم

باستان است، به همین ۀاین افسانه در اصل متعلق به فینیق. گیرداز سر میخود را یشود و زندگید ممتولّ
بعد از مرگ یقنوس یا فینیق نماد زندگقياسطور. شودیشناخته م» فینیق«با نام یدلیل، در زبان عرب

مسلمانان که قائل به يتفاوت دیدگاه این افسانه با ایدئولوژ. نیستیاست و اینکه مرگ پایان زندگ
شود که در این افسانه، روح ققنوس همزمان با مرگش در یمیحیات پس از مرگ هستند از اینجا ناش

يکه از آن رنگ و بوياعقیدهگردد،ییا باز مکند و به دنیحلول م) اشجوجه(يموجود دیگر
مستقیم بر زیبایی و مرگ باشکوه است، چراکه ققنوسیققنوس داللت. شودیاستشمام م» تناسخ«

همیندر. شودمیدمتولّدیگرققنوسیکخاکسترشازونشیندمیآتشبرمرگهنگاماساطیري به
نقاطدرخلقعبورپرنده،یکبرايکهچرادهد،یمبروزراخودانسانیتققنوس شخصیکهجاست

سازد،ت میاهمیحائزرامسألهاینکهاستآدمیومرغشدنیکیاینونیستمهمیۀدور مسأل
انسانیوارستگیعیار ازتمامنماديبهرامرغودهدمینشانجامعهباتقابلدررااوروحیوضعیت
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متعالینوعازنماديبنابراین، ققنوس.یابدمعناپرندگاندیگریانمدراوبودنفردتاسازدمیبدل
خودساالنهمونوعانهمدر میانبلکهافتد،دور میانسانیۀجامعازتنهانهمتعالینوعاین،استانسان

فته اي یااي به ققنوس در شعر و ادبیات معاصر جهان، تبلور گستردهاین رویکرد اسطوره.استبیگانهنیز
با استعاره ققنوس حال و وضع خود را ، پیشگام شعر نو در ادبیات پارسی،نیمایوشیجاز آن جمله .است

:بیان کرده است 
ه است بنشست/زرانبر شاخ خی/آواره مانده از وزش بادهاي سرد/ققنوس، مرغ خوشخوان، آوازه جهان

)325: 1386نیمایوشیج، (سبر گرد او، به هر سر شاخی، پرندگان/فرد
و اسطورهشاملو

او پس از نیمایوشیج، . استییات پارسشعر سپید در ادبةنمایندبنیانگذار و )1304- 1379(احمد شاملو
گوناگون شعر، تدوین فیلنامه، يهااو در عرصه.بزرگترین تأثیر را بر ادبیات معاصر ایران گذاشت است

شاملو نوسانات و ) 110: 1388، یو زینيقادر(.ت کردفعالی... وي، طنزپردازيداستان، روزنامه نگار
شعر شاملو «.شعر کشانیده استبه بوتۀيو تصویريان و بیان هنرمسائل گوناگون اجتماع خود را با زب

شود مشکل زندگی امروز در شعر شاملو با بیانی نیرومند منعکس می. اندیشه استاحساس وسرشار از
هاي انسان امروز ها و تشویشزندگانی و هیجانۀهاي دفاتر شعر او، از فلسفو از اینرو بیشتر قطعه

در شعرش اساطیربازآفرینیاز جمله شاعرانی است کهاو). 11: 1352تغیب، دس(» حکایت دارد
هاي شاعرپذیرین سرودهي اصلی تفسیر، سازهها حضوري گسترده و فعال دارد و بسامد بسیار باالي آن

او که هدفش مبارزه در راه پیروزي انسان است، براي «دلیل این امر نیز این است که .دهدرا تشکیل می
بیانی . آیدکند که به کار بیان حماسی و شورانگیز او میزبانی را جستجو میین پیکار معنوي، ا

. »که در قلب آن ایستاده استدهداي ربط میپرخاشگر که جهان ویران امروز را به کاینات اسطوره
در اشعار .ققنوس استکه در اشعار شاملو بازآفرینی شده،هایی یکی از اسطوره)92: 1377مجابی، (

هاي گوناگون، مورد پرداخت و اشاره مایهها و درونمایهداستان ققنوس، با رنگاسطوره و شاملو، بارها 
گویی شاعر، ققنوس را نماد و نمودي از انسان باورمند ذهنی خویش تصویر نموده . قرار گرفته است

.است
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در شعر شاملو ققنوس بازآفرینی
یخود به نوعيشعريهااو در بیشتر مجموعه. هاي شعر شاملو استتیفاز موییک» ققنوس«ةاسطور

به طور مستقیم نام آن را هیچگاهاما ،جویدیآن بهره مياو از کارکرد اسطورهکندیبه ققنوس اشاره م
ياز دفترهایشاملو که یک. ققنوس در سراسر اشعار شاملو، خود شاعر است.بردیمندر شعرش به کار 

یکوشد تا خویشتن را در طریقت آگاهینموده است ميگذارنام» ققنوس در باران«ا با عنوان شعرش ر
:سر برآوردیملّتيبیدارۀمردمانش به آتش کشاند تا از خاکستر سردش، شعل

فریاد /آرامم که در منيمن آن دریا/هاستهمه عصیانيشعله/من آن خاکستر سردم که در من
)185: 1383شاملو، (.هاستهمه طوفان

. دارداساطیريپرندهآنباهاییتفاوتشاملوققنوسکند که یدقّت در این بند این نکته را روشن م
اما شود،میدمتولّيدیگرققنوسخاکسترشازونشیندمیآتشبر،مرگهنگاماساطیري بهققنوس
سپاردمیبه آتششود؛ پرمیرنجودردازسرشاروجودشوقتیکهمرگ،هنگامبهنهشاملوققنوس

هايدر نامالیمات و گرفتاردیگران يکه راهنماگرددها متولد از عصیانياشعله،خاکستر سردشازتا
ن یسوزد، با ارانجام با رنج درون میاو ساز اینرو، .خواهد بودموجود در اجتماعيهايو ناخوشایند

از سوي .د بخشندیات جاوینده سر برآورند و به کار او حیدر آ،وارققنوس،ندگان راهشید که پویام
، شاعر از وراي همسانیِ خود با ققنوس، در پی بیان این مطلب است که با مرگ او و با تولد دیگر

سان کنند که بهیی از زیر خاکستر سر برون میهاهایش زندگانی همچنان جاري است و آتشجوجه
به دو تعبیر » ها«جمع ۀافزدون نشان.طوفان، دریاي آرام و در خواب رفته را پر تالطم خواهد نمود

ازتاشودمیققنوس، رویکردي که سببةداللتی بر رویکرد اجتماعی اسطور» هاطوفان« و » هاعصیان«
در شعر او، » خاکستر«از اینرو .آیدپدیدهاققنوسققنوس، بلکهسوخته، نه یکققنوسِخاکستردل

بخش ققنوس، رمز مرگ و پایان کار نیست، بلکه داللتی در راستاي بازآفرینی اسطورة رستاخیز
.کندروشن میها را اي از عصیاناي که خاکستر سردش، شعلهاسطورة

وجوددرکهدیریندردياست،عمیقودرونیدرداز یکنشانگر شمایلی» خاکستر سرد«ترکیب 
از این آتش که شاملواما کشد،یاست در جان او تنوره میکه دیرگاهيدرد. شده استنهادینهشاعر

:کندیاحساس لذت و شعف ماست؛سرتاسر وجودش را فرا گرفته
ۀدر آستان/سرسرا/چشم انداز را / از آتشیو احساس لذت/ در ابر/یطرح پیل/طال و الجورد

)204شاملو، (. گذردیزرین ميیاؤر/سنگینیخواب
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این نکتهةکنند، بیان»بخش بودن آتشلذت«ویژگی بهاشارهبا» از آتشیو احساس لذت«عبارت 
بنابراین، . شودمینایليبه اوج لذت و آسوده خاطرسپردنآتشبهپربانیزققنوسکهاست

به بیان . استهیجانوشوروسرمستینوعیازکه ناشیناامیدي،ویأسسرازنهققنوسخودسوزي
مرغبال زدنوپربنابراینزند،میآتشبهتنشود،میلبریزدرونیدردورنجازوقتیققنوس«دیگر، 

محسین زاده و دیگران، غال(.»دانستاثیري شدنشوقازسوختن، کهدردسرازنهبایدراآتشبر
:ور استباري، این آتش همیشه در جان شاعر زبانه) 19: 1390

)656شاملو، (.پیچید/جانمدرآتشنظیرچیزي/استخوانمدرحسرت/رگانمدردرد/من
، چراکه او خاکستر شدن را سازدشدن است که زمینه را براي کمال فراهم میو این سوختن و خاکستر 

:داندنقطۀ پایان نمی
ماه نقرة/و خاکسترت/سوزيتو در آتش سرد خود می/اي غریو طلب/همیشه چنین است/ گویی
)195همان،(.باور نکنند/تا تو را در کمال بدر تو نیز/است

يگذشته را برايدیگر در صدایش نیرواما گاهی،کشدوار آتش در درونش شعله میققنوسهرچند
:بیندیممتد نميفریادسردادنوآن پرنده آتشیننوایی با هم

)78همان، (.داشتم یکه خود از نخست باور نم/ آواز آن پرنده آتشین نیست/ این صدا دیگر
. گردداین بند از شعر نیز با محوریت داستان ققنوس به صورت کامل و درست، درك و دریافت می

