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 صليةف، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها
. هـ 1397خريف ، 48لالعدد ا، محكمة ةيعلم

 43-58 صص؛ م 2018ش/ 

 ةينقدال سيکدکني وأدون  يعيشف آراء يمقارنة األسطورة ف
 2يرامند حيصفورا فص، 1يفقه نيعبدالحس

 طهران جبامعة وآداهبا ةیالعرب اللغة قسم يف شاركمأستاذ . 1
 نیقزو ، ره() ینیامام مخ جبامعة وآداهبا ةیاللغة العربيف  طالبة دکتوراه. 2

 22/80/1397:البحث قبول خيتار   24/05/7139: البحث استالم خيتار 

 صالملخ  
لقد كانت األسطططط ورح وامدح من الد األدوات التعبایة ايةالیة الت ا تدي الیها الشططططا ر اتدین واسططططتعان هبا يف 

معاصر  فةا من شا ر  ريب أو فارسي، مسألة يف غایة األمهیةاوظیف األس ورح يف النّص الشعري املعاصر . شعره
ي أو اّما  رب اقتباس  یكل أس ور ، ق اإلشارات األس وریةیمعروف اّّل وقد وّظف األس ورح يف أ ةاله اّما  ن طر 

قو  واتفإنّه یستحضر التاریخ ،  ندما یستحضر الشا ر األس ورح . قدمي للتعبا من خالله  ن املضامني املعاصرح
الغريب من  دبمن األ لتأثرمها جةیالفارسي والعريب جاءت نت نيواألس ورح يف األب. املعرفیة األخري کاخل اب األديب

ح القو  بأن ّل جما  لدراسططة األسطط ور  عیفنسططت . اتاکةة من جانب آخر ةیواّلجتةا  ةیاسططیجانب وللظروف السطط
 ه الدراسططططططططة نت ر  يف  . نياملهة نيالعامل نیمن القرن املنصططططططططرم دون اّلنتباه    اتینیالثةان یمت اتینیمن األربع

کدکين وفق   عيیفحمةد رضا ش االشه راينیوالشا ر اإل سیأدون االکب ريبجتّلي األس ورح يف أشعار الشا ر الع یال
  ه  یالبحن ال وصطططططططل. ااألسطططططططاط ریلنبحن  ن اشططططططط اکارتةا واف اقارتةا يف اصطططططططو  ليیالتحل -املنهج الوصطططططططفي 

 ةینیات دیمثل زردشططططططت والعنقاء ووشطططططط صطططططط ةیوالوطن ةیالقوم ااملشطططططط ك ل سططططططاط فهةایاوظ یادّ   ل النتیجة الت
 سید أدونانفر . خاصططططططططة باألسطططططططط ورح مثل الرمز والنقاب ةیأدب اتیع( واتالج بتقن) نيمثل اإلمام اتسطططططططط ةیوصططططططططوف

 ةیقینیوف ةیآشور  اأساط سیکةا واست دم أدون؛  ةینیالد ةیهب ه الش ص عيیشف أيتیّل ةایف حیباست دامه النيّب املس
 .ومتوز نوسیمثل ف
 
 .کدکين  عيیشف؛ سیأدون؛ األس ورح؛ األدب الفارسي؛ األدب العريب: الرئيسة الكلمات
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 مةالمقد  . 1
 ندما . املللو ا لق األسططططط ورح  لی الناس املقدسطططططني ال ین الکون ج وراخ يف التاریخ و ویة األقوام 

ارزاخ يف أصبح للرمز املتةثل بالقناع واألس ورح دوراخ ب، ة املعاد  املوضو يیوت نظر یال. اس. طرح يت
 ر یسطططط. اتضططططاري هاخي يف الشططططعر نظراخ لتار اة األسططططاطیاخ يف اثر یونان دوراخ أسططططاسططططیلعبت ال. الشططططعر

 .ره التقينالعامل الثالن نظراخ لت و ة وآداهبا وبشکل  ام  لی ی لی الثقافة العرب األدب الغريب
تشططهدون باألسططاطا العصططر اتدین ویسطط يف کلِّ النقاد یتفقون  لی اأثّر األدب العريب باألدب الغريب

سططططططا دت األسطططططط ورح الشططططططعراء يف العامل العريب إل الن مواقفهم املنا ضططططططة لسططططططیاسططططططات . ّلثبات مّد ا م
 .ريیة الت کانت دائةاخ افرُض التعتیم واتصار الفکاتکومات الشةولیة وغا الداوقراطیة العرب

کثرح األسططططططططططاطا القومیة والوطنیة سططططططططططا دت الشططططططططططعراء  لی اسططططططططططت دام   ه التقنّیة األدبّیة أي 
اسططططططتد اء  فقد لعبت دوراخ حموریاخ يف، أو کانت فّناخ أدبّیاخ حمضططططططاخ  األسطططططط ورح سططططططواء کانت انتاج غريب

 .ووالوطين والتارخيیّ  والقومي املااث الثقايف والدیين
نّقاد الشططططعر واألسطططط وریون متفقون أّن الشططططعر  لی صططططلة وثیقة . اُعّد األسطططط ورح الشططططکل األو  للشططططعر

و  ا لیس بسطططبب ا تبار األسططط ورح قراءح للقصطططة بشطططکل مبسططط  بل أل ا . باألسططط ورح من  بدایااه األولی
. األشططططططیاء فیه انا ل سططططططاطا مبنیة  لی کشططططططف رموزقراء. وأسططططططراره، والروح، والتاریخ، اُعّد افسططططططااخ لل بیعة

 .(174: 2005، زاید) األساطا لیست اّّل اآلراء واألفکار املتغاح يف قالب الشعر
یُعّد الشططططططططططططعر العريب اتدین من أنواع الشططططططططططططعر العاملي اتّی ال ي یأخ  شططططططططططططعراءه ا امهم من 

