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Abstract  
Water' the everlasting structure of nature' embraces the noble concepts of birth' death' 

purification' resurrection and fertility. This ancient structure of creation for a long time deserves a 

special place in the nations' religions' from the gladiator falling into the water and finding eternal 

life to the sacred function of water and it's appearance in the shape of goddesses' the savior of 

fertility' the life and the resurrection as anahita' the Iranian goddess of water and Ishtar and 

Aphrodite' sami and Hebrew goddesses of love and fertility. 

For this reason' water has had a high frequency in contemporary Arabic and Persian literature. 

What necessitates writing the present article in the minds of the authors are as follows: at first the 

retrieval of the ancient patterns of water and the position and role of this vital element in the 

poetry of the mentioned poets. 

Accordingly' since there is no independent or Interdisciplinary or comparative study on the 

contemporary Iraqi poet Lamia Abbas omara' the authors of this essay aim to review the ancient 

linkage of water in the form of a mythical reading; 

The final approach of both poets associate profoundly and gracefully with water as the most 

venerable structure of nature and life poems with the difference that the applied patterns of water 

used in the thoughts of Forugh Farrokhzad represent the transformation of water negative image 

while the water symbolism in thr Lamia Abbas Omara poetry reflect the poet's clear' hopeful and 

lively attitudes toward this eternal' clean element. 
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 پژوهشیمقالة 

 فارسی( -نامة ادبیّات تطبیقی )مطالعات تطبیقی عربی کاوش

 84-61 ، صص.1400بهار (، 41)پیاپی  1دهم، شمارة یازدانشگاه رازی، دورة 

  عباس عماره و فروغ فرخزاد یعهلم هایآب در سروده یکهن الگو یقیتطب یواکاو

 1یفرزانه زارع
 ، ایرانمشهد ،یدانشگاه فردوس ،یعرب یاتزبان و ادب یدکتر یدانشجو

 2بهار صدیقی
 ، ایرانمشهد ،دانشگاه فردوسی ،استادیار گروه زبان و ادبیات عربی

 3احمدرضا حیدریان شهری
 ایران فردوسی مشهد، دانشگاه وعلوم انسانی، دانشکده ادبیّات دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی،

 24/4/1399 پذیرش:  20/11/1397 دریافت:

 چکیده
 آفترینش، دیتری  ستازة ایت . استت بتاروری و رستتیی  تطهیر، مرگ، زایش، همچون ارجمندی مفاهیم دربرگیرندة و آغاز طبیعت ازلی سازة آب،

 نمتود و آب قدستی خویشتکاری تتا وی یتافت  جاودانته حیتات و آب در پهلوان شدن افکنده از است؛ داشته ایویژه جایگاه ملل، ادیان در ازدیرباز

 نمتوده مطتر  نگارنتدگان ذهت  در  ضرورت یک عنوانبه را حاضر جستار نگارش چهآن رستیی . و حیات سب ینه، نگهدار بانوان-ای د البق در آن

 فارستی،  و عربتی معاصتر برجستته شتاعر دو هتایستروده در بیشهستی عنصر ای  نقش و جایگاه و آب الگویکه  نمود بازیابی: از ستا عبارت

-ایت  از. پستی  گتام در شاعر دو اشعار در حیاتی عنصر ای  کاربست چگونگی و شاکله تحلیل و نیست گام در .عماره عباس یعهلم و فرخ اد فروغ

 استت. نشتده نگاشتته معاصتر عراقتی شتاعر عمتاره، عبتاس دربتارة لمیعته ایرشتتهمیتان و تطبیقی یا مستقل صورت به جستاری هیچ اینکه به نظر رو

 روپتیش جستتار فرجتامی  رهیافتت. قترار دهنتد بررسی مورد را آب الگویکه  گرا،اسطوره خوانشی قالب در تا اندوشیدهک جستار ای  نگارندگان

 ختورده پیونتد ،هستتی گاهتان و طبیعت سازه ارجمندتری  جایگاه در آب با شگرفی و ژرف گونهبه شاعر دو هر هایاندیشه که دارد آن از حکایت

 اوستت؛ اندیشته در آن منفتی نمود و آب دگردیسی نمایانگر فرخ اد، فروغ هایسروده در آب کاربست هایگونه و هابقال کهتفاوت ای  با است.

 ستازة ایت  بته نستبت شاعر آفری زندگی و امیدبیش روش ، نگرش از حکایت عماره، عباس لمیعه هایسروده در آن نمادینگی و آب  که درحالی

 . دارد ازلی پاک

 .فرخ اد فروغ عماره، عباس لمیعه تطبیقی، ادبیات اسطوره، آب، :یکلیدواژگان 
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 . پیشگفتار1

 . تعریف موضوع1-1

 آب، ملتتی، هتر ادیتان تتاری  در. استت حیتات عنصتر و ازلتی گتوهری جاودانگی، و باززایی رازآموزی، آب،

 از ایرانیتان. استت راه بتر چشم دوباره، میالدی و باززایی را، نیستی هر زیرا ؛است دوباره حیاتی مفهوم دربردارندة

 معتانی دانستتند؛متی ایت دی و سمقتدّ عنصتری را آن و بودنتد معتقتد آب آفریننتدگی نقش به دور هایگذشته

 ایت  .کترد خالصته «دوبتاره حیتات مرکت  و ت کیته وسیلة حیات، چشمه»: مضمون سه در توانمی را آب نمادی 

 ،استت شتده آشتکار میتلت  هایصورت به گوناگون لملّ نگفره در آب آیینی و اساطیری هایجنبه و معانی

 و بتاززایی و مترگ نمتاد را آب ل،ملّ تمام اساطیر در تقریباً که است ای  ؛است اندیشه و درنگ شایان چهآن ولی

-بتاور بنیتاد بتر کته استت ایچهارگانه عناصر از یکی آب .(3:  1384، شوالیه) «اندآورده شمار به دوباره زندگی

 معتقتد آب آفریننتدگی نقتش بته دور هایگذشتته از  ایرانیتان. است رفته کار به جهان آفرینش در  پیشینیان های

 .دانستندمی ای دی و سمقدّ عنصری را آن و اندبوده

 طبیعتت در را زیستتی میتلت  هتایصتورت و برستد کثرت مرحله به آغازی  وحدت از آنکه از پیش آب

 استاطیری، میتلت  هتای فرهنتگ در کته استت دلیتل همتی  بته و استت مادی شآفرین مثالی رم  بیاورد، پدید

 آب، در زدنغوطته. استت زندگی توق بی روند و زایایی نماد آب،. شود می آغاز آب از مادی جهان آفرینش

 بتا برابتر وریغوطته هتر زیترا ،است نو زایش و کامل حیات تجدید و پذیریشکل از پیش حالت به رجعت رم 

 عمتل تکترار ،آب از خترو  و استت وجتود مقدم نامتعی  حاالت مجدد استقرار و صورت اضمحالل و انحالل

 و استت والدتتی انحاللتی، هتر پتی در زیرا ؛است حیات تجدید متضم  همواره آب .آفرینش در صورت یتجّل

 برکتت بته و استت بیتشدرمتان جتادویی، آیتی  مدد به و نشاندمی بار به را نو والدت رازآموزی، طریق از آب

  (.54: 1388)قائمی،  شودمی مرگ از پس رستاخی  موجب مردگان، به مربوط هایآیی 

 . ضرورت، اهمیت و هدف1-2

کاربست  ،در ذه  نگارندگان مطر  نموده استیک ضرورت  عنوانبهجستار حاضر را  آنچه نگارش

 هیچ کهای  به نظر روای  از ؛ی استو فارسدر ادبیات معاصر عربی  تاکنوناز دیرباز  ی آبالگوکه 

 نشده نگاشته معاصر عراقی شاعر عماره، عباس دربارة لمیعه ایرشتهمیان و تطبیقی یا مستقل صورت به جستاری

قرار  بررسی مورد را آب الگویکه  گرا،اسطوره خوانشی قالب در تا اندکوشیده جستار ای  نگارندگان است،

 دهند.

 های پژوهش. پرسش1-3
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 چته بتا و نمتادی  هتایقالتب کتدامی  در فرخت اد فتروغ و عمتاره عبتاس لمیعته هتایچکامه مت  در آب ازهس -

 است؟  یافته نمود بسامدی و هاداللت

  است؟ گرفته سرچشمه خاستگاه کدامی  از سراینده هر متون در آب گوننمودهای گونهنمادینگی و  -

                                                                                                                              ت؟الگوی آب چیستفاوت دو شاعر در استعمال که  -

 پیشینه پژوهش .1-4

 دوعنوان به فرخ اد فروغ و عماره عباس لمیعه یهاچکامه در آب یالگوکه  نمود هایساختژرف دربارة

 عباس لمیعه دربارةخصوص به و تطبیقی اثر هیچ فارسی، و عربی ادبیات در معاصر رجستهب توانمند و شاعر

 ارزشمندی آثار است ذکرانیشا البته. است نشده نگاشته عربی کشورهای در حتی مستقلی اثر هیچ عماره

 شاعر بانوی ای  ةاندیش از زوایایی بررسی به هریک که ؛است درآمده تحریر رشته به ایرانی نامدار ة شاعردربار

 مرتضی از است ایمقالهها ازجمله آن است و طبیعی نماد ای  با مرتبطها آن از محدودی تعداد کهاند پرداخته

به چاپ رسیده است؛ در ای  مقاله، نگارندگان کارکرد معنایی  1394سالدر محمدیان که  حس  و محسنی

 نمادپردازررسی قرار دادند و فروغ فرخ اد را از شاعران نماد را در بافت شعری فروغ فرخ اد مورد تحلیل و ب

ی دیگر از فرزاد قائمی و محمد امقالهاست؛ در  افتهیدستکه به نوآوری زیادی در ابداع نمادها  دندانیممعاصر 

مظهر تجلی برای جاودانگی و  عنوانبهبه چاپ رسیده است، نگارندگان از آب  1388جعفر یاحقی که در سال 

را  و آبنمود یافته است  بیشدرمان حیات و آب   آب   ه در قالبکه در شاهنام کنندیمم حیات یاد تداو

ی مرگ و تولد نمود الگوکه در قالب  جدید به مرحلهکه در مسیر کمال روحانی و ورود  دانندیمعنصری 

به خوانش تطبیقی  ،گرااسطوره خوانشی طی تا انددهیکوش که پدیدآوران در ای  نوشتارحال آن .ابدییم

شاعر بپردازند و  دو یسرودها و هاشهیاند بستر در بیشعنصری زندگی آب در جایگاه بازتاب چگونگی

ی شعری الگوی آب و نی  کاربست آن در بافت اساطیری را در اندیشه و تجربهدگردیسی که  اف ون بر ای 

  .دهند قرار تحلیل و یبررس مورد آنان

 . روش پژوهش1-5

  گرااسطوره نقد شیوه با تا انددهیکوش نگارندگان جستار، ای  در 

 .بپردازند شاعر دو هایسروده از فاخر و ارجمند هایینمونه در آب های نمود عنصرگونه واکاوی به -1

 را تصویر و تحلیل نمایند.  از سازه آب و انواع آن شاعر دگردیسی و تحول معنایی مورد نظر دو -2

 دگردیسی سازه آب و بسامدهای آن را مورد تحلیل و بررسی قرار دهند . می ان -3
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 هایقالب توصی  به سراینده دو آثار و هااندیشه زندگی، بر گذاری از پس اهداف ای  تحقّق راستای در

