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 چكيده
پردازد كه به هر طريقي  و حوادثي مي، مذهبي، تاريخي هايتحليل و بررسي شخصيت بهاين مقاله 

بعد از مرگ و  ةو بيانگر تجدد و رستاخيز دوبار، اند ققنوس شدهة گاه اسطور در شعر ادونيس تجلي
ادونيس پيوسته اين  .صورتي رمزگونه مصداق واقعيات جوامع عربي استهاين مفاهيم ب .نابودي هستند

بيند و در تالش است تا با ياري ققنوس  امعه را در گرداب عقب افتادگي و سكون و مرگ مطلق ميج
ادونيس تمدن فينيقيه  ةبه دوران شكوه گذشته كه در انديش، كه نماد هر انسان انقالبي و تجددخواه است

  .بازگردد و انقالبي عليه تمدن كنوني عرب بنا نهد، است

نوع اول كاربردي است كه در ، پردازيم كاربرد ققنوس در اشعار ادونيس ميدر اين مقاله به دو نوع 
و در نوع دوم شاعر ، كند در يك شخصيت و يا در خود شاعر ظهور مي عملكردهاي ققنوسآن يكي از 

 . ايم آورده كاربرد علَمرا با عنوان برد كه ما آن كار ميهصريحاً اسم ققنوس را در متن ب
 
 ققنوسة اسطور، ادونيس ،شعر معاصر عرب :كليديهاي واژه
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 مقدمه
عرب وناقد مشهوري نيست كه در آثارش  هيچ شاعر پرآوازة، جز در مواردي جزئي
به اين ، دانند شعر را مولود اسطوره مي ،برخي در مقام مبالغه .به اسطوره نپرداخته باشد

ناي اصلي قصيده مبدل آميزد تا به سنگ ب معاصر درمي ةمعني كه اسطوره با بنيان قصيد
از يك فضاي بسته و محدود به  را آن را تضمين نمايد وشود و ماندگاري و بقاي آن

اين  ةسر قافل ،شاكر السياب بدر .مرز بكشاند و حد به فضايي خيالي و بي، ماديات
امروز نياز به اسطوره و رمز بيش از هر زمان ديگري احساس «: گويد مي ،كاروان

كنيم كه شعري در آن نيست؛ منظور اين  نكه ما در جهاني زندگي ميچه آ، شود مي
 ...،هايي مادي هستند هايي كه بر جهان فعلي ما حكم فرما هستند ارزش ارزش، است

شاعر به اساطير و عالم خرافات كه پيوسته تأثير و حرارت خود را حفظ ...،پس به ناچار
: 2000، الموسي( »شوند مادي ما محسوب نميچرا كه جزئي از عالم ، برد اند پناه مي نموده

89(.  
 1گرايش به ققنوس

: گويد تحت تأثير قرار گرفتن ادونيس از غرب همين بس كه خود وي مي ةدربار
غرب اروپا نسبت به ملت عرب نقش ، من از نسلي هستم كه در فضاي فرهنگي آن«

محور اساسي  ،تغيير و تحول«توان گفت  مي، )97: 1985 ،دونيسأ( »كندمي يك پدر را ايفا
ة اند كه بر ويران اين انديشه ةكه در بردارند...،دهد آثار شعري ادونيس را تشكيل مي اكثر

، اليوسف( »تر پرواز كند هاي گسترده چيزي بهتر از آن سر برآورد و به افق، هر چيزي
1998 :189(. 

ققنوس ـ  ةوص اسطورخص طوره ـ بهبه دامان اس ناقدان در توجيه پناه بردن ادونيس
تأثير ، دگي ادونيسدان دو حامي و قهرمان بزرگ در زنفق .اند لفي بيان كردهداليل مخت

دو قهرماني ، پدر و استادش انطوان سعاده، هاي او گذاشت عميقي بر افكار و انديشه
 ،ادونيس در حد تقديس«، است هولناكي از دست داده  ةشيو بودند كه شاعر آنها را به

مرگ ...«: گويد سعيد همسر ادونيس مي ) )92: 1960، سعيد( »ا دوست داشتپدرش ر
ترين مهم، رانندگي و سوختن او در برابر چشمان ادونيس خردسالة پدر در اثر حادث
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: 2001 ،الجيوسي( »ققنوس استة خصوص اسطور به، عامل رويكرد ادونيس به اسطوره
810( . 

، اي سرزمين خود بود اي و اسطوره نان افسانهقهرماة جواني شيفت ةادونيس در دور
فينيق سرآمدترين ة كه پرند، هاي باروري و زندگي دوباره پناه بردن وي به اسطوره

وي كه كودكي خردسال بيش ، تلخ سوختن پدر در آتش استة معلول حادث، آنهاست
ن همين توا كه مي پذيرفتن مرگ او تاحدي برايش سنگين بود نبود فراموش كردن پدر و 

انبعاث و زنده  ةسوز و گدازهاي كودكي و جواني را علت خيال پردازي وي در زمين
هر چند ، كه در شخصيت ناخودآگاه وي بي تأثير نبوده است، شدن دوباره دانست

و ، 2ققنوس بعدها در اشعار وي مفاهيم و مصاديقي غير از مرگ پدر يافت ةاسطور
اما اكثر ناقدان . كند اشكال ديگري هم جلوه مي بامرگ استادش انطوان سعاده ققنوس در

 . دانند تر مي در مورد اين نوع كاربرد اساطير همان علت اول را موجه
ة آتشِ حادث، كاربرد فراوان آتش در اشعار ادونيس يكي از ناقدان عربة در زمين

را كه داند چ تأثير نمي را در اين كاربرد بي) ع( هاي امام حسين كربال و سوختن خيمه
هاي مختلف مصائب كربال در آن  شاعر در محيطي رشد كرده كه هرسال به مناسبت

هاي شعري ادونيس تأثير گذار بوده و در  گري شود و اين امر قطعاً درتصوير بازگو مي
 . )128: 1996، برغل( .هاي شعريش منعكس شده است ديوان

است لَم تقسيم شدهپژوهش حاضر به دو قسمت اصلي كاربرد عملكرد و كاربرد ع ،
تحليلي اين دو كاربرد را در شعر  - توصيفية شيو نويسندگان مقاله سعي دارند به

 . ادونيس مورد پژوهش وتحليل و تجزيه قرار دهند

 
 بكارگيري عملكرد

بيان نقش و عملكردي است «معني هب) االستدعاء بالدور( بكارگيري نقش يا عملكرد
نامي از آن شخصيت يا  اينكه بدونشود  ان شناخته مييا اسطوره بد كه يك شخصيت و

صفت يا عملي كه مختص به يك  .)87: 1998 ،مجاهد( »اسطوره در متن برده شود
طور مثال ادونيس هب، شود شخصيت است بر شخصيت ديگري در قصيده عارض مي
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، دهد صفت فداكاري را كه در اصل اسطوره ققنوس وجود ندارد به او نسبت مي
دست آوردن هس در اشعار خود براي رساندن معاني مورد نظر به حد غنا و بادوني

يعني توجهي به اصل ، شود اين نوع از تغيير و امتزاج را بسيار مرتكب مي، مقصود
بلكه هر تغيير و تبديلي كه او را به معناي مقصودش ، اسطوره يا واقعيت تاريخي ندارد

همچنان كه بسياري ديگر از  .كند ه و يا كم ميتر نمايد به واقعيت تاريخي اضاف نزديك
راث ميشاعر بايد فراتر از « اند كه شاعران پيشگام ازجمله صالح عبدالصبور براين عقيده

