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 امللّخص
نيما يوشيج رائد  ؛ولئك الش عراءأ. ومن ارهمالش عراء املعاصرين يف أشع استخدمهااألساطري ال يت  أسطورة طائر العنقاء أو ققنوس من أهم   إن  

ى، وخليل حاوي. احلديث الفارسييف األدب الش عر احلر  ىاعران جن ىا يف وحنن حناول يف هذا املقال أن جنيب على  هىذا الس  ؤال: هىل الش 
الش اعرين  القصيدتني املذكورتني سنرى أن   يفد وبعد اجلليد؟ وبعد دراسة األسطورة توظيف هذه األسطورة يف قصيدة ققنوس وعصر اجللي

امية. الس   اوأهدافهم امماته وحياته من جديد تعبريا ألملهم كيفي ة. كما استخدما  جتماعي ةرا أجواء بيئتهما االهذه األسطورة لكي يصو   وظفا
ز علی  ال ذيانتهجه هذا الب ث هو املنهج املقارن  ال ذيا املنهج أم   أبحسن صورة. فكرهتما العناصر املوجودة يف األسطورة تناولتوقد  يرك 

 به واخلالف يف استخدام أسطورة العنقاء )ققنوس(.وجوه الش  
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 املقّدمة. 6
ي ىىة الت عىابرييىىب و كا مبعنىاه العىىام واألسىطورة مبعناهىا اخلىىان يفسى ان ا ىىال أمىام املفىرداع مىىن خىالل اسىتعما ا يف الرت   الر مىز إن    الفنى 

ىىاعر كقىىد أدر فردهىىا حتىىت سىىطوة حقلهىىا املعجمىىي. و ن  ىىا أن حتملهىىا مبكىىي حتمىىل معىىاين   يكىىل الر مزي ىىة املعاصىىر هىىذا األمىىر  الش 
مىن  يتشىك لعلی أنقاضىه عاملىا   ي الوجداينالت خييلالفضاء الواقع، وبنی مبدد  هواستعمل األسطورة من أوسع أبواهبا، وقد أفنی عامل

عر  احياءواإل الر موزو  ساطرياأل ىاعرواستعدعاءها وتوظيفها، ذا ساعدع األسطورة كي. هالش  وأن  أن يىنمم نممىا  يريىد     املعاصىر الش 
 .اجلمالي ةو  الد اللي ة، وأن يرفع من قيمة الوظيفة ي الوصفيالت قرير القدمي  الن مملی د عيتمر  
عر  احيفل ال يتاألساطري  كومن تل  عر  الن صوتوظيفها يف سياق ن ابستخدامها و اء املعاصر الش  العنقىاء. طىائر هي أسىطورة ي الش 

عوري ةوأن جيسد يربته  فها صاحبه لكي حتمل أعباء الفكرةقد وظ   و احلديث إال  يف العصر  اد أن ال نری ديواان  شعر    كحيث ي  الش 
 . ي واإلاحيائيالت خييلبح يف الفضاء طاملها هي تس ال يت
يف غاية اجلمال، يعىي  سسىمئة سىنة  اضخم اطائر  كهنا ميتد  جذر هذه األسطورة إلی حضارة مصر القدمية، وهي تروي أبن   

ىاعرنتباه امر ة واحدة يف حياته. وما ألفت  وال يمهر للبشر إال ممىاع  لىة يفة املتمث  ي ىالد رامالبىؤرة  هىوهىذه األسىطورة  إىلاملعاصىر  الش 
موتىه قريىب، جيمىع أعشىاب ذاع رائ ىة طيبىة، ويصىوع ابألنغىام املطربىة احلزينىة.  م أبن   هىفعنىدما أ   .الد اللي ىةو  الر مزي ىةوكثافتها  الط ائر

 الن ىىار سىود بعىد ه أن ىويصىرياا رمىىادا ، إال   الط ىائرة انرا  حتىىرق األعشىاب و كىب هىذه احلر أجن تىه وريشىىه فتسىب   كويف أوقاتىه األخىرية احيىر  
ىىذلعىىا  و قىىد انتشىىرع هىىذه األسىىطورة يف أحنىىاء او تولىىد عنقىىاء جديىىدة صىىغرية.   كأقوامهىىا. ومىىن تلىىثقافىىة ع ميىىزاع تىىتالئم مىىع اّت 

ذ ال يت الفارسي ة ةالث قافي ه اعالث قاف  هذه األسطورة عن طريق العرب بعد اإلسالم. عاّت 
 البحث إشکالّية. 6-6
عر ا من أم    الد راسىة. ويف هىذه حىاوييوشىيج وخليىل  همىا نيمىاف األدبىني الفارسىي والعىر  ن استخدموا هذه األسىطورة يفال ذياء الش 

خلليىل  «عصىر اجلليىد وبعىد اجلليىد»ولنيمىا يوشىيج،  «ققنىوس»ين وهىي الش اعر يف قصيدتني  ذين نريد أن نتناول هذه األسطورة 
ال واملىدلول يف ل يف العالقة بني الد  ة املوع واحلياة أو االنبعاث املتمث  لثنائي   مزا  توظيفا ر ان هذه األسطورة الش اعر  فوظ  حاوي. فقد 
ا عن احلالة  .الط ائرأسطورة هذا   اء واألعداء.رغم الد   بعث من جديدا ستوأن   الن هاية كوشعلی اا عليها وهي  ال يت املزري ةوعّب 

 واهلدف رورة، واألمّهّية. الضّ 6-5
ع إليىه يف املاضىي أو احلاضىر، أو املختلفىة، ومىا أد  ة تقىوم بىني ااداب القومي ى ال ىيت الص ىالعم بدراسىة يهىت  »إذا كىان األدب املقىارن 

ىىي) «.كمىىا ميكىىن أن ينىىتج عنهىىا يف املسىىتقبل  حىى    ال تقىىف عنىىد حىىىدود »األدب املقىىارن  أا ي ىىةوإذا كانىىت  (161: 1911، مك 
 الفكري ىىىةاراع ال تيىىعىىىن ه يكشىىىف لنىىا ااداب بعضىىىها بىىبع  بىىىل إن ىى أتث ىىربىىىني ااداب بعضىىها بىىىبع  و ي ىىةالت ارخيدراسىىة العالقىىىاع 

ىعوبقىارب بىني والت   الت فىاهم مىىن     فيىزداد نسىاني ةوالقضىا  اإل دبي ىةواألجنىاس األ ة مبعرفىىة عاداهتىا وطرائىق تفكريهىا وآما ىا الوطني ىى الش 
ىى «الت ىى ث رو  الت ىىى ثريتبىىادل املنفعىىة ابألخىىذ والعطىىاء و  ، فيسىىهل مىىن    ةوالقومي ىى دراسىىىة  نعىىد  ، فىىنذن ميكىىن لنىىا أن (5: 1005د، ي  )الس 

 كىىىل    ألن  »، مواضىىيع األدب املقىىارن أدب إىل أدب آخىىر، مىىن أهىىم   ومىىناألسىىاطري وانتقا ىىا وهجرهتىىا مىىن ثقافىىة إىل ثقافىىة أخىىىرى 
خما مىىن األسىىاطري لثىىل جىزءا ضىى ... وإن  وتتضىح نمىىرهتم وفلسىىفتهم يف احليىاةل عقائىىد أصى اهبا ومىىثلهم وعىىاداهتم، تتمث ىى أسىطورة
اث )سىليمان، « يصىبح جانبىا حيىو  يف تكىوينهم وحيىواهتم. حى   س جيال بعىد جيىل، وميتىزن بنفوسىهم اه الن  ايتلق   ال ذيالقومي  الرت 
1000: 5) 



 139/ خلليل حاوي «عصراجلليد وبعد اجلليد»و لنيما يوشيج «ق قنوس»توظيف أسطورة العنقاء )ق قنوس( يف قصيديت 

 

 األسطورة كانت وستكون» . كما أن  الت اريخجذورها يف قدم  هناك عالقة وثيقة بني األسطورة واألدب لتد   ،ومن جهة أخرى 
ىىىعر اهتمىىام  ا يف األدب، وإن  عنصىىرا أساسىىىي   )فىىىراي، « زمىىن هىىىومريوس. نا مىىىاء ابألسىىىطورة وامليثولوجيىىا كىىىان مل وظىىا ومسىىىتمر  الش 

آلف معهىم، لىي  والت ى نسىاني ةف على  إخوتنىا يف اإلعىر  تساعدان على  الت  »( فدراسة األساطري من خالل األدب املقارن 43: 1991
 (111: 1001آرمسرتونغ، ) «ة.ة واإليديولوجية واإلثنين ينتمون إىل قبيلتنا القومي  ال ذيفقط أولئك 

األدب »ما تطرق إليه الباحثون يف هذا املضىمار، وهىو ألدب املقارن قل  د اباب جديدا لمن املمكن أن حند   ،بنا بناءا عل  ما مر   
 الص ىالعاع، يمهىر لنىا ءىالء مىدى الث قافىاملشىرتك بىني األسىطوري  ص يف البنىاء األد ف   ق وبىتبتعم   الن مر. ف«املقارن األسطوري

ىىعوباحلميمىة بىني   عمىىال ل، وتىىذويبها يف ثقافىة ااخىىر. وهىذا املقىىال لىي  إال  امتصىان األسىىاطري مىن األو   كيفي ىىةاع، و الث قافىو  الش 
اثاملشىرتكة مىىن  ي ىىةالت ارخي دبي ىةضىئيال للكشىف عىىن العالقىاع األ اسىتدعاءها وإحياءهىىا  كيفي ىىةعىن  و  ،اإلنسىاين املوغىىل يف القىدم الىرت 

 ة.فعي  ة والن  ي  نضوب اخليال حتت هيمنة العقل والعالقاع املاد   إلنسان املعاصر يف ضل  املرير ل واقعالعبري عن للت  
 البحث. أسئلة 6-9

ين لعاملهما وواقعهما يف القصيدتني، الش اعر من خالل حتليل أسطورة العنقاء )ققنوس( يف القصيدتني إىل رؤية  الد راسةتسع  هذه 
 الية:عن األسئلة الت  وحتاول اإلجابة 

 تدور حو ا يف القصيدتني؟ ال يتوالطقوس  الر موزتوظيف أسطورة العنقاء و ما مدى  -
عري ة الت جربةعيب واحلضاري املوجود يف األسطورة املدروسة لتفاعلها مع ين املوروث الش  الش اعر كيف استثمر  -  ؟الش 
ىاعر هىل اسىىتطاع  - ىعر  الىىن صيف سىياق األسىىطورة هىذه  خىالل اسىىتثمار ين مىىنالش  ابرتفىىاع الواقىع الفىىردي املعاصىر إىل الواقىىع ي الش 

 األسطوري؟ الط ابعاالجتماعي العام ذاع 
 ورموزها وطقوسها يف القصيدتني؟ )ققنوس( أسطورة العنقاء توظيف ما هي املماهر املشرتكة واملختلفة يف -

ىىاعر ري يف أسىطورة العنقىىاء قىىد يسىاعد ي الث ىىالىىد رام الط ىابعإن   واإلنسىىان  اشىها تتمعهمىىييع ال ىىيت املزري ىىةين يف ترسىىيم احليىاة الش 
ىىةاملعاصىىر بصىىورة  املتغلغىىل يف روا البشىىر اع ي للىىذ  الت ىىارخيعمىىق ل علىى  . فاسىىتخدام املىىوروث األسىىطوري يف القصىىيدتني يىىدل  عام 

ىاعر  املعاصىر. مىن هنىا ميىىتص   املشىىرتكة  نسىاني ةاإل الت جربىةاحلاضىرة يف أسىىطورة طىائران ويقومىان بتىىذويها يف  مزي ىةالر  اجلوانىىب  ان كىل  الش 
ىةال  الث ىىورةوضىرورة االنبعىىاث مىن خىالل ي الت ىارخيهىذا املىىوروث األسىطوري لتجسىيد معىا  املىىوع  نيمىا وخليىىل حىاويويوظىف  .عام 

ىىاعر أن . كمىىا والتضىى ية ىىعر مىىن خىىالل إثىىراء نصىىهم ن يالش  األسىىطورة ورموزهىىا وطقوسىىها املوحيىىة، يسىىعيان إىل حتويىىىل ي مبىىدد الش 
 ّتتلج يف صدراا. ال يتواألحاسي   القصيدة إىل بؤرة إشعاعاع من املعاين

 ة البحث. خلفيّ 6-3
ىىللد   لن سىبةاب ىىعر ، مىن «خليىىل حىاوي»، و«نيمىىا يوشىيج»ه يعتىّب ميكننىا القىىول أبن ىابقة راسىاع الس  بدراسىىاع  يىان قىىد حم  ال ىذياء الش 

اخلطىىاب »كتوراه ، ملنصىىور زيطىة، ورسىىالة الىىد  «مصىىطلح احلداثىىة عنىد خليىىل حىىاوي»عديىدة، منهىىا: رسىىالة ماجسىىتري حتىت عنىىوان 
عر  عر ي يف كتاابع الن قدي واملوقف الش   لن سبة، لل بيب بوهرور. وأيضا اب«اء العرب املعاصرين؛ خليل حاوي ونزار قباين منوذجاالش 

ىري املىوع واالنبعىاث يف تموعىىة نىر الر  أسىاط»لدراسىتنا مقىال  اع أسىىطورة ي ىيل  »، لنىادر قاسىم، ومقىال «اعر خليىل حىىاويمىاد للش 
أسىطورة ، للىدكتورة هتىاين عبىدالفتاا شىاكر، وكتىاب «حملمود دروي  «كزهر أو أبعد»و «ا فعلتال تعتذر عم  »البعث يف ديواين 

ىل»، منها: «نيما»تناولت شعر  ال يت الد راساعلريتا عوض. ولقد كثرع  العر  احلديث الش عراملوع واالنبعاث يف  يف شىعر  الت  م 
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بررسي عناصر مدرنيسم »لعزيز شباين، ومقال  «ققنوس مرغي در هيبت آتش»هللا سيار، ومقال  ، ملري عبد«ققنوس لنيما