 آن پدیداری خاستگاه و آن هایداللت تحلیل و بررسی به سپس ،...و رود، دریا، برف، چشمه :مانند آب نمود

 .پرداخت خواهند

 پردازش تحلیلی موضوع. 2

 های لمیعه عباس عماره. نمود مثبت آب در سروده2-1

 استطوره گتیلگمش، حماسته در همته از ستامی پتیش و ستومری استاطیر در تتوانمتی را آب استاطیری سرشت

 افستانه ن،آ بیشتیجتاودانگی خاصتیت و حیتات آب  چشتمة داستان در سپس و عشتار و تمّوز اینانا، و دوموزی

 و کییستترو داستتتان در فارستتی ادبیتتات در و زنتتدگانی آب  چشتتمه از نوشتتیدن و خضتتر و ذوالقتترنی  استتکندر،

 .استت داشتته بنیتادینی نقتش و جایگاه ملل، و اقوام اساطیر در همواره آب، نمود؛ مشاهده آب از گذر هایخوان

 بتر نیت  ستامی ختدایان از بستیاری حکتومتی قلمترو و کندمی هبوط عرش از آب سومری، بنیاد هایاسطوره در»

 زنتدگی را مترده کته استت جتادویی آب  همتان حیتات آنتان آب  باورهتای در کته ستانبتدان. است آب روی

-متی دوبتاره حیتات ،شودمی آورده برکه یا چاه از که آب با قهرمانان آنان، هایداستان از بسیاری در و بیشدمی

« بیتاورد تمتوز بترای را زنتدگانیآب  تتا رودمتی مردگان جهان به که عشتروت طورهاس از روایتی در ویژهیابند به

  (.607: 1982 عبدالحکیم،)

 همچتون هتاییستاخت در ویتژهبه توانمی عماره عباس لمیعه هایچکامه در را آب امیدبیش و روش  نمود

 ،(دریتا) حبرر ،(رودبتار) هنرر ،(نمنم باران) املطر رذاذ ،(سرخ رود) أمحر شط   ،(بارانابر پر) املزنة ،(باران) املطر ،(برف) ثلج

 .نمود مشاهده... و( باران خدایان) املطر آهلة

 و بینانتهختوش روشت ، صتویریت «األخری البعد» شعری نگارة از «املنار» نام با خویش چکامة در عمارة عبّاس لمیعة

 گذاشتته نمتایش بته زمان پگاه در خاطراتش اعیتد از استعانت با را آب از سرور و خوشبیتی احساس از سرشار

 آن در آمتاده هتایکشتتی که دریایی است؛ نموده ترسیم میاطب، برابر در نی  را دریا از ضمنی تصویری و است

 :اندکشیده بادبان مقصد، سوی به

رری  يررک  ينيرری   یبعنررک و  رشرردنک  و يلررا يررک  نرر ا الررر ل    ررد  آخررر ال  رر    أل: البحررر» و ل  ررر أ ألکرراش  أشررعر  نرر  حملرر ا ّا
 (.38)  ب اس  مارأ، دت: « تعرينک  ن ي ا أبمیا بلد و  نذ ط  لة الز  .

روشتنایی کته آختری  کشتتی را  برد/ بسانکرد و به پیش میمرا دنبال می کهدرحالی /دمیعشق را در چشمانت دترجمه: )

کته هتم –ولی یادم نبود در کدام سرزمی  بود / شناسییکردم مرا م/ احساس دیدمتو را  ی کهبار نیستی / کردهدایت می

  شاید از دیرگاه و پگاه زمان!( -را شناختیم
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 بتا را فرجتامینیتک و خوشتبیتی احستاس از سرشتار و آفتری شتادی هتایینگاره سراینده، چکامه، ادامة ای  در

 :است ساخته پدیدار آرام و نرم بارانی قالب در آب سازة کاربست

 (.39: دت  مارأ،  ب اس)« يء يک أثر ي   لاحی ان م املطر  أحس  سعادأ الدنيا   أن سیجيو    ا  عاديتاملطر: هرب»
کتردم متی/ حتس  خندیده رخسارم شاداب و تازه  میک/ درحالیگرییتمادت خود از سیمای خویش میترجمه: طبق ع)

 خوشبیتی جهان درپی م  خواهد آمد(

 عاشتقانه تصتویری از برخاستته که- را مدارگیتی هستی خوشبیتی همة اقی،عر سرایندة بانوی سطور، ای  در

 و آرام قطترات روی بتر و لبینتدی پتس در -است یار دیدار هنگامة در خویش عشق خاطرات نیستی  تداعی و

 تتا استت کوشتیده بررستی، متورد چکامتة پستی  بیتش در عمتاره عبتاس لمیعته  است؛ دریافته باران مدّعایبی

 هتایمتو  بته را خویش رو  سویی از سازد، وی همانند دریا نرم اموا  و هابه خی ابه را خویش و ر سرزندگی

 متاهی ،متاه بته بتاز و -استت خیت ش و انقتالب نماد که- باد به سویی از و باران به دیگر سوی و از دریا خروشان

 زنتدگی و بتاروری نمتاد  استاطیری، تادبیتا در متاه» کته دانیممی نیک ما و است کرده مانند ، باران راه بر چشم

 شتگفتی جتای پتس( 135: تتابتی صتدقه،) «داننتدمی باروری مادر و آفرینش مبدأ را ماه اقوام، از بسیاری و است

 ابتر معتادل «غیمتة» و بتاران معتادل «مطر» یعنی آب هایسازه کنار در را ماه یعنی «قمر» واژه شاعر که بود نیواهد

 :کشد تصویر به را بارآوری و زایایی زندگی، مفهوم بتواند تا بردب کار به  پرباران سیاه

  ُتاازحاررو و کمررة   ررليصررارت  نرراحک  أم هرر  الکمرررا   ارردا ی   الرري  لا ر الرر  أم املطرررا   ام  يأم روحرر حررر باملطررر: رذاذ املرر ق يرر   ال»
 (.41) ماره ،دت: « تنَیظَر...

ا/ یا رو  م ؟/ ری ش باران است؟/ یا شاید بادی که بال مت  گشتته استت/ هاست بر فراز دریترجمه: ای  پیچ و خم خی ابه)

 کند؟!(و یا همان ماهی است که  با ابری منتظر باران که او را به شوخی گرفته، بازی می

 ظهتور خاستتگاه عنتوان به را آب سازة «األخرری البعرد» شعری نگارة از « نرب» نام با ایسروده در عماره عباس لمیعه

 :است کشیده تصویر به تقدّس و عشق سیال

) برراس  مرراره،  «فا حکرر ل   ان رر  ب ط يان ررو أهنارررا يررم  طيیاررَی   يانب ررب  نَ/رر أ    لررک الررروا    و اهنَمررر العنرررب  أوَرَ  يررک ال رريالن ررر: لَک»
 (.31دت: 

کته در پتس یتد/ درحتالیان گردبوی عنبر رو و رو  و جانم را فرا گرفت/ دارید  یا سرخوشی / پسدمیتو را دترجمه: )

 کشت ارهایی به بار نشست/ که با سیالنش رودها به خروش آمدند.( ، رؤیایابرها

 استت گردیتده روان رو ، بر که است کرده تشبیه آبی به را خویش غریبانة سرخوشی سروده، ای  در عماره

 اهنمرر» بیتان در. شتود رییتته و ر بتر کته رسد چه تا است شادمانی و ارتیا  مایه ت ، بر آب رییت  که رو آن از
 رو  تنتیآب ستبب دیدارکته ایت  از حاصل خوش بوی و کرده تشبیه پرباران ابری به را عنبر سراینده، نی  «العنررب
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 کتته پربتتاران ابتتر یتتک همچتتون رستتدمتتی مشتتام بتته آن از کتته خوشتتی بتتوی و عطتتر آن، پتتس در و استتت شتتده

 ابرهتای بته را یتارؤ بارش حقول، طی  الغیم فی أورق درجمله عهلمی. است کشیده تصویر به باردمی گونهسیالب

 در شتاعر کته استت واقت  عتالم هایآب از نمودی نی  «أهنر» فرجامی  واژه است؛ پیوند زده سب  هایدشت و تیره

 داند.می یارؤ و  معنا عالم در رو  تنیآب از ناشی واق  عالم در را رودبارها ای  فرارونده، سیری

  های فروغ فرخزادمود مثبت آب در سروده. ن2-2
 جتاودانگی شتراب و مرگتیبتی اکستیر آب، استت؛ آب گیتتی، بنیتاد و هستی امکانات همه زهدان و سرچشمه

 بتاد و آب: یعنتی رونتدمی شماربه کائنات و کیهان شالوده که ایچهارگانه عناصر از و آفرینندگی نیروی و است

 متورد طبیعتت، ستازة ارجمنتدتری  جایگتاه در و بتوده تقتدیس متورد ،زرتشتت آیی  در آب آتش؛ و خاک و

 هتاقالتب در را ستازه ایت  بارها، خویش اشعار در فرخ اد فروغ و است بوده آناهیتا روان، هایآب فرشتة نگهبانی

 است. کاربردهبه گونگونه سطو  و

 دریتا بترف، زمستتان، بتار،جوی آب، :چتونهم هاییساخت در فرخ اد فروغ هایدرسروده آب روش  نمود

 احتترام از آتتش و ختاک و بتاد و آب چهارگانته عناصتر باستتان، ایرانیتان بنیادی  باورهای در. است مشهود ...و

 جایگتاهی و تقدستیّ دارای بتاران، و آب آب،کتم و پهناور سرزمی  ای  در که جابدان تا بود برخوردار ایویژه

 بیشتی کته نیست شگفتی جای. است شدهمی ستایش فرشتگان، سایر از تربر نی  آب نگهبان فرشته و بوده ای دی

 .استت رفتته ستی  بستیار آب، نگهبتان فرشتته آناهیتتا، ناهیتد، از آن در و دارد نتام «یشتت آبان» اوستا از ب رگ

. استت زنتدگی مفهتوم بترای تجستم آشتناتری  بشر، نیستی  نیاکان ن د عنصر حیاتی عنوان به آب وجود اهمیت

 .شتودمتی ارائته آن از متفاوتی تفسیرهای که الگوهاست که  تری محوری از یکی میتل ، ملل اساطیر رد آب

 متادی آفترینش مرحلتة آغتاز از نمادی -1 برشمرد: توانمی اصلی محور سه در را آب اسطوره اصلی هاینقش»

 نمتادی -3.  استت ادیمت حیتات تداوم و جاودانگی مظهر -2. است کیهانی ساختار در زندگی چرخة حرکت و

 دگرگتونی یتک نمتاد توانتدمی آب .است جدید متعالی مرحله به ورود و که  مرحله از عبور و رو  پاالیش از

 (.44: 1395 امیدعلی،) «.باشد ب رگ

 هتایینگتاره ستروده، ای  در. کرد یاد «باغ فتح» چکامة از توانمی زمینه ای  در فرخ اد هایسروده تری برجسته از

 نمتاد باستتان، ایتران  کهت  هتایآیتی  بنیتاد بتر عنصتر ایت  که ویژهبه است شده ارائه  آب قداست از بکر و ناب

 و پتاکی دیتری  نمتاد دو بتا روشتنایی نمتاد و نمتود جایگتاه در آب میتان ستروده، ایت  در شاعر است؛ روشنایی

