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 پيشگفتار .5

 در و باسهتان دنیهای یریگشهک  در مکته  و دیهن بها آن حکمسهتم ارتبهاط و اساطیر شمردن مقدّس سب  به

 فراوانهی هاینظریّه ،موضوع این به توجّه با است؛ نموده ایفا را اساسی نقش زمان، آن مردمان ینیبجهان تغذیۀ

 و گرفهت نظهر در احسهاس را دیهن و اسهطوره منشهأ تهوانمی آیا که است شده مطرح پرسش این به پاسخ رد

 ههایاندیشهه عصهر بهه کهه امهروز دنیای ،وجود این با ؟کرد جستجو احساسات و عواطف در را آن سرچشمۀ

 و شهاعران اقبهال شهاهد امهروزه بمانهد؛ دور بهه اسهطوره جهادوی جاذبهۀ از نتوانسته است، معروف یانهخردگرا

 است. آن ةالعادّفوق خیالی نیروی ةدهندنشان این که هستیم اساطیر به ینانهنرآفر

 تعریف موضوع. 5-5

 ایههزدان، ةدربهار نمههادین ایجلهوه یها روایههت از اسهت عبههارت اسهطوره» اسهت: آمههده اسهطوره از تعریفهی در

 کهار بهه هسهتی از خهود تفسهیر منظهور بهه قهوم یهک کهه شهناختیجهان یکلّ طور به و طبیعیفوق موجودات

 (112 :1223 )ناصیف، «.بندندیم

 ندانسهته کهه هسهتند احساسهاتی ۀگونپندار متجسّ هااسطوره» :اندگفته اسطوره تعریف در نیز شناسانجامعه 

 خهود جامعهۀ یا و قبیله سازمان، در که عادالنه غیر و نامطلوب امور بر اعتراض یا و رنج تقلی  برای افراد بعضی

 کهه هسهتند معنهایی پهر و مغهز پر کنایات و رمز و راز هااسطوره ،حیث این از .نمایندیم بیان ،کنندیم مشاهده

 را آن و کنهدمهی ایجاد هاآن ذهن در فکری آرامش نوع یک یندبازگو پیاپی و کنند نق  کراراً را هاآن چون

 (26 :1301 بی، )جان «.سازدمی قان  و راضی یمؤثّر لحن با گویی

 بها دینهی کههن اسهاطیر تطابقم با ادبی و میتجسّ هنرهای پردازاننقش اسطوره، از تعاریف این به توجّه با 

 از و زننهدمهی دسهت اسهاطیر نهوپردازی و سهازیزبا بهه برنهدیم سر به آن در که جامعه و خود کنونی شرایط

 بهین ناگسسهتنی ارتبهاط ایهن بهه توجّهه بها .جویندیم بهره خود یهاخواسته بیان در آن ةالعادّفوق خیالی نیروی

 شهاکر بهدر ،حهاوی خلیه  ؛غهرب در 3الیوت اس. .یتو  2کامو ،1جویس چون افرادی ،ادب دنیای و اسطوره

 .کردند هنرآفرینی فارسی ادب در ثالث اخوان و وشامل و عربی ادب در ادونیس و السّیاب

 عربهی ةزد اسهتبداد محهیط در کهه است شاعری - فیفلس هاییشهاند شاعر - (1212-1222) حاوی خلی  

 آفهرینش بهه شهروع ،یزستظلم ۀیروح با ،خود روزگار اجتماعی - فرهنگی شرایط درک دلی  به او .زیستیم
                                                                 
1. Joyce  

2. Camus 

3. T. S. Eliot 
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 شهاعر جههان ،او اشهعار در نمود. مضاعف را او اشعار نفوذ او، آثار در مستعم  یهااسطوره که کرد ادبی آثار

 هااسهطوره پهس در کهه را رههایی کهه یاگونهه به ،دارد مطابقت کامالً ،کندیم ندگیز آن در که اجتماعی با

   .برندیم سر به آن در که است یاجامعه رهایی ،حال عین در خواهدمی خود برای

 انقهالب، از قبه  دوران در ویهژهبهه حهاوی خلیه  محیط مشابه محیطی در نیز (1302-1314) شاملو احمد 

 .شود قدمیشپ شاعران دیگر از خود آثار ساختنغنی در ،راساطی ۀجذب و قدرت با توانست
 پژوهش اهمّيّتضرورت و . 5-2

 بهیش تطبیقهی ادبیّهات در» :اسهت بشری اندیشۀ وحدت مشترک یهانقطه از یکی ،دینی اساطیر ویژهبه اساطیر

ط جههان از یانقطهه رد ایاندیشهه چگونه که برد پی بشری ایاندیشه وحدت نقاط به توانمی چیز هر از  توسهّ

 بهروز مجهال دیگهر یاگونهه بهه اندیشهه همهان دیگر نقطۀ در و شودمی مطرح شاعری یا و ادیبی اندیشمندی،

 (2 :1322 )کفافی، «یابد.یم

 یعنهی معاصهر شهاعر دو رویکهرد تطبیقی بررسی آید،یبرم آن عنوان از که طورهمان پژوهش، این هدف 

 بپهردازیم، تحقیقهی چنهین بهه تها داشهت آن بهر را ما آنچه و است دینی اسطورة به شاملو احمد و حاوی خلی 

   بود. شاعر دو این جامعۀ مشابه تقریباً اجتماعی شرایط و اتاتّفاق

 های پژوهشپرسش .5-9

 و ههاآن مکهانی موقعیّت و شاعر دو متمایز تیّملّ و زبان به توجّه با که شودیم مطرح پرسش این ،مقاله این در

 ؟انهدبرده کهار هب خود شعر در را ایدینی اساطیر چه ،شاعر دو این متفاوت، فرهنگی و فکری شرایط همچنین