: 1362تبریزي، (.» آوازرنگ و خوشس، به لغت رومی مرغی است به غایت خوشوققن«گفته شده که 
آورد، آوازهاي در وقت مرگ هیزم فراوان گرد می. داندبی میزمان مرگ خود را به خواو ) 1563

شوند و برخی در برابرش جان خواند، دیگر حیوانات به دورش جمع میبسیار حزین از دل پر خون می
کامجهد و او را با انبوه هیزم بهزند که از آن آتش میدهند، در دم آخر چنان سخت بال بر هم میمی

پدید دیگرققنوسی، ان خاکسترشود، و از میسوزد و به کلی خاکستر میمیسپسکشد، آتش می
سان ققنوس، دیگر افراد تواند بهما در داستان واقعی شاملو، گویی فریاد او نمیا)همان: نک(.آیدمی

شاعر به بیان دیگر،.زده گشته استجامعه را گرد هم آورد و شاعر از این موضوع بسیار مأیوس و دل
ققنوس، ةکوشد تا از رهگذر فراخوانی و بازآفرینی اسطوررد و اندوهناك از وضع موجود، میدلس

احساس و استنباط خود را از این وضعیت نابسامان اجتماعی به مخاطب خویش القا نماید و او را با خود 
بیداد و ستیزي است که تاریکیافتاده و عرفتکةصداي شاعر در این قطعه، صداي سوژ.همراه سازد

اعتنا به درد و رنج موجود، در برابر تواند از طریق همرنگ شدن با جماعت بیتابد و نمیستم را بر نمی
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تواند، همچون دیگر اشعار شاملو، صداي صداي شاعر نیز می.این انبوه جهل و غفلت چشم فرو بندد
ولی که با ؤو هر فرد مسباشد»کلی«و،شاملنمادین سانِ دیگر اشعار بلکه بهفردي شاعر به تنهایی نباشد؛ 

تالش فراوان همراه با افسوس و حسرت و آرزو سعی دارد مردم را نسبت به یک واقعه ي دروغین و 
شاعر،از اینرو.رسدمیو اینهمانیبه همذات پنداري اسطوره و داستان ققنوسبا ،ناصادق، آگاه نماید

د خود متولّيهاهمچون ققنوس که از سوختن بالبیند؛میکه این رسالت اجتماعی را بر دوش خود نیز
و رستاخیزي دیگرگون را تجربه دوباره یشکفد و زایشیدر دفاع از لبخند ممدوح خویش م،شودیم

:کندمی
ما در کتاب /اتدر شتاب/شکوفیمیما در عتاب تو م/اشدر درختیباغ/هایش شکفتدر بالیمرغ
)158شاملو، (. که یقین است و باور است/از لبخند تودر دفاع/شکوفیمیتو م

دیگربار داستان ققنوس را در برابر دیدگان مخاطب تصویر »هایش شکفتدر بالیمرغ«يجمله
شکند و عبارت را از یرا در هم مينیز هنجار زبان عاد» شکفتن در عتاب«يترکیب غیر عاد. نمایدیم

، که این موضوع، اسبابِ هرچه )یهنجار شکن(برد یفراتر میادبزبان روزمره به سطح و سمت زبان
. سود جسته است» تکرار«شاملو در این بند، از شگرد لفظی . آوردیانگیزتر شدن قطعه را فراهم مخیال

و ناگزیز بودن زایش یعالوه بر بیان حالت رستاخیز و شکفتن، حتم» شکوفیمیم«ي تعبیر گانهتکرار دو
به یمطلوبی، عالوه بر شکل بخشیدن به موسیقيچنین تکرار. نمایدنیز تأکید و تقویت میدوباره را 

فضایی رساندن پیام به گوش مخاطب، تبیین افکار و احساسات شاعر،ياصرار و تالش براینوعشعر،
و نماید و از این رهگذر، موجب تشویقیمقابل مخاطب را در ذهن و خیال او ترسیم میجدید از معان

هدف از تکرار، تأکید و یدر شعر سنت«، چراکه گرددیروند تداوم معنا ميتحریک او به پیگیر
یتحریض و هشدار بوده است، اما این تکنیک در شعر معاصر، در خدمت زیبایی ساختار و تبیین عاطف

توجه به کهن در واقع شاعر با)257: 1992عماره، يفخر(.» روح شاعر، نیز قرار گرفته استیو احساس
م پرداخته که اگرچه ققنوس پر به آتش کشید و سوخت؛ اما شکفتن و نوزایی به بیان این مهيالگوها

بیان این مطلب است که یبه عبارت دیگر، شاعر در پ. به بیضه نشستياز سوختن او ققنوس دیگر
يهادر قلب شاعر به طور خاص و در قلب تمام انسانباززاییۀاست و اندیشیرستاخیز و نوزایی حتم

تشخصیققنوسکهجاستهمیندر. شودیمؤمن به این اندیشه، به طور عام ریشه دوانده و خاموش نم
زایش دوباره و رستاخیز شکفتن را کهاستآدمیومرغشدنیکیاینودهد،میبروزراخودانسانی

