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طائر الموت واالنبعاث في شعر نيما والسياب؛ دراسة مقارنة حول
قصيدتي ققنوس ،والقصيدة والعنقاء
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علی بشيری
أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربیة و آداهبا جبامعة کاشان ،ایران

المل ّخص

2

للطائر األسطري ضوري بي ر يف األد والللسل  ،تطرقت هذه الدياسة إلی با الكشف عن بیلیة ضوري طائرین أسطريیني يف مساضة
صغ رة من األد وتيیان داللتهما عند شاعرین بي رین یعدان من أبرز املؤسسني للشعر العريب واللايسي احلداثر ومها السیا يف قصیدت
«القصیدة والعنقاء» ونیما یرشیج يف قصیدت الشه رة اليت تعترب أوىل قصائد احلداثة وهي قصیدة «ققنرس» وبل ذلك بعد مقدمة قص رة
ضرل الطائر األسطري  ،وميكن أن نعترب هذه الدياسة يف عداد دياسات التراز أو قل إهنا تنديج يف إطاي اإلجتاه اللرنسي اجلدید لألد
املقاين الذ یيحث عن ضوري املیثات األدبیة يف اآلدا املختلة والذ من شأن أن یيحث يف األدبني من أجل تتيع التأث رات أو عن جمرد
مشاهبة .ميكنك أن حتصل علی اشرتابات واختالفات عدة بني هاتني القصیدتني .أما االشرتاك الرئیس فهر استخدام األسطرية يف بلتا
القصیدتني لتمثیل خلق األثر اللين مبرت یأيت حبیاة جدیدة تتمثل يف تكرن أثر فين جدید علی صعید تايیخ األد اللايسي املعاصر،
وتكرن شعر احلداثة عند نیما وعلی صعید تكرن وجرد عام عند السیا  ،علی أنقاض الشاعر /ققنرس عند نیما وعلی أنقاض القصیدة
املتكرنة سابقا عند السیا  .وقصیدة نیما «ققنرس» حتظى بينیة سردیة عرب انسجام شيكة من الدالالت وتراعي تقنیة املعادل املرضرعي
بأقصى ديجاهتا تيعد جر القصیدة بشكل تام عن الغنائیة واملياشرة ،لكن السیا یش ر إىل قویت املديوسة يف القصیدة بغنائیة ومياشرة
أبثر.
الكلمات ال ّدليليّة :األد املقاين ،الشعر املعاصر ،املرت واالنيعاث ،نیما ،ققنرس ،السیا والعنقاء.

 .1تايیخ الرصرل8348/8/2 :
 .2العنران اإللكرتوينshmotoun.arabic@yahoo.com :

تايیخ القيرل8341/6/2 :
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.1المقدمة
 .6-6إشکاليّة البحث

حتتل الطیري األسطريیة مساضة بي رة من املعتقدات األسطريیة يف العامل وتظهر هذه الطیري بأمساء وأوصاف خمتللة مبا فیها
ققنرس والعنقاء أو السیمرغ وهلذه األمساء وأوصافهم ضوري بي ر يف ثنایا جسد النص األديب والللسلي والعرفاين اللايسي
والعريب؛ إذ ميكننا إعداد قائمة بي رة من أمساء األدبا والشعراء القدماء واجلدد واللالسلة والعرفاء الذین تأثروا هبا ومنهم فریدالدین
العطاي ،واللردوسي ،وشها الدین السهرويد  ،وأبرضامد الغزايل ،والسنائي ،واخلاقاين ،وصائب التربیز  ،وناصر خسرو،
وأخران ثالث ،وشلیعي الكدبين و ...وإیلیا أبرماضي ،وشلیق معلرف ،وخلیل ضاو  ،وأدونیس ،وعيدالرها اليیايت...،
(علر  22 :8483 ،ومابعدها ،والعظمة ،8116 ،ویاضقي 222 :84۳۱ ،وما بعدها و141ومابعدها ،وحممد :848۱ ،
 272ومابعدها و 121و.)122
غدا استخدام الرمرز يف الشعر املعاصر من أبرب میزات  .یعين الرمز ابتشاف تشاب بني شیئني ابتشافاً ذاتیا ،فهر ال
یشرتط التشاب احلسي بني الرمز واملرمرز إلی  ،فالرمز «بعد اقتطاع ِمن ضقل الراقع یغدو فكرة جمردة ،و من هنا الیشرتط التشاب
احلسي بني الرمز و املرمرز ،بل العربة بالراقع املشرتك واملتشاب الذ جيمع بینهما بما حيس الشاعر و املتلقي» (فترح:1894 ،
.)19
یعتقد علي عشر زاید بأن الرمز وسیلة لالحياء ومن أفول وسائل التصریر الشعریة اليت ظهرت يف الشعر املعاصر ویسعی
الشاعر من هذا املنطلق وياء ابتشاف وسائل تعي ریة ،یغين هبا لغت الشعریة ،وميكنها من االحياء مبا یصعب حتدیده ووصل من
مشاعره وأضاسیس وأبعاد يؤیت الشعریة املختللة (عشر زاید.)104 :2009 ،
الیلعل الرمز شیئاً إذا أقحم علی العمل االديب دون أن یتناسب وسیاق «فالقره يف أ استخدام خاص للرمز التعتمد علی
الرمز نلس مبقداي ما تعتمد علی السیاق» (عزالدین امساعیل ،بدون تايیخ)200 :؛ فعلی الشاعر املعاصر أن یكرن السیاق
املناسب للرمز وِمن جهة أخری جيب أن جيید يبط الرمز بتجربت الذاتیة ،حبیث تكرن قرهتا التعي ریة ناشئة من بیلیة استعماالهتا
والیلرق أن تكرن الرمرز املستخدمة يف القدم أم ال وأن تكرن «مرتيطة عرب هذا التايیخ بالتجاي األساسیة النمطیة (أ
برصلها يمرزاً ضیة علیالدوام) ( »...م .ن )188:؛ بل املهم أن حتكي عن احلاضر والتجربة احلالیة.
أما فیما یتعلق باألسطرية ميكن القرل بأن األسطرية إجابةٌ للمعمی وسرالرجرد عند اإلنسان ماقيل التايیخ .إذن األسطرية
ترافق الللسلة يف حماولت لطرح قوایا واليحث عن إجابة هلا ،لكن األسطرية تقرم بذلك عربالدياما والتمثیلیة واللعل والتجربة
والكشف والشهرد وال تقرم باليحث العقالين والتحلیل والتأمل العلمي بما هر شأن الللسلة (آنترنیر مرينر 204 :1194 ،و
.)202
تستخدم األسطرية سحریة الكلمات البتسا سحریتها ،إذ نری أن الكلمات يف بل لغة ذات طابعني :طابع الداللة علی
املعاين املياشرة للمعطیات و طابع سحر إحيائي .فكلمة القمر علی سيیل املثال تدل على شيء مستدیر مستینر ول معان
أخری يف النلس وهي األسراي والتلرن والغمرض و أیواً الشعر یستخدم هذا الطابع للغة .فالشعر واألسطرية متشاهبان يف هذه
النقطة ،فكالمها یصرضان ویلمحان ویدالن ویش ران ویتأيجحان بني املقرلة والشطحة وحتمالن الكث ر من املعاين دون تقدمی

