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  دهچكي

 نابسامان وضعيت چون؛همداليلي . برد به اسطوره پناه ميهاي خويشانديشهبراي بيان  سيابالبدر شاكر 
  بر، شاعرروحي جسمي و ، بحران شديد در صحنه سياسي عراقمنفي فراوانتغييرات  ،سياسي و اجتماعي

 شخصيتيزيرا از جنبه  ؛ استبسيار نمايان سياب  شعرربل تحو  وخيزش نمادهاي كاربرد اسطوره و گيچير
 عراق به ؛از طرف ديگر ياريش كندبا مرگ،   در روياروييقادر نيست خودش غير از يكند چيزاحساس مي

 به حاصلخيزي بعد از نيازل به همين دلي  است،به خود گرفته سياب مانندوضعيتي  ،خاطر بحران سياسي
 و »وزتَم« وجود دارد، دو اسطوره سياب شعرهاي فراواني كه در  از ميان اسطوره،نيبنابرا .خشكسالي دارد

»رساب .گرفتمورد بررسي قرار  ،»روسبسياشوزي در بيشتر قصائد تم،تا نشان  را بر چهره زده ،وز نقاب تم
 از يريپذ با الهاميو .تباه شدن نيست واست  داشتهخيزي را به همراه ل حاص؛وز مرگ تممانند ش، مرگدهد كه

 كه در اي راو مدينه فاضله  زندگي و خيزش جديدي را در ميان اعراب، ايجاد نمايد،ن اسطوره تالش كرديا
تا ست ا سربروس را بكار برده ،واقعيت مرگ در عراق براي نشان دادن او . محقق سازدآن بود، نساخترؤياي 

 است، به كه رمز زندگي و حاصلخيزي وز را تمالهه شدن كشته به نحوي دردناك و در عين حال هنرمندانه،
   . است قدرت ديكتاتوري در عراق شدهنمادي از تبديل به ؛شعر اوسربروس در  .تصوير بكشد

  .سياب  تموز، سربروس،معناآفريني، اسطوره،: واژگان كليدي
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  پيشگفتار. 1
ساختار خود را در هايانديشه لذا ،دانستيم ها اسطورهياي دنخود راگاه  تنها پناهابسي 

د  دار،اسطورهمعنا و مفهوم  از يو ژرف ق وي از اطالع دقنشان ،ني اكرد وي مبياناسطوره 
 بر بردن كاريا نو است و  اسطوره در شعريريگپيشرو به كار ،سياب .)131 :1994 عباس،(

كاهش ت و ير واقعيي تغي برايالهي بلكه وس استه نبودتياز واقع  فراري برا،گرانيعكس د
 كه از فرهنگ و آداب ياق و گستردهي عميآگاه ،سياب ،ني بر اافزون.  اوستيدهنده دردها

، »ريبودل«؛ همچون يشاعرانق مطالعاتش در مورد ي از طر او و نيز داشتيربع -يمحل
 ي براي غنياه ماد، اسطوره. قرار گرفت»ييگرامكتب نماد«ر ي تحت تأث»كلهير«و » رامبو«

 يريپذري تأثبه علت ،سياب شعردر ) 117 :1959 ،رزوق (.گرددين مكتب محسوب ميه ايتغذ
 در يجامعه عرب  در درجه اول وي جامعه عراقيها جنبهيتمام، انهي چپ گرايهاشهياند از يو

-حاصل مي خيزش؛ وار كه به دنبال آنرگ فدايي م.گر استن نحو جلوهيدرجه دوم به بهتر

به زندگي عرب متوجه بود كه  سياب . استنموده را به خود جلب سياب بيشترين توجه ،شود
به و ا .رودقحطي پيش مي  خشكسالي وسويبه دليل ستم و خفقاني كه در آن وجود دارد، 

هاي قديمي بابل و  از اسطورهرا كه» تموز«  در اشعارش، كه داشتايد خواهي تجديواسطه
. به كار گرفت يمع عربواجعراق و  در تازهزش ي خبه شكل نمادي ازاست،  حاصلخيزي نماد

ان شده، سپس ي از اسطوره تموز؛ در اشعارش بسياب يريپذ ابتدا نحوه الهام،در اين پژوهش
ان ي بسيابو زبان در ذهن و تموز ان آن ي ارتباط ميبرد اسطوره سربروس و چگونگرنحوه كا

  .شده است



131  /1390اره يك، خردادل، شمسال او) هاي زبان وادبيات عربيپژوهش(فصلنامه نقد و ادبيات تطبيقي  

نوشته شده  هاي فراوانيمقالهها و كتاب ، مختلفيهااسطوره از سياب يريرپذيدر مورد تأث
ت ي در آن اهم؛)1982 بطل،(  آثار زير اشاره نمود؛توان بهيم هان كتابي ا از جمله.است

 .بررسي شده است، ياع اجتم– ياسيان مقاصد سي بي برا، از آنسياب يريپذاسطوره و الهام
، )ص( پيامبر؛هاي تاريخي همچون شخصيتبرخي در اين پژوهش، ؛)2010هاشم حسين،(

 . استمورد بررسي و تحليل قرار گرفته سياب در شعر ...و  قابيل ،، هابيل)ع(، ايوب)ع(مسيح 
، »وسيإيكار«، »پرومتئوس«، »اوديپ«، »سيزيف« ؛هايي مانند اسطوره؛)1984 ، التوتريعل(
 توان بهي مهاان مقالهي از م.است شده تحليل، سندباد »كونگاي«، »تانتالوس«، »ترسيوس«
 با اسطوره و سيابگونگي آشنايي در آن به چاشاره كرد كه  )71- 63: 2009الشيخ حسين، (

 سيزيف، ،ها همچونپذيري وي از بعضي اسطورهو به الهامپرداخته  سياباهميت آن نزد 
 در مقاله . استنموده، اشاراتي )ع( مانند ايوب ي دينيهاوس و بعضي شخصيتكونگاي، ترسي

، )نام معشوق سياب( جيكور، بويب، المطر، وفقه ؛ رموزي مانند)24- 1: 1389كريمي فرد، (
- 25: 1389ميمندي،  (در پژوهش . استگرفتهالمسيح، ايوب و سيزيف، مورد بررسي قرار 

