
 
 محّكمة( -)فصلّية علمّية في األدب المقارن  بحوث

 کرمانشاه  ،کلّّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية، جامعة رازي
 82-36م، صص  8162هـ. ق/  6393هـ. ش/  6931 شتاء، 82ة، العدد بعالّسنة الّسا

 ة حول نمقار طائر الموت واالنبعاث في شعر نيما والسياب؛ دراسة 
  6عنقاءدة والالقصيو  ،ققنوسقصيدتي 

 علی بشيری
  2، ایرانجبامعة کاشان اللغة العربیة و آداهبا يف قسم أستاذ مساعد

  صالملخّ 
با  الكشف عن بیلیة ضوري طائرین أسطريیني يف مساضة  إلی هذه الدياسة تقتطر   ،سطري  ضوري بي ر يف األد  والللسل للطائر األ

 قصیدت  یعدان من أبرز املؤسسني للشعر العريب واللايسي احلداثر  ومها السیا  يف بي رینیان داللتهما عند شاعرین  تيو صغ رة من األد  
مقدمة قص رة وبل ذلك بعد  «ققنرس»هي قصیدة و نیما یرشیج يف قصیدت  الشه رة اليت تعترب أوىل قصائد احلداثة و  «العنقاءالقصیدة و »

لألد   لرنسي اجلدیدقل إهنا تنديج يف إطاي اإلجتاه الو داد دياسات التراز  أميكن أن نعترب هذه الدياسة يف عو ، ضرل الطائر األسطري 
املختلة والذ  من شأن  أن یيحث يف األدبني من أجل تتيع التأث رات أو عن جمرد  الذ  یيحث عن ضوري املیثات األدبیة يف اآلدا املقاين 
لتا باستخدام األسطرية يف  الرئیس فهر  ك القصیدتني. أما االشرتاات واختالفات عدة بني هاتنيبأن حتصل علی اشرتا  كنكمي .مشاهبة

، املعاصر لايسيعلی صعید تايیخ األد  ال ن أثر فين جدیدر  كالقصیدتني لتمثیل خلق األثر اللين مبرت یأيت حبیاة جدیدة تتمثل يف ت
ققنرس عند نیما وعلی أنقاض القصیدة ض الشاعر/ م عند السیا ، علی أنقان وجرد  عار  كعند نیما وعلی صعید ت رن شعر احلداثةكوت
املعادل املرضرعي  حتظى بينیة سردیة عرب انسجام شيكة من الدالالت وتراعي تقنیة «ققنرس»وقصیدة نیما  رنة سابقا عند السیا .كاملت

ملديوسة يف القصیدة بغنائیة ومياشرة القصیدة بشكل تام عن الغنائیة واملياشرة، لكن السیا  یش ر إىل قویت  ا يعد جرت   بأقصى ديجاهتا
  أبثر.

 .العنقاءو السیا   ،ققنرس ،نیمااملرت واالنيعاث، األد  املقاين، الشعر املعاصر،  الّدليلّية:الكلمات 
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 دمةالمق.1
 البحث إشکالّية. 6-6

فیها  وأوصاف خمتللة مبا بأمساءوتظهر هذه الطیري مساضة بي رة من املعتقدات األسطريیة يف العامل  حتتل الطیري األسطريیة
اللايسي العرفاين و الللسلي و يب دضوري بي ر يف ثنایا جسد النص األأوصافهم و  هلذه األمساءو  السیمرغو عنقاء أالو ققنرس 

نهم فریدالدین ا ومالذین تأثروا هب والعرفاءاللالسلة و إذ ميكننا إعداد قائمة بي رة من أمساء األدبا والشعراء القدماء واجلدد  العريب؛و 
 ،ناصر خسروو  ،صائب التربیز و  ،اخلاقاينو  ،السنائيو  أبرضامد الغزايل،و  ،شها  الدین السهرويد و  ،اللردوسيو  ،العطاي

 ..،.عيدالرها  اليیايتو  ،أدونیسو  ،خلیل ضاو و  ،شلیق معلرفو  ،إیلیا أبرماضيو  ...شلیعي الكدبين وو  ،أخران ثالثو 
 :848۱حممد ، و  ،ومابعدها141ووما بعدها  222 :84۳۱، یاضقيو ، 8116 ،العظمةو  ،اومابعده 22 :8483علر ، )

   .(122و 121ومابعدها و  272
یعين الرمز ابتشاف تشاب  بني شیئني ابتشافًا ذاتیا، فهر ال رب میزات . بغدا استخدام الرمرز يف الشعر املعاصر من أ

بعد اقتطاع  ِمن ضقل الراقع یغدو فكرة جمردة، و من هنا الیشرتط التشاب  »ز ، فالرمإلی  یشرتط التشاب  احلسي بني الرمز واملرمرز
 :1894، فترح) «ینهما بما حيس  الشاعر و املتلقياملتشاب  الذ  جيمع برز، بل العربة بالراقع املشرتك و احلسي بني الرمز و املرم

19). 
اليت ظهرت يف الشعر املعاصر ویسعی التصریر الشعریة من أفول وسائل زاید بأن الرمز وسیلة لالحياء و  یعتقد علي عشر 

ن وصل  مها من االحياء مبا یصعب حتدیده و یغين هبا لغت  الشعریة، ومي ك ن ن هذا املنطلق وياء ابتشاف وسائل تعي ریة،الشاعر م
 .(104 :2009 ،عشر  زاید) أبعاد يؤیت  الشعریة املختللةمشاعره وأضاسیس  و 

فالقره يف أ  استخدام خاص للرمز التعتمد علی »إذا أقحم علی العمل االديب دون أن یتناسب وسیاق  الیلعل الرمز شیئاً 
ن السیاق فعلی الشاعر املعاصر أن ی كر   ؛(200 :بدون تايیخ عزالدین امساعیل،) «الرمز نلس  مبقداي ما تعتمد علی السیاق

بیلیة استعماالهتا ربت  الذاتیة، حبیث تكرن قرهتا التعي ریة ناشئة من  ِمن جهة أخری جيب أن جيید يبط الرمز بتجاملناسب للرمز و 
مرتيطة عرب هذا التايیخ بالتجاي  األساسیة النمطیة )أ  »أن تكرن رمرز املستخدمة يف القدم أم ال و الیلرق أن تكرن الو 

 لتجربة احلالیة.ابل املهم أن حتكي عن احلاضر و  ؛(188: م. ن) ...«الدوام(   برصلها يمرزاً ضیة علی
سرالرجرد عند اإلنسان ماقيل التايیخ. إذن األسطرية ألسطرية إجابٌة للمعمی و ن القرل بأن اكأما فیما یتعلق باألسطرية مي

ن إجابة هلا، لكن األسطرية تقرم بذلك عربالدياما والتمثیلیة واللعل والتجربة يف حماولت  لطرح قوایا واليحث ع ترافق الللسلة
و  204 :1194، آنترنیر مرينر) لتأمل العلمي بما هر شأن الللسلةلشهرد وال تقرم باليحث العقالين والتحلیل واوالكشف وا

202).  
ل لغة ذات طابعني: طابع الداللة علی بلمات يف  كإذ نری أن ال تسا  سحریتها،بلمات ال كة سحریة التستخدم األسطري 

معان  ل مستدیر مستینر و  يءلمة القمر علی سيیل املثال تدل على شكي. فاملعاين املياشرة للمعطیات و طابع سحر  إحيائ
األسطرية متشاهبان يف هذه ستخدم هذا الطابع للغة. فالشعر و الغمرض و أیوًا الشعر یأخری يف النلس وهي األسراي والتلرن و 

ن ویش ران ویتأيجحان بني املقرلة والشطحكف ،النقطة ون تقدمی ث ر من املعاين دكحتمالن الة و المها یصر ضان ویلم حان ویدال 



 34/اءطائر املرت و النيعاث يف نیما و السیا ؛ دياسة مقاينة ضرل قصیديت ققنرس، و القصیدة و العنق
 

امن وياء هجرم الللسلة علی الشعر بدایة عهدها؛ فقد يأی كمن هنا نستطیع فهم السيب ال»معنی واضح متني دقیق و
ح تاب  اجلمهريیة ضروية استيعاد الشعراء من اجلمهريیة اللاضلة اليت تقرم علی العقل، ألن السماح بالشعر یعين فتبافالطرن يف  

وهذه املیزات هي من أهم األسيا  اليت أدت إلی استخدام األسطرية  .(22 :1887فراس السراح، ) «الطریق أمام األسطرية
 يف الشعر املعاصر.