 جعفر  حقي. م د، حمل«يوشيجاه آن در شعر نيما گخاست نماد و»عيد حسام بور، ومقال ، لس«ققنوسدر شعر 
ق ابحىىث إليهىا مىىن قبىىل فقىىد نىىرى مىىن ر  حيىىث   يتطىى املقارنىىة جديىدة مىىن نوعهىىا، الد راسىىةهىىذه  أن نشىىري هنىىا إىل أن   والبىد   

ة املىوع والبعىث لىدى شىعراء معاصىرين ينتمىون إىل أدب واحىد، الباحثني من درس أسىطورة العنقىاء وققنىوس، أو درس فكىرة ثنائي ى
يقارن فيها بني شاعرين ينتميان إىل أدبىني تتلفىني.  ال يتحبث عن هذه الفكرة  نا   نرى أي  خال ا إىل أسطورتنا. ولكن  وأشار من 
ال نفسىه، يف ا ى الد راسىاعلىف عىن غريهىا مىن ، قدمت يف شىكل تتالد راسةهذه   أن  إال   الد راساعهذه  تنو عمن  الر غمإذن عل  

« ققنىوس»اء يف قصىيديت توظيىف أسىطورة العنقى»بدراسىة  ّتىتص   ال ىيتاألوىل  الد راسىةة  ىذا املوضىوع، وهىي ل  و  تفرد دراسة مسىتق
وء عل  جانب   يعن به أحىد مىن البىاحثني مىن ط الض  . فجاءع لتسل  «خلليل حاوي «عصر اجلليد وبعد اجلليد»لنيما يوشيج، و

 قبل.
 ي الّنظر ة البحث واإلطار منهجيّ  .6-2
ى املدرسىة هىذه وجيىدر بنىا هنىا القىول أبن  . احلىديث الفرنسىي ة املدرسىة مىنهج هىو دراسىتنا هعليى نابني ال ذي املقارن املنهج إن    علىی دتؤك 

 األدب شىىراي» املدرسىىة هىذه نمىىر وجهىىة خىالل ومىىن. اعسىب بابمل األسىىباب بعالقىىة هتىتم   كمىىا ،دبي ىىةاأل للعالقىاع ي ىىةالت ارخي الوجهىة
 دجديىالت   حركىاع هتوجيى نتىائج مىن عنىه فسىري مىا وض ىحوي ي،الت القى هىذا عىةطبي ويبىني   ااداب، بىني ي ىةالت ارخي يالت القى مناطق املقارن

 الفرنسىي ة املدرسىة نمىر وجهىة خىالل مىنف (4: د. ات هىالل،.« )دالتجديى هىذا يف األصىالة وجود عن الكشف مع ،الفكري ةو  دبي ةاأل
 يف املعق ىىدة، الكثىىرية وصىىالهتا املختلفىىة، لغاهتىىا يف ااداب بىىني يالت القىى مىىواطن درسيىى هأن ىى ذلىىك. ياترخيىى املقىىارن، األدب مىذهب»

 مىنهج إطىار يف الد راسىة هىذه ستسىري إذن(. 16: املصىدر نفسىه) «.أتث ىر أو أتثىري مىن الص ىالع  ىذه ومىا ها،ماضىي يف أو حاضىرها
 دبي ىةاأل الم ىواهر وتىدرس اع،سىب بابمل األسباب عالقة من الد راسة ّترن ال يت ةكي  األمري املدرسة مع خالف علی ال يت الفرنسي ة املدرسة

ياسىي ةو  ،ي ىىةالت ارخي لل ىواجز مراعىىاة دون تهىامشولي   يف  املقىىوالع راعىىيي فتصىني يف دبي ىىةاأل معارفنىا عيميىى إلىی وصىىوال الل سىىاني ةو  ،الس 
 .دبي ةاأل

 ننيالس   آالالف إلی جذورها لتد   وحضارتني ثقافتني إلی انحاوي ينتميوخليل  جيوشي ماين أن   هوهنا  نهنبي   أن بجي ما أو ل 
البىت  الص ىعبومن  .هذا ومناي حت ی الت اريخ طوال وعطاء أخذ حالة يف اكانت األوسط رقالش   يف هماحضارتي ن  أ ما، كالت اريخ من
تىني ينتميىان إليهمىا فيىه أن تقىارب احلضىارتني الل   ال شىك   اة األوىل إىل األخىرية، ولكىن مم ىالث قافىانتقال أسطورة طائران مىن  كيفي ةيف  

مىا ورد يف  العصىر احلىديث إال   حى   سطورة بعيد اإلسىالم لعطاء بينهما. وقد ال نرى هذه األلألخذ وا الط ريقان كان يسهل الش اعر 
عر يف كتب األدب ودواوين   .العر  والفارسي مشرتكة بني األدبني أدبي ةها ظاهرة اء، حيث ميكن عد  الش 

 البحث والّتحليل. 5
 العنقاء وققنوس. 5-6
ىاحلسىن بىىر هبلىول الن   ر ابىىوكيىذ   ل  كىى العنقىىاء وهىىي طىري احيىىرق نفسىه وهىىو: »قىائال   الط ىىائرهىذا  ر ين العىىر سىىطوري يف معجمىىه الس 

فيمهىر منىه انر حترقىىه  نفسىه عليىه كان واحيىىكىارصىي  وجيعلىه يف مد احيمىل علىی جناحيىىه خشىب الد  سسىمئة سىنة إذا أراد أن يتجىد  
« ال .انىت أو  كما  كم تصري عنقاء  وتنشو وتصري فر ون ويصري  ا جناحاع وبعد سبعة أ   ماد دودة الر   كفيبقی رمادا  فيصري من ذل
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العنقىىىاء: طىىائر ضىىخم لىىىي  »ويقىىول:  الط ىىائرنفىىى  « قنع»ة يف مىىاد   لسىىىان العىىربر صىىاحب ك( ويىىذ 11 :1431، البسىىتاين)
 ن ،د. ات ابىن منمىور،)« وق.الط  كىان يف عنقها بيىاض  كه  يت عنقاء ألن  لمة ال أصل  ا وقيل: س  كب  ابلعقاب وقيل: العنقاء معر  

، هنىىا نتناو ىايسىمح ا ىال لنىا أن  الو  .(1)األسىطوري الط ىائرعىن هىذا  متىبهكيف   تبىواكن  ال ىذيثىري مىن القىدماء ك كوهنىا (4146 :3
 تفي هبذا املقدم.كون

كتب هبذه األسطورة.   ت ابالك نری اهتماما ابلغا  من قبلسف ،رة العنقاءتب العصر احلديث ابحثني عن أسطو كأم ا إذا راجعنا   
ىر سسىة ن ىأزعم قدماء املصريني العنقاء: طائر خرايف : »املعاصرة العربي ة الل غةعجم م يف الط ائرحول هذا  قىرون وبعىد أن احيىرق ه يعم 
ره فاألسىطورة تصىو  : »الط ىائرويقول أمىني سىالمة حىول هىذا  (1563 :1 ن ،1001 ،)عمر« ث من رماده من جديد.نفسه ينبع

سسىمئة سىنة ويقطىن يف  ل  كىيف القطىر املصىري، يمهىر للبشىر   الش م سر ريشه أمحر مذهب، مقدس إلله ه طائر بديع يشبه الن  أبن  
ة عنقىاء جديىدة إذا مىا انىت تفقى  البيضىكميىوع، وسىرعان مىا  ة يف عشىه و أشرف أجله علىی االنتهىاء يضىع بيضى بالد العرب، إذا

ىم يف القطىر املصىري ووضىعته فىوق مىذبح إلىه « هيليوبىولي »البلوغ محلت أابها الفىاين يف العى  إلىی  وصلت سن   وحرقتىه  الش 
ف حتيىا مىن ومىة احلطىب، ومىن رمىاد املتخل ىكلعنقىاء حتىرق نفسىها يف  ه بعىد سسىمئة سىنة علىی ارواية أخری تقول إن ى كذبي ة. وهنا
نىری العنقىاء حاضىرة، حيىىث  اإلشىاراع ورمىوز األسىىاطريتىاب كويف   (145: 1995) «ة أخىری.د شىباهبا لتعىي  مىىر  جديىد ويتجىد  

 الط ىائرحىزين أرجىواين. وهىذا  كل مبالىممث ى 1العنقاء، وهىو اسىم يىوانين للبن ىوآخر،  طائر مشسي  : »الش م اتب انسبه إلی كيقول ال
 (31: 1001 )بنوا،« ه يعود إلی احلياة من رماده يرمز إلی البعث.ان مفروضا  أن  كاألسطوري  

ىجىوده القىدماء ويؤسىطره أبنىاء هىذا العصىران يىؤمن بو كى ال ىذيو طائر العنقىاء ه فهذا  نىراه ف ا إذا حبثنىا حىول طىائر ققنىوس. أم 
آخىىر طىائر  كهنىا: »يقىول خ اليىوانين الشىهريودع املىؤر  ري هى نقىل عىن تىب احلديثىة.كالقدميىة أو يف التىب كان يف الكىسىواءا   حاضىرا  
قىىول أهىىىل  درة، علىىی حىىد  يمهىىر يف مصىىر نىى الط ىىائرهىىذا   شىىاهدع صىىورته. قيىىل أن     كىى، أان   أراه قىىط، ول«ق قىىن » ی بىىىيسىىم  

 (61: 1415 ،)شباين« سسمئة سنة مر ة واحدة. ل  ك كأييت هنا هيليوبولي 
: قىىوقي  يهحيىث يقىول ويسىم   لصىاحبه القىىزوي  خلوقىاععجائىب املهىىو  الط ىائرحتىىد ثت عىن هىذا  ال ىيتتىب القدميىة كومىن ال 

مىن  الن ىارج تتى ج   حت ىیمنقاره علىی منقىار األنثىی  كر احيك  وال يزال الذ  ثريا  للع   كزاون جيمع حطبا  .. عند الت  . طائر أبرض ا ند،»
ود   ينبىت جناحهىىا ويصىري طىىريا  د منىىه الىد  ل ىو احلطىىب وتشىتعل واحيرقىان منهىىا فىنذا سىىقط املطىر علىی رماداىىا يت كهمىا يف ذلىكح
األنغىىام  ل  كىىمبنقىىاره أربعىون ثقبىىا  يصىىو ع بهىىو طىىائر عمىىيم »مريي: الىد   ( ويقىىول456 :1000)« األصىل وتفعىىل فعىىل األصىىل.ك

احلطىب مىا شىاء ويقعىد ينىوا علىی نفسىه أربعىون يومىا  وجيتمىع العىا  إليىه  فيجمع منواألحلان العجيبة املطربة، أييت إلی رأس جبل 
، ويبقی رمادا  الط ائرذون حبسن صوته،   يصعد إلی احلطب ويصفق ءناحيه فتنقدا منه انٌر واحيرتق احلطب و يستمعون إليه ويتلذ  

 (415 :1 ن ،1910« )ون منه طائر مثله.كفيت
مىا كة،  بىل تناولتىه مىن  يىع زوا ه األسىطوري   أم غافلىة عنىه« ق قن »أو « ققنوس»أمر  ن جاهلةكت ديثة  تب احلكال كذلك 

أسىی : »الر مىوزتابه كيف   غروترود جابزيشار إليه. يقول  ن أنكما مي ل  كقد شغف ابحثو العصر احلديث أبسطورهتا وأشاروا إلی  
ىا قىد أخىذع مفىردة فنيقىي منهىا « ققنىوس » الط ىائرالفينيقيىون هىذا  وبعىى   (60: 1415 )شىباين،« ّبی.كىال الن ىارتعى   ال ىيتورمب 

                                                                 
1. Bennou 
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ي، ) حق ى.« اليوانني ىة ”kuknus“أو  ”phoenix“ بىة لىىمفىردة ققنىوس أو ق قىن  فهىي معر  » أن  هىو آخىر يعتقىد مبعتقىد آخىر 
ىإنىه طىائر خىرايف عنىد الص ى: »فيليىب سىرينج( ويقىول 651: 1416 ىينيني وعنىد الش  ط،. وهىو سىىيعاود رقيني وشىعوب الب ىر املتوس 

نسىبة إلىىی )خيىل وفينيسىي يف آن واحىد علىی الن   1« كفىوني»لمىىة اإلغريقيىة كهىو رمىز البعىث، وتىدل  ال كذلكىده مىن رمىاده،  تول ى
ىى« البجعىىىة»هىىي ققىىن   مىىا يىىزعم بعضىىىهم أن  ك»و (100 :1991« )ة لطىىائر العنقىىىاء.إضىىاف (فينيسىىيا اشىىىتهرع يف  ال ىىيتهرية الش 

 (651: 1416 حقي، ) .««أبول و» بسبب نواحها أنشودة املوع لى اليوانني ةاألساطري 
 العنقاء، ومصدر نش هتا هو إال    ققنوس، وققنوس لي نقاء لي  إال  الع ن  أبم االستنتان ن من خالل ما تقد  كحال مي علی أي   

زاع تىتالئم مىع ثقافتهىا فعلىی سىبيل صوا  ا مية وقوم خص  ل  أم  ك ما أن  كمصر وأساطريها، وقد انتشرع أسطورهتا بني أمم العا .  
 رينج،سىى)« اووس.درن والط ىوهىو خلىىيط مىن الت ىى« القرمىىزي الط ىائر»أو « األمحىىر الط ىائر»نيني ييىىت عنقىاء الص ىىغالبىىا مىا س  »املثىال 
ىىكىىني: عالمىىة املل، ويف الص ى1املقىىدس لإللىىه أزيىىري  الط ىىائرهىىي مصىر  يفو » (100 :1991  ثىىرة اجلمىىال، ويفكعادة، و ة، ورمىىز الس 

ي ةاألعمال  ل ىه، حيىث وراءه كعلىی العىا    علىی املسىيح، ويف اليىاابن: تىدل   ة: تىدل  راني  الن صى، ويف «بيونيىا»ق بنبىاع املتعل ى الط ىائر: الفنى 
ة فارس أم   ومبا أن   (63: 1415شباين، .« )بااتعح، وأقدامها هي األرض، وذيلها هو الن  يهو القمر، وأجن تها هي الر   ظهره أي  
أو  (قَقىن  ) العجيبىة وقىالوا ابلفارسىيا ع كأخذع الفرس أيضا عن العرب بعد اإلسالم هذه احل»فقد  ،ن مبعزل عن العا ك  ت
 (441 :1993)عجينة، « الفارسي. ائر سيمرغله صلة بط ويری البع  أن  » (11 :1431 البستاين،.« )(ققنوس)