تاسازدمیبدلانسانیوارستگیازعیارتمامنماديبهراعر، ققنوسو اینچنین، شا.ممکن ساخته است
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ذات شاعر، آنچنان از ستیغ ایمان به / شاملواما ققنوس.یابدمعناپرندگاندیگرمیاندراوبودنفرد
:آوردیرا تاب نمآنينیز بلنداسیمرغ یرستاخیز و نوزایی باال رفته است؛ که حت

)256شاملو، (. در این بلند که سیمرغ را بریزد پر/خویش ماندمایمان يمن از بلندا
بیانگر اصرار و سماجت شاعر در رساندن معنا به گوش مخاطب » بلند«ةدر این بند نیز، تکرار واژ

، که در این تصویر بر تنهایی او نیز تأکید هاي شاملو خود شاعر استسیمرغ در سروده/ققنوس. است
نشانگر یگانه بودن اوست و از طرف دیگر، ۀشایستگی و نمایۀت او از طرفی نشانفردی.شده است

اه احساس پنگویی شاعر خود را تنها و بی.خویش استةغفلت زدۀشاعر در جامعةتنهایی تلخ و گزند
از پاي –حتی ققنوس نیز –کنند و در طریق کمک رساندن به او کند که سخن او را درك نمیمی
این تنهایی شاعر نیز . افتند، اما او همچنان ثابت و استوار بر بلنداي ایمان خویش ایستاده استمی

ده و در غفلت فرو رفته، زي او با جهان پیرامون و اجتماع خوابحکایت از ناهمخوانی روح و اندیشه
اما در هر .تواند داللتی بر سادگی مردم جامعه و فریب خوردن آنها نیز باشددارد و به تبع آن، می

است،جاودانهونامیراموجوديکهباشدانسانناهشیارضمیربازتابشایدنوعیبهققنوس«، صورت
انسانیکبهراناخودآگاهبخواهیماگر:گویدمیروانفعالنیروهايختارسادریونگکهآنگونه

کهولت،وجوانیازاعمراجنسدوهرخصوصیاتکهعامموجوديقالبدرراآنبایدکنیم،تشبیه
میلیوندویایکبشريتجربۀیککهموجوديبگیریم؛نظردردارد،همباهمزمانمرگ،وتولد
).142: 1388حجازي، (» ستنامیراعمالًودارد،خودقدرتیددرراساله

و کوشد به بیان دردها و تنگناهاي جامعه بپردازدققنوس، میةگیري از اسطوردر واقع، شاملو با بهره
اي خونین و با خروشی که از خراش حنجرهاش را به رستاخیز و زایش دوباره دعوت نمایدمردم زمانه

به تعبیر دیگر، ققنوس .سرایدمعاصر خود میۀاي دردناك بر اوضاع و احوال جامعآید؛ مرثیهدر می
وار شاعر است که ها و فریادهاي عصیاني رنجپیکارهاي گذشته و نمایانگر همهۀهمةنشان دهند

.نمایداش ترغیب و تهییج میمخاطبش را به فراگذشتن از خود و چیرگی بر فردیت مصلحت جویانه
و اسطورهادونیس
پدرش را یادونیس در کودک.استلبنانمقیمسوريشاعراسبر،سعیدحمداعلیمستعارنامادونیس،

دوستراتقدیس، پدرشحدبر روان او گذاشت، زیرا او درياز دست و همین موضوع تأثیر بد
ادونیسچشمانبرابردراوسوختنورانندگیۀحادثاثردربه اعتقاد ناقدان، مرگ پدر. داشت

، یالجیوس(.استققنوسةاسطورخصوصبهاسطوره،بهادونیسیکردرومهمترین عاملخردسال،
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وآوردرويمطبوعاتیوژورنالیستیکارهايبهبیشترزندگی،گذرانبرايادونیس) 810: 2001
درادونیسگفته شده که.کردتأسیسرامواقفبعدهاومنتشرراشعرۀمجلالخال،با یوسفتیمد

کهاستمعتقدوشناسدنمیدتجدبرايوي مرزي. استعربشاعرترینزدهغربکلمه،درستمعنی
ایجادوهاسنتشکستنبنابراین،کند؛میتجربهوگشایدنو میافقیوتازهمرزيلحظه،هردرشاعر

. بردها پناه میاي به اسطورهشکنی در موارد گستردهشاعر براي این سنت. نداردمرزيوحدبدعت،
. است» ققنوس«ةاي در اشعار شاعر به عهده دارد، اسطورین اساطیر که نقش تعیین کنندهیکی از ا

بیانمختلفیدالیلققنوسةاسطوربه خصوصاسطورهدامانبهادونیسبردنپناهتوجیهدرناقدان«
اويهااندیشهوافکاربرعمیقیتأثیرادونیس،زندگیدربزرگقهرمانوحامیدوفقدان. اندکرده