رگانه زندگي ادبي وي يعني اه سياب است در مراحل چهروستاي جيكور كه زادگانماد ، )48
 در  وگرايي، واقع گرايي و بازگشت به خود، مورد بررسي قرار گرفته استنمادرمانتيك، 
  در مورد كاربرد اسطوره تموز در آثار پيشگامانكلي به طور )62-41: 1386نيازي،  (پژوهش

. استشده ل و أدونيس سخن گفته اب، بياتي، خليل حاوي، يوسف الخا سي؛شعر نو يعني
كارگيري هكه شاعران با باست  نتيجه گرفته ،با آوردن يك يا دو نمونه شعري آناننويسنده 

چنين نمادي در برابر ناكامي هاي سياسي و اوضاع نابسامان كشورهاي عربي به اعتراض 
زش آن، از زمان  دو سرزمين و نمادهاي خييخيزند و با اشاره به عظمت و شكوه گذشتهميبر

 از سياب يريپذ الهام،شتري ب،)43- 27: 1388روشنفكر، ( در مقاله. كنندميهاي دور خود ياد 
سياب براي بيان «؛  اين است كهپرسشن مقاله يا  در.ست شده امطرح) ع(حيت مسيشخص

، با وجود )سربروس(و اسطوره ) تموز( خويش، توانسته ميان اسطوره مضامين سياسي شعر
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 شده اما در اين پژوهش، تالش.  نمايدپيوند ايجادينكه يكي بابلي و ديگري يوناني است، ا
 آن انيم پيوندجاد ي اي و چگونگاين دو اسطوره در تمام قصايدشاز  سياب يريپذالهامتا است 

 در پايان، اين پژوهش توانسته .ردي قرار گيل مورد بررسباً مفصيبه صورت تقر، يدو توسط و
  : زير باشدهايپرسشوي پاسخگ
 چه ،اي بابلي استكه اسطوره» تَموز«اي يوناني بوده و كه اسطوره» سربروس«ميان  - 1

  ارتباطي وجود دارد؟
   به كار برده است؟شعرش چه منظوري در برايها را  اين اسطورهسياب - 2
   نمايد؟پيوند ايجاد توانسته براي بيان مقاصد خويش، ميان اين دو سياب آيا - 3
  منطقي است؟امري ، سياب ميان اين دو اسطوره در آثار پيوند آيا ايجاد - 4

ات يدر رشته ادب. ا آمديعراق به دنجنوب  در )كوريج( به نام ييروستادر  )م1926( سياب
 محمود يعل« و »شبكهاس ابويال« ؛مانندك عرب يل پرداخت و با شاعران رمانتي به تحصيعرب
: 2008 ،بلّاطه (. دانستيات عربي در ادب»شعر نو«توان پرچمدار ي را مابسي.  آشنا شد»طه
 شعر ي و حال و هواي خاص دوران جوانيها، اضطرابي اوضاع اجتماعيشانيپر )31
 و يسيات انگليبا ورود به رشته ادب. انده در پرورش روح سنّت شكن او مؤثر بودك،يرمانت
 يهاچهي در،»يشلّ«و ، »سيكت«، »رونيبا«، »وردز ورث« ؛مانند ي غربيهاكي با رمانتييآشنا
  .)9: 1384 ،يالضاو(ش گشوده شد ي به روياتازه

د ي جدي فضاآفرينش و پويا يجاد زباني عروض و ايد نظر در مباني عالوه بر تجد،سياب
ن را يز مورد نظر قرارداد و اي در شعر را ن»وحدت موضوع« در شعر معاصر عرب، يااسطوره

 كه بر كار يايكيروح رومانت) 175 :1380 ،ي كدكنيعيشف( شاعران معاصرش آموخت به
سه با زبان يچ وجه قابل مقاي داشتند، به هان كه آنيشاعران معاصر او حاكم بود و زبان محدود

ژه در حوزه شعر يات و به وي نه تنها در ادبسياب) 162 :همان( نبود سياب و باز و متنوع پويا
 مشاركت ياسي سيهاتيدر فعال زين ي اجتماعجهت و انقالب زد، بلكه از يآوردست به نو
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 التزام و يعراق شده بود، در شعرش به مبان ستي عضو حزب كموني مدتياو كه برا. داشت
 و يي و تواناي و رنج و شاديديد و نوميان امي جدال م)30 :1987 ،علوش (.بند بوديتعهد پا

 است )اُنشودة المطر( او مجموعه ين سرودهيمهمتر. دهديل ميكه شعرش را تشيماضعف، درون
  .)47: 1961، يحاو(
  پردازش موضوع. 2

ن دو يا يابتدا به بررس از اسطوره تموز و سربروس سياب يريپذان نحوه الهامي بيبرا
 آمدهر الزم ينه با شرح و تفسين زمي در اسياب يپرداخته شده، سپس نمونه شعرهااسطوره 

   : است
  تَموز. 2-1

»عل« و ي مصر»سيرياوز« و يوناني »سيآدون «؛معادل، يبابل يااسطوره ،»وزتميكنعان »ب 
 يخدا »نسِ« از دختران يكي »عِشتار« كه عاشق روديبه شمار م يزي حاصلخيخدااست، 
 يهاتالش .شودمي ي زخميرود كه توسط خوكيرون مي گردش بي براي او روز.شوديماه م
نش را ي خونيپاتموز رسد و هر جا كه ي نمييبند آوردن خون به جا ي برا، عشتار،رشهمس

كند و با يسقوط م) ن مردگانيسرزم(ن ي فَرودِيايتموز به دن. ديرويق ميگذارد، گل شقايم
 ا به دنبالجا ركه همه ني پس از ا)عِشتار(همسرش . بنددين رخت برمي از زميمرگش سرسبز

 آنجاست .ابديبرا  او مردگانشود در عالم ي مصمم م،رسديمن ياجهي به نت ودكنيم جستجو او
ن دو عاشق ي و اكندنثار ميبخش خود را بر او ي و بوسه زندگيابدمي محبوبش را ،شتاركه عِ

