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چکیده
فرهنـگ، اندیشـه و دریافـت    ةدهنـد اسطوره بازتاب

را آنهاي گذشته براي توجیه چیزي است کـه  سانان
سـازي  سـطوره ا. توانستند اثبات کننداه عقلی نمیاز ر

. شــود و همــواره ادامــه داردگــاه متوقــف نمــیهــیچ
ققنوس یکی از اساطیر ذهنـی اسـت کـه بـر اسـاس      

هاي کهن شکل گرفته و در میـان  هاي انسانبرداشت
ختلـف و  بـا اسـامی م  ،هـا و اقـوام گونـاگون   فرهنگ
در ادبیـات  . هـاي شـبیه بـه هـم وجـود دارد     ویژگـی 

ه شـده اسـت و      معاصر فارسی به ایـن اسـطوره توجـ
هاي گوناگون خود از ققنوس، آن شاعران با برداشت

» نیمـا یوشـیج  «. انداي نمادین به کار گرفتهرا به گونه
ي ققنوس در شعر یکی از شاعرانی است که اسطوره

هـا  گـردآوري داده . کرده استاي پیدا او جایگاه ویژه
اي صـورت گرفتـه و   در این مقاله به شـیوة کتابخانـه  

توصیفی اسـت کـه در آن   -روش پژوهشِ آن تحلیلی
ــه » ققنــوس«قرائتــی تنگاتنــگ از شــعر  ــا توجــه ب ب

ققنـوس در  . هاي این اسطوره ارائه شده استویژگی
شعر نیما، به عنوان نمادي خصوصـی بـه کـار رفتـه     

در ایـن  . اسـت » شعر فارسـی «ز آن است که منظور ا
» ققنوس«هایی که در این زمینه در شعر مقاله بر قرینه

.وجود دارد، تأکید شده است
.اسطوره، نماد، نیما، شعر نو، ققنوس: هاواژهکلید
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Symbolic Function of “Phoenix” in
Nima's Poetry
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Abstract
Reading of literature, especially
poetry, without knowledge of symbols,
myths and historical-social events is
not possible. One of the most
important reasons for the ambiguity
and complexity of contemporary
poetry is myth utilization. The myths
reflect the culture, idea and the early
people comprehension in order to
justify what they could not bring
reasonable causes. Of course, myth not
only related to ancient world and early
human, but also effects on beliefs and
lives of today’s people. Myth-making
never stop and it continue forever. One
of the places that myth and myth-
making is manifested in is in art and
especially literature. Phoenix is a
mental myth that has formed by early
humans’ perception and there is among
various cultures and tribes with
different names and similar attributes.
In contemporary Persian literature
accorded to this myth and poets with
their different perceptions of Phoenix,
have used it as symbolic. "Nima
Yooshij" is one of poets that Phoenix
has a special place in his poems. In
"Nima's poetry", phoenix used as
private symbol and this is "Persian
poetry".
Keywords: myth, symbol, Nima,
modern poetry, phoenix.
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دمه، بیان مسألهمق. 1
هاي گذشته بـراي تبیـین و   توجیهات انسان1اسطوره

هـا  هایی است کـه از درك عقالنـی آن  تشریح پدیده
: انـد کـه  در تعریـف اسـطوره گفتـه   . انـد عاجز بـوده 

اسطوره داستان کهنی است که زمانی در نـزد اقـوام   «
اسـت، امـا امـروزه    شـده باستانی حقیقت تلقـی مـی  

» .هـا بـاور نـدارد   فته و کسی بداني یااي افسانهجنبه
ــا، ( ــی ). 269: 1388شمیس ــف م ــن تعری ــوان از ای ت

ها یا عـواملی  ها ریشه در واقعیتدریافت که اسطوره
انـد، امـا بـر اسـاس     داشتهد دارند که روزگاري وجو

توجیهــات شــگفت گذشــتگان دســتخوش تغییراتــی 
ي انــد و بــا گذشــت زمــان جنبــهگــون شــدهافســانه
تر شـده اسـت تـا جـایی کـه      ها پر رنگاي آنافسانه

ایـن تعریـف،   . ها را باور نداردامروزه دیگر کسی آن
هـاي  تعریفی جامع و مانع نیست، زیـرا شـامل گونـه   

ــطوره   ــون اس ــطوره همچ ــف اس ــی  مختل ــاي عین ه
هـاي نـو و   و همچنـین اسـطوره  3و ذهنی2)تاریخی(

هـا را، از دیـدگاه   اسـطوره . شـود سازي نمـی اسطوره
تـوان بـه دو دسـته تقسـیم     مبنا میواقعیتتاریخی و 

هـاي  سـازي از شخصـیت  اسـطوره : عینی) الف: کرد
ي شـود کـه دربـاره   هایی مـی تاریخی؛ شامل اسطوره

اي تاریخی هـیچ شـکی وجـود    ها در دورهوجود آن
ندارد، همچون مسیح، حسین حالج، بابک خرم دین 

شود که وجود هایی میشامل اسطوره: ذهنی) ؛ ب...و
اند و یـا بـا گذشـت زمـان دسـتخوش چنـان       اشتهند

هـا را بـاور کـرد،    تـوان آن اند کـه نمـی  تغییراتی شده
هـا  اسـطوره ... . همچون سیمرغ، ققنوس، آفرودیت و

انـد و  همواره با ادیان و مذاهب گوناگون مرتبط بوده
ها از درون همین مذاهب و ادیـان شـکل   خیلی از آن

1 . myth.
2 . objective/ historical.
3 . subjective.