ىعر وقىد اسىتعمل   . علىی سىبيل املثىال نىىری دبي ىةتىه يف أعمىا م األورمزي   الط ىائر، هىذا عاصىرينانوا مىن القىدماء أو املكى اء سىواءا  الش 
ثري ك. أما يف العصر احلديث فقد استعمله الطوسي، ألسدي رشاسب نامهگ، ويف يسابورين  الار لعط   منطق الطرييف  الط ائرا هذ

عر  خاص ةمن األدابء و  ى ، وعبىدخليىل حىاويففي األدب العر  احلديث . رمزي ةاء وبصورة الش  بىدر ، و اب البيىايت، وخليىل حىاويالوه 
ألدب الفارسىي احلىديث نيمىا تهىا. ويف اسطورة العنقىاء ورمزي  ن تول عوا يف أال ذيهم  وسف اخلال، وحممود دروي يياب، و ر الس  كشا 

ئيني وا ، ومىن الىر  كد كىشىفيعي  و املطىر(، )العنقىاء يف  ققنوس در بارانشعر حتت عنىوان تاب كنمم   ال ذيأمحد شاملو يوشيج، و 
 األسطوري. الط ائرهذا  رمزي ةن استعملوا ال ذيهم  ،ققنوست عنوان ة حتتب مسرحي  ك ال ذيحممود دولت آابدي 

 (9)لنيما يوشيج« ققنوس»و (5)خلليل حاوي« عصر اجلليد وبعد اجلليد»قصيديت العنقاء يف . 5-5
عر وظف ي  قد ترد األسطورة يف بيت»كما يقول إيليا حاوي: ل  األو  في احملور ف، اء يف العصر احلديث األساطري يف حمورين إثننيالش 

( وقد تكون قصيدة خليل حاوي علی هذا األسلوب حيث ذكر 16 :5 ن ،د. ات« )ها.أو مقطع جزئي وقد تغشی القصيدة كل  
وبؤرته، ويف هذا احملور  الن صتكون األسطورة حمور  الث اينويف احملور  مضمونا مشل القصيدة كل ها.  أن  شاعران العنقاء يف مقطع، إال  

وهىو اسىم  «ققنىوس» ىذا احملىور حيىث عنوانىا  مثىال . وقصىيدة نيمىا خىريغالبا ما يكون اسم األسطورة مذكورا يف عنوان القصيدة
 :دة عندما قالياألسطورة،   توظيف معاملها من بداية القص

 .(222: 0731) جهان ةخوشخوان، آواز ققنوس، مرغِ
 هري يف العا (ذاع األصواع العذبة، الش   الط ائرققنوس، الرت  ة: )

                                                                 
1. Phoenix 

2. Osiris 
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 :إلی ناية القصيدة حيث يقول
  (227: المصدر نفسه) خاكستر به درهايش از دل پس جوجه

  ماد(فنذن ت ولد أفراخها من قلب الر  :  ةرت  ال)
عري ةتعك  يربته  اغها صياغةد وصمن جدي الط ائرف عاد نيما تشكيل أسطورة  وإفرازاهتا، وأثراها لتكون أكثىر حيويىة وقىدمها  الش 

املكثف اإلاحيايي غىري  الت وظيفوقد يشرتك خليل حاوي مع نيما يف  .يةالت قرير ؤى املباشرة و برؤى ّتتلف عن الر   الن صداخل سياق 
، بىىل كمىا نراهىا عنىد نيمىا  الن هايىةتغشىاه مىن البدايىة إىل  ال ىيتة اإلشىعاعي   الىن صليسىت بىؤرة  لىدى حىاوي األسىطورة  أن  ي، إال  الت قريىر 

 .الن هاية من البداية إىل ياق الف   الس  و  املضمونا سريعا، ولكن يبق  ظال ا متآخيا مع مر   ومير   الن صيذكرها يف فقرة من 
 استعمال األسطورة يف القصيدتني كيفّية. 5-9

اان كىىى ال ىىيت املزري ىىةلتصىىوير احلالىىة  وظفاهىىاة، و كيف أن خليىىل حىىاوي ونيمىىا يوشىىيج نىىال مىىن منهىىل أسىىىطورة واحىىدة مشىىرت  ك  ال شىى
ىىاعر األسىطورة  سىاعدعقىد و .  أسىىطور    ، تصىويرا  رمىز    عيشىاناي ى نتىان نىص  ين إبالش  األحاسىىي   اندشىعري بفضىىاءاع مفتوحىة ليؤك 

هىي ومنىذ نشى هتا حنىني يىربط ابإلنسىان، يح، بىل ة ليسىت حجىرا  ملقىی يف الىر  فاألسىطور »، ال يف صىدرايىو   ال يتواألفكار واملعاين 
 (11: 1010، الس لطان« )ة.سي  فايل يسيد خلصائصه الن  ووضعه اخلان، وما واجهه من ضغوط طاحنة، وهي ابلت  

ىاعر بنىی  أمىر آخىر، وهىو بنىاء األسىطورة، إذ ان يفكنيما وخليل يشرت  ما أن  ك ا، ان أسىطورة العنقىاء بنىاءا  جديىدا  مالئمىا  حلالتهمىالش 
ىاعر احلالىة. فلىم يسىتعمل  كوتطبيقها مع تل مىا  كمماهرهىا وطقوسىها   بوصىف تقريىر    مىا هىي، و  يسىرداها سىردا  ك ان األسىطورةالش 

ان موقف القدماء ياه أسطورة العنقاء. فالعنقىاء عنىد حىاوي تولىد مىن انر  حتيىي عىروق األمىواع وتىدب  فىيهم احليىاة واالنبعىاث  ك
  :منهاجديدة عنقاء  الن ارمن ما تولد ك

 .(111 :د. ات) فينا املوت   رماد   ی من  تغذّ ت  / انر   ،العنقاء   انٍر تلدُ  يُ غ  / تيناامليّ   يي عروق  ال يُ 
ىهنىا هىو املاضىي ا يىد واملىوروث الث ى «العىروق»كىون تقىد   ه    أن ى، إال  الت ىاريخأصىبح منىدثرا يف  ال ىذياعر، ذلىك املىرياث ري للش 

ك، مىا ميلى ه أن يضى ي بكىل  عب كل ىا عل  الش  مي ي إىل األبد وهو يطلب من يض ي بنفسه ليولد ذلك املاضي من جديد، ورمب  
من  الش اعراستدعاه  ال ذي ية ضاملتقهقر لكي يعيد لنفسه ذلك ا د العميم. فالعنقاء هو رمز الت  عسفي ر عل  احلاضر الت  يثو  وأن 

 ي والوجداين.الت خييلة وفضائه موروثه، وكثف دالالته اإلاحيائي  
املعاصىر إىل الواقىع االجتمىاعي العىام. وال ننسى  ، فله صلة مباشرة ابرتفاع الواقع الفىردي مع الغري تكل ماملو وه «ان»ا ضمري أم   
وهنىا اسىىتطاع خليىل حىىاوي أن  شىعور اجلمعىىي،ألد  هىو انعكىىاس الال  ا الىىن صزاع األسىطورة وتوظيفهىىا يف سىياق مىن أهىم مي ىى أن  

 شعور اجلمعي. يف حضور الال  إىل البعد اجلمايل املت يت  اليل البعد الد   ،ى بتوظيف األسطورةيتعد  
من أجلها،  ذا  ياة بسهولة، وهي حباجة إلی تفانق يف احلاع ال تت ق  ن هذه األمني  ك، ولديها أحالم وأماننيما يوشيج لوققنوس 

 :الش اعر، وهذا ما يؤ  أبسرها ال يعلمه ا تمع ، بل إمن  الط يورال تعلمه سائر ما . وهذا ب  فداءكون  كل أن تتتقب  
خيود  /های درونييش مسيتآنگه ز رنج /كه معنيش نداند هر مرغ رهگذر /وتلخ كبانگي برآرد از ته دل سوزنا

 .(227: 0731) افكندرا به روی هيبت آتش مي
نفسها بوتلقي / ریكحينئذ  بسبب آالمها تصبح س/ طائر مار   معناها يث ال يعلم أي  ح/ من صميم قلبها صي ة مؤملة وم ر ةتصيح الرت  ة: )
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 (.جةاملت ج   الن ارعلی 
عنىدما ه  أن ىة األوىل، إال  الن مىر يف  الط ىابعأيخىذ مىن األسىطورة صىورة تبىدو ذاتيىة  «ةي ة املؤملىة واملىر  الص ى»هنا من خىالل  الش اعر 
فق مع خليىل حىاوي يف است ضىار ، وهكذا يت  الش مويلاإلنساين  الط ابعيرتقي ابلفكرة إىل ، «معناها طائر مار   ال يعلم أي  »يقول 

 لعميقة يف الوجدان اجلمعي.معاين األسطورة ا
عري ةان مبدد أسطورة العنقاء يربتهما ابحلياة مع رؤيتهم الش اعر ذا خيلط كه  مان تزيىل سىتار الواقىع بريشىة اخليىال، ويقىد   ال ىيت الش 

لمىىاع هتىىرب مىىن دالالهتىىا املعجميىة وحتمىىل إشىىاراع ودالالع ذاع طىىابع سىىور يل، وترسىم لنىىا لوحىىة مفعمىىة ابأللىىوان كيبهمىا  كبرت 
ىعرزاع مي ى ، وهىذا مىن أهىم  الر مىوزاملقصىود يف حمىيط  یالغىون وراء لؤلىؤة املعنى تىدفع املخاطىب إلىی ال ىيتالب تة  الر مزي ة احلىديث  الش 

 اطب بل جيّبه علی أن يب ث وراءها.يف طريق املخحيث ال يلقي ابملعاين 
ىىاعر على  الواقىىع إلحيىاء املاضىىي ا يىد،  ىىذا جلى   الث ىورةضىى ية و يف ضىىرورة البعىث مىىن خىالل الت  فىق نيمىىا وحىاوي يت   وقىد ان إىل الش 

ىاعر ي لىىذاع الت ىارخيعلى  العمىىق  أسىطورة ال تىىدل   طالتىىه  ال ىىذيي لإلنسىىان املعاصىر الت ىارخيين ف سىىب، بىل علىى  عمىق احلضىىور الش 
تعك  عالقة ين، وهو أن ققنوس نيما الش اعر لدى  ةهناك مثة اختالف يف توظيف هذه األسطور  ولكن ة.فعي  ة والن  ي  العالقاع املاد  

. الش اعر، فيبدو من جيب عليه أن يض ي بنفسه، معلوما معروفا لدى الش اعرتض ية الفرد  تمعه. والفرد هنا إذا قلنا هو نف  
 ض ية من بداية القصيدة:قد بدأع ققنوس نيما ابلت   ح   بل و 

بنشسيته اسيت فيرد / بير شياخ خيينران /آواره مانده از وزش بادهای سرد/ جهان ة، آواز، مرغ خوشخوانققنوس

(0731 :222). 
جال  / علی قضيب اخليزران/ الباردة الر  ابسبب هبوب  ا  أصبح مشر د/ هري يف العا ألصواع العذبة، الش  ذاع ا الط ائرققنوس، الرت  ة: )

 (.لوحده
بعيىدا   لوحىده علىی قضىيب اخليىزران اوجالسى امشىر د اطىائر موحيىة تصىبح  رمزي ىة بدالالع هابعد تشكيلها وتكثيفنيما فققنوس  

عر تمع، أو سائر تدل  علی أبناء ا  ال يت الط يورعن سائر   وهىو جديىد يشىعر سىلوب نيمىا قىد أتىی أب ، ألن  من معاصري نيمىااء الش 
سىتور يف إيىران، وهىذا وثىورة الد   الن هضىةو  لص ى وةل ابان زمن نيما يتمث ىكاجلماعة. فقد   كي يف نبذه من قبل تلالر ئيس الس ببان ك

ىىعران نيمىىا رائىد كىل واالنبعىاث يف األدب.  ىىذا   ىىو  ون سىىفري هىذا الت  كىي يكىىمىا أث ىىر يف شىاعران ل احلىر  يف العصىىر احلىىديث يف  الش 
عرم سنن األدب الفارسي. فقد استطاع أن احيط   أصىبح وحيىدا  فريىدا .  ال ىذينيمىا يوشىيج  الش اعرفالعنقاء هي نف   .قليديالت   الش 

ىاعرققنىوس نيمىا وإن قلنىا هىي نفى    أن  إال   ىإنسىاني   اأتخىذ طابعىفقىد ، الش  تقتصىر على  ة وال ذاع بشىري   ا تالمى  كىل  ا عميقىا، ألن 
   ذاع صاحبها.