ار مقدس ي بسگذشتگانن اسطوره تموز يبنابرا.  بهار استآغازن يا. گردندين برمياز نو به زم
 :1982 ،زريفر (»است ي زندگ شكلنيتربايمرگ ز«ن معنا را دارد كه يار ابوده و به اختص

92(.  
2-2 .سروسرب  
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-ي مينگهبان ،ن مردگانيسرزماست كه از  ي، سگوناني يمي قديها در اسطوره»سربروس«
 ياساسفه يوظن سگ دو ي ا.زانندي آوي ترسناكي سه سر است و بر گردنش مارهاي دارااو .كند
 كه يداشتن زندگان دور نگه،يگريد واند داشته است كه قصد فرار يوردن مردگان خيكي :دارد

قرار ن يدر اعماق زموحشتناك كه  ن مكاني اي فرمانروا.ك شونديها نزدخواهند به آنيم
  .)152: 1967 ،يزك ( است»سيهاد«دارد، 

  »موزت« ياسطوره و سياب. 2-3

 خود يياي مردم، پويمباالتي حكومت و بيمگر به علت ست عرب يزندگ كه افتيدر سياب
 اسطوره«وز تمن از يبنابرا .روديش مي پيقحط  ويخشكسالبه سوي را از دست داده و 

 ي زندگيرگي چيبرارا ن اسطوره ي اسياب. اي بيافريندتازه يخواهد تا زندگيم »يزيحاصلخ
ن يبه مرور كاربرد ا .ه كار گرفتاش پديدآورد و برويايي يانه فاضلهيمد بنانهادنو مرگ  بر

وز را بر چهره  نقاب تم،اشيشتر قصائد تموزي در بسياب .در آثارش گسترش يافتاسطوره 
  .در شخصيت او گنجانده استخود را  زده و

-يده ميد » المطرهاُنشود« ؛ به ناماشي شعريبزرگترين مجموعهن اسطوره ياوج كاربرد ا
 هنيمد« از جمله؛. تصوير شده است زشيخ انديشهن مجموعه ياقصائد ترين در برجسته .شود

النهر «، )»1956ا عام يرؤ«، »نة اآللهةيمد«، » بابليروس فربس«، »كوريتموز ج«، »السندباد
   .هستز يوانش نيكه عنوان د) اُنشوة المطر( بعالوه »لي الليف«، »و الفرات

2-3-1 .»كوريتموز ج«  

 ينيسنگ  درد مرگ و،وز بر چهرهبا زدن ماسك تم» كوريوز جتم«ده ي در قصسياب
  : ده استير كشي به تصو، بر خود راآن  يكيتار
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-يو خونم م/ رود ي فرو م،اش تا جگرمو شعله/ دندان خوك دستم را شكافت : ترجمه(
-يل به نمك ميبلكه تبد/ گردد يل نمي تبديا گندميق ي به شقايول/ شود ي ميجوشد و جار

  . ) استيكيتار كه بر دهانش ييگو/ زند يعشتار بر دهانم بوسه م /...شود 
 از آن رنج سياباست كه  يحكومت ستمگرخوك رمز و ، سياب رمز ،وزنجا تميدر ا
از  سياب. است ي امت عرب؛ عشتار رمز.را تباه ساخته است  او و خفقانشستمو  دهي ديفراوان
 سيابر يعدم تأث  وي نهضت عربي ناتوانبه منظور نشان دادن ، تموز نجاتيبرا عشتار يناتوان
  . بهره برده است نو،يزشيخ ي برا،آن بر

 را »كوريوز جمتَ«رفته و به خود لقب يپذ ن اسطوره الهامي از املموس ي كه به شكلسياب
 چرا ؛كهن است شده ياوز اسطوره تميدردهاشتر از يار بي بس،دردهايش كه است معتقد ،داده

ل ي تبدشي اما خونها،دومتولد ش تا نثار كرده او رات بخش خود را بي بوسه ح،كه هرچند عشتار
. شودي مششتريرنج ب  باعث درد و است كه شده مبدلبلكه به نمك ،نگشتهق ي شقايهابه گل

 .نديبيم - زادگاه شاعر-كوريدر اطراف جرا د يوسته نور امي پفراوان، درد و رنج با وجود اما
ز ييدر پا است كه ير زمانيد وكرده است  شنابود،  و خفقانستم كه است يعراق جيكور نمادي

ن ي اسياب .گردانندباز د بهار را يبا، ) با كمك مردمسياب(شتار عِ وز و تمنيبنابرا ،برديبه سر م
   :كندي مبياناش يا كاربرد اسطورهبارا بازگشت 
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 گلها برگ خواهند داد و يبزود/  شود يكور متولد مي جيبزود... كور يج: ترجمه(
  ).از غصه مرگمم، از آتشمم/ شود ي از زخم من متولد ميكور بزوديج/ د يخورش
كه » رنُو « است ويزي حاصلخنمادي از نجايدر ااست كه د رنگ ي گل سفي نوع»ورنَ«

 آمدن يبر خواسته ،د دارديد ام به تولّ از آنجا كهيو. است بخشش نماد ،د بودهيهمان خورش



  شاكر السيابر تحليلي اسطوره در شعر بد-نقد توصيفي /

 

136

كور يوز ج تم؛د كهيگوي م؛دهديدش را از دست مي ام آن زمان كهچون .ورزدي اصرار م،تموز
استگرديده سخت دشوار،دتولّ  متفاوت است و،وز عشتاربا تم :   
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�4B / )411 :همان(  
ا نور يآ. د استيشود؟ بعيمانم متولد ميكور جز از درد زايا جيآ. د استيبع:  ترجمه(

و مرگ، همان . ستي نير از نابوديز غيچ چيگردد؟ هي ماهيس ،ابانيشود وخونم در بيشكوفا م
  )شود؟يده در لباس  شب متولد مينه خوك پوشيكور از كيا جيآ. د استيبع. دار استيمرگ پا
وز را  تميا اسطورهيوسته فضاي پ،اشدانهيامدگاه نايمشخص است كه او در دنجا يدر ا
را دهد تا دو حالت ير مييكند بلكه روند كارش را تغيف نمي آن را تحري ولكندميمجسم 