 األهّمّية والهدفو الّضرورة .6-8
یعزى إلیها بدء یديس بیلیة ضوري الطائر األسطري  عند شاعرین ضداثریني یعتربان من عالمات فايقة حتاول هذه الدياسة أن 

اجتاه الشعر احلر يف األد  املعاصر ومها نیما یرشیج اإلیراين يف قصیدت  الشه رة ققنرس وقصیدة القصیدة والعنقاء للسیا  الذین 
باملقاينة بینهما واظهاي ما يف هاتني القصیدتني  وظلا هاتني الشخصیتني األسطريیتني للحدیث عن مرضرع مشاب  ميكن القیام

  وخمتلف. من مشاب 
 . أسئلة البحث6-9
 ما هي املوامني اليت استلهمها الشاعران من الطائر األسطري ؟ .1
 بیف ضرل الشاعران الطائر األسطري  واملومرن املتعلق ب  إىل جزء من نسیج القصیدة؟ .2
 ما هر املتشاب  واملختلف يف هذا الترظیف األسطري ؟ .1
 ة البحثخلفيّ  .6-3

 «ام ابری استخانه»تاب  برينامدايیان يف  ن اعتياي پكومي یرانیني هذه القصیدة بالديس والتحلیلث ر من النقاد اإلكتناول ال
یتطرق إىل مس رة تطري  )قصة التطري( «داستان دگردیسی»تاب  بومحیدیان يف  مبنشريات سروش ه.ش  191ةسن )بیيت غائم(

 .تيرا عن هذه القصیدة يف دياساهتمبالياضثني الذین   من أهم ه.ش مبنشريات نیلرفر1191الشعر عند نیما یرشیج نشرت عام 
معنا شناسی سیال، با بررسی موردی ققنوس  -راهی به نشانه »يضا شع ر  وتران  وفایي حتت عنران وهناك بتا  حلمید

 گیی فرهنه.ش مبنشريات علم1199 نیما منرذجا(لالداللة الدینامي، ققنرس  – )السیمیاء( )طریق إلی علم السیما «نیما
راهنمای »تا  لشمیسا عنران  بوأیوا يف   نیمالطا  يف قصیدة ققنرس اخلعناصر یيحث الياضثان يف هذا الكتا  عن 

نیما ضرل مخس صلحات یقاين فیها بني ققنرس نیما لضدیث عن ققنرس  هـ.ش مبنشريات میرتا1191 «ادبیات معاصر
 قام حممد ضسني .العطاي مل یصب يف ترظیل  هلذه األسطرية أنویری یلیة استخدام نیما لققنرس كوققنرس العطاي ویشید ب

تحلیل تطبیقى شعر »وألياتروس ليردل ر الشاعر اللرنسي الشه ر بعنران  بدياسة مقاينة بني ققنرس نیما جراي  يف مقال ل 

و ادبیات  های زبانمجلة پژوهش  هـ.ش 1199 نشر يف يبیع، «ققنوس و آلباتروس؛ دو شعر از نیما وبودلر

ل عام ويف قصیدت  ققنرس متأثر بيردل ر شاعر كیری أن نیما متأثر باألد  اللرنسي بشوبعد أن وصلهما بالتشاؤم  فارسی
نرقشت « الشعر الحر بین االدبین العربی و الفارسی» بعنران بترياه لرضا ناظمیاند وهناك يسالة ال الرمزیة واحلداثة الشه ر.
لكن الياضث يف حبث  مل خيصص سطريا بث رة بقصیدة ققنرس لنیما ومل یتطرق إطالقا ه.ش. 1192ئي، جبامعة العالمة الطياطيا

ومن الدياسات اليت تيحث  بل قاين بني ققنرس نیما وأسطرية مترز عند السیا  إىل قصیدة السیا  املعنرنة بـ القصیدة والعنقاء
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الذ   1882 عام دمشق رزاية ثقافةب سلر العنقاء لنذیر العظمةتا  بل عام وضوريه يف األد  هر  كعن الطائر األسطري  بش
ي األسطريیة مبا فیها العنقاء ومثیالهتا من مثل سیمرغ واللینیق والسمندل وما إلی ر یيني املراصلات واخلصائص اليت تتعلق بالطی

عيدالرضا علي: شعر السیا  لوهناك أیوا دياسات تطرقت إىل السیا  من أمهها االسطرية يف  من الطیري األسطريیة كذل
. النر  يف هذا الكتا  ضدیثا عن العنقاء أو 1894الطيعة الثانیة  –ب روت  –االسطرية يف شعرالسیا  دايالرائد العريب 

 / 1871ب روت للنشر، عیسى بالطة بديشابرالسیا  ضیات  وشعره دايالنهايوبتا  القصیدة والعنقاء عند السیا ./ 
 –ب روت –الشعراء دايالكتب العلمیةرالسیا  يائد الشعرالعريب احلدیث، سلسلة األعالم من األدباء و يشاببد ضیديترفیق بیورن

 / 1882 الطيعة السادسة-ب روت-املرسسة العربیة للدياسات والنشربديشابرالسیا   إضسان عياس: / 1881الطيعة األوىل 
بدي شابر السیا  ويیادة التجدید » / ؤسسة احلدیثة للكتا .بديشابرالسیا  شاعرالرجع بدون تايیخ، امل أنطرنیرس بطرس،

. خيتص هذا الكتا  بأيبعة قصائد 2002، سامي سریدان، داياآلدا ، ب روت، الطيعة األوىل عام «يف الشعر العريب احلدیث
أعالم الشعر  من السیا  وهي قصیدة هل بان ضيا وأنشردة املطر واملسیح بعد الصلب./ بدي شابر السیا ، يیتا عرض،

. حتدثت الناقدة يف هذا الكتا  عن يف القریة الظلماء 1891العريب احلدیث، املؤسسة العربیة للدياسات والنشر، الطيعة األوىل، 
ومرضى غیالن ويضل النهاي./ اإلیقاع يف شعر السیا ، سید اليحراو ، نراية للرتمجة والنشر، وأنشردة املطر ومدینة بالمطر 

رمز و اسطوره در شعر معاصر ایران و عرب بررسی تطبیقی رمزگرایی در شعر بدر شاکر / .1882القاهرة، 

 .4931، چاپ اولنگاه، السیاب و مهدی اخوان ثالث عنوان کتاب لمحمد جاسم، منشورات 

د يب  بعنران ضیاة الشاعر السیا  وشعره باليحث والدياسة مثل يسالة الدبترياه ألمحد صاحل حممرد عي توهناك يسائل تناول
هـ جبامعة األزهر/ املرت يف شعر السیا  ونازك املالئكة، دياسة  1187-1182 «شاعر الرافدین بدي شابر السیا  عام»

االلتزام يف شعر بدي شابر السیا  ألمل دیير عنران  ./2001مقاينة عنران يسالة لعیسى سلمان ديویش جبامعة بابل بعام 
 ة األمریكیة.باجلامع 1892يسالة نرقشت عام 

 تحلیل شعر ققنوس نیما با نگرشی به»املقاالت اليت تناولت قصیدة ققنرس لنیما یرشیج باليحث والدياسة هي: 

، بهار و 43، شماره8محمد حسین جواهری وآخرون، بهارستان سخن، سال ،«های گاستون باشالراندیشه 

شعر  حسام پور و سید فرشید سادات شریفی،سعید  ،«بررسی عناصر مدرنیسم در شعر ققنوس» /4934تابستان 

کاربرد نظریه نشانه شناسی مایکل ریفاتر در تحلیل شعر /8412، هباي8، مشايه۱سال )بوستان ادب(، پژوهی

/ 4931، پاییز و زمستان2 ، شماره4 شناختی در زبان خارجی، دورهپژوهشهای زبان لو،علیرضا نبی ققنوس نیما،
، همایش کشوری افسانه، 4983، حسن قمی، «اساس نظریه سیستمی نقش هالیدی تحلیل شعر ققنوس نیما بر»

 اراک، انجمن علمی آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی استان مرکزی.
 وبعض املقاالت اليت تناولت شعر السیا  باليحث والدياسة هي:

 خ ری  ،«السی ا  شابر بدي شعر يف حيائی اإل الرمزی » / خزائل، قیس ،«السیا  شابر بدي شعر يف الرمز و األسطريه»
 انايى ابراهیم ،«شابرالسیا  بدي» أی ر  ِسلر قصیده شناسى نشان /.السادس العدد الثانی ، السن  األدىب، الرتاث عچرش،



 3۱/اءطائر املرت و النيعاث يف نیما و السیا ؛ دياسة مقاينة ضرل قصیديت ققنرس، و القصیدة و العنق
 

 بدرشاکر شعر در اسطوره تحلیلى -توصیفى نقد»/  8418 زمستان ،4 مشايه ،4 سال عرىب، اد  جمل  بزچلرئى،
 نامهپایان /.ش.ه 4934 خرداد ،3 شماره اوّل، سال تطبیقى، ادبیات و نقد فصلنامه معروف، حیىی ،«السیاب

 عيدالصيرين صالح أدونیس، بیاتى، عيدالرها   ،کاملالئ نازك السی ا ، شابر بدي املعاصر، العراق شعر يف الرومانسی »
ها در شعر بدر شاکر السیاب و ى اسطوره/مقایسه بازیاب.ش.ه 4934تهران، دانشگاه دل، آزاد عادل ،«مرذجاً 

سیاوش کسرایی، ماندانا هاشمی ومنصوره شیرازی، مجموعه مقاالت همایش بین المللی میراث مشترک ایران و 

سعدیه اصالنی، مجموعه مقاالت ، «بررسی تطبیقی اسطوره در شعر شاملو و بدر شاکر السیاب». / 41عراق، ج