اسـطوره و  ۀرابطـ ةدربـار 4ژوئـل اسـمیت  . اندگرفته
اسـاطیر عمومـاً از مـذاهب    «مذهب معتقد است کـه  

ایــن مــذاهب جــذابیت، . باســتانی جــدایی ناپذیرنــد
ــراي گســترش و   اصــالت و صــالبت خــود را کــه ب

شــان ضــروري اســت، از اســاطیر وام    شــکوفایی
).7: 1383اسمیت، (» .گیرندمی

اي در ادبیات فارسـی  اساطیر همواره جایگاه ویژه
فردوسـی، کـه   اي کـه در شـاهنامه  ، به گونهاندداشته
ادبیـات حماسـی ایـران اسـت، از اسـاطیر      گـر جلوه

اي نمـادین فراوانی نام برده شده است کـه بـه گونـه   
عرفانی نیـز همـواره   -یدر متون ادب. اندتوصیف شده

در ادبیـات معاصـر   . انـد ها مورد توجـه بـوده  اسطوره
ــه ، فارســی ــر اســتفاده از اســطوره ب همــان عــالوه ب
هــاي کهــن از کارکردهــایی نــو همچــون     شــیوه
اسـطوره نیـز   5نقـابین سازي و به کـارگیري اسطوره

هـاي  در ادبیات فارسـی از اسـطوره  . شوداستفاده می
ها، مذاهب و اقوام گوناگون همچون ایرانـی،  فرهنگ

یونانی، رومی، اسالمی، زردشتی، مسـیحی و بـودایی   
.برده شده استبهره

توان انواع هنر و علوم را بـدون  نمیامروزه دیگر 
اسـطوره . ارتباط با یکدیگر مـورد بررسـی قـرار داد   

شناسـی اسـت   شناسی و مردمیکی از مفاهیم اسطوره
شناسی، روان شناسی و نقد ادبی شده که وارد جامعه

ها نقش بـه سـزایی در ادبیـات جهـان     اسطوره. است
یـن  ا. کنند و این روند رو بـه فزونـی اسـت   بازي می

اي از نقـد  روند تا جایی پیش رفته که امروزه شـاخه 
ــام نقــد اســطوره  ــه ن ــه  6ايب ــده اســت ک وجــود آم

.اهمیت اساطیر در ادبیات استةدهندنشان

4 . Jeol Schmidt.
5 . masked.
6 . mythical criticism.
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مهمی که نباید از آن چشم پوشی کرد، ایـن  ۀنکت
است که اسطوره خاص یک فرهنـگ یـا یـک زبـان     

اسطوره نوعی ذهنیت یا تفکـر اسـت کـه تـا     . نیست
از رشـد ذهنیـت علمـی یـا فلسـفی تنهـا نـوع        پیش 

. اسـت بـوده  هـاي گونـاگون   دریافت انسان از پدیده
اسطوره الگویی نمادین از تفکر دیروز و امروز است 

امـروزه بـا   . که بنیاد آن اساساً بر زبـان اسـتوار اسـت   
پیشرفت فلسفه و علم دریافت اندیشـمندان علـوم از   

انـی دارد و  هاي فراواسطوره نسبت به گذشته تفاوت
یـابیم بـا آن   ها در مـی آن چه ما امروز از این اسطوره

هاي آغـازین فرهنگـی وجـود داشـته     چه در صورت
بر همین اساس است که مورخ . است، متفاوت است

8بررســی اســطوره، در 7آلمــانی، هــانس بلــومنبرگ

یافتـه و  هاي فرجـام ها داستانهمعتقد است که اسطور
9کـه بـر اسـاس داروینیسـم    تغییرناپذیري نیسـتند؛ بل 

واژگان مدام در حـال تغییـر و تکامـل هسـتند و بـر      
ــی  ــون م ــاعی دگرگ . شــونداســاس مقتضــیات اجتم

)68:1385فالحی، (
یکی از اساطیري که در شعر معاصر فارسـی، بـه   

اسـت،  ویژه در شعر نیمـا، مـورد توجـه قـرار گرفتـه     
پیش از این نقدهاي فراوانی از شـعر  . است» ققنوس«
هـا  ي آننیما ارائه شده اسـت کـه در همـه   » وسققن«

ققنوس را به عنوان نمادي بـراي شـاعر، مبـارزان راه    
خواهد نظم موجود را بـر هـم   آزادي، قهرمانی که می

هـا  کـدام از آن اند، اما در هـیچ در نظر گرفته... زند و
ققنوس بـه عنـوان نمـادي از شـعر فارسـی در نظـر       

ــه نشــده ــژوهش،. اســتگرفت ــن پ ــی در ای ــا قرائت ب
تنگاتنگ، که از شعر ققنوس صـورت گرفتـه اسـت،    

7 . Hans Blumenberg.
8 . Work on Myth.
9 . Darwinism.

تحلیل شده است که بر اساس متن شـعر، منظـور از   
.ققنوس شعر فارسی است

پژوهشو پرسش پیشینۀ . 1
پیش از این در چندین مقاله به نقد و تحلیل ققنـوس  
نیما پرداخته شده یا مطالبی مرتبط بـا آن ذکـر شـده    

بررسـی عناصـر   «بارتنـد از  ها عترین آناست که مهم
حسـام پـور و سـادات    (» مدرنیسم در شـعر ققنـوس  

تحلیل تطبیقی ققنوس و آلباتروس، «، )1392شریفی، 
بررسـی  «، )1388جـواري،  (» دو شعر از نیما و بودلر

شناسی عملکرد روایت در اشعار نیما با تکیه بر نشانه
) 1390زاده، طاهري و کریمـی،  غالمحسین(» ققنوس

شناسی مایکل ریفاتر در تحلیل نشانهۀرد نظریکارب«و 
همچنین ). 1390نبی لوچهرقانی، (» شعر ققنوس نیما

داسـتان دگردیسـی رونـد    هایی همچـون  در کتاب
) 1383حمیـدیان،  (هاي شعر نیما یوشیجدگرگونی

) 1376ثروتیــان، (هنـر و اندیشـه در شـعر نیمـا    و 
ی از شـناخت اي و جامعـه نامهزندگی-نقدهایی تاریخی

تفـاوت ایـن مقالـه بـا     . شعر ققنوس ارائه شده است
شده دربارة ققنوس نیما نخست بـه  هاي نوشتهپیشینه

گردد بازمی) شعر فارسی(برداشت متفاوت از این اثر 
که در این مقاله قرائتی تنگاتنگ از شـعر  و دیگر این 