  ومل بإ ادح کتابة األسطططاطا وبشطططکل مبسطططّ اکتفوا ، ايیل األو  من الشطططعراء املعاصطططرین. األسطططاطا
 ا مل یسططت یعوا ل. یتةکنوا من ا  اء صططبغة أسطط وریة لشطط صططیارتم األسطط وریة بشططکل  ةدوا  لیه

. یتهاذن مل یع وا طابعاخ اصططططططططططططویریاخ للنّص لتقو . من جرب القارئ  لی خوض  ةق املفا یم وادارکها
لنّص املعاصطططرین أمراخ ظا ریاخ منعزّلخ  ن بنیة اويف خامتة امل اف أصطططبحت األسططط ورح يف شطططعر  ؤّلء 

اوظیف األسططططططططط ورح بشطططططططططکل فيّن بدأ مع . (143: 1984، الورقي) ّل خيدم الومدح الداخلیة للشطططططططططعر
 .ظهور البیئات القةعیة واملر بة الت قامت األنظةة العربیة السیاسیة واّلجتةا یة اتاکةة خبلقها

 دموا لغة   ا اسطططططت. ل سطططططیم أمالمهم شطططططعراء  ن طریقحبن ال، يف   االعصطططططر امللیق بالقلقو 
رمزیة وغا مباشطرح لنقد اتتةع العريب وقاداه وز ةائه وبال بع کانت األسط ورح م ن أفضطل األدوات 

 .(2001: 717، ايیوسی) لنیل   ا ا دف
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 ورحأخ ت أسطططططططط ، قام بتوظیفها الشططططططططعراء العرب املعاصططططططططرون أضططططططططافة ألی أ ّم األسططططططططاطا الت
فةنها  ،أّما األسطططططططط ورح فهي أنواع. أورفیوس( الیونانیة مّیزاخ أسططططططططاسططططططططیاخ من الشططططططططعر العريب املعاصططططططططر)

 أسططط ورح التکوین واألسططط ورح ال قوسطططیة واألسططط ورح الب ولیة واألسططط ورح التعلیةیة واألسططط ورح الرمزیة
 .وأساطا اآل ة

ر أسطططططططططططباب  القة شطططططططططططعالتحلیلي الی بیان  - املنهج الوصطططططططططططفي یهدف   ا البحن من خال 
 القة ي دشطعر   ین الشطا رین وم باألسط ورح والکشطف  ن مکانتها يف کدکيني  أدونیس وشطفیع

 .وذلد یکون  رب اإلایان بنةاذج من أشعارمها، األس ورح برؤیتهةا
ّیز هبا الشططعر مت العةل الشططعري  نصططراخ من العناصططر الت شططّکل اسططت دام األسطط ورح واوظیفها يف

وأصبحت اشّکل مصدراخ خصباخ مین وظّفها الشا ر إلثراء نّصه الشعري واکسابه  العريب اتدین
 .مقیاس ثقافة الشا ر وسعة مصادره الی مّد کباي  ةقاخ وفتحه  لی دّلّلت ثریة فه

میاح اّلنسططان وظائف  دح منها حماولة افسططا ما یصططعب فهةه  لی اّلنسططان  اّن األسطط ورح  ا يف
لتجارب  يیقوم  لی مفا یم أخالقیة أو رومیة مث ا  اء افسططططططططا شططططططططبه من ق من ظوا ر کونیة افسططططططططااخ 

اّلنسطططان يف میااه الیومیة مضطططافاخ الی ذلد أّن  ا وظیفة نفسطططیة اراب  بأمالم البشطططر واصطططورارتم الرمزیة 
 .(339: 1974 ،و بة) اتیاح والی خماوفه وآماله واؤّدي الی جتارب اّلنسان النفسیة يف

 خلفية البحث
بشکل منفصل  ينکدکي   ناك حبوث  لةّیة کثاح ا رّقت الی شعر أدونیس وشعر حمةدرضا شفیع

ومقارنة مع شطططططططططعراء آخرین كشطططططططططاملو والبیايت وسطططططططططبهري ويف موضطططططططططو ات أخري كالرمز والتوظیف 
دب   ین أ لکّن مل نعثر  لی حبوث ادرس األسطططططططط ورح بشططططططططکل مقارن يف، الصططططططططنا ي والتصططططططططوف
 .  ا املضةار يف األو  نظار یُعّد   ا البحنالشا رین ومن   ا امل

 : نا الی حبوث کان موضو ها   ین األدیبني وسا دانا کثااخ يف اناولنا املوضوع نشا
  اسططططة مقارنة( جملة در ) کدکيني  وشططططفیع والصططططنا ي للحالج يف شططططعر البیايتي التوظیف الرمز

مواقع وقضطططططططططططططططایا رمزیة مو  اتالج ویقارن بني فیها اشطططططططططططططططاره الی : 3العدد ، اللغة العربیة وآداهبا
 .أسلوب البیايت وشفیعي يف طریقة معايتهةا   ا الرمز واملعاين املعنیة هبا

 جملة اللغة ، و  بدالو اب البیاایي حمّةد الفیتور ، شططعر أدونیس جتلیات ومعامل األسطط ورح يف
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راسطططططططططططططة اجتا ات الشطططططططططططططعراء الثالث يف  او    ا البحن د: 38العدد ، 10اتلد، العربیة و آداهبا
 .اوظیفهم ل س وره

 اتلد ، اجملة اللغة العربیة وآداهب، جتارب صططوفیانه در شططعر ادونیس و سططهراب سطط هر ي جتل
نر  يف   ه الدراسططططططططططة ال کیز  لی التجلیات الصططططططططططوفیه  ند أدونیس وما یعنینا يف : 21العدد ، 8

 ند أدونیس وما یرمسها من السطططططططططلوك الصطططططططططويف والتوجهات    ا املقا  أنه یعاجل األفكار الصطططططططططوفیة
 .املعرفیة مو  اإلنسان واتتةع اإلنساين

  للغة العربیة  جملة ايةعیة العلةیة اإلیرانیة، أس ورح متوز  ند رّواد الشعر اتدین يف سوریة والعرا
 .املعاصرین ومنهم أدونیسقام   ا البحن بدراسة أس وره متوز  ند الشعراء : 11العدد ، وآداهبا