 . 41ایران و عراق، جهمایش بین المللی میراث مشترک 

 هذه الدياسة حتلیل قصیدة العنقاء والقصیدة عند السیا  اليت مل یهتم إلی  أما الذ  النراه يف هذه الدياسات وهر اجلدید يف 
ء الياضثرن إال ما حتدث عن  نذیر العظمة يف بتاب  سلر العنقاء يف سطري قلیلة جدا، واملقاينة بني ققنرس نیما، والقصیدة والعنقا

ة ص روي شاية إىل الطائر األسطري  لإلمومرن املرت واالنيعاث املتمثل يف للسیا  وبیان املتشاهبات واملختللات يف استخدام 
 عند الشاعرین.وتكرین  اللن والشعر 

 ة البحث واإلطار الّنظري منهجيّ  .1-5
حث يف التأث ر والتأثر فاملديسة اللرنسیة اجلدیدة ذا کانت املديسة اللرنسیة التقلیدیة هتتم باألد  املقاين ضاصرة جمال اليإ

األد  املقاين هر اللن املنهجي، الذ  یيحث عن عالقات التماثل، والقرابة، والتأث ر، وتقریب األد  من »اإلصالضیة تری أن 
لزمن أو اللواء، شرط األشكال املعرفیة والتعي ریة األخرى، أو تقریب األعمال والنصرص األدبیة من بعوها، بعیدة بانت يف ا

وصلها، وفهمها وتذوقها ك من أجل أن تنتسب إلی لغات متعددة أو ثقافات خمتللة، وإن کانت هذه جزأ من تراث واضد، وذل
 .(8۳2: 8116برونیل وآخرون، «)بشكل أفول

يسة اللرنسیة لألد  املقاين وهي دياسة املیثات األدبیة من جماالت التأث ر والتأثر يف اليحرث املقاينیة اليت تقرتن باملدتعترب 
 -إذا جاز التعي ر  -الكشف عن بیلیة ضوري األساط ر القدمية يف ثنایا األد  احلدیث واملعاصر أو األد  ما بعد األسطري  

 فیمكن لياضث األد  املقاين أن یتناول ضوري األساط ر املختللة مثل مترز وأوزیریس و... يف الشعر العريب املعاصر بالديس
واملهم  أن یتيني  الدايس »واملقاينة أو یيحث عن ضوري أساط ر وخرافات مثل بیجمالیرن أو شهرزاد يف األد  الروائي املعاصر. 

مالمح صرية هذه املیثة أو تلك يف مصاديها، لیتيني  بعد ذلك التحر الت اليت طرأت علیها ضني انتقلت من بیئتها إىل بیئة 
فیهتم الياضث  .(42: 2007)املرسی،  «الختالف طيیعة اللغتني أو اليیئتني أو العصرین أو األدیينياألد  العريب شعره ونثره، 

يف هذه الدياسة بكیلیة استخدام األسطريتني املتماثلتني ویديس ضوري الطائرین يف قصیدة الشاعرین اإلیراين والعراقي وما هلما 
 من اشرتابات واختالفات يف ترظیف األسطرية . 

ا اللرق بني األسطرية واألسطرية األدبیة اليت یستلهم الكاتب يف خلقها األساط ر اليدائیة عند االنسان؟ یرى اسرتوس أن م   
األد  من ضیث الشكل واملرضرع منتج من األسطرية. ویرى ألير  أن هناك صلة عمیقة بني األد  واألسطرية ومشاهبة مؤداها 

األضاسیس والتخیل ویتطرقان إىل مراضیع وملاهیم خمتللة متنرعة. ولیست هناك أیة أن األد  واألسطرية بلیهما یتسمان ب
ویرى برونل أن األسطرية  .(42و42، 44: 1194)جراي ،  ا التجدد هر مرضرع األد  املقاينتتجدد وهذالأسطرية أدبیة 
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جيب اليحث ضرل بعض األمري منها  ستلهمة من األساط ر ثاي األدبیة امللألد . لتحلیل اآلضكایة منسجمة منسقة مسيقة 
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 

 .(49و47)م.ن:  ليت اقتوت ضوري األسطرية يف النصامني اواملو
ومبا لقصیدة ققنرس نیما من بنیة سردیة متماسكة یستعصي فهمها على القايئ عند انلراط هذا التماسك إذ سیؤد  هذا 

ند تالشي أجزاءها االنلراط إىل عدم متثل احليكة عند القايئ، ولكرن القصیدة استعاية مرسعة الميكن استیعا  هذه االستعاية ع
قريت أن أتناول يف هیكلیة اليحث بل قصیدة على ضدة بالدياسة مث أتطرق إىل املناقشة ضرل املتشاهبات واالختالفات يف 

غسان السید يف بما فعل ذلك بعض الياضثني املتخصصني يف األد  املقاين مثل عيده عيرد، ماجدة محرد و  القصیدتني.
قاين مدخالت نظریة ونصرص ودياسات تطيیقیة إذ قامرا بدياسة بل شخصیة وأدهبا على ضدة؛ مث األد  املب دياستهم املسماة

 .(2000وآخران،  عيرد) فات واالشرتابات باليحث والدياسةتناولرا االختال
 البحث و التحليل.8

من القراسم املشرتبة  مقاينة غ ر ملصلة بني ققنرس والعنقاء وما یصل بینهمايف هذا القسم من اليحث  یتناول الدايس
 رضح املتشاب  واملختلف بینهما.یالقصیدتني و بز علي املقاينة بني یر القصیدتني ويف األخ ر حيلل واملتشاهبات؛ مث 

  ققنوس والعنقاء .8-6
 طائرر  علاللینیق لدى ار هو  2یعترب اليعض ققنرس حتریلا لللظة فنیكسو  1هي بربنرسو ققنرس معر  للظة إغریقیة و ققنس أ

غریية جتمع الطیري ضرل  فیقرم  من منقايه أصرات رتلعتو جيال شاهقة أمام الریاح مرتلعات أسطري  مجیل الغناء جيلس على 
یشعل فیها الناي حبربة جناضی ، ضتی و یيين حمرقة مرت  بنلس .  دما حيني مرت لكن  بعد ألف سنة عنو الیرلد طلال و باصطیادهم 
 .وما بعدها ( 141 :84۳۱یاضقي، ) منها یرجد ققنرسا آخرو یوة مث ب استحال يماداً و إذا اضرتق 

ه علی و الرومان، فقد تصري و أما الیرنان و بان املصریرن القدماء یتصريون  علی هیئة لقلق و طائر أسطري  مصر  األصل  العنقاء  
ألف و ر، بل مخسائة، أوالدة خلل  أساط ر بث رة، منها أن  یعرد إلی مصو قد نسجت ضرل مرت ، و نسر. و شكل طاووس أ

ینقر صديه ضتی تتدفق من   یقال: إن و من جثت  خترج عنقاء جدیدة. و ستني عاماً، فینشيء عش ، مث ميرت، و واضد و أيبعمائة و 
 .(22و 24 :2۰۰3 ضليب،) من يماده خيرج ولدهو بما یقال: إن  حيرق نلس  يف عش ،   .اليت خيلق منها خلیلت  الدماء

ن كث ر من هذه األساط ر و اخلرافات اليت ميكن أن جند الكان أمرا مألرفا؛ إذ ميبساط ر يف األزمنة القدمية  یيدو أن يضیل األ   
ویكلي أن نذبر هنا بأن  الشعر  اليت بانت تنتقل من مكان إىل آخر » هتا يف مناطق أخری من املعمريةالعثري علی مثیال

صربة أو أ   سيب آخر بانت حتمل معها آهلتها وعقائدها لتحتلظ هبا بسيب احلرو  أو التجاية أو اليحث عن مكان أبثر خ
 لنلسها أو لتنشرها بني الشعر  األخرى، وقد ختتلف أمساء هذه املیثات، ولكن  مومرناهتا وأضداثها تكاد تكرن واضدة

 .(41 :2007املرسی، )

                                                           
1 . kuknos 
2 .Phoenix- Phenix 



 3۳/اءطائر املرت و النيعاث يف نیما و السیا ؛ دياسة مقاينة ضرل قصیديت ققنرس، و القصیدة و العنق
 

عن طریق االضرتاق على  زوج وبل منهما متتد ساللتهما كالمها لیس هلمافاللینیق و ققنرس أإذا قمنا باملقاينة بني العنقاء و   
 أمجل ما طائر مصر  أسطري ، قیل: إن اللینیقو  بعد االضرتاقبیض الطائر مع الرماد  جيادإ وأ عن الرماد ائر آخرط خروجو الناي 

 هیلربرلیس )معيد يع، لیحل يف ،جزیرة العر  أعماق من يف مصر، قادما إلیها - تكرن الطیري. بان یظهر مرة بل مخسة قرون
 .(221 :2۰۰8)عصلري،  شجرنو ولكن  هناك الكث ر من األوصاف املختلف علیها واحلدیث ذفرید يف نرع   رهو الشمس(. 