 كه  خود شاعر است؛حالت دوم  واندبخش يعشتار كه زندگ وز و تم؛ حالت اول:نشان دهد
  .، ندارد مردمزشي به خيديامبا مرگ خود،  نقاب تموز را بر چهره زده اما

  »نة بالمطريمد«. 2-3-2

 سياب سروده معروف ،ميافكني مي نظر» بالمطرهنيمد«ده ي كه به عنوان قصيهنگام
 . و جنبش و حركت استيزي حاصلخنماد، كه در آن بارانم يآورياد ميبه را  » المطرهنشوداُ«

 ابرها . استيخال ،يزي حاصلخ وي مظاهر زندگي شهر از تمام»مطر بالهنيمد«ده ياما در قص
 ي گرسنه و چشم انتظار تموز، مردم ترسان. بارانياغ از قطرهيآسمانش را پوشانده اما در

 هاي دل شورگيست كه ي نياما كس. دون برايب ترسشان از  و شوندريسبا آمدنش، هستند كه 
 يت بر نفدالل ؛دهي قصني ا در سراسري مختلف نفيهاروش .ديل نماي به آرامش تبدآنان را
  :سازدي ممكن م،ن شهريات را در ايكه حاست  ييزهاي چيتمام
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ثمر ي و بيا شكوفهيگل حتي، بيا قطرهيباران، حتي شد و آن را بيسالها سپر: ترجمه(
ر يم تا در زيهستند كه ما برافراشت) ي مقدسيچوبها ( ييبر ما، چوبهاي بيها نخلييگو. ميافتي

  . )ميريم و بميآن پژمرده شو
  رايوز به زندگ تمدنزگردان باي برااز عشتار يدرخواست كودكان عراق  مراسم تضرع ويو
   :كشدير ميبه تصوچنين 

%����= ����E4���  
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 ي قرباني از سفال را براييهاوهيشه و مي شيراگواآب  ، كوچك بابليهابچه: ترجمه(
 آب و سبزه و يهاهي از ساياهي با ساي آتش،و شعله برق. كننديكردن در مقابل عشتار حمل م

  ).افروزديآتش را برم
  »نشودة المطراُ«. 2-3-3

 ؛يعني ،يزي توجه به اسطوره حاصلخ،» المطرهنشوداُ«ده يقص  فهم معنا درن عامليمهمتر
پيوندها از ن ي و بزرگترآيدميبه چرخش با آن  ي است كه چرخه زندگارره تموز و عشتاسطو
  پيوند ومذكر با مؤنث، شاعرپيوند تولد،   مرگ وپيوندرد؛ پدر با مادر، يگي سرچشمه مآن

  :)163 :1961 ،رفقه (جامعه
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 بر ي طوالنيهادم  كه با نالهي را شنيي بادهاين آوردند ، صداييبعد از آنكه مرا پا: ترجمه(
 كه مرا در طول شب بر آن يبين صليشدند، بنابرايدند و گامها كه دور ميوزينخلستان م

آنگاه كه . دهدي شكوفه م، آنگاه كه درخت توت و پرتقال... مرا نخواهند كشت،انددهيكش
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ات را در يح؛ پس خونم. كندي قلبم را لمس ميابد، گرمايي ادامه م،الي خيكور تا مرزهايج
   . ) اندازديان ميخاكش  به جر

به تبع آن در   وسيابها در شعر  از اسطورهيريپذ الهاميها نشانهنينخست ،دهين قصيا در
ه افت، همانطور كيباران شباهت   به تموز وسيابت يشخص پس . آشكار شديشعر نو عرب

 ياي فهم دني براييهاديبه صورت كل ن دو اسطوره،ي ا صورت عشتار را به خود گرفت و،عراق
ش ي با طلوع بهار در روستاموجود در قلبش خون ؛گويدمي كه ي زمانيو. شوندش يشعر
 ، و پس از آنيوز در مورد مرگ و نابود تمهايويژگي در واقع به ،شودي ميكور جاريج
  .ه دارد اشار،ي و زندگزشيخ
  »الموت النهر و«. 2-3-4

،  است بودهايثارنه مرگ ي در زمسياب شعرهاين يتر كه از مهم»الموت النهر و«ده يدر قص
 ي روح زندگ،ا آبيد از آنجا كه رودخانه يشا.  استبازتاب يافته ،وزاسطوره تم عملكرد

   :ديوگي كه ميي جا.اند را افزودهيگري ديهان اسطوره جنبهيهستند، به ا
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 غمگين رودخانه يا. ا گم شدي در درهاي زمانپس يزنگها! بي بويا. ..بي بويا: هترجم(
 را  هر سال كه شوقيدستانم را در حال. ها برگردمهي به ساباز همدوست دارم ! من؛ چون باران
  . )  دارم تو بر يها را برا از گندم و گليي نذرهاي  در هر انگشتبندم، تامي محكم درخود دارند،

»بتا  است ك رودخانه كوچك خارج شدهي حالتنجا از يدر ا -رودي در جيكور- »بيو
 .باشد ات بخشيحگران ي دي تا برابميردگردد كه شاعر دوست دارد در آن بدل  يبه جهان

ده ي  قصي در انتهاژهيوه ب. داردوز  اسطوره تمهاياز ويژگي ياري است كه بسنمادي ،بيبو
   :ديگويم
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455(  
رم سپس از قضا يم بگدستانم را محك. دوست دارم برگردم و به مبارزان كمك كنم: ترجمه(

 و ! تا رنج بشر را حمل كنمشدم تا به آرامش برسم؛يغرق مدر خونم  كاش، يا. و قدر بگذرم
  ). استيروزيپ، زم، همانا مرگ مني را برانگيزندگ

 به »نتصارا موتي إنَّ« اشن جملهيدر آخروز بر چهره؛  با زدن ماسك تم،سيابنجا يدر ا
نكه مرگ او يا  و استه كردهيوز تشب خودش را به اسطوره تميابس . دارد اشاره،اسطوره تموز