عالقة تض ية ا تمىع للمجتمىع، وهي تعك  هو العنقاء،  أبسرهبينما عنقاء خليل حاوي هو طائر اجلمع بل اجلماعة أو ا تمع 
 :يمهر من بداية القصيدة عندما قالوقد حان حني موته وانبعاثه من جديد. وهذا 

 .(111 :د. ات) قٍ ر  ع   ل  كفينا   مات  / اجلليد   يف عصر  / األرض   عروقُ  ما ماتت  د  عن  
ىىعر أتخىذ عىادة لىدى األرض  إن   ىىعري ةيف يىارهبم  طابعىا إجيابيىااء الش  ىلفمتهىا ، كمىا تبعىث الش   األد . ياق الفىى   علىى  االرتيىاا يف الس 

 والفكىري يف بلىد الث قىايفياسىي واسىادها يف العصىر احلىديث اجلىدب الس   ال ىيتة أم احلضىاراع البشىري   رمزي ىة ذا تصلح لكىي نربطهىا ب
ى  «مىاع فينىا كىل  عىرق»اجلدب ابجلليىد. وعنىدما قىال . فقد عّب عن هذا الش اعر انقطعىت عالقتنىا هبىا ا يقىول احمىت حضىارتنا و ك من 



 155/ خلليل حاوي «عصراجلليد وبعد اجلليد»و لنيما يوشيج «ق قنوس»توظيف أسطورة العنقاء )ق قنوس( يف قصيديت 

 

 البعد. وأصب نا بعيدين عنها كل  
ون كىتىدل  عليىه. وقىد ي ال يتر ره خليل حاوي عشرين مر ة عدی األبياع كمع الغري وقد   تكل مر للمكَ ي ذ « ان»ضمري  ،ذكره كما مر  ف

من خالل األسطورة بلسان الفرد وهو  تكل مبلسان اجلمع. بينما نيما يوشيج ي الش اعر تكل ماجلمع، إذن ي كخليل حاوي ضمن ذل
أدخلىه  ال ىذيهلىه جىر اء األسىلوب اجلديىد و مىا أصىاهبا مىن ا تمىع وأكعنقىاء )ققنىوس( نيمىا فرديىة تشى نفسه. علی هذا األساس إن  

ر كيىذ  ال ىيتسىار بعىد األحىداث كخىاوة واالنتغلغىل يف الر   ال ىذيا هي نفى  ا تمىع ن عنقاء خليل حاوي إمن  كيف األدب. ول الش اعر
 .وقوعها العر  احلديث الت اريخ
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ان يف موع العنقاء الش اعر فقان عليه يت   حيث كل وهو مشرت األو   ؛ا القصيدتنيتلكأمران يلوحان يف ناية حياة العنقاوتني يف   كهنا
 :مماع العنقاء. يقول نيما كيفي ةهنا مصدر اثبت يف   الن ار. فلن اراب

 (227: 0731تنش را اندوخته است مرغ! ) خاكسترِ /دمد و سوخته است مرغيباد شديد م
 !(قد اد خر رماد جسده الط ائر/ الط ائرالعصيبة وقد احرتق  الر  اهتب الرت  ة: )

ىعري ة لت جربىةق انفعاال ابا يتدف  هنا رمزا إاحيائي   الن ار فيمكن لنا أن نعد   .قت العنقاء فيها وأصب ت رمادا  انر احرت  كفهنا  نمىرا  الش 
وإن   يشىر إلىی  ،كذلكىيف قصىيدة حىاوي  ملموسىة  اهرةم ىال ههىذ . كمىا أن  الل غىةيهىا تؤد   ال يتة ولوظيفته اجلديدة لطبيعته االنز حي  

ىاعر هىي نقطىة انطىالق البعىث لىدى  الن ىارف. نهىاأشار إلىی والدهتىا م ، بينماالن اريف  موهتا مباشرة هىا وإثراءهىا إثىراءا بعىد تكثيف ينالش 
 ي.الد راموتطوير بعدها  الد اللي ة الن صبؤرة  الن ارموع العنقاء يف هذه  ويعد   .إاحياء     رمز    

ىاعر اختلىف  ال ىذي الث ىاينأم ا األمر  نيمىا بعىد  ىري فىمىن جديىد. والدة العنقىاء  كيفي ىةهىو  ، ققنىوس سىطورةأ لىدى تىوظيفهم هن فيىاالش 
 :دتهيف ناية أنشو  الش اعر يقولفء واحدة. قول تولد عنقايأسطورة  الن صبينما  موهتا بعد ولدتأفراخها  أن  موع العنقاء 
 .(227: 0731)نيما يوشيج، ستر به در كهايش از دل خاپس جوجه

 ماد(فنذن تولد أفراخها من قلب الر  الرت  ة: )
ة البعىث. فقىد يىرى نيمىا يوشىيج وحتمي ى فىاؤلاللىة على  األمىل والت  وهو نايتهىا، للد  القصيدة اس من حلس  أتيت األفراخ يف هذا اجلزء ا

ض ية يتبعه واقع جديد، والت   ال ذيمن خالل املوع  املستقبل سيكون مشرقا بعد ياوز الواقع املر   أن  من خالل رمز أفراخ العنقاء، 
 ال ىيتهي  الن ار يری أن  ن خليل حاوي كولحقيقة شغلت ابل اإلنسان املعاصر.   عنوهو هبذا يعّب   ،خالصاا ستثمر مثرا ال حمالة أن  
 :ء املولودة واحدة وليست بعنقاواعالعنقا ه يری أن  ما أن  كتلد العنقاء.  

 .(116-115 :د. ات) فينا املوت   رماد   ن  ی م  تغذّ ت  / ، انر  العنقاء   تلدُ  انرٍ  غيُ / تيناامليّ   يي عروق  ال يُ 
ن كىن سىيخطون خطىاه مىن بعىده. ولال ىذينيما يری العنقاواع املولودة هي أتباعه  ، ألن  الر مزي ةين الش اعر وهذا يرجع إلی نمرة  

ن كىال مي ا تمىع العىر  واحىد ذا تصىبح العنقىاء هىي واحىدة، ألن  كىخليل حاوي لديه تتمع واحد ينمم شعره ويفدي نفسه لىه. ه
ن أن نقىول يف هىذه احلالىة أيضىا كىعلی هىذا ميون عنقاواع، طاملا سعی خليل حاوي إلی وحدة هذا ا تمع العري . بناءا كأن ي

ىعري ة اهمىتجربتنيىا األسىطورة مىن جديىد وفقىا  لانىا، وقىد بياان يعانكى ال ىيتان األسىطورة مىع األجىواء الش اعر قد الئم  ، ولكىي يرسىا الش 
امي وربطه مباضيها تعي  وسطه، والوصول إىل مستقبلها الس   ال ذيعل  هذا الواقع  الث ورةتهما وأملها وحلمها يف واقع شعبهما وأم  

 األس .



نة 156   1496 ربيع، 15، العدد الس ابعة/ حبوث يف األدب املقارن، الس 

 ينالّشاعر تصوير األمل مبدد األسطورة عند  .5-2
ىاعر  إن   ، والقصىيدة وطقسىها اململىم والقاسىي خىىري عليهىىا تىتمعهم ال ىيتشىىد  اسىتياء مىن احلالىة ين نيمىا وخليىل حىاوي مسىتاءان أالش 

ىىالن مىر  كن مىىن وجىود تلىكى. ولكدليىل علىی ذلى  الت عىىابرينراهىا تفىرض نفسىها يف القصىىيدتني مىن خىالل املفىرداع و  ال ىيتة وداوي  ة الس 
 . فهذا خليل حاوي يقول:يف ليلهم اململم ابرقة أمل ضاويةن، وتوجد الئتفان ميالش اعر  أن  يب، نشاهد يف ناية املطاف كا والرت  

 .(113 :د. ات) وجليد   قيل  ت  ث  م  ها ص  ضُ ع  بـ  / تليناب  يـ   حيم  وج  / بيعٍ ر  نا ُُحّی ضُ ع  بـ   يف عروق  
بيىع جيعىل خيىىال والر  ، حىاويخليىل دة يف أنشىىو  الن شىورو  الص ى وةو  الن هضىةعلى   يىدل   املوحيىىة اجلمالي ىةبيىع مىن خىالل دالالتىه الر   إن  

ىه األكثىر حيوي ىمىا تىذكره ألن ىيعانق األمل كل   الش اعر يىری قىد و قريبىة ألسىطورتنا.  رمزي ىةنة ولىه عالقىة ة بىني ممىاهر احليىاة وفصىول الس 
ىاعر ىاعری بىه يتغن ى ال ىىذي وة، وهىذا هىو األمىل لص ىىل مت فىز تمىعا  أن   الش  ه كىىن هىذا احلىافز صىامت حباجىىة إلىی شىيء احير كىى. لالش 

 تلد العنقاء: ال يت الن ار كفت يت هنا تل احليوي ةو 
ـ عــان  نُ ل  فـ  / رار  يف الق ـ/ فينــا املـوت   مـاد  ر  مــن  ی غـذّ ت  تـ  / انر  ، العنقــاء   دُ ل ـت   انرٍ  غــي  م ـن  / تينــاامليّ   يـي عـروق  ال ُي   مــا / الّنـار حــيم  ج   ن  م 

 .(116-115 :د. ات) قيناالي   ث  ع  نا البـ  نحُ ي   
اث الر مزيستثمر  الش اعرمن هنا ف ىعري ةهىا ضىمن لغتىه يريىد بث   ال ىيتي ليعيد تشكيله دالليا مبا خيىدم عقيدتىه الرت   ىذا اسىتمد  خليىل  ،الش 

أن ي ىنه  نفسىه بنفسىه للمجتمىع  بىد   اله. فىيرمىي إليى ال ىذيتلد نفسها بنفسىها تعبىريا  عىن ا ىدف  ال يتحاوي من أسطورة العنقاء 
م مىىن األرواا ل ويبى  نفسىه علىىی اتريىخ حضىىارته، وال ىى لن سىبةأمىر حتمىىي اب الث ىىورةضى ية و . والت  يقىومي يىىنه  و كىبىد  أن يقىد  ة ألم 

 :إذ يقولل لدی نيما يوشيج، فاؤ هذا الت   كذلكنری   الش اعر
 سيازدميي/ دييوار ييب بنيای خييالي/ ي تيره روی كيوهدر ابرهای مثل خطّ /دور یصدها صدا ةپار یهااز رشته

(0731 :222). 
 (.تب / ةجداَر بناية خيالي  / هي مثل خط  أسود فوق اجلبل ال يت ب يف الس  / قة ملئاع األصواع البعيدةاملتمز   من األواصرالرت  ة: )

واألصواع البعيدة هي داللة عل  مله أفراخها أو أتباعها. كسي ال ذيالعا  اخليايل  كهنا عنقاء نيما يعل الل بناع األولی لذل 
ىاعرفينتمي لثقافته العريقة.  ال ذياقي القدمي اعر من األدب الر  ما وصل للش    الث قىايفمبىدد موروثىه األد  و  الط ريىقه ميهىد يىرى أن ى الش 
يتىوا  وال يرتاجىىع يف بنىاء املسىتقبل علىى   ه مىؤمن مبىا يقىوم بىىه  ىذا اللكىي يسىىري أتباعىه ويكملىون مىىا بنىاه يومىا، وإن ىىلعىا  جديىد، 

ىجعىل العن ال ىذيابملسىتقبل  فىاؤلت  ذا هىو التتمعىه. هىهبىا  ميىر   ال ىيتاأل م املريىرة أنقىاض  هىىذا  ا مؤمنىة أبن  قىاء ّتطىو هىذه اخلطىوة، ألن 
هي والدة أفىراخ ف ،سابقا كما مر  ابملستقبل يف قصيدة نيما   فاؤلت  ا بؤرة الاان. أم  به وإن   يرغب البع   ،مل يوما  ماكالبناء سي  

 األسطوري. الط ائرالعنقاء يف نايتها بعد موع 
عري ةعبري عن أفكاراا ويربتهما للت   ان يف توظيف أسطورة العنقاءالش اعر وقد عمدا    ا  ة لينتجىا نص ىاألسىطوري   الر موزبواسطة  الش 
ىاعر يكشىف رؤى  حى   ية، ليتيح للمتلقي الولون يف متاحاع وسيعة الت قرير ة و ا بعيدا عن الوصفي  إاحيائي   ا  أدبي   ين. كمىا جعىل نيمىا الش 

غىىون وراء يكشىف عىن نفسىىها بسىهولة، وتىرغم املخاطىب أبن ال ت يتال ى الر مىىوزوخليىل حىاوي مىن قصىىيدتيهما عاملىا مىن األسىرار و 
 . ويل للمعاين وفهمهااملعىن لكي يكون سهيما يف الت  

واحليىاة يف قصىيدته ف سىب، بىل اسىتخدم أسىاطري أخىری تىدل  علىی البعىث لتصىوير أملىه هبىذه األسىطورة  خليل حاوي يستغن و 
 :«بعل»أسطورة اإلله اجلديدة. منها 
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 .(111 :د. ات) القب   ينفضُ  اا اي إهل/ احلصيد   اي مشس  / العاقر   بة  التّ / فضّ ي   بعلا  ، ايب  ص  اخل   اي إله  
ى» لىه املعنىی احلىريف»والبعىل هىو  ويعتىّب بعىل ( »40 :1010 ورتىل،ك« )يىني.ان هىذا لقىب آ ىة اخلصىب احملل  كىنعىان  كويف  « دي  للس 
واملىوع والعىا  األسىىفل،  الم ىالمة كىإلىىه ممل« مىوع»وين مىع اإللىه كىالع واألرزاق بىنف  الوقىت. وقىد دخىىل يف صىراع  مصىدر الىوي
ال  تعاقب سنواع اخلصب وسنواع الق ط. يعتىّب انتصىار بعىل، انتصىارا  لألبد ممث   الص راعه سيعود ن  كخبسارته ول الص راعانتهی هذا 

خليىل حىىاوي ويوظىف  فيسىتدعي( 111: 1993 )نعمىىة،« ة.كىمىىام وعاملىه ملىيء ابحليىاة واحلر لقىوی اخلصىب واحلضىارة والبنىاء والن  
عوري ة الت جربةاليل. واإلله بعل يعك  واقع والد  ي الد رامهذه األسطورة لبلورة البعد  مع توظيف مضمون األسطورة مع معانيهىا  الش 

 :«ل وز»يستعملها هي أسطورة  ال يتألخری واألسطورة ا ة.واخليالي   ي ةالت ارخي
 .(119-111 :د. ات) هاانهاها ود  ٍم د  ق  من عُ / ض  األر   عروق   نا، سنجّ  ن ّ  / احلصيد   اي مشس   متّوز  اي أسنت  
ص سىىوة، خص ىىيىىه الن  كعىىام إلىىی عىىا  األمىىواع وتب ل  كىى ل ىىوز... فينىىزل الط بيعىىةبىىاع وحيويىىة يرمىىز إلىىی الن   معبىىود اببلىىي،» ل ىوزإن 
نعمىىة، ) «.ربيىع ل  كىىشىىتاء ويولىد   ل  كىميىىوع  ، بيىعهىور مىىع والدة الر  مىا يعىىود إلىی الم  كعىام لعبادتىىه.   ل  كىىمىن   ل ىىوزاميون شىهر الس ى