 أما ما یتمیز ققنرس ب  عن العنقاء فهر الغناء الذ  جيمع ب  الطیري األخری والنراه ذلك عند اللینیق.
إذا بانت احلیاة تتصل بالتغ ر اليطيء فإن الناي ف أ  الناي وبالتايل الرماد اتصاال وثیقایتصل الطائران بيعض العناصر االيبعة 

تتيدی لنا و تصاعد من أعماق اجلرهر » یستقر يف القلبو خايجیة إذ یترفر يف السماء و هي داخلیة و تقرت  من التغ ر السریع 
 اليت ميكنها أن ،هي الرضیدة من بني مجیع الظاهرات.و االنتقامو  ختتلي بامنة منطریة باحلقدو مث تعرد فتهيط إلی قلب املادة  ،ضيا

مسرة  ،يؤیا هنایةو خمترب بدایة  .عذا و عذوبة و  تستعر يف اجلحیمو تتألق يف اللردوس  .الشرو اخل ر  :تتقيل بلتا القیمتني املتوادتني
، )باشالي «العيث بلهیيهاو منها بث را  ردنغ ر أهنا تعاقب علی بل العصیان إذا ما أيید ال ،یعا قر  املرقدللطلل جيلس ود

8183 :88). 
إن  یراز  جثمان  من منظاي إنساينو ها انطلائو نلایة تيقی بعد مهرد الناي و ینيين ترمیز الرماد يف بادئ األمر علی أن  جلاء و 

ن منظاي أبربالیيسي )آخر مو بذلك یتصل الرماد بالناي باجللاف.  .اإلنسان الذ  یيقی بعد انطلاء الناي اليت متثل احلیاة
ونری ذلك يف  .ما بعدها(و ۱۱: 4ج،1197،)شرالی یقرتن أیوا بتجدید احلیاة  .سخافتهاو الزماين( إن  ینم عن عيث احلیاة 

 .یتحرل بالمها إىل يماد بعد االضرتاقإذ  والعنقاء أسطرية اللینیق
 يمان ققنوس.2-2

يومانسیة ومتثل هذه املرضلة قصائده األولی مثل   صطيغ املرضلة األولی بصيغةاذا قسمنا ضیاة نیما الشعریة إلی أيبعة مراضل ت
املرضلة الثانیة هي املرضلة اليت تطل الراقعیة برأسها يف هده املرضلة . «افسان »)القصة الياهتة اللرن( و «قص  ينگ پریده»

تاتريیة واالختناق السیاسي بالد   مع سیطرة 84۰3ن  من عام ك)حمسن وأسرة اجلند ( ول «حمسن وخانراده سرباز»بقصائد مثل 
مع إنشاد قصیدة ويف هذا العام ميیل  8486ذا ضتی عام كایات واخلرافات التمثیلیة. یس ر شاعرنا هكاحل رميیل شیئا فشیئا حن

  .(288 :8412)شامیان،  مومرناو ال كي ر يف الشعر اللايسي املعاصر شبطابع الرمزیة اليت یيدأ معها حترل   رققنرس حن
أيسی هبذه القصیدة أن  و  احلداثر  الشعرو لنیما أوىل القصائد اليت متثل الشعر احلر أ د قصیدة ققنرسالكث ر من النقا یعترب

نشرت هذه القصیدة ألول مرة يف  .(288 :8ج،1194مشس لنگرودی، و  6۱ :84۱8ر ،ب)زيین   بنیان القصیدة احلداثیة
ر نیما يف آخر القصیدة املنشرية تايیخ إنشاد القصیدة بی السنة الثانیة/ العدد الثاين، یذ يف جملة مرسیق 8481 عام أيدیيهشت

مبظهر هذه القصیدة تمظهر ت .(2۱ :8413جعلری، ) ن اليعض یعتقد بزیف هذا التايیخك؛ ل8486 عام شهر هبمن روه
ترصف و حيكى عن  بوم ر الغائب  ذ ألصلیة الالشخصیة ا ربز  يوائي وققنرس بما أش ر إلی  يف العنران ه تتزیأو  يمز  مكثف

مشتهر ىف و إذ یصف الراو  ققنرس بأن  یغين مجیال  ؛شأن الروایة يف الكث ر من األضیان يف بادئ األمر رهذه الشخصیة بما ه
 جلجلةو ب ترمز إىل صخ اليايدة اليت یتشرد ققنرس بسيب الریاحو  ،النقاد بأن ققنرس یدل على الشاعر نلس بعض العامل ویرى 

أغصان أخرى  علی جتلس طیري من ضرل و خیزيان  برضده إىل غصن من أغصان شجرة /الشاعرأو  ققنرسویاملعايضني لشاعرنا 
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 :8483، مشیسا ؛8۳3 :8484 )محیدیان، ن من دون شاعرناأدباء آخریو تدل على شعراء  أن هذه الطیري ویيدو 
  .(888 :8488 پرينامدايیان، ؛828و826

بنشستته استت   /،بر شاخ ِ خیزران/،آواره مانده از وزش ِ بادهای ِ سرد/ی ِ جهان آوازه ،غ ِ خوشخوانمر، ققنوس»

 (923 :4988 ،)یوشیج «.به هر سر ِ شاخی پرندگانو بر گرد ِ ا/ فرد
جلــس / زيان،علــی قوــیب اخلیــ/ظــل متشـردا مــن هيــر  الریــاح اليــايدة،/ ققنــرس الطــائر الطیــب الغنــاء، املشــتهر يف العــامل)الرتمجـة: 

 (ل يأس قویببالطیري ضرل  علی  / متلردا.
یستعني الشاعر يف إنشاد شعره بالكث ر من األصرات و  ميزج أنات ضائعة متثل العاطلة الشعریة اليت تساهم يف تكرین الشعر

یح ویعتمد يف بنائ  على ضيايب یيتعد عن املياشرة والتصر  ریيين بنائ  اخلیايل يف جو القدمية اليعیدة اليت مايست الشعر واألد  
یتحدث إلیرت يف  .(826 :8483مشیسا،  ؛8۳۱ :8484 )محیدیان، يسرخ و ل باجليل يف عظمت  ثتراث  القدمی الذ  یتم

لید الكاتب من تراث االد  ن یستویقصد باملريوث أ «املريوث واملرهية اللردیة»بعنران  «الغابة املقدسة»ن املقال الثاين م
 هرم روس االيوبیة منذإن اآلدا  ضیاء و أ نتاج الكاتب هر الذ  یظهر فی  أن النرابغ من القدامیبأن خ ر إ املاضي وبان یعتقد

ونرى هذا املقطع من قصیدة  .(423 :811۳ غنیمي هالل،) الرتاث وضدة و إن بل النتاج اآلتیة تقاس بالنسية الیسلسلة و 
ل الرتاث الشعر  و قویة تداخل النصرص أو التناص اليت غدت من ققنرس لنیما خ ر متثیل لقرل إلیرت ضرل األخذ عن منه
 أفسح اجملاالت للنقد األديب املعاصر ضرل الشعر العريب.

در ابرهای ِ مثل ِخطی تیره روی  /،ی ِ صدها صدای ِ دور های ِ پاره از رشته / ،ندک یب میکهای گمشده تر نالهوا»

 .(923 :4988، )یوشیج «سازد می /بنای ِ خیالی كدیوار ِ ی/،وهکِ 
نا علی بیيين يف السحب اليت تشي  خطا دا / ط املمزقة ملئات األصداء اليعیدةمن اخلیر / ب األنات الوائعةبإن  یر الرتمجة: )

 (جداي بناء متخیل/ اجليل
ياهتة املتيقیة على يف هذا املقطع إذ نرى ضآلة النري اليت تتمثل يف تصریر إصلراي الشمس الوئیلة ال تستمر العناصر السليیة

یدل على شخصیة  على املسرح ظهريجال يیلیا ی بید أن ،مجیال على الشاطئ ویيد ع صرت ابن اآلوى الذ  الا ايتلو األمراج 
 مشیساأنظر: )تكرن عرضة هلجرم املعايضني  األمل اليت اختلت ضىت ال الشاعر نلس  الذ  مينع خیية األمل إذ هیأ ناي

  .(826 :8483 ،بالتصرف
مرد ِ  ،بانگ ِ شغال و / به ساحل گرفته اوجومرنگ مانده است ک / ه زردی ِ خورشید روی ِ موجکاز آن زمان »

چشتم ِ  ودشتد بته زیتر ِ   ک خت  متی   /خردیی ِ شعله ،قرمز به چشم /،ست روشن آتش ِ پنهان ِخانه را ردهک /دهاتی

 (92۳و923 :4988، )یوشیج «اند در عبور خلق /،وندر نقاط ِ دور /درشت ِ شب
قد / صيحة ابن آوی والرجل الریفي/ الشاطئ  وصعد نحتو / منذ أن بقي اصفرار الشمس باهت اللون علی الموجالرتمجة: )

/ في المواطن ویعبر الخلق/ بيرتينكتشطب شعلة ضئيلة تحت عيني الليل ال/ أحمر قان علی العين،/ أوقد نار البيت الخفية
 (البعيدة
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نري األمل و ل غسق الیأس الذ  الیرید أن یكرن أس ر التقالید يغم ب ،لنادي املختلي عن العیرنهذا الصرت ا ققنرس یط ر
یرى أن هذه و مل یر نري الشمس وقرت  ویعد هذا املكان نقصا جيب يفع   قلراً  مكاناً  ویرتاد على هلیب أمل واضد اربز الوئیل م