 . )114: 1978، عباس :ك.ر( »اي بر آن بيافزايد و چيز تازه، برود
پدر  مرگة احتماال فاجع«رهيابي ققنوس به اشعار ادونيس يكباره و آني نبوده بلكه 

) 143: 1381، رجائي( »ققنوس رهنمون شده استة بر اثر حريق شاعر را به كشف اسطور
  شكلي تدريجي رخ و با تحت تأثير قرار گرفتن از آتشي كه پدرش در آن سوخت به

بخشِ ققنوس رمزي از  آن با آتش زندگية او با نگاهي نافذ در قدرت آتش و مقايس .داد
د آورد كه هرگاه فكر ايجاد تحولي نو در يك امر به قدرت انبعاث را در آتش بوجو

البته كاربرد نماد آتش در اشعار  .دمد شرري از آتش ققنوس درآن مي، ذهنش خطور كند
كه آنها را نيز ، شود ادونيس شامل مظاهر ديگر آن يعني رعد و برق و صاعقه نيز مي

 . ايم جزو عنوان عملكرد ققنوس ذكر كرده
ي شاعر براي پدر روشـن است كه خود ققنوس اولين دستاويز ها در اولين مرثيه

كار برده شده هداشتن پدر نبوده است؛ بلكه از برخي عملكردهاي ب شاعر براي زنده نگه
وي  .توان فهميد كه ققنوسي در عمق اشارات وي وجود دارد همچون آتش گرفتن مي

 : گويد مي» د الي الموتئقصا«دوم از ة در قطع
 ﹞︀ ︵︀﹜َ ︡ ا﹜︢ي︑︣﹝َـ︡ ا﹜︤﹡

 َ︫︡ـ ︋︭︡ري ﹜﹙︧﹞︀وات
 ﹞︀︲﹪ و ︠﹙ّ﹩ ︮︡یٍـ﹞َـ﹙﹠﹪ ا﹜

 ﹝﹠﹥ ﹠︀د﹠﹪ ﹝﹟ ا﹒︑﹪
 ﹛ ︀︉ ا﹜﹠︀ر ا﹜︢ي ︲﹞َـ﹥
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 ﹐ ︑︣﹁︣ف ︨﹑م، ﹐︑﹉ ︋︣داً
 ﹋﹢َـرت ﹁﹪ ︮︡ره ا﹜﹠︀ر ا﹜︐﹪
 ﹜﹛ ﹀﹟ ︋︀﹜﹠︀ر و ﹜﹊﹠ّ﹥
)117: 1971 ،︦﹫ادو﹡(.︻︀د ︋︀ ﹜﹙﹞﹠︪︃ ا﹐وَـل

گويي ادونيس هنوز ، از ققنوس خبري نيست گونه كه پيداست در اين شعر ظاهراً آن
اما در وراي  .بار اسطوره ققنوس و كاربردهاي آتي آن نرسيده است هاي پر به درون مايه
 .كه پدر در آن خاكستر شد ،هاي آتشي ققنوسي را حس كرد توان زبانه  مي ،ظاهر قصيده

را به اوج آسمان  هايش روح شاعر پدر همچون آتشي است كه زبانه، در ابتداي قصيده«
 »اي دور دوباره سربرآورد تا از آينده، برد شاعر را با خود مي ةآتشي كه گذشت، رساند مي

اين آتش كه عموماً ، است آتشي كه آتشي ديگر آن را در ميان گرفته )112: 1978، عوض(
نزد ادونيس بيانگرِ بنيان و بذر ، سوزاند نمودي ويرانگر دارد و تر و خشك را مي

به همين دليل ادونيس از اين آتش كه پدر او را  .دي براي بازگشتي دوباره استجدي
و اين همان كاركرد ققنوس ، ور باشد و زبانه بركشدخواهد كه شعله دربر گرفته مي

اما نزد ، هر چند اين آتش انساني را خاكستر كرد .طلبد را از آتش مياست كه شاعر آن
اي را بر انگيخت  الهه...«  انسان كه خاكستر شدن يك چرا، ادونيس اين پايان كار نيست

گذرد تا به آينده  بخشد و از مرزهاي زمان مي كه روح و جان اين جهان را آرامش مي
پدرِ انساني در مقياس كوچك ، تعبيري ديگر به .برسد وآن را فرا رويمان روشن كند

كند مگر براي طلوعي  شود كه غروب نمي رود و به خورشيدي ابدي مبدل مي فراتر مي
ميرد و  خدايي كه مي، دوباره كه پدر شاعر را همچون خداي باروري به ما بنماياند

 . )113، همان( »شود و مرگش برابر با مرگ طبيعت است دوباره زنده مي
 ةهاي اسطور اين قصيده از اولين قصايدي است كه ادونيس در آن يكي ازمشخصه

و اينك  .كار گرفته استهصريحي به ققنوس ب ةشاربدون هيچ ا، ققنوس يعني آتش را
  :آوريم مي، اي به ققنوس نشده چند نمونه از اين نوع كاربرد را كه در آن صراحتاً اشاره

ُ︸ ︀﹪﹁ ً﹥﹝﹚ ُأ﹁﹪﹆ 
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َ﹇ ︀﹪﹆﹚ 
 و ﹝ِ︤قِ ︖َ︡ـديُُ︫︡ـ ︻﹙﹩ ︑َ

 و ا︻︭︿ ︋﹥ و ِ︣ـقِ
 ه ر﹝︀دٌ ﹜︺﹏ُـ ﹁﹪

  )66: 1988︦، ﹫ادو﹡( . أ︋︐﹊︣ﹳ ا﹜﹀︖ً︣ـ ا﹜﹠﹆﹪
گيرد و گويي  ادونيس ظلمت و اضطرابي كه وجودش را فرا گرفته هدف مي

خواهد  سپس از اين اضطراب مي، طلبد عملكرد ققنوس را از اضطرابات دروني خود مي
كه تجدد و رستاخيز شاعر را همچون طوفاني ويرانگر از بين ببرد و آن را مبدل به 

هاي تجدد  بر ويرانه ،ي تجددي جديدترها نمايد تا شايد جوانه) ققنوسي( خاكستري
رسد كه ادونيس با بازنگري در تجددگرايي و  نظر مي چنين به .آورد خاكستر شده سر بر

، داند ها را منشأ تجددي دوباره مي هايي شده كه اين نگراني نو آفريني خود دچار نگراني
توان  يك ديد كلي ميدست آورد؛ با هنهد تا تجددي نوتر ب تجدد خود را زير پا مي لذا

 : هاي محوري ادونيس در اين قطعه را چنين خالصه كرد انديشه
نه تنها ، آيد وجود ميهظلمت و تاريكي و اضطرابي كه درون انسان يا اجتماع ب 

وجود آمدن هبلكه وجود آنها امري ضروري براي ب ،شود باعث نابودي و انحطاط نمي
 . يك انقالب و رستاخيز دوباره است

و در همين ، تجددي ديگر است كه بايد بدان دست يافت، وراي هر تجدد در 
طلبد كه  خاكستري از تجدد فعلي مي، راستا است كه ادونيس از اضطراب دروني خود

 . بنيانگذار تجددي واالتر براي فردا باشد

﹜︺﹏َـ ﹁﹪ ر﹝︀ده ( ادونيس در اين قطعه بصورتي ضمني نقاب ققنوس بر چهره زده 
 . كند و خود را آفريننده يك تجدد در فردايي نو توصيف مي )ا﹜﹠﹆﹪ ا︋︐﹊︣ ا﹜﹀︖︣