 أسئلة الدراسة
 ما  ي نظرح الشا رین مو  اّلس ورح؟ 

 ما  ي مواقع التشابه واإلف ا  األس وري  ندمها؟ 

 األسطورة عند العرب
لیس لکلةة األسطططططط ورح ج ورد يف األدب ايا لي ولکنها جاءت يف القرآن سعنیخ سططططططليب یدّ   لی 

اأثّر األدب  .بینةا ل سططط ورح مکان  ا   يف األدب العريب املعاصطططر، مناوئة املشطططرکني للقرآن الکرمي
العريب باألدب الغريب من األربعینیات متی الثةانینیات سطططّبب مضطططور األسطططاطا يف شطططعر الشطططعراء 

جتدر اإلشططططارح  نا بأّن الشططططعراء العرب مل یتوقفوا  ند األسططططاطا يف مفهومها الغريب بل . املعاصططططرین
زیف وأس ورح  الوحخ  لی أس ورح سی. الغربیة يف الشعر العريب نکهة  ربیة خاصةأصبح ل ساطا 

 .ومتوز يف الشعر، وزرقاء الیةامة، دخلت أساطا  ن ح، ارفیوس
 .أّما بالنسبة ل ساطا يف األدب الفارسي لیس  ناك مضور جو رّي وّلاکن قیاسها بالعربیة

اث األسطط ورح مظهر من مظا ر ال  :  الشططعر العربیو   ائشططة  بدالر ن مو  دور األسطط ورح يفاق
واوظیفها يف الشعر املعاصر یراب  اراباطاخ وثیقاخ هبدف است دام ال اث کةا جيب  لی األدیب أن 
ّلیکون منفصططل الصططلة مع ااریخ شططعبه وسططنته متی یسططت یع أن یبني ما يف ضططةاه بشططکل واضططح 

 .(165: 1970،  بدالر ن) وجلي بعیداخ  ن الغةوض
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ّل نکاد جند شططططططططعباخ من الشططططططططعوب اّّل ولدیه أسطططططططط ورح أو جمةو ة أسططططططططاطا يف اخللق والتکوین 
نزوّلخ الی العصر اتدین مین امتّلت   ه املسألة ايانب األکرب من میتافیزیقیا ، وأصو  األشیاء
 شطططعر ورح يفاألسططط اذن الوجه املشططط ك فیةا یتعّلق بأنوثة ». (27: 1996 ،السطططواح) مجیع الفلسطططفیات

 .(5: 2010، اخلا) «أدونیس  و أن کّلها ادور مو  مفهوم وامدح ونسةّیه التغیا
یة من الشعر ومني اضیع التقالید ال اث. یغدو األدب أکثر میاح وادفقاخ کّلةا اق ب من الکالم

 توقعةمأو انفجاراخ من کلةات غا ، کأنّه معجم کلةات دون  القات،  یصططبح منق عاخ غا مسططتةر
 .(111: 1978،  باس)

 ومن   ا املن لق ماو  املنتقدون، شططططا د األدب طوا  التاریخ حماوّلت اعصططططبیة ضططططّد النسططططاء
متی یّردوا الیها  يأن یسططتفیدوا من التفاسططا ايدیدح مو  أسططاطا املرأح کةفتاح يف األدب النسططائ

 .(94: 1999، مرب)  ویتها املفقودح من  القدمي

 يي کدکنأدونيس وشفيعاألسطوره عند 
اجته الیها  مین املعاصطططططر دوراخ مهةاخ کعنصطططططر من ال اث اّلنسطططططاين الشطططططعر العريب اّن لالسططططط وره يف

س ورح ل لد اعاجل   ه املقالة البحن  ن األ. نصوصهم الشعریة الشعراء وأکثروا من استعةا ا يف
من املسططتنب  . یسر السططوري أدونوکیفیة اوظیفها يف أشططعار الشططا ر اإلیراين شططفیعي کدکين والشططا 

واّن الشططططا رین  ،أّن  القة   ین الشططططا رین مع األسطططط ورح  القة فنیة اعتةد  لی التوافق والت الف
  ین منحا األسطططططط ورح دّللة  صططططططریة من خال  ما یوجبه السططططططیا  من اغیا و ویل واسططططططت دما ا  

ا اتاضطططططططر الرومیة وال اایة وبّینکتعبا  ن التجارب السططططططططیاسططططططططیة واألوضططططططططاع اإلجتةا یة والقضططططططططایا 
 .باّلشکا  املتعددح بتوظیف املاضي فأغنی  ةلهم الّفين

  ا الی الکشططف  ن رؤیة شططفیعی وأدونیس واسططتجالء أفکارمها يف نصططوصطهم  البحن یهدف
ال    ه لقد اّبني من خ. يالتحلیل -ي األسططططططط وریة من خال  قراءرتا ا تةاداخ  لی املنهج الوصطططططططف

مین  ،ااویل الشطططططا رین ل سططططط ورح قد ّر من منظار الرؤیة اّلنسطططططانیة واتیاح و الکونالدراسطططططة أن 
ل البحن الی أّن مفه،  وانفعا  من اأثا ماوّل التکّهن سا سططططططططططططططیحدث مسططططططططططططططتقبالخ  وم کةا اوصططططططططططططططّ
 أسطططاس اّلبداع الفين والّتف ن الی ما اتضطططةنه األسططط ورح األسططط ورح  ند   ین الشطططا رین یقوم  لی

 .ي األديبعان ابلور التجربة اّلنسانیة واثري اّلنتاج اّلبدا من رموز وم
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ریفها وأدونیس خيتلف اختالفاخ ااماخ  ن اعي اّن الغرض من اوظیف األسطططططط ورح يف شططططططعر شططططططفیع
 ین مین نر   ، مني یلجأ الشططططططططا ر الی األسطططططططط ورح کی یسططططططططتفید منها يةالیة النص الشططططططططعري