 است؟ بوده چگونه خود اجتماع با آن ارتباط و اسطوره مقولۀ با هاآن برخورد شیوة و

 پژوهش يشينةپ .5-3

 اسهطوره گیریکهار بهه زمینۀ در اامّ ؛است درآمده نگارش به حاوی خلی  شخصی زندگی بارةدر فراوانی آثار

 بهدر شهعر در سندباد اسطورة تطبیقی بررسی» (23-00: 1321) یصالح و سلیمی مقالۀ به توانمی وی اشعار در

 واکهاوی ۀجنب هب بیشتر که «باد و نای روایت به سندباد» (42-33: 1322) ییرجا ؛«حاوی خلی  و السّیاب شاکر

 خلیه  شهعر در ع() یحمس شخصیّت بررسی» (112-22: 1322) یمولود و انرضو و پرداخته سندباد شخصیّت

 .کرد اشاره «حاوی

 در سهفر هاآن جملۀ از است؛ درآمده نگارش به شاملو احمد شاعری سبک و شعر نقد زمینۀ در نیز آثاری 
 بهه کهه تاسه سهالجقه پهروین از هایکاشه یهرزادةام و کاشهانی شهریعت از قهرارییب سرود پورنامداریان، مه
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 تنهها ،تطبیقهی ادبیّهات ۀزمینه در .انهدکرده اشهاره شهاملو یشعر هایاسطوره از برخی نقد به خالصه و صورت

 اشهاره (211-221: 1322) یغالمه و قهادریمیر ،«ادونهیس و شهاملو شعر در اساطیر تطبیقی بررسی» به توانیم

 .کرد

 روش پژوهش و چارچوب نظری. 5-1

 دو ههر مشهترک نقهاط کهه اسهت شهده سهعی تطبیقهی، ادبیّات در آمریکایی  مک بر تکیه با ،پژوهش این در

های چون تعریفی کوتهاه از اسهطوره و شام  بخش ،این مقاله گیرد. قرار کنکاش مورد ،راساطی ۀزمین در شاعر

های دینی در شعر حهاوی و شهاملو و مقایسهه آنهها بهاهم ، بررسی اسطورهحضور آن در ادبیّات فارسی و عربی

 ر پرتو مکت  آمریکایی است.  د

 . پردازش تحليلی موضوع2

 اسطوره .2-5

 .اسهت شهده انگاشهته «نوشهتن» یمعنه بهه طرسه   از آمهدهبهر یاواژه اسطوره» است: آمده اسطوره کلمۀ ذی  در

 لیهک اسهت، شهده بهرده کار به هاافسانه گردآوردن معنی به ر،سط از است تفعی  باب از عربی زبان در تسطیر

 تهوانمهی ،رو این از است. دیگر هاییشهر از و نیست پیوندی نوشتن() سطر با را اسطوره که انگاشت توانمی

 ایهن در دیگهر یهاواژه از بسیاری مانند و نیست عربی اص ، در که است ایواژه اسطوره که بود گمان این بر

 (112 :1302 )کزازی، «.است شده گرفته هازبان دیگر از زبان،

 خهدایان طبیعهی قهوای ةدربار خرافینیمه یا خرافی یهاداستان را اساطیر» یزن فارسی هایالمعارف ةیردا در 

 بها کهه کننهدمهی یهاد رسهیده، متهوالی یهانسه  بهه روایهت صهورت بهه که بشر افراد پهلوانی یهاداستان یا و

 اسطوره( ةواژ ذی  :1303 )دهخدا، «.دارد تفاوت پری و جنّ یهاداستان

 تروحانیّه جههت بهه و یافت گسترش آن معنایی بار ،راساطی باب در پژوهش به نیاز و زمان شدن سپری با 
 دیهدی بها پژوهشهگران و باخهت رنگ کمکم دروغ مفهوم و شد کم حدودی تا آن منفی بار از خود، خاصّ
 معنهای بهه و صهداقت فیردهم را اساطیر ر،اخی قرن نقامحقّ که معنا بدین نداهنگریست اسطوره مفهوم به دیگر
 گفتهار بلکهه نیسهت روایت و حکایت اسطوره» :نویسدیم باره این در 1باستید دهند.می رقرا واقعی یهاداستان
 شهود،نمهی محسهوب هراسهطو بهرای اساسهی زیچی حکایت، و النقّ است، اولی کالم یا گفتار اسطوره است.
 بیهان و یشهیدهاند آنکه از پیش اسطوره است. ردهم و گشته منجمد دیگر که است یااسطوره حکایت اسطوره

                                                                 
1. Bastet  
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 آدمهی: سرگذشهت اتواقعیّه کهه اسهت کالمهی یا حرکت اسطوره است، شده زیسته و تجربه() احساس شود
 (41 :1301) «.کندیم گزارش و یمرزبند را رازآموزی و مر  ،شباب بارداری، ت،جنسیّ
  سهندهب تعهاریف ایهن در اساسهی ۀنکته چنهد بهه ،رهاسهطو ةبهاردر شهدهارائه تعاریف گستردگی به توجّه با 
 روایهت اسهطوره داد: ارائهه زیهر بندییمتقسه در توانیم را اسطوره از تعاریف بحث در سخن موجز» .شودمی
 فرهنهگ هااسهطوره اسهت. خلقهت مهورد در هااسطوره یۀمادرون بیشترین است. مینوی و طبیعیفرا ی،مادّ غیر
 وامه ج راسهتین باورههای ،اسهطوره اسهت. آغهازین یهاجامعهه مینوی تاریخ هاطورهاس است. نخستین وام ج

 ههم گیتیانهه اگهر و هسهتند مینهوی و فراطبