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Abstract  
This study emphasizes the importance of interdisciplinary studies in achieving the goals of 

comparative literature based on the American literary school and the archetype of death and 

rebirth. It also uses analytical descriptive and inductive methods to test the theoretical capacities 

of Jung's collective unconscious and the archetypes to analyze the why and the how of literary 

similarities between Iran and Arabi literature, and especially in Khayyam and Bayati's poetry, the 

study explores and reveals the deep and common layers of archeology of these two texts, while 

emphasizing the relationship between literature and psychology which confirms the use of 

archetypes in the creation of the best literary works of different nations of the world and, most 

importantly, it shows the role of archetypes in justifying the literary similarities between Iran and 

Arab literature. The results indicate that both texts have deep and common foundations of the 

archetype of death and rebirth, which have led to widespread literary similarities and the 

closeness of the aforementioned texts. In the meantime, their minor differences in the 

manifestation of these archetypes can be seen in the manifestation of archetype, fore example, in 

Bayati's poetry, the archetype of death and rebirth are mostly expressed in the form of the 

Sumerian myth of Ishtar and Tammuz, the Egyptian myth of Isis and Osiris, and in the symbol 

made by Bayati, named: Aisha; but in Khayyam's poetry, it is mainly reflected in the 

transformation of man into dust and its transformation into greenery and plants and vegetables. 

Keywords: Comparative Literature, Khayyam, Al-Bayati, Jung, Collective Unconscious, Archetype, 

Death and Rebirth. 
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 فارسی( -تطبیقی )مطالعات تطبیقی عربی  ادبیّاتنامة کاوش

 923-999، صص. 9333(، پاییز 33)پیاپی  3دانشگاه رازی، دورة دهم، شمارة 

 یاتیالب عبدالوهّابو  خیّامدر شعر  رهدوبا تولّدمرگ و  الگویکهن

 5نامدار یدال
 یرانا خدابنده، واحد خدابنده، یدانشگاه آزاد اسالم ی،فارس ادبیّاتو زبان و  یقیتطب ادبیّاتگروه یاراستاد

 55/4/5633 پذیرش:  65/6/5636 دریافت:

 چکیده  
الگایی  براساس مکتب امریکایی و باا تکیاه بار ک ا     تطبیقی  ادبیّاتف داق اهدر تحقّای مطالعات بینارشته اهمّیّتپژوهش حاضر با تأکید بر 

الگیهاای یینار را در   ناخیدآگااهی ممعای و ک ا     نظریّا  های ی، ظرفیتیلی و شییة استقرائتحل -روش تیصیفی دوباره، به تیلّدمرگ و 

هاای ررف و  و بیااتی واکااوی و از هیاه    خیّاا  ر شاع طایر خااد در   ایران و عرب و به ادبیّاتتحلیل چرایی و چگینگی تشاب ات ادبی میان 

الگیهاا در  کاارکرد ک ا   بر ،شناسای و روان ادبیّاات تاا ضام  تأکیاد بار رابطا  میاان        داشته اسات الگییی ای  دو مت ، پرده برمشترک ک  

ایاران و   ادبیّاات ات ادبای میاان   ب تشاا  هاا در تبیای   الگای تر، نقش ک  م ماز همه آفرینش آثار ادبی برتر ملل مختلف م ان صحه بگذارد و 

دوبااره   تیلّاد الگایی مارگ و   هاای ررف و مشاترک ک ا    از شاالیده  ،عرب را نشان دهد. نتایج پژوهش، بیانگر آن اسات کاه هاردو مات     

ایا    یلّا تجی نیاز در نحایة   هاای مزئا  ا تفااوت امّ ؛هدشگفته پیشباعث تشاب ات ادبی گسترده و نزدیکی متین  ،برخیردارند که همی  عامل

سایمری   دوبااره، بیشاتر در لالاب اساطیرة     تیلّاد الگایی مارگ و   شید؛ بدی  صیرت که در شعر بیاتی، ک  میان دیده میالگی در ای ک  

شادن  ه در تبادیل عماد طایر  به ،خیّا ولی در شعر  ؛دیابمی تجلّییز، اسطیرة مصری ایزیس و اوزیریس و در نماد برساخت  عایشه ایشتار و تم

 .  نمید یافته است ،به خاک و دگردیسی آن به سبزه و گیاه و سبیی آدم

 الگی.دوباره، ک   تیلّد، البیاتی، یینر، ناخیدآگاهی ممعی، مرگ و خیّا تطبیقی،  ادبیّات واژگان کلیدی:
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 . پیشگفتار9

 . تعریف موضوع9-9

تاری   م ام  نظاران، ساخ  صااحب  که به تاسرو روبه هاییبا چالشمثاب  دانشی نیپا در ایران به 5تطبیقی ادبیّات

نقاد  و  نظریّاه  بار کا عد  اتّتطبیقی،  ادبیّات یاروش پژوهش، غفلت از ماهیت بینارشته بیدنند، از اها عبارتآن

از  نیاز  نظریّاه ت تأکید فاراوان بار   علّ». (66-66الف:  5633انیشیروانی،  ؛35 :5635 وند،و... )ر.ک: زینی ادبی

و  کشایده چاالش  تفسیرهای لبلای را باه   کرده،های مدیدی را مطرح الؤ، همیاره سریّهنظای  م ت است که 

هدف خروج از ایا    پژوهش حاضر با (.6 :ب 5633 )انیشیروانی،« .گشایدروی منتقد میبهای را های تازهافق

 تحلیال ی را بارا پزشک بازرگ سیییسای،   روان؛ 6کارل گیستاو یینر 6ناخیدآگاهی ممعی نظریّ ها، آسیب

 تطبیقای  ادبیّاات مکتاب آمریکاایی   های گزاره از ،بی پیشن اد داده و در ای  راهتشاب ات اد چرایی و چگینگی

الگیهاا، خاساتگاه مشاترک    نظار باه طیاف گساتردة محتییاات ناخیدآگااه ممعای یاا ک ا           گیارد. ب ره مای 

و  (5)نیشااابیری خیّااا ؛ الگااییی در شااعر دو شاااعر باازرگ و ماودانااه از دو فرهناار و زبااان مداگانااه   ک اا 

هاای ررف و  ی شاده، از هیاه  دوباره واکااو  تیلّدالگیی مرگ و عرالی با تمرکز بر ک   (6)البیاتی عبدالیهّاب

دوبااره، پارده برداشاته و     تیلّاد الگیی مارگ و  الگییی در شعر ای  دو شاعر، تن ا در دایرة ک  مشترک ک  

یاسای، زباانی، زماانی، مفرافیاایی و...     باه مرزهاای س   مّاه تیهای بشری بادون  سپس وحدت و یگانگی اندیشه

 شید.  لدر مقدور واکاوی و گزارش میناخیدآگاهی ممعی یینر به نظریّ اساس بر

 و هدف   اهمّیّت. ضرورت، 9-2

 نظاران، سخ  صااحب به زیرا ؛است ادبیّاتو ضرورت خید را مدیین نگاهی علمی به  اهمّیّت، پیش رو مستار

و درپای آن فقادان روش    یتطبیقا  ادبیّاات علمای در مطالعاات    هاای نظریّاه و  ی ادبای از نقاد  هاا پژوهش بیدن

هاایی از ایا  دسات،    پژوهش اهمّیّت( 4 :5631 ،انیشیروانیر.ک: ) مش ید است کامالً ،مناسب با آن پژوهش

 اهمّیّات ادن نقاش و  دهاست، نشانای یکی ازآنتطبیقی نی که مطالعات بینارشته ادبیّاتق اهداف بر تحقّ افزون

های یکساان بشار   ها و آرمانالگیها در بازتاب اندیشهیا همان ک   ناخیدآگاهی ممعی و محتییات آن نظریّ 

دوبااره   تیلّاد های همانند، دغدغا  مارگ و   های مختلف است. یکی از ای  دغدغهها، و زبانها، زماندر مکان

بشر دارد. ای  اندیشه و آرماان باا زیرسااخت واحاد، نازد       یعمرگی ناست که ریشه در آرمان ماودانگی و بی

 تما  مرد  م ان ومید داشته و دارد.
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دوبااره،   تیلّاد الگایی مارگ و   هدف پژوهش، آن است که با تمرکز بر تصاویر مشترک و محیری ک  

دت و وحا حاد و انادازة   بار تبیای  گساترة بای     تری  محتییاات ناخیدآگااه ممعای، افازون    مثاب  یکی از م مبه

های بشری در آثار ادبی ملال مختلاف م اان و تبیای  خاساتگاه مشاترک ال اا  شااعران برتار          یگانگی اندیشه

مناد،  ظاا  اسااس روش پژوهشای ن  ان و عرب، برایر ادبیّاتهای آن در تیمیه تشاب ات ادبی میان تم ان، لابلیّ

الگیهاا  هاای ک ا   تظااهرات و ملایه   کاه جاآنازهاا نیاز غافال نماناده و     که از تفاوتنشان داده شید. ضم  این