 قالب مینةا اربز مشطططا رمها يف، یهةا فکرح وابداع فّنیالشطططا رین ّل یسطططت دمان األسططط ورح اّّل ولد
سیزات البعن واإلغناء وايةا  ومها من الشطططططططعراء ي األسططططططط ورح فیقصطططططططدان الی خلق  امل أسطططططططاطا 
 .البارزین لقدررتةا الفائقه يف است دام األساطا

لو ی ا وأدونیس اّلنسطططططان من خال  اسطططططتد اء األسطططططاطا کجزء من اتتةع الیي ید و شطططططفیع
ول لد یأایان بنةاذج من األسططططططاطا والشطططططط صططططططیات األدبیة واّلجتةا یة متی یکون رمزاخ للوضطططططع 
اتايل والقضایا الت یعانی منها اتتةع ویبلغان بالشعر الی درجات  الیه من اّلبداع وأن یصبغا ا 

 .بالصبغة الرمزیة ویدنوا هبا الی درجة الرمز وینی ا هبا معاناح انسانیة شاملة

 شفيعي کدکنيي األسطورة لد
واّن األدب  و أمد  ،اراب  األسط ورح اراباطاخ وثیقاخ بالشطعر و ي متج رح يف ثقافة األمة ومضطاررتا

دیه األساطا يف شعر شفیعي واسع الن ا  ولي صد.  وامل اخللود واتیاح الثقافیة ومضارح األمم
ت اىل مططد أّن املعتقططدا، واسطططططططططططططططعططة الن ططا   القططة  ةیقططة مع األدب والثقططافططة القومیططة واتلططد رؤیططة

 .واألساطا واألمداث ا امة انعكس يف شعره
مع انوع يف  ،فاملعرفة العةیقة للشططططا ر جمةو ااه الشططططعریة ملیئة باألسططططاطا واملعتقدات واألمالم

 .ومجم ال اث األديب ال ي اتلکه جعل شعره یتةییز  ن اآلخرین، املفا یم الدینیة واألس وریة
 ي اإلنسططططان ولکن لیس أي انسططططان بل اإلنسططططان « م سططططرشطططط »سطططط ورح يف شططططعر شططططفیعي األ

  یعشططق مثل   ا اإلنسططان زردشططت النيب« م سططرشطط »شططفیعي . ال ا ر ال ي ّل خيضططع يرب الد ر
 .کان أو سیاووش أو ماين أو  ني القضات أو بوریا ويل

وس وسطططططططیةر  ورتةنت وکاو أسطططططططاطا قداة مثل سطططططططیاووش وبیجن وکاوه ودرف  وکاویاين ي اتجل
عر قصة سجن بیجن وروایة سیاووش يف ش. يف شعره... وزردشت وأ ورامزدا وافراسیاب« العنقاء»
 :اظهر ايور والظلم يف میاح أفراسیاب« م سرش »

 ای از اين حصار پيرهگوش هر

 صد بيژن آزاده در بند است
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 جوشدیوش جوان در ساغر افراسياب پير مخون سياو

 .(125: الف1385، شفیعی کدکنی) اش صد صبح پيوند استهر قطرهخونی كه 

ثل متی أّن شطططططعراء  ظةاء م،  ا ااریخ طویل، اإلشطططططارح اىل قصطططططص األنبیاء يف شطططططعر شطططططعراء ایران
رودکي وفردوسططططططي و نصططططططري وخاقاين ونظامي وسططططططنایي و  ار ومولوي وسططططططعدي وماف  وغا م 

 .(54-7: 1383، بورنامداریان) معینة يف أشعار مذکروا قصص األنبیاء  لیهم السالم لغایات 
ال ي اتلد معرفة کباح بقصطططططص القرآن والتورات واإلجنیل والتفاسطططططا « م سطططططرشططططط »شطططططفیعي 

والروایات اإلسططالمیة لقد وظف الکثا من قصططص األنبیاء  لیهم السططالم حبین أّن قصططة آدم ونوح 
ن دح منها قد ر اوظیفها لبیان مضطططططةو وابرا یم و یسطططططی وموسطططططی واخلضطططططر  لیهم السطططططالم کل وام

ماء »بططططططططططططططط« انماء اتیو »جدید أو خلق صور مدیثة أو إلثارح العواطف فعلی سبیل املثا  یستبد  
والشططططططعر غار  يف حبر اتاح العةیق بسططططططبب اتب اإل ي ووصططططططار بد  أن یبحن  ن ماء « اتاح

 :والسکون  ا العشق ال ي یسلب القرار ، اتیاء یبحن  ن قارح العشق
 قرارِ عشقجوی قارة بیودر جست

 اقليم هشتمين ملكوت هفتمين زمين

 «ميرا»نما بی توشة راه و قطب

 ...رانیآب حيرت می بر

 پيش از تو خضرها و سكندرها

 اندخيز اين بحر بودهخاشاك موج

 قرار عشق وجوی قارة بیدر جست

 .(194- 195: ب1385، شفیعی کدکنی) اندهايش بسيار سودهپارو به موج

شططططعاراخ الكامل وال ا ر جعله ینشططططد أ نسططططاناّن اراباط الشططططا ر العةیق بالثقافة اإلسططططالمیة ومبه لإ
 .نقیة بعد أن یضفي نظرح قدسیة الی   ا النةوذج من اإلنسان

امد  األساطا الت جتلت بشکل وسیع يف اآلداب « أنا اتق»شهادح اتالج ونشیده األ ر
 :مضةوناخ شعریاخ أ ر« سرر ش »قد جعله و ؛ الفارسیة
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 نمايان شد، دوباره، در آينه