 ،يو. ستيتباه شدن ن  وينابود  ودارد را به همراه يزيخل و حاصيروزي پ،وز مرگ تممانند
-ي مسياب. داندي شدن منو ي به سمت جلو و تالش براي حركت نه تباه شدن بلكهمرگش

شدگان ن راندهي را به سرزمي رنگ زندگ؛يمل  وياسي سيمشعلل شدن به يبا تبدخواهد، 
  .برگرداند

  »نة السندباديمد«. 5- 3- 2 

 رخدادهاي خطرناك و: يابدگسترش مي ،سياب هاي تجربهرشددامنه اسطوره تموز با 
ده ين مسأله در قصيا. اين توسعه را پديد آوردب اتفاق افتاد، اعرا ي كه در زندگيوحشتناك

   : شودديده مي » السندبادهينمد«
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463(  
د برآوردم ايگرسنه در قبر بدون غذا، برهنه در برف بدون پوشش، در زمستان فر: ترجمه(

  ).شان كني را پرسنگ يهابستر! ها و گرد و خاك برف ويكي تاري بسترها! بارانيا
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نور ، پديد آورد يات و زندگي كه سزاوار است باران در آن حيا زدهين قحطيشاعر بر زم
 ،ر از خودشي او غ.پذير نيست حاصلخيزي امكان،جز با قرباني انساني ،يو به نظر .افكنديم

  : ديگويده ميكه در ادامه قص چرا. نديبين مهم نميسته انجام ايا را شيكس
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 خواب چون! ميمردي م؛ از نو، كاشيا! ميديخوابي از نو م، كاشيا!  بارانيآه ا: ترجمه(
  . )سازدي را پنهان مي زندگ دانه است و مرگ مايداري بيهاغنچهما 

نقاب  ؛يعني دارد، »النهر و الموت«ده ي قصمشابه يدگاهي د» السندبادهنيمد«ده ياو در قص
دانديش ميزيعت از حاصلخيبردن مردم و طب بهرهي برايديام خود را  ووز را بر چهره زدهتم :  
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9L�K,U��  /) 469 :همان(  
ها را يار زندگيچه بس. د بكارندي مرا با عتا.  مردم تا به نامم؛ نان خورده شود: ترجمه(
ها  از انسانيبه نسل.  شدمي بدل شدم، بذرياندهي به آيا خواهم كرد، پس در هر حفرهزنده
  . )  وجود داردي در هر قلب من از خونيا قطره چونل شدم،يتبد

، هاده ارايت و سسياسيد سي اما به علت خفقان شد،كندخودش را فدا همو بر آن است تا 
   :آيددر جامعه شاعر پديد نمي يريونه تأثگچ يها ه با گذشت ساليحتچنان است كه 
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ها درو  كجاست؟ داسدرويدن كجاست؟ و يي روشناپس،ت؟ س اسين آدونيا ايآ: ترجمه(
   ) است؟ ي طوالنيهاانتظار سالهمان ن، يا ايآ.  آب هستندياه و بيها سمزرعه. كنندينم
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 آن ،سياب مرگ يي گو،آوردي را به ارمغان ميزي حاصلخ،وز كه پس از مرگش تمدر برابر
   : برده استميان از  رادي ام اندكنور
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 در آمده و با حدقه از يبا چشماناميد كرده است و د را در تو خرديمرگ، ام: ترجمه(
   ).گشتاز بي خاليدستان

پراكنده گشته  انشيهااباني خمرگ دراكنون، بودند، تمدن  پرچمدار ي كه زمانيامت عرب
تاتار،  ي؛ حتگشته است غرق در خون  جهان،.مزارعشان نابارورند و بر و باري ندارندشده، 

، و  استدهيرا به آتش كشت اين تمدن نماد عزّ) رمز سيطره آمريكايي ـ انگليسي بر عراق(
   :خورندي م -)ص( اسب معراج پيامبر- »راقب«سگان از گوشت 
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آب را . رديميم، مي كه دوست داريزيچهر . نابارورندها و مزارع ابانيخمرگ در : ترجمه(
 فردا  وسوزاندندميم را در شب يتيمحمد . اند آمدههاها تاتارآن. انددهيها به بند كشدر خانه

  . )خواهند خورد ده خواهد شد و سگان از خون براقيب كشيح در عراق به صليمس
 را  ويديد، ناامي امي و بجادهدمير خود را از دست يز تأثيشتار نعِدر اين حال است كه  
   :آوردي مردم به ارمغان ميبرا

�6$���� 6 �K�� 
" W�; �
 �>� �8� /"�� 
�
% �8!09:�5 ����+ �> �; /� ;��&�� �4 
�J:;��� U/ ...) 469 :همان(  

- وهي است كه ميبد و در دستانش سستي نيش گليشانيعشتار تشنه است، در پ: ترجمه(
    . )شودي با آن سنگسار ميهمسر  و هر.انديش سنگيها
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  »روسربس« و سياب. 2-4

كار ه را بيوناني  وي بابليهااسطورهگويد؛ ميت عراق سخن ي كه از واقعي هنگامسياب
رمز كه شتار را وز و عِ تماو. كندمير ي مرگ را در عراق به تصوقتيحقسربروس . برديم

 را يزي چ،مرگ كند كه جزي متصوير را يكودكان عراق .كشدي، مانديزي و حاصلخيزندگ
سرانجام پس از  .كننديوه سؤال مي و آب و مي خدا و زندگين، دربارهيبنابرا .شناسندينم

 خواهد پديدار يي نور و روشنايزوده ب« ؛دهد كهي بشارت مسياب ي مرگ بر زندگپيروزي
   : كه ده آمده استين قصي در ا.)8 :2008 ،نيعالء الد( »شد
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 فضا را ،و زمزمه آن. كشدبران، زوزه ينِ ويها، در بابل اندوهگروس در راهربستا : ترجمه(
. نوشديكند و خون جگرها را ميها را خُرد مدرد و استخوانيكودكان را با دندان م. كندپر

ها زوه بكشد و خاك را از تا سربروس در راه.   استيكيچشمانش همچون دو ستاره در تار
پشت .  كنار زند و آن را بخورد و چشمانش را بمكد،وز بد بومان، تم دفن شدهيخدا