دستازهولناکیيشیوهبهراآنهاشاعرکهقهرمانی بودنددوسعاده،انطواناستادشوپدرگذاشت،
- هاي دوردست و قلهوار به افقخواهد ققنوسشاعر می)118: 1391رضوان و آریادوست، (.»استداده

آنگاه با سوختن خویش، هاي بلند به پرواز درآید و با آواز خود، دیگران را گرد خویش فراهم آورد و
.ي نوزایی را به ملتش تزریق نمایداندیشه

ادونیسققنوس در شعربازآفرینی
را »ققنوس«ها و به ویژه دقـّت در اشعار ادونیس، محوریت و مرکزیت اسطورهطور که گفته شد، همان

اسطورة تموز پیوند در شعر ادونیس با ققنوس ةاسطور«. سازدیبر خواننده مبرهن مدر تصاویر شعري 
)143: 1381رجایی، (.»هاي رستاخیز و رهایی و فدا در آمیخته استیافته و از آنجا با دیگر اسطوره

ي شاعرلیههاي ادونیس دارا نیست، بلکه در قصاید اوشکل یکنواختی را در سرودهورود این اسطوره، 
نماید، اما رفته رفته گان مخاطبش تجسیم میاین نمود، تصویري ابتدایی از این اسطوره را در برابر دید

آنگاه اشاره به نام و . گیردبه خود میتريتر و پیچیدهو روند تکامل یافتهتراین کارکرد شکل عمیق
ایندرادونیس«شود که مالحظه می، به طوريیابدتري میی گستردهاي ققنوس تجلّکارکرد اسطوره

درکامالًادونیسکهنیستچنینیعنیگیرد،میبهرهناتمامقناعینوعازبیشترققنوس،کاربردنوع
نیروییباهمراهوترفداکارانهوجسورترباراینگوییکند،مخفیراخودوگیردقرارققنوسپشت
وویرانگررویاييهمهکشد،میزبانهدرونشدرودستانشدرکهاخگريباتاآمدهمیدانبهترتازه
)130-131: 1391رضوان و آریادوست، (.«بخشدتحققراي خودسازندهحالعیندر

وآرزوينوزایی ادونیس گاهی با اضافه نمودن برخی از صفات چون ایثارگري و فداکاري، امید
ازپسرستاخیزوجاودانگیاسطورهاینبا«کند، گویی شاعر ققنوس جستجو میمرگدررارستاخیز
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توجیهبرايراکاملنسلیکسرخوردگیوناامیدينگرانی،آشفتگی،وددهمینشانرامرگ
یادونیس خود را با ققنوس یک)114: 1381اسوار، (.»داندمیکافیبخشو رهاییایثارگرانهمرگی

:کندیپندارد و از این رهگذر، به گذشته پرواز میم
یخطفنی بخورِها /جمرةیأحلم أنَّ رئت/ مغامرٍمن أفقٍ/ جناح طائرٍیآتیۀً عل/ جمرةيأحلم أنَّ فی ید

رقُ، یحت/قیل باسمِ غده الجدید باسمِ بعثه/ یقال فیه طائرٌ مولّه بموته/بعلبک مذبح/ یطیر بی لبعلبک
)47: 1998ادونیس، (.والشمس من حصاده واألفقُ

/ از افق دوردست/ آیدیميابر بال پرنده/ استیآتشةبینم که در دستم گدازیدر خواب م[: ترجمه
/ دهدییابد و به بعلبک پرواز میو بخور آن مرا در م/ هایم اخگر آتش استبینم که ششیدر خواب م

شود یو گفته م/ مرگش استۀاست که شیفتياد در آن پرندهشویگفته م/ بعلبک یک قربانگاه است
.]و خورشید و افق از محصوالت اویندسوزد، یم/ تازه و رستاخیزشيبه نام فردا

، تصویر قربانی کردن را در برابر »قربانگاه«و » بخور«، »اخگر«، »آتش«معنایی ۀدر این تصویر، شبک
و شیدايقربانی در این قطعه، همان مرغ شیفته. کندم میدیدگان مخاطب به شکل بسیار زیبایی مجس

تأکید بر . اي زاده شودسوزد تا دوباره از درون خاکستر خود، حیات تازهکه میسوختن، ققنوس است
و تکرار آن در بندهاي بعد، خواننده را به خوانشی نمادین و سمبولیک از شعر » بینمیخواب م«ي جمله

یابند و بخش او باشند کارکردي متفاوت میهاي شاعر که باید عنصر حیات» اهشش«.خواندفرا می
سوختنی که بخور آن، شاعر را تا .آورندچون اخگر آتش، اسباب سوختن و مرگ او را فراهم می