» رجاء«ة و در قطع» قصائد التنتهي«ة در قصيد) قصائد أولي( ادونيس در ديوان
ادونيس در اين ، نامي از آن بياورد بي آنكهپردازد  دوباره به كاربرد نقش ققنوس مي

باروري است ة را كه اله »عشتار«، ندپرورا قطعه درپي انقالب و رستاخيزي كه در سر مي



 123/  تجلّي ققنوس در اشعار ادونيس

 

كند تا شايد در اين نقش بتواند در  را در وراي قناع ققنوس ظاهر ميداند و آن تأثير مي بي
اين نوع كاربرد اسطوره  .ما چيزي به بشريت هديه دهدة فضاي پريشان و مضطرب زمان

وي را به تحريف به همين دليل بسياري از ناقدان ، در اشعار ادونيس بسيار رايج است
گيرد و عشتار را  اما ادونيس آرمان خود را در پيش مي، كنند اسطوره و تاريخ متهم مي

بازگشت و ة تر از انديش كند و براي او چيزي مهم ققنوس و ققنوس را مهيار معرفي مي
شكند تا شايد از آن فرمولي براي  ها را در هم مي اين ساختارة او هم .تجدد وجود ندارد

 : هدفش بازسازي كند تحقق
 ︊﹥ﹳ أن ﹳ︽﹠ّ﹪ ﹝︹ ا﹜﹫︃س︀ ︫︺︣ﹳ ﹨َ
 ︻﹙﹩ ا﹜﹠︀ر و︺︐︀دًـ

 أ︵﹀︃تٌ ا﹜︊︢ورﹳ ﹁﹪ أر︲﹥
  )85: ﹨﹞︀ن( .وا︐︣﹇️ ︻︪︐︀ر، ︀︫﹞﹢︻ًـ

شود تا فرمول زندگي دوباره  عشتار به ققنوس تبديل مي، ها با اين تداخل عملكرد
طور كه اما همان، با يأس استهرچند كه اين دگرگوني همراه ، وجود آيدهبعد از مرگ ب
يأس و نااميدي و يا اضـطراب و پريشـاني در اشـعار ، گفته شد» قلق«ة قبالً در قطع

در در همين زمينه در جايي ديگر  .آغاز تجدد و انقالبي دوباره استة ادونيس خمير ماي
 : گويد مي» أوراق في الريح«مجموعه شعر 

  )11 :﹨﹞︀ن( .︫︺﹙﹤ٌ ︻﹙﹩ ︗︊﹏ ا﹜︐ُ﹫﹥ ﹩﹇﹙﹆
شعر ادونيس است اين بار خود در نقش مجموعه  كه دومين هقصيدهمين در 

كند كه او را به جلو سوق  در وجود خود نيرويي را حس مي، شود ققنوس ظاهر مي
اي  اين شعر ادونيس انديشه .دهد تا قدم در راه نهد و اين انديشه را عملي كند مي

كه غير ممكن است ادونيس در  چرا، شخصي نيست كه فقط خودش را در برگيرد
گويي  .به فراموشي بسپارد، پيرامون خود را چه خوب و چه بدة شعرش ملت و جامع

 و، دنبال وي تكرار كندهخواند تا ملتش آنرا ب دونيس ميااين شعر سرودي ملي است كه 
و جاي شگفتي نيست اگر ادونيس خود را ، در مسير تجدد و پيشرفت به دنبالش بيايد
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ة خود و تجربة چه آنكه شاعران از قديم بين تجرب«، ام و حامي اين رسالت بداندپيشگ
آنها در راه هدايت و پيشرفت ملت ة هم .اند اي را حس كرده انبياء روابط ناگسستني

 ». با اين تفاوت كه رسالت انبياء رسالتي آسماني است، اند خود دچار رنج و عذاب شده
 . )77: 1997 ،زايد(

با اين تفاوت  .با قناع تشابه زيادي دارد، قش و عملكرد شخصيت يا اسطورهن  كاربرد
كاربردن نقش هاما در ب، شود بيشتر خود شاعر در نقش شخصيت ظاهر مي، كه در قناع

يا عملكرد نوعي امتزاج و اختالط وجود دارد كه حاصل آميختن نقش يك شخصيت در 
اوراق في «از مجموعه شعر اين شعر مانند  .بدون دخالت شاعر، شخصيت ديگري است

 : در آميخته است) ع( كه ادونيس نقش ققنوس را با حضرت مسيح» الريح
 َ︡و أ﹝︦ ﹝︀ت وا 
 ﹝︀ت ︻﹙﹩ ︮﹙﹫︊﹫﹥ 

 ︠︊︀ و ︻︀د و﹨︖ﹳ﹥ ﹝﹟ ا﹜︣﹝︀د وا﹜︡︗﹩ ︑︃︗︖︀
 ﹝︓﹙﹉ ︀ ﹁﹫﹠﹫﹅ﹳ ﹁︀ض ︊ّـ﹥...
  )51: 1988︦، ﹫ادو﹡(.ر﹝ُـً︡ـهﹳ  ً︀﹠︱︐︐ّ﹩ ا﹜︢ي﹝ﹳ، ﹝︀ت ︋︀︨︴︀ً ︗﹠︀ًـ﹥...

در اين چند بيت ، بكارگيري ققنوس در تمام اين قصيده واضح و روشن است
و با آميختن دو نمونه از مصاديق ، دارد) ع( اي گذرا به مرگ مسيح ادونيس اشـاره
ديگري از واقـعيت تاريخي بر غناي مضـمون  يكي از عالم اسطوره و، زندگي دوباره
كند كه هرچند  اين ابيـات به ققنوس گوشزد مي اليالبهوي در  .افزايد مورد نظر مي

و هدفش   آرمان، و با زنده شدن او، 3به صليب كشيده شد اما دوباره زنده شد) ع( مسيح
ة انداز  ها كه به ها را فرا گرفت و ملت نيز كه رسالت او بود زنده شد و تمامي سرزمين

از ) ع( فداكاري مسيح .تندهاي ماسه هستند از پيروان رسالتش هس ها و دانه شكوفه
عشق و زندگيش همه را در بر ، اي بود كه بعد از زنده شدن گونههب، ديدگاه ادونيس

هرچند خاكستر شدن مسيح همان در ، را خاكستر كردند گرفت حتي كسانيكه او
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اما ادونيس چنين فداكاري مسيح آسايي را از ققنوس ، ققنوس استة آميختن با اسطور
 . راگير و جهاني باشدكه ف، طلبد مي

تا اينجا نماد آتش را كه در شعر ادونيس مظهر ققنوسي غايب از صحنه است در دو 
با نگاهي به ديوان  .نموديمبررسي » وراق في الريحأ«و »د اوليئقصا«ديوان اول وي يعني 

كه » مهيار« ةخصوص در قصيد بينيم به نماد آتش را در صدر مي» أغاني مهيار الدمشقي«
 ودعو«ة در قطع، بخشد اي كه خود به مهيار مي هاي اسطوره نيس پس از توصيف جنبهادو

سوزاند تا از نو  ها را مي ها وعادت سنّتكند كه همه  او را در آتشي نمايان مي» للموت
 : بنياني جديد بنا نهد
 ﹞ ︀﹠︋︣︱﹫︀ر