إن و أن یلعل شیأ  عندهم آمال بي رة يف حتسنها ویترجب علی و ألخرى ها الطیري اتإن عاشعیشها و یة األدبیة الیلیق ب  أن احلیا
 و پرينامدايیان،826 :8483 )مشیسا، من الصعب ذبرهاالنرم سیكرن علی  عايا عظیما و غرق يف الراضة مل یقم بشيء و 

 .(82۰و881 :8488
ه گتره  کت چیزهتا  در بتین ِ  /.دپر ست می ه جای گزیدهکان کاز آن م /،ه هستک پنهان چنان ،آن نوای ِ نادره ،او»

ه نته گیتاه   کجایی  /.نگرد می/شعله را به پیش كی /.گذرد می/درازتیرگی ِاین شب ِوبا روشنی / شود خورده می

حس  /،ش استکدل اش چیزِ زندگیونه این زمین  /،هاش سنگیده آفتاب ِسمج روی ِکتر/نه دمی ،در آنجاست

در چشتم   /چتون خرمنتی ز آتتش   /اگتر چنتد امیدشتان    .دود ومچت ست ه تیره /اوو ها چ ه آرزوی ِ مرغکند ک می

 ودر ختواب  /آیتد  ستر   مرغتان ِ دیگتر ار بته     /چنتان و اه زنتدگی ِ کت نتد  ک حتس متی   /سفیدشتان صبح ِ ونماید  می

 .(126 :8488، )یرشیج «ز آن نتوانند نام بردکرنجی بود /،خورد
یمضي بنور هذا / بين األشياء التي ُتربط / ان الذي حّلهكیطير من الم/ ونكما یك، خفيا  الصوت النادر كذل وهالرتمجة: )
 على أحجارهانفجرت أشعة الشمس الملحة / ان ليس فيه نبات وال نفسكم/ ینظر إلی شعلة في األمام /يل الطویل وظلمته.لال
أملهم بيدرا من النار  وبدوإن ی/  الدخانكنة  كیشعر بأن أماني الطيور مثله دا /  ليست هذه األرض والحياة عليها شيئا خالبا/ 

 (ألما الیستطيع أن یسّميه كون ذلكسي/ لكالطيور األخری فی النوم واألكیشعر بأنه إذا انتهی عمره  / وصباحهم األبيض
یصــیح صــیحة مــرة الهيــة ختــرج عــن أعمــاق قليــ  صــیحة ال یعــرف املــاية و الشــاعر بنلســ  لينیــان مســ رة جدیــدة  /یلتــد  ققنــرسو   

يف النـاي الكيـ رة اجلهنمیـة االضـرتاق  ،أسـطري  هائـل رأثنـاء جـ ،لس  ققنرس السك ر بآالم  الذاتیةیرقع بنو ا رهنهمعنها شیئا والیل
دها ققنـرس الشـاعر سـ رة الـيت مه ـيماد ققنرس الذ  خترج عن  أفراخ  اليت متثل اجلیل الـذ  یتيـع امل ریتيقى لنا التصریر األخ ر وهو 
جهتتن م تبتتدیل   كنتتون بتته یتت کا /،آتتتش تجلیتتل یافتتته  زان ِکتتدر آن م /اننغزختتوآن متترغ ِ»/ بتوــحیة نلســ  لــ 

 /زنتد  بتال متی  وچون به جتای پتر    ،ناگاه /تپّهوز روی ِ /تیزبینچشمان ِ/انکدهد ت می وست دمبدم نظر  بسته/،یافته

ش  درونتی هتای ِ  آنگته ز رنتج   /اش ندانتد هتر مترغ ِ رهگتذر     ه معنتی کت /تلت  و کدل ستوزنا بانگی برآرد از تته  

اش را  تتن ستتر ِ کخا/ستت مترغ   ستوخته  ودمتد   شتدید متی  بتاد ِ  /نتد کاف آتتش متی  هیبتت ِ بته روی  خود را /،مست

 .(12۳ :8488ج، یرشی) «سترش به درکخاهاش از دل ِ پس جوجه / ست مرغ ! اندوخته
، ين حين وحين/ یطبق العين بالمحول إلی جهنم حاليا/ ان المجلل بالناركالم كفي ذل /الطائر الطيب الغناء كذلالرتمجة: )

ل طائر كما  / یصيح من أعماق نفسه صيحة شجية محزنة / انهكوعلی التل فجأة یرفرف في م/ العيون الحادة، كینظر ویحر 
/ تهب الریح الشدیدة وقد احترق الطائر/ رانا من آالمه الباطنية كس /عندها یلقي نفسها علی هيبة النار/عابر یعرف معناها 

  (.فتخرج أفراخها من قلب الرماد/  حّصل الطائر رماد جسده!
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 عنقاء السياب.8-9
السیا  بان من أبثر الشعراء استخداما ألساط ر اليعث ویعزى ذلك إىل احلیاة االجتماعیة اليت جرهبا السیا  وهي ضیاة ملیئة 

أنظر ) طلرلة واللقر واملرض وما إىل ذلكبالیأس واالضطرا  واحلیاة اللردیة اململرءة باخلیيات واحملن مثل مرت األم عند ال
بد إضسان عياس ویؤ  .(11و12: ، د.تأنطرنیرس بطرسو  94 :1881 ترفیق بیورن، وضیدي ،129و127 :1897 س،اعي

یعین  على مراجهة  على املسترى اللرد  بان حيس بأن ال شيء سراه»قائاًل:  اليعث ذلك ضني حتدث  عن جلرء السیا  إىل يمز
 .(129 :1897 ،سعيا)«املرت

 أنشدت يف الشهر األول من عام -اليت مل یللت انتياه النقاد – ة منزل األقنانللسیا  من جممرعالعنقاء و  القصیدةقصیدة    
مستشلى  إىلآنذاك جلأ السیا  و الذاتیة من ضیاة السیا  الشعریة سمیها النقاد املرضلة م الذ  یعد من احلقية اليت ی1821

أن  أديك أن ال شلاء من مرض  و لكن  یيدو الیأس من  و متأيجح بني األمل للشلاء  رهو  ندن للشلاء من مرض ل يف« سانت ماي »
أن التمسك بالرؤیا و ناظم أن السیا  بان متمسكا بالرؤیا ضسن یرى  ،لس  باجلنازةنف یصو  ،(271 :8116)العظمة، 

على احلداثة احلقیقیة يف الشعر،  باإلمجاع مثااًل معرتفاً ب  «ملطرأنشردة ا» ومن هنا بانت» بتابة القصیدة احلقیقیة يف األساسر ه
تعين إشراك الذات وبص رهتا النافذة يف قراءة احلیاة وبتابتها،  الشعریة الرؤیا .فیما ظلت احلداثات األخرى حمل  تنازع وخالف

رجیة ولغریة، واستشرافها آفاقاً متحرية، إهنا تعين وتعين التطلع إىل الرجدان املرهف، وتعين تسریح القصیدة من قیرد سابقة، أیدیرل
السیا  وضاجتنا إلی ، جریدة املدى  :ناظم، ضسن)« الكث ر الذ  عرب  عن  السیا  يف القصیدة والعنقاء

وعلى ضد قرل فروید الذ  یقرل برجرد  (http://almadapaper.net/sub/12-281/p13.htmجاإلنرتنتیة.
انظر غریزة احلیاة وغریزة املرت تصطرعان يف النلس اليشریة ویشتد هذا الصراع عند القلق واملرض)غریزتني يف اإلنسان ومها 

الذ  ینتا  الشاعر يف بل حلظة إذ یرى يف بل شيء ما یذبره باملرت  أن هاجس املرت هر ویيدو  (886بطرس، د.ت: 
  :النرمو تعب ال،قربال ،نازةاجلیستخدم يف هذا املقطع أللاظا تقرت  من الوعف واملرت حنر: و 
تي رف  وغُ /العنيدة رةُ كالف ی تلين  حت  /بشطُ ما في دمي وأ  /بُ تُ كفأ  /ةالقصيد   ب  تُ كهتف بي أن أت  /ةدید  الج   رفة  جنازتي في الغُ »

 ن  ی م  حت  /خرالص   يون  ی من عُ حت   ینبعُ /بعذ  وم منها أ  فالن   ة  من یقظ  /بع  إذا اعتراني تـ   /لي من قبري أوسعُ  واسعة  /ةدید  الج  
 (171 :2۰۰۰، السیا ) «ةعيد  الب   في الزاویة   قومُ ت  /ةحيد  الو   ة  أ  دف  الم  

إىل ما ضرل  من اجلديان  ریصف اجلنازة بأهنا ترنو من القصیدة برؤیة وجردیة هذیانیة  مقطع آخریتحدث لنا الشاعر يف   
الروضیة هلذه و اليت تنيع عن ضالت  الصحیة  ،املتشائمة توخم وجهة نظرهتو یرى أن الزوایا مظلمة و القناين و املرآة و السقف و 

قل و أ ثقال أبرب بكث ر من األوىل )املشي ( بلت  الثانیة )املشي  ب ( متتلك  ،ذ یدخلها يف إطاي أوسع عرب تشيی إ ؛األشیاء العادیة
   .إشعايا أخاذا بالقویة وظائف الشعر أن یشعرك اضد منا و هذو معادلة غ ر متساویة متاما 