 است: کرده برقرار نشینیهم پیوند آینه، و چراغ یعنی تقدسیّ و روشنایی
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 دور بتازیگر شتاخه آن از و/ دیتدیم را بتاغ/  عبوس و سرد روزنه آن از تو و م  که/ دانندمی همه/ دانندمی همه»

 و/ پیوستتیم آینته و آب و چتراغ بته/  تتو و مت  امتا ،ترستندهمی همه/ ترسندمی همه/  چیدیم را سیب/ دست از

  (.267: 1388فرخ اد، ) «نترسیدیم

 ستتحرگاهی آواز و آب درون هتتایمتتاهی روشتتنایی از سرشتتار زنتتدگی از تصتتویری ،ستتروده ادامتته در فرختت اد

 کند:می ترسیم را کوچک ایفواره

/ ستیال ستب  جنگتل آن در متا/ خوانتدمی کوچک یفواره سحرگاهان، که/ آوازیست اینقره زندگی از سی »

 کتوه آن در و/ واریتدمر از پتر هتایصتدف از/ خونسترد مضتطرب دریتای آن در و/ وحشی خرگوشان از شبی

 (.267-268: همان) «کرد؟ باید چه که/ پرسیدیم جوان عقابان از/ فاتح غریب

 اتادبیّت در خیت ش و بتاروری از نمتادی که- صدف و مروارید :مانند آب درون هایسازه با شاعر جاای  در

-متی تصتویر بته را آب از یپوینتدگ از سرشتار و روشت  اینگاره( 34: تا ، بیصدقه) -رودمی شمار به اساطیری

 و هستتند پنهتان هتادریاچته و هتادریتا ها،اقیانوس در آب هاینشانه یعنی مروارید و ماهی صدف، چراکه» .کشد

 قتدرت دی ت در جهتان بتاروی بنتابرای  شتود،متی بارنتدگی موجتب چنتی ایت  و اعماقنتد قدسی نیروی از انباشته

 (.204-205: 1389، الیاده) «هاستآن

 استت، آب واژه بته شتاعر مثبت رویکرد دربردارنده که فرخ اد فروغ هایسروده تری برجسته از گردی یکی

 هتایدانته و تیتره ابرهتای قالب در را آب آن، در شاعر که است «سرد فصل آغاز به بیاوریم ایمان» مشهور چکامه

 جاودانته حیتات و رستتیی  ایتةم عنتوانبته بترف قالتب در دیگتر ستوی از و تطهیر سازة عنوانبه سویک از برف

 :است کرده مطر 

 تتازه هتایآیته بترانپیغتام همیشته تیتره ابرهتای کته چترا/ کتنممتی تستلیم تو به را اتاق/ تنهایی غرابت ای سالم»

 واژگتون هتایداس بته/ لتییّت هتایبتاغ هایویرانه به/ سرد فصل آغاز به بیاوریم ایمان /بیاوریم ایمان.../ تطهیرند

 دستت دو آن بتود، جتوان دستت دو آن حقیقت شاید/ باردمی برفی چه ک  نگاه/ زندانی هایدانه و /بیکار شده

/ شتودمتی خوابههم پنجره پشت آسمان با/ بهار وقتی دیگر، سال و شد مدفون برف ری یک بارش زیر که/ جوان

 فرخت اد،)« یتار تتری یگانته یا یتار، ای داد خواهتد شتکوفه/ بتارسبک سب  هایفواره/ کنندمی فوران تنش در و

1377 :313-314.) 

 بته رستیدن بتا سپس و هستند سرشار هایباران نمود که تیره ابرهای قالب در نیست آب، سازهچکامه ای  در

 و تطهیتر از نمتادی زا،انبار تیره ابرهای سروده، درای  است؛ گشته پدیدار برف قالب در انجماد و زدگیی  نقطه

 تصتویر بته را آالیشتیبتی و پتاک فضتای آب، تطهیتر و کننتدگیپتاک فرآیند از استفاده با شاعر و است پاکی
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 بیتان را جتاودانگی و را مترگ از پتس حیات اساطیری اندیشة تا بردمی کاربه را برف جامد واژه سپس و کشیده

 عشتتار و مّتوزت گیتاهی جفتت استطوره مضتمون از گترااسطوره رویکردی در چکامه ای  پایانی بیش در. نماید

 صتورت بته بهتار رسیدن با و شده مدفون مردگان، جهان در هابرف زیر که داندمی عشتاری را خود و گرفتهبهره

 .بازخواهدگرداند را دوباره زندگانی و کرد خواهد ظهور سب  هایساقه

 :است کرده یاد تطهیر سازه عنوانبه آب از نی  «دیگر تولدی» چکامه در فرخ اد

 ابتدی هتایو رستت  هتاشتکفت  ستحرگاه بته / تکرارکنتان ختود، در تو را که /است تاریکی آیة م  تیهس همه»

« زدم پیونتد آتتش و آب و درختت بته  /تتو را آیته ایت  در مت / آه کشتیدم آه تو را آیه ای  در م  / خواهد برد

 (.294: همان)

 کترده ترستیم بقتا و ماندگاری بنیادی  سازه جایگاه در را آب از روش  تصویری شاعر بانوی چکامه، ای  در

 بهتتری  وآتتش، آفترینش بنیتادی  عنصتر آب، و آستمان تقدسیّ و باروری نمود و مظهر که گیاهان، چرا ؛است

 استت حیتات پتاکی ت کیته و نماد که را ایواژه سه سروده، از بیش ای  در شاعر. است تطهیر و پاکی برای نماد

 عتی  در آتتش .کنتد ایجتاد وآرمتانش هتااندیشته بیان برای گذرگاهی آن، طریق از تا برد می کار به درکنار هم

 و بتا استت زنتدگی نمتاد ختود، دائمتی تغییترات دلیل به نی  درخت. است و باززایی ت کیه سوزاند، نمادمی کهآن

 حقیقتت معتادل ممتات بتدون حیات مفهوم الیاده، نظر به .است و باززایی مرگ مظهر آسمان، سوی به عروجش

  .است حقیقتی چنی  لسمب درخت، که است مطلق

 پدیتدار جویبتار قالب در آب سازه دیگر نی ، تولدی نگاره از« داد خواهم دوباره سالمی آفتاب به» سروده در

 از ختواه» خیت ی استتوری و حاصتلنیرویی ایت دی و نشتان بتار نماد اساطیری، ادیبات در است و جویبار گشته

 ختدا یتک بدن از هایی کهجوی یا شودمی سرازیر هاآن سارها و مانندچشمه از که بیآ خورشید، خواه پرتوهای

 کتوپر،) «استت و بتاروری زندگی و عالمت خداوندی بیشش آب، از یافت  جریان دهندهشوند، نشانمی جاری

1392 :113 ) 

 درونتم طویتل فکرهتای کته ابرهتایی بته / بود جاری م  در که جویباری به /داد خواهم دوباره سالمی آفتاب به»

 (.410: 1377 فرخ اد،)« کردند... گذر خشک هایفصل از /م  با که باغ سپیدارهای دردناک به رشد  /بود

رود و  چهارگانته آفترینش هستتی، عناصتر از یکتی در جایگتاه آب شاعر در ای  چکامته، از میتان مشتتقات

 جتانبتی کالبتد در طبیعت، کوشیده است تا بیشحیات عناصر به بردن پناه با جویبار را به تصویر کشیده است و

و  آرام زنتدگی نمتاد جویبتار، و زنتدگی امید به نماد آفتاب نی  در کنار آب،. بدمد خویش، رو  زندگی جامعة

 و خواهتدکرد گتذر زنتدگی، هایازترس باور دارد و جویبار و آفتاب آب به بردن پناه با است و شاعر دغدغهبی
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 آرامتش و از شتد خواهتد متصتل هستتی سرچشمه دریا، به جوی چونو هم نیواهندگشت باز گ هر هاترس ای 

  .گرددمی مندبهره پایانبی

 عباس عماره عهیلم یآب در سرودها یمنف یسیددگر .2-3

 میعتهل «العرر ا  انبرأنک لر » شتعری دفتتر از «  سرم ال/رجر امللر  ن» چکامه در آب منفی تقریباً یا منفی نمودهای از یکی

 گردد:  که در قالب المطر: باران، البرد: سرماری ه و الثلج: برف پدیدار می است مشهود
 «...مجير   ر   راح لک  نکرک  رل  خلر  ...أر     خلف  انيذيت ال/یاَء  جیارُّ لک ال ح/ة  بدا  طراً وبرداَ مث ثلجاً   بعثا الر  /رة »

 (14: 1980) باس   ماره 
  / در آغاز بتا  قطترات بتارانانگی  استستانی که برای م  هراسزم / بینمرا می زمستان ره خویش،پنج پشت از ترجمه: م )

چته پیرامتون مت  استت برفتی کته لترزآور استت/  ...هتر آن  و پتس از آن بترف/ شتودیدار گشته و سپس سرماری ه میپد

  زیباست/ و پاک و خوش آب و رنگ و شاداب...( 

 بتا تتدریجی شتکل بته شتاعر ثلج؛ برد، مطر،: است گرفته بهره قالب سه در آب سازه از شاعر چکامه، ای  در

 از او هتدف و شتده منتقتل( بترف) زدگتیانجماد و ی  حالت به آب بودن سیال از آرام آرام آب، کاربست ای 

 عرشتا یعنتی. استت نوستالژیک اینگاره در خویش میه  از ناشی غربت و اندوه احساس انجماد، بیان تصویر ای 

استت  گرفتته بهتره غربتت و منفتی سترد تصویر توصی  جهت هاآن از ولی ندارد منفی بینش آب، هایسازه به

 کته استت آرزومنتد آن هرچنتد وی نیستت منفی نگاهی شاعر، سروده، نگاه پسی  جمالت اعتبار واق  بهیعنی در

 لمیعته،. کنتد نظتاره ختویش ه متی در را بترف باریتدن دارد دوستت شتاعر .بگذراند خویش سرزمی  در را پایی 

 گترتصتویر ستروده، ایت  در و بتاران و برف سازدمی همراه زمستان با را خویش جامعة استبداد زده و سرد فضای

سترما  در ایت   بترف و ماننتد آن مشتتقات و زمستتان طتورکلیبته .دانتدمتی عتراق زده و استبداد خاموش جامعه

  را آن توانتدمتی و استت سرزمی  یک مرگ استبداد به من لةو  ظلم که کشدمی تصویر به را حقیقت ای  سروده،

 سازد. بدل زارخشک و شوره به زمینی سترون و برهوتی

 غربتت فضتای ترستیم برای ثلج را همچون سرد واژگان طی  همان لمیعه، دیگر بار« پاریس فی شتاء» سروده در

 :بردکار می به

رریُّ ببررار َس  اعررانلا حیررک الرر» ررعَر مجيرر ک و اجَررری   وا نرر ن    يررف الررجلج: ّا جلج  بررل ل ررة تی ررز لا ايرر اها النرراس  و أ ياررنا م    يررف أا ل  ما ررم  ش 
 (.24) مهان:  «أا ل  ما م   لک؟ تلحیا  ن ک حیک روحک احملب سةا يک   د    نذا قرون

-متی غ ل بی هیچ زبانی دهانشان، و چشم جاآن مردمان/ گیردمی دربر را ی  حتی که است چنان پاریس در ترجمه: عشق)

آموزش دهتم؟!/ چگونته ناآگتاهی ختویش را بته  های جمیل بثینه و کثیّر ع ّة راعاشقانه مردمان ای  به چگونه حال خواند/