︣قﹳ ﹁﹫﹠︀ ﹇︪︣ة ا﹜ـ︀ةـ﹫ 
 ﹞﹑﹝ًـ ا﹜﹢د︺﹤ـوا﹜︭︊ً︣ـ وا﹜

... ︀﹠أر︲ًـ ︀زو︗﹤ ا﹖﹜﹥ و ا﹜︴︽︀ة ︀ 
)150 :1996︦، ﹫أدو﹡( .﹜﹙﹠︀ر ﹩و ا︨︐︧﹙﹞

را سالح دست خود علي عشري زايد اين مهياري كه ادونيس آنة با استناد به گفت
را سپر بالي خود كرده تا از گزند مخالفان  آنواقع خود شاعر است كه  در، كرده است

گويد كه مهيار ما را در  ليل وقتي ميهمين د به .و نيروهاي حاكم بر جامعه در امان باشد
و الجرم ، دهد كه در راه است اي نزديك و تجددي مي كوبد گويي خبر از آينده هم مي

تجلي نموده ) خود شاعر( بايد تسليم آن شد؛ تسليم آتشي سوزان كه در وجود مهيار
د نما( به تعبيري ديگر ادونيس سرزمين خود را به تسليم شدن در برابر آتش .است
 اي نهد و به او بعدي اسطوره ادونيس نقاب مهيار را بنا مي، خواند فـرا مي) تجدد

هرچند كه شخصيت مهيار از « .بخشد مي، ) برگفته از ققنوس كه همان آتش است(
اما تالش ادونيس بر آن است كه با ، اي نيستهاي اسطورهجهت تاريخي حامل ويژگي

اساطيري مهيار ة چهر ...اي ببخشد اي اسطوره وهبخشيدن نيرويي خارق العاده به او جل
 .)147-146: 1381، رجائي( »است تمرد بر طاغيان و سلطه طلبان و نماد زندگي دوباره
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توان به صراحت دريافت كه منظور از  مي» وجه مهيار«ة البته در جايي ديگر در قطع
اعر است كه عليه آرمانِ رستاخيز و انقالب ش، مهيار زده شده استة آتشي كه در چهر

 : و پيام آور افول و زوال اين تمدن است، كند تمامي اركان تمدن فعلي عرب قد علم مي
 و︗﹥ ﹝﹫︀ر ﹡︀رَ

 ، ﹤﹜﹫﹀︣قﹳ أرض ا﹜﹠︖﹢م ا﹔ـ︑
︑ ﹩ّ︴︐ م ا﹜ـ﹨﹢ ذا﹢ـ﹀﹫﹚﹥ 

 ﹁﹢ل︣ق ا﹔︋﹫را﹁︺︀ً 
 ﹨︀د﹝︀ً ﹋﹏ًـ دار

)158: 1996︦، ﹫أدو﹡(.﹨﹢ذا ︣﹁︰ ا﹖﹝︀﹝﹥
 : توان چنين تصوير كرد شعري را مية لي اين قطعبطور كلي عناصر اص

 . خود شاعر =مهيار 
 . مهيار ظهور نمودهشخصيت ققنوسي كه در  نماد انقالب و رستاخيزِ =آتش 

 . نظام حاكم بر جوامع عربي= خليفه 
 . تمدن اسالمي ـ عربي كه ادونيس در مقابل آن ايستاده= امامت 

اين قطعه بدان اشاره شده از همان تفكر  همچنين پرچم افول و انحطاطي كه در
 .شود ناشي مي، كه معتقد است تمدن عرب در سرازيري انحطاط و زوال است، ادونيس

عنوان هدر ديوان أغاني مهيار الدمشقي ب» ساحر الغبار« ةاي كه براي قصيد و در مقدمه
 : اين فكر را بيان كرده است ،سروده» مزمور«

 ﹠ُ﹤ًأ﹋︐︪︿ﹳ ﹡︊︣ةً ﹜︺︭︣﹡︀ و ︾ُ
 ...ًـ︐﹑﹛ﹳ ﹋︀﹜︐﹢︑﹫︀ء ︻َ︭︣ ︐﹀︐ّ️ﹳ ﹋︀﹜︣﹝﹏
 ︻﹤︻︭︣ ا﹜َ︡ـ﹝﹫﹤ و ا﹜﹀ّ︤ا

  .︡ارٍ ﹐ ﹇︣ار ﹜﹥ـ︻︭︣ ا﹡...
 ...إ﹡﹠﹪ ﹡︊﹪َـ و ︫﹊ّ︀ک
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)168-167: ﹨﹞︀ن( .إ﹡ّ﹠﹪ ︖﹤ً ︲︡ ا﹜︺︭︣...
عربي قابل پذيرش نيست از مهمترين عوامل ة فكر ادونيس كه براي جامعة اين شيو
بسياري از نويسندگان عرب به اين افكار  جهتهمين  به .دآي حساب مي شهرت او به

 ...مرتد و، شعوبي، با صفاتي همچون ويرانگر« و، اند تاخته و او را مورد انتقاد قرار داده
زين ه سهيل«از جمله اين نويسندگان خانم  .)401: 1999، جحا( .»توصيف شده است

و  داند ويرانگر مي اي س را انديشهدونياَة انديشاست كه شاعر معاصر سعودي » العابدين
 . كند اعالم انقالب مي ،دونيس بر ميراث اسالمي و زبان عربياَ معتقد است كه

يابيم كه اين انديشه ـ كه خود ادونيس  مي هاي شعري ادونيس در با نگاهي به ديوان
ه تجلي والبته در اين مقاله تنها ب، فرماست داندـ همه جا حكم را سازنده و متجدد ميآن

توان در  هاي اين فكر را مي بارزترين نمونه .ايمآن در ققنوس و آتش ققنوس پرداخته
توان  زير مية عنوان مثال در نمونهب .مشاهده كرد» أغاني مهيار الدمشقي«ديوان 

 : وضوح ديدهدورنمايي كلي از فكر ادونيس را ب
 ︱﹢ر ـأ︫︺﹏ ﹡︀رًـ ا﹜، رضأ﹁︐ ︋︀︋︀ً ︻﹙﹩ ا﹔

 ︖︢ورـ︵﹠︀ً ﹝﹟ ر﹝︀د ا﹜︠︀﹜﹆︀ً و...

 ﹝﹟ ا﹜︣︻︡ وا﹜︭︀︻﹆﹤ ...
 )158: 1996︦، ﹫ادو﹡( .︀ر﹇︀ً ﹝﹢﹝﹫︀ء ا﹜︺︭﹢ر

شود و با آتشي كه رعد و صاعقه را  ادونيس خود در نقش ققنوس زمانه ظاهر مي
كند تا  تمدن كنوني را خاكستر مية رود و ريش تا اعماق فرو مي، هم بدان افزوده

كند كه بايد خاكستر شود  را به يك موميايي تشبيه ميكه آن تمدني .سرزميني نو برپا كند
ها براي  هاي تازه از زير خاكسترش سر بر آورند؛ اين گونه آتش افروزي تا جوانه

 ةرسيدن به خاكستر تجدد در اشعار ادونيس بسيار است كه مجالي براي پرداختن به هم
و در آن  هستند وي اين مضامينهاي شعريي كه حا آوردن نمونه آنها نيست و ما تنها به

 : كنيم كند بسنده مي نقش ققنوس در شاعر ظهور مي
)178: ﹨﹞︀ن( .أ﹇﹢ل أر︲﹪ ︋﹊َ︣، أ︣ق ﹝﹫︣ا︔﹪
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كند كه در تمام افكارش  يك سرزمين جديد مية ميراث گذشته عرب را دست ماي
 . دل بدان بسته است