 یکساان و  الگیهاا و هنرمندان هم به ک ا  ن شاعرا  های همها و پاسخمتین یکسان نبیده و واکنش  ن همایمدر

 ید.شمی پایان یادآوردرشده نیز ها در دو مت  یادآن تجلّیت های مزئی در کیفیّ، تفاوتیستهمانند ن

 های پژوهش . پرسش9-3

   چیست؟ شناسی تحلیلی یینردید روان از و بیاتی خیّا ن اشعار ایم  ات ادبیابخاستگاه تش -

 و بیاتی شده است؟   خیّا  هایسرودهن ایم ،تشاب ات ادبیدوباره چگینه باعث  تیلّدالگیی مرگ و ک   -

بااره در  دو تیلّاد الگیی مارگ و  ناخیدآگاهان  ک   تجلّیهای احتمالی در ها و نیز تفاوتتری  شباهتم م -

 ند؟او بیاتی کدا  خیّا  اشعار

 . پیشینة پژوهش9-4

( 5636) حمیادی بلادان  دری و و بیاتی تن ا دو پژوهش، انجا  شده: حیا  خیّا خصید بررسی تطبیقی شعر در

در شاعر بیااتی پرداختاه و باه ایا        خیّاا  مختلف حضیر  هایلتطبیقی، به شک ادبیّات براساس مکتب فرانسیی

ی و خیّاام هاای  به سه شکل در شعر بیاتی حضیر دارد: ذکر نا  و تیصایف او، اندیشاه   خیّا  که دنانتیجه رسیده

 دررا  خیّاا  های ادبای بیااتی از    ستانی های تأثیرپذیری و وا ( نیز زمینه5636)و همکاران  . ممشیدیخیّا نقاب 

 خصاید ا درامّا  ؛اناد بررسای کارده   ...نیشای، و های گیناگینی مانند ناامیدی، باور به مبر و تقدیر، بااده زمینه

بررسای تطبیقای    ویژهو بیاتی و به خیّا ی در شعر الگییهای مشترک ک  الیدهو ش الگیهاک   بررسی تطبیقی

 .پژوهشی انجا  نشده است ،دوباره در شعر ای  دو تیلّدی مرگ و الگیک  

 . روش پژوهش و چارچوب نظری9-5

هاای علای  انساانی و    ها با سایر رشاته ن ادبی بدون درنظرگرفت  ارتباط آنتیتحلیل کامل و مامع م»آنجا که از

بیرون است و نیازمناد تلفیاق داناش، روش،     ادبیّاتهنرها ناممک  است و ف م کامل اثر ادبی از تیان و ظرفیت 

 ( مساتار حاضار  66: 5636 وناد، زینای ) «.صای اسات  های تخصّبا روش و تجرب  دیگر حیزه ادبیّاتو تجارب 

« اناد هاا عمال کارده   هاای ساایر رشاته   به یافته تیمّهصیرت مزیره و بدون به» هایی کهرخالف بیشتر پژوهشب

شناسای  و روان ادبیّاات ( باا تأکیاد بار ارتبااط دوسایی        5636/6/515آتشای و انیشایروانی،    :)همان به نقال از 



 9333(، پاییز 33)پیاپی  3، دورة دهم، شمارة نامة ادبیّات تطبیقیکاوش 994
 

ناخیدآگاااهی ممعاای از  ریّاا نظهااای تهااا و لابلیّااتتحلیلاای و شااییة اسااتقرایی، ظرفیّاا -روش تیصاایفی  بااه

طایر  ایران و عرب و باه  ادبیّاتشناسی تحلیلی یینر را در تحلیل چرایی و چگینگی تشاب ات ادبی میان  روان

و روان  روان آدمای اسات   ،ادبیّاات  ةمایهر دهاد کاه چاین    و بیاتی تبیی  کرده، نشان می خیّا خاد در شعر 

الگیهاا  ات ناخیدآگاهی ممعی یا همان ک ا  ست و چین محتییّا ت مشاب ی برخیردارها از کیفیّنتمامی انسا

میاان  ی نداشاته و در د، مفرافیاای خاصّا  یابا مای  تجلّای اشی در آثار ش یدی همچین شعر و نقّ هعمدطیر بهکه 

سااخت  ملل مختلف م اان نیاز از ررف   ادبیّاتتمامی مردمان م ان مشترک است، محتیای ادبی و ساختاری 

 زیارا روش پژوهش تأکیدی است بار مف ای  م اانی گیتاه؛      ،والعردار خیاهد شد. درخیو مشاب ی بر یکسان

 هاست.بینیم که شعر، گنج مشترک هم  انسانکنیم میل میچه بیشتر تأمّباور او هر به

برخای از  »کاه   ددارمیبیان ، نیز آن انجا  شده براساسحاضر پژوهش که تطبیقی  ادبیّاتمریکایی امکتب  

 ،ادبیّاات هاسات و بیشاتر بار آن اسات کاه      انساان   ناشی از روح مشترک هما  ،م ان آثار ادبی نایمها شباهت

 )ماسام،  «.فای شاید  های داناش بشاری و هنرهاای زیباا معرّ    ای م انی و در ارتباط با سایر شاخهعنیان پدیده به

فراتار از   ادبیّاات   عا مطال» را در تطبیقای  ادبیّاترسالت  ،از پژوهشگران همی  مکتب 5ریماک .(44-46 :5634

 (6: 5355) «هاا هنرهاای علای  و   و دیگر حایزه  ادبیّاتن ایمروابط   مرزهای کشیرهای خاد، همچنی  مطالع

رود و ی، زباانی و مفرافیاایی فراتار مای    که از مرزهای ملّا  استبینی ادبی تطبیقی نیعی م ان ادبیّات» .داندمی

: 5636 ،6)ییسات  «ها یکسان اسات فرهنر  یّکلّانسانی آن در ةرانگارد که میهای م انی میرا پدیده ادبیّات

محتییات ناخیدآگااهی ممعای یاا هماان     هم ای  است که  ناخیدآگاه ممعی یینر نظریّ ای اصل پایه» .(66

 ادبیّاات هاای نایعی   های فرعی و ساایر پدیاده  مایههای روایی و درونها، طرحتالگیها، تصاویر، شخصیّک  

ارتباطاات متقابال     ای را برای مطالعا بی ملل مختلف م ان حضیر دارند و به ای  ترتیب شالیدهاددر تما  آثار 

 (415: 5634 )مکاریک، «.آوردفراهم می ،آثار

 . پردازش تحلیلی موضوع2

افاراد بشار     و مف ای  ناخیدآگااه فاردی، روان ناآگااه ممعای را کاه میاان هما         «6م »ضم  پذیرش  ،یینر

 ،آدمیاان  نازد هما   و  هدبای شخصای   ی، ممعای، و غیار  کلّا  ؛او ایا  بخاش   باورد. بهوفزا مشترک است، به آن

وار مشاابه را در همگاان   ی از حاهت، رفتارها و تمایالت نمینهاپاره ،خالل آگاهی شخصیمشترک است و از

وان ر فطری و همگانی است و بارخالف  ،ناخیدآگاه ممعی» اونظر از (5: 5633 ،4میرنیر.ک: دهد )بروز می
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2. F. Jost  
3. Ego 
4. A. Moreno  
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از  ؛یکساان اسات   ،کاس ما و نازد هماه  بیش در همهوفردی، برخیردار از محتییات و رفتارهایی است که کم

 «.یاک از ماا وماید دارد   فردی است و در هر دهد که دارای ماهیتی فیقمی مشترکی را تشکیل  زمین ،ای  رو

(5653 :54) 

 الگوکهن. 2-9

هاای  هاای زیساتی هار فارد، هیاه     هاای فاردی، یعنای تجرباه    هیناخیدآگاهی گذشته از هر که معتقد بید یین

ایا  بخاش از    افاراد بشار اسات     گیرد که فصل مشترک و میراث روانی هممیتری از روان را نیز در برررف

 :5635یااوری،  ر.ک: نامناد ) الگای مای  ک ا  یاا   5تایپناخیداگاهی ممعی، و محتییات آن را آرکیرا  روان

باه رفتارهاایی   افکاار غریازی و ماادرزادی و تمایال      ،الگی یا همی  میراث روانی مشاترک  ک  ،او باور(. به46

، تصااویر و  الگای ک ا  دهناد. از ایا  رهگاذر،    انجاا  مای   ،شدهتعیی ها برطبق الگیهای ازپیشاست که انسان

 الگای،  ک آگااه بشار راه یافتاه اسات.    باه ناخید  ،ر پادران باساتانی  هاای مکارّ  اثار تجرباه  رسیباتی است کاه بر 

مشابه تجارب افاراد دیگاری اسات کاه      بیده و ترکها مشانسان  محتییات ناخیدآگاه ممعی است که در هم

 .(653: 5663شمیسا، ر.ک: )کنند می زندگی ،های دیگردر نقاط دیگر دنیا و در زمان

 الگو در آفرینش آثار ادبینقش کهن. 2-2

 «کناد مای  معرّفای ادبای   ب تجرة دهندا را عناصر اساسی شکلیهالگک  » نیز 6فرای ، نیرتروپبر یینر افزون