 با ابر گيسوانش در باد

 «انا الحق»باز آن سرود سرخ 

 ورد زبان اوست

 تو در نماز عشق چه خواندی؟

 هاستكه سال

 های پيرباالی دار رفتی و اين شحنه

 ات هنوزاز مرده

 كنندپرهيز می

 خاكستر تو را باد سحرگاهان

 هرجا كه برد

 .(275: الف1385، شفیعی کدکنی) مردی زخاك روييد

 :ینظر الی اآلداب نظرح شطططططططططططاملة و امة وُاوجد يف شطططططططططططعره أسطططططططططططاطا  املیة مثل« م سطططططططططططرشططططططططططط »
الشططططط صطططططیات واألب ا  العاملیني ان مل ی کروا من قبل يف اآلداب الفارسطططططیة كتشطططططي جیفارا الرجل 

 : ي قد قتل يف مرب العصابات يف بولیفیااألرجنتیين الشها والثوري واملناضل ال
 كدامين دشت امشب در خيمه مجنونِ دلتنگ

 بر توسنی ديگر

 «گوارايی»برای مرگ شيرين 

 (323: الف1385، شفیعی کدکنی) .بندندزين و يراق می

ا ور شطططعر  ک لد يف.  ّل شطططد أّن  قلیة أي شطططا ر  ظیم ّل  لو من أن اتأثر بالشطططعراء املاضطططیني
أثا  ا... ورودکى و، وسطططعدي، وفردوسطططي، وماف ، كان لشطططعراء  ظةاء مثل اخلیام  «م سطططرشططط »

ودون أدنی شد اكن للةرء أن یقو  ان فهم شفیعي ملن سبقه من الشعراء يف زمننا منق ع . كبا
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مر اّن املام شططططططفیعي باللغة واآلداب الفارسططططططیة وافرده هب ا األ»: ویقو  غالحمسططططططني یوسططططططفي. النظا
 «لشعراء املعاصرین ّلسیةا احملدثني ومعرفته بالفارسیة الدریة منحته   ه القدرح العجیبةدون سائر ا

 .(784: ش 1388، یوسفي)
 اين كتيبة خيام، كتاب هستی

 اين سرود فردوسی، كتاب هستی

 اين سماع موالنا، كتاب هستی

 (69: ب1385، شفیعی کدکنی) اين ترانه حافظ، كتاب هستی

 الوطنية والقوميةالف( تجلي األساطير 
اّن شطططططعر كدکين متج ر يف أ ةا  الثقافة واتضطططططارح اإلیرانیة الت یصطططططل  ةر ا الی أکثر من میاح 

وقد بقیت رواسطططططططب من روایات   ه اتضطططططططارح الغامضطططططططة والرمزیة يف الالو ي والت یکةن ؛ التاریخ
 .وراء ا  ظةة وجمد ل بناء يف األجیا  القادمة

 اء واإلشارة إلی سردياتهم عليهم السالمب( تجلي أساطير األنبي
ثل متی أّن شطططططعراء  ظةاء م،  ا ااریخ طویل، اإلشطططططارح اىل قصطططططص األنبیاء يف شطططططعر شطططططعراء ایران

، انبورنامداری) مولوي وسطططططططططعدي وماف  وغا م ألسطططططططططباب معینة ذکروا   ه القصطططططططططص يف شطططططططططعر م
دح منها یة أن یستفید من کل وامالعةیقة بالقصص القرآن وقد أّدت معرفة کدکين. (7-54: 1383

 .للتعبا  ن مضةون جدید أو خلق صور خیالیة أو البیان  ن العواطف الشعریة

 ج( تجلي أساطير الشخصيات الصوفية
نیة اسططی ر الرؤیة الواقعیة واملثالیة الت  لق مال ها الشطط صططیات األسطط وریة والدی، يف شططعر کدکين

ة اإلسططططالمیة ورغبة الشططططا ر العةیقة يف الثقاف. بکثرح يف شططططعره  ه الشطططط صططططیات ا دد . والصططططوفیة
 .واإلنسان الکامل جتعل من الشا ر أن یبدع شعراخ نقیاخ  رب اقدیسه لسردیات   ه الش صیات
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 د( تجلي األساطير العالمية والعابرة للقومية
یة مثل  املول لد يف شطططططططططعره اوجد أسطططططططططاطا ، كدکين لدیه نظرح  املیة و امة  ن الشطططططططططعر واألدب

 الش صیات واألب ا  غا اإلیرانیني ال ین ّل اتلکون خلفیة يف اآلداب الفارسیة مثل اشي جیفارا
 .أمد الثوریني احملاربني واملشهورین و و أرجنتیين()

 هـ( استدعاء األساطير الخاصة بالشعراء الکبار
کن القو  اّن املعرفة وجبرأح ا. کدکينيف ا ویر شططططططعر شططططططفیعي  ... قد أثّر شططططططعراء کثاون مثل خیام وماف  و

ؤّلء الشعراء وأیضا انّه یقتبس نصوصاخ من  . الت اتلکها کدکين میا  من سبقه من الشعراء منق عة النظا
امللحةة  ند و ي یدخل يف شططعره  قائد م کعدم املباّلح لد  ماف  والشططد  ند اخلیام والبسططاطة  ند سططعد

 .(81-100: 1390، کراي بناه ورادفر) س ة يف شعرهکل   ه األشیاء م  ...  فردوسي

 األسطورة في شعر أدونيس
سطططا د  لی والتعرف  لیها ی، لغة األسطططاطا لغة خاصطططة واسطططتفید من مفردات رمزیة واعابا  ةیقة

لی خلفیة ک لد التعّرف  .  وجتعل املتلقي ی ّلع  لی  امل مليء بالرمز واألسطططططططططططرار، فهم الشطططططططططططا ر
وغایتها واارخيها وال ي یظهر من خال  الرموز یسطططططططططططططططا د يف معرفة القارئ  لی روح األسطططططططططططططططاطا 

اءح جدیدح  او  أدونیس أن یع ي قر ، ومن بني شططططعراء العربیة املعاصططططرین. الشططططا ر بشططططفافیة أکرب
رموز یسططعی أدونیس من خال  الت ّر  لل.  ن األسططاطا ومتی يف بعا األمیان یصططنع منها رموزاخ 