ىاعر( وقىد اسىتعمله 16 :1993 . والعقىىم الث قىايفياسىي والفكىري و بىه اجلىدب الس   حىل   ال ىذي داللىة علىی احليىاة والبعىث  تمعىىه الش 
أتى  بىه  ال ىذية أخىرى عىروق األرض عصف  ألمة. ويذكر خليىل حىاوي هنىا مىر   ال ذيعسف قهقر والت   داللة عل  هذا الت  لي  إال  

اثمن  ا يستغيثاا ة إمن   كفعندما يستنجد خليل حاوي تلم، قد  قي والت  ة أخرى داللة عل  احلياة والر  مر   ون مشسا  يف ليل كلي الرت 
ىالن  ة ما استعمل خليل حاوي قص  كجديد.ون منش  البعث واحلياة من كحاضرهم اململم ألن ي ماء يب عيسی )ع( وعروجه إلىی الس 

 :يف هذا املقطع رمزي ةبصورة ه سريجع يوما  وأن  
 .(111 :د. ات) صحاا جميدف   واي/ القب    ضُ فُ نـ  اي إهلاا يـ  
ىعر مدخل إلی عىا  »)احلان، « ينف  القّب وينتصر علی املوع. ال ذي فص ا  تيدواملسيح هو » ، «ي عنىد خليىل حىاويالش 
مثىاين مىىر اع. « إرحىم   رب  »رف ابملىدائح فيىه يىردد  املصىل ي نائسىي يعىكأو ابتهىال هىو، فيمىا هىىو،   ه نىداءإن ى( »جىورن احلىان موقىع
واملعطياع املسي ية   ل وزسية يف جدية ابلغة. وميزن بني أسطورة كنسي ة األرتوذو كقوس الحل ة الط   الش اعرتسي تضر عاع كذا تكوه
قد استخدم مثاين مىر اع علىی طريقىة االبتهىاالع أو «  »داء حرف الن   ن  ابق، مع اإلشارة البارزة إلی أما نالحظ من املقطع الس  ك

 (املصدر نفسه.« )«املسيح - ل وز»ح يف تاطبة رمز املدائ
العىه عليهىا يف قصيدة واحدة، وهذا يدل  علی سعة إط   الر موزهذه األساطري و  ل  كدم خليل حاوي  ما أشران سابقا  قد استخك 

اثة وحرصه علی استعمال وثقافته الغني   ة لدى خليل حىاوي وال يسمح ا ال لنا خوض هذه االستدعاءاع األسطوري  يف أدبه.  الرت 
 مه.خوفا من تشعب الب ث وتضخ  

 الت وظيىفهىذا  كمىا أن   هىا وإثراءهىا.عل  هىذه األسىطورة وتكثيف زيكللرت   العنقاء ف سب إال  يوظف نری نيما يوشيج  بينما ال 
ىاعر شاركة يذب املخاطب ليي  ق أجواءا  فنى  ومتآزر من بداية القصيدة إلی نايتها، خيل كمرتابط ومتناس األسطوري، مىن فيهىا.  الش 

ىىعري ةة يرسىىىم مىىن خال ىىا رؤيتىىه قصىىىيدة نيمىىا يوشىىيج أشىىبه بلوحىىة سىى ري   إن   خىىالل مىىا تقىىدم ميكىىن لنىىا أن نقىىول عىىن املىىىوع  الش 
هىىذه   أن  نىىة مىن مشىاهد تتلفىة، إال  و  كة متن قصىيدة خليىىل حىاوي مىن خىالل األسىىاطري املسىتخدمة تبىدو مسىرحي  كىواالنبعىاث. ول

بىؤرة القصىيدة  لكة متداخلة تشكاملقاطع األخرية، متناس حت یاملشاهد متآزرة ومرتابطة حسن ارتباط. فقد نری من املقاطع األولی 
 يف قصيدته. كذلكاتبعه نيما يوشيج   وهو مااملوع واالنبعاث  مس لةوهي 



نة 151   1496 ربيع، 15، العدد الس ابعة/ حبوث يف األدب املقارن، الس 

ن كىاألساطري يدل  علی أن قصيدة نيما ثورة علىی املاضىي مبىدد احلاضىر وظىواهره، ول كتلعدم استخدام نيما يوشيج  كذلك 
ى عنقاواع ال تشبه أسالفها وال ّتطو خطاهم،قصيدة حاوي ثورة علی احلاضر مبدد املاضي وتراثه. فعنقاء نيما تلد  عنقىاء هىي ا إمن 

ن عنقىاء كىالعنقىاواع أبىدا . ول كسىبقتها، وتسىري يف طريىق لىن تعرفىه تلى ال ىيتالعنقىاواع  عىناالخىتالف  ل  كبنت حاضرها وّتتلف  
أسىالفها القىىدماء، وال ي تولىد منهىىا عنقىاء تشىىبه كىىيف نفسىها ل الن ىار  عنقىاء نيمىىا، فهىي ستشىىب  كىىون عكىخليىل حىاوي قىىد ت

ان كىإلىه مىن خصائصىه البعىث، بعىال    ،  ذا يسىتنجد أي  تهاه خليل حاوي يف قصيدذا ما يتمن  ا ا احلاضرة، وحتذو حذوهم. هكأش
 ا .ل وز أم 
 خليل حاويو  رة العنقاء يف قصيديت سنيما يوشيجعناصر أسطو  .5-1
 يان لت قيقىهيسىع ال ىذيوا ىدف األساسىي  انالش اعر وصل بني  حلقةهي  ،نيما وخليل س يف قصيديتأسطورة العنقاء أو ققنو  إن  

ىعري ةبط بىني هىذه األسىطورة ويربتهمىىا وهىو الىر   األسىىطوري يف  الت وظيفي. فىمىن خىالل معىان أكثىر اشىىرتاكا بينهمىا وبىني املتلق ى الش 
األسىطوري تكمىن يف يىاوز  الت وظيىفقيمىة  ألن  األساطري، يف شعور اجلمعي الكامن يسع  وراء بلورة حجما أكّب من الال   الن هاية

مىن هنىا علينىا كشىف  شىعور اجلمعىي.اليل إىل البعد اجلمايل احلاضىر يف الال  األساطريية من البعد الد   الر موزاع و خصي  استدعاء الش  
ىاعرتتيح لنا فرصة كشف رؤيىة  ح   بنفسها أتيت مع األساطري  ال يت الر موزعالقة العناصر و  وصىوال  ةي ىالت قرير ة و مطي ىعىن الن   بعيىدا الش 

ف ا يتوق ى، وإمن  يب معني  كتدخل يف تر  ال يتی العناصر املنعزلة ف علن أن يتوق  كمي ألسطورة معنی الا» . هذا ألن  إىل بعدها اجلمايل
وهذه العناصر البد  أن نب ىث عنهىا ( »159 :1991)فضل، « نة  ا.و  كف هبا عناصرها املتت ل   ال يتة الط ريقمعنی األساطري علی 

ل يف تتمث ى ال ىيتيبىا  مىن اخلصىائص كا بطبيعتها أشد  تعق دا  تر غوي، أي أن  عبري الل  يف مستوی أعلی من مستوی االستخدام العادي للت  
ة بينهمىا تىدور كمشىرت عناصىر   ىور منمومىة القصىيدتني، رأينىاكمجعلنىا األسىطورة   عنىدماو ( صىدر نفسىهامل« )تعبري لغوي آخر. أي  

ىعري ة اثريا يف رسم رؤيتهمىكين  الش اعر حول أسطورة العنقاء. وهذه العناصر قد ساعدع  سنشىري هنىا إلىی و . اومزجهىا بتجربتهمى الش 
 حاوي. وخليليوشيج ما عند نيمشرتكة ابتت  ال يتالعناصر هذه   بع
 البد .5-1-6

 يج:قصيدتيهما. فقد قال نيما يوش يف بداية ةدو الّب عنصر ل نيالش اعر  ثماراستيف بداية دراسة القصيدتني هو  الن مرمما يلفت 
 .(222 :0731) آواره مانده از وزش بادهای سرد /جهان ة، آوازققنوس، مرغ خوشخوان

 (.الباردة الر  اأصبح مشر دا  بسبب هبوب  /هري يف العا ألصواع العذبة، الش  ا وذ الط ائرققنوس، : الرت  ة)
ىعرمن جديد يف  الش اعر إلی ما أتی به لن سبةة فعل ا تمع أو األدابء اب رد  الباردة ليست إال   الر  اهنا  ا تىدل  علىی . فهىي ر الش 

د يف األسىلوب ون حنىو شىاعران املتجىد  وجهىه األدابء الكالسىيكي   ال ىذيذع الىال   الن قىد، بىل هىو احليوي ةشاط و ة والن  كود احلر اجلمود وس
ابخلمىود واجلمىود، وهىروب احليىواانع مىن مواجهىة الىىّبد  احليوي ىةة و كى  آاثرهىا علىی احلر كالبىاردة تىنع الىر  افعنىدما هتىب . واملفىاهيم

ىكاان  لىه فكى  جيىد م ال ىذيالوحيىد  الط ىائرالقاسي. وعندما يقول نيما ققنوس هىو  ا تمىع األد  ملىا ا يقىول قىد نبىذين ا تمىع أو  من 
والفساد.  ذا يشعر نيمىا ابلغربىة  الم لمتفش  فيه اجلهل و  ال ذيف ه ذلك اإلنسان املقهور يف ا تمع املتخل  ، بل إن  أمحل من جديد

ىاعرعىا  فيهىا  ال ىيتيف هىذا ا تمىع املتىدين. وإذا درسىنا تلىك احلقبىىة  ىاعرلوجىدانها ذاع ظىىروف قاسىية عىا   الش  فيىه جىىّبوع  الش 
ة عل  شاعرينا جعلتهما يشعران بّبد ة فعل سلبي  يسود البالد. وكان  ذا رد   ال ذي، وسفيف مستوى العلم والفكر الس ياسي ةلطة الس  

 ّبد القاسي يلوا من بداية أنشودة خليل حاوي، حيث قال: نف  هذا ال ونری الوحدة والعزلة يف تتمعهم العري .
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 .(116 :د. ات) قٍ ر  ع   ل  كفينا   مات  / ليد  اجل   ر  ص  يف ع  / ض  األر   عروقُ  ت  ما مات  د  ن  ع  
وقىد أتىت نفى  مفىردة  ،صىورة للىّبودة يىل ابجلليىد وهىو أشىد  ی عنىد خل، فقىد تىرتاءلىر  اا ابانت الّبودة تمهر عند نيمىكفنذا   

مىن امليىىادين  يف كىىل   أصىاب ا تمىىع العىر  ال ىىذياجىع عف والرت  ة الىوهن والض ىىعلى  شىىد   ا يىىدل  هىىذا مم ىو اجلليىد يف عنىىوان القصىيدة. 
 التطىىو رحيىىاة وقطىع نىىب   اإلسىىالمي ة العربي ىىةة الث قافىعىىروق اجىىع خلىف والرت  الت  جليىىد وقىد أمىىاع  . و... العلمي ىىةو  دبي ىىةواأل الفكري ىة

ىاعر وقىد عىا  ة. كشاط واحلر والن   احليوي ةوأنفاسها، وسلبها   القىارسد لىّب اب اشىعر ، و احليوي ىةة و كىعدميىة احلر هىذه األجىواء  ن يف ظىل  االش 
ى ا تمىع مبوهتىا وانرهىا ئأن لىوع وت ىدف لعنقىاء ىذا البىد  ل .يف عروق ا تمع دب   ال ذي واجلليد ا قىدر عليهىا أن وتكىون ضى ية ك من 

عندما و  قي.ة والر  سم ابجلد  وحتيي معها عاملا يت   من جديد یأن لوع العنقاء يف البداية وحتيان من الواجب كفنذا   .يسامها العذاب
ىاعر ر كىذ  ىى نقىالبدايىىة قصىيدتيهما، يف ان الىّبد الش  ىإلىی القىىارو نوعىا مىن الش  ة يف كىىاقىة و ىود احلر يصىو ر سىىود الط   ال ىذيليب عور الس 

لكي يعي  معهم د القارس، األجواء املفعمة ابلّب  كإلی تل من بداية القصيدتنينقل املخاطب يف يعمدان ان الش اعر ا ك من  ا تمع. و 
عري ةيربتهم   حترتق فيه العنقاء لكي حتيي القوم مبوهتا.ملشاهدة مسرا درامي وهبذا يهيئانه  .الش 

 الّنار. 5-1-5
ىالم المو  الل يله يف قطري تنريقرينة له،  الن ارانت كو خلق البشر علی وجه األرض  منذ أن   تاء، وتلىني لىه طعامىه ، وتدفئه يف الّبد والش 

ة، روا احليىىاة البشىري   لىر واق ابمتعل ىىار معنىی عميىق، فقىد أصىىبح للن ى»عنىىد البشىر.  ا أدی إلىی تقديسىهاولىه فيهىا مىآرب أخىىری، مم ى
ىبب، كشى هو وبدون ك، ومن البقاء، وذلالر واعلة من ة. ومنذ العصور القدمية، قربت الش  اني  الر وحرة، أي احلياة املتطه    ال ىذي الس 

 (414 :1991)سرينج، « ني املشوي.من الط   وائل يدفنون مواتهم مع مصباا صغريسي يون األان املكمن أجله  
 هىاتني القصىيدتني. فنيمىا ثىريا يفكلة أبسىطورتنا العنقىاء، وقىد جنىده  نری هىذا العنصىر، شىديد الص ىنا نمرة علی القصيدتني وإذا ألقي
 :اخليةاتية الد  م بناره الذ  البهي الل يلة حيث يضوي صورة مثالي  ته بمن هذا العنصر ورمزي   ستمد  يوشيج ي

كشيد خط ميي/ خردی یهاشعله ،قرمن به چشم/ كرده است روشن آتش پنهان خانه را/ بانگ شغال و مرد دهاتي

 .(222 :0731) به زير دو چشم درشت شب
 (.عتنيساالو  الل يلترسم خطا  حتت عي  / تبدو محراء ال يتعل الصغرية، الش  / ةت اخلفي  أضرم انر البي/ جل القرويبع والر  صوع الض  الرت  ة: )

د اين ا ىر  الر وحى «مىزدا أهىورا»األرضىي لىذاع  الر مزهي  الن ارف ،الفارسي ةة الث قافيف  ا  غني   ا  ار مورواث اترخيي  وعلينا أن نذكر أن للن   
ق إليهمىا يتطر   ران المزدا، عنصران متألان مضيئان طاهران مطه   ماوي لذاع أهوراالس   الر مز الش م ، وهي مع ةمن شوائب املاد  
. وإذا الن هايةب عليه يف يتغل   ح    «أهرمين» الم المو  ر  يف صراع إله الش   أهورا مزداياء وقد يساعدان إله اخلري والض  اخلبث والفساد. 