﹝︀ «: برد لذت مي گويي از آتش و سوختن»  رماد «ة در جايي ديگر در قطع
اي در نظر ادونيس اندازه اين آتش به ))55: 1988︦، ﹫ادو﹡( »﹝︀ أ︗﹙ّ﹥، ︣﹅ًــا﹜ روعًـأ

: رسد تقديس مية كند كه به درج بزرگ جلوه مي
 )252: 1996︦، ﹫ادو﹡( »︾﹫︣ أ﹡ّ﹪ ︫︀︻َ︣ أ︻︊︡ ﹡︀ری«
)287 :﹨﹞︀ن( »︖﹞︣ة ا﹜︓︀︣ةـ﹞︡﹠﹤ و ا﹜︺︪︉ﹳ ﹢﹜︡ﹳ ﹁﹪ ا﹜ـ﹡︀ر﹡︀ ︑︐﹆︡م ﹡﹢ ا﹜«
)2738: 1996︦، ﹫ادو﹡( »︑﹀︐ّ︐﹪ وا ﹪﹇︣︐︀ ︋︢ور«
 ...︀ـأدا︻︉ ︑︀ر، أ﹜﹢ ﹝︹ ︋﹑دي«

﹁﹕︐︣ق ...︀ـو ﹁﹪ ︵︣ف ا﹒︠︣ ﹝﹟ ا﹜﹠︀ر أ︋︡أ ︑︀ر، أ︨﹆︳ ︻﹙﹫︮ ︀︣ة و ︮︀︻﹆﹤
 )243: ﹨﹞︀ن( »و﹫︡اً

 شود و گاه آتش را دستاويز افكار آتش متحد ميگاه خود با  هااين نمونه ةدر هم
 . كند تا همان ساختار هميشگي انبعاث را بسازد خود مي

آخرين ، براي پايان دادن به مبحث كاربرد عملكرد ققنوس و تجلي آن در شخصيات
شخصيت حالج در نظر ادونيس ، نمونه را از شخصيت مذهبي حالج انتخاب نموديم

بر اي است كه  انديشمندان و فالسفهة او از جمل .شكن است سنّتشخصيتي «
وقضاوت ، ادونيس استة البته اين عقيد )151: 1998، دونيسا( »اند گرايي شوريده سنّت

تاريخ و تصوف نسبت به اين صوفي شهيد سواي تفكر ادونيس است كه همه چيز را از 
است كه در اشعار او  جهتهمين  به .نگرد فكر دگرگون طلب و انقالبي خود مية زاوي

هاي  شود كه از واقعيت عارض مي هاها و اسطورهشخصيتهميشه صفت يا عـملي بر 
هاي مذهبي در اشعار  اما اين نكته حائز اهميت است كه شخصيت، تاريخي بيگانه است

و شاعر براي رهايي از بعد ، شوند ادونيس گاه از بعد مذهبي و اسالمي خود خارج مي
-مي يابد ظاهرتر كه شمول بيشتري مي وي را در يك بعد عام، صرفاً مذهبي شخصيت

 : گويد چنين مي» الموت المعاد« ز از » الحالج ««ة ادونيس در قطع، كند
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 ︱︣اءـ﹞︧﹞﹢﹝﹤ ا﹜ـر︪︐﹉ ا﹜
 وادج ︋︀﹜﹙﹫︉ا﹔ ـ﹞﹠﹀﹢︠﹤ُر︪︐﹉ ا﹜

 ︋︀﹜﹊﹢﹋︉ ا﹜︴︀﹜︹ ﹝﹟ ︋︽︡اد
ُو ︋︺︓ُ︑︀ر ︀﹠︉︣﹆﹛ا ︀﹠ 
 ﹞︺︀دـ﹠︀ ﹁﹪ ﹝﹢︑﹠︀ ا﹜﹁﹪ أر︲ٌ

 وا﹜﹠︀ر ﹁﹪ ︻﹫﹠﹫﹉...
 ﹙︧﹞︀ء﹜ ﹞︐َ︡ـ︖︐︀﹤ ︑َ﹝ﹳ

 ﹝﹟ ︋︽︡اد  ً︀︊﹋﹢﹋︀︴﹙︹ﹳ
 ﹞﹫﹑دـو ا﹜ ﹞﹑ً ︋︀﹜︪︺ِ︣ـ﹝

...َ﹥︽﹛ ︀ ﹛ـا﹜︣︻︡ ا﹥︡﹫﹚︖ 
 ا﹜﹆︪﹢ر﹤ ﹁﹪ ﹨︢ه ا﹔رضِ

 ) 310 :1996أدو﹡﹫︦، ( .︖︢ورـ︀ ︫︀︻︣ ا﹔︨︣ار و ا﹜
، زايد( »رمزِ جاودانگي راستي و مقاومت ونماد پيروزي است ،حالج در اين قطعه«
و از نقاب حالج براي ، كشاند را نيز به عالم اسطوره ميادونيس حتي حالج  .)116: 1997

 . كند هاي خود استفاده مي ابراز افكار و انديشه
گويد  سخن مي ،او ابتدا از تاريخ و ظلمي كه از سوي حكومت وقت به حالج شده

ادونيس سپس نقش ، كند كه از ظلم به ستوه آمده است و او را چنان توصيف مي
دهد اما اين بار آتش ققنوس آتشي عرفاني و الهي است؛ ادونيس  ققنوس را به حالج مي

نهد و سپس ققنوس را نقاب  اي او را به كناري مي آورد وآتش اسطوره ققنوس را مي
در اين شخصيت  ،كند و از آتش عرفاني و الهي كه حالج در آن فنا شده حالج مي

گرچه او را بر ، سي استخود ققنو، اكنون حالج .دمد آميزشي كه خود درست كرده مي
كشد كه زندگي و برخاستني  اي از آتش در چشمان او زبانه مي اما شعله، كنند دار مي

اين زبانه كه در وجود حالج است او را به آسمان بغداد ـ ، دهد نزديك را مژده مي
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 .درخشد اي مي و همچون ستاره، برد شهري كه وي در آن به دار آويخته شدـ باال مي
كند و يا  ادونيس خود را با حالج يكي مي، حامل شعر و زايشي دوباره استآري او 

 . داند خود را در اين زايش و ميالد از پيروان حالج مي
 ادونيس در اين قطعه به حالج هويت و شخصيتي داده است كه ما را به ياد مسيح

ن توصيف كرد و او را چنا، درآميخت) ع( درآنجا كه ققنوس را با مسيح، اندازد مي) ع(
اينجا نيز ، ورزد عشق مي، كه به تمام بشريت و حتي كساني كه او را بر صليب كردند

با رفتن تو : گويد اي از آن را آورده و به حالج مي ادونيس در شخصيت حالج شمه
تواني دوباره باز گردي و اين ركود را  چيزي براي اين جامعه باقي نمانده و فقط تو مي

طور خالصه هب .اره از ميان برداري و تنها اميد اين مردمان تو هستيبا رستاخيزي دوب
در ) ع( توان گفت كه حالج ادونيس همان ققنوس است كه با شخصيت مسيح مي

را نيز ) ع( مسيح، حالج را بر دار آويختند و فتواي سوختنش را صادر كردند، آميخت
 . برخاستني دوباره در راه است اما اين پايان كار نيست بلكه زندگي و، بر صليب كردند