انّه وخاصطططططططططططة يف ف ح شطططططططططططبابه کان مغرماخ بأب ا  وطنه . ن یتحّرر من الظروف الرا نةاألسططططططططططط وریة أ
 .(31: ش 1383،  رب) األس وریني وبعد   ه الف ح جتّلت   ه الرغبة يف شعره بوضوح

وقد أّدت املشطططططططططططاکل السطططططططططططیاسطططططططططططیة واّلجتةا یة والثقافیة يف اتتةع العريب أن یعرّب  ن رأیه وامتجاجه  رب 
وا دف اآلخر ألدونیس من اوظیف األسطططاطا أن یسطططتفید من أبعاد ا  (39: 1386، سطططیدي)  والرموزاألسطططاطا

اختار أدونیس ، وبشطططططططططكل  ام. (31: املصطططططططططدر نفسطططططططططه) الوطنیة واإلبداع الشطططططططططعري -ايةالیة ورب  النز ة القومیة 
 ع من خال ا أن یواجهیسططططططططططت ی ک لد،  األسطططططططططط ورح لتفادي العقالنیة والعلم والبصططططططططططاح الفكریة الت انتهد الفن

كتفي باإلشططططططططططارح العابرح فإنّه ّل ی، و ند مقارنة الرموز األسطططططططططط وریة. ا یةنة املادیة الت مققتها التكنولوجیا اتدیثة
یسطططعى  .ألنه یعتقد أّن الوقت اتايل  تاج اىل قوّح إلمیائه؛ (35: املصطططدر نفسطططه) التارخيیة أو جمرد ذکر األمساء  ا
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عتةد  لى فإنّه  ندما یوّظف األسططططططاطا ی، و  ا السططططططبب؛ ىل اكتشططططططاف اتقیقة اخلافیة وراء الكوالیسأدونیس ا
لیه فإّن األسططط ورح  ي األسطططاس ال ي جيب أن یسطططا  ، ووفقاخ ملا یر . مكونات التناقا بني اتاضطططر واملاضطططي

قصائد أدونیس  ي من  الفینیقیة يف األساطا. اتاضر متی یتفاد  املعاناح اتالیة ویتحّرك حنو مستقبل مشر 
 .(36: املصدر نفسه) األمثلة الت ا ّكر   ا الشعب باملاضي الرائع ومتثل وجهه اآلخر

رسطططططططططم ما جيو  يف ذ نه من  واجس يف أجواء   ه ، وأراد الشطططططططططا ر  ن طریق اختیار اسطططططططططم أدونیس
 و  بارح  ن  «أورا  يف الریح»سلسلة اّن التنوع ال ي أضافه أدونیس لشعر البعن والرماد من . األساطا

سطططیح ابن مرمي  ا ال ائر سیالد امل مقارنة الوّلدح ايدیدح  ويف   ا السطططیا  أیضطططاخ اکن لنا. أسططط ورح الفنیق
رابططاك ویر  أن  ةططل اّل، ومن خال   طط ه األسططططططططططططط ورح یبیني أدونیس اخللود والبعططن بعططد املوت. العطط راء

کطط لططد   (114: 1381، أسططططططططططططططوار) بططل جیططل كططامططل لتربیر املوت أمراخ جططدیراخ واخلوف واإلمبططاط والیططأس من ق
یست دم أس ورح الفنیق أكثر من أي رمز آخر ألنه أمب من  الصغر أس ورح اتر  مث اإلمیاء أي أمب 

اراب    ه األسططط ورح يف شطططعر أدونیس بأسطططاطا  (131: 1383،  رب) النار والرماد والظهور من بني الرماد
 . نا یتم دجمها بأساطا التحرر والفداومن ، متوز

 المسيح
املسیح  و أس ورح أخر  للتحرر والفداء ول ا قد دجمها أدونیس بأس ورح الفنیق ووضعهةا معاخ يف 

 .(43: 1386، سیدي) بناء  ویة وامدح وذلد من أجل أن یبیني غرضه بقوح أکرب
 / ومده ریاح بیادر/ لیس، منابع /میاانا يف للةوت / شططططططططبابنا يف، فینیق یا للةوت
 / و جه  اد خبا /صطلیبیه  لی مات /وامد مات وأمس / خ وره يف القبور وّلصطد
 األیططام بعططدد /بالدنططا الز ور يف بعططدد أجنحططه   لططه، و ططا /اططأججططاخ  /الططدجی الرمططاد من

 مات، فةات / به جو نا أمس،  ال /خبه فاض فینق مثلد یا /واتصططططی والسططططنني
 / اللهب الربیع ماضن یا / فینیق مثلد یا /رمده ال ي متی حمتضناخ  جنامه/ باس أ

 (52-51: م1988، أدونیس) رائد ال ریق یا / کالتعب الودیع طاي یا
وف طائر الفینیق والرمادي ال ي خيرج منه( یبنّي للقارئ الظر ) أدونیس  رب الت کا هب ا املشطططططططططططططططهد

م من   ا نبیاخ مثل املسطططططططططیح یسطططططططططت یع  لیصطططططططططهاملعقدح وغا املنضطططططططططب ة للعامل العريب وی كر م أّن 
 .الوضع
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 تموز
يف شعره التايل و . أس ورح متوز الت ارمز اىل النشور والَقَدر  ا أیضاخ مكانة خاصة يف شعر أدونیس

 :یبنّي أّن أس ورح متوز متّثل التحرر واّلزد ار والفناء والوصو  للکةا 
 مع اأيت معجزه    تضططططططططر/ متوز و و  یا ینةو متوز /األنف للشططططططططةس ارایله متوز

، اتیاه   فجر / مخاانا يفي یتالق غد يف /أملاي ننتشطططط، نفنی، فیها نعی  / الشططططفق
 (135: م1985، ادونیس) القدر البعن فجر