هىا   لىت وهنىاك مىن أصىب ت هزيلىة ولكن   الن ىار. فالل يىلو  الن ىارقائما بىني  الص راعابق من أنشودة نيما سنرى هذا الس   الن صراجعنا 
دارع  ال ىيتقىوس ي والط  الت ىارخيهىذا املىوروث  كل    الش اعر. واستخدم هتا لقهرهمؤمنا ابستعادة قو   الم المالبشر من احيميها من بط  

 ة.اليل املشبع ابإلشعاعاع اإلاحيائي  ي الد  الر مز  الت وظيفعن طريق  ،القدمية الفارسي ةة الث قافيف  الن ارحول 
لىنح احليىاة مىن  ال ىيتهىي  الن ىارة، و كىمصىدر البعىث واحلر  نراها عنىد نيمىا، فهىي ال يت الن ارهي نف   لدی خليل حاوي الن ار ما أن  ك

 :فوس ويساعدها علی العلو  والسمو  ما تفعل ابلعنقاء و يبها املؤ  يطه ر الن  كجديد  
 (116-115 :د. ات)فينا  ت  املو   رماد   ن  ی م  تغذّ ت  / ، انر  العنقاء   انٍر تلدُ  غيُ / ناتيامليّ   يي عروق  ال يُ 

ىاعر تىني ينتمىي إليهىا تني الل  الث قىافة املشىرتكة لىدى الن مىر على   بىني القصىيدتني يىدل   الن ىار رمزي ىة هذا االشرتاك يف  لن سىبةين. فهىي ابالش 
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ا ذرة تزيل همن انر طاهرة مطه   بد   أصاب ا تمع وال ال ذيطهري. ورماد املوع هنا هو اجلهل والفساد والوهن هارة والت   ما رمز الط  
العنقاء عندما  ، ألن  ن ها مطه رة وتبعث احلياة من جديدكلوإن أصب ت ج يما  ملتهبا ،  الن ارفنذن  بوالدة عنقاء جديدة. الر ج 
 :د مر ة أخریتتول   ل إلی حجيم و   ا تت و   من  كحترتق  

 .(227: 0731)نيما يوشيج،  م تبديل يافتهاكنون به يب جهنّ /ان ز آتش تجليل يافتهكدر آن م
 (.لت إلی ج يماان قد حتو  / الن اران قد يس دع يف كامل كيف ذلالرت  ة: )
هبىا، وتزيىل األوسىاخ مىن عنىدها.  حىل   ال ىذي الىر ج ّتلىص األجسىام مىن  الن ىارديد، ولكىن هىذه االحرتاق مؤ  يبعث ابأل  الش   إن  
جهل وتقهقر وظلم ساد ا تمع لكي تولد منىه تتمعىا جديىدا طىاهرا  لكي تبتلع كل  نيما تصبح ج يما يوظفها  ال يت الن ار  أن  إال  
 الن ىىارتصىبح  كولىىذلحتىىرق األخضىر واليىاب .  ال ىيتامللتهبىة  الن ىىاريفىىدي بنفسىه لكىي تنقىىدا هىذه  ال ىذي الط ىائرا. والعنقىاء هىىو نقي ى

 :سده روحا  جديدة حلياة ساميةا تنفخ يف جعب، ألن  هبا لبعث الش   الش اعر. فقد استمد  ج يما  يف قصيدة خليل حاوي
 .(115 :د. ات) الّتاريخ ن  ف  ها ع  ن  ع   ضُ فُ نـ  تـ   اا أمم  / قيناالي   ث  ع  نا البـ  حُ ن  ما ي   / الّنار حيم  ج   ن  م   عان  نُ ل  فـ  

أبعدته من بلوغىه إىل  ال يت نوبمن الوثن والذ   ر البشرتطه   ال يتلنار اجل يم  اإلسالمي ةة الن مر إن خليل حاوي يستعني هنا من  
ىقم   ه. وظىف ة كماله والفوز بص بة أولياء هللا يف اجلنان. فاجل يم سيخلص اإلنسان من ذنوبه وجيعله طاهرا كما ولىد مىن بطىن أم 

عري ةوصبغه بصبغة يربته  الر مزي ةخليل حاوي هذا املوروث وربطه أبسطورة العنقاء وأثرى وكثف دالالته  حاول  الت وظيف. وهبذا الش 
 أصبح ملتصقا هبيكله املتالشي. ال ذي الت اريخأن يبعث وينه  مبجتمعه من عفن 

ىعر  الىن ص سىياق يف الر مزي ىة بنيتهىا إلىی تتنقىل ال ىيت ،الر مزي ىة ابإلاحيىاءاع مشىبعة وهىي الن ىار إن هىذا علىی بنىاءا   تکىون فقىد ي،الش 
 علىىی املفىرداع هىذه کىل   تىدل   وقىد. واحليىاة ف الىن   ولىن هم جديىىد مىن وتبعىثهم املىوتی عىروق وحتيىي اجلسىد يف ت ىنفخ ال ىيت الىر وا
 العنقىاء لىون فهىو ية؛الن شىور  الل وحىة هىذه يف يالر ئيسى ورالىد   يلعىب ال ذي ونوالل  . ةاإلحيائي   وحةلل   ألواان   تکون کما ،الن شورو  البعث
 .جديد من وحتيی البارد رمادها من تنتف  ال يت
 واالسوداد الّظلمو  الّليل. 5-1-9

 . فاإلنسىان منىذ نعومىة أظفىاره يىرىالل يىلهىو  الم ىواهرتلىك  تلفىه، ومىن أهىم   ال ىيت الط بيعىةإنسىان بمىواهر  كىل    ت ث ربيعي أن يمن الط  
ى ابىدائي ارمز  الل يل»أصبح  ح   ؤية يف صميم أفكار البشر تيفا، وقد تغلغلت هذه الر   الل يل  وعىد (134: 1991)سىرينج، .« ر  للش 

ى الل يىلصىف بصىفاع مىا يت   البشىر البىدائي كىل   ون األسىود فاع هىو الل ىمىن هىذه الص ىو  ألنىا ذاع عالقىة قريبىة بىه. ر  مىن مصىادر الش 
اع الم لميف القطب ااخر لون  كذلكن ه  كهور، لة لعدم الم  ي  الر ئيساألسود هو ظالم البدا ع واحلالة ف». الم الماملقتب  من لون 

 (11: 1001 )بنوا،« ة، القبول، احلداد.لبي  ه يرمز إلی املوع، الس  ة. إن  اخلارجي  
ىاعر كىال   أن   وتوظيفىه يف القصىيدتني، سىنرى الل يىلوعند دراسة عنصر  سىار عليهىا أجىداداا يف  ال ىيتواع ين خيطىوان نفى  اخلطىالش 

 هدالالتى قتىل لىي  إال   يف األنشىودتني على  األسىلوب املعجمىي الل يىل، وتفسري معىن ا  إاحيائي   رمز     كان  الت وظيف  أن  نمرهتم لليل. إال  
ىىعلىى   يىدل   ة لىىدى نيمىىا وخليىل حىىاوي رمىىزا  امتاهرة الص ىبىىل والدهتىىا. فكانىت هىىذه الم ىىق الر مزي ىة املسىىيطر علىى   ر  بعىى  صىفاع الش 

بطىل  حباجىة إلىی كانت  ال يت ملمةواملرجة احلجواء األ هذه ان يعيشان يفالش اعر ان كو  قهقر.والت   الم لماجلهل والفساد و بالداا وهي 
ي يف القصىيدة الىد رامر وت  تمهىر هنىا لتلعىب دور البطىل، ولتخلىق ذلىك الت ىعنقىاء سىوداد. فالواال الم ىالممت و ليكسر هذا الص   وهي
ى الم ىالمواحليىاة، وتقهىر  ورن  من خالل والدهتا هتب ال    ، و يف نفسها الن ارشب  مبدد   ىذا . اخلىري يف الىبالد لكىي يعىم   ر  وعناصىر الش 
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ىاعر وظىف قد  الس بب ظهىور العنقىاء. فهىذا نيمىا يوشىيج أجىواء ّتلىق  حى    يف قصىيدهتما ثىريا  كواالسىوداد   الم ىالمو  الل يىل رمىزان الش 
 :يقول
در بين چينها كه گره خيورده / پردآن مكان كه جای گنيده است مي / ازه هستكپنهان چنان ،، آن نوای نادرهاو

 .(222 :0731) گذردمي/ با روشني وتيرگي اين شب دراز/ شودمي
مع ضياء وظالم هذا / تتعقد ال يت األشياء ما بني/ اختارته ال ذيان كامل كتطري من ذل/ ما هيكة  ادرة، خفي  غمة الن  الن   كهي، تلالرت  ة: )

 (.ر  لَ / الط ويل الل يل
هىىذا مىىا  (106: 1419، )سىيار.« الم لىىمفهىو قىىد عىا  يف ج ىىيم مىىن اجلهىل و »لىة تتمعىىه أثنىاء حياتىىه لامىىا ، نيمىىا حا كقىد أدر 

اس وسىائر يبتعىد عىن الن ى ال ىذياألسىطوري  الط ىائرذلىك  خلف. فىيمكن لنىا أن نىرى نيمىا يوشىيجسبب له أن ينعزل عن تتمعه املت
نك. فيب ىث عىن مكىان يم والض ىه ال احيبذ العىي  بىني أانس تقبلىوا الم ىه يرى ما ال يرى غريه. إن  ا تمع ال يليق به ألن  . فهذا الط يور

لوصىف  رمزي ىةبصىورة  الط ويىل الل يىليىب ك ىذا اسىتعمل تر  ن مضوا سنينا طويلة على  هىذه احلالىة،ال ذيعزلة ويهرب من هوالء البشر 
ز كىفىنن ر  .صىورة ّتتلىف عىن تتمىع نيمىا يوشىيج ن تتمىع خليىل حىاوي يفك. و  ياملسطري عليهم لسنني عديدة الم لمهذا اجلهل و 

 :عندما قال الم لمة اجلهل و ر شد  يصو   حت ی، فقد سل ط حاوي األضواء علی شدة ظالمه الل يلنيما علی طول 
 .(110-119 :د. ات) عيد  وي وسنُ ع  وي وسنـ  ع  ثاا سنـ  ب  ع  / هلّ  املُ  الّليل ةُ م  ت  نا ع  ت  ّرقـ  غ  / ّليص  ّلي وسنُ ص  ّنا سنُ كُ ثاا  ب  ع  

شيء يف هذه  أي   حيث ال يشاهد الم المحاالع  هي أشد  حاالع الوصف، فالعتمة  أبشد   الل يل عن ظالم هنا يعّب   الش اعر 
مىن  العربي ىةف احلضىاري يف البلىدان خل ىته عل  مىدى تفىاقم حىاالع الت  وشد   الم المواد و هذا الس   يدل   ،. وكما مر  الل يلاحلاالع من 

ىاعرمنمىار  ر عاداتىىه يف ه يرجىع ويكىر  عف املسىيطر عليىه، لكن ىاجىع والض ىا تمىع يعىرف هبىىذا الرت   خليىل حىاوي يىرى أن   كمىا أن  . الش 
 القامت. الم المة للهروب من هذا يني  قوس الد  جوء إىل االبتهاالع والط  الل  

ىاعر قىد اسىتعمل   ى الم ىالمو  الل يىىلان عنصىر الش  يثىىري االنتبىاه، وممىا يشىري إلىىی  اثىري كان هىذا االسىتعمال  كىو  ،انكىىواد يف غىري موالس 
 .رمزي ةبصورة  ايف مرآة أشعارا است صورهتك، وقد انعينالش اعر عاشها  ال يتة مني  لز  ااحلقبة يف  الم لمخاوة وا وان واجلهل و الر  
 الّشمس. 5-1-3

ىبىد  مىى هىذه األجىواء اململمىىة والبائسىة ال يف ظىل   ثاملسىيطر.  الم ىالمو  قىىامتواد الن وجىود شىيء يزيىىل هىذا الس   الل يىىلنا عىن فعنىىدما حتىد 
م عليهىا محايىة والعدالىة، ويت ىت   ق ترمز إلىی احلىق  يف وضوحها املت ل   الش م  ا  يف القصيدة، ألن  عنصرا  هام   الش م ، وجدان الم المو 

حتىيط أبسىطورة العنقىاء أو ققنىىوس، سىنجدها تىدور حىول حمىىورين  ال ىىيتعناصىر الومىىن خىالل دراسىة . الم ىالماإلنسىان مىن شىياطني 
 يدور حول احلياة. من هنا ميكىن عىد   ال ذينشاهد نقيضه  ح   أساسني واا املوع والبعث. فال نكاد نرى عنصرا مييل إىل املوع 

 جيول يف حياة البشر، ستكون هناك مشسا تنري غدهم ومستقبلهم. الم المو  الل يل، ومادام الل يل رمزي ةضا لينق الش م  رمزي ة
ن نيمىا قىد شىعَر كىاد أن تغىرب. ولكىوهىي تة حتىت سىطوة عصىرها تى ث ر هىا أصىب ت من  كيف قصيدة نيمىا حاضىرة ول الش م فتدل  

 :اناكيخلف ملور من الن   ون شيءكإذا غر بت ي حت یء انرا  بغروهبا،  ذا أضا
/ بانگ شغال و مرد دهياتي/ كمرنگ مانده است به ساحل گرفته اوج /ه زردی خورشيد روی موجكاز آن زمان 