 األرضُ  ن  هُ أنـ  ك/ةم  ظل  وایا مُ ما للز  /والقناني رآة  والم   قف  والس  / دران  إلی الجُ  وها ترنن رأس  م  / هم  المهد   اليابسةُ  نازةُ الج   عُ رف  وتُ »
املصدي ) «ةعيد  الب   ة  للغاب  /هعيد  ن تُ أ   ریدُ تُ  /وفي اللسان   في القلب   ذب  كوال/والغواني والخمور   بالمال   /هم  حط  ن تُ أ   ریدُ تُ /لإلنسان  
 (174و 171 نلس :

ن واألعداء نا ميتلئ باألخطاي والغیالاذ تكرن مكان النمر والنيات وأیوا متثل الغابة مكتكرن الغابة باأليض مبثابة األم إ  
یعد هلا و  املرآة رالتايل أضد أجزاء الطرف األول من املعادلة وه یعید الشاعر يف التصریر(. 218 :8481)سرلر،  واألمراض

لكن  ؛یاة يف الطرف الثاين من املعادلةمبظاهر اجلمال النسر  اليت تراز  عنصر احل الرظیلة هي أن متتلئو وظیلة يف ختییلة يؤیریة 
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السكرن  ،: اللیايل الداجیةرر السليیة حنتنتاهبا املظاهو من احلیاة  راملرآة عطلت عن هذه الرظیلة فإهنا تشي  األيض عندما ختل
  .بأن اهلل تعاىل ختلى عن األمرات ناهیك من األضیاءو ح العاویة الریا و 
 /كهـذه المـرآة / العاریة هود  بالن  و / ينانالع   ق  ف  ها كالش  نيرُ تُ  /رجانالمُ  ة  ف  بالش  /بغانية ما أثمرت   /ّل خاویة  ط  ما لها تُ  رآة  الم   ةُ فح  وص  »

 / اهلل مـن األمـوات سـيفر ُ  / العاویـة یـا ُ إال الر   / لـيس فيـه كون  لـك الس ـفـي ذ/اجيـةفـي الليـالي الدّ و  / بال حيـاة األرضُ  صبحُ ستُ 
 (8۳3 :2۰۰۰، السیا ) «اتيةالليالي الش   ثار  د   ثل  م   / فيه وغفی  و  الموت   بُ سح  ی  و 
اليت تعد تغیب فی  الشمس رن والصمت والنرم عادة ویقرت  بالظالم و كن القرل بأن اللیل یرمز إلی املرت إذ یسترعب السكمي

ان مستراه األفق هر بتسب إذا  كمعنی متری احنراف ل  و إن املرت هر مس ما یرى سقالبأشعـتها املنمیة أو  مصديا للحیاة ب
. الویاءو  ضد النهاي واللیل ظالم اللیل والنهايميدؤه من غرو  الشمس... اللیل عناه االصطالضي أ  عقیب النهاي و م

ایة كالناي إذ تستحیل مثلهما عنصرا للتطه ر واملرت فنری يف بعض القصص ضاملاء و  تقرت  الریح من (812 :811۳،)سقال
غويا  كالتدم ر واهلال كرا من نلایات نتیجة اإلجرام فیص ر عند ذلبهم وتدم ر ما تر بعذا  یرسل  اإلل  للمجرمني والعراثني هلال 

 :ك يف التنزیل العزیزما نری ذلبإهلیا وهدما هادفا إلی التطه ر  
تـ ع ج ل ُتم  ب ه  ر  » ط ُرن ا ب ل  ُهو  م ا اس  ا ع ار ض  ُمم  تـ ق ب ل  أ و د یت ه م  ق اُلوا ه ذ  ُه ع ار ض ا ُمس  م ُر ُكل  ش يٍء فـ ل م ا ر أ و  یح  ف يه ا ع ذ اب  أ ل يم  ُتد 

ز ي ال   ل ك  ن ج  ر م ين  ب أ م ر  ر بـ ه ا ف أ ص ب ُحوا ال  یـُر ى إ ال  م س اك نـُُهم  ك ذ  م  ال ُمج  ل ُكوا ب ر یٍح »و (2۱و23/)األضقاف «ق و  و أ م ا ع اد  ف ُأه 
 (6/احلاقة)« ص ر ص ٍر ع ات يةٍ 

ديك أن اليت متثل أداة التشيی  لكننا بقلیل من اإلمعان ن «هكذا»سطر األول من املقطع األخ رللظة یستخدم الشاعر يف ال  
شي  اللرضة الثانیة متاما إذ ینقطع التصریر األول عند اجلمرد واملرت الذ  ینتا  اإلنسان تال  اللرضة األوىل اليت يمسها الشاعر

ء قصیدة أخرى تنشأ عن بينا ،لكن  یستمر يف الثاين إذ یستيدل مرت القصیدة الذ  مت على ید الشاعر بتقریض بنائها ؛واأليض
  .احملرتق العنقاء ا ترلد القصیدة على يمادعندم االعنقاء اليت ذبرت يف العنران برأسه ، وتطلفكرة جدیدة

 مت  ها ثم یمّل الص  أحجار   / ضُ نى یقو  الذي ب   مُ هد  سي   /ضُ نبُ ت   لود  اها بالخُ فال یر   / ةصيد  الق   بُ كتُ ی   حين   هكذا الشاعرُ و »
 فليهدم الماضي فاألشياءُ  / یكونا أن رى إن شاء  فال ت  /يوناالعُ  بُ یحج   دثارٍ  ها مثل  بُ یسح   / جدیدة حين تأتي فكرة  و  /والسكونا

 .(8۳3 :2۰۰۰السیا ، ) «ةصيد  الق   ولدُ وتُ  / ثرا في األفقنت  قمُ ها المحتر  ماد  إال على ر   / ضُ نه  ت   ليس  
 المقارنة؛ المتشابه والمختلف.8-3

 عنران القصیدتني أوال یتمحري هذا القسم من اليحث ضرل أيبعة مراضیع تيدو هامة مرمرقة وهي: دياسة العنران واملقاينة بني
ثانیا وفكرة اإلبداع األديب اليت هي احملري األساسي برمرز ودالالت  تنيالقصید ة اليت تتجلى يف هاتنيوجدلیة املرت واحلیا

 للقصیدتني ثالثا وأخ را الينیة السردیة هي القویة اليت من الراجب اإلشاية إلیها.
 العنوان.8-3-6

کل ما جيعل من النص کتابا یقرتح » عنده  ن وإأو النص املراز   2ت ملهرم مساه جینیت املناصحت 1ینديج العنران عند جینیت
ئ  أو بصلة عامة على مجهريه، فهر أبثر من جداي ذو ضدود متماسكة، نقصد ب  هنا تلك العتية، بتعي ر نلس  علی قرا

                                                           
1 . Gérard Genette 

2 . paratext 
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ة إىل ( أو ما یسمی بعتيات النص وهي نسي33 :2۰۰8)بلعابد،  «)بريخیس( اليهر الذ  یسمح منا دخرل  أو الرجرع من 
  .(221: 2010)األمحر،  عتية اليیت فهي أساس ويبیزة ینيين علیها النص

. إن النص احملیط هر فواء النص  2، والنص اللرقي 1الذ  یتكرن من  بتا  ما ویقسم  جینیت إىل النص احملیطاملناص هر 
إذ یكرن هر جزء من  ؛وبعد ذلك ینديج العنران حتت تقسیم آخر .كاتب نلس ومایشتمل علی  من عناوین ومقدمات وشروح ال

كاتب وقسیم  النص احملیط التألیلي و قسیم  هر النص احملیط النشر  وبما یيدو من التقسیم النص احملیط التألیلي یتعلق بال
إلحياء، الرصف، والتعیني ویرى ج راي ویرى أن للعنران وظائف هي: اإلغراء، ا .(31: 2۰۰8)بلعابد،  یتعلق بناشر الكتا 

  .(8۰6: 811۳)محداو ،  دلة أمام النصأن العنران یقرم بطرف معا 1فینیة
الميکن وضع عنران ليعض القصائد إذ إهنا تلتقر إلی مرضرع ميکن تعیین  واإلشاية إلی  وتتخطی ضدود اخلطا  املتماسك 

وأیوا ميكن أن  .(171 :1892 )برهن، يدو ذلك جلیا عند السریالینية ویبسيب ما حيتر  علی  من أشیاء خمتللة ومتنافر 
 نش ر إىل الشعر العريب القدمی الذ  یتخلى عن الرضدة املرضرعیة يف بث ر من األضیان.

 فیمكن القرل بأن العنرنة مسة تناسب النثر عادة إذ یتسم النثر عادة بالربط املنطقي واالنسجام اللكر . اما الذ  ميكن قرل 
ضرل الشعر املعاصر هر التقر  من النثر واالنسجام الذ  یتحلى ب  باستخدام عناصر ديامیة سردیة. السیما نیما الذ  بان 

اخلصرص نرى هذا جلیا يف وج  وأیوا على  .(8۱۳، 14: 1129)یرشیج،  یسعى وياء التقر  من النثر يف جتربت  الشعریة
 قصیدة ققنرس لنیما.