سپارد تا راه و رسم نوزایی را از او بیاموزد دهد و به قربانگاه ققنوس میمرزهاي دوردست افق پرواز می
و تا آن حد در خوشبینی به .نوعان خود نوید دهداي سرشار از امید را به همیی تازه و آیندهو فردا

پرتو (ها و نمادهاي باروري هاي آن را غرق در جلوهباززایی ملّت و وطنش ایمان دارد که تاریکی
رّك و حتّی عوامل پیشرفت و ترقی و تحۀتوان سمبل همزیرا خورشید را می«بیند، می) خورشید و افق

خواهد تا خورشید توان گفت که شاعر از ملّت خود مینماد بیداري و تعقّل دانست و با این تفسیر می
اما گویی ) 49: 1383عرب، (.»عقل خود را از خواب عمیق بیدار کند و از قافله تمدن بشري عقب نماند

:زده خفته استغفلتۀور است؛ اکنون در این جامعي شاعر شعلهآتشی که در سینه
منه ینادینی الذي / حملنی الماضی و خلّی صدي/ شد بصدري للسماوات/ ترقّد الزند الذي طالما

)35ادونیس، (ال ترفرف سالم، ال تک برداً/ ضمه
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ي مرا با گذشته/ اینک خفته است/ ها گره زده بودام را به آسمانآتشی که زمانی دراز سینه[: ترجمه
ي آتشی که او را در اي زبانه/ زندکه مرا از آینده صدا می/ پژواکی از خود بر جاي نهادخود برد و تنها

.]سرد و سالمت مباش/ ايکام خود گرفته
سوزاند تا از یسوزد؛ بلکه خویش را میزنده شدن دوباره نميتنها براققنوس در دیدگاه شاعر

يعقب ماندهيك، تعقل و پیشرفت جامعه، تحرّيرا زنده کند که باعث بیداريخاکسترش خورشید
:ملّتش از سر گرفته شودیققنوس باید بمیرد تا زندگ،بنابراین.عرب است

)126، همان(.لتبدأ الحیاة/ لتبدأ الشقائق/ فیننیق ولتبدأ بک الحرائق/ لنايفیننیق مت فد
ها و ها باید از تو آغاز شود و شقایقسوختققنوس يا/ما شويققنوس بمیر و فدايا[:ترجمه

.]یزندگ
خود که یمرگ،شودیتنها با مرگ آغاز میواقعيشود که بیداریبا دقّت در این قطعه مالحظه م

ققنوس نماد . در اشعار ادونیس مرگ ققنوس بشارت است«بار است، چراکه دیگريسرآغاز رستاخیز
رو، شاعر از از این) 25: 1381رجایی، (.»مردم استيحیات دوبارهاست که مرگش يفدایی مجاهد

که در یدوباره به ملّتیخواهد تا خود را در راه این رستاخیز فدا کند و با مرگش، حیاتیققنوس م
ساز در این ترین عناصر سبکعنصر تکرار یکی از محوري.غرق شده است، ببخشديگرداب نابود

سماجت و پافشاري شاعر را دالّ بر حتمی و قطعی بودن» لتبدأ«ي فعل گانهتکرار سه. قطعه است
مالحظه .کندبه طور کامال عینی و ملموس در برابر مخاطب ترسیم می» آغاز رستاخیز«ياندیشه

شقایق، (ي فدادهی و کابرد نمادها و کلمات دالّ بر میالد دوباره شود که در این بند نیز، اندیشهمی
. اي بر جزمیت و قطعیت وقوع آن میالد داردنمود محسوسی یافته است، که خود نشانه،)زندگی

بهاجتماعیاانساندرونکهاضطرابیوتاریکیوظلمت«توان فهمید که در نگاه شاعر یمبنابراین،
ودوجبهبرايضروريامريآنهاوجودبلکهشود،نمیانحطاطونابوديباعثتنهانهآید،میوجود
اینجاست که براي )122: 1391رضوان و آریادوست، (.»استدوبارهرستاخیزوانقالبیکآمدن

داند که ت ققنوس، خویش را ققنوسی می، ادونیس ضمن یکی شدن با شخصیسترگتحقق این آرمان
ةلبی به ایدي خویش، با ایمان قداشتهدیده و عقب نگهي بنیان فکري ملّت رنجد دوبارهباید در راه تولّ

و داند که شعاع پرتوش حیات بخشیمياو ققنوس را خورشید.فشانی کندجانفدادهی، هدفمندانه 
:دیگران استگرهدایت
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/ التاللیأیقظ لنا، یا لهب الرعد عل/ فی هجرة الشمس عن المدینۀ/وحینما تنتحب األجراس و الطریق
)118نیس، ادو(تهتف لرؤیا ناره الحزینۀ/ أیقظ لنا فینیق

ها، تپهيتندر بر روۀ زبانيا/ نالدیها و راه، مآنگاه که در هجرت خورشید از شهر، زنگ[: ترجمه
.]آتش محزون خود را فریاد کنديتا رؤیا/ ما بیدار کنيققنوس را برا