تن ا در ذه  هنرمناد باه    ،افراد بشر دارد  عناصر که ریشه در ناخیدآگاه ممعی ذه  همای  » (64-65 :5366)

یاباد و از  ظ ایر و باروز مای    ،شکل نماد و اسطیرههای هنری بهرسد و در آفرینشمی های خیدآگاه ذه هیه

های فاردی و خاید   گاه تعقیب الگیهای عاطفی مستتر در زندگیتجلّیکه ابزار شاعرانه، ب تری  ت همی  روس

الگاییی  هاای ک ا   باب تجربیات مشترک انسانی معاصار باا مادل   تفحص و تحقیق در تری  محلّشعر نیز م م

   (3: 5364، 6)بادکی  «.آیدشمار مینسل گذشته به

 ملل مختلف جهان   ادبیّاتها با تشابهات ادبی در گوالبودن کهنشمولجهان رابطة .2-3

 فار، )شاایگان  «.اناد مفاهیمی م انی ،ساله دارندلیینیای چندی  مکه ریشهدلیل اینبه»الگیها ک  یینر،  باوربه

داشات  زماان و   بادون درنظر  ،الگی م انی است و از ذها  و روان انساان  ک  » برآن است که او. (563: 5631

رغام مساائل   علی ،در آثار ادبی ملل مختلف م ان»ای  است که  ؛(63: 5661 )گیردن، «.یابدیم هستی ،مکان

 5636)شمیساا،  « .ی اسات ارواح بشاری و انساان کلّا     مزئی و فردی، بیشتر با نکاتی میام یم که مشترک هم

 رفالگااییی مشااترک و ر خاسااتگاه ک اا  ةدهناادحقیقاات نشااانی و مشااترک در( ایاا  مسااائل کلّاا65 :الااف
                                                                                                                                             
1. archetype 
2. N. Frye 
3. M. Bodkin 
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 هاست. آن

 البیاتی عبدالوهّابو  خیّامهای الگوی مرگ در سروده. بررسی تطبیقی کهن3 

ل م اان بایده کاه از نماادینگی بسایاری هام       مایه در تجرب  شعری شاعران تاراز اوّ تری  درونمرگ، محیری

، کاالت آدیناه یدی وسا )« ور آن برکنار نماناده اسات  هم از سای  پ نا هیچ اثر ادبی»م، برخیردار است و لدر مسلّ

ای گیناه حای انساان و از آن مملاه مارگ را باه     هاای رو خاید، آرزوهاا و رناج   در رباعیات  خیّا  (.553:5633

سایی کارة زمای  و    فساانی و درونای انساان معاصار در آن    دلیق مطابق با حااهت ن طیر بهتصییر کشیده که  به

 ؛لحااظ زباانی اسات   لحاظ مکانی و چه بهی و چه بهانلحاظ زمچه به خیّا ها دور از خاستگاه و زادگاه فرسنر

بااب  و شاعر و اندیشا  او در   خیّاا  های بنیادی  بسیاری باا   البیاتی عرالی، شباهتعبدالیهّابکه در شعر چنانهم

مااری بایده و    (6)گمشنیز ای  اندیشه بر زبان کسانی چین گیل خیّا ها پیش از یابیم. سالمرگ و زندگی می

و اندیشا  ساترگ او کاه از اعمااق ضامیر       خیّاا  به خاید معطایف داشاته اسات. اعتقااد راساتی        ا ذه  آنان ر

 ناخیدآگاه او برخاسته، مرگ و نیستی است:  

 مااز در دل خاااک، هاایچ منزلگااه نیساات
 

 کیتاه نیسات   ،هاا ی  فسانهمی خیر که چن 
 

(5666 :63) 

از رهگاذر اندیشا  مارگ اسات و     ز فرصات زنادگی نیا    شامردن غنیمتبه لزو   خیّا ی بازگشت فکر حتّ 

 (:553: 5653 ییسفی،ر.ک: های حیات )شدن هم  زیباییف بر نیستتأسّ

 خیش باش و میندیش کاه م تااب بسای   
 

 ک خیاهاد تافات  یبهر خاک یکس اندر 
 

(5666 :36) 

دعایت  ه ل و اندیشه در مرگ و ناپایداری دنیاسات؛ نا  گفت  از می و شراب نیز از پیامدهای تأمّهمچنی  سخ 

 نیشی:ساری و بادهگبه می

 کاری چه کنی که باا امال باشاد مفات    
 

 باید خفات می خیر که به زیر خاک، می 
 

 (63)همان: 

نتیجاه، غام و انادوه    است بر بیم و هراس از مارگ و در باشی، سرپیشی عای ظاهری خیشهمه ادّ، ای دروالع

   (:561: 5633 ،کالتآدینهو ت مرگ و نزدیکی آن )ر.ک: سیدی فراوان شاعر، از والعیّ

 نااه یاااغاام آن خاایر  کااه دار    یتااا کاا

 یسااتپاار کاا  لاادح باااده کااه معلاایمم ن 
 

 نااه یاااگااذار  ،دلیعماار بااه خاایش یاا و 

 نااه  یاااد  کااه فروباار ، باارآر     ی کااا
 

 (513: 5666خیا ،)
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ه مارگ  لکا نادارد؛ ب اختصااد  یا بیاتی یا هار شااعر دیگاری     خیّا مرگ و هراس از آن، به یعنی ، ای  اندیشه

ت مارگ و  ی دارد. اندیشا  لطعیّا  ای است کاه در خااطره و حافظا  ممعای نایع بشار ماا       همچین زخم ک نه

ایا   »شاده و  هاای شاعری بیاان    تکه در تما  سانّ بل ؛تن ا در شعر ای  دوها، نهبیدن آن برای تمامی انسان حتمی

دمیدن ناخیدآگاهانه باه محتییاات   نکه با ما (55: 5636 ،حمیدی بلدان)حیدری و « خیال نیرومند شاعر است

؛ تصاییر یاا   هماان( « )ت بخشدرا در تصییری خاد، ابدیّای  اندیشه »تیاند ی نیع بشر، میناخیدآگاهی ممع

 )شافیعی کادکنی،  « الت و عیاطف عالی ذه  بشری ن فته استای از تأمّسییش، مجمیعهای که در آنپرده»

5631 :66)  : 

   اسات ناا  ،ک ناه ربااط را کاه عاالم     یا  ا

 اسات  یده واماندة صد ممشکاست  یبزم
 

 آرامگاااه ابلاااق صااابس و شاااا  اسااات    

 ه صد ب را  استاخیابگ است که یگیر
 

(5666 :66) 

ا در ایا  اندیشاه باا    دارد؛ امّا  خیّا ... که با ای فکری، فرهنگی، زبانی، نژادی وهتمامی تفاوت باومیدبیاتی هم 

 خیّاا  هاای  برابر حتمیت مرگ، راهای ماز هماان تیصایه    کند گاه دریعقیده بیده، اذعان مرأی و همهم خیّا 

 :  ندارد: شعر و شراب و زن
 (  99: 3991.« )إمرأًة َتکفینیکوَز نبیٍذ وَ عٍر وَ إنَّ دیواَن ش فأقول لکِ  یام قبیلِة عمر اخل ِعدادِ  ...فلتضِعی يف»
 و زنی مرا بس است.( شعر، و سبیی شراب فترد تا برایت بگییم که شمار بیاورهعمر خیا  ب  لبیل ترممه: مرا از)

 گیید:  می خیّا که همچنان

 چه داند که چه خیاهد بایدن  یب،کس غ
 

 و معشاایق و بااه کااا  آساایدن  یاادبا ی،ماا 
 

(5666 :513) 

 شناسد:اهی مز می و پیمانه نمیگگریز خیّا همچین  ،بیندبار میبیاتی که انسان را تیرخیردة سرنیشت مرگ

ررم أ فَلَن رررِص اللا   ا ررو و يفالبحرررو وِمررر َو ااررَک العرردَو ِدِ رَ ررمدأ وَ  لفرررا أ أممَمررکَ اإایَک وَ » َط یلررَة ّتارری ی رر و کررِِّا مکررمٍن  رررَص ا َِ
 (90: 8، ج 8002) .«برکِة الناَهم  يفاخلمم أ

 /کارده،  رهماا را محاصا  مارگ هماه   /کمی .رویت دریاست و پشت سرت، دشم  درکه روبه /کنی مبادا فرار)ترممه: 

 روز بیفتند.(  در برک /خیارانپس بیا یک امشب را می بنیشیم تا می

ای مایاه درون ،دهاد و دفترهاای شاعری بیااتی را تشاکیل مای      خیّاا  مرگ و نیستی که شالیدة اصلی رباعیاات  

ی هاا تری  دغدغاه الگییی عمیقی داشته و یکی از م مشرق و غرب خاستگاه ک   ادبیّاتم انی است که در 

. در تما  دفترهای شاعری بیااتی همای  اندیشاه؛ یعنای اندیشا        آیدشمار میتما  اندیشمندان م ان بهمشترک 