طائر املرت و النيعاث يف نیما و السیا ؛ دياسة مقاينة ضرل قصیديت ققنرس ،و القصیدة و العنقاء34/

معنی واضح متني دقیق و«من هنا نستطیع فهم السيب الكامن وياء هجرم الللسلة علی الشعر بدایة عهدها؛ فقد يأی
افالطرن يف ب تاب اجلمهريیة ضروية استيعاد الشعراء من اجلمهريیة اللاضلة اليت تقرم علی العقل ،ألن السماح بالشعر یعين فتح
الطریق أمام األسطرية» (فراس السراح .)22 :1887 ،وهذه املیزات هي من أهم األسيا اليت أدت إلی استخدام األسطرية
يف الشعر املعاصر.

األهميّة والهدف
.8-6ال ّ
ضرورة و ّ
حتاول هذه الدياسة أن یديس بیلیة ضوري الطائر األسطري عند شاعرین ضداثریني یعتربان من عالمات فايقة یعزى إلیها بدء
اجتاه الشعر احلر يف األد املعاصر ومها نیما یرشیج اإلیراين يف قصیدت الشه رة ققنرس وقصیدة القصیدة والعنقاء للسیا الذین
وظلا هاتني الشخصیتني األسطريیتني للحدیث عن مرضرع مشاب ميكن القیام باملقاينة بینهما واظهاي ما يف هاتني القصیدتني
من مشاب وخمتلف.
 .9-6أسئلة البحث
 .1ما هي املوامني اليت استلهمها الشاعران من الطائر األسطري ؟
.2بیف ضرل الشاعران الطائر األسطري واملومرن املتعلق ب إىل جزء من نسیج القصیدة؟
.1ما هر املتشاب واملختلف يف هذا الترظیف األسطري ؟
 .3-6خلفيّة البحث
تناول الكث ر من النقاد اإلیرانیني هذه القصیدة بالديس والتحلیل وميكن اعتياي پرينامدايیان يف بتاب «خانهام ابری است»
(بیيت غائم) سنة 191ه.ش مبنشريات سروش ومحیدیان يف بتاب «داستان دگردیسی» (قصة التطري) یتطرق إىل مس رة تطري

الشعر عند نیما یرشیج نشرت عام 1191ه.ش مبنشريات نیلرفر من أهم الياضثني الذین بتيرا عن هذه القصیدة يف دياساهتم.
وهناك بتا حلمیديضا شع ر وتران وفایي حتت عنران «راهی به نشانه  -معنا شناسی سیال ،با بررسی موردی ققنوس
نیما» (طریق إلی علم السیما (السیمیاء) – الداللة الدینامي ،ققنرس لنیما منرذجا) 1199ه.ش مبنشريات علمی فرهنگی
یيحث الياضثان يف هذا الكتا

عن عناصر اخلطا

يف قصیدة ققنرس لنیما وأیوا يف بتا

لشمیسا عنران «راهنمای

ادبیات معاصر» 1191هـ.ش مبنشريات میرتا ضدیث عن ققنرس لنیما ضرل مخس صلحات یقاين فیها بني ققنرس نیما

وققنرس العطاي ویشید بكیلیة استخدام نیما لققنرس ویری أن العطاي مل یصب يف ترظیل هلذه األسطرية .قام حممد ضسني
جراي يف مقال ل بدياسة مقاينة بني ققنرس نیما وألياتروس ليردل ر الشاعر اللرنسي الشه ر بعنران «تحلیل تطبیقى شعر
ققنوس و آلباتروس؛ دو شعر از نیما وبودلر» ،نشر يف يبیع 1199هـ.ش