 
 كارگيري علَمهب

كار بردن مستقيم شخصيت و آوردن نام شخصيت هب ،كارگيريهمنظور ازاين نوع ب
البعث « ةو در قصيد» أوراق في الريح« ققنوس براي اولين بار در ديوان، در متن است

اسمي از  ن اينكهبدو، كند در قالب يك جسم محسوس ظهور مي» الحلم« ةقطع، »والرماد
يعني ادونيس اولين بار در اين اشعار ابعاد كلي ققنوس را براي ما روشن  .آن آورده شود

اي كه بر روي بالهايش اخگري است اسمي به  اين در حالي است كه از پرنده .كند مي
سپس ، دارد پرده بر مي» حلم« ةآورد؛ اما از زمان و مكان و روياي وي در قطع ميان نمي

 . رساند رستاخيز و خاكستر را به اوج خود مية انديش ،» نشيد « ةطعدر ق
يعني ، گيرد بيشتر از نوعي قناع ناتمام بهره مي، ادونيس در اين نوع كاربرد ققنوس

گويي  ،و خود را مخفي كند چنين نيست كه ادونيس كامالً در پشت ققنوس قرار گيرد
تر به ميدان آمده تا با اخگري كه  با نيرويي تازه تر و همراه اين بار جسورتر و فداكارانه
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ة روياي ويرانگر و در عين حال سازندة هم، كشد در دستانش و در درونش زبانه مي
 : كند اول اين چنين ققنوس را معرفي مية او در قطع .خود را تحقق بخشد

 أ﹙﹛ﹳ أنُـ ﹁﹪ ︡ي ︗﹞︣ة
 ٍ︣︀︵ آ︑﹫﹤ً ︻﹙﹩ ︗﹠︀ح 

 ﹝﹟ أ﹁﹅ٍ ﹝︽︀﹝ٍ︣
︀﹫﹁ ا﹜︺︭﹢ر أ︫﹛ﹳ ﹥︗︀︵︣﹇ ً︀︊﹛ 

 أ﹙﹛ أنُـ ر︐﹪ُـ ︗﹞︣ة ٌ...
︺﹙︊﹉َـ︋ ﹪﹠﹀︴ًـ  ، ﹢ر﹨︀ ︴﹫︣ﹳ ︋﹪ ﹜︊ٌ

َ︋︢﹞ ّ﹉︊﹚︺︋ 
﹤︑﹢﹝︋ َ﹤ّ﹛﹢﹞ َ︣︀︵ ﹤﹫﹁ ︀ل﹆ 

 ︖︡︡ ︋︀︨﹛ِ ︋︺︓﹥ٌـو﹇﹫﹏ ︋︀︨﹛ِ ︾︡ه ا﹜
  )47: 1988︦، ﹫ادو﹡( .﹁﹅ﹳوا﹜︪﹞︦ﹳ ﹝﹟ ︭︀دهٌ و ا﹔، ︐︣قﹳًـ

نوعي شناساندن خود شاعر به ، اسطورهعالوه بر شناساندن يك  اين معرفي ادونيس
راتي جزئي در اصل اسطوره ققنوس ـ مانندافزودن يچرا كه با تغي، هستخواننده نيز 

، كارگيري آن توسط شاعر را نيز به خواننده القاهبة ديد و انديشة صفت فداكاري ـ زاوي
 . كند و به تعبيري نيز تفاوت ميان ققنوس اسطوري و ققنوس ادونيس را بيان مي

و ، كند هاي اصلي ققنوس را در خود حس مي ادونيس در اين قطعه يكي از ويژگي
 او را به گذشته و به شهر كارتاژ و بعلبك و حوادث آن ـ از جمله، اين حس دروني

ها و مراسم مذهبي و جايگاه ققنوس در آن شهر كه با مرگي فداكارانه خود را  قرباني
كشاند؛ اما ادونيس در اينجا از واقعيت  كند ـ مي تر مي فداي فرداي جديد و افقي وسيع

ِ فداكاري را كه در اصل اسطوره اثري از آن نيـست با  كند و ويژگي اسطوره تجاوز مي
توان  هاي مرگ انطوان سعاده را نيز مي و اينجاست كه بارقه، آميزد مرگ ققنوس در مي

كند؛ ققنوس شهر كارتاژ را  ادونيس خود يا استادش را با ققنوس يكي مي، درك كرد
مردم و ، خواهد با سوختن خود و ادونيس با اخگري كه در دل دارد مي، دهد نجات مي
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ها را در  كنوني خود را از سستي و كهنگي برهاند و رستاخيزي فراگير كه افقة جامع
نوردد بوجود آورد؛ و اينجاست كه ادونيس يك بعد اسطوري را با بعدي انساني در  مي
 . تا خورشيد و افقي روشن بوجود آيد، آميزد مي

به صراحت ، از همين قصيده» ترتيله البعث«و»  نشيد « ةدر ادامه ادونيس در قطع
و اميد ، برد خواند و اسم ققنوس را براي اولين بار در اشعارش بكار مي ققنوس را فرا مي

در گفتگويي با ققنوس داليل اما در ابتدا ، كند وآرزو رستاخيز را در مرگ او متبلور مي
پرسد؛ گويي ادونيس مقابل ققنوس ايستاده و هدف اين نوع مرگ را  مرگ وي را مي

 : كند براي خود روشن مي
 ︉ﹳ أيُـ أُ﹁﹅ٍ ︑︣وده؟ـ﹁﹫﹠﹫﹅ﹳ إذ﹫﹚﹛ا َ﹉﹠︱ 

 ︊ّـ﹥؟و﹝︀ ﹨﹢ ا﹜︓﹢ر ا﹜︢ي ︑︣︡ه ـ ا﹜﹙﹢ن ا﹜︢ي ︑ُ
 ﹁﹫﹠﹫﹅ﹳ ﹝︀ ﹊﹢نﹳ؟

.)49: ﹨﹞︀ن( ﹖︫︀رة ا﹖︠﹫︣ة؟و﹝︀ ︑﹊﹢ن ا﹜﹊﹙﹞﹤ ا﹔︠﹫︣ةُ ـ ا
ققنوس را با غربت خود به هنگام مرگ پدر قياس ة در ادامه ادونيس مرگ غريبان

مرگي ، همان مرگ انطوان سعاده است، كند؛ و به تعبيري ديگر اين نوع مرگ غريبانه مي
گويي ادونيس با اين نوع  .كه پدر و مادري نبودند كه براي آن نوحه و شيوني كنند

آنچنان ) است  كه شايد همان غربت استادش به هنگام مرگ( س غربت ققنوس راقيا
ادونيس اين بار هم بعد انساني ديگري را  .كند داند كه غربت شاعر را محو مي فراگير مي

 : كه همان غربت است به اصل اســطوره افزوده است
 ﹞﹫️ﹳ ︾︣︋︐﹪︑ُ ︾︣︋︐ُ﹉ ا﹜︐﹪

 ﹞﹢تﹳ وًـ﹜َ︺︀ً ︋︽﹫︣﹨︀︾︣︋︐ُ﹉ ا﹜︐﹪ ︑َ...