هاایی مانناد   ی مش ید است؛ ساروده طیر مدّای بهالگیی ک   و اسطیره مثاب حاکمیت مرگ بر پ ن  گیتی به
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، خاید گایاه   ا یرمة ا رو  يفاز دیایان   «یالِد َوا َرو  عر ا»، «و ةعر ا و  والثا » ،«ا ب ا و  يف» ،«الغرانطة ا و  يف»

 عاست:  ای  مدّ
م  ال ا  أتبعو موتی يف» ُو يف يذي ه الطویِّأ هم م عِ ّز ٍٍ ِمرر ا وردا أ عم یرًة مسرَء ارمِّ اللایرِِّ وَ   تررق ألنغرم أ تغرمزلو الالاراللأ ت رولو اکرأ
 (31: 8، ج من)مه «تَعمل! يل

اهاا و  زیار آسامان شاب وآو    ،مرگ است که برهنه /کنم.یهنی خیابان دنبال میط )ترممه: مرگ خییش را در ازدحا 

 گیید: بیا!(و به م  می /کندبازی میها عشقبا سایه /رلصد؛در مامی از شراب می /نیاها،

شاییة   ،افکناد چاه میانشاان مادایی مای    ای  محیر اندیشه و دغدغ  فکری هردو شاعر، مرگ است ولی آنبنابر

 راند:  ای از مرگ سخ  میهیچ طعنه و کنایهپرده و بیاست؛ بیاتی پییسته و بی آنبرخیرد با 
 (  398: 3)مهمن، ج  .«یأحنرو جیِّو ا وِ  ِد َجامنوتَ حنرو مَ »

   ما مردگانیم ما نسل مرگ رایگانیم.( :)ترممه

ّوأ قدَّ ِ  ا َوَ  َعلی الَب رفهذه الطا » یا:  (353 :8، ج مهمن).« بیعةو ا  نم
   ر ساخته است.(نیع بشر مقدّای  طبیعت زیبا مرگ را بر ترممه: )

 کند:نالد و مترادفات آن را تکرار میبیشتر با طعنه و کنایه از مرگ می خیّا ا امّ

 نشااد یاارهچ یکسا یچبار چاارل فلاک، هاا  
 

 نشااد  یرساا  ی زماا ی،وز خاایردن آدماا  
 

(5666 :33) 

 :شیددیده میکه چرا م ان فناپذیر است او از مرگ و این وهاند ،خیّا ... و 66، 65، 43های همچنی  رباعی

 چارل ک ا    یا  کاه ا  یمنیش به خرّ یم
 

 ناگاااه تاای را چاای خاااک، گردانااد پساات 
 

 (66: همان)

ی از مارگ دارد، ایا  تارس را باا     کاه تارس عمیقا    خیّاا  خایرد.  چشام مای  هاای او باه  ی  اندوه در هم  ترانها

 :کاهدباشی، از هراس مرگ میخیشا گیرد و بشمری نادیده میغنیمت د 

 اسات  دمای  ،تی کا  چی به یعطبا یبترک
 

 اسات  یساتم  ،اگرچه بار تای   یرو شاد بز 
 

 (65 )همان:

از ترغیاب باه    خیّاا  شاک هادف   بی. های زندگی، ماودانی استنمایاید که لحظهچنان می ،«می» خیّا نظر به

تاری   ن زنادگانی اسات. م ام   هاای شاادما  لحظاه ز خایارگی نیسات؛ بلکاه شاراب، اساتعاره ا     می، ترویج مای 

 (566: 5633 )ر.ک: نیکیبخت و گارا، هایش به ای  لرار است استدهل

 :است زندگی کیتاه و مرگ در کمی  :الف
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 یمدهار، مقا   یا  مقاا  ماا در ا   یستچین ن

 یمو باا یاد  و محاادث، امّ یمز لاد  یتاا کاا 
 

 یماست عظ ییو معشیق، خطا یمیپس ب 

 یمچه محدث چه لد انم  ،چین م  رفتم
 

 (516)همان: 

 چه خیاهی شد:   ،دانی پس از مرگنمی ب:

 نتااایان دل شااااد، را باااه غااام فرسااایدن 

 چه داند که چه خیاهاد بایدن   یبکس غ
 

 ولت خیش خید به سنر محنت سایدن  

 و معشاایق و بااه کااا  آساایدن  یاادبای ماا
 

 (513)همان: 

دوبااره، خاید    تیلّاد داناد.  دوبااره مای   تیلّاد زما  آباادانی و   ه ا بیاتی بیشتر نگاه مثبتی به مرگ داشته و آن راامّ

 الگی استیار است:  ممله باورهای نخستی  نیع بشر بیده و بنیان آن بر ک  از

 (821: 8ج  ،8002) .«َب ا یمَة ِلآلخریرِمر أجِِّ أن أهِ  و أأمو  إنا »
 (تا به دیگران زندگی بخشم.میر / م  می )ترممه:

 یاتیالب عبدالوهّابو  خیّامشعر دوباره در  تولّدمرگ و  یالگوکهن یقیتطب یبررس .2-3

« تیان آن را نتیج  همسانی طبیعات و حیاات و انطبااق آن دو دانسات    دوباره که می تیلّدالگیی مرگ و ک  »

 ی ازتایمّ  و بیاتی که مبناای مشاترک حجام لابال      خیّا تن ا در شعر نه ،(666: 5636 )علیی مقد  و ساسانی،

به خاید اختصااد    (4)ل ادبی م ان را چه در دوران گذشته و چه در عصر حاضرعر شاعران بزرگ و تراز اوّش

 :  داندروی زمی  میتفییر و دگرگینی و ساخت  ب شت م  دهد. بیاتی، مرگ را مقدّمی

: 8، ج 8002) .«ر جدیردِمر دیردأ نثرو و ر جَ ِمر ضو رفدیردأ نَرر جَ مِ  حنبَ أ نم لکنانم نووَلدو ِمر َجدیدغربتِ  مَنو و يف ... منو و واِقفنیأ»
850-853) 

دوبااره   /شاییم، دوبااره عاشاق مای    /شاییم، ا دوبااره زاده مای  میریم؛ امّ.. در غربت خید می/ .میریم)ترممه: ایستاده می

 کنیم.(  دوباره انقالب می /تابیم،زنیم و رو برمیسرباز می

هم گارا باا  یی که در یاک دیادگاه ثنییّات   هامعنا که بی  پدیده دیبی  است؛ بنگاه بیاتی، بیشتر نگاهی وحدت

کننادة یاک   عنایان تکمیال  و باه کناار هام   های متنالض زنادگی را در اتی ملیهبیند. بیاند، تفاوتی نمیمتنالض

در  ،ساطحی، ماز ناابیدی پیاامی نادارد      یای که در نگاهگینه است که صحنهدهد و بدی نشان می ،مجمیعه

 شید:  ی  زندگی میع ،شعر بیاتی
 :8، ج )مهررمن ...أجررِِّ أن أهررَب ا یَررمةأ إلیررکَ أموررو أ ِمررر  إنا  يای آکلرر ای خیرروَ  العنکبررو أ َو ررَ  أخیررَک ّیررمًأ يای آکررالً َ مرر»

821)   
 /میار  م ! م  می ای خیرندة /ای تارهای عنکبیت! /خیری!زنده میکه گیشت ت  م  و برادر  را زنده)ترممه: ای آن



 9333(، پاییز 33)پیاپی  3، دورة دهم، شمارة نامة ادبیّات تطبیقیکاوش 921
 

 (  ..ی زندگی بخشم.ت تا به

 زیارا آمیزتار اسات؛   کناد؛ گاییی زباان بیااتی راز    عمال مای   خیّاا  تار از  چه یافته، پیچیدهبیاتی در بیان هنری آن

 تر است:  مکشیف باطنی وی، مدرن

ّور ا  أدفررو يف أمررو أ - مک روَ  ال لربِ  -لَیرِِّ َخریررمل ا وردن الَعربیرةأ يف لکر ا  أتولاردموردٍن    أوولَرد يف» ال غملررَب  ول:أأقوروَ  أغرانطرَة 
أ َوأّررر و ِشرر  :8 ، ج)مهررمن .«أمررو وَ  تولارردمرردٍن َ   ألولررَد يف أهنررضو ِمررر بَعررد ا َررو أ وأمررو أ وَعلرری أ  ررَفِة ا نفرریأ يعر إالا ا ورربا

192)   
 در / .میار مای  -شکسته دل -اییزیِ ش رهای عربی،/ ا در شب پامّ /اند؛شی  که زاده نشده)ترممه: در ش رهایی زاده می

 /میار . سایزانم و مای  / شعر  را میت.چیره نیس ،چیز مز عشق/ هیچگییم:و می /شی غرناط  عشقم به خاک سپرده می

 اند زاده شی  و بمیر .(تا در ش رهایی که زاده نشده /خیز برمی ،پس از مرگ، بر سنگفرش تبعیدگاه

الگیی مارگ و  ک   ؛(613: 5631 فر،یگانشا« ).الگیهای ناپیداستسمبل، صیرت عینی ک  »باور یینر به