 .(222 :0731) كرده است روشن آتش پنهان خانه را
/ جل القرويوالر   ،بعالض   زترة/ واطئالش  ه قد تعالی يف فنن  شاحبا ، / علی املون الش م أصبح فيه إصفرار  ال ذين امالز   كمن ذلالرت  ة: )
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 (.ةأضرم انر البيت اخلفي  
عر  الن صنا عل  مغزى تدل   ال يت الر موزنرى يف هذا القسم من أنشودة نيما بع     ،«بعالض ى زترة»و ،«الش م » ؛ي، منهاالش 

 ةي ىفخ جل القىروي قىد أضىرم انرا  يزتر، بينما الر  بع يف طريقها للغروب وأصبح الض   الش م ف. «ةاخلفي   الن ار»و ،«جل القرويلر  ا»و
ىم ، تقىىع يالر مىز  الت وظيىفعىىّب  الىن صانع ليىل مملىم. هنىا نىىرى صىراعا قائمىا بىىني مكىو  يف  ، الص ىىراعمىن هىذا  يف جهىىة الن ىارو  الش 
ىميىث  بمالمىه القىامت  الل يىلبع بزترتىه، و الض ىو األخرى. جهته مباشرة، يف  الش اعر  يذكره  ال ذي الل يلبع و والض   تريىد  ال ىيت ر  الن قىوى الش 

 .والعتمة الم المياء، الض  ور و الن  تبق  ابرقة أمل إىل أن يهزم  ح   يضرم انرا أيىب ذلك،  ذا جل القروي . ولكن الر  ليطفئ نور العا 
وهو احلق والعدالة  املوروث يالر مز  امدلو من مدلو ا املعجمي إىل  الل ساني ة «الش م »نقل عالمة  الش اعر فمن الواضح أن   

ىاعرومىن هنىا يسىتثمر  املوروثة. ي ةالت ارخياللة بقيمتها الد   ت صالشديدة اال الش م واحلكمة والعلم و...، وبذلك أصب ت   الر مىز الش 
اثى ىعري ةتىىه ليعيىد تشىىكيله دالليىا ليخىدم يرب يالرت  تبقىى  ّتىدم احملىىور األساسىي لقصىيدة نيمىىا وهىي أسىىطورة  الر مىوزولكىىن هىذه  .الش 

 ي.الد راماليل و بعدها الد  ققنوس، وقد تساعد عل  تنامي 
ىم وإذا راجعنا قصيدة خليل حاوي سىنرى  ىم هىي نفى   الش  منهمىا،  الث ىاينلىدى   أن  مىا يوشىيج، إال  درسىناها لىدى ني ال ىيت الش 

 ستم و اجلليد مبدد املطر حيث قال: الش م . بينما نرى لدى حاوي الم المو  الم لمتني سيزيالن اا الل   الن ارو  الش م 
 (114 :د. ات) غّن املُ  ث  ي  غ  ، لل  س  م  ش  لل   وة  ه  ش  / ليد  اجل   باق  أط   ت  وي ت   د  ت  

ىىم فمازلىت لىدى   ىم شىهوة للرجىىوع إىل القمىة،  الش  سىتذيب ول ىىو أطبىاق اجلليىد مىىن وجىه الىىبالد، وإنىا تعىىازل  ال ىىيت الش 
ىم  مىدلول إذنطاملىا أزال اجلليىد والثلىون مىن وجىه األرض.  ال ىذيمىازال يتغىىن ابملاضىي  ال ىذيالعودة  زمية اجلمود مبىدد املطىر   الش 

ىىاعر لىم يعىدل فاليقمىىة واألمىل واحلىق والعدالىىة. هىو هنىىا أيضىا هىو  يالر مىز  انىت مشى  نيمىىا تىدنو إلىىی كوإن   مىىوزالر  ان عىن هىذه الش 
 الغروب، ومش  خليل ليل إلی استمرار احلياة. فهما مؤمنان برجوعها وبزوغها من جديد مهما حصل.

 املوت واحلياة .5-1-2
ىاعر إليهىا اهتىدى ال ىيت ةعبريي ىالت   األدواع تلىك مىن واحىدة والبعىث املىوع أسطورة تعد    جعىل امم ى شىعره يف هبىا واسىتعان احلىديث الش 

عري ة القصيدة  مىن مسىتوی أو درامىي عنصىر احلداثىة يف املىوع» ألن   وذلك. جديدة حلياة صادقة ودعوة وخصوبة، عطاء، ثورة الش 
 البقاء عناصر مواجهة يف الفناء لميث   وهو ،الف    البناء عناصر من وعنصر مبوضوعاهتا متداخل موضوع هو أو القصيدة، مستو ع

ىاعرلىدى  يف الواقىع احلضىاري ل الغربىةولث ى (13 :1001 سىري،) «.احليىاة أو افع األساسىي لتجربىة املىوع واحليىىاة، د  املعاصىر الى الش 
عسر، يسر، واملوع هو نفسىه طريىق إىل احليىاة حىني  وراء كل   ي وهو يؤمن أبن  وحثته إىل أن يكون هدفه األساسي اخلالن الكل  

 طريق آخر. ال يبق  أي  
ىاعريربىة احليىاة واملىوع يربىة حىاول »د والبعىث، وكانىت جىد  يق بني معاين الغربىة واملىوع ومعىاين الت  فكان هناك ارتباط وث   الش 

املوع  د والبعث، ألن  جد  املعاصر من خال ا أن يتجاوز الي س والغربة واملوع إلی احلياة من خالل إميانه املطلق بضرورة الوالدة والت  
ى ة يف نمره لي  سوی معّب منر  عليه إلی احلياة، واإلنسان جىدل دائىم بىني حياتىه وموتىه، بىني بدايتىه ونايتىه، هبىذا املعىىن تصىبح مهم 

 عليىه أن يوجىد فهو مطالىب أبن احييىل إحساسىنا ابملىوع إىل إحسىاس ابحليىاة أي أن   يب،ة البطل أو الن  ورسالته أشبه مبهم   الش اعر

 (191 :5 ن ،1916)حاوي، « ابلبعث. إىل توظيف األساطري ذاع العالقة الش اعرمن العدم من هنا التج  حياة كاملة 
معهىا املىوع  ون إال  كىن لل يىاة أن تكىملىة واحىدة، ال مين لع  اصيديت خليل حىاوي ونيمىا يوشىيج وجهىاحلياة واملوع يف ق إن  و  
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ترسىم  كمىع ذلى هان  كقصيدتني، ولرائ ة املوع تفوا من ال نن  فن ليل. كي هار إن  ال معنی للن  والنهار، ف الل يلتصاحبه مصاحبة 
  اوي.األفق الض   كإلی ذل اوشعبهم اان يرنوان إلی أفق ضاو ، ويسعيان إلی أن يهد  قومهمالش اعر االنبعاث. و فرحة 

ليعىّبا عىن قضىا   ا  إاحيائي ى ا  صىوغا داللي ىان مبدده صىوغ األسىطورة الش اعر لقد اندمج عنصر املوع واالنبعاث أبسطورة العنقاء، وأعاد 
عري ةبالدهم ويربتهم  استخدمها نيما وحاوي يف أنشودتيهما إىل بلورة حقل املوع والبعىث  ال يت الد اللي ةوتدىل دراسة احلقول  .الش 

غالىب  لنىا أن نقىول إن   نكىيف هذا اإلطىار حيىث ميحاوي وخليل يوشيج قد تقع قصيدات نيما . فالقائم بينمها الص راع، و املعجمي
يتبىني للقىارو مىدی  حت ىیا رمز احلياة. وقىد حىددانها يف اجلىدول التاليىة ا رمز املوع وإم  املفرداع املستعملة يف األنشودتني حتمل إم  

  بعنصر املوع واالنبعاث:باغ القصيدتنياصط

 قصيدة خليل حاوي قصيدة سنيما يوشيج 

تدّل علی  اّليتاملفردات 
 املوت

 ،البىىاردة( الىر  ا) بادهيای سييرد (،)مشىر د آواره
 )ليىىىل( شيييب ،مىىىر اع(4) )خىىىط أسىىود( گييييتير

  ،(3))أحجاره( هاش سنگ )ضبع(، شغال ،)مر اتن(
 كسيوزنا ،)مىر اتن( معىاانة() رنج ،)دخان( دود
 .)مر اتن( )رماد( ستركخا ،)مر ( تلخ ،)مؤ (

مىىىىىىر اع(، 1) اجلليىىىىىدمىىىىىىر ة(، 13اته )املىىىىىوع ومشىىىىىتق  
)مر اتن(، عبث  الل يل مر اع(، 3) حلما  قديد، يبهَست

، عقىىىىم )مىىىىر اتن(، القىىىّب، العىىىىاقر ث، ىىىىا مىىىر اع(،6)
 (5)ملح.عنة، ، عفن، الل  صمت، جثث ،عتمةعنة، الل  

تدّل علی  اّليتات املفرد
 ثلبعاحلياة وا

، (الش م ) خورشيد، )البناء اخليايل( بنای خيالي
 سيمجآفتيا  خليىزران(، )قضيب ا شاخ خينران

 شعلة مر اع(،3) (الن ار) آتش ،(ودةاللد   الش م )
 گيياه)مىر اتن(، )ضىياء(  روشينياتن(، )مر   ) يب(
 صبح سفيد، )أمل( اميد، )أمنية( آرزو، )نباع(

 هيايشجوجيه، )ج يم( جهنم، غر ()الصباا األ
 )أفراخها(

ىىم ، (6)ءمىىا  4) اهتامىىر اع(، احليىىاة ومشىىتق   1) الش 
 احلب، فص ا  تيد مر اع(، 4) إله اخلصب مر اع(،

 الشهوة)مر اتن(،   رمر اع(،  5) ل وز مر اع(،  4)
 4) نب ، البذار، الغيث، نسل جديد مر اع(، 3)

 ج ىىىىيم، ربيىىىع، (1)ءخضىىىرا)مىىىر اتن(،  بعىىىل مىىىر اع(،
 ،البعىىىىث، ضىىىوءمىىىر اع(،  3) ران ،عنقىىىاء )مىىىر اتن(،

 حر ة، مر اع( 5) اتهومشتق  نف  ، بحالص  

ر لنىىا ب علىی املىىوع واجلمىود. وهنىا تتصىو  األمىل ابالنبعىاث يتغل ى اجلىدول سىىنری أن   ادراسىة القصىيدتني، ونمىىرا  إلىی هىذ مىن خىالل
ون املفىىرداع كىىبيعىىي أن تشىىيء مهمىىا حصىىل. بنىىاءا  علىىی هىىذا فمىىن الط   أسىطورة العنقىىاء وحيىىث تولىىد مىىن جديىىد ال مينعهىىا أي  

 المنىا، حيىث أن  كد  ورة تؤي ىكخىاوة. واملفىرداع املىذ ثر مما تىدل  علىی املىوع واجلمىود والر  كألی احلياة واالنبعاث عتدل   ال يتيب كا والرت  
 تدل  علی املوع. ال يتثر عددا  من املفرداع كال القصيدتني أكتدل  علی احلياة يف   ال يتاملفرداع 

مفىردة يف قصىيدة حىاوي تىدل  علىی  36ومفىردة يف قصىيدة نيمىا،  16 كهنىا رةمىع املفىرداع املکىر  اجلىدول  اف ساسىا علىی هىذ 
وهىىذا يرجىع إلىی حجىم قصىيدة خليىل حىاوي وکثىىرة  ،ا لىدی نيمىاثىر مم ىكأ تىدل  علىی املىىوع لىدی حىاوي ال ىيتاملفىرداع هنىا املىوع. 
ىبنودهىا.  وهنىىا  مىع املفىرداع املکىر رة.مفىردة  53مفىردة، وعنىد حىاوي  11تىدل  علىی احليىاة واالنبعىاث فعنىىد نيمىا  ال ىيتا املفىرداع أم 
 خىري دليىىل علىىی أن  هىىي ود كىعلىىی املىوع واجلمىىود والر   تىدل   ال ىىيتإلىىی املفىرداع  لن سىبةتىدل  علىىی احليىاة واالنبعىىاث اب ال ىىيتاملفىرداع 
 البهيم اململم. الل يل جنم يف كا اا متشائمان. فقد تمهر هذه املفرداع  ثر مم  كأابملستقبل ين متفائالن الش اعر 
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 كاشىرتا ك. فعلىی سىبيل املثىال هنىاالن مىرا يلفىت ممىفىرداع استعمال امل كيفي ةيف   ا  كيف املفرداع فنری اشرتا  الن مرقنا ما إذا دق  ك 
ىىم و  الل يىىل رمزي ىىةيف  ىىاعر اسىىتورده  ال ىىذياملنهىىىل  لىىی أن  ع وهىىذا يىىدل  ... الن ىىارو  الش  يف تىىال أسىىطورة العنقىىىاء  كان واحىىد مشىىرت الش 
ىكاملشىرت  ي ىةالت ارخية ما يشىري إلىی األرضىي  ك. الر موزو  ة منهىا ة بصىورة إجيابي ىيف اسىتعمال مفىرداع سىلبي   ا  كنىری اشىرتا  كذلكىن.  ياعر ة للش 

ىىاعر اجل ىيم. فقىد يىری  ىة مؤملىة جىىد ا إال  ان اجل ىيم حمط ىالش  ل صىها مىىن ا  مىا لىنح األمىىور خلوصىكا نقطىة انطىالق مىىن جديىد،   أن  ، وّت 
 نه ا تمع.ك  تسل ل إلی   ال ذيالباردة واجلليد  الر  ا

 تيجةالنّ . 9
إليه، وقد   يسعيان ال ذي دف األساسي وا ينالش اعر ل حاوي هي ازة وصل بني يققنوس يف قصيديت نيما يوشيج وخل أسطورة العنقاء أو إن  
ن ايعيشى اانك ال يتا دف ا ام. فقد استخدم نيما يوشيج وخليل حاوي أسطورة العنقاء لتصوير األجواء  ك إلی ذلنيتبا أنشودهتما راميك