) شعر فارسی(ققنوس با تکیه بر نماد کانونی ققنوس 
ادهاي ایـن شـعر بـر اسـاس نمـاد      و تحلیل دیگر نم

.کانونی، ارائه شده است
توان ققنوس را آیا میپرسش اصلی این است که 

و به عنوان نمادي براي شعر فارسی در نظر گرفـت؟  
هاي موجود براي اثبات این فرضیه کدامند؟قرینه

الگواسطوره و کهن. 2
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شـود  شامل آن دسته از تصورات کهن می10الگوکهن
ــاگون مشــترك اســت و در  کــه در م ــوام گون ــان اق ی

ایـن  . ها وجود داردي انسانهمه11ناخودآگاه جمعی
به 12اصطالح نخستین بار توسط کارل گوستاو یونگ

کار گرفته شده است و از اصـطالحاتی اسـت کـه از    
یونــگ وارد دیگــر علــوم از 13شناســی تحلیلــیروان

شناســی، فرهنــگ عامــه، نقــد ادبــی و جملــه انســان
الگــو تصــاویر کهــن. شناســی شــده اســتاســطوره

ۀناخودآگاه ذهنی است که در ناخودآگاه جمعی همـ 
گـذارد و در  ها تأثیر میافراد وجود دارد، بر رفتار آن

الگـو در  کهن. گیري شخصیت ایشان مؤثر استشکل
واقع تجربیات باستانی و مشـترك افـراد اسـت و در    

یر آن وجه مشترکی است که در میـان اسـاط  ةبرگیرند
توان گفـت  اي میبه گونه. اقوام گوناگون وجود دارد

هایی است که در میان اساطیرِ الگو شامل ویژگیکهن
هاي گونـاگون وجـود   در میان اقوام و فرهنگهمنوع

ي اسـطوره در میـان 14الگوي ایثاردارد، همچون کهن
.مشترك است... ققنوس، مسیح، سیاوش، حالج و 

اسطوره و نماد ادبی. 3
میــان دال و ۀاي اســت کـه در آن رابطــ مـاد، نشــانه ن

مدلول طبیعی نیست، بلکه بر سنت اجتماعی بستگی 
اي از نماد است که مختص بـه  نماد ادبی  گونه. دارد

ــی   ــی، عکاسـ ــعر، نقاشـ ــون شـ ــایی همچـ ،هنرهـ
شـباهت  ۀو سینماست که بیشتر بر پایـ نویسیداستان

ایـن  گیـرد، امـا همیشـه    میان دال و مدلول شکل مـی 
گونه نیست؛ گاهی نمادهاي شکل گرفتـه در ادبیـات   

شـکل  ... اي فرهنگی، مذهبی، قومی وبر اساس زمینه

10 . Archetype.
11 . collective unconscious.
12 . Carl Gustav Jung.
13 . analytical psychology.
14 . sacrifice.

هاي ادبیفرهنگ اصطالحات و نظریهدر . گیرندمی
:نماد ادبی این گونه توضیح داده شده است

نماد ادبی یک تصویر را بـا یـک مفهـوم ترکیـب     
مادها ممکـن  ن). اي نمادندخود واژگان گونه(کند می

. است عمومی، خصوصی، جهـانی یـا محلـی باشـند    
براي مثال، . گویندپس سخن می،نمادها وجود دارند

در ادبیات سفر به دنیـاي مردگـان و بازگشـت از آن    
ماننـد آثـاري از   (یک نماد عمومی یـا جهـانی اسـت    

ایـن سـفر ممکـن    ). ویرژیل، دانته و جیمـز جـویس  
روح یـک  ي روحـی، است تفسـیري از یـک تجربـه   

اي از رستگاري ادیسه باشد و یـا  شب تاریک و گونه
ایـن واژگـان و   مانند تکـرار  ؛تواند شخصی باشدمی

خورشـید و  : در آثار ویلیالم بوتلر ییتساصطالحات 
پـیچ و  درهـاي پـیچ  ماه، برج، ماسـک، درخـت، پلـه   

)Cuddon, 1999: 885(.شاهین
ا اسطوره در برخورد با ادبیات چهـار حالـت پیـد   

) 3توصیف اسـطوره،  ) 2اشاره به اسطوره، ) ا: کندمی
دو . سـازي اسـطوره ) 4ي نمادین از اسطوره، استفاده

مورد نخست بیشتر مربوط به ادبیـات کهـن اسـت و    
سازي و به کارگیري نمادین اسـطوره بیشـتر   اسطوره

در حالت سـوم، یعنـی   . مرتبط با ادبیات معاصر است
یا اصـطالح مـورد   واژه ي نمادین از اسطوره،استفاده

چشـم  «نظر هم اسطوره است و هم نمـاد، همچـون   
ها به عنـوان نمـاد   که از آن» ي آشیلپاشنه/ اسفندیار

.شودیاد می» نقطه ضعف«

ققنوس. 4
هـاي گونـاگون   هایی که در میان فرهنگیکی اسطوره

هـاي  جهان باستان وجود دارد، ققنوس است که با نام
نــزد عــرب، ســمندل نــزد عنقــا «مختلفــی همچــون 

قدیم، فینیق نـزد آشـوریان،   نهندیان، بنو نزد مصریا
یونانیــان و رومیــان و ســیمرغ نــزد ایرانیــان خوانــده 
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فرهنـگ  در کتـاب  ) 15: 1389میرقادري، (» .شودمی
ةذیـل واژ ها در ادبیات فارسیاساطیر و داستانواره

:ققنوس آورده شده است
:ونانی کوکنـوس ي یمعرب واژه(یا ققنوس 15ققنس

kuknos (   ــگ ــت خــوش رن ــه غای ــی اســت ب مرغ
وخوش آواز که در سـرزمین هنـد اسـت و منقـار او     

هاي بلند مقابل در کوه. سیصد و شصت سوراخ دارد
باد می نشیند و صداهاي عجیب و غریب از منقار او 
بر می آید و به سبب آن، مرغان بسیاري بر او جمـع  