ای پرناده  ،عنقااء »شید؛ می تجلّیچیز در نماد عنقاء؛ مرغ اساطیری آتش مدوباره در شعر بیاتی بیش از هر تیلّد

: 5335 ،شاید )ر.ک: میلیبار  گیارد و زناده مای   ای که پس از مرگش، از خاکستر خیدش مان میاست افسانه

ساااخته و در آن آتشاای  ،کااه پیاار و فرتاایت شاادگینااه کااه پااس از اینباادی  ؛(56-3: 5336 ی ،سااعدالدّ ؛616

 تیلّاد پاس از سایختنش از خاکساترش، عنقاا یاا سایمرغ دیگاری م        ،انادازد سپس خید را در آن مای  ،دمد می

   :(36 :5336 البطل، )ر.ک: شید می
أ ...أدفرو وجهی يف» ُو رب و عما رةو لِلنارم أ َولکررا النامَ أذخرذو شر الممً سر أقرولجِر وَ ّتای الفَ  انِ   فمارِهم ا َمراّ َوأَ قو کَِّ الَعن رمِّ َوتَو
 .(132 :8، ج 8002) .«َوَتطریو إلی أ ٍض أخری الفجِر  َممداً  يف

 /ا آتاش امّ /کنم؛به آتش سال  می رلصم./دمان میکنم و تا سپیدهمی)ترممه: صیرتم را در آتش سرل گیسیاش دف  

 کند.(شید و به سرزمی  دیگری پرواز مید ، خاکستر مییدهپایشه سع آید وشکل سیمرغ درمی به

 «إلری ع رتم  قَرماد ّربا »دوباره در نماد عنقاء یا لقنیس در سارودة   تیلّدالگیی مرگ و ک   تجلّینمین  دیگر 
 :  شیددیده می

ٍِ اخلملِرمو ِمرر انِ  ال ارحرِر وَ ةأ وولِردِ  ِمرر زبرِد البَ دَ وأنثری واِعر أنرءِ  طفلة  » أ قمَمرء ِمرر ا َروِ  وعرمَد  َرٍر بوِعثَرءعَ ةأ کولَّمرم ممتَرء بِ دَ و
ّو ا َضم ا   (809 :8، ج )مهمن .«لِلالاهو أ أنِء عن م

 /؛ایهای دریا و از آتاش خیرشایدهای ماویادان آفریاده شاده     که از کف /)ترممه: تی کیدک و زن میعیدی هستی

 (هایی.نتی لقنیس تمدّ /کندو ظ یر مید شیدوباره زنده می /ای بمیردزنی که هرگاه در دوره

دیاده   نیالکتمبرة علری الطار دوباره پییسته در مریان است ولی پیش از همه، در دیایان  تیلّدمرگ و  در شعر بیاتی،

 شید:  می
   (812 :8، ج 8002) .«جوااص آفمٍ  ِبال زاٍد َوممّ يعمَ  وِت نوا أ ّممالً مَ ...أننتالرو البعَث ألوَف ال ا »
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حمال   اد و تیشه و آبی، مرگم را با خیدهیچ زکه بیحالیدر /؛ا دوباره تیلّدراه که چشم بههزاران سال است )ترممه: 

 پیمایم.(و آفاق را می کنممی

نشاینی ایجااد   مرگ و هساتی، هام   طیر کلّیبهدوباره و  تیلّدمیان دو پدیدة مرگ و  ناخیدآگاه بیاتی ،بنابرای 

، خیّاا  حاال، ذها  او همانناد    ال ای  دو به یکدیگر است؛ با ایا  صدنبال اتّو ناخیدآگاهانه بهند و مشتالانه کمی

 مرگ است:   تیمّههمیشه م
ج  ،8002) .«هرذه الزامرمن ِة ا ف روَدةأ يفلَِبعرِث اننار أیت داخرِِّ انن رمنأ يف الزامرمنأ ا رو و يف رِی لِلوجرودأا ََردَ  التام یِخ وَ ای قَ »
8 :361) 

در  /آید تاا هشتات شدتادا را   می /در درون انسان، /مرگ در زمان، /ای تقدیر تاریخ و سرنوشت هستی!ماه:  )ترم

 .(زندههدین دنیا رقم 

دوبااره، بیشاتر در روییادن سابزه و گیااه از خااک و گاال انساان          تیلّاد  الگیی مرگ و، ک  خیّا ا در شعر امّ

 شید:نمادینه می

 تیسااباار ساار ساابزه گر ،اباار آمااد و باااز

 ساابزه کااه امااروز تماشاااگه ماساات  یاا ا
 

 یسااتز بایاادینماا ،رناارگاال بااادةیباا 

 یسااتخاااک مااا تماشاااگه ک  ةتااا ساابز 
 

(5666 :66) 

شدن به صیرتی نایی  از  ه نخست و دگرگینی دوباره و تبدیلشدن ت  آدمی و بازگشت آن به خاستگاخاک

 کند:ن میهای گیناگین بیاصیرتاست و ای  معنا را به خیّا ات فکری مختصّ

 رساته اسات   یی،هر سبزه که بر کنار مای 

 ینن اا یبااه خاایار  ساابزه تااا  ساار پااا باار 
 

 رساته اسات   خاییی، ز لاب فرشاته   ییگی 

 رسته اسات  روییسبزه ز خاک هله ی کا
 

 (36 :)همان

 شید:  می تجلّیگیاه م ةدوباره در رویش دوبار تیلّدالگیی مرگ و های بیاتی نیز گاه گ  در سروده 

 ِب إلرری عو ررر..أ رالرر عَ َمرریِ  وَ الرررا  مررعَ  يجیررِّأ أُررِّو أو اقرر کررِّاِ   أ أقررو و بعررَد ا رروِ  يف  ررتحیِّأ أد َجو دألکفررمِن لکنارر بوابررِة ا يفأمررو و »
 (101 :8، ج 8002)« ...مدااِر العمش نیأ أ رخو ِد وتی

هاایم  بارگ  /،خیز برمی ینسل ن هرپس از مرگ در میا /اشانند؛ امّپیبر م  کف  می /میر ،ترممه: در دروازة محال می)

   (...آور بانر برمی ،بر مردگان /،بر به ش رهای عاشقان می /،گیاه را با باد و

آغااز فصال ب اار     ،شناسان، مراسم باروری و آداب مذهبی که مربیط به رشد گیاهان و زماانش مرد  باور بهبنا

هاا را مربایط باه مراسام     بیشاتر اساطیره   5فریزر است، نمایشی مربیط به نیزایی و رستاخیز معنیی است. میمز
                                                                                                                                             
1. J. Frazer 
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ویاژه درباارة   دوبارة ساهنه را به تیلّدمرد  مصر و آسیای شرلی، مراسم مرگ و »داند: دوباره می تیلّدمرگ و 

خیازد  میارد و دوبااره از بساتر مارگ برمای     ساال مای  صیرت خدایی که هرتی که آن را بهزندگی و حیات نبا

هیی لحااظ ماا  ها، بهها و نا نرغم تفاوت در مکااند که علیپاداشتهو تمیز بر ونیستحت عناوی  اوزیریس، اد

 :(553: 5635، و همکاران گری « )یکی هستند
 (116 :8، ج 8002) .«ا یتة بیعةِ وح إلی الطا إّتفلوا بِعودة الرا  بیعو وکمنوا کولَّمم عمَد الرا »

 گرفتند.(مان را مش  میه طبیعت مرده و بیبازگشت روح ب ،گشتمیگاه که ب ار باز)ترممه: هر

 کند:  باروری زمی  و مادر زمی  اشاره میبیاتی بارها به
ُیءو زنب رمً »  .«دیرردةالرة جَ کرَِّّ  َ   تولارد عیرردةأ أِلمِانرم األ ض الاريالبَ  دینرِة الفم رلةِ أ بِرَثمِر الرردَّواّأ  رنعءو  جرمً ِمنرمو لِلمَ بِرَثمِر اخلوبرِز إشر

   (61: 8، ج )مهمن
بارای مادرماان؛ زمای      /ش ر دور سااختم از آن، تامی برای آرمان/ به لیمت دارو، /)ترممه: به لیمت نان، زنبقی خرید 

 است.( که هرلحظه، درحال زایشی

 (96 :8، ج )مهمن .«جمجِمر وجِع األ ض وِمر تک ِاِر الزا  ِمر زبِد البحر َوِمر قَرا ِة األمواجأ الب رو الفمنوَن یووَلدوَنأ»
 شیند.(ها زاده میاز درد زمی  و شکست  شیشه /ها،از کف دریا، از آرامش میج /های فانی)ترممه: انسان

شدن انسان به خاک و دگردیسی تا  و خااک   ، همچنی  در تبدیل دوباره تیلّد الگییک   ،خیّا  در رباعیات