ل هذه  احلر   الش عرأنبذه تتمعه خللق  ال ذيالغريب  الط ائر كان ذلكن  نيما قد مث لها لنفسه أي هو  كفيها. ول يف األدب الفارسي. فنيما حتم 
دا  ال ان متجم  ك ال ذي انت نف  ا تمع العر كا عنقاء خليل حاوي فقد  عراء اجلدد. أم  للش   الط ريقي يفسح ا ال و كاملصاعب واملصائب ل

انت عنقاء نيما تدل  علی الفرد، كه حباجة إلی الوعي والبعث. بناءا علی هذا  ما أن  كة له يف عصره اجلليدي، وهو حباجة إلی أبطال  كحر 
 ن عنقاء خليل دل ت علی اجلماعة أو ا تمع.كول

ما الحمنا اختالفاع بني بعضها البع ، فعلی سبيل املثال كشاهدان بع  االختالفاع بني عنقاويت نيما وخليل مع أصل األسطورة،   
، لن ارالعنقاء بعد احرتاقها اب مر ة أخری. بينما تقول أصل األسطورة إن   الن ارن عنقاء خليل تولد من كعنقاء نيما تلد أفراخا  بعد موهتا ول

أمزجه مع يربته  ال ذيإليها وتطبيقها مع واقعه  الش اعرق بنمرة ل  ماد. ووجوه هذه االختالفاع تتعالر   كتصبح رمادا وتولد عنقاء صغرية من ذل
انت عليه كما  كهي  ن كين قد ب نيت من جديد و  تالش اعر األسطورة لدی  ن أن نقول إن  كيسوده اخليال.  ذا من املم ال ذيوعامله  الش عري ة

 ان يرميان إليه.الش اعر ان ك ال ذيها متالئما مع ا دف ؤ ان بناك. و يف األدب القدمي
ال يتجزأ  ال يتابع أحد العناصر  ال ذييزا علی أسطورة العنقاء هو األمل كيستنتج من خالل دراسة القصيدتني تر  ال ذياألمر ااخر  

هبا. فلهذا يقول  يان، ويتغن  اهي  يلة ضاوية يف نمرا الن هاية ، إنكفلذلين مهما حصل. الش اعر يف قلب  ي  منها. أساسا علی هذا فاألمل ح
 مه دها  م. ال يتملون مسريته كونيما يری حتمية والدة شعراء جدد ي«. حبنا أقوی من املوع» :خليل حاوي

ابستخدام هذه األسطورة أي العنقاء، بل استخدم أساطري تفي كخليل حاوي ال ي وهو أن   الد راسةآخر حصلنا عليه يف هذه  أمرٌ  كهنا 
يف ظهوره من جديد  يب عيسی )ع(الن   رمزي ة، و ل وزأسطورة  ، وأسطورة بعلبعث واحلياة اجلديدة بعد املوع وهي ورموز أخری تدل  علی ال

.  ذا تبدو رها تصويرا مرتابطا متآزرا ال نراه يف قصيدة خليل حاويه يصو   أن  تفي أبسطورة العنقاء، إال  كن نيما يوشيج يكول د عروجه.بع
ن األساسي للقصيدة. فمن بداية كل الر  كتش ال يتيب، وهذه االستعارة هي العنقاء كا تدور حو ا املفرداع والرت  قصيدة نيما استعارة واحدة 

 تولد منها. ال يتر أفراخ ققنوس كنايتها يذ  حت یقصيدته أييت مبفردة ققنوس، 
تىني اىا رمزيتىان مبعنىی ل أسىاس القصىيدتني الل  كتش الر موز ة أسطورة العنقاء وصلنا إلی أن  مب وري   الر موزومن خالل دراسة العناصر و  

 البعد. ل  كون األنشوداتن بعيدتني عن الوصف  كلمة.  ذا قد تكال
ما كورمزيته عند نيما   الل يلين. فالش اعر ا ال ّتلتف يف استعما ا عند نتائج أخری حصلنا عليها من دراسة العناصر هي أن   كما هناك 

ا أم   ان منه.الش اعر ينهل  ال ذي ك، و... وهذا يرجع إلی اجلذر الواحد املشرت الش م ، والّبد، و الن اركئر العناصر  ون ساكهو عند خليل. وقد ت
ين، وقد ب نيت الش اعر عند  كته، فهو عنصر مشرت يفي  كاختالف يف   كان هناكل بؤرة القصيدتني وإن  كعنصر املوع واحلياة أو البعث فقد يش

 مود.ود واخلكبد  أن نقول قد تبقی الغلبة لالنبعاث واحلياة اجلديدة علی حساب املوع والر   وال .القصيداتن علی أساسه
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 اهلوامش. 4
 .عام ةة حلق وعنق والعنق طول العنق، وعن العنقاء ماد   لسان العرب( أنمر: 1)
وري القومي االجتماعي. رب الس  يربة الد  وير من أتباع لبنان. قد اخنرط منذ اخلامسة عشرة يف م يف الش  1915( و لد خليل حاوي سنة 1)

ة م إبطالق انري من بندقي  1911م. وقد انت ر خليل حاوي يف منزله يف بريوع سنة 1959كتوراه من جامعة كمّبيج )إنكلرتا( عام انل الد  
 صيد علی نفسه، احتجاجا  علی اعتداء إسرائيل علی وطنه، وتدني  أرضه.

 إلی انتقل. يو  قرية ويف مازندران حمافمة يف م 1191 موافق   .ه1116 سنة يف يوشيج بنيما اشتهر ال ذي اسفند ري علي ( و لد4)
 األدب يف احلر   الش عر رائد نيما كان. هناك الكبار شعرائها علی وتعر ف الفرنسي ة الل غة متعل   وقد .العمر من عشرة احلادية يف وكان طهران
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 .طهران يف مداواته

 (.13: 1411 جواري،) واالختناق الم لم علی يدل   متوالص  . االنطباعية وعدم والعناد متللص   رمز احلجر ( إن  3)
 (.11-11 :5 ن ،1916، ؤم والعقم وا الك )إيليا حاويإذا حل ت يف مكان كانت نذيرا  ابلش   ال يتة امللح رمز العقم، وهو املاد   (5)
 .(450 :1991 سرينج،) يدد ةمسب بو  تطهري، وسيلة احلياة، مصدر: ةرئيسي   تموعاع تصنيفها ميكن ا  جد   ةغني   رمزي ة للماء (6)
 (.310املصدر نفسه: البعث، أو علی األقل، رمز األمل. ) وغالبا  ما يكون رمز.،الط بيعةبيع يف د الر  بيع، يدل  علی يد  األخضر لون الر   (1)
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 األولی، بريوع: دار الفارا . الط بعة، ة ودالالهتاأساطي العرب عن اجلاهليّ  ؛(1993) حمم دعجينة، . 11

 .عا  الكتابالقاهرة:  ،د الث اينا ل   األولی، الط بعة، املعاصرة العربّية الّلغةمعجم  ؛(1001)عمر، أمحد تتار. 14



نة 166   1496 ربيع، 15، العدد الس ابعة/ حبوث يف األدب املقارن، الس 

دمشىىق:  األوىل، الط بعىة هيفىاء هشىام، : ىة، تر الّشـعريّةة واخلرافـة؛ دراسـة يف امليثلوجيــا املاهّيـ ؛(1991فىراي، نىور ثىروب ). 13
 ة.الث قافمنشوراع وزارة 

 روق.األولی، القاهرة: دار الش   الط بعة، األديب الّنقدة يف ة البنائيّ سنظريّ  ؛(1991) فضل، صالا. 15

ىىدالقىىزوي ، زكىىر  بىىن . 16 األعلمىىىي  مؤس سىىةريوع: األولىىی، بىى الط بعىىىة، عجائــب املخلوقــات ؛(1000) بىىىن حممىىود الكىىويف حمم 
 .للمطبوعاع

 سه  الطراحيي، دمشق: دار نينوى.  ة:، تر قاموس أساطي العامل ؛(1010آرثر ). كورتل، 11
 دار املعارف.القاهرة:  األوىل، الط بعة، األدب املقارن: أصوله وطوره ومناهجه ؛(1911اهر أمحد )، الط  مك ي. 11
، د.ط، بىريوع: دار الفكىر القديـة؛ ويليـه معجـم املعبـودات القديـة الّشعوبميثولوجيا وأساطي  ؛(1993) نعمة، حسن. 19
 بناين.الل  

 نگاه. تهران:ل، تدوين سيروس طاهباز، چاپ اوّ ،كامل اشعار ةمجموع؛ (0731) نيما يوشيج. 21

ىدهىالل، . 11 القىىاهرة: نضىة مصىىر ، يف األدب العــريب املعاصـر الّدراسـاتدور األدب املقـارن يف توجيــه  ؛(د. ات) غنيمىىي حمم 
 وزيع.شر والت  باعة والن  للط  

 ، تهران: فرهنگ معاصر.ات فارسیها در ادبيّوارهداستان فرهنگ اساطير و؛ (0731) جعفر محمّدي، ياحقّ. 22

 تب: اجملّل 

، ا لىد 1 اجلىزء، )دمشـ(( ة جممـع العلمـي العـريب، جمّلـ«الل غىةتص يفاع غريبة يف معجماع » ؛(1431) بطرسالبستاين، . 14
 .16-65 ص، ص10
هژا  پژووه ، «شعر از نيما و بودلر دو :تحليل تطبيقي ققنوس و آلباتروس» ؛(0733) حسين محمّدجواری، . 24

 .71-03 صص ،0ة جديد، شمار ةدور ،زبان وادبيات فارسی

، (نيمژا يوشژي  ةنامژشعر گوهران )ويوه ةفصلنام ،«ققنوس طرفه مرغي در هيبت آتش» ؛(0735) شباني، عنين. 25

 .15-11 صسيندهم وچهاردهم، ص ةشمار

، سژتاچي اتزبان و ادبيّ ةنشري ،«لي در شعر ققنوس نيماهای گمشده؛ تأمّتركيب ناله»؛ (0731) سيار، مير عبداهلل. 21

 .000-010 صص

ىلطان. 11 ىد، الس  األقصـ   جامعـة ةجمّلـ، «درويى  حممىود شىعر يف ةواألسىطوري   ةيني ىوالد   ي ىةالت ارخي الر مىوز» ؛(1010) فىؤاد حمم 
 .46-1 صص األول، العدد عشر، ابعالر   دا ل   (سنااسنّيةاإل العلوم )سلالة

 ةج: املواقع اإلسنتسنتيّ 
ل  إى» ؛(10/10/1011) احلىىىىىىىىان، نقىىىىىىىىىوال. 11  :«ُأســـــــــلو ا ومضـــــــــموانا  :خليـــــــــل حـــــــــاويّي عنــــــــد الّشـــــــــعر  العـــــــــامل  م ـــــــــدخ 
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 (فارسی -تطبيقی )هطالعات تطبيقی عربی  ادبيّاتناهة  كاوش

 كرهانطاه ،و علوم انسانی، دانطگاه راز  ادبيّاتدانطکدة 

 167-147م، صص  2017هژ. ق/  1438هژ. ش/  1396 بهار، 25، ضوارة هفتنسال 

 اثر نيوا يوضي  و « قنوسق» ققنوس )عنقاء( در دو هنظوهة ةاسطور
 1ل حاو اثر خلي« وبعد الجليد دعصر الجلي»

 2حسٕه وبظزى
 مطُس، أزان ،زاوطيبٌ فززيسٓىزيٌ سثبن ي ازثّٕبت عزثٓ، استبزٔبر 

 3اصغز قُزمبوى مقجٌ عَى
 زاوطيبٌ ذَٕح فبرس ثًضُز، أزانىزيٌ سثبن ي ازثّٕبت عزثٓ، زاوطٕبر 

 4سازٌ ضًضتزى عجبس عبٍت
 مطُس، أزان ،زاوطيبٌ فززيسٓىزيٌ سثبن ي ازثّٕبت عزثٓ، زاوطٕبر 

 5حسه عزٔضى
 مطُس، أزان ،فززيسٓزاوطيبٌ سثبن ي ازثّٕبت عزثٓ، زاوطدًْ زمتزْ 

 چکيده
زٌ ىزفٍت تزٔه افسبٍو ققىًس ٔب عىقبء اس مُمّ افسبو ٍ ضبعزان معبصز اس آن ثسٕبر ُث ٓ است م  ،َب وٕمبًٔضٕح آن َّاس خم ؛اوس َبٔ

ٓ ي ً فبرس ٌ حبيْ پسر ضعز و ّ زر زي ضبعز ىس. أه زي َستضبعز معبصز ٍجىبن  ،ذَٕ  «عصزاٍدَٕس يثعس اٍدَٕس» ي «ققىًس»مىظًم
ْ اختمبعٓ ذًز استفبزٌ مززٌ ٍ تصًٔزمطٕسن فضب ْ ث ٍ ثزا  پزسصتب ٍث أه  ضسٌ استاوس. زر أه مقبٍٍ تالش  اس أه افسبو

ٌ ضًزپبسد ز ساف ذًز زر زي قصٕس أه زي ضبعز زر ٍث چيًٍو مٍ از ٍ زر خُت َا ْ أه افسبو ٌ ِ مبرىٕز ٌ خسٍتٔبزضس ز ؟ اوس ُث
ٍ  ٔبفٍت ٓ مزه يأه زي َب ثٕبويز أه است م ٓ زيثب اس چيًوي ٌ ثزاْ ثٕبن آرسي ي آرمبن رِسوسى َبْ ذًز استفبزٌ  أه پزوس

ٌ زر خُت أس تزٔه ضن ٍ ُث ٍ را ث ٌ ي عىبصز مًخًز زر أه افسبو ريش  ،زر أه مقبٍٍ تحقٕقاوس. ريش  ذًز قزار زازٌ ِمزز
 مىس. بء( اضبرٌ مٓققىًس )عىق ّمبرىٕزْ افسبو تغجٕقٓ است مٍ ٍث وقبط اضتزاك ي اذتالف زر ٍث

 ازثّٕبت تغجٕقٓ، افسبّو عىقبء، ققىًس، وٕمب ًٔضٕح، ذٌَٕ حبيْ، عصز اٍدَٕس ي ثعس اٍدَٕس. كليد : ىاگواژ
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