ــه،   ــا را گرفت ــد ت ــد و او چن ــی آین ي خــود طعمــهم
چون هزار سال بگذرد و . او را توالد نیست. سازدمی

عمرش به آخر آید، هیزم بسیار گرد کند و بر بـاالي  
آن نشیند و سرودن آغاز کند و مست گردد و بال بـر  

اش ساید و از آن، آتش هم زند و منقار بر منقار ماده
ــوزد و از    ــویش بس ــش خ ــردد و در آت ــه گ افروخت

پدید آید و از آن بیضـه ققنسـی   اي خاکسترش بیضه
گوینـد موســیقی را از آواز او  . دیگـر در وجـود آیـد   

)651: 1386یاحقی، (.انددریافته
ققنـوس و سرگذشـت آن   ةگیري اسطوراز شکل

و 16ســوزيالگــوي ایثــار و خــودتــوان دو کهــنمــی
یکـــی از . هــا را اســـتنباط کــرد  هـــاي آنویژگــی 

گوناگون ریشه هايالگوهایی که در اساطیر ملتکهن
الگـو بـا قربـانی کـردن     ایـن کهـن  . دارد، ایثار اسـت 

ارتباط نزدیکی دارد و در بسیاري از موارد با ) شدن(
در دوران باستان قربانی کردن براي . شودآن یکی می

خدایان، امور غیر واقعی و حوادث طبیعـی در میـان   
اقوام مختلف از جمله اروپایی، آسـیایی، آفریقـایی و   

قربانی کـردن بـه روش   . ی رواج داشته استآمریکای
هاي گوناگونی از جمله کشتن، سوزاندن، مثله کردن، 

الگـوي ایثـار   کهن. انجام می شده است... خوردن و 

15 . phoenix.
16 . self-immolation.

معموالً بـا آتـش، خاکسـتر، قربـانی شـدن، خـون و       
هـاي آن  رویش دوباره همراه است که بیشتر ویژگـی 

ــی ــطوررا م ــوان در اس ــود ةت ــاهده نم ــوس مش . ققن
براي اثبات راه خـود  کهاساطیري همچون مسیح

. الگــوي ایثارنــدکهــنةدهنــدشــوند، نشــانفــدا مــی
تعـدادي  ... ، حالج ومسیحسیاوش، بابک خرم دین، 

. الگوي ایثارنـد ي کهناز این اساطیرند که دربردارنده
هـا بـراي   این اساطیر فدا شـدن آن ۀوجه مشترك هم

ها با فـدا شـدن   آناثبات پاکی راه و عقایدشان است، 
الگوي در کهن. اندیافته و جاودانه شدهزایشی دوباره

خـود  ۀخودسوزي نیز قربانی براي رسیدن به خواست
زند که این ویژگـی نیـز در   دست به خود سوزي می

الگو براي این دو کهن. ي ققنوس وجود دارداسطوره
زاده حسـن (امروزه نیز شـواهد فراوانـی وجـود دارد    

)85: 1394مشیدي، نیري و ج

کارکرد نمادین و نقابین ققنوس. 1.4
17براي درك شعر نقاب ابتدا باید بـا مفهـوم پرسـونا   

الگوهـایی اسـت کـه    پرسونا یکـی از کهـن  . آشنا شد
از آن یـاد کـرده اسـت و آن عبـارت     » کارل یونـگ «

ها با پذیرفتن نقش در جامعه است از نقابی که انسان
ن اصطالح را از تئاتر وارد یونگ ای. زنندبر چهره می

پرسونا یکی از اصـطالحات  . شناسی کرده استروان
در . شناسی، سینما و نقد ادبی استپرکاربرد در روان

پرسونا این گونـه  ةدربار،هاي شخصیتنظریهکتاب 
:توضیح داده شده است

دهـیم  اي از شخصیت که به دنیـا نشـان مـی   جنبه
اب ایـن نـام ایـن    علـت انتخـ  . شودپرسونا نامیده می

است که به ماسک یا نقابی که هنرپیشـه در تئـاتر بـر    
یونگ معتقد بود، هر کسی . زند، اشاره داردچهره می

کند، نمـایش  باید نقش خاصی را که جامعه حکم می

17 . persona.
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ضروري شخصیت است، اگر افراد ۀپرسونا جنب. دهد
خیلی زیـاد بـا پرسـوناي خـود همانندسـازي کننـد،       

فیست و . (مانندیش ناهشیار مینسبت به فردیت خو
)128: 1386فیست، 

شعر نقاب عبارت است از پرسونایی شکل گرفته 
زند و خـود را  از اسطوره که راوي شعر بر چهره می

ــب آن نشــان مــی ــه. دهــددر قال ــار جنب هــاي در کن
زیباشناختی و ادبی یکی از دالیل شکل گرفتن شـعر  

فت نیما در توان گمی. نقاب، سانسور در جامعه است
نقاب ققنوس را بر چهره کشیده است » ققنوس«شعر 

خود را در قالب این اسطوره نشان » المصدورۀنفث«و 
برخــی معتقدنــد مــراد از ققنــوس خــود . داده اســت

نیماست که با دیگر هم عصرانش سـنخیتی نـدارد و   
است کـه  » کالغی«رود و یا ققنوس زیر بار ستم نمی

هاي شـاعران کالسـیک و   هبا وجود تمام نیش و کنای
دوست داران ایشان در برابر شـعر کالسـیک فارسـی    

زنـد و از  ایستد و دست به نو گرایی در شعر مـی می
ــون   ــاگردانی همچ ــترش ش ــاملو، «خاکس ــوان، ش اخ

که هر یک بـه نـوعی وام دارش   »...سپهري، فروغ و 
.آیندهستند، به وجود می

انند کـه  دخواهانی میبرخی نیز ققنوس را آزادي
ــی  ــدا مـ ــود را فـ ــه  در راه آزادي خـ ــا بـ ــد تـ کننـ

هایشان دست یابند و در واقع با ایثـارِ خـود،   خواسته
شـود تـا   هـا سـبب مـی   شوند و خـون آن جاودان می
.ایشان را ادامه دهنددیگران راه