 د:یابمی تجلّی کیزه و سبیی سفالی ، به ،آدمی

 اسات  مازدوری  ةخیارکیزه که آب ی ا

 سات  یکه بر کف مخمایر  یهر کاس  م
 

 ساااتیو دل دستیر ساااتشاه یااادةاز د 

 ساااتیو لاااب مستیر یاز عاااارس مسااات
 

(5666 :66) 

دوباارة او   تیلّاد شدن انسان به خاکساتر و  ؛ یعنی مرگ و تبدیلالگیی ک  های بیاتی نیز گاه همی  در سروده

   شید:دیده می در لالب گیاه و سبزه و درخت
هیکرِِّ  بعرَد غرٍد يف يسرنلت  سرتکرو األشرجم أ أيوعمشر  يسرتکروو الغمبرةو ای معرمن  فی غمبرِة الرامرمدأ ملو ج می أ بَحء امدأأو »

 (83 :8)مهمن، ج .« األنوا 
زودی خیاهاد بالیاد. ای دوساتدار و    ایا  بیشاه باه    /باه گاال و خااک تبادیل شاده،      /در بیش  خاکستر، /)ترممه: پیکر 

 (  .و م  و تی، در معبد روشنایی دیدار کنیم /د باشد که درختان ببالندزو /آغیش م ! هم

هاسات.  قات انساان، از مضاامی  مشاترک اساطیره    مضمین روییدن گیاه از انسان یا خاک انسان یا از متعلّ» 

یاب از لبار   ترتشید باه های پاتریینا و میسکانتیس که گفته میشید به نا در اساطیر راپنی از دو گیاه نا  برده می

در ( »61: 5666، 5)پیگایت « .روییاده اسات   ،ی غرق کرده بیدنداپسری عاشق که خید را در رودخانهدختر و 
                                                                                                                                             
1               
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نماید روشا  ایا      ،شاید شکل روییادن گیااه نمایاان مای    دوبارة سیاوش در شاهنامه که به تیلّداساطیر ایرانی، 

و  5ایشاتار و تمایز، اساطیرة ییناانی ادونایس      ری  النّهای بی سطیرة سیاوش شبیه اسطیرهالگیی ک   است. ا

هاای بیااتی، نماید    ( کاه در ساروده  635: 5666 )ب اار، « اسات  6، اسطیرة مصری ایزیس و اوزیریس6افرودیت

 اری ، باانیی مارگ و آفارینش     النّایشاتار در اسااطیر بای    »دوباره هستند.  تیلّدالگیی مرگ و روشنی از ک  

  (64: 5666، 4کال)مک.« است

یاک خادای شابانی اسات، وی از      ت منسی و منر است و تمیز، معشیقِ ایشاتار و ابیّشتار ال   عشق، مذّای»

کشاد، محبیبا    ولات کاه گاراز، تمایز را مای     آن»شید: ( گفته می66 )همان:« .کردباروری فصلی حمایت می

گرداناد کاه ایا     یکناد و پاس از رناج فاراوان، تمایز را باه زمای  باازم        وی؛ ایشتار به عالم فرودی  سافر مای  

بلحااج،   ؛64-66: 5636، 6کنادی -)دیکساین .« آیاد شامار مای  عنیان سرآغاز زنادگی دوبااره باه   بازگشت، به

یاا مرگای اسات    تری  آن، مرگ برای زندگی (. ای  اسطیره، مشتمل بر مفاهیمی است که م م56-53: 6114

گر پایاان زنادگی و آغااز    نو تمایز، بیاا   اساطیرة ایشاتار  ، بیان دیگار به ؛پی خید، حیات و رستاخیز داردکه در

 (:65: 5331، در هر سال است )زروق دوبارة آن
وإذا  أ َوإذا ِدللایرِِّ یَنهرم و وتَنهرم و الَ ردوودأ الرٍم کرَِّ العوَرو  م انَدتَک ع تم و ِمرَر ال رِر َوَمردَّ  یَرَدهم ذاَص انلیردأ َوانطَرَو  يف لَّمکو »

روخو َکملطِافِِّ الَولیدأ أکفمنِمِ  ِد یِاِء ا ود َِج يف  .(801: 8، ج 8002) .«بعَد أن د َکمو الکمِهرو دخلوبِز وِد مِّ الطَّهوو  یََ
/ ناگااه  پیچاد، تما  لحظاات در یاک لحظاه مای     /شید،ها آب میزند، یخصدایت می ،)ترممه: هرگاه که ایشتار از لبر

کاه  / پاس از آن همچین فریاد نایزاد  ؛زندفریاد می ،شدهپیچکف ة و ناگاه مرد /ریزندمیریزد تما  سدها فروشب فرومی

 کش کرده است.و متبرّداده تط یر  ،کاه  او را با نان و آب پاک

در غیاب ای  دو، لحطای و سارما در   » ،کنددنبال همسرش تمیز به م ان زیری  سفر میگاه که ایشتار بهآن 

خادای  « إیااء » ،کاه ایا  حادثاه رل ندهاد    ند بارای این ک دید مییابد و آنان را به نابیدی تعالم مردگان راه می

در گیاهاان و  گاردد و زنادگی   میهماراه تمایز بااز   فرساتد. ایشاتار باه   ها، رسیلی برای ایشتار مای بزرگ بابلی

 (545: 5633، عرفات )الضاوی« .افتدمریان میحییانات و کائنات به

مرَع الرذِِص َونورواِح  يلِاِلی شرفمَه هرذا األسرِد انَرری أ َوانتالررِ برَ انِرا أ وَ  يإملَئِ  يومِ أ قم ع تم و دبِّو مسَء َقَدِ  الزاممِنأ تنتالرو البعَث فی»
 (99 :8، ج 8002) .«هذِه اخلَرااِب الکئیَبة لتنزلی األمطم أ يفوَ  أالرای 

های ای  شیر زخمای را  و لب /ک برخیز سبی را پر  /دوباره است. ایشتار! تیلّدبه انتظار  /های زمان)ترممه: بابل زیر گا 
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 باران ببارد.( /های افسرده،باید در ای  خرابه /!ها و صدای غمناک باد به انتظار بنشی و با گرگ /تر ک 

َاو ة والالاِّ»در سرودة  دوبااره در اساطیرة ایازیس و اوزیاریس؛ خادای خیار و        تیلّدالگیی مرگ و ک  ، «ال

. بیااتی ایا  اساطیره را در    اسات  هنماید یافتا   ،سیمری اسات  - ابلیصری که همگ  تمیز در اساطیر ببرکت م

ی بیااتی  طایر خااد بارا   طایر عاا  و عاراق باه    های عربی باه برد. سرزمی کار میت عربی به  رستاخیز امّمسأل

هاا  هایش را از دست داده و اگر باه ایا  پااره   آید که برخی از پارهنظر میپاشیده بههمچین تابلییی زیبا و ازهم

هاای عربای   اش که شبیه زیبایی سارزمی  رفته، زیبایی ازدستشان بازگردندشید تا به مایگاه اصلیامازه داده 

رفتاه نیاز باه آن پییناد     های ازدست، بازخیاهد گشت و پارهحاد و همبستگی مرد  آن استیا عراق در زمان اتّ

شتگی آدمای و غربات عشاق و منابش و     های شرق و از سرگناز مرگ تمدّ»خیاهد خیرد. بیاتی در ای  فضا 

 (:561: 5633)الضاوی عرفات، « گییدهای عربی سخ  میتخیزش ملّ

ّو هررذ» َعررء أجررزا ِِو َارر يلررو  قَررمأو ِة اِ َمزاِقَرررمال َعررء لَعررمَد أوزو یرر ...وإهنررمَ ِ  األسرروَ  أ إَذن لَ مَمررء دبررِّو ا وحَُ ِِو أ ِمررر قررررِِه ا  لَرررو 
 (91: 8 ، ج8002) .«ا و وول أ ونوزَِعء أنیمصو هذا الغولِ  هولأ ألَزَهَر الرَّممدو يفا َج ِمر غَیمِهبِ  (5)ا مای

ها و باروهاای فروریختاه اگار    .. برج/ .بابل سیخته برپا خیاهد شد ،/)ترممه: اگر امزای ای  تصییر پراکنده، ممع شید

تر در کشاتزارها باه شاکیفه خیاهاد     و خاکسا  /اش از ظلمات ناپیادا بازخیاهاد گشات    از لبر آبی /ممع شید اوزیریس

 های ای  غیل کنده خیاهد شد.(و دندان /نشست

کناار  ه دربتّا د، الیابا مای  نماید دوباره در اساطیرة ایشاتار    تیلّدالگیی مرگ و در همی  سروده، ک  همچنی ، 

 ایزیس و اوزیریس:  

ّو هذِ لَو » وَعء أجزا ََو َِة ا وَمزاِقَمأ يِِ قَمأإَذن لَ مَمء دبِّو  ال أ ةزَنبَ رأ فراشرة  و انَنرماِر ا وَعلا رة َوَ فا يف تنَفضو َعر أامِِلم الرَّمرمدأ ا وحَُ
 (91 :8، ج )مهمن .«َعلی سریرِهم تداعبو ال یثم  يوه وابَتَ َمء ع تم أ