لقي نظرة على عنران ققنرس لنیما نرى أن  خال من أ  تقیید إذ یظهر منلردا وضیدا بحوريه يف فنحن عندما نرید أن ن
إذ یعني العنران للقايئ أن القصیدة هلا وشائج حمكمة مع أسطرية ققنرس فیربز عنصر التعیني ویرهم  بطال أوضد؛ القصیدة مسرح

اإلحياء إذ حيمل مع  القايئ إىل مملكة األساط ر وميیل ب  حنر القايئ بأن  قصة عن هذا الطائر األسطري  فیتجلى هنا عنصر 
ميیط عن  اللثام يف تراصل مع القصیدة ونرى أن هذا املاضي الذ  یكتنل  الغمرض والسحریة. فهذا اللجرء إىل األسطرية عندما 

ه يف السیاق األسطري  ل  نلهم بان الطائر األسطري  بعیدا عنها على ضسب ما نرا  ،الطائر الذ  خلق  الشاعر یتمیز بصلات
وعلی ضد قرل کرهني ألرف الذ  یسمى عند الشكالنیني باالنزیاح. عن األصل املعروف واملشهري للراقع امل اأن هناك ابتعاد

کرهن، «)ذلك بل  يف وعي القايئلکي حتقق القصیدة شعریتها ینيغي أن تکرن داللتها ملقردة أوال مث یتم العثري علیها، و »
1892: 171). 

أما عنران القصیدة عند السیا  مقید مبعطرف یعني اتصال الطائر األسطري  العنقاء بالقصیدة وبما بان عند نیما یتجلى 
عنصر اإلحياء عن طریق ضوري الطائر األسطري  والرشائج العمیقة باملاضي العریق يف العنران. أما اإلغراء فیحصل عن طریق 

 شف عن ما یربط بني العنقاء والقصیدة. تربیية عطلیة حتلز القايئ للك
 
 

                                                           
1 . peritexte 

2 . epitexte 

3. Gérard Vigner  



 ۱4/اءطائر املرت و النيعاث يف نیما و السیا ؛ دياسة مقاينة ضرل قصیديت ققنرس، و القصیدة و العنق
 

 جدلية الموت والحياة.2-4-2
يغم أننا النستطیع القرل بأن هناك الترجد نظرة عمیقة متللسلة حنر املرت يف الشعر العريب القدمی لكن  باستطاعتنا ضني معاجلة 

لنص الشعر  خيتلف بمیا وبیلیا عن الشعر دیران الشعر العريب املعاصر أن نديك برضرح أن املرت ل  ضوري مرمرق يف جسد ا
 بان القدمی التقلید  والسيب يف ذلك أن الشاعر التقلید  مل یكن یوطر  لقویة املرت اضطرابا وسراسیا یرهق نلس  ألن 

شاعر يف الشعر التقلید  ، أما ال تراجیدیة ضالة من املرت دون اقرتا  ضال الرضع بالعنایة اإلهلیة وهذا یرى أن مرت  مصرن
( وصاي املرت يف 212: 4، ج2001الرومانسي فهر أول من تغ رت نظرت  إذ قلق بشأن عدم صیانة اهلل ل  من املرت )بنیس، 

أبثر التصاقا بشخصیة الشاعر املعاصر، عما بان علی  سابقره، وذلك بنتیجة ضتمیة الزدیاد عقد احلیاة، » الشعر املعاصر
اإلنساين، إضافة إىل انلعالیة النص الشعر  وتأملیت  اللتني تتراجدان يف النص نتیجة حلیاة واتساع دائرة الثقافة، وترضد اهلم 

 .(33۳: 8111)مشرح،  «غایة يف التعقید، والتشظي الروضيالشاعر امليدع يف قلب عالقات ضیاتیة ووجردیة 
 بل للعمر، الدائم والنزیف اليطيء الزوال وأ والتصرم، واملرت احلب یتحسس هرالذ  الصرف الياطن بأن یقال أن املیسري يف لعل

 جلة يف التديجيي أوالذوبان الدائم، اخلسران یعين وهذا الرجرد. إىل مؤقت إدخال ضالة يف لرأن  بما نلس  إىل ینظر قد الذ  لألنا

 خیال يف اخلریف فكان ره.بأس العاملي الشعر يف املرضرعات أبرب من واضداً  بان قد بالزوال الشعري أن احلق ويف واللناء. العدم

 حتلل، إلی یتحرل اخلصب النوج بدأ» : اخلریف فصل هنایة يف شعريه شیلر یصف إذ واالنطالق؛ والتحلل الزوال هذا يمز نرفالیس

 من نلس  املرء انتزاع ألن الربیع... يف وتزدهر تستیقظ منظرها من وأعظم أغنی یكرن یكاد بطء يف حتتور الطيیعة منظر أن وعند 

 يف تقدم فعل املرت أن نرفالیس یری وبان .(۳4 هالل،د.ت: )غنیمي «أمهیة وأبثر تربیزا أبثر مشاعره جيعل ضيیية مجیلة أشیاء
 .(۳2 م.ن:«)األسرأ إلی والس را هربا، ولیس ،مشروع فهرعمل العلیا، باحلقائق شعري  علی برهانا مريت یعد أن جيب:» الالهنایة

املعاصر تتصل  سد النص الشعر  العة من العناصر األيبعة اليت قال هبا بعض اللالسلة الیرنان علی جتسیطر ثالثة عناصر طيیعی
إن ترزع الشعر املعاصر بني عناصر املاء والناي والرتا  وتلاعلها باملرت، » بقویة املرت وهذه الثالثة هي املاء والناي والرتا  و

 «یة واألدبیة أو الللسلیة احلدیثةمادام أعید إنتاجها يف األنساق الصرفالیعين، ضروية، أهنم مل یكرنرا هبا عايفني، 
 .(218: 1، ج2001)بنیس،

الرمز الرضید يف موماي استخدام يمرز االنيعاث عند الشاعر العريب املعاصر بل هناك يمرز تتصل بالدین  لیست العنقاء 
جلمرد عند الشعب العريب ومن أهم هذه األساط ر هي: مترز، واالسطرية وحتكي َعن مومرن االنيعاث ويؤیا التطري وانكساي ا

 أوزیریس واللینیق، وهي الرمرز اليت تتصل باالسطرية ولعازي الرمز املستقی من الدین املسیحي.
نستشف ضوري ف ؛يمزا لتجدد احلیاةتستخدم القصیدتان بلتامها شخصیة طائر أسطري  یتصل اتصاال وثیقا بعنصر الناي 

األيض، الناي، جهنم، ة، الشمس، املرج، الشعلة، النيات، الریاح اليايدلمات مثل بر األيبعة يف القصیدتني عرب  العناصبعض 
نیما يف قصیدت ، إلی  كما فعل ذلبن أن یش ر الشاعر،  كان غیابا تاما أو ميكإال املاء الذ  غائب يف املالریاح العاویة، الرماد، 

ما فعل السیا  فعنصر الناي ل  ب «أيض بال ضیاة»شمس وعدم وجرد النيات، وبتعي ر غیاب  بسیطرة عنصر الناي وأشعة ال
الناي يف قصیدة السیا . وفواء املرت مسیطر علی هذه العناصر األيبعة و  ن  یقل ضوريكضوري مرمرق يف قصیدة نیما ول

  .اد فواء املرت بالقصیدةي استيدن الناي يف هنایة املطاف تستحیل ضیاة وتنهكهذه العناصر؛ لبعض القصیدتني حبوري 



 8416 شتاء، 28، العدد الس ابعةحبرث يف األد  املقاين، الس نة  /۱3

 فكرة اإلبداع األدبي.8-3-9
یتحدث الشاعران يف القصیدتني عن املرت واحلیاة واجلدلیة اليت تنجم عن  يف القصیدة ترتيط مبرت الشاعر وضیات  بما ترتيط 

 الشعریة الكلمة اعتياي فیمكن للين؛خبلق أثر فين حيمل يف طیاهتا وظیلة ختلید الشاعر کما یعتنق الشاعر إعطاء احلیاة ألثره ا
 جير  الشعر بقرل الشاعر لكن والتحلل؛ التحرل طریق كیسل واألشیاء األناس بياقي الشاعر إن إذ املرت مقاومة يف مثلی طریقة
 ب ، كاإلمسا یتعذي ما إلی اخلیال فواء يف  متحرلة»األشیاء إن 1بالنشر عن بنیس ینقل وبما الشعر  نص  جسد يف ودما يوضا
 أن أ  الالمتلك. ضربة ولكن أبیدة، غ ر وجيعلها ومنا نلسها من ینتزعها الذ  هر متلكنا فلیس واالئتالف، االستعمال خايج
)بنیس،  «إلی  یشدنا فی  الشیء مكان يف ظبالحتل مندجمني ملتجئني، نظل حنن وال هي ال ضیث هناك املخاطرة، يف مرضدة تصيح

لشعریة ضربة یراصل هبا، بل شيء ميحي، ظهريه. عندما یسمي األد  شیئا، یلين بل شیء فاللغة ا .(232: 4، ج2001
: 8488)گش  و دیگران،  مة لیيقی بعیدا عن طاضرنة اللناءیش ر إلی  ذلك االسم؛ لكن  یيقی أیوا ویلتجئ يف بنف الكل