ز ققنوس را پس اياز رهگذر مقایسه و تشبیه ققنوس به خورشید، زنده شدن دوبارهدر این قطعه نیز
زیرا هر روز آن را در ، که همگان از آن آگاهندکندقلمداد میو ناگزیریانکار ناشدنیسوخت حقیقت

شاعر ققنوس را با «به بیان دیگر، )52: 1383عرب، (.نشینندیغروب و طلوع خورشید به نظاره م
زیرا ) 142: 1381رجایی، (» اش بعد از مرگ، حتمی باشدشمارد تا زندگی دوبارهخورشید یکی می

تواند نماد و دید فردي میۀققنوس از زاویالزم به ذکر است که .میردخورشید در نگاه شاعر هرگز نمی
تواند سمبل هر اجتماعی، ققنوس می–نمود شخص ادونیس باشد و در نگاه دوم و در تحلیلی تاریخی 

پرستان، نگنجیده و کهنههرچند به سبب نوجویی، در چارچوبِ محصورِفرد آگاه و پیشرو باشد که
ها، آتش آلودگیها و خوابخیالیزدگی از بیبه دلیل دلآب در خوابگه مورچگان ریخته است؛ اما

ها تفاوتیچنین، شاعر، دردمند و معترض بر بیاین. محزون عصیان خویش را در سینه نگاه داشته است
به وضعیت موجود نشان دهد و هم تلنگري آلودگی جامعه را نسبتتوجهی و خوابتازد تا هم بیمی

خود شاعر در هیأت ققنوس زمانه داستان،در پایان.خود باشدة زدباشانه بر پیکر اجتماع غفلتبیدار
:کندیجهل و غفلت را به خاکستر بدل مۀظهور و ریش
حارقاً / و الصاعقۀمن الرعد/ خالقاً وطناً من رماد الجذور/ األرض، أشعل نار الحضوریأفتح باباً عل

)93ادونیس، (.مومیاء العصور
یوطن،هاتا از خاکستر ریشه/ سازمیور مگشایم و آتش حضور را شعلهین میزميبر رويدر[: ترجمه

.]ها را با آن به آتش کشانمزمانيو مومیا/ از تندر و صاعقه/ خلق نمایم
: باب«ي اشاره به واژه. دهدن توجه خود قرار میوار در کانوي فدادهی ققنوساین قطعه نیز، اندیشه

فدایی . به این نوع خوانش کمک شایانی نموده استاست؛ » تجدید ارتباط«که در ادبیات نماد » در
کند، تا ي خویش را آشکار میگشاید و آتش نهفتهچون ققنوسی است که دري بر روي جهان می

د و از خاکستر آنها، میهنی از تندر و صاعقه بیافریند ماندگی و جهل را به آتش کشانهاي واپسریشه
میرد، اما در بنابراین، ققنوس چون جان دهد ظاهرا می). در زمان نگنجد(که مومیاي زمان را آتش زند 
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نقشدرخودادونیس«در این بند،. ها زاده خواهد شدحقیقت زنده است و از خاکسترش ققنوس
ورودمیفرواعماقتاافزوده،بدانرا همصاعقهورعدکهآتشیباوشودمیظاهرزمانهققنوس

تشبیهمومیایییکبهآنراکهتمدنی. کندبرپانوتا سرزمینیکندمیخاکسترراکنونیتمدنيریشه
رضوان و آریا (.»آورندبرسرخاکسترشزیرازتازههايجوانهشود تاخاکستربایدکهکندمی

)127: 1391دوست، 
هاي به بیان دیگر، شاعر معتقد است که در راه رسیدن به آزادي و میالد دوباره، باید قربانی

به این . ي بشر معاصر پاگیرد و به بار نشیندگون بسیاري تقدیم کرد تا نهال تولّد دوباره اندیشهققنوس
نه مرگ که عین آید چراکه شاعر آن راوار در نظر ادونیس گران نمیجهت است که مرگ ققنوس

:بیندزندگی می
وال صدي القبور فی / لیس ریاح وحده/ بیادر، منابع/ للموت فی حیاتنا/ للموت یا فینیق فی شبابنا

کان یري / خبا وعاد وهجه من الرماد والدجی تأججا/ مات علی صلیبه/ وأمس مات واحد/ خطوره
)70ادونیس، (.حریقۀ من الضیاء، موعدا/ بحیرة من کرز

در / هاییهایی دارد و سرچشمهدر زندگی ما، خرمن/ مرگ در میان جوانان ما! اي ققنوس[: جمهتر
بر صلیبش / دیروز یکی مرد/ شودنه پژواك گورها شنیده می/ وزدمسیر گذر مرگ، نه باد وحدتی می

او همچون /او پنهان شد اما دوباره از میان خاکستر و ظلمت، برافروخته و درخشان بازگشت/ جان داد
.]اي از نور، یک میعادوجرقه/ آیداي از گیالس به نظر میدریاچه