اش ماماه / خاکساترهای ریاز را از   پا خیاهد خیاستگرفته به/ آنگاه بابل آتش)ترممه: اگر امزای ای  تصییر گردآید

کاه بار بساتر    حاالی / درلبخند خیاهد زد افشان خیاهد کرد و ایشتار/ بالپروانه و زنبقی /های معلقدر باغ /خیاهد تکاند

 نیازد.(گیتار می

 گیری. نتیجه3
ناخیدآگااهی ممعای    و ناپیادای  های ررفو بیاتی شاعران ماودان و پرتیانی هستند که خاستگاه اشعارشان، هیه خیّا 

گییاد؛ خاساتگاهی کاه    بشر ساخ  مای  نیع های تری  آرزوها و ناکامیو از همی  روست که شعر ایشان از عمیقاست 

تار یاا بعادتر از    بلکه ایشان را با کسانی که بسیار پایش  زند؛روزگاران خییش پییند میو همتن ا فرد را به افراد مامعه  نه

 .کنداند نیز یگانه میزیستهن میآنا

هاا از  و چین روان تماامی انساان   ن انسانی و ماهیت ناخیدآگاه آدمیآشنا با رواهستند دو شاعرانی اتی هرو بی خیّا   

هاایی کاه دغدغا     تن ا ایاران و عاراق، بلکاه تماا  انساان     ، نههای آنانسروده ر است؛ت یکسان و مشاب ی برخیرداکیفیّ
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هاای روشا  و   والاع، ملایه  گیارد. در می شید را دربرها شنیده میمرگی و ماودانگی در آنمرگ و نیستی و آرمان بی

اسات کاه    دو شااعر  شاعر  هایدفتردوباره در  تیلّدالگیی مرگ و ویژه ک  الگیهای میرد نظر یینر؛ بهک   برمست 

ساازد،  برخایردار مای  کاوانا  یینار   ناات رومبناای نظریّا  هاای بااهی تأویال بر   را از ظرفیات  شانکه اشعارافزون بر این

روسات کاه   از همای   ،ساازد مای هام نزدیاک   فرافیایی، زمانی و... باه مرزهای زبانی، م باومیددو را نیز های ای  ودهسر

ی باه  باه زماان، زباان، مکاان و ناژاد خاصّا       تیمّاه هاا بادون   هایشان تارهای نامرئی را در ررفنای درون هم  انسانسروده

هاا و  ناشای از روح مشاترک انساان    ،تطبیقی ادبیّاتکایی های مکتب امریگزاره براساسهم که آنآورد ارتعاش درمی

 است.   ادبیّاتت م انی و ماهیّ ت مشترک و مشابه روان بشر و انسان نیعیکیفیّ

ملال مختلاف    ادبیّاتهاست و نمیدهای روشنی در تایپتایپ آرکیعبیر یینر؛ آرکیتدوباره که به تیلّدمرگ و  

ملال مختلاف م اان     ادبیّاات د تشااب ات ادبای میاان    اجای هایزمینهیکی از  ؛داردایران و عرب  ادبیّاتممله م ان و از

هاا و یکای از   ترک تماامی انساان  ناپاذیرتری  باورهاای مشا   تری  و شکسات تری ، مقبیلمرگ یکی از لیی زیرا؛ است

رو ههاا باا آن روبا   ها و مکانهم  آدمیان در هم  زمان الگی که. ای  ک  یینر است ی میرد نظرالگیهاتری  ک   م م

دوباره کاه از تبعاات آرماان     تیلّدگینه که همانیابد میدر برخیرد با آن بروز  های روانی مشاب ی نیز، واکنششیندمی

 نیز چنی  است. است،ماودانگی نیع بشر 

نظار   براسااس و سات  امعتقاد   هاا ها در عای  تفااوت  تطبیقی که به بررسی شباهت ادبیّاتمکتب امریکایی  براساس 

ا امّا  ؛میاان تماامی مردماان م اان    هاا در الگیهاا و اشاتراک آن  دن ک ا  بای شامیل باومید م انیینر که معتقد است 

 های هم  شااعران و هنرمنادان نیاز   اسخها و پمیان هم  متین یکسان نبیده، واکنشالگیها درهای ک  ظاهرات و ملیهت

خصاید  . درشاید آن در متین ادبی مختلف دیاده مای   جلّیت چگینگیهایی در و تفاوت ستالگیها همانند نیبه ک  

الگایی مارگ و   های مشترک ک  یدهدو مت  از شالباومید برخیرداری هردست آمد که نیز ای  نتیجه بهو بیاتی  خیّا 

 صیرت که در شاعر بیااتی،  شید؛ بدی ی ک   میانشان دیده میای  الگی تجلّیی در نحیة های مزئدوباره، تفاوت تیلّد

سیمری ایشتار و تمیز، اسطیرة مصاری ایازیس و اوزیاریس و     دوباره بیشتر در لالب اسطیرة تیلّدتایپ مرگ و آرکی

شدن آدمی به خاک و دگردیسی آن باه  ه در تبدیلعمدطیر به خیّا ا در شعر امّ ؛شیدمی تجلّیدر نماد برساخت  عایشه م

 سبزه و گیاه و سبی و کیزه نمادینه شده است.

 ها نوشت پی .4
طایر  باه دنیا آمد. سال وهدت او در لرن پنجم در نیشابیر به  امعروف به عمر خیّ امیابراهیم خیّعمر ب   ی  ابیالفتسالدّاما  غیاث (5)

حاصال   ،قاییم اماروز ایرانای   ت؛ شا رت م اانی دارد  نیاز  نجای    ، دررباعیاات و فاسافه، ریاضایات،    ص نیست. افزون بار دلیق مشخّ

علای  طبیعای،    ةای دیگار درباار  ت معراج، رسالهای در کیفیّرساله .انجا  داده استشاه سلجیلی مان ملکست که در زمحاسباتی ا

 (55-51: 5631 )ر.ک: تیکلی طرلی، طیهنی اوست کمابیشحاصل عمر و...  نیروزنامه

هاای  تالیّا دلیال فعّ باه  (56: 5366 ،البیااتی ر.ک: ) د شاد در بفداد متیلّ 5365در خلیل البیاتی  جمعةحمد أعبد الیهاب  (6)

همی  تبعیاد   دلیلش رت م انی او نیز به (536: 5631 شفیعی کدکنی،ر.ک: اخراج، بازداشت، و تبعید شد ) سیاسی، بارها
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ر.ک: )است  ...و و پییند با بزرگان شعر و ادب م ان مانند رافائل آلبرتی، پابلی نرودا، اوکتاویی پاز، ناظم حکمت هاو سفر

 (535: 5635، یاراس

رسد حال کاه  به ای  نتیجه می .باب مرگ و زندگی استفلسفی در راتاز نخستی  تفکّو گمش، حماس  مرگ و زندگی گیل (6)

 .(511 :ب 5636 شمیسا،ر.ک: باید روح را ماودانه ساخت )، تیان مسم را ماوید کردنمی

 دوباره و ایمان بیاوریم فروغ فرخزاد. تیلّدسیمی  دانشیر و دفترهای شعر  سیوشینمانند رمان  (4)

 (.65 :5364 ،)صمیئیلدست برادرش که وی را در صندوق لرار داد و در نیل افکند است به لتل اوزیریس به ، اشارهلبر آبی (6)

 و مآخذ منابع
 .سخ  . ت ران:ازسرود باران تا مزامیر گل سرل)پیشگامان شعر معاصر عرب( .(5635) میسی یار،اس

، ناما  فرهنگساتان    ادبیّات تطبیقی، ویاژه مجلّ .شناسی ادبیّات تطبیقی در ایرانآسیبالف(.  5633رضا )یروانی، علینیشا

5 (6 ،)66-66  . 