لة حماوالت الشاعر إذ خيلق  الشاعر؛ لكننا ميكن القرل بأن األثر اللين أ  الشعر ضصی 8بقرل هایدجر  فياالستعانة .(834
بقلیل من إمعان النظر نری الشاعر أیوا ضصیلة لعمل  اللين إذ إن القصیدة هي اليت متكن الشاعر لظهريه برصل  شاعرا؛ 

 .(۱4۰: 8486، امحدیأنظر: ) شاعر واللن مصدي للشاعر والقصیدةفالشاعر مصدي القصیدة والقصیدة مصدي ال
إلبداع األديب ضوري يئیس يف القصیدتني بلتیهما لكن نیما ضني یتحدث للقايئ عرب شيكة داللیة عن إبداع إذن للكرة ا

أديب فمؤداه شق طریق جدید يف قرل الشعر خيتلف عما سلك  ویسلك  الشعراء وحيتاج فعل ذلك إىل جمازفة وتوحیة بي رتني، 
من قيل ققنرس/ الشاعر الذ  ميكن أن یؤد  إىل ( 88۳: 8488یان، )پرينامداي « االستشهاد األديب»یسمیهما پرينامدايیان 

حمر الشاعر من قائمة الشعراء الذین ستخلد أمساؤهم يف ذابرة تايیخ األد ، ولكن فكرة اإلبداع األديب يف قصیدة القصیدة 
 .یدة يف ذهن الشاعرفكرة جد والعنقاء مؤداها هر اخللق اللين وإنشاد الشاعر قصیدة بعد ضلرل خامة القصیدة، وهي

 والمعادل الموضوعي البنية السردیة.8-3-3
تيعد  ،تراعي تقنیة املعادل املرضرعي بأقصى ديجاهتاو انسجام شيكة من الدالالت  بينیة سردیة عرب قصیدة نیما ققنرسحتظى 

ذلك  أن ویيدو مياشرة أبثر و قویت  يف القصیدة بغنائیة  یعاجللكن السیا   ،املياشرةو عن الغنائیة  بي رالقصیدة بشكل   رج
نسیج  منمن مساضة واسعة ى ذلك ما حتتل  فكرة املرت الدلیل علو  آنذاك حيرم فی  السیا بان فواء املرت الذ   ناشئ عن 

 ( من قيیل قصائد حتتر  على يمز عور 247و202و204: 1192فترضي، ) إن قصیدة ققنرس بما یرى فترضي .القصیدة
یتحلى بالرضدة والميكن حمري شيء أو تصریر یعت ر نقطة تربیز القصیدة. هذا النرع من القصیدة  تدوي ضرل( ک)مناد اندامی

يف ص روية استقالل بعض القصیدة عن بلیتها. فققنرس يف هذه القصیدة هر نقطة تربیز الیتخلى اخلطا  الشعر  عنها 
رية مرسعة من شخصیت  ودالالت  والكث ر من صلات  الطائر األسطري  عند نیما هر ققنرس الذ  استلاد الشاعر بصالقصیدة. 

األخرى غ ر اتصال  بالناي ول  ضوري بي ر يف النص؛ إذ إن القصیدة معنرنة بامس  وهرالشخصیة األصلیة اليت تنيين القصیدة ذات 
بي ر أمام ققنرس؛ لكن الينیة السردیة علیها والشخصیات األخرى مثل الطیري وابن آوى تيقی هلا أدواي ثانریة ضئیلة إىل ضد  

عنقاء السیا  فیظهر امسها على العنران وما یظهر غ ر ذلك من العنقاء هر ظل خلیف یتمثل لنا يف آخر القصیدة عرب تربیية 
   یستحیل ضیاة أخرى.؛ الرماد الذاليت تدل على ما تيقى من العنقاء بعد اضرتاقها على الن ران« الرماد احملرتق»

                                                           
1  . Maurice Blanchot 

2  . Martin Heidegger 
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یما استطاع أن خيلق معادال مرضرعیا ملا یستيطن من مشاعر وأضاسیس جتاه هاجس یتعلق بإضیاء الشعر ميكننا القرل بأن ن
إلی مصطلح مسي باملعادل « هاملت ومعوالت  »اللايسي والتجدید يف بنیت  اللنیة واملعنریة. قد أشاي إلیرت يف مقالت  باسم 

للتعي ر عن االنلعال يف صرية فنیة هي العثري علی معادل مرضرعي، و الطریق الرضید »یقرل إلیرت يف هذه املقالة: 1املرضرعي
بعياية أخر : علی جممرعة من األشیاء أو علی مرقف، أو علی سلسلة من األضداث تكرن مبثابة صرية لالنلعال اخلاص، حبیث 

: 811۳)غنیمي هالل،  «ثاية مياشرةفان االنلعال یثاي إمتی استرفیت احلقائق اخلايجیة اليت جيب أن تنتهي الی جتربة ضس یة، 
121). 

يمز، أو وسیلة للتعي ر َعن جتربة  ضیلة بالغیة، أو» هرالقناع واستخدم نیما تقنیة القناع يف ترظیف هذا العنصر األسطري  و 
املرسي، ) «معاصرة، و هذا یعين أن  البد ِمن أن یكتشف املتلق ي بنلس  ومبساعدة القرائن النصی ة أن املقصرد هر احلاضر

لی  لالختلاء بأداة فنیة وميیل الشاعر إلی استحواي جتربة أو مرقف أو يؤیا أو إ( وإن الشاعر املعاصر یلجأ 210: 2001
فاستطاع  .)م.ن، ص.ن( القاي  خالل جتربة جدیدة مماثلة ضدث شه ر يف املاضي بطریقة التناص للتقنع هبا، لی حورها يف ذهن

 جل جتدید الشعر اللايسي خ ر متثیل.هبذا أن ميثل افتدائ  من أ
 تيجةالنّ  .3

عند نیما افتداء وتوحیة بنلس هذا اخللق واإلبداع  ؛خلق أثر فين يف موماي الشعرإىل لإلشاية استخدم الشاعران الطائر األسطري  
جدیدة على يماد القصیدة  الشاعر من أجل تشیید بناء الشعر احلر يف األد  اللايسي املعاصر وعند السیا  هر تكرن نسیج قصیدة

 املنتهیة. 
تتخذ قصیدة ققنرس لنیما منحى يوائیا ذا شيكة منسجمة من الدالالت و الرمرز لكن قصیدة السیا  الحتظى بينیة سردیة قریة 

  عاصر.تؤازي القصیدة حنر الرضدة العوریة املنشردة يف الشعر امل
مرق يف جسد النص الشعر  للقصیدتني وتنشأ سیطرة عنصر الناي على العناصر لعناصر األيبعة الشه رة السیما الناي ضوري مر يعض ل

 األسطريییني. األخرى عن االتصال الرثیق بني الناي والطائرین
 المصادر 
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1  . Objective Correlative 
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 (فارسی -نامة ادبیّات تطبیقی )مطالعات تطبیقی عربی كاوش

 ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، كرمانشاه دانشکدة

 ۳2-3۰م، صص  8۱۰2هـ. ق/  ۰3۰3هـ. ش/  ۰۰31 زمستان، 82سال هفتم، شمارة 

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

  ۰القصيدة والعنقاءشعر 
2علی بشیری  

  دانشگاه کاشان، ایرانزبان و ادبیات عربی،  استادیار گروه

 چکیده
این پژوهش قصد دارد تا به بررسی حضور دو پرنده  دارند. ای حضوری گسترده در ادبیات و فلسفههای اسطورهرندهپ

نیما یوشیج و  ،ای یعنی ققنوس و عنقاء در شعر دو شاعر آغازگر شعر نو در دو حوزه شعر معاصر فارسی و عربیاسطوره

شعر »گرفته است شعر  كمکه سیاب در آن از اسطوره عنقاء کنام دارد و شعری  «ققنوس»یما یوشیج سیاب بپردازد. شعر ن

ه به حوزه تأثیر کفرانسوی نو تب ادبیات تطبیقیکجرگه م ازتوان ( نام دارد. این پژوهش را میالقصيدة والعنقاء) «و عنقاء

شناسی نیز به دور زیباییی هابحثها و شباهت بررسی زا بر خالف مکتب فرانسوی کالسیكه ک به شمار آورد پردازدمی

بین این دو پرنده بازتولید توانیم ها و اختالفاتی را میبا بررسی حضور این دو پرنده در شعر این دو شاعر شباهتنیست. 

مفهوم زنمایی استفاده از معنای نوزایی در این دو پرنده اسطوری برای با بین دو شعر مهمترین شباهت ؛شده دریابیم

تاریخی  ةلی در برهکجاودانه و تأثیری  تأثیرگذاری آفرینش هنری همانا ، اینه در شعر نیماکهنری می باشد  آفرینش

لی و برآمدن شعری بر کگیری و خلق أثر هنری به طور لکاست و در شعر سیاب اشاره به ش یا مدرن گیری شعر نولکش

شود و در شعر سیاب با ه در شعر نیما با فضایی روایی و منسجم بازنمایی میکاست  شعری پایان یافته یشدهبنیان ویران

    پویا وادبی. )همپیوند عینی( ایپرده و بدون واسطهزبانی بی

 مرگ و رستاخیز، نیما، ققنوس، سیاب، عنقاء. ،ادبیات تطبیقی، شعر معاصر واژگان كلیدی:
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