ن فهو يف بعا أشططعاره یوّظف األسطط ورح دو ، امتزاجه بالرموز واألسططاطا، من میزات شططعر أدونیس
ويف نصططططططه  (38: ش1383،  رب) جيعلها اضططططططفي صططططططوراخ میة وغنیة لشططططططعرهاکّلف وجبةا  فائق اّا 

 :اتضح   ه املسألة بشکل کبا« شجرح الشر »
املاء  و أنا صطططرت / املاء يف یولد /املاء باسطططم   أولَد /  اشطططقني   املاء و أنا صطططرت«

 (163: 1988ادونیس ) «اوأمني

 ع() االمام الحسين
( يف شططططططعره  ع) فةثالخ جند اإلمام اتسططططططني؛ مهةاخ يف شططططططعر أدونیسالعب الرموز الدینیة أیضططططططاخ دوراخ 

سططططططط ورح الت  ي أ، وان جتسطططططططید   ه الرمزیة الرومیة. كرمز للةوت و الفداء یظهر جبالء ووضطططططططوح
ومکایة  ،و و متج ر يف روح الشطا ر، اّّنا  و انفجار ثوري من شطأنه اإلطامة، اتزن واّلنتفاضطة

و و ثورح داخلیة وخارجیة انفجر من دم طا ر وار  مجیع مظا ر ؛ ةراسطططط ة يف ّلو یه من  ال فول
 .(138: 1381رجعي ) الوجود متجهة حنو قبلة وامدح

 اخلیوُ  يف داسطططططت / اتسطططططني جبسطططططد ازینت اتسطططططني/ اسطططططتََقررت الرماح يف ومینةا
  لی  نو مجر رأیت كل/ اتسططني مالبس وقسططةت واسططتلبت /جسططد اتسططني

 جنازه   يف یسططا  ر کل رأیت / اتسططني    ند کتف ز ره  انام کل  رأیت/ اتسططني
 .(17مشاره: 1988، أدونیس) اتسني

 األنوثه
ور ا حنتاج الی قراءح  ةیقة جند ج ، اذا أردنا أن نفهم رؤیة أدونیس مو  مفهوم األنوثة يف شططططعره
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یةة وبنته داخل ل أصبحت قب، ألّن املرأح مل ابق يف الشعر اتدین جمّرد امرأح، يف األساطا وال اث
 .(76: 1999، املوسی) لغة القصیدح

واّن ، قتهاشطططططططارکها أدونیس يف خل اّن آ ة اتّب اظهر يف شطططططططعره  لی صطططططططورح املرأح اخلالقة الت
رنّطات أورفیوس املوسطططططططططططططططیقیطة مرکطت قلطب اتیوان وقطالوا بکطت ال بیعطة لبکطاء أورنیوس مّتی منّطت 

 .(57: م1996، شا ني) مبسیته يف  امل األرواحي األبدیة کي یلتقففتحت له أبواب ، قلوب اآل ة
اذن الوجه املش ك فیةا یتعّلق بأنوثة األس ورح يف شعر أدونیس  و أّن کّلها ادور مو  مفهوم 

 .(5: 2010، اخلا) «وامدح ونسةّیه التغیا

 يجةالنت
 :ج التالیةاوصلنا للنتائمن خال  دراسة األس ورح ومعرفتها يف شعر شفیعي کدکين وأدونیس 

ه زبدح ویضطططم بني طیاا، واملعتقدات وأمالم الشطططعب اإلیراين، شطططعر األسطططاطا، ان شطططعر شطططفیعي
و  ا ید   لى مد  املعرفة العةیقة الت یتةّتع هبا الشطططططططططا رومد   القته الوثیقة ، الثقافة اإلسطططططططططالمیة

أخ  ال ا ر  رب التاریخ بل وأبعد من ذلد ااّن فکرح اقدیس اإلنسطططططان . باتضطططططارح اإلیرانیة واألجداد
ه فالشطططا ر  ب اإلنسطططان الکامل وخيلق له صطططورح أسططط وریة بعواطف؛ يف شطططعر شطططفیعي مظهراخ أسططط وریاخ 

ا  نها أو السططططرد األسطططط وري یعرّب  ن املفا یم الت یرید التعب متی أنه يف بعا األمیان  رب، وخیاله
 .وکل   ا من میزات شفیعي البارزح وافوقه يف الشعرالظروف واألموا  الت یرغب يف وصفها 
  لى ا ادح سططرد املشططاكل السططیاسططیة واّلجتةا یة وبیان، یرّكز أدونیس يف اوجهه اىل األسطط ورح

سطططططططططططت دم يف   ا فإن أدونیس ی. املزاج النفسطططططططططططي وما جيو  يف اخلاطر و القااه العقلیة والفلسطططططططططططفیة
اطا جدیدح بل متی أنه خيلق منها أس، والفینیقیة، واملصریة، والسامیة، الغالب األساطا اآلشوریة
ّم باألسططاطا فهو أیضططاخ مهت، وباإلضططافة اىل اّلسططتفادح من أسطط ورح املسططیح. للتعبا  ن   ه األمور

 .أس اتسني واتالج وما شابه ذلداإلسالمیة والتارخيیة مثل أس ورح ر 
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 المصادر

 تبك

 ( عربي1
 .داراآلداب: باوت، الحصار، (1985) أدونیس

 .داراآلداب: باوت، وآفاق الکتابهي النص القرآن، (1993) طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط

 .منشورات فکر: باوت، ال بعة اخلامسة، زمن الشعر، (1986) طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط

 .داراآلداب: باوت، أقاليم النهار والليلي التحوالت والهجرة ف، (1988) طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط

 .داراآلداب: باوت، الريحي أوراق ف، (1988) طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط

 .دار اآلداب: باوت، 17مرأح الشا د الرقم  مرايا وأحالم حول الزمن المكسور() قصائدالمسرح والمرايا ، (1988) ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط

 ، قا ره: مکتبة النهضة مصر.فن الشعر(، 1332بدو ،  بدالر ن )

امعیة باوت: املؤسسة اي ،أولية النص )نظرات في النقد و القصة واألسطورة واألدب الشعبی(م(، 1999مرب، طال  )
 شر والتوزیع.للدراسات والن