مجلة پژوهشهای زبان و ادبیات

فارسی وبعد أن وصلهما بالتشاؤم یری أن نیما متأثر باألد اللرنسي بشكل عام ويف قصیدت ققنرس متأثر بيردل ر شاعر
الرمزیة واحلداثة الشه ر .وهناك يسالة الدبترياه لرضا ناظمیان بعنران «الشعر الحر بین االدبین العربی و الفارسی» نرقشت

جبامعة العالمة الطياطيائي1192 ،ه.ش .لكن الياضث يف حبث مل خيصص سطريا بث رة بقصیدة ققنرس لنیما ومل یتطرق إطالقا
إىل قصیدة السیا املعنرنة بـ القصیدة والعنقاء بل قاين بني ققنرس نیما وأسطرية مترز عند السیا ومن الدياسات اليت تيحث
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عن الطائر األسطري بشكل عام وضوريه يف األد هر بتا سلر العنقاء لنذیر العظمة برزاية ثقافة دمشق عام  1882الذ
یيني املراصلات واخلصائص اليت تتعلق بالطیري األسطريیة مبا فیها العنقاء ومثیالهتا من مثل سیمرغ واللینیق والسمندل وما إلی
ذلك من الطیري األسطريیة وهناك أیوا دياسات تطرقت إىل السیا من أمهها االسطرية يف شعر السیا لعيدالرضا علي:
االسطرية يف شعرالسیا دايالرائد العريب – ب روت – الطيعة الثانیة  .1894النر يف هذا الكتا ضدیثا عن العنقاء أو
القصیدة والعنقاء عند السیا  /.وبتا عیسى بالطة بديشابرالسیا ضیات وشعره دايالنهاي للنشر ،ب روت/ 1871
ضیديترفیق بیورن بديشابرالسیا يائد الشعرالعريب احلدیث ،سلسلة األعالم من األدباء والشعراء دايالكتب العلمیة– ب روت–
الطيعة األوىل  / 1881إضسان عياس :بديشابرالسیا املرسسة العربیة للدياسات والنشر-ب روت-الطيعة السادسة / 1882
أنطرنیرس بطرس ،بديشابرالسیا شاعرالرجع بدون تايیخ ،املؤسسة احلدیثة للكتا « / .بدي شابر السیا ويیادة التجدید
يف الشعر العريب احلدیث» ،سامي سریدان ،داياآلدا  ،ب روت ،الطيعة األوىل عام  .2002خيتص هذا الكتا بأيبعة قصائد
من السیا وهي قصیدة هل بان ضيا وأنشردة املطر واملسیح بعد الصلب /.بدي شابر السیا  ،يیتا عرض ،أعالم الشعر
العريب احلدیث ،املؤسسة العربیة للدياسات والنشر ،الطيعة األوىل .1891 ،حتدثت الناقدة يف هذا الكتا عن يف القریة الظلماء
وأنشردة املطر ومدینة بالمطر ومرضى غیالن ويضل النهاي /.اإلیقاع يف شعر السیا  ،سید اليحراو  ،نراية للرتمجة والنشر،
القاهرة /.1882 ،رمز و اسطوره در شعر معاصر ایران و عرب بررسی تطبیقی رمزگرایی در شعر بدر شاکر
السیاب و مهدی اخوان ثالث عنوان کتاب لمحمد جاسم ،منشورات نگاه ،چاپ اول.4931 ،

وهناك يسائل تناولت ضیاة الشاعر السیا وشعره باليحث والدياسة مثل يسالة الدبترياه ألمحد صاحل حممرد عيد يب بعنران
«شاعر الرافدین بدي شابر السیا عام»  1187-1182هـ جبامعة األزهر /املرت يف شعر السیا ونازك املالئكة ،دياسة
مقاينة عنران يسالة لعیسى سلمان ديویش جبامعة بابل بعام  /.2001االلتزام يف شعر بدي شابر السیا ألمل دیير عنران
يسالة نرقشت عام  1892باجلامعة األمریكیة.
املقاالت اليت تناولت قصیدة ققنرس لنیما یرشیج باليحث والدياسة هي« :تحلیل شعر ققنوس نیما با نگرشی به
اندیشههای گاستون باشالر» ،محمد حسین جواهری وآخرون ،بهارستان سخن ،سال ،8شماره ،43بهار و

تابستان « /4934بررسی عناصر مدرنیسم در شعر ققنوس» ،سعید حسام پور و سید فرشید سادات شریفی ،شعر
پژوهی (بوستان ادب) ،سال ،۱مشايه ،8هباي/8412کاربرد نظریه نشانه شناسی مایکل ریفاتر در تحلیل شعر

ققنوس نیما ،علیرضا نبیلو ،پژوهشهای زبانشناختی در زبان خارجی ،دوره  ،4شماره  ،2پاییز و زمستان/4931

«تحلیل شعر ققنوس نیما بر اساس نظریه سیستمی نقش هالیدی» ،حسن قمی ،4983 ،همایش کشوری افسانه،
اراک ،انجمن علمی آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی استان مرکزی.