م كه ينيبيعراق را م. پراكندمي را هاقيها و شقا او گل،در مقابل. ندش را بشكندرومين
ست؟ يست؟ خدا كيست؟ ثمر چست؟ آب چي گندم چپرسند؛ميش سيكودكانش در روستاها

پس از . ن و ترسان را بدرديان غمگيتا خدا. ها زوزه بكشدست؟ تا سربروس در راهيبشر چ
  . )شودي متولد ميي روشنايزوده ب. گردديم سرسبز ،خدا. شودي جنوب سرسبز م،خونش
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سربروس را به . است آغاز كرده »روب الدي فروسرب سعويلِ« اش را با استعارهدهيشاعر قص
مردگان نگهبان سرزمين سگ  -اشاره شدهمانطور كه  -سربروس  واست ه نموده ي تشبيگرگ

كه گرگ  يسگ پارس كردن است؛ در حال يصدا. كندمي بر آن حكومت »سيهاد«كه است 
-مير ي را به تصويآور ترسناك و وحشتفضاي ،ن استعارهي با استفاده از ايو ؛مي كشدزوزه 
.  روس استباد سريد بر قدرت فرين اسطوره مبالغه و تأكي هدف از كاربرد ا،نيبنابرا. كشد

 كه بابل  رايآوررنجت يوضعگرگ، ش به زوزه يصداه يتشب با ، مرگ استنماد كه سربروس
بر آن  ،ت دومي بموجود در استعاره با كه يايسخت  رنج و.كندمير ي تصو،برديبه سرم آن در
گران را ي دترحمكه سرخورده ن و ي غمگيا موطنش عراق را به زني بابل ،شاعر. گردديد ميتأك
 بابل كه همان .كندميتر شي ب، با آن زنپيوند بيشترل ين دليبه هم. ه كرده استيزد، تشبيانگيبرم

 هنيبابل حز«مصراع  .اندوه است  آن سرشار ازيهاعراق است، به علت رخنه مرگ در راه
مهدست يسربروس فقط سرچشمه رنج بابل ن. دهدي قرار مغم، سرشار از در فضايرا  ما »هم

 را كه يگبار مرفضاينكه شاعر آن يدر ادامه بعد از ا . ساكنانش استيبلكه علت رنج و سخت
نكه سرچشمه يف سربروس را به اعتبار ايد، توصير كشي حاكم است به تصو،نش عراقيبر سرزم

شاعر چشمان . دهدي ادامه م»الم الظَّيكان فزَيناه نَيع« آوردن مصراع با هاست؛يتمام بدبخت
 ياز دارداز آن جا كه چشم براي ديدن به نور ن. كنديه مي درخشان تشبياسربروس را به ستاره

 ي نورش را ط منبع نور است وكه چشمان سربروس،ني، اديد را يزي چ، نورنبودتوان در ينم
ن چشم و ستاره از ي بپيوند كه دارد  بر اين داللت،رديگي، ميه چشمان به ستاره نورانيتشب

 شايدر روشنارا  چشم يعني .از از نور استينيچشمان ببيانگر مجرد مشابهت تجاوز كرده و 
طره ين استعاره؛ سيا .داند نه بيننده چيزيعامل تحقق ديدن، ميستاره  همانند اشو درخشندگي

  .دهدي نشان مشتري هر چه ب،مرگ را بر سرنوشت عراق و مردمانشكوري 
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 موجود است و ياسي از وضع سييفته رهايزده، شبتيد و مصي ناامي انسانمانند سياب
ابد و كشتزارها سرسبز ي تحقق ،ي آزاديايدارد تا رؤ سربروس را بر شورش عراق يآرزو

  : گردداز  بي به زندگتازگي و ييبايگردند و ز
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  )485: همان( /

ها سرسبز  كاش كشتزاريا. شديم داري جوان ما از خواب بي كاش خداي ا!آه: ترجمه(
  ).را پر كنندها طراوت دشت بايها كاش خرمنگاهيا .شوند

 در حالي كه ميان. استآميخته  تموزبابلي اسطوره  با سربروس را يوناني يااسطوره، سياب
ي حضور غريبان در عراق به واسطه، سياب وجود ندارد، پيوندي نيست،چ ي هتموز سربروس و

ز قائل يشان تماير و معانين اساطي بسيابرا يز ؛كندين دو اسطوره پيوندي برقرار ميميان ا
ر باشد و آن تداخل و ينظي بيد از جهت فنيدهند كه شاي را انجام ميافهيچون آنها وظ«.است

  )154 :1988علي التوتر، ( ».اش استيا اسطورهيهايگژيانسجام با و
 زيرا ؛شود، بدل مي در عراقيكتاتوري قدرت دنمادي از يده به رمزين قصيسربروس در ا

ن يوز در ااما تم. ندارندگر يكديبر   ويريتأث چي ه،ن مردگاني سرزمهمانند ساكنانمردمش 
. اندستم كشيده اني عراقيتمام شاعر و  براينماديوز تم. ي دارد نه فردي اجتماعيعدده، بيقص
 و نماد باروري اگر عشتار ،تربه عبارت ساده.  استانيآرم تحقق عراق يانقالب، برا ،شتارعِ

 و مرگ يراني و و،ي خشكسالنماد ،مقابل سربروس  است، دريبخشي زندگو يزيحاصلخ
اما هر . كنديگر م جلوهاي شعررا در ساختار اسطورها بحران ي يري درگاوج  ،ن تقابليا .است

 ضمن سياب. دوباره زاده شودگردد تا صبح يتر مكي نزدرهايي، گيرداوج ميزمان كه بحران 
به .  را محقق سازداشآرمانيدارد كه بتواند عراق اميد  ي به انقالب،عشتارنماد  يريكارگ هب