نیما.  5
ــام نیمــا یوشــیج  » علــی اســفندیاري« ــا ن ــه او را ب ک

یـات فارسـی   شناسند، یکی از شاعران معاصـر ادب می
است که از او با عنـوان پـدر شـعر نـو فارسـی یـاد       

1301برخـی معتقدنـد کـه نیمـا در سـال      . شـود می
شعر نو فارسی را » افسانه«خورشیدي با سرودن شعر 

به وجود آورده است و برخی دیگـر معتقدنـد او بـا    
خورشـیدي  1316در سـال  » ققنـوس «سرودن شـعر  

ا تأثیرپـذیري از  نیما ب. شعر نو فارسی را آفریده است
. اشعار فرانسوي شعر نو فارسی را خلق کـرده اسـت  

بـر اشـعار بعـدي    » ققنوس«و » افسانه«تأثیر دو شعر 
توان بـا باریـک بینـی مشـاهده نمـود، بـه       نیما را می

اي کـه در بیشـتر اشـعار نیمـا همچـون همـین       گونه
توان هایی از افسانه بودن را می، همیشه رگه»ققنوس«

ققنوس نیز همین گونه اسـت و  ةدربار.مشاهده نمود
تـوان مـورد   بر اشعار بعدي نیما میرا تأثیر این شعر 

مـرغ غـم،   «او در اشعاري همچـون  . بررسی قرار داد
از پرنـدگان  » ...مرغ مجسمه، ققنوس، غـراب، قـو و   

گوناگونی نام می برد که همـه متـأثر از ققنـوس انـد     
غ برخی از ایـن پرنـدگان همچـون مـرغ غـم و مـر      (

تخیـل نیمـا   ۀمجسمه وجود خارجی ندارند و سـاخت 
نیما شاعري نمادپرداز است کـه دو جریـان   ). هستند

اجتماعی -شعري، شعر تغزلی معاصر و شعر حماسی
ــت   ــده اس ــاز ش ــا او آغ ــی ب ــر فارس ــعید «. معاص س

شعر ققنـوس را آغـاز سمبولیسـم بـالغ و     » حمیدیان
عر این ي این شداند و دربارهواقعی در اشعار نیما می

:گونه توضیح می دهد
اي جدیـد از وحـدت   با ققنوس شعر وارد مرحله

هـاي  خلـل میـان بـن مایـه    کامل تصاویر و پیوند بـی 
از حیـث  . شودمختلف در نظام تصویري هر شعر می

بندي و موسیقی وزن، قافیه، لخت(قالب و عناصر آن 
آغاز شعر آزاد به معناي کامل و واقعی است، و ) کلی

از جهت زبانی گامی مهم در طریق استقالل سرانجام
)179: 1383حمیدیان، . (زبانی شاعر است

قرائت تنگاتنگ شعر ققنوس.  6
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شعر ققنوس در هفت بند سروده شده است و نشـان  
ــد ــلةدهن ــدگان   18تقاب ــر پرن ــوس و دیگ ــان ققن می

، فردیـت و  )کش و دیگران آسودهشخصیت ریاضت(
ایش و رنــج ، آســکــردنویــرانجمعیــت، ســاختن و 

.کشیدن، سوختن و زایش و صبح و شب است
ي جهان،قُقنوس، مرغ خوشخوان، آوازه
آواره مانده از وزش بادهاي سرد،

بر شاخ خیزران،
.بنشسته است فرد

.بر گرد او به هر سر شاخی پرندگان

)222: 1371نیما (
ــوس   ــه توصــیف ققن ــد نخســت ایــن شــعر ب بن

و جهانی است کـه  ققنوس نمادي عمومی . پردازدمی
اي طـــوالنی و تغییـــر، پایـــان دورهةنشـــان دهنـــد

اي نو و فدا شـدن و زایـش دوبـاره    گیري دورهشکل
مفـاهیم  ۀدر این شعر ققنوس نمادي براي همـ . است

ذکر شـده اسـت و عـالوه بـر آن بـه عنـوان نمـادي        
شخصی نیز به کار گرفتـه شـده اسـت و آن عبـارت     

ت ققنـوس بـا   در سطر نخسـ . »شعر فارسی«است از 
توصـیف  » ي جهـان خوش خوان و آوازه«هاي صفت

ها بـا شـعر مشـخص اسـت     شده است که ارتباط آن
ارتباط شعر کالسـیک فارسـی بـا موسـیقی و آوازة     (

... شعر و شاعران فارسی همچون سـعدي، حـافظ و   
در سـطر دوم گـذر   » وزش بادهاي سـرد «). در جهان

ـ  زمان و پشت سر گذاشتن دوره راي هاي سـخت را ب
در ایـن  "آواره مانـده "صـفت  «. دهـد شعر نشان می

صفت ان خوانی دارد و عالوه بر دوگانه19سطر ایهام
گونـه  در خوانشـی دیگـر، شـعر ایـن    "آواره ماندن"

"آواره، مانده از وزش بادهاي سرد": شودخوانده می

که براي ققنوس دو صفت آواره و مانـده ذکـر شـده    

18 . contrast.
19 . equivoque.

؛ )12: 1392، شــریفیپــور و ســاداتحســام(»اســت
ي مانده در ارتباط با شعر فارسی ایسـتایی آن را  واژه
شعري که دیگـر رونـق سـابق را نـدارد و     ؛رساندمی

نیـز در  » شاخ خیزران«تناسب ققنوس با . آواره است
همین معنـاي نمـادین، یعنـی شـعر فارسـی، آشـکار       

شود؛ از چوب خیزران براي ساختن قلـم اسـتفاده   می
. عر با قلم و نوشتن روشن اسـت شود و ارتباط شمی

در واقع ققنوس شعري است کـه در قلـم چنـگ زده    
است تا متحولش کند و از این ایستایی و درمانـدگی  

در سطر بعدي بـر تنهـایی و   » فرد«ي واژه. برهاندش
ــد مــی  ــدگی شــعر تأکی ــددرمان ــنجم . کن در ســطر پ

هاي ها و سبکتوان استعاره از قالبرا می» پرندگان«
.هن دانستشعري ک

کند،هاي گمشده ترکیب میاو ناله
صدها صداي دور،ةهاي پاراز رشته

در ابرهاي مثل خطی تیره روي کوه،
دیوار یک بناي خیالی

.می سازد

)222: 1371نیما (
تـوان  را می» هاي گمشدهناله«در بند دوم ترکیب 

به عنوان شعري در نظر گرفت که دیگر رونقی ندارد 
اي مختص به خودش دیگر کسـی  ودهو جز در محد

ي صـدها  رشته پـاره «با آن آشنا نیست؛ شعري که از 
هاسـت کـه   برجاي مانده است و مـدت » صداي دور

در سطر چهـارم بـا   . دیگر جنبشی بدیع نداشته است
خواهــد ، ققنــوس مــی20کــاربرد صــنعت پــارادوکس

هـاي  نالـه «را بـا ترکیبـی از   » دیوار یک بناي خیالی«
در » هـاي صـدها صـداي دور   ه پـاره گمشده و رشـت 

ناگفتـه  . بسـازد » ابرهایی مثل خطی تیـره روي کـوه  «
توان بنـایی را  پیداست که با این ترکیبات سست نمی

عالوه بـر ایـن کـه    "خیالی"ي واژه«. گذاري کردپایه

20 . paradox.
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ةدهندبیانگر دور از دسترس بودن این بنا است، نشان
» .ردگـذ آن چه است که در ذهن و خیال ققنوس مـی 

در ایـن بنـد   ) 15: 1392شریفی، پور و ساداتحسام(
شعر فارسی تحول و رونق دوباره را دور و همچـون  

در ایـن  » کـوه «ي واژه. بینـد خطی تیره و نامفهوم می
بند نمـاد اوج گـرفتن و متعـالی شـدن اسـت؛ شـعر       

ها قرار بگیـرد و  فارسی در نظر دارد دوباره بر بلندي
.دانداممکن و خیالی میشکوفا شود، ولی آن را ن

از آن زمان که زردي خورشید روي موج
کمرنگ مانده است و به ساحل گرفته اوج

بانگ شغال، و مرد دهاتی
کرده ست روشن آتش پنهان خانه را

خرديۀقرمز به چشم، شعل
کشد به زیر دو چشم درشت شبخط می

وندر نقاط دور،
...اند در عبورخلق

)222: 1371نیما (
شـعر  (رنگ شدن زردي خورشید در بند سوم کم

. دهداز رونق افتادن شعر فارسی را نشان می) فارسی
ۀدر این بند نماد اشخاصی است که بـر الشـ  »شغال«

اند و بر وجود شعر کالسیک فارسی دل خوش نموده
منظور از مـرد دهـاتی در سـطر    . ورزندآن اصرار می

ر فارسـی  سوم شاعري است که سعی دارد دوباره شع
و در ایـن  گذاري کندرا رونق بخشد و در آن بدعت

گزینی به. بیندرا در مقابل خود می» بانگ شغاالن«راه 
مـرد  «در ایـن شـعر، بـر امیـد     » بانگ شـغال «ترکیب 
شـعر تأکیـد دارد، زیـرا    کردن چراغبر روشن» دهاتی

بانگ شغاالن توانایی از بین بردن آتشـی را کـه مـرد    
در سـطر چهـارم   » آتش«.است، ندارددهاتی افروخته

نماد زندگی، تحـرك، دگرگـونی و بازسـازي اسـت     
)Cirlot, 2001: 105 .( پنهـان «این واژه با صفت «

توانـد  همراه شده است و منظور از پنهان بودن آن می

گیري شعر نو فارسـی از درون شـعر کالسـیک    شکل
رنـگ قرمـز در سـطر بعـدي نمایـانگر      . فارسی باشد

اي رفتن جریانی است که دوباره و بـه گونـه  پایان پذی
که در ) Cirlot, 2001: 29(دیگر آغاز خواهد شد 
شعر فارسـی بـه سـبکی نـو     ةاین معنی با آغاز دوبار

ۀتـوان بـه قرینـ   را مـی » شـب «ي واژه. مرتبط اسـت 
، بـه عنـوان شـعر    »ابرهاي مثل خطی تیره روي کوه«

کالسیک در نظر گرفت که شعر نو می خواهد خطی
.بر آن بکشد

او، آن نواي نادره، پنهان چنان که هست،
پردست میااز آن مکان که جاي گزیده 

شوددر بین چیزها که گره خورده می
یا روشنی و تیرگی این شب دراز

.گذردمی

یک شعله را به پیش
.نگردمی

)223: 1371نیما (
در بند چهارم اشاره دارد بـه  » نواي نادره«ترکیب 

شعر فارسی براي نوگرایی و متعالی شدن کـه  قابلیت
ۀدر ادامـ . همچنان پنهان است و کشف نشـده اسـت  

این بند، شعر فارسی جنبش خود را براي نوگرایی از 
عالوه » شعله«ةواژ. کنددرون شعر کالسیک آغاز می

بر این که نمایانگر امید ققنوس براي تحقـق خیـالش   
فارسـی را  است، نمادي است از راهنمایی کـه شـعر   

این راهنمـا را  . کندبراي رسیدن به آرزویش یاري می
تـوان تحـوالتی ادبـی دانسـت کـه پـیش از ایـن        می

انـد  موجبات نوگرایی در شعر فارسی را فراهم کـرده 
هاي دیگر که پیش از شعر ها و ملتیا شعرهاي زبان

اند و اکنون چراغی در برابر شعر فارسی متحول شده
.هادوي آنفارسی اند و یا هر 

جایی که نه گیاه در آنجاست، نه دمی
ترکیده آفتاب سمج روي سنگهاش،
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اش چیز دلکش استنه این زمین و زندگی
ها چو اوکند که آرزوي مرغحس می

اگر چند امیدشان. ست همچو دوداتیره 
چون خرمنی ز آتش

.نماید و صبح سپیدشاندر چشم می

)223: 1371نیما (
در هر مکانی از عـدم زنـدگی   » دمگیاه و«نبودن 

دهـد و در ارتبـاط بـا شـعر فارسـی      در آن خبـر مـی  
دهـد کـه شـعر فارسـی دیگـر      فضـایی را نشـان مـی   