وبعض املقاالت اليت تناولت شعر السیا باليحث والدياسة هي:
«األسطريه و الرمز يف شعر بدي شابر السیا » ،قیس خزائل« / ،الرمزی اإلحيائی يف شعر بدي شابر السیا » ،خ ری
عچرش ،الرتاث األدىب ،السن الثانی  ،العدد السادس./نشان شناسى قصیده ِسلر أیر «بدي شابرالسیا » ،ابراهیم انايى

طائر املرت و النيعاث يف نیما و السیا ؛ دياسة مقاينة ضرل قصیديت ققنرس ،و القصیدة و العنقاء3۱/

بزچلرئى ،جمل اد

عرىب ،سال  ،4مشايه  ،4زمستان « / 8418نقد توصیفى -تحلیلى اسطوره در شعر بدرشاکر

السیاب» ،یحیى معروف ،فصلنامه نقد و ادبیات تطبیقى ،سال اوّل ،شماره  ،3خرداد  4934ه.ش ./پایاننامه

«الرومانسی يف شعر العراق املعاصر ،بدي شابر السیا  ،نازك املالئک  ،عيدالرها بیاتى ،أدونیس ،صالح عيدالصيرين
مرذجاً» ،عادل آزاد دل ،دانشگاه تهران 4934،ه.ش/.مقایسه بازیابى اسطورهها در شعر بدر شاکر السیاب و
سیاوش کسرایی ،ماندانا هاشمی ومنصوره شیرازی ،مجموعه مقاالت همایش بین المللی میراث مشترک ایران و
عراق ،ج« / .41بررسی تطبیقی اسطوره در شعر شاملو و بدر شاکر السیاب» ،سعدیه اصالنی ،مجموعه مقاالت
همایش بین المللی میراث مشترک ایران و عراق ،ج.41
أما الذ النراه يف هذه الدياسات وهر اجلدید يف هذه الدياسة حتلیل قصیدة العنقاء والقصیدة عند السیا اليت مل یهتم إلی
الياضثرن إال ما حتدث عن نذیر العظمة يف بتاب سلر العنقاء يف سطري قلیلة جدا ،واملقاينة بني ققنرس نیما ،والقصیدة والعنقاء
للسیا وبیان املتشاهبات واملختللات يف استخدام مومرن املرت واالنيعاث املتمثل يف الطائر األسطري لإلشاية إىل ص روية
اللن والشعر وتكرین عند الشاعرین.

 .5-1منهجيّة البحث واإلطار النّظري
إ ذا کانت املديسة اللرنسیة التقلیدیة هتتم باألد املقاين ضاصرة جمال اليحث يف التأث ر والتأثر فاملديسة اللرنسیة اجلدیدة
اإلصالضیة تری أن « األد املقاين هر اللن املنهجي ،الذ یيحث عن عالقات التماثل ،والقرابة ،والتأث ر ،وتقریب األد من
األشكال املعرفیة والتعي ریة األخرى ،أو تقریب األعمال والنصرص األدبیة من بعوها ،بعیدة بانت يف الزمن أو اللواء ،شرط
أن تنتسب إلی لغات متعددة أو ثقافات خمتللة ،وإن کانت هذه جزأ من تراث واضد ،وذلك من أجل وصلها ،وفهمها وتذوقها
بشكل أفول»(برونیل وآخرون.)8۳2 :8116 ،
تعترب دياسة املیثات األدبیة من جماالت التأث ر والتأثر يف اليحرث املقاينیة اليت تقرتن باملديسة اللرنسیة لألد املقاين وهي
الكشف عن بیلیة ضوري األساط ر القدمية يف ثنایا األد احلدیث واملعاصر أو األد ما بعد األسطري  -إذا جاز التعي ر -
فیمكن لياضث األد املقاين أن یتناول ضوري األساط ر املختللة مثل مترز وأوزیریس و ...يف الشعر العريب املعاصر بالديس
واملقاينة أو یيحث عن ضوري أساط ر وخرافات مثل بیجمالیرن أو شهرزاد يف األد الروائي املعاصر« .واملهم أن یتيني الدايس
مالمح صرية هذه املیثة أو تلك يف مصاديها ،لیتيني بعد ذلك التحرالت اليت طرأت علیها ضني انتقلت من بیئتها إىل بیئة
األد العريب شعره ونثره ،الختالف طيیعة اللغتني أو اليیئتني أو العصرین أو األدیيني» (املرسی .)42 :2007 ،فیهتم الياضث
يف هذه الدياسة بكیلیة استخدام األسطريتني املتماثلتني ویديس ضوري الطائرین يف قصیدة الشاعرین اإلیراين والعراقي وما هلما
من اشرتابات واختالفات يف ترظیف األسطرية .
م ا اللرق بني األسطرية واألسطرية األدبیة اليت یستلهم الكاتب يف خلقها األساط ر اليدائیة عند االنسان؟ یرى اسرتوس أن
األد من ضیث الشكل واملرضرع منتج من األسطرية .ویرى ألير أن هناك صلة عمیقة بني األد واألسطرية ومشاهبة مؤداها
أن األد واألسطرية بلیهما یتسمان ب األضاسیس والتخیل ویتطرقان إىل مراضیع وملاهیم خمتللة متنرعة .ولیست هناك أیة
أسطرية أدبیة التتجدد وهذا التجدد هر مرضرع األد املقاين (جراي 42 ،44 :1194 ،و .)42ویرى برونل أن األسطرية
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ضكایة منسجمة منسقة مسيقة لألد  .لتحلیل اآلثاي األدبیة املستلهمة من األساط ر جيب اليحث ضرل بعض األمري منها
بشف األسطرية وبیلیة ضوريها يف النص ،وااليتياط بني األسطرية وبني بنیة النص من ضیث الشخرص والزمان واملكان،
االيتياط بني النص الذ استخدم األسطرية وبني التايیخ الذ یتحدث عن هذا النص ،املناسية بني النص وبني خالق  ،امللاهیم
واملوامني اليت اقتوت ضوري األسطرية يف النص (م.ن47 :و.)49
ومبا لقصیدة ققنرس نیما من بنیة سردیة متماسكة یستعصي فهمها على القايئ عند انلراط هذا التماسك إذ سیؤد هذا
االنلراط إىل عدم متثل احليكة عند القايئ ،ولكرن القصیدة استعاية مرسعة الميكن استیعا هذه االستعاية عند تالشي أجزاءها
قريت أن أتناول يف هیكلیة اليحث بل قصیدة على ضدة بالدياسة مث أتطرق إىل املناقشة ضرل املتشاهبات واالختالفات يف
القصیدتني .بما فعل ذلك بعض الياضثني املتخصصني يف األد املقاين مثل عيده عيرد ،ماجدة محرد وغسان السید يف
دياستهم املسماة باألد امل قاين مدخالت نظریة ونصرص ودياسات تطيیقیة إذ قامرا بدياسة بل شخصیة وأدهبا على ضدة؛ مث
تناولرا االختالفات واالشرتابات باليحث والدياسة (عيرد وآخران.)2000 ،