 (.کندمرا ریشیند می که دیرگاهی است در بند جسمم است م  رو  حتی ها یاد دهم؟/آن
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 شتاعر نظتر از شتهر ایت  در کنتد؛می توصی  انگی هراس شهری انعنوبه را فرانسه زبیای شهر پاریس، لمیعه،

بینتد بلکته بته بیتان  نمتی سترزمی  ایت  متردم در حقیقی عاطفه و احساس زیرا است حرکتو بی ساک  چی  همه

 میتان سترد عالقتة ایت  ازدالیتل یکتی توانداند که میمی انسانی احساس نداشت  را حقیقی مرگ» تر ویروش 

 ستویبته استت آن پتی در شتاعر رو ایت  از. اختیار روی از نه دانست جبر روی از زندگی لمیعه را و سرزمی  ای 

 (.71: 1395 الالمی،) «بگری د کنونی ظلمت ای  تا از برود( آزادی) دریا

   ابران:املطر
: 1980) براس  مراره، «لصرا کورا ردأ ابرقرة   اخرا  إذا  را الیکر   يمیران يرک انر  أن تنرزل ا  ، إنک أخرا  اليرالک املطرریأتذ رت»

86.) 
 ترستم/  بتیم آن دارم های همراه با تندر و آذرخش میاز شب/  هراس دارم یباران هایشبم  از  به یاد آوردم، ترجمه:)

 هم برسند/ صاعقه بیاید.(به  آسماناگر دو ابر در 

استت و از  یافتته نمتود پربتاران ابتر ود  برختورد و بتارانی هتایشتب قالب در« اخلر    ر  شرک سروده» المطر در  سازه

-متی نتازل عتذاب آسمان در ابر پرباران دو برخورد دیرگاه در ادبیات فولکلور، ای  باور وجود داشته است که از

هستتند و  هتاآن جت ء هتم هتاعترب که سامی اقوام میان در هویژبه که  اقوام میان در و از همی  روست که شود

 آب در ایت  ستروده، ستازه بنتابرای  .است بوده آسمانی عذاب شدن نازل نماد صاعقه،ویژه در سرزمی  سدوم، به

 تیتره نمتودی ستروده ای  در آمده دوسازه هر از قبل که «أخرا » مضارع فعل ویژهبه آن همنشی  پیوندهای به نظر

از  استت لمیعته شتاعر بتانوی ایت  سیاه و مبهم ناخودآگاه ذه  سراینده یعنی شب بیش تصویرگر دارد و منفی و

 از استت ممکت  لحظته هر که احساسی و است عذاب نوع یک او یادآور برای بارانی هایشب رو که هموارهآن

 قتومی وقتتی که است بوده ای  بر اعتقاد که ، سامی اقوام ذه  سان که دربدان شود نازل ویرانگر صاعقه آسمان

 نمتادی ستامی، هتایعترب میان در ،صاعقه .کندمی نازل صاعقه هاآن تطهیر برای خداوند ،شوندمی تباهی دچار

 تطهیرکترده را هتاآن ستوزاندن اقتوام، با که است بوده آتشی با همراه و «آداد» طوفان خدای آسمان و خداوند از

  .آوردمی پدید جدید نسل و

 کته شتودمتی یتانیجر به تبدیل گاهی اما ؛است الهی رحمت از نشان آورد ومی خود با زندگی معموالً باران

 بتا  ارتبتاط واژه آب ابیتات، پیونتد و ایت  در کشتد؛را به تصویر متی دهشناکی فضای  و یا دارد همراه به را نیستی

 آورد. البتتهمتی ارمغتان به را مرگ شود، حیات سبب تواندمی که اندازه همان به است و منفی ارتباطی الفاظ سایر

 ویرانتی مترگ و نته  ؛گیتردمتی و طوفانی بهتره بارانی شب از غربت گی انرعب فضای ساخت  متجلی برای لمیعه
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او،  بتاور در مذهب بودن ای  شاعر، پیوسته عنصر آب در حالت بکر نیستتینشسبب که نظر به صابئی بدی  شاید

 کننده:تا نابودگر و ویران است حیاتمایه بیش وزندگی

رری  يررک َ  ررد   هرر   أخ/ررک إذا  ررا شرررب ا اخلَمررَر  َتَلَحرر ا  املرراء: َتَعررذ ل نک ل/ررربک املرراَء » اذا أن أصح  سارربر  أان  ررز       ّا
 (36) باس  ماره، دت: « بصيص  ال/معة   الصبلا؟ب   ید  

 مت / آورد هتوش بته مترا که شراب نوشیدن از دارم بیم  /ناس ا مگویید و نکنید سرزنش آب نوشیدن خاطر به مرا ترجمه:)

دمتان را شتم ، ستپیده نتور بتا تتوانمتی آیا /است کرده رخنه وجودم در عشق چونهم مستی ای  و /زمانی است مستم دیر

 ( پدیدار ساخت؟!

 ایمتاده بته و ناآگاهانته خبتریو بتی مدهوشتی مایته را آب کتهاین بته نظر آب به لمیعه رویکرد شعر، ای  در

 رویکتردی آب بته نستبت توانتدمی کند ویم ایفا وی درباره را باده و کارکرد شراب که است کرده مانند میدر

ختود  جتا ازایندر  کته درحتالی استت خودآگتاهی و بیتداری تطهیتر، مایتة همتواره آب چتون ؛باشد داشته منفی

 هبت خمتود در مانتدن و فراموشتی و نستیان سازه را آب جهت ای  از .است داده نسبت آب به را شراب خودیبی

 از ناشتی لمیعته و است یافته کنندگیغافل و تحذیری خاصیت شراب نهمچو آب لمیعه شعر در .آوردمی شمار

 از رهتایی بترای ختوبی راهنمای را شم  نور روشنایی اندک و بیندمی شب اسارت بند در را خویش شراب، ثیرتأ

 امتروالقیس معلقته از بیشتی داند و شایان درنگ است که ای  بیتش از ستروده لمیعته، یتادآورنمی تاریکی ای 

  :است
َْ جَ   » ، َوَ ررا اإلْصربَرااا  رن رَك أب  َ انْرَجرل رري  ب رصاربْرلک َ أَ ُّرَ را الرل ريْر ا الرط ر   ْرر ا َأ  .(39 :2004ا روالکيس، ) «َأ
 .(که سپیده دم نی  ازتو برتر نیست ترجمه: ای شب دیرپای، آهنگ آن نداری که سپیده را پدیدار سازی هرچند)

و  حرکتت بترای کتافی و الزم فترد را یتک و بیتداری کنتدیمت شکوه خویش جامعة رخوت و ییایستا از شاعر

 دهد:می ارائه معکوس را شراب و آب واژگان معانی مفهوم، ای  بیان برای. بیندنمی انقالب

 ) براس« تیمنراه  کلیرا آمر ن    يراذا األ نيرات  يي را سرراب   الد ع و ال راب: نارذ یا الکلرَی الصر رَی د   راً و نر ار  سرناها ابألشرجان »
 (.36: 1958 ماره،

هتایی از انتدوه نهتان ستازیم/ و روشتنایی آن را درپتس پتردهترجمه : ایت  قلتب کوچتک را از شتدت اشتک ذوب متی)

 کامی درپی آنند!(تشنه چشمان درون آن قلب، سرابی است/ که آرزوهابینیم که سازیم/ پس به ناگاه میمی

در  راآب  ستازد. ویمتی متجلتی منفی رویکردی با سراب و اشکدر قالب  را آب زهسا لمیعه قطعه، ای  در

 کتاربته ستراب صتورت به را آب سپس و سازدمی است، نمودار قلب شدن متالشی مایة که اشک، اشکیقالب 

 یفریبتای ترستیم جهتت ؛آب ستازه ،ستطور  یتدر اتتر بیشد؛ بته بیتان روشت می آن به فریبنده ایجلوه و بردمی

 است.کاررفته به جهانی ای  زندگی
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 های فروغ فرخزاددگردیسی منفی آب در سروده .2-4

 ادبیتات در کته گونهآن و (2: 1379کوپر، ) کنندمی تداعی را مردگان قلمرو ها،چاه و دریاها مثل عمیق هایآب

 درقتالبی نیت  فرخت اد ،رودشتمار متیبته مردگتان جهان از نمودی عمیق، هایآب دیگر و دریا غرب، نمادگرای

 دانتد.متی تیرگتی و نشتان منفتی نمادی را دریا لمیعه، شعر میال  جهت در و منفی کامالً کاربستی و در نمادی 

واژگتان دریتا  در موجتود منفتی معنایی بار آن «جوندمی مرا هایگوشت چگونه ... و ماهیان» جمله آوردن با وی

 و حاصتلیی ی نمتاد دریتا و متاهی، دیربتاز از مشرقی ادبیات در که تجه آن است از کرده برابر چند را و ماهی

 است: نیستی و مرگ که نمادحال آن است زندگی بوده

 همیشته مترا چترا /جوندمی های مراگوشت چگونه و ماهیان /دارد وزنی چه زمان جا/ ای  در ک  که نگاه:  دریا»

 (264: 1372)فرخ اد، « داری؟می نگاه دریا ته در

 گرفتتهبهتره بیتشو زندگی تطهیرکننده سازه عنوانبه آب از فرخ اد سرد، فصل آغاز به بیاوریم ایمان سروده در

کته  لمیعته بترخالف چنتد هر است لمیعه بحر شبیه جایگاهی دارای سروده ای  در آب سازه جهت ای  از و است

 و داشتت  دوستت از ستطح ایت  ،استت کترده ذکتر ختویش معشوقه عنوانبه شعر پایانی بیش در دریا را و آب

 تولتدی از نگتاره «زمینتی هتایآیته» عنوان نمونته چکامته؛ بهشودنمی مشاهده فرخ اد شعر در آب به نسبت عشق

 واژگتانی قالتب در را تبتاهی آن از سرشار و سیاه کامالً تصویر و آب به نسبت را فرخ اد فروغ منفی بینش  دیگر

 دهد:می نشان مرداب چون

و  /کشتیدند ختویش ژرفتای بته را روشتنفکران تحرکبی انبوه /مسموم گس بیارهای آن با الکل ایه مرداب»

 (364: همان)  «جویدند کهنه هایگنجه در /را کتب زرنگار اوراق موذی هایموش

همی  بافت منفی و تیره که تصویرگر تباهی و رکود و مرگ و نیستی نسبت بته آب استت در ستروده دیگتری از 

 شود:از نگاره تولدی دیگر دیده می «مرداب»ی  با نام فرخ اد ن

ایش، گتور ژرفت/ شتود هتاتباهی اقلیم جانش، /آب یابد نقصان خویش از سکون /ماندآب زجریان مردابی به گر»

 (.359: 1377فرخ اد، )« ...شود هاماهی

 بته انستان رسیدن مان  راکد، آب است. ای  تحرکبی انسان ذه  نماد مرداب، یا راکد آب در هر دو شاهد،

 بته ختویش جامعته نسبت به خود را منفی سازی، دید نماد شگرد از استفاده با و فرخ اد شودمی و حرکت آزادی

 کتار در. راکتد مردابتی نته ،حقیقتت پهنتاور دریتای در اامّت ندارد باکی رفت  فرو چرا که وی از ؛کشدمی تصویر