 ﹞﹢︔َ﹅ِ ︋︀︠︐﹠︀﹇﹥ٌـ﹐ أمُـ ﹁﹢ق ︮︡رکَ ا﹜...
 ﹐ أبًـ ﹳ َ﹉﹫﹫﹠﹢ُـ ﹇﹙︊﹥ٌ

﹉ُ︐︋︣︾ ،︀﹫﹁ ︡ﹳ﹫﹢﹛ا ،﹪︐︋︣︾ 
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 ︐︣قﹳ︾︣︋﹤ ﹋﹏َـ ︠︀﹜﹅ٍ ًـ
)50:﹨﹞︀ن(.ﹳ﹢﹜َ︡ﹳ ﹁﹫﹥ ا﹔﹁﹅ﹳ

همراه  چرا كه به، داند اما ادونيس اين غربت را غربتي بنيان گذار و احيا كننده مي
عين حال فداكارانه در راه تحقق رستاخيز و در راستاي  مرگي غريبانه و مشتاقانه و در
شود و ققنوس   در ادامه ادونيس با ققنوس خاكستر مي، هموار كردن مسير ديگران است

روست كه ادونيس از  و از اين ، كند كه خود را فداي نسل شاعر كند را تشويق مي
 : پس آن باشد مرگي فداكارانه كه افق و طلوعي روشن در، طلبد ققنوس مرگ مي

  ،أ︐︣قﹳ
 ﹁﹅ﹳ ـ ﹢﹜︡ﹳ ﹁﹪ُـ ا﹔﹁﹅ﹳ﹊︊︣ ﹁﹪ُـ ا﹔

...﹅﹫﹠﹫﹁ ︀ ﹉﹚︓﹞ ، 
 . ︀ أّـ︀ ا﹜︣﹁﹫﹅

 ︫︊︀︋﹠︀ ﹁﹪، ︀ ﹁﹫﹠﹫﹅، ﹜﹙﹞﹢تٌ...
︀﹠︑︀﹫ ﹪﹁ ٌت﹢﹝﹚﹛ 

 ︋﹫︀درَ، ﹝﹠︀︋︹َ
 ، ﹜﹫︦ ر︀ح و︡ة

)51:﹨﹞︀ن(.و ﹐ ︮︡ی ا﹜﹆︊﹢ر ﹁﹪ ︠︴﹢ره
اين بار ، كند ي خود توجيه ميادونيس پس از اينكه داليل مرگ ققنوس را برا

اش را براي او نيز توجيه  خواهد داليلي براي ققنوس بازگو كند كه مرگ فداكارانه مي
و به ، تحرك آن خروش و جنبشي بياندازد تا در جامعه و وضعيت مسكوت و بي كند

اند و هيچ  بازگشت اند و دچار مرگي بي اين ملتي كه در گرداب نابودي غرق شده
بنابراين تنها راه نجات از ، زندگي دوباره ببخشد، كنند و حركتي را شروع نمي رستاخيز

او در  .مرگي كه رستاخيز و زندگي دوباره را در پي دارد، ديدگاه ادونيس مرگ است
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خواند و اميد و  بار ديگر ققنوس را فرا مي» ترتيله البعث«ة ديگري از همين قصيد ةقطع
 : بيند آرزو را تنها در وي مي
 ︣﹅ـ﹠﹫﹟ و ا﹜ـ﹁﹫﹠﹫﹅ﹳ ︀︵ ︀︣ ا﹜

 ﹁﹪ ا﹜︽ٌ︡ یَـ︡︱﹢ر ا﹜︧︣﹝ـز﹝︀﹡﹉ ا﹜︽︡ ـ ا﹜...
︡︻﹢﹞ :ً﹥﹠﹫︵ ︣﹫︭︑ ﹤︋ ً︀﹆﹛︀︠ ︣﹫︭︑ ﹤︋ 

 ﹁﹫﹠﹫﹅ﹳ ﹁﹪ ︵︣﹆﹉ ا﹜︐﹀️ ﹜﹠︀...
ّ︡︑ُـ و و ا﹟ 58: ﹨﹞︀ن(.﹁﹫﹠﹫﹅ﹳ(  

بنابراين ، خواهد كه در اين فردا به جامعة وي نيز لطفي كند ادونيس از ققنوس مي
 : بايد بميرد تا زندگي ملتش آغاز شودققنوس 
 ﹁﹫﹠﹫﹅ﹳ ﹝️، ﹁﹫﹠﹫﹅ﹳ ﹝️...
 ︣ا﹅ﹳـو﹜︐︊︡أ ︋﹉ ا﹜، ﹁﹫﹠﹫﹅ﹳ

 ﹜︐︊︡أ ا﹜︪﹆︀﹅ﹳ
 ﹫︀ةُـ﹜︐︊︡أ ا﹜
  .︀ ︮﹑ة، ︀ ر﹝︀د، ﹁﹫﹠﹫﹅

)58، ﹨﹞︀ن( .﹁﹫﹠﹫﹅ﹳ ﹝️ ﹁︡یٍ ﹜﹠︀ ...
حتي در اين راه از واقيعت ، كند تجدد و رستاخيز بسيار تالش مي ادونيس براي

و مفاهيمي را كه فراتر از يك سوختن عادي براي تولدي دوباره ، گذرد ه نيز مياسطور
شقايقي كه در ، داند ادونيس رويش شقايق را مظهر حيات مي .بخشد به آن مي ،است

 .تموز به زندگي دوباره استة بازگشت دوبارة رويد و نشان اساطير از خون تموز مي
را بي تأثير دانسته و ققنوس را تنها كسي گويي تموز  ،ضمني ةادونيس با اين اشار

اما گاه  .رسد كند و به فريادشان مي داند كه ظلمت و تاريكي ملتش را درك مي مي
اين امر يا از حوادث و وقايع جامعه پيرامون او اثر  .شود ادونيس از تالش نااميد مي

هاي گرفتاري نااميدي شاعر از عدم بهبود اوضاع و خشم او از«پذيرفته ويا متأثر از
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شاعر تمام گذشته خود را فراموش ، )51: 1383، عرب( »استاي خاص  ملتش در برهه
گيرد كه  او را چنان فرا مي، كند و نا اميدي و يأسي كه حاصل محيط اطرافش است مي

هايي كه زندگيش را در  ها و هدف برد؛ همان آرمان هايش را زير سوال مي تمام انديشه
اإلله « ةدر قصيد» أغاني مهيار الدمشقي«ادونيس در ديوان  .است راه آنها صرف كرده

كَنَد و آروزي  اما اين بار دل از ققنوسش مي، آورد دوباره ققنوس را به ميدان مي» الميت
كند كه ققنوس از خاكسترش متولد  و دعا مي، بازگشت براي او دارد مرگي مطلق و بي

 پسو اين ، از مرز آتش و خاكستر باالتر نرودتأثير باشد و  و سحر و جادويش بي، نشود
از آن است كه در قصايد قبلي خود پيوسته در رؤياي انبعاثي بوده كه در نظر او تحقق 

 : نيافته است
 ، ا﹜︣﹝︀د ︮﹙﹫️ﹳ أن ︑︷﹏ ﹁﹪

 ﹐ ︑﹙﹞ ا﹜﹠︀ر أو ︑﹀﹫﹅︮﹙﹫️ﹳ أ
...﹅﹫﹠﹫﹁ ︀ ️ﹳ﹫﹚︮ 

 أن ︡أَ ا﹜َ︧ـ︣ﹳ و أن ﹊﹢ن 
 )223 :1996︦، ﹫أدو﹡(.﹝︀د﹝﹢︻︡﹡︀ ﹁﹪ ا﹜﹠︀ر ﹁﹪ ا﹜︣

ظاهرا عدم ، خورد اما اين دعا مداوم نيست و ادونيس اين خشم گذرا را فرو مي
او را در ، هايش از جانب ققنوس جواب ماندن خواسته تحقق رستاخيز در جامعه و بي