.8البحث و التحليل

یتناول الدايس يف هذا القسم من اليحث مقاينة غ ر ملصلة بني ققنرس والعنقاء وما یصل بینهما من القراسم املشرتبة
واملتشاهبات؛ مث حيلل القصیدتني ويف األخ ر یربز علي املقاينة بني القصیدتني ویرضح املتشاب واملختلف بینهما.

 .6-8ققنوس والعنقاء
ققنس أو ققنرس معر للظة إغریقیة وهي بربنرس ویعترب اليعض ققنرس حتریلا لللظة فنیكس وهراللینیق لدى العر طائر
أسطري مجیل الغناء جيلس على مرتلعات جيال شاهقة أمام الریاح وترتلع من منقايه أصرات غریية جتمع الطیري ضرل فیقرم
باصطیادهم والیرلد طلال ولكن بعد ألف سنة عندما حيني مرت یيين حمرقة مرت بنلس  .ویشعل فیها الناي حبربة جناضی  ،ضتی
إذا اضرتق واستحال يماداً مث بیوة ومنها یرجد ققنرسا آخر (یاضقي 141 :84۳۱ ،وما بعدها ).
العنقاء طائر أسطري مصر األصل وبان املصریرن القدماء یتصريون علی هیئة لقلق وأما الیرنان والرومان ،فقد تصريوه علی
شكل طاووس أو نسر .وقد نسجت ضرل مرت  ،ووالدة خلل أساط ر بث رة ،منها أن یعرد إلی مصر ،بل مخسائة ،أو ألف
وأيبعمائة وواضد وستني عاماً ،فینشيء عش  ،مث ميرت ،ومن جثت خترج عنقاء جدیدة .ویقال :إن ینقر صديه ضتی تتدفق من
الدماء اليت خيلق منها خلیلت  .بما یقال :إن حيرق نلس يف عش  ،ومن يماده خيرج ولده (ضليب 24 :2۰۰3 ،و.)22
یيدو أن يضیل األساط ر يف األزمنة القدمية بان أمرا مألرفا؛ إذ ميكن أن جند الكث ر من هذه األساط ر و اخلرافات اليت ميكن
العثري علی مثیالهتا يف مناطق أخری من املعمرية «ویكلي أن نذبر هنا بأن الشعر اليت بانت تنتقل من مكان إىل آخر
بسيب احلرو أو التجاية أو اليحث عن مكان أبثر خصربة أو أ سيب آخر بانت حتمل معها آهلتها وعقائدها لتحتلظ هبا
لنلسها أو لتنشرها بني الشعر األخرى ،وقد ختتلف أمساء هذه املیثات ،ولكن مومرناهتا وأضداثها تكاد تكرن واضدة
(املرسی.)41 :2007 ،
1

2

1 .kuknos
2 .Phoenix- Phenix

طائر املرت و النيعاث يف نیما و السیا ؛ دياسة مقاينة ضرل قصیديت ققنرس ،و القصیدة و العنقاء3۳/

إذا قمنا باملقاينة بني العنقاء وققنرس أو اللینیق فكالمها لیس هلما زوج وبل منهما متتد ساللتهما عن طریق االضرتاق على
الناي وخروج طائر آخر عن الرماد أو إجياد بیض الطائر مع الرماد بعد االضرتاق وقیل :إن اللینیق طائر مصر أسطري  ،أمجل ما
تكرن الطیري .بان یظهر مرة بل مخسة قرون  -يف مصر ،قادما إلیها من أعماق جزیرة العر  ،لیحل يف هیلربرلیس (معيد يع،
الشمس) .وهر فرید يف نرع ولكن هناك الكث ر من األوصاف املختلف علیها واحلدیث ذوشجرن (عصلري.)221 :2۰۰8 ،
أما ما یتمیز ققنرس ب عن العنقاء فهر الغناء الذ جيمع ب الطیري األخری والنراه ذلك عند اللینیق.
یتصل الطائران بيعض العناصر االيبعة أ الناي وبالتايل الرماد اتصاال وثیقا فإذا بانت احلیاة تتصل بالتغ ر اليطيء فإن الناي
تقرت من التغ ر السریع وهي داخلیة وخايجیة إذ یترفر يف السماء ویستقر يف القلب« تصاعد من أعماق اجلرهر وتتيدی لنا
ضيا ،مث تعرد فتهيط إلی قلب املادة وختتلي بامنة منطریة باحلقد واالنتقام.وهي الرضیدة من بني مجیع الظاهرات ،اليت ميكنها أن
تتقيل بلتا القیمتني املتوادتني :اخل ر والشر .تتألق يف اللردوس وتستعر يف اجلحیم وعذوبة وعذا  .خمترب بدایة ويؤیا هنایة ،مسرة
للطلل جيلس ودیعا قر املرقد ،غ ر أهنا تعاقب علی بل العصیان إذا ما أيید الدنر منها بث را والعيث بلهیيها» (باشالي،
.)88 :8183
وینيين ترمیز الرماد يف بادئ األمر علی أن جلاء ونلایة تيقی بعد مهرد الناي وانطلائها ومن منظاي إنساين إن یراز جثمان
اإلنسان الذ یيقی بعد انطلاء الناي اليت متثل احلیاة .بذلك یتصل الرماد بالناي باجللاف .ومن منظاي أبربالیيسي (آخر
الزماين) إن ینم عن عيث احلیاة وسخافتها .یقرتن أیوا بتجدید احلیاة (شرالی ،1197،ج۱۱ :4وما بعدها) .ونری ذلك يف
أسطرية اللینیق والعنقاء إذ یتحرل بالمها إىل يماد بعد االضرتاق.
.2-2ققنوس نيما