-مست و  نامتحتد زیستتگاه دل در فراگیر هایعدالتیو بی کاریتبه خفقان، و بیان، اندیشه، سرکوبآزادی نبودن

 اهتل و روشتنفکر جامعته در برابتر فرخت اد قاطعانته گیریموض  سبب هستند که عواملی جمله از همگی برانگی ،



 73 عباس عماره و فروغ فرخزاد یعهلم هایآب در سروده یکهن الگو یقیتطب یواکاو
 

 و ایستتا جامعته یتک نماد و دریا و رود مقابل نقطة به دیگر بیان مرداب، (.154: 1383 فرخ اد،. )شودمی خود قلم

 واژگتانی گت ینش بتا ستراینده در ایت  متت  .کنتدمی سپری تغییری هیچبی را خویش روزگار که است خاموش

 : دارد جامعه کنونی وضعیت نسبت به خویش اعتراض بیان در سعی مرداب، منجالب و سیالب چون

 بته تتو را کته گویی/شتکلبتی جهتان آن غربتت در /دیدم آب در تو را که دمآن /بودند آب رنگ تو چشمان»

 فترو رات ت آرام /آرنتد بته ختویش مترا کهآنبی /خ یدند ما سوی به اموا  /دریا دوردست ز آنگاه... دیدم/ خواب

   (171:1377 فرخ اد،. )کشیدند

 جهتان یتا آغتازی  ستیاه هتایآب اعمتاق از برخاستته تییلی، و مجرد موجودی معشوق شاعر سروده ای  در

 و تتاریکی جهتان استت. نوستان در متناقض هایخواسته میان مرحله ای  در شاعر یدنیا. است ناخودآگاه ظلمانی

آغوشتی هتم و کنتدمتی نمتایی آغازی ، خود ظلمت و نیستی بلعنده دهان صورت به او معشوق و است آشفتگی

 (.57: 1392ترقی، ) است ابدی فراموشی و مرگ با ادبی مترادف در ای  مت 

-متی ترستیم پتری نیت  و اقیانوس سازه با  را مرگ همراه زندگی مفهوم ،«دیگر یتولد» چکامه در فرخ اد  فروغ

 بیند:نمی زندگی از جدا را مرگ وی چراکه ؛کند

/ چتوبی لبتکنتی یتک در را و دلتش /دارد مستک  اقیانوستی در کته شناستممی/ را غمگینی کوچک پری م »

 دنیتا بته بوسته یتک از ستحرگاه و /میتردمتی بوسته یک از شب که/ غمگینی کوچک پری /آرام آرام نوازدمی

 (.419: 1377فرخ اد،) «خواهد آمد

هتای متضتاد و نی  دوگانته اقیانوس پری، مانند ؛واژگانی کاربست با حقیقت در ، شاعردر ای  بیش از سروده

ی گ و زنتدگمتر دمان، کوشیده است تا  دو مفهوم تتوأمشب و سحرگاهان و مرگ در شبانگاه و تولد در سپیده

 پیوسته مرگ و زنتدگی و زایتش و زنتدگی از دل مترگ و نیستتی و تتاریکی را پدیتدار یا به بیان گویاتر چرخة

در  هتاستیرنیاطب آگتاه، یتادآور تصتویر استاطیری ده از پری ساک  اقیانوس در ذه  مسازد  و تصویر ارائه ش

  زنتدگی  ستارهاچشتمه در کنتار پتری ستیفار ادبیتات درویژه با دانست  ای  نکته کته به ادبیات که  یونانی است

 کته ایت  استت شتده گفته سی  Nymp و sirenاز غربی ادبیات و در  است آب به وابسته زندگی او و کندمی

 دریتایی پتری سته یونتانی استاطیر در انتد و شتده ظتاهر ماهی- زن وگاهی پرنده– زن صورت به گاهی ها سیرن

ستان کته شمیستا نیت  نگارندگان باور دارند بتدان (165: 1372شمیسا،) .بود دریایی ها ج یرهآن مسک  که بودند

پری کوچک در مت  فرخ اد، کسی ج  خود شاعر نیستت و اقیتانوس محتلّ اقتامتش -اشاره کرده است ای  دریا

 باشد. نی  همان زندگی متالطم سرشار از تنهایی ای  بانوی سراینده می

 های لمیعه عباس عمارههبازخوانی نمود اساطیری آب در سرود. 2-5
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 ستوری ستاختژرف کاربستت بتا و استاطیری ایدیرینته بتا آب عمتاره، عبتاس لمیعته هتایسروده از برخی در

 ایت  تتری نتاب از استت؛ بیتتینیتک و امیتد روشتنای و جتاودانگی تطهیتر، پاکی، نماد  عشتار، و تمّوز اسطورة

 قالتب در آن در آب ستازة کته «العرر ا  أنبرأنک لر » شعری نگارة از «أربي  يک ن روز» نام با است زیر چکامة ها،سروده

 است. شده بازگویی برف: «ثلج» جامد

 های لمیعه عباس عمارهتموز و حاجی فیروز در سروده نمود. 2-5-1

 شتهر کنتار و گوشته در هتای زمستتانمانده برفباقی بینی،خوش از سرشار و روش  توصیفی در بهار هایدمدمه

  دهد:می را گیاه و سب ینه بیشزندگی ای د همان یعنی ؛شبان تمّوز بازگشت و بهار مژدة اربیل، کردنشی 

ير َ  )سررر  ر رري و حررا ک  مررران(  تا رري قرردَ ک  » ُ  ت رراا يررک الرر دجن  وبکرراج ثلررج ک   ت  صرران بررو   ر ينررک نر روز الرا ررک   خرررا   برري
 .(19: 1980) باس  ماره،« ابلجلج حبيبک  يأصيل و ار ُ

ریتش و حتاجی نشتده منتاطق ستریهتای آبچرند/ و برفها میهایی سپید که آزاد در دشتنوروز شبان/ قوچ)ترجمه: 

کنتد/ رود/ دوستم بترف بته ستمتم پرتتاب متیفریبد/ دو پایم در برف فرو میهایم را میها، گامعمران در عراق/ ای  برف

 دوم.(زنم و میفریاد می

 ایرانتی، نتوروز جشت  هتایآیتی  در کته استت فیتروزی حتاجی همان معادل راعی،ال نوروز سروده، ای  در

 قرم پتوش، بهتار، آمتدن بتا که دارد ریشه سومری، اینانای و دوموزی اسطورة در و است یافته ماندگار حضوری

 بتاور ایت  رب بهار مهرداد شوند؛ می همراه او با نی  خالیق و پردازد می شادی به شهر در زنان لبک نی و چهره سیه

 از نشتان قرمت ش لبتاس و مردگتان سترزمی  از او بازگشتت از نشان دوموزی/ فیروز حاجی سیاه چهره که است

( 339: 1377 بهتار،)  استت زنتدگی شتدن نتو خاطرهب اش پایکوبی و رقص و شادی و دارد  وی شهادت و خون

 و باورهتا از نشتانی توانتدمتی دومتوزی/  فیتروز حتاجی رنتگسرخ جامة جستار، ای  نگارندگان باور به  هرچند

 بتر  فترودی ، جهتان در گیتاه و ستب ینه ایت د اقامت و فرود خاطر به اگر که معنا بدی  باشد. نی  فولکلور هایآیی 

 درون دیگربتار بتودن، و زندگی به عشق سرخ خون بهار، آغاز با ولی، است نشسته مرگ سیاه خاک رخسارش،

 .گرددمی روان او هایرگ

محرر» و بتاران و ستفید ابتر معنتای بته «املزنو» کاربست با تا است کوشیده سراینده مت ، ای  ادامة در  معتادل «املراء َا

 معتادل «امحرر شرطا» آبتی ستازة. نمایتد تاکیتد نتوروز و بهار آمدن با گیاهان تمام سرزندگی و شادی بر سرخ آب

 و داردمتی پتس از بازگشتت تمّتوز پیتروز بیتان را کائنتات و هستتی سرزندگی و شادابی حالت همان سرخ، رود

 انستانی زنتدگی و گیتاهی زندگی از نیورده دست و بکر هایینگاره بیش، ای  در نی  پسی  های سازه و سطرها

 :کشدمی تصویر به خواننده دیدگان در برابر را
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شرطا أمحرر  و  لرک  نبيرو الع/ری  تطرر زه ألر ان واد  ب ری رأ  صربل  املزنة الک  بعُ مح لی ا و ل   وا یلالر اد  ابملراء األمحرر »
 (.20: 1980) باس  ماره،.« ثياب البردجت..

ترجمه: ابر پر باران، مقداری از بار خود را  بر زمی  گذاشت و رفت/  پس دشت پتر شتد از  آب سترخ گلگتون / دشتت )

هتای کته پنتداری جامتهستت/ در حتالیای سرخ بدل گردید/ که در دو طرف آن گیاه روییتده ابستوره عراق  به رودخانه

 دختران کردی، آن را گلدوزی کرده است.( 

 عماره عباس لمیعه هایتموز و عشتار در سروده نمود. 2-5-2

 هتایینگتاره دادن دستت بته بتا و گترااستطوره رویکتردی در ،«أربیتل فی نوروز»پسی  سروده  بیش در سراینده

 راستتای در ختویش تمنتای از زنتدگانی، رو  از سرشتار پتاک ایهتبتاران و آغازی  پاک هایآب از اساطیری

 پترده آفترینش، پگتاه در هستتی گاهتان نیستتی  گنتاهیبتی و آغتاز پاکی به بازگشت منظور به و بدوی ایپویه

 فرهنتگ در کته آب همتان گیترد؛متی بهتره 1گرایتیبتدوی جریتان بتر دالّ هتاییسازه و واژگان از و داردبرمی

 قالتب در نیستت  ستروده، ای  در و دارد قدسی خاصیتی و شودمی آدمی تنیرویی  و اودانگیج مایة اساطیری،

 :است گشته پدیدار« الطفل المطر» مای  قالب در سپس و «ثلج» جامد

صررررلا   صررررعد  رررر   لیرررر ج   عيررررد ط  لَینررررا   يررررک الرررردرب  األخلررررر يرررر   الررررجلج ،نلررررحیا    ررررلانا املطرررررا الط رررر ا ي الجلج:أهرررر  »
 (.20: 1980) باس  ماره ،«الد  .