ترکیـده  «. تواند در آن به حیات خود ادامـه دهـد  نمی
دهد، اما بـا  نیز پایان زندگی را نشان می» شده آفتاب

هـاي موجـود، ایـن    ي این بند و قرینـه توجه به ادامه
تـوان در نظـر   رداشت را براي ترکیدن آفتـاب نمـی  ب

بعـد از  ) دهندة حیات اسـت که نشان(آفتاب . گرفت
ریزد و آتـش  زمین می» هايسنگ«ترکیدنش بر روي 

» هـا سنگ«. اندازد تا دوباره زنده شودرا در زمین می
توان استعاره از شاعران و منتقدانی دانست کـه  را می

لفنـد، امـا بـا ترکیـدن     با نوآوري در شعر فارسی مخا
هــا ذوب خواهنــد شــد و دیگــر آفتــاب بــر روي آن

قـدرتی بـراي جلـوگیري از ایـن نـوآوري نخواهنـد       
همراه شده است؛ آیـا  » سمج«آفتاب با صفت . داشت

کاربرد این صفت با آفتاب تناسبی دارد؟
ــفت  ــمج«ص ــق و  » س ــیار دقی ــاب بس ــراي آفت ب

منـد  هوشمندانه انتخاب شده اسـت کـه فهـم آن نیاز   
گـون  دقتی تصویري است که خـود از ماهیـت فـیلم   

به نظر . گیردشعر و ذهنیت تصویري شاعر نشأت می
تـابش  ۀاین سطور، ایـن سـماجت بـه زاویـ    ةنگارند
زمـان وقـوع   (» غـروب «ویژه زمانی که بـه  به-آفتاب

اشـاره دارد، زیـرا   -شـود نزدیـک مـی  ) اتفاقات شعر
ر باشـد،  منبع نور نسبت بـه شـیء کمتـ   ۀهرچه زاوی

این زاویه بیشتر، سایه تر است و هر چهآن کوتاهۀسای
ۀزاویـ (تر بتابد بلندتر است؛ پس هر چه آفتاب اریب

و طبیعتـاً  (تر ، گرچه پایین)تابش بیشتري داشته باشد
تـر،  قـوت اسـت، امـا بـا همـان شـعاعِ کـم      ) نورترکم

کند، بنا بر این مساحت بیشتري از زمین را روشن می
ي این رسد با همهبه نظر می. ترندنیز طوالنیهاسایه

» سـماجت «: توضیحات غیرمنطقی نباشد اگر بگوییم
فیزیکـی اوسـت کـه    -آفتاب، همان خاصیت طبیعـی 

رود، گرچه هر لحظه که از صبح به سمت غروب می
رغم این به(شود، اما نور و گرمایش کمتر و کمتر می

شـتري  هاي بیهر لحظه بخش) تر شدن دائمیضعیف
خواهد گویی نمی. سازدرا با این نورِ کمتر روشن می

بـه عـالوه   ! دست از تابیدن و روشـن کـردن بـردارد   
، این که آفتـاب بـه   )اگر این تفسیر را نپذیریمیحت(

شـود از تـابش آن گریخـت،    تابـد و نمـی  جا میهمه
. بـه آن باشـد  » سـمج «تواند توجیه اطالق صـفت  می

)16: 1392شریفی، پور و ساداتحسام(
سطر سوم این بند ایهام دوگانه خوانی دارد و در 

! نـه «: خوانش دیگر از زبان ققنوس این گونـه اسـت  
به چشـم  «؛ »اش چیز دلکش استاین زمین و زندگی

گیري و امیدواري ققنوس به شکل» آمدن صبح سفید
اي اسـت بـراي ایـن    شعر نـو در سـطر هفـتم قرینـه    

.خوانش
و چنانکند که زندگی احس می

سر آیده مرغان دیگر ار ب
در خواب و خورد

.رنجی بود کز آن نتوانند نام برد

آن مرغ نغزخوان،
در آن مکان ز آتش تجلیل یافته،
اکنون، به یک جهنم تبدیل یافته،

دهد تکاندم نظر و میهبست دمابسته 
.چشمان تیزبین

وز روي تپه،
زندجاي پر و بال میهناگاه، چون ب
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برآرد از ته دل سوزناك و تلخ،بانگی
.که معنیش نداند هر مرغ رهگذر

هاي درونیش مست،آنگه ز رنج
.افکندخود را به روي هیبت آتش می

)223: 1371نیما (
شــعر (هــاي ققنــوس بنــد ششــم بیــانگر تــالش

جـا شـعر   در ایـن . براي زایشی دوباره است) فارسی
هـاي خواهد با بـر دوش کشـیدن سـختی   فارسی می

در این بند . تحول از دورانی همچون جهنم عبور کند
. کنـد تـا دوبـاره متولـد شـود     ققنوس خودسوزي می

سرخی، آتش، شعله، خودسـوزي، خاکسـتر و تولـد    
همـه از  ،انـد دوباره کـه در ایـن شـعر بـه کـار رفتـه      

الگــوي ایثارنــد و ققنــوس خــود هــاي کهــنویژگــی
.ه استاي ایثاري است که بیانگر زایش دوباراسطوره

!ست مرغادمد و سوخته باد شدید می

!ست مرغاخاکستر تنش را اندوخته 

.هاش از دل خاکسترش به درپس جوجه

)223: 1371نیما (
بـادي  «در بند پایانی ایـن شـعر بـا وجـود وزش     

خاکستر تن مرغ اندوخته شـده اسـت و ایـن    » شدید
رویـش  ةدهنـد خاکستر نشان. مفهوم پارادوکس دارد

هـایی  تـوان سـختی  است و باد شـدید را مـی  دوباره
دانست که شعر فارسـی بـر دوش کشـیده اسـت تـا      

. و دوباره جریـان پیـدا کنـد   » خاکسترش بر باد نرود«
را » آورنـد هایی که از خاکستر سر بـرون مـی  جوجه«