اذا قسمنا ضیاة نیما الشعریة إلی أيبعة مراضل تصطيغ املرضلة األولی بصيغة يومانسیة ومتثل هذه املرضلة قصائده األولی مثل
«قص ينگ پریده» (القصة الياهتة اللرن) و«افسان » .املرضلة الثانیة هي املرضلة اليت تطل الراقعیة برأسها يف هده املرضلة
بقصائد مثل «حمسن وخانراده سرباز» (حمسن وأسرة اجلند ) ولكن من عام  84۰3مع سیطرة الدبتاتريیة واالختناق السیاسي
ميیل شیئا فشیئا حنر احلكایات واخلرافات التمثیلیة .یس ر شاعرنا هكذا ضتی عام  8486ويف هذا العام ميیل مع إنشاد قصیدة
ققنرس حنر طابع الرمزیة اليت یيدأ معها حترل بي ر يف الشعر اللايسي املعاصر شكال ومومرنا (شامیان.)288 :8412 ،
یعترب الكث ر من النقاد قصیدة ققنرس لنیما أوىل القصائد اليت متثل الشعر احلر أو الشعر احلداثر وأن أيسی هبذه القصیدة
بنیان القصیدة احلداثیة (زيین بر  6۱ :84۱8،ومشس لنگرودی،1194 ،ج .)288 :8نشرت هذه القصیدة ألول مرة يف
أيدیيهشت عام  8481يف جملة مرسیقی السنة الثانیة /العدد الثاين ،یذبر نیما يف آخر القصیدة املنشرية تايیخ إنشاد القصیدة
وهر شهر هبمن عام 8486؛ لكن اليعض یعتقد بزیف هذا التايیخ (جعلری .)2۱ :8413 ،تتمظهر هذه القصیدة مبظهر
يمز مكثف وتتزیأ بز يوائي وققنرس بما أش ر إلی يف العنران هر الشخصیة األصلیة الذ حيكى عن بوم ر الغائب وترصف
هذه الشخصیة بما هر شأن الروایة يف الكث ر من األضیان يف بادئ األمر؛ إذ یصف الراو ققنرس بأن یغين مجیال ومشتهر ىف
العامل ویرى بعض النقاد بأن ققنرس یدل على الشاعر نلس  ،ویتشرد ققنرس بسيب الریاح اليايدة اليت ترمز إىل صخب وجلجلة
املعايضني لشاعرنا ویأو ققنرس/الشاعر برضده إىل غصن من أغصان شجرة خیزيان وجتلس طیري من ضرل علی أغصان أخرى

 /38حبرث يف األد املقاين ،السنة السابعة ،العدد  ،28شتاء 8416

ویيدو أن هذه الطیري تدل على شعراء وأدباء آخرین من دون شاعرنا (محیدیان8۳3 :8484 ،؛ مشیسا:8483 ،
826و828؛ پرينامدايیان.)888 :8488 ،
«
».
(الرتمجـة :ققنــرس الطــائر الطیــب الغنــاء ،املشــتهر يف العــامل /ظــل متشـردا مــن هيــر الریــاح اليــايدة/،علــی قوــیب اخلیـزيان /،جلــس
متلردا /.الطیري ضرل علی بل يأس قویب)
ميزج أنات ضائعة متثل العاطلة الشعریة اليت تساهم يف تكرین الشعر ویستعني الشاعر يف إنشاد شعره بالكث ر من األصرات
القدمية اليعیدة اليت مايست الشعر واألد ویيين بنائ اخلیايل يف جر ضيايب یيتعد عن املياشرة والتصریح ویعتمد يف بنائ على
تراث القدمی الذ یتمثل باجليل يف عظمت ويسرخ (محیدیان8۳۱ :8484 ،؛ مشیسا .)826 :8483 ،یتحدث إلیرت يف
املقال الثاين من «الغابة املقدسة» بعنران «املريوث واملرهية اللردیة» ویقصد باملريوث أن یستلید الكاتب من تراث االد
املاضي وبان یعتقد بأن خ ر إنتاج الكاتب هر الذ یظهر فی أن النرابغ من القدامی أضیاء وإن اآلدا االيوبیة منذ هرم روس
سلسلة ووضدة و إن بل النتاج اآلتیة تقاس بالنسية الی الرتاث (غنیمي هالل .)423 :811۳ ،ونرى هذا املقطع من قصیدة
ققنرس لنیما خ ر متثیل لقرل إلیرت ضرل األخذ عن منهل الرتاث الشعر و قویة تداخل النصرص أو التناص اليت غدت من
أفسح اجملاالت للنقد األديب املعاصر ضرل الشعر العريب.
«
»