، 5/5، ناما  فرهنگساتان  مجل  ادبیّاات تطبیقای، ویاژه   ب(. ضرورت ادبیّات تطبیقی در ایران.  5633) -------------

 .  63-5، 5پیاپی

 .6-6(، 5) 5، نام  نام  فرهنگستانمجل  ادبیّات تطبیقی، ویژههای ادبیّات تطبیقی. ج(. چالش 5633) -------------

ناما   مجلا  ادبیّاات تطبیقای، ویاژه    های ادبیّات تطبیقی در ایاران.  (. ضرورت آشنایی با نظریّه5631) -------------
 .3-6(، 6) 6، فرهنگستان

 شر.بیعان للن  ، کویت: شرکة الر  بعة األولیط  ال .یابشعر الس   يف يطور مز األسالر  (. 2891) ياملعط عبدالبطل، 
 بریوت: دار العودة. .ة الکاملةعری  األعمال الش  (. 1009اب ) الوه   ، عبدالبیايت

 . بریوت: دار العودة.ةعری  الش   جتربيت(. 2891) ----------
 شر.الن  راسات و ة للد  سة العربی  املؤس   :بریوت .)جمموعة حورات( کنت أشکو إلی احلجر(.2881) ----------
 اب العرب.دمشق: إحتاد الکت   .بعة األولیالط   .ة املعاصرةالعربی  ة تشکیل القصید يف عيبا  الش  أثر الت   (.1002بلحاج، کاملی )
 پیر، ت ران: چشمه.گردآورنده ابیالقاسم اسماعیل .از اسطیره تا تاریخ (.5666) ب ار، م رداد

 ت ران: اساطیر. .بامالن فرخی  ترمم .اساطیر راپ  شناخت (.5666) ییتپیگیت، رول

 .54-51 ،(636-636)، (. خیا  و آثار او. کی ان فرهنگی5631لی طرلی، عبدالحسی  )تیکّ

 ت ران: نگاه. ب.ررمز و اسطیره در شعر معاصر ایران و ع (.5634ماسم، محمد)

شاعر   ا  بار هاای عمار خیّا   (. تاأثیر شاعر و اندیشاه   5636) چرم ینای  شا ناز امینای   والنااز اساکندری    ؛ممشیدی، فاطمه

 .664-616، (45 ) 56، ات تطبیقیمطالعات ادبیّ فصلنام البیاتی.  عبدالیهّاب

، بربربربربریوت: املؤسسربربربربة ا امعیربربربربة بعربربربربة األولربربربربیط  ال .ین الصربربربربمدالربربربربد  ترمجربربربربة مصربربربرببا  .نسربربربربا  ااألنتوبولوجیربربربربا أسربربربربا ریها أ (.2882) جیلیربربربربو، دوران
 والنشر. للدرسات

ناما   کااوش البیااتی.   عبادالیهّاب (. چگینگی حضایر خیّاا  در شاعر     5636) محمید حمیدی بلدانحیدری، محمید و 
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 .63-65(، 51) 6، ادبیّات تطبیقی

 عارف.ت ران:  .دعلی فروغی و لاسم غنیتصحیس محمّبه .رباعیات (.5666) ، عمرخیّا 

 رکبیر.. ت ران: امیدمی با خیّا (. 5644دشتی، علی )

 . ترمم  رلیه ب زادی. چاپ اول، ت ران: ط یری.دانشنام  اساطیر یینان و رو (. 5636کندی، مایک )-دیکسین

  ناما  ناما  تطبیقای ویاژه   ادبیّاات   مجلّا  .(. فقادان روش پاژوهش در مطالعاات ادبیّاات تطبیقای     5635وند، تایرج ) زینی
 .554-34، (5)، فرهنگستان

فصالنام  مطالعاات   ای. فرهنگی تا مطالعات میان رشاته -های تاریخیاز پژوهش تطبیقی (. ادبیّات5636) ----------
 .66-65(، 6) 6، ای در علی  انسانیرشتهمیان

ربربرب بغربربداد: دار .املقربربربارن يطبیقربربرباألدب الت   جممربربربل الطربربری دراسربربربات يفالعنقربربربا  و  (.2889) ین، کربربربا  سربربعدالد    قافربربربة العامربربربة، مطربربربابل دارؤون الث  الش 
 ة.قافی  ؤون الث  الش  

نشاری  ادبیّاات   (. بررسای تطبیقای مف ای  مارگ در اندیشا  خّیاا  و معارّی.        5633کالت )سیدی، حس  و فرامرز آدینه
 .  566-556(، 6) 5، تطبیقی

 ت ران: دستان. .نقد ادبی (.5631) فر، حمیدرضاشایگان

 . ت ران: سخ .ادبیات معاصر عرب(. 5631) کدکنی، محمدرضاشفیعی 

 ت ران: سخ . .حاهت و مقامات  . امید (.5631)------------------

 . چاپ دو ، ت ران: فردوس.نقد ادبی(. 5663شمیسا، سیروس )

 ت ران: فردوس. .داستان یک روح (.الف 5636) -----------

   چاپ دهم، ت ران: فردوس. .انیاع ادبی (.ب 5636) -----------

 العامة للکتاب.املصری ة اهلیئة القاهرة:  .طیف یوسفالل   محد عبدأ ةترمج .سا ری العامل القدمیأ .(2892) صموئیل، کرمیر
مشا د: دانشاگاه    .دید حسای  سایّ  ترمما  سایّ   .ت در شاعر معاصار عارب   کارکرد سانّ  (.5633) الضاوی عرفات، احمد

 فردوسی.

ی مارگ و تیلّاد دوبااره.    الگای ای در نقد و تحلیال ک ا   (. فرایند نقد اسطیره5636مقد ، م یار و مریم ساسانی )علیی

 .665-665(، 54، )مجلّ  مطالعات ایرانی

 چاپ پنجم، ت ران: نیلیفر. .ترمم  فرزانه طاهری .مبانی نقد ادبی (.5635) همکارانگری ، ویلفرد ال و 

 .65-63(، 55، )ادبستانور. الگییی. ترمم  مالل سخ (. درآمدی بر نقد ک  5661گیردن، والترکی )

 آگه. ت ران:   م ران م امر و محمد نبیی.ترمم .های ادبی معاصرنظریّه  نامدانش (.5634) اریماایرن مکاریک،

 مرکز. :ت ران .عباس مخبر  ترمم .الن ری های بی اسطیره (.5666کال، هنریتا. )مک 

 ت ران: مرکز. . ترمم  دارییش م رمییی.یینر خدایان و انسان مدرن (.5633) میرنی، آنتینیی
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هااای خیّااا  درباااره زناادگی و ماارگ در ساانت شااعری   (. بررساای اندیشااه5633یبخاات، ناصاار و رامااین گااارا ) نیک

 .51-63(، 6/55، )مجل  تاریخ ادبیّاتهای م ان.  کالسیک

 ت ران: امیرکبیر.   ،چاپ چ ار  .خیّا های ترانه (.5646) هدایت، صادق

 ت ران: سخ . .ادبیّاتکاوی و روان (.5635) یاوری، حیرا

مجلّا  ادبیّاات تطبیقای    رضا انیشایروانی.  ای مدید در ادبیّات. ترمم  علی(. ادبیّات تطبیقی نظریّه5636ییست، فرانسیا )
 .65-66(، 3، واحد میرفت، )دانشگاه آزاد اسالمی

 . ت ران: علمی.چشم  روش (. 5653ییسفی، غالمحسی  )
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 مص البیمتعمر اخلیم  وعبد الوها  منم  البداایة يف شعرجدید كمألا و  والتا 

 1لیدا انمدا 
 یرانإحدة خدابنده، خدابنده، اة، و ة اإلسالمی  ة وآداهبا، جامعة احلر  غة الفارسی  أستاذة مساعدة فی  س  األدب املقارن والل  

 8/22/2222 ال بول:  12/8/2218 الو ول:

  ا لخاُ
جدیربد ومربن ا البحربث هربو علرب  أارباا املربوت والت   احلقربو  املتداخلربة يف حتقیربق أهربداد األدب املقربارن وفربق املربذهك األمریدربي معتمربدا  د علرب  دراسربات هذا البحث یؤك  
ني األدبربربني شربرباب  بربربة لغوسربربتاد یونربربر ملعرفربربة أوجربرب  الت  وعربربي ا معربربي واألاربرباا البدائی ربربة الال  يف هربربذا البحربربث نریربربد اسربربتيدا  ن ری ربرب االسربربتقرائي. حلیلربربيالت   –املربربن ا الوصربربفي 

ربربة لربربدا الش ربربشربرباب  واالخربربتالد يف األاربرباا البدائی ربربا  والبیربربايت بشربربدل خربرباس لدراسربربة أوجربرب  الت  الفارسربربي والعربربرك بشربربدل عربربا  وا ی ربرب د علربرب  العال ربربات اعرین. هربربذه املقالربربة تؤك 
شربرباب  بربربني األدب الفارسربربي لیربربة يف أوجربرب  الت  ة دور األاربرباا األو  اص ربربة يف خلربربق األعمربربال األدبیربربة عنربربد األمربرب  أوربربا  العربربامل وخفس وو یفربربة األاربرباا البدائی ربرببربربني األدب وعلربرب  الربربن  

ة الواسربربعة شربرباهبات األدبی ربا بربدوره إ  الت  جدیربد وهربربذا أد  صربني میدربربن مشرباهدة أسربربس مشربتكة يف أاربرباا املربوت والت    يف هربذین الن  راسربة أن ربربواألدب العربرك. ت  ربر نتربربائا الد  
جدیربربد عنربربد البیربربايت يف إ ربربار أسربربطورة ة حیربربث نربربرا أاربرباا املربربوت والت  ة متثربربل هربربذه األاربرباا البدائی ربربجربرب  االخربربتالد يف كیفی ربربصربربني املربربذكورین ولدربربن هنربربا  القلیربربل مربربن أو يف الن  

ات بربربحتویلربرب  إ  الن   اب م  ا  ت  ربربر يف حتویربربل اإلنسربربان إ  الربربت  ومریني وایربربزیس واودیربربریس عنربربد املصربربریني ورمربربز عائشربربة اإلبربربداعي ولدربربن يف شربربعر ا ی ربربعشربربتار ومتربربود عنربربد الس ربرب
 والدود.
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