 ، دمشق: دار رسالن لل با ة والنشر.أدونيس شاعر الدهشة وکثافة الکلمةم(، 2010اخلا،  اين )

 ، دمشق: دار  الء الدین.11، ط مغامرة العقل األولی )دراسة في األسطوة: سورية بالد الرافدين(م(،  1996السواح، فراس )

 باوت: املؤسسة العربیة للدراسات والنشر، األدب و األسطورةم(، 1996شا ني، حمّةد )

 ، الکویت: اتلس الوطين للثقافة والفنون واآلداباتجاهات الشعر العربي المعاصرم(، 1978 باس، امسان )

 .، باوت: داراملعارفقيم جديدة لألدب القديم والمعاصرم(، 1970 بدالر ن،  ائشة )

 .، باوت: داراملعارفالقراءةالنص الشعري ومستويات (، 1999موسی، خلیل )

 .، باوت: دارالنهضة العربیةنقد الشعر العربي الحديثم(، 1984الورقي، سعید )

 ( فارسی2
 هران: سخن.ت، پيشگامان شعر امروز عرب(، 1381أسوار، موسی )

 هران: مركز.تعباس مخبر،  :، مترجمادبی ةدرآمدی بر نظريپيش(، 1380ايگلتون، تری )

 هران: ثالث و يوشيج.ت، نشابور یجوودر جست(، 1379بی )بشردوست، مجت
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 .سخن تهران:، داستان پيامبر در كليات شم(، 1383پورنامداريان، تقی )

 هران: آگه.تمحمد نبوی،  :، مترجمبوطيقای ساختارگرا(، 1382تودوروف، تزوتان )

 .دانشگاه فردوسی، مشهد: اسطوره رهايی(، 1381رجايی، نجمه )

 هران: اميركبير.ت، ارسطو و فن شعر(، 1381، عبدالحسين )كوبنيزر

 هران: نشر نو.ت، فرهنگ ادبيات فارسی(، 1387شريفی، محمد )

 .سخن: هرانت، دفتر شعر 5وی اح، هزاره دوم آهوی كوهی، ب(: 1385) محمدرضا، شفيعی كدكنی

 .آگاه: هرانت، موسيقی شعر، ج(: 1385) ـــــــــــــــــــــــ

 .سخن: هرانت، ای برای صداهاآيينه، الف(: 1385) ـــــــــــــــــــــــ

 .دانشگاه فردوسی، مشهد: در عرصه شعر و نقد معاصر عرب سيآدون(، 1383عرب، عباس )

 هران: كتاب مهناز.ت، یسينوهنر داستان ةنامواژه(، 1376) منتيميرصادقی، جمال و م

 هران: فروزش.ت، چشمه روشن(، 1388يوسفی، غالمحسين )

 الدوريات

 ( عربی1
 .11العدد ، لبنان، مجلة الشعر«  دید القصیدح ايدیدح حماولة يف»، (1959) أدونیس

 ( فارسی2
 مجلة اآلداب الفارسية« تجلی اسطوره در شعر شفيعی كدكنی»، (1390) ابوالقاسم رادفر؛ مليحه، كريمی پناه

 .(8-100) الصفحات، 1العدد ، 1الدوره ، الحديثة

  

https://www.digikala.com/brand/sokhan-pub/
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 سيو آدون یكدكن یعيدر اشعار شف قايبوط یقيتطب یبررس

 2یرامند حيصفورا فص، 1یفقه نيعبدالحس

 دانشگاه تهران یعرب اتيادب گروه زبان و اريدانش. 1

 نيره( قزو) ینيدانشگاه امام خم یعرب اتيادب زبان و یدكتر یدانشجو. 2

 دهيكچ
سطوره   صر  یكيا صر عرب  پركاربرد در ادب یادب از عنا ست  یمعا صر  وانيكه كمتر د ا را  یمعا

ساختارها   افتي توانیم سطوره در قالب  سطور  یكه در آن از ا ص   اي ایها  و نمادها و هاتيشخ

ستفاده  هابنقا شده  ا شد  ن صر  یشعر ادب  ليگفت تحل توانیم نيقيبه. با صوص  هب یعرب معا خ

علت رواج . ست يچهل تا هشتاد بدون شناخت از اسطوره ممكن ن    یهادهه یهاو سروده  اشعار 

 گريد یو از سو  گرددیبازم یبه سانسور حاكم بر جامعه عرب   سو کياز  یاسطوره در شعر عرب  

ست  ليقابل تحل گرايیبتحت عنوان غر سطوره در نزد . ا شف  سيآدون ا هر دو  كه یكدكن یعيو 

اســت. به خود گرفته یرنگ بوم، شــوندیم محســوب و عرب رانيا از شــاعران بزرگ معاصــر

 یعيدر شــعر شــف یمل هایهو اســطور سيدر شــعر آدون یو آشــور یقيفن، یوناني هایهاســطور

صوف ؛ كندیم تيحكا كرديرو نياز ا یكدكن شاعر   اما مذهب و ت خوبی نمايانگر بهنزد هر دو 

ست.  شده  س ا ش  نيهر دو به حالج و امام ح سطور  یعد مذهبآنچه در بُ. دارند ارها شعر   هایها

ت اسگرفته به خود یاهكه زبان اسطور  ع( است ) حمسي  حضرت  حضور  ،است  گرهجلو سيآدون

ــف  ــرود نه يزم نيدر ا یكدكن  یعيو البته شـ  هر دو نكه ينكته مهم ا . ندارد  سيآدون یپا هم ایهسـ

 .دارند «لانسان كام»مقولة به  یتوجه جد ،يیگراانسان كرديشاعر با رو

 

 .یكدكن یعيشف؛ سيآدون؛ اسطوره؛ یادب عرب؛ یادب فارس: هاليدواژهك

                                                                                                                                                       

مسئول:  نويسندة                     afeghhi@ut.ac.ir 