دهتد/ و دوران بتاران پتاک، متا را شستشتو متی کتهیدرحتال میخنتدیمتافتتم/ خورم و میها، س ر میترجمه: بر فراز برف)

 سازد!( رفت، در ذهنمان تداعی میخورد و به سوی تپه صال  الدی  باال میمان را در راه سرسب ی که/ پیج میکودکی

 بته استت شتده گرفته صبا آرامی واژة از صابئه است؛ مذهبصابئی عماره، عباس میعهل  که است ای  واقعیت

کننتد؛ متی زنتدگی هتارودخانته کنتار در معموالً( مندائیان) هاجاری و صابئی هایدرآب رفت  فرو و تعمید معنی

 صتابئی، دیت  در(. 147: 2012صتدیقی،) استت روان هایدرآب تعمید غسل ها،آن دی  مهم ارکان از یکی زیرا

 از و گترددمی استتفاده روان آب از فترایض از بستیاری برای و دارد ایویژه پاکی و قداست جاری، و روان آب

 را شتاعر و زدایتدمی او از را انسان گناهان که است آبی من لة به شاعر برای چکامه ای  در باران که روست همی 

 هتا وصتابئی متذهبی مراستم در نتوزاد تعمیتد غسل چونهم ،دگردانمی باز کودکی دوران آالیشیبی و پاکی به

 وی. آغتاز پتاکی از سرشتار قدستی و فضتای به است رجعتی چکامه، ای  در «الط   املطر» وصفی سازة کاربست

 تأکیتد نیستت، فطرت و طبیعت قدسیّت بر و نموده توصی  طفولیت و کودکی صفت با را باران سطور، ای  در

خلرر الردرب يرک ط  لَینرا  عيرد» پسی  جملة چنی هم است؛ نموده  بته بازگشتت بترای شتاعر ذهنتی برتمنتای  دالّ «َا

                                                                                                                                             
1. Primitivism 
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 آغتاز شتدةگتم بهشتت از نمودی تواندمی که است سب ینه و گیاه از پوشیده روستایی در خویش آرمانی گذشتة

 .هفدهم قرن در اروپا اتادبی یگرایبدوی جریان از عماره عباس لمیعه تأثیرپذیری از نشانی همچنی  و باشد نی 

 از پتس  ستامی گیتاهی رستتیی  که  اسطورة فتبا به نظر با و گرااسطوره رویکردی در ای  چکامه، سراینده در

 استت کترده یتاد پیتری و فرستودگی نابودکنندة و بیشزندگی ایسازه جایگاه آب در از گیاه،: « را  ب» واژة

م پتی در بیتش ایت  در شاعر چنی هم داید؛زمی سراینده هایاستیوان از پیری زنگار که  دیگتر بازگشتت تجستّ

 هتاتتاریکی دل از ختویش بهارانتة جامتة در تمّتوز ظهور پی در که است زمی  مردة جسم به زندگی و هستی بارة

 :دهدمی را دوباره حیات نوید و گرددمی پدیدار

لبا  ب طعا را  و ااکری  نحر   الصردأ امل  رع  ظمرک   ر   ر ات ری ُت ز:...يأان  اشکة  د نة حی ک بعد امل ت  و أان درو ي   ب يو ا»
 .(21: 1980) باس  ماره، « ج قلعَة أربي  و  عبَد  /یار الي َم  ک م ا   َا ما   ربيعاً ُت ز هت اهم  /یار 

ا آب تتو، م  برای همیشه عاشقم حتی پس از مرگ/ م  پارسایی هستم که گیاه برای غذایش، بستنده استت/ و بت)ترجمه: 

ورزد/ ای دژ اربیتل و ای پرستشتگاه ایشتتر/ امتروز فرساید/ ایشتر به همه شبانان تو عشق میزنگار دردآور، استیوانم را می

 کند!( تمّوز بسان بهار از ژرفای خاک، رستیی  می

 بته عشتتار منتا کنتار در استت شتبان ُت  ز معادل که «ر اتی     » اضافی سازة آوردن با شاعر ای  سروده نی  در

 کته ویتژهبته دارد اشتاره بالدالرافتدی / میتانرودان منطقتة در جهتان کشاورزی و آبی هایتمدن نیستی  پیدایش

 معتادل و استت بتوده نیت  آب و نگهدارنتده حافظ سامی که  هایاسطوره بنیاد بر عشتار یعنی ،گیاهی ای دبانوی

 بیشتیزنتدگی نقش و اساطیری خاصیت دهنده نشان امر ی ا. باشدمی باستانایران که  تمدن در آناهیتا اسطوره

 تمتوز بازگردانتدن و عشتتار عشتق استطوره تصتویر بته شتاعر بتانوی آب، عنصتر از بعتد بالفاصله که است آب

 مستتقیم شتکل بته شتاعر و پتردازدمتی بهتاری هتایبتارش آغتاز بتا باروری و زندگی گیاهی خدای (دوموزی)

 دهد.  می نشان میتل  هایقالب در را آب بیشیزندگی نقش و است یگیاه جفت سامی اسطوره روایتگر

 قالتب در نیستت آب، سازة نی  عماره عباس لمیعه از «العرر ا  أنبرأنک لر » نگارة از دست تو :«   ی» سرودة در

 :است گشته پدیدار (برف): «ثلج» جامد ساخت در سپس و باران خدایان: «املطر آهلة» اضافی سازة

طر:  ررَی هررذ  أم آهلررة املطررر   ام زهررر   طررر م  رر   رزر  الکمررر  ...  و أان...    ررد   رردي ن  يررک الررجلج  ليظرر   مجرريلً  ع/رر قاً  آهلرة امل»
 (.104-103: مهان) «أبَد الدهر...

ه  های ماه؟/ م  همچون پیکری هستتم کتای  سرانگشتان توست یا خدایان باران؟!/  یا شکوفه عطراگینی از ج یره ترجمه:)

 شود/ تا به محبوبی زیبا تا همیشه روزگار  بدل گردد...( در برف به خاک سپرده می

 از استت نمتودی و نشتان کوتتاه، شتعر ایت  در کته استاطیری استت ایستازه «املطر آهلة» شده، یاد سرودة در

 ،بنتابرای  .استت آمتده اضافی سازه یک قالب در چون و ای دان و خدایان به منسوب است نمادی و آب قدسیت
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 استت نمتوده ترسیم و الیتناهی روش  پاک، فضایی آرمانی، فضایی در را آب سازه،تک همی  کاربست با شاعر

 چنتی هم رستد؛نمتی پایتان بته گتاههتیچ و استت ابدیت زمانمینویی و غیرخطّی و زمان بی اساطیر، در زمان زیرا

 ابتدیت و جتاودانگی رنگ پسی ، عبارات و هاسازه ویمعن قرینة به سروده ای  در نی  «ثلرج» یعنی آب نمود دیگر

 خواهتد بتاقی داشتتنیدوست و زیبا روزگار، همیشة تا که «الجلج يک  دي ن   د  » که روآن از .است گرفته خود به

گیتاهی  بتانوی-ای د و ای د فرود از است نمودی و گیاهی رستیی  اسطورة از است نوینی پرداخت تردیدبی ماند،

ختاک و از زیتر  دل از بهتار، در آغتاز هتر کته زمستتان و ییبندان دوران در فرودی  جهان به وز و عشتاریعنی تمّ

  آورند:می بر سر های جهان فرودی  مردگان،ها و ی برف

 در کته دریتایی همتان ستانهبت درستت و دهتدمتی نشتان بحتر: دریتا قالب در را خود آب، سازه نی  زیر قطعه در

 ایت  در شتاعر استت، ازلتی/ عشتتار مادر-ب رگ و هستی زهدان من له به ملل هایآیی  و ساطیرا و باورها ادبیات،

ازلتی/  متادر الگتویکهت  درقالتب را آن عتراق، یعنتی ختود زادگاه و سرزمی  برای بحر قراردادن نماد با سطور

 است:  گرفته کار به عشتار ب رگ

أان أتلمررس   لررجعة  رجا البحررر ال ح/ررية تببينررک   رش  نررزاا  جیررر حبيبررک ج ب ررداد لرر  حجررر  رر  سرر   ررأل  نی الکلرریا املیل  رر ا »
اانً  أحببناها.  (.25: 1972) باس  ماره ،«اخلالک أو أمسع أّا

سنگی از باروی تو جتدا گتردد/ و دوستت مترا بتا ختویش بیتاورد/  کاشیا/ ای بغداد پرسدیمترجمه: قلب عاشق از تو )

 م  در آرزوی بستر خالی/ یا نواهایی هستم که دوستشان داشتیم.( کهیدرحال/ دارندیم واگریه  بهسهمگی ، مرا  یبادها

متام متیه   مادر ازلی/ عشتار در هیتأت-ه ب رگدر ای  قطعه نی ، بانوی سراینده از عشق جاودانه و پاک خویش ب

جتا کته حتتی مترگ بدانگوید؛ عشقی ابدی و مانا بسان ای د و خدای اسطوره رستیی  گیاهی، تمّوز تا سی  می

 :تواند عشق وی به ای  عشتار جاودانه را از اندیشه و قلب او جدا سازدنی  نمی

ن ب ررری  طرراء...و أان ار ررع  برردو حبررک لرری حیررک انررذر  ...يررک الررلأرا   ال صرر  املررزرو  ارراء »       نب ررريرحک ييرری...للبحررر َا
  (.48-47ه ،دت:  ) باس  مار « مل تع/ل احدا  ریالبحر  ان  سيدأ ياضلة 

ی تتو ستوبه و مت استت/  ثمریبعشق م  به تو )پاریس(  رسدیم نظرچون شاخه سر زده از آب/ به ترجمه: در ناکجا/ هم)

او، بتانوی  -پتس از مترگ خواهنتد گفتت:-جتا درهتم شکستته استت/ .../ شتادمانیم ایت دریا )عراق( بتازخواهم گشتت

 ( بود(.اندیشمندی بود که فقط عاشق دریا )میهنش 

 فروغ فرخزادهاییری آب در سرودهبازخوانی نمود اساط. 2-6

 آب .شتودمتی شتمرده حیتات منشتأ و باروری نماد است، مادی حیات پایان و آغاز از نمادی اینکه بر عالوه آب

 بتاروری و زهتدان بترای باستتانی نماد یک بنابرای  است و شده آفریده آن از چی  همه که است نیستی  عنصری

  رود.به شمار می نوزایی و تطهیر نشانة همچنی  و ستا
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 های فروغ فرخزادتمّوز و عشتار در سروده نمود آپسو و تیامات/. 2-6-1

 و ستنگیپارینته دوران و حجتر عصتر تمتدن هایکانون در عشتار از آمده دست به هایتندیس تاری ، گواهی به

 هتایآب و بکتر طبیعتت ختدابانوی جایگتاه در -استت زیکشتاور عهتد آغتاز به مربوط که- سوریه در ویژهبه

 ( Erich Neumann’ 1974:95) استت گشتته ترستیم آغتاز درختتان  ویژهبه و مرغ ارها ها،دشت نیستی ،

. نمایتدمی ایفتا طبیعتت پیتدایش در نیستت را نقتش کته غیرمیلوق و ازلی است عنصری که ، اساطیر در آب

 ایت  در. کننتدمی معرفتی بتانو-ای د هم ای د و هم را آب واحد، آن در «خلقت هافسان» باب در بابلی اساطیر برخی

-نتام بته ازلتی و ابدی وجود دو بابلیان، نظر از. دارد ازلی وجودی و است هستی موجود آب، نیستی  ها،اسطوره

 بته گیتتی آغتاز و سرچشتمه( شور هایآب بانوی-ای د) تیامات و( شیری  دریاهای و هاآب ای د) سو -آپ های

 ستالمی آفتتاب بته» چکامه دو در مفهوم ای . بود آمده وجود به دو ای  آمی ش از موجودی هر و آمدندمی شمار

 : است نمایان کامالً از فروغ فرخ اد« زمینی های آیه» و «داد خواهم دوباره

 درون مت  تکترار شتهوت کته زمتی  به... /بود جاری م  در که جویباری به/ داد خواهم دوباره سالمی آفتاب به»

 (.411، همان)« داد خواهم دوباره انباشت، سالمی می سب  هایتیمه از /را ملتهبش

 هتایسب  ستاقه هایفواره/ کندمی فوران تنش در /شودمی خوابه هم پنجره پشت آسمان با /بهار وقتی دیگر سال»

 (.438: 1377فرخ اد،)« یار تری یگانه ای یار/ ای/ داد خواهد شکوفه /بارسبک

 هتم بته هتاریشته شتوند ومتی ستب  هتادانه او ازلی زهدان در که داندمی ای دی خود را در ای  سطور، فرخ اد