اما اين ، به مرگ ابدي و بدون رستاخيز مجدد مشتاق كرده است »اإلله الميت«ة قصيد
ادونيس همچون رودي پرخروش بعد از ، حساسي و عاطفيِ گذراستيك جوشش ا

يابد و به انكار مرگ ويرانگر و  شود و مسير را باز مي طوفاني ويرانگر دوباره آرام مي
كند؛ و در برابر اين  و حس رستاخيز طلب و متجدد خود را دنبال مي، پردازد مطلق مي

 : آورد ر تسليم فرود ميكند باز هم س را برپا مي رستاخيز كه ققنوس آن
 ︗︣اس و ا﹜︴︣﹅و︐﹠︑ ︀﹝﹠﹫︉ ا﹔

 ﹞︡﹠﹤ ـ﹨︖︣ة ا﹜︪﹞︦ ︻﹟ ا﹜ ﹁﹪
︀﹠﹛ ︶﹆ا﹜︣︻︡ ︻﹙﹩ ا﹜︐﹑ل، ا ︉﹛ ︀ 
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﹅﹫﹠﹫﹁ ︀﹠﹛ ︶﹆ا 
 )282: ﹨﹞︀ن(.︤﹠﹤ـ︑︐︿ ﹜︣ؤ︀ ﹡︀ره ا﹜

دمد تا  ققنوس اين بار آتشي سوزناك و غمگين دارد و رؤياي انبعاث را مي
ادونيس ققنوس را با خورشيد مقايسه ، باره بوجود آيدخاكستري براي رويشي دو

رستاخيز ققنوس نيز ، طور كه خورشيد بعد ازغروب طلوعي دوباره داردهمان .كند مي
يك انسان ، ققنوس در شعر ادونيس يك انقالبي فداكار، حتمي است، بعد از مرگ

ر نقش خود گ و بيان، شكند ها را در هم مي سنّتمتجدد و يك حركت عظيم است كه 
از برد و گاه اندوهي ـ كه ناشي  كه گاه اورا تا اوج مي، سوريه استة ادونيس در جامع

 . گيرد سكوت و بي تحركي جامعه است ـ او را فرا مي
 

 نتيجه
اي  سوي آيندههپيرامون خود را بة كند تا جامع ادونيس از هر دستاويزي استفاده مي

شود اما هيچگاه در طول  اميدي بر او چيره ميهرچند گاه ياس و نا، تر سوق دهد روشن
هاي  هاي ادبي از اين افكار و آرمان ادبي خود چه در اشعار و چه در ديگر فعاليتة دور

ظهور اين افكار در شعر ادونيس همان زمين ة زمين .نوگرا دست برنداشته است
كه او  اسطوره در دستان ادونيس چون سنگ گران بهايي است .حاصلخيز اسطوره است

 . تراشد به ياري ذهن خيال پردازش هر بار از آن پيكري نو مي
گاه آتش در شعر ادونيس است بيشترين كاربرد را در ميان اساطير  ققنوس كه تجلي

اي از آتش  ديگر اساطير را نيز شعله، اي كه حتي با استفاده از تكنيك قناع گونههدارد ب
رسيم  كلي مية هاي شعري ادونيس به اين نتيج كند؛ با خواندن ديوان ققنوسي تلقي مي

جامعه و سرزمين اوست كه با بي مهري آنها روبرو شده ، ادونيسة كه بزرگترين دغدغ
كند تا جـامعه  و همچون يك ساربان پيوسته در هدايت و به پيش رانـدن آنها تالش مي

ا برايش تصوير تر ر تر و فردايي روشن برهاند و افقي وسيع را از جهل و عقب ماندگي
سعي در تحقق ، و با گريز از واقعيت حاكم بر جوامع عربي به عالم اسطوره .نمايد
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ة و از مهمترين دستاويزهاي او در اين راه نماد آتش برگرفته از اسطور .آرمان خود دارد
 . ققنوس است

 هانوشتپي
دازد و پس از انمياي است كه خود را در ميان آتش  اي افسانه پرنده )ققنوس(فينيق  .1

آورد  آيد كه فينيق از آن سر بر مياز ميان خاكسترش تخمي بوجود مي ،هايش بالسوختن  
اين افسانه متعلق به قوم فينيقي است كه بعدها در . گيرد دوباره از سر مي را و زندگي

در ادبيات فارسي آن را ققنوس  ه وهاي ديگري بكار برده شد هاي شرق و غرب با نام تمدن
 .نامندمي

 .ادونيس بعدها از اين اسطوره در تبيين مسائل اجتماعي و قومي استفاده كرد .2

 اشعار نوع در اين. اين است غيرِ) ع(البته عقيده ما مسلمانان در باب حضرت عيسي  .3
شخصيت مسيح را از متون غير بسياري از شاعران پيشگام معاصر عرب،  همچون ادونيس

 .است اسالمي الهام گرفته

 
 ع مناب

، عمال األ، )1971( ،حمد سعيد أ علي ،أدونيس
 . 1ط

 . منشورات داراآلداب، بيروتأوراق في الريح،  ،)1998( ،ـــــــــــــــــ

 . داراآلداب منشورات، بيروت، ، )1988( ،ـــــــــــــــــ

دار ، دمشق ،، )1996(،ـــــــــــــــــ
 . 

.2، ط ةدارا﹜︺﹢دزمن الشعر، بيروت، ، )1998( ،ـــــــــــــــــ
 .1، ط  دارا﹜︺﹢دةلنهايات القرن، بيروت،  ﹤﹁︀︑، )1980(، ـــــــــــــــــ
 .، بيروت، داراآلدابةا﹜﹞︺︀︮︣ ﹤ا﹜︺︣︋﹫ ﹤ا﹜︪︺︣ درا︨︀ت ﹁﹩ ا﹜︪︺︣ ﹤︨﹫︀︨، )1985(، ـــــــــــــــــ

 .1طالشعر العربي المعاصر من خالل أغاني مهيارالدمشقي، تونس، ، )1996(برغل، محمد سعد ، 
، الشعر العربي الحديث من أحمد شوقي إلي محمود درويش، بيروت، )1999(جحا، ميشال خليل، 

 دار 
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الدكتور  ، والحركات في الشعر العربي الحديث،  تجاهاتاإل، )2001( الخضراء،ي، سلمي سالجيو
 .1ط،  مركز دراسات ، عبد الواحد لؤلؤه، بيروت

 .1هاي رهايي، انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، چ، اسطوره)1381(رجائي، نجمه، 
دار ، الشعر العربي المعاصر، فياستدعاء الشخصيات ، )1997(زايد، علي عشري، 

. الفكر
 .1شعر، ط ﹤﹝︖﹙، دار البحث عن الجذور، بيروت، )1960(،  سعيد، 

 .، الكويت، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، عالم )1978(عباس، احسان، 

سي دانشگاه فردوانتشارات ، شعر و نقد معاصر عرب ةدونيس در عرصأ، )1381( ،عباس، عرب
 .1چ، مشهد
، بيروت، الشعرالعربي الحديثي الموت واالنبعاث ف ، )1978( ،ريتا، عوض

 2ط، للدراسات والنشر
 . للكتاب ، أشكال التناص الشعري، )1998( ،احمد، مجاهد

 . اتحاد الكتاب العرب، دمشق، والحديث قراءات في الشعر العربي المعاصر، )2000( ،خليل، الموسي
 .منشورات اتحاد الكتاب العرب، الشعر العربي المعاصر، دمشق، )1998(، اليوسف، يوسف سامي

 
 

 

 