 ،آن كارزودهنگام آورد تا داللت بر وقوع يم) نيس(ب ي حرف تقرها،در ابتداي فعلل ين دليهم
اي اسطورههاي روايت از سياب ،ني بنابرا.لدوينبت، سيستخضب، س: مانند. ك كندينده نزديدر آ
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 – ياسيچهره ساست و آنان را به كار گرفته تا رفته يپذالهام تموز و عشتار و سربروس كهن 
   )225 :1994ل، ياسماع (.ان سازدينمارا جديد   عراق،ياجتماع
ه  و تكّتاسوز  تمدر جستجويعشتار كه چگونه دهد مي نشان سياب ،دهين قصياان يپادر 
كند كه يب مي تعق او رااما سربروس آنقدر. كنديجمع ميابد و ميه ه ذر او را ذريهاگوشت
وجود  از يديام اوج نا،نيا. بردي مميانابد و از يي او را مسرانجام. شوديش پاره ميهاكفش
  .)485 :2000،سيابال: ك.ر ( گرددزش،يانقالب و خ جادي اكه بتواند باعثاست  يعامل
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  جهينت

 نه فاضلهيمد برپايي ومردم زش يخ در جايگاه نمادي از را تموز اسطوره ،سياب .1
 هاُنشود« به نام يان اسطوره در مجموعهي اوج كاربرد ا.اش به كار گرفتيايرؤ

 شعرهايشتر ي در بي و.شوديده مي، درفتهگ را در بر  اوشتر اشعاريكه ب »المطر
ه كرده ياسطوره تشبن يا خودش را به  و زدهي خودوز را بر چهرهقاب تم ن،اشيتموز

 ، را به همراه دارديزيخل و حاصيروزيپكه  ،وز مرگ تمهمانند مرگ او است تا
ل شدن به يبا تبدخواهد، ي مسياب. زايندگي و نو شدن باشد يتالش برا ،مرگش
 زشيخ چيرگي نماد .گرداند بر،مردگانن ي را به سرزمي زندگ؛يمل  وياسي سيمشعل

كند ي احساس ميرا از جنبه فردي ز؛ استچشمگيرار يبس سيابشعر  در زايش و
 گرياز طرف د .ياريش كندبا مرگ،  يياروي در روستيقادر ن ، خودشر ازيغ يزيچ

نياز به باروري و زايندگي بعد از  ،سياب همچون ،ياسيبحران سغرق عراق 
 . خشكسالي دارد

-يكار مه  را بيوناني  وي بابليها اسطورهگويد؛ميعراق سخن از  كه يام هنگ،سياب .2
 كه دهدكشد نشان ميمير ي مرگ را در عراق به تصوكه سربروس  با نمادي و.برد

ميان  .كشدي، مانديزي و حاصلخي زندگنمادكه وز و عشتار را چگونه تمسربروس، 
 حضور سربروس و اني، ميابس يوجود ندارد، ولپيوندي چ ي ه تموزسربروس و

ز يشان تماير و معانين اساطي بسياب. برقرار كرده است پيوند يدر عراق كنونغرب 
 .، پيوند سربروس و تموز و عشار ناشي از اين ديدگاه استقائل است

 يعني ؛است شده  بدل در عراقيكتاتوري قدرت داز نماديده به ين قصيسربروس در ا .3
 سياب .ندارندگر يكديبر  يريچ گونه تأثين مردگان هيم سرزمانند ساكنانمردمش 

 ياجتماع - ياسيت سيكند تا در آن واقعيم را برجسته  سربروسيگري وحشيجنبه
 سياب است كه ياسي نظام سنماد ،سربروس. ر بكشديبه تصو اشغال عراق را در دوره
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ش را در يهان كه دندايستمگردرنده و  ينظام.  آن را داردو نابوديقصد حمله 
 عناصر ي كردن همه نابوديشه آمادهيو هما. بردي فرو مي كودكان عراقيهااستخوان

ن ي تموز در انماد . در عراق است، وحشت و مرگير و بركت و رواج دهندهيخ
كه ستم  ياني عراقيبه تمامدارد تموز اشاره . ي دارد نه فردي اجتماعيعدده، بيقص

 تقابل صفات آن با صفات سربروس  بنيادعشتار برنماد  ،انين مي در ا.اندكشيده
 زايش و يزيحاصلخ و زشيخ اگر عشتار رمز ،تربه عبارت ساده. ساخته شده است

 يراني و وي و خشكساليمقابل سربروس رمز بد  است، دريبخشيزندگو ساختن  و
اما هر زمان . كنديگر مجلوهدر شعر ا بحران را ي جدالاوج  ،ن تقابليا .و مرگ است

. زاييده شودگردد تا صبح از نو يتر مكينزدگيرد؛ زمان رهايي  اوج مي،جدالكه 
 شاآرماني كه عراق كندرا بيان مي يد به انقالبي ام،عشتارنماد  يريكارگه  ببا سياب

آورد تا داللت بر يم) نيس(ب يل بر سر افعال حرف تقرين دليبه هم. را محقق سازد
 .ولدينبت، سيستخضب، س: مانند. كندداللت ك ينده نزديدتر آن در آه زوچوقوع هر 

 كنوني  عراق ي اجتماعياسيت سيوضع ،كهن يها از اسطوره با الهامسياب ،نيبنابرا
  .سازدميان يرا نما

  
  
  
  
  
  
  
  



  شاكر السيابر تحليلي اسطوره در شعر بد-نقد توصيفي /

 

148

  منابع 

  كتابها. الف

الطبعة الخامسة، لمعنوية،  الشعر العربي المعاصر قضاياه و ظواهره الفنية و ا؛)م1994(الديناسماعيل، عزّ .1
 .ةدار الثقافة العربيبيروت، 

 .، الكويت، شركة  الربيعانسيابسطوري في شعر ال الرمز األ؛)م1982 (بطل، علي .2

 .، حياته و شعره، األردن، دار الفارس للنشر و التوزيعسياب بدر شاكر ال؛)م2007(بلّاطه، عيسي .3

 .يدارالكتاب العربه، القاهرر، ي األساط؛)م1967 (، أحمد كماليزك .4

 .دارالعودةبيروت، الديوان، ؛ )م2000 (، بدرسيابشاكر ال .5

 .تهران، سخنچاپ اول،  شعر معاصر عرب، ؛)ش1380 (شفيعي كدكني، محمدرضا .6

 سيد حسين سيدي، ؛ كاركرد سنت در شعر معاصر عرب، ترجمه؛)ش1384 (الضاوي، احمد عرفات .7
 .چاپ اول، دانشگاه فردوسي مشهد