در واقت  او ستودای آن  (.70: 1392 ترقتی،) کندمی انباشته سب  هایتیمه از را زمی  او، تکرار شهوت رسند ومی

 جتاجاستت؛ همتانآن حقیقتی عشتق را که بر ای  باور است کتهچ ؛برسد زمی  اعماق پروراند که بهرا در سر می

 را قلتب ختویش و برسد اصل و گوهر هستی به خواهد او می .رسندمی هم به هاو ریشه نشینندبه بار می هادانه که

متادر ازلتی -بت رگ  مصتر، استاطیر در ایت یس چتون فرخ اد .بیاوی د درختان هایشاخه به رسیده ایمیوه سانهب

جتادویی و هتم از ایت  روستت کته بتاور دارد پتس از مترگ،  و ستحرآمی  متاهیتی و تجستم ت آغاز استطبیع

رستیی  خواهد کرد ودر ماهیتی پریوار و جاودانته شتده در چرخته زمتان استاطیری و دایتره مانتداال پتس از هتر 

ا بتا ختود دم و روشتنی رمرگ، باروی، زایش و زندگی و پتس از هتر شتب و تتاریکی در پتی ختویش، ستپیده

 خواهد آوررد:

نگشتتان دانتم/ و پرستتوها در گتودی ادانم، متیدانم، میکارم/ سب  خواهم شد، میهایم را در باغچه می...دست»

شناسم/ که در اقیانوستی مستک  دارد/ ...پتری / م  پری کوچک غمگینی را میجوهریم/ تیم خواهند گذاشت
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: 1372)فرخت اد،  «حرگاه از یک بوسه به دنیا خواهتد آمتدمیرد/ و سکوچک غمگینی/ که شب از یک بوسه می

253-251.) 

دارد  بتاالیی بستامد و لمیعته فروغ هایسروده در گفت  مرگ از و اندیشیواقعیت آن است که اگرچه مرگ

 توانتایی کته کشتدمتی انتظار را مرگی فروغ، اما است گشته بدل آنان شعر در شاخصبرجسته و  مایهب  یک به و

 (.162: 1383 فرخ اد،)رسد می رستاخی  و جاودانگی اندیشه کند و بهمی نفی را آن براندازهستی

 هماننتد عشتتار بتانوی ایت د بته ضتمنی، ختود را صتورت بته فرخ اد سرد، فصل آغاز به بیاوریم ایمان منظومه در

هستپار جهتان فترودی  گشتته ییبندان در پی یافت  ای د گیاهی، تمّوز، ر و سرما گشت  فراگیر از پس که سازدمی

 گشت: خواهد باز زنده سب  هایساقه در کالبد و با فرا رسیدن بهار

و ستال دیگتر، / شد مدفون برف یکری  بارش زیر که/ جوان دست آن دو/ بود جوان دودست آن حقیقت شاید»

 ،فرخت اد)« تتری  یتار...نته...شکوفه خواهد داد ای یار، ای یگا شود/خوابه میوقتی بهار/ با آسمان پشت پنجره هم

1377 :438.) 

 های فروغ فرخزادآناهیتا و تیامات در سروده نمود. 2-6-2

 ایبرگردونته ستوار استت و در استاطیر، کیهتانی اقیانوس و سرچشمه زمی  روی هایآب همه بانوی آناهیتا، ای د

 بتانویی -ایت د آناهیتا زندگی است. سرچشمه کشند؛ ویمی را ابر و تگرگ آن  باران، باد،  اسب: چهار که است

 نیستتند و ایت  ختویش رستالت انجتام به قادر ای،اسطوره مردان از یکهیچ او و خواست حمایت بدون که است

 هتر منبت  باستتان، آناهیتتا، ایرانیتان اعتقتاد بته(. 120-119: 1387 ثمتودی،) .استت ناهیتد کاریخویش تری مهم

در  پیتروزی بترای ستپاه سترداران و شتاهان و است نیرومند .است و سرزمی  و ثروت وگله رمه و ف اینده باروری

 صتفات داشتت  با آناهیتا است؛ فره بیشنده و انسان یاور. بیشدمی شهریاری اوست که .آورندمی او روی به نبرد

 و جوشتدمتی او وجتود از حیتات زیترا چشتمه آیتددرمتی عشتق الهته صتورت به خردمندی زیبایی، نیرومندی،

 بترای و دختتران ختوب زایتش بترای زایمتان در زنتان بتاروری، ای د عنوان به شود ومی نی   خدا مادر گونهی بد

 اهتورا فرمتان بته ابرهتا فراز دارد و او از سفید اسب چهار آناهیتا. کنندمی استغاثه وی درگاه به مناسب شوهر یافت 

: 1391 وبیگتدلی، بیتت نیکتو. )بیشتدمتی ت دوبتارهحیتا را مرده زمی  و بارانده فرو برف و تگرگ باران، م دا

147.) 

 و روان هتایآب ای دبتانوی آناهیتتا بته عنتوان از خویش مانند شعر زیتر هایبرخی از سروده در فرخ اد نی  فروغ

 :است کرده یاد هااقیانوس سرچشمه
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 ختود غربتت در/ نتدخوا ختویش بته مترا کته شتاید/ دریتا های های و زاری در/ رازیست که زمان آن پنداشتم»

 (. 172: 1377 فرخ اد،) «دریا خدای

 پنتداری کته گویتدمی سی  ای د یکی همچون آب از «دریا خدای» سازه کاربست با فرخ اد، سطور ای  در

 و رازنتاک ژرفتای بته را انستان غربتت، احساس و اندوه گاه به آشناست و و شده شناخته نی  مردم آیی  و باور در

 راز بیشتد،متی جتان چیت  همته بته کته ستانو بدان ب داید رو  و ت  از اندوه تا خواند شایدمی فرا خویش یگانه

و  زمتی  طبیعتت، و زهدان بط  در اشزنانه مکاشفة سایة در ؛ ویکنندگی خویش را باز گویدجاودان و نوززایی

و  شتنودرا متی ایشتیز هرگونته نهتان صتدای و رستد ومی طبیعت و هستی ذات با همسانی و همانندی به هستی،

دهد که تتا همیشته روزگتار می سر صدایی «ماندکه می صداست تنها» سروده رسد و درمی زادن مرحله به سپس

زاده شدن کودک و نتوای مترگ و غوغتای  هیاهوی هنگامة انداز خواهد بود درست ماننددر گوش گیتی، طنی 

 :ازدنیا رفت  انسان

 متادگی برجتدار ستتاره نتور ریت ش شدن/ صتدای جاری به آب شفاف خواهش صدای /صدا صدا، صدا، تنها»

 (.463: 1377فرخ اد،)« خاک...

 هتایمعشتوق.... وی، کتنش از عشتق، از هستتی، از استت وی وشتهود کشت  حاصتل فروغ و شعر تصاویر

 در را نیروهتا همته و بینتدمتی سرشتتو هتم ذاتهتم طبیعتت زاینتدگی بتا را زنتانگیش و زایایی احساس طبیعی

 (.288-284: 1382 عباسی،) نگردمی پیوست  راستای

 را آب و کشتدمتی تصتویر را ایامیدوارانته فضتای آب، واژة با نی  «های زمینیآیه» پایانی بیش فرخ اد حتی در

 داند:می امید به بودن و پاک بودن و روشنایی الگوی جاودانهکه 

 کته/بود مانتده برجتای مغشتوش زنتدهچی  نیم یک /مادانج عمق در ، شده له هایچشم پشت در هنوز هم شاید»

 (.366: 1377 فرخ اد،) «هاآب  آواز پاکی به بیاورد ایمان /خواستمی رمقشبی تالش در

آب را تنهتا  داده استت و قترار جامعته نتادان و ناتوان هایانسان نماد را شده له هایچشم ،فروغ نگاره، ای  در

الگویی دیگربار ایت  گنهکتاران نتاتوان را دهد در رویکردی اساطیری و که ل میداند که احتمامی امیدی روزنه

  حقیقت، رهنمون گردد. و روشنایی به ناخودآگاه پاکی و راستی و به سوی

 گیری . نتیجه3

 روحتی و اجتمتاعی زندگی شرایط از متأثر فارسی و عربی معاصر سرایندگان فرخ اد، فروغ و عماره عباس لمیعه

 الگتویکهت  بررستی و واکتاوی .قرار دارند فارسی و عربی ادبیات معاصر شاعران تری برجسته زمره رد خویش

 هتایاندیشته میتان استتواری پیوند -1: که دارد ازآن حکایت رو پیش جستار در شاعر دو های ای سروده در آب
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 آب یعنتی استاطیری باورهتای در کائنتات و هستتی دهنتدهشتکل اصلی سازه ویژهبه و طبیعت عناصر با شاعر دو

 تترانبتوه و ترگسترده حجمی در  عماره عباس لمیعه هایدر نگاره آن هایگونه و آب مثبت نمود-2. دارد وجود

 امتری عراقتی، شتاعر بتودن منتدایی بته باتوجه امر ای  که است ردیابی قابل فرخ اد فروغ ن د آب روش  نمود از

 و ت کیته و طهتارت مفتاهیم بتا نشتی هتم بافت در را آب واژه فرخ اد، وغفر -3 رسد.به نظر می معقول و منطقی

 در را آب از واژگتون وکتارکردی استت نمتوده اراده آن از را متفتاوتی معتانی گتاه البتته و گرفته کار به روشنی

 ...و مترداب و بترف مانند منفی واژگانی طی  سیطره که روست همی  از و سازدمی پدیدار هایشاندیشه با پیوند

 و زنتدگی مترگ ناستازواره نمتادی  معتانی با فرخ اد شعر در آب -3 شود.دیده می بیشتر فرخ اد هایسروده در

 کتارکرد -4. و مترگ و بیهوشتی غفلتت مایتة گتاه استت؛ شتاعر شتهود و حیات مایة آب، گاه است؛ نوسان در

 بیتان بترای هرگت  عمتاره عبتاس لمیعته رود؛نمتی فراتتر وحشتت و غربتت فضای از لمیعه دراشعار آب واژگون

بتر بنیتاد بررستی  و بدی  ترتیب است نگرفته بهره مستقیم طوربه آن مشتقات و آب واژه از ویرانی و نیستی مفاهیم

 در و  عمتاره عبتاس لمیعته هتایستروده بیشتتر در آب ستازه که رسدو تحلیل متون شعری دو سراینده به نظر می

 زادگتاهش، از جتدایی ستبب بته آن از پس و متعدد سفرهای سبب به پدر از او فراق به باتوجه وی منفی رویکرد

نیستتی کته در برختی از  و تصتویرگر تبتاهی تتا استت تنهتایی و انتدوه غربت، دهشتناک فضای تصویرگر عراق

  .های فرخ اد درباره آب وجود داردسروده

 هانوشت. پی4
شهر عماره  در ییمذهب مندا رویو با اصل و نسب و پ یتهیدر خانواده فره 1926ل در سا یعراق سراینده یعباس عماره، بانو عهیلم( 1)

. افتیپرورش  کردند،یم شستای را او شاعرانه شکوه همواره که پناه دو رود دجله و فرات در بغداد متولد شد. او در سانیاستان م

آموز دانش ی کهرا درحال حشیچکامه فص  یو نیست سرودیمشعر  انهیآغاز کرد؛ ابتدا به زبان عام یکودک زسرودن شعر را ا ،عهیلم

فرستاد و با  یابوماض ایلیپدرش، ا یمیدوست صم برای را اشو سروده دیرس یسالگ15منتشر نساخت تا به س   یول بود سرود ییابتدا

بدر شاکر »هچون  یبا شاعرانبغداد شد و در آنجا  یعال یسراوارد دانش 1950منتشر ساخت. او در سال ریکمک او در مجله السم

است که هم به زبان  یاز جمله شاعران یو د؛یدر سرودن شعر نو همراه گرد« عبدالرزاق عبدالواحد»و  «یاتیعبدالوهاب ب»و  «السیاب

 «عشتار یأغان» (،1963) « یعودةالرب» (،1960) «ةیةخالیزاو»از:  نداتاو عبار یشعر هایوانی. ددسراییو هم به لهجه شعر م حیفص

مهاجرت  کایاز عراق به آمر 1978در سال  (. او1988) «ریالبعد االخ» ،(1980) «العرّاف یلو أنبأن» (،1972) «الحب سمونهی» ،(1969)

 یهایاکنون در جم  صابئهم و دیگ  یسکن اینفریکال در گویددر شهر سان یو غر ب یعرب یهاشهر فراوان به یهاپس از سفر کرد و

 آغاز نموده است.  یرا ن یابشردوستانه یهاتیفعال کا،یمرآساک  در 

و ضتم  دوره متوستطه بتا  ییرساندن آمتوزش ابتتدا انیآمد؛ پس از به پا ایدر تهران به دن 1313ماه سال  یفرخ اد در پان ده د فروغ( 2)

زود  یلتیازدوا ، خ  یتا  ؛«اریتکام»بود به نتام  یازدوا ، پسر  یاز طن  پردازان نامدار آن دوران ازدوا  کرد که حاصل ا «شاپور  یپرو»

بتا  نمایدارد. فرخ اد در حتوزه ست یانیاشعار فرخ اد جلوه نما شتریدور ماندن از فرزند در ب ژهیوتل ، به ییجدا  یو آثار ا دیکش ییبه جدا
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مشتهور  لمیفت ،طتور مستتقلسپس به ی. وکرد یهمکار یبا و لمیدر ساخت  ف و دیمعاصر آشنا گرد لمسازیو ف سندهی، نو«گلستان میابره»

 بیآست یدر حادثتة راننتدگ 1345و چهتارم بهمت   ستتیبعد ازظهر دوشتنبه ب سرانجام در پرده برد. فرخ اد یرو هرا ب« است اهیخانه س»

 دهیتو برگ « فصتل سترد به آغاز میاوریب مانیا» ،«گرید یتولد» ،«انیعص»، «وارید»، «ریاس» یاو با نام ها یشعر یهاو جان سپرد. دفتر دید

 (.   9-7: 1385، بیاست )دستغ دهیاشعار به چاپ رس

 منابع و مآخذ
 قرآن کریم 

 سروش.  تهران: ،چاپ دوم ،ترجمه جالل ستاری رساله در تاری  ادیان، .(1376میرچا) ،الیاده

، 1دوره اول، شماره ، پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران،دگردیسی معانی نماد درشعرنو .(1395اله)امیدعلی، حجت

35-56 . 
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 تهران: انتشارات آرون. ،ای دبانوان در ایرانباستان وهند  (.1387) فر  ثمودی،

 دستان. تهران: انگی  اوحدی،رجمه مهرت ،فرهنگ نمادها  (.1388سرلو) خوان ادواردو،

 آمیتیس. تهران: ،چاپ اول ،اپری کوچک دری (.1385عبدالعلی) دست غیب،

 .گسترده تهران: چاپ اول، ،بینش اساطیری در شعر معاصر فارسی .(1370به اد) ،رشیدیان

 بریوت: دارالعودة.  ،1ج ؛دیوان بدر شاکر السیاب .(1974بدرشاکر) سیاب،
 . هران: جیحونت ترجمه سودابه فضایلی، ،فرهنگ نمادها  (.1384آل ) گربران، ن،ژا ،شوالیه

 مروارید. تهران: ،نگاهی به فروغ (. 1372) شمیسا، سیروس،

 چاپ اول، تهران: نشر علم. ،به آفتاب سالمی دوباره خواهم داد .(1382بتول ) عباسی،

 .للکتببغداد: بیت سنی  ،بعداالخریال .(دتملیعه) عباس عماره،
 .لعربیةاملوسسة ا بریوت: ،افنی العر  ألو انب .(1980) ---------
  .دارالعودة :، بریوتیسمونه احلب .(1972) ---------
 الرابطة. ، بغداد:عودة الربیع .(1958) ---------

 رایض: الرئیس للکتب والنشر. دراسات فی میثولوجیا القدمیة، ،رموز و طقوس .ات(جان)بی صدقة،
، عربی دن فارسی وتواکاوی تطبیقی اسطوره جفت گیاهی در تم .(1395) ی، کلثوم، زارعی، فرزانهصدیق

 .138-115، 22کاوشنامة مطالعات تطبیقی، سال ششم، شماره 

، نقد ادب خوانش اسطوره گرای تمنای جاودانگی در سروده های عبدالوهاب بیاتی (.1395کلثوم )صدیقی، 

 .201-167، 10ه معاصر عربی، سال ششم، شمار

 جداول. :، لبنانأداین الشرق األدنی قبل اإلسالم میثولو جیا .(2012حممد الناصر) صدیقی،



 83 عباس عماره و فروغ فرخزاد یعهلم هایآب در سروده یکهن الگو یقیتطب یواکاو
 

 : مکتبة مدبولی.،  القاهرةموسوعة الفلکلور واألساطری العربیة .(1982عبداحلکیم، شوقی)
 کاروان. چاپ چهارم، تهران: ،کسی مثل هیچ کس نیست  .(1383پوران) فرخ اد،

 سپهر . چاپ ششم، تهران: ،عصیان .(1352فروغ) فرخ اد،

 نگاه. حقوقی، تهران، انتشارات محمد :گردآوری ،ما زمان شعر .(1372) فروغ فرخ اد،

 مروارید. ، تهران:چاپ هفتم ،دیوان اشعار فروغ فرخ اد .(1379) ---------

 چاپ نهم، مشهد: نیکا. ،های فروغ فرخ ادمجموعه شعر .(1388) ---------

تحلیل نقش نمادی  اسطوره آب ونمودهای آن در  .(1388قائمی، فرزاد، قائم، ابوالقاسم، یاحقی، محمد جعفر )
 .68-47، 165؛ جستارهای ادبی، شمارهشاهنامه فردوسی براساس روش نقد اسطوره ای

 کتاب پارسه. تهران: ،فرهنگ اساطیر ایرانی .(1387خسرو) زاده،قلی

 تهران: علمی. چاپ اول، ،گ نمادهای آیینیفرهن .(1392کوپر،جی .سی)

  فرخی، تهران: اساطیر. باجالن ترجمه ،ن دیک خاور اساطیر  .(1378) جان، گری

؛ زیبا تحلیل ماهی یک نماد معنوی در مثنوی مولوی .(1394) زاده، پروی ، سعادتی افسانه، ابراهیمی میتارگلی

 .187-167، 25، شماره 5شناسی ادبی، دوره 

دانشگاه فردوسی  کارشناسی ارشد، ةنامه دورپایان ،جتلیات املکان فی شعر ملیعه عباس عماره .(1395حممد ) ی،الالم

                                                                                                                                                                                           مشهد.     

های ایران و مقایسه ای دان آب در اسطوره .(1391) نیکوبیت، ناصر، ب رگ بیگدلی، سعید، ووتی تامه، فونگ
 .170- 141، 28، شماره8، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، دورهویتنام

 ، تهران: فرهنگ معاصر.چاپ دوم ،ن واره هافرهنگ اساطیر وداستا .(1388)یاحقی، محمد جعفر 
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 حمب مة کالة 

 حب ث يف األدب املکارن )األدبنی العريب وال ارسي(
 84-61 .، صص1442ربيع (، 41) 1، العدد ال نة اّاد ة  /رأ ، ا عة رازي

  باس  مارأ و يروغ يرخزاد يعةقصاکد مل للماء يف يالنم ذق البدک دراسة  کارنة يف

 1يرزانو زار ک
 یران، إمشهدطالبة الد کتوراه يف قسم اللغة العربیة وآداهبا، کل ی ة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، جامعة فردوسی، 

 2هبار صد کي
 یران، إمشهدعلوم اإلنسانیة، جامعة فردوسی، مساعدة يف قسم اللغة العربیة وآداهبا، کل ی ة اآلداب وال ةأستاذ

 3امحدرضا حيدرجن ش ر 
 يف قسم اللغة العربیة وآداهبا، کل ی ة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، جامعة فردوسی، مشهد، إیران کأستاذ مشار 

 22/11/1441 الکب ل: 04/06/1340 ال ص ل:

  امللخ ص
 اینأد مکانة خاصة يف ینللتکو  میواخلصوبة. وهلذا  العنصر القد ریمنها الوالدة واملوت والتطه یمةق یممفاه یعل یشملو  یاألول یعةللطب املاء هو العنصر األزيل

بعث النبات واملاء وال یاآلهلات احملافظة عل یئةه للماء وظهورها يف یالتفاعل القدس یإل یةاالبد یاةاملاء وخلوده ابحل األمم منذ األزمنة الغابرة من إلقاء البطل يف
و  األدب العريب ینطاق واسع ف یاملاء عل یف. لذلک مت  توظینیالعرب والعربان یآهلات النبات واحلب  لد یتوعشرتوت وأفرود یرانیةآهلة املاء اال یتا،مثل أانه

 املعاصر.  يالفارس
قصائد  يف یاةابحل یةللماء و مکانته و دور هذا العنصر املعط یدئاستدعاء ظهور النموذج الب یف یاخلطوة االول يف نیالباحثت یضرورة اجناز هذه الدراسة لد تکمن
 وكیفیة استخدام هذا العنصر احلیوي يف  یةعباس عمارة ومن مث  حتلیل البن یعةمها فروغ فرخزاد و مل و العريب ياألدب الفارس يف ینمن املعاصر  ریتنیکب  نیشاعرت

املعاصرة لقد حاولت کاتبتا املقال دراسة  یةعباس عماره، الشاعرة العراق یعةدراسة مستقلة او مقارنة حول مل ی ةُتکتب أأن ه مل  یقصائدمها يف اخلطوة التالیة. فنظراً إل
 .ی ةضوء قراءة أسطور  للماء يف يالنموذج البدئ

أن   . واإلختالف يفیالوالکون االکثر تبج یعةبموقف عنصر الط ابملاء يف یقةمتت  بصلة وث نیالشاعرت یأن  أفکار کلت یالنتائج احلاصلة عن الدراسة إل تشری
 يعباس عمارة حتک یعةقصائد مل يف ی تهو رمز  اءظهور امل ینماب ریهاتفک يف یةالسلب ی تهقصائد فروغ فرخزاد متث ل استحالة املاء و رمز  املاء و أنواعه يف یفأشکال توظ

 املقد س. يالعنصراألبدجتاه هذا  یویةنظرة الشاعرة الشف افة الرب اقة املفعمة ابحل

 .عباس عمارة، فروغ فرخزاد یعةاملاء، األسطورة، األدب املقارن، مل :امل ردات الر کي ية
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