هـاي شـعري در   ها و جنبشتوان به عنوان جریانمی
نظر گرفت کـه از درون شـعر کالسـیک فارسـی بـه      

.اندد آمدهوجو

گیرينتیجهبحث و 
خـوش  امروزه کارکرد اساطیر نسبت به گذشته دست

هنر و بـه ویـژه ادبیـات    . تحوالت فراوانی شده است

. هاي اسطوره در دنیاي امروز اسـت گاهیکی از تجلی
اسطوره خود یکی از انـواع نمادهاسـت کـه همـواره     
مـــورد توجـــه نویســـندگان و شـــاعران بـــوده تـــا 

. ان را به طور ضمنی و مـوجز بیـان کننـد   هایشناگفته
کارگیري اسـاطیر در هنـر،   ترین دالیل بهیکی از مهم

ها با شرایط و مسـائل روز  پذیري و تطابق آنانعطاف
. ققنوس یکی از اساطیر پرکاربرد در هنر است. است

هاي باسـتانی گونـاگون   این اسطوره ریشه در فرهنگ
هـاي متفـاوتی   هاي مختلف بـا نـام  دارد و در فرهنگ

هاي تقریبـاً  ها ویژگیآنۀشود، اما در همشناخته می
یکی از شـاعرانی اسـت   » نیما یوشیج«. مشترکی دارد

. که از این اسطوره در شـعرش اسـتفاده کـرده اسـت    
اسـت کـه   » نخسـتین شـعر نیمـایی   «عنوان » ققنوس«

اجتمـاعی معاصـر   -گذار شعر نمادگرا و حماسـی پایه
ساز است ر، شعري جریاناین شع. فارسی شده است

تنها بر اشعار بعدي نیما، بلکه بر اشعار بسـیاري  که نه
شـاعران  ۀبـه عبـارتی همـ   -از شاعران بعـد از نیمـا  

.گذار بوده استنیز تأثیر-نوگرا
نقدهاي متفاوتی از جملـه نقـد   » ققنوس«بر شعر 

شناختی و سمبلیک نوشته شده اسـت  جامعه-تاریخی
اند، اما ي این شعر را تفسیر کردهاکه هر کدام به گونه

هیچ کدام از این نقدها ریزبینانه و تنگاتنگ، این شعر 
در برخـی از نقـدها   . انـد را مورد بررسی قرار نـداده 

اند که شعر نـو را بـه   ققنوس را نماد خود نیما دانسته
وجود آورده است و در برخی دیگر نیـز ققنـوس را   

راهـش را سـبب   ۀدامـ اي که با ایثار خود، انماد آزاده
هـا  هر دوي این نگـرش . گرددشود و جاودان میمی

حاضـر  ۀدر نوشت. کندایثار میاند که بیانگر شخصیتی
در نظـر  » شعر فارسـی «ققنوس به عنوان نمادي براي 

از آن، بــر 21ی تنگاتنــگقرائتــگرفتــه شــده اســت و 

21 . close reading.
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ي ققنوس و کهن الگـوي ایثـار ارایـه    اساس اسطوره
ن اساس منظور از ققنـوس در شـعر   بر ای. شده است

هاي ایـن خـوانش در   نیما، شعر فارسی است و قرینه
ي جهـان،  خوش خـوان و آوازه «این شعر عبارتند از 

هـاي گمشـده،   وزش بادهاي سرد، آواره مانـده، نالـه  
رنگ شدن صدها صداي دور، کوه، کمةپارهايرشته

زردي خورشید، آتش، مرد دهاتی، نواي نادره، شعله، 
ها، به چشم آمدن صبح سفید، تولـد  گیاه و دم، سنگ

هــایی کــه از خاکســتر ســر بــرون دوبــاره و جوجــه
کـه در مـتن مقالـه بـه ارتبـاط تنگاتنـگ       » آورنـد می

هـا بـا خـوانش مـورد نظـر ایـن مقالـه        هرکدام از آن
.پرداخته شد
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ــین  ــده، حس ــد ). 1382. (پاین ــان نق ــران. گفتم : ته

.روزنگار
. هنر و اندیشه در شعر نیمـا ). 1376. (ثروتیان، بهروز

.نگاه: تهران
. سـعید و سـادات شـریفی، سـید فرشـید     پور،حسام
ــعر   «). 1392( ــم در ش ــر مدرنیس ــی عناص بررس

.28-1: 15. بوستان ادب. »ققنوس
. زاده نیـري، محمدحســن و جمشـیدي، رضــا  حسـن 

الگوي ایثار با نگاهی به حالج در کهن«). 1394(

دوفصـلنامۀ .»آدونـیس واشعار شـفیعی کـدکنی  
3. تطبیقـی هاي ادبیـات پژوهشپژوهشی-علمی

)1 :(79-100.
داسـتان دگردیسـی رونـد    ). 1383. (حمیدیان، سعید

.نیلوفر: تهران. هاي شعر نیما یوشیجدگرگونی
.میترا: تهران.نقد ادبی). 1388. (شمیسا، سیروس

اي مرغ در شعر بلوغ اسطوره«). 1385. (فالحی، زیبا
.81-65: 33. ماهنامۀ حافظ. »نیما

). 1386. (فیسـت . جـی فیست، جـس و گریگـوري  
. یحیی سیدمحمديۀترجم. هاي شخصیتنظریه
.روان: تهران

). 1389. (الــه و غالمــی، منصــورهمیرقــادري، فضــل
ــاملو و    « ــعر ش ــاطیر در ش ــی اس ــی تطبیق بررس

.25-9): 1(2. فصلنامۀ لسان مبین. »ادونیس
ــاحقی، ــدجعفری ــاطیر و  ). 1386(محم ــگ اس فرهن

فرهنـگ  : تهـران . رسیها در ادبیات فاوارهداستان
.معاصر

بــه . کامــل اشــعارمجموعــۀ). 1371. (یوشــیج، نیمــا
.نگاه: تهران. کوشش سیروس طاهباز
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