(الرتمجة :إن یربب األنات الوائعة /من اخلیرط املمزقة ملئات األصداء اليعیدة /یيين يف السحب اليت تشي خطا دابنا علی
اجليل /جداي بناء متخیل)
تستمر العناصر السليیة يف هذا املقطع إذ نرى ضآلة النري اليت تتمثل يف تصریر إصلراي الشمس الوئیلة الياهتة املتيقیة على
األمراج وايتلاع صرت ابن اآلوى الذ ال یيدو مجیال على الشاطئ ،بید أن يجال يیلیا یظهر على املسرح یدل على شخصیة
الشاعر نلس الذ مينع خیية األمل إذ هیأ ناي األمل اليت اختلت ضىت ال تكرن عرضة هلجرم املعايضني (أنظر :مشیسا
بالتصرف.)826 :8483 ،
«
»
(الرتمجة :منذ أن بقي اصفرار الشمس باهت اللون علی الموج /وتصعد نحو الشاطئ  /صيحة ابن آوی والرجل الریفي /قد
أوقد نار البيت الخفية /أحمر قان علی العين /،تشطب شعلة ضئيلة تحت عيني الليل الكبيرتين /ویعبر الخلق /في المواطن

البعيدة)
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.9بنیس ،حممد ()2001؛ الشعرالعربي الحدیث ،بنياته وإبداالتها ،مساءلة الحداثة ،اجمللد  ،1الطيعة الثانیة ،املغر :
دايتربقال للنشر.
.1پور نامداریان ،تقی ()4984؛ خانهام ابری است ،شعر نیما از سنّت تا تجدّد ،چاپ دوم ،تهران :سروش.
 .10ترفیق بیورن،ضیدي ()1881؛ بدرشاكرالسياب رائد الشعرالعربي الحدیث ،سلسلة األعالم من األدباء والشعراء ،
الطيعة األولی ،ب روت :دايالكتب العلمیة.
 .88جعفری ،سیاوش ()4931؛ شعر نو در ترازوی تأویل ،نگاهی به مهمترین تأویلهای شعر نو از آغاز تا امروز،
چاپ اول ،تهران :مروارید.

 .82جواری ،محمد حسین ()4981؛ اسطوره وادبیات ،مجموعه مقاالت ،چاپ دوم ،تهران :سمت.

 .84حمیدیان ،سعید ()4989؛ داستان دگردیسی ،روند دگرگونیهای شعر نیما یوشیج ،چاپ دوم ،تهران :نیلوفر.
 .83زرین کوب ،حمید ()4938؛ چشمانداز شعر نوفارسی ،چاپ اول ،تهران :توس.

 .12السیا  ،بدي شابر ()2000؛ األعمال الشعریة الكاملة ،الطيعة الثالثة ،بغداد :داياحلریة للطياعة والنشر.
 .12شعیری ،حمیدرضا ()4988؛ راهی به نشانه – معنا شناسی سیال ،با بررسی موردی ققنوس نیما ،چاپ اول،
تهران :علمی و فرهنگی.

 .17سرلو ،خوان ادوارد ()4983؛ فرهنگ نمادها ،ترجمه :مهرانگیز اوحدی ،چاپ اول ،تهران :دستان .

 .88سقال ،دیزیرة ()1887؛ علم البيان بين النظریات و األصول ،الطيعة األولی ،ب روت :داياللكر العريب.
 .18السراح ،فراس ()1887؛ األسطورة و المعنی ،دراسات فی الميثولوجيا ،والدیانات الشرقية ،الطيعة األولی ،دمشق:
داي عالءالدین.
 .20شامیان ساروکالئی ،اکبر()4932؛ آینه معنی ،تمثیل وتحلیل آن در شعر معاصر ایران از  ۰۰۱۱تا ،۰۰۳۱
چاپ اول ،تهران :علمی وفرهنگی.

 .21شمس لنگرودی ()4981؛ تاریخ تحلیلی شعرنو،ج ،4چاپ چهارم ،تهران :مرکز.

 .22شمیسا ،سیروس ()4989؛ راهنمای ادبیات معاصر ،شرح و تحلیل گزیده شعر فارسی ،چاپ اول ،تهران:
میترا.

 .21شوالیه ،ژان ودیگران ()4988؛ فرهنگ نمادها ،ج،9ترجمهی سودابه فضایلی ،چاپ دوم ،تهران :جیحون.

 .24عياس ،إضسان ()1879؛ اتجاهات الشعرالعربي المعاصر ،الكریت :عامل املعرفة.
 .22عيرد ،عيده وآخران ( ،)2000األدب المقارن مدخالت نظریة ونصوص ودراسات تطبيقية ،دمشق :مطيعة قمحة

إخران.

 .26عشر زاید ،علي ()2009؛ عن بناء القصيده العربية الحدیثة ،الطيعة األولی ،القاهرة :مكتية اآلدا .
 .27عصلري ،جابر ()2009؛ رؤى العالم عن تأسيس الحداثة العربية في الشعر ،الطيعة األولی ،املغر  :املربز الثقايف
العريب.
 .29العظمة ،نذیر ()1882؛ سفرالعنقاء ،حفریة ثقافية في األسطورة ،دمشق :وزاية الثقافة.