وسکونوافتادگیعقبگردابدرراجامعه اعرابپیوستهگردد که ادونیسیبنابراین، مالحظه م
بهدخواهتجدوانقالبیيهاانسانققنوس، به عنوان نماداستعانت ازباتااستتالشدروبیندمیینیست

تمدنرا در برابريرستاخیزورجوع کندفینیقیه استنتمداوۀاندیشدرکهگذشتهشکوهمنددوران
.نهدیمبنیانعربکنونی

شعري دو شاعرۀدرونمایمقایسۀ
. اسطورة ققنوس در ابعاد گوناگون فردي و انسانی و ملّی در اشعار شاملو و ادونیس رنگ گرفته است

پرداختن به این اسطوره، در اشعار ادونیس نسبت به شاملو، از فراوانی بسیار هرچند طیف و دامنۀ
تر از ادونیس تر و قويتري برخوردار است؛ اما روند تکاملی اسطوره، در شعر شاملو سریعگسترده

رود و از رهگذر هاي اسطورة ققنوس فرو میشاملو از همان ابتدا در لواي پوسته.صورت گرفته است
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دهد، هاي فدادهی، رستاخیز، رهایی را به مخاطب خود انتقال میهمانی، اندیشهپنداري و اینتذاهم
اما در هر صورت، هر دو . و انتقال مفاهیم در شعر ادونیس با کندي همراه استاین روند تبدیل ولی

را به یک » ققنوس«ت شاعر شخصی»یا » ت فراگیرشخصی»و بدین تبدیل نموده،» ت جمعیفرا شخصی
شود که بنابراین، مالحظه می. انداي از معانی نمادین و ژرف قرار دادهوسیله، اشعار خود را در هاله

برخوردار است و عناصر در » نمادین«و » فرافردي«ت ققنوس در اشعار دو شاعر، از ویژگی شخصی
اي که با اندکی درنگگونهبه. اندهاي محدود معنایی بسیار فراتر رفتهارتباط با وي نیز، از داللت

ت، مفاهیم ایثار، فداکاري توان فهمید که مرگ اسطورة ققنوس، ضمن روایت تراژیک مرگ انسانیمی
. کندو رستاخیز و نوزایی را بیان و تأکید می

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


621 / 1393شهریور 13دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی دانشگاه رازي، 

نتیجه
هر دو شاعر اجتماع و مردم یذهنغدغۀد. گیرندیقرار میدر طیف شاعران جریان سمبولیسم اجتماعشاملو و ادونیس

گذشته به یو فرهنگیادبيهااز میراثياز این روست که در شعر آنان تعهد در برابر مردم و اجتماع، تأثیرپذیر. است
اساطیربهگستردهرویکردي،هایشسرودهنمادینزبانوجامعهروزشرایطبهتوجهباکهاحمد شاملو.  خوردیچشم م

سطحاساطیري درنمادونامفقطگاههیچواستو سنجیده به کار گرفتهعمیقبسیار مواردۀهمدررارویکردینادارد،
در اشعار شاعر دارد اما از اساطیري است که حضوري پرجوش ققنوس یکیةاسطور.نرفته استکاربهويشعرزبانی

ققنوس ةاو اسطور. »ققنوس در باران«شعرش ۀت؛ مگر نام مجموعشاعر هرگز به نام ققنوس در اشعار خود اشاره ننموده اس
ةاسطور. بازآفرینی نموده استةرا به عنوان نماد میالد دوباره و رستاخیز و پیام آگاهی و هوشیاري به جامعه غفلت زد

دوباره و یزندگحول محوریاما همگ،استاستفاده شدهیمختلفيهادر زمینهنیزفینیق یا ققنوس در شعر ادونیس
. اساطیر داردمیاندرراکاربردبیشتریناستادونیسشعردرآتشگاهیتجلّکهققنوس. اندرستاخیز به کار گرفته شده
وتصویرۀدرحاشیشعري دو شاعر،تصاویرادونیس را تسخیر نموده که گاه دیگرشاملو ويققنوس آنچنان تصاویر شعر

و ی امیدواري و آمالو مفاهیم حیات، مرگ، رستاخیز، و حتّسازد،نمایان میراخودواقعیجایگاهتعریف این اسطوره،
با این تفاوت که .نمایندققنوس، ایفاي نقش میةاسطورجهت با مفهوم محوري و مرکزي شاعر نیز همسو و همآرمان

پنداري و ذاتذر همرود و از رهگهاي اسطورة ققنوس فرو میشاملو از همان ابتدا در لواي پوسته
دهد، ولی این روند تبدیل هاي فدادهی، رستاخیز، رهایی را به مخاطب خود انتقال میهمانی، اندیشهاین

.و انتقال مفاهیم در شعر ادونیس با کندي همراه است
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