 . دار الشروق،إتجاهات الشعر العربي المعاصر، عمان؛ )م1992(س، احسان عبا .8

 .روت، بيسياب إيقاع المكان و تداعيات الرمز في شعر ال؛)م2008 (عالءالدين، محمد .9

 بيروت، دار  الطبعة الرّابعة،؛ دراسة في حياته و شعره،سياب بدر شاكر ال؛)م1987(علوش، ناجي  .10
 .الثقافة

 .يدار الرائد العربالطبعة الثانية، بيروت، ، سياب شعر الي األسطورة ف؛)م1984 (د الرضا التوتر، عبيعل .11

 .يدار الرائد العرببيروت، القناع في الشعرالعربي المعاصر، ؛ )1988 .............................. ( .12

ة يسسة العربالمؤبيروت، م جبرا، ي جبرا إبراه؛س أو تموز، ترجمةي أدون؛)م1982(مس يزر، جيفر .13
 .للدراسات و النشر

ة، ية التربي، كلسيابتوظيف الرموز األسطورية في شعر نازك و ال ؛)م2010(ن، رباب يهاشم حس .14
  .جامعة بغداد

  هامجله. ب

 .64- 42منشورات مجلة آفاق، بيروت، صسطورة في الشعر المعاصر، األ ؛)م1959 (رزوق، أسعد .15

 .89- 71ص ، مجلة الشعر، بيروت، »سيابدر شاكر الانشودة المطر لب «؛)م1961 (رفقه، فؤاد .16

» المسيح بعد الصلب« قصيدة سيابتقنية القناع في شعر بدر شاكر ال( ؛)ش.ه1388(ي روشنفكر، كبر .17
 .43-27 ص،45سال هفتم، عددالعلوم اإلنسانية، طهران، جامعة تربيت مدرس، ، مجله )نموذجاً



149  /1390اره يك، خردادل، شمسال او) هاي زبان وادبيات عربيپژوهش(فصلنامه نقد و ادبيات تطبيقي  

العدد دمشق،  ،دبيسبوع األيدة األجر» سيابموزية عند ال المرحلة الت؛)م2007 (المحاميد عبدالسالم .18
 .م15/12/2007تاريخ ، 1084

 ، أنشودة المطر، مجلة اآلداب، بيروت،سياب دراسة نقدية لديوان بدر شاكر ال؛)م1961 (حاوي، إيليا .19
 .131-112ص 

لثقافية، بيروت، ، مجلة اسيابالرمز و االسطورة في شعر بدر شاكر ال؛ )م2009 (الشيخ حسين، توفيق .20
 .71-63ص

؛ الرموز الشخصية و األقنعة في شعر بدر شاكر )ش.ه1389(كريمي فرد، غالمرضا و قيس خزائل  .21
 .24-1، ص15، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية و آدابها، العددسيابال

يرانية ، مجلة الجمعية اإل»سيابجيكور دم الحياة في عروق شعر ال«؛ )ش.ه1389(ميمندي، وصال  .22
 .48-25، ص 15للغة العربية و آدابها، العدد 

؛ اسطورة تموز عند رواد الشعر الحديث في سورية و )ش.ه1386(نيازي، شهريار و عبداهللا حسيني  .23
  . 62- 41، ص7عراق، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية و آدابها، العدد 



  شاكر السيابر تحليلي اسطوره در شعر بد-نقد توصيفي /

 

150

) ات عربهاي زبان و ادبيپژوهش(فصلنامه نقد و ادبيات تطبيقي  

1390ي يك، خرداد ل، شمارهسال او  

  
 ������ �	
–������ ��� ��� ��� � ������� ����� ∗∗∗∗  

) �!"#� $ %$�#��#� &'(�)(  
  

+$��, ��- ��.�����  
���� ���	
 ���	� �	�����	�	���   

�/� 0"�1  
���� ���	
 �	���� � ������ � ������ !�� "�	#��	�	���   

  
�2�3�4  

 �$�� �%	& �!' (!)��� !* +,	 -. /�� 0
�1 2�� � "3.��� ���& � 4��5�6�  �-�	-.�� 78�9��
 �-:	;�
<���-���� =� >?@��> �A*����� A�	-.�� !BC� � �-3�.�� D�6� /�$ �E	8$ ����� 4!1! +F�� �

��	@EG� +H��� =: >3���� �!.
� .�J���� (	-K�� L�� 4�5-� M�N !*��� O!� P,	 -. QFG +�6 RS	1��E  
+.9� <$ �!:	.1< 4	-T�� D�C� U���V � UG .��-F	� =� W�XG Y����� Z	�F� �'�[\� /�$ !�'  ]	9^�

"3.' �-�	-.�� ���6��:	�� � _?` 	;�?� �.  
 D>�X� P	KC� �ab � 	V��5�G»��d;eV «�»g��e'�e� «�� >#	�G h' =�,	 -.��� ����!�� i-KJ� .

�� 0jkKV !KE,	 -. /�$ ��l1 ��;��� D�;� +V�� UG 	kE��-� ��;��� m	k* �1��;��� �!H	[* =� >?� � 
n	k9��� D�C� <� �'�[\� . iKJ-� ,���� O!� 4!1!
 4	-F i�o UG 4��5�6� �ab (	B���	' P�	F +�$

	BK�p q�r U	� s�� ��8	9�� �k1!C� /�� P�t��� .�5�G (!)��	E � D�C� �K-KF U	-3� g��'�� 4�
�'�[\�� 4	-J�� �L�� u��1 �a�� ��` +�� _�* 	k� �v�[w-� Y����� . 4�!K�� �L�� ���& � g��'�� x3tyE

Y����� � �1��V	��!��.  

������ 5"�6��7��:9 �� ��	& �!' ����̀  �g��e'�e� �4��5�6� �z	�C� i�,	 -..  
  
  

                                                 
�P�t��� {1�	V  :}~/�/}���    P�3K�� {1�	V :~�/}~/}���  

z���@�<� "V	@�� !1�' U��k: :ymaerof@razi.ac.ir 