طائر املرت و النيعاث يف نیما و السیا ؛ دياسة مقاينة ضرل قصیديت ققنرس ،و القصیدة و العنقاء۱۳/

 .21علوی ،فریده ()4981؛ اسطوره وادبیات ،مجموعه مقاالت ،چاپ دوم ،تهران :سمت.

 .4۰غنیمي هالل ،حممد ()811۳؛ النقد األدبي الحدیث ،القاهرة :هنوة مصر للطياعة والنشر والترزیع.
(.................. .48دون تايیخ)؛ الرومانتيكية ،القاهرة :هنوة مصر للطياعة والنشر والترزیع.
 .12فترح ،حممد امحد ()1894؛ الرمز و الرمزیة في الشعر المعاصر ،الطيعة الثالثة ،القاهرة :داياملعايف.
 .44فتوحی ،محمود ( )498۳بالغت تصویر ،چاپ اول ،تهران :سخن.

 .43کرهن ،جان ()1892؛ بنية اللغة الشعریة ،ترمجة :حممد الريل وحممد العمر  ،الطيعة األولی ،املغر  :دايتربقال للنشر.
 .12گشه ،رودلف و دیگران ()4988؛ادبیات ومرگ ،ترجمه لیال کوچك منش ،چاپ اول ،تهران :گام نو.
 .46محمدی ،محمد حسین ()4983؛ فرهنگ تلمیحات شعر معاصر ،چاپ دوم ،تهران :میترا.

 .4۳آنتونیو مورنو ()4981؛ یونگ ،خدایان و انسان مدرن ،ترجمه داریوش مهرجویی ،چاپ سوم ،تهران :نشر
مرکز.

 .19خلیل املرسى ()2001؛ بنية القصيدة العربية المعاصرة المتكاملة ،دمشق :احتاد الكتا العر .
 .41یاحقی ،محمد جعفر ()4933؛ فرهنگ اساطیر واشارات داستانی در ادبیات فارسی ،چاپ دوم ،تهران:
پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی ومطالعات فرهنگی.

 .3۰یوشیج ،نیما ()4988؛ مجموعة كامل اشعار ،گردآوری وتدوین سیروس طاهباز ،تهران :دفترهای زمانه.
)49۳8( ................ .38؛ درباره شعر شاعری ،گردآوری وتدوین سیروس طاهباز ،چاپ اول ،تهران :نگاه.
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 .32جواری ،محمد حسین (بهار)4988؛ «تحلیل تطبیقى شعر ققنوس و آلباتروس؛ دو شعر از نیما وبودلر»،
پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه اصفهان ،شماره اول ،صص-43
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 .34محدا ِو  ،مجیل (ینایر /مايس )811۳؛ «السیمیرطیقا والعنرنة» ،عالم الفکر ،المجلس الوطني للثقافة والفنون
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1نرفمرب  .2007صص .71-12
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كاوشنامة ادبیّات تطبیقی (مطالعات تطبیقی عربی  -فارسی)
دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی ،دانشگاه رازی ،كرمانشاه
سال هفتم ،شمارة  ،82زمستان  ۰۰31هـ .ش ۰3۰3 /هـ .ق 8۱۰2 /م ،صص ۳2-3۰

پرنده مرگ و رستاخیز در شعر نیما وسیاب؛ پژوهشی تطبیقی درباره شعر ققنوس ،و

شعر القصيدة والعنقاء

۰

علی بشیری

2

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه کاشان ،ایران

چکیده
پرندههای اسطورهای حضوری گسترده در ادبیات و فلسفه دارند .این پژوهش قصد دارد تا به بررسی حضور دو پرنده
اسطورهای یعنی ققنوس و عنقاء در شعر دو شاعر آغازگر شعر نو در دو حوزه شعر معاصر فارسی و عربی ،نیما یوشیج و
سیاب بپردازد .شعر نیما یوشیج «ققنوس» نام دارد و شعری که سیاب در آن از اسطوره عنقاء کمك گرفته است شعر «شعر

و عنقاء» (القصيدة والعنقاء) نام دارد .این پژوهش را میتوان از جرگه مکتب ادبیات تطبیقی نوفرانسوی که به حوزه تأثیر
میپردازد به شمار آورد که بر خالف مکتب فرانسوی کالسیك از بررسی شباهتها و بحثهای زیباییشناسی نیز به دور

نیست .با بررسی حضور این دو پرنده در شعر این دو شاعر شباهتها و اختالفاتی را میتوانیم بین این دو پرنده بازتولید
شده دریابیم؛ مهمترین شباهت بین دو شعر استفاده از معنای نوزایی در این دو پرنده اسطوری برای بازنمایی مفهوم
آفرینش هنری می باشد که در شعر نیما ،این آفرینش هنری همانا تأثیرگذاری جاودانه و تأثیری کلی در برهة تاریخی
شکلگیری شعر نو یا مدرن است و در شعر سیاب اشاره به شکلگیری و خلق أثر هنری به طور کلی و برآمدن شعری بر
بنیان ویرانشدهی شعری پایان یافته است که در شعر نیما با فضایی روایی و منسجم بازنمایی میشود و در شعر سیاب با
زبانی بیپرده و بدون واسطهای (همپیوند عینی) پویا وادبی.
واژگان كلیدی :ادبیات تطبیقی ،شعر معاصر ،مرگ و رستاخیز ،نیما ،ققنوس ،سیاب ،عنقاء.

 .4تاری دریافت493۳/2/3:
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تاری پذیرش493۳/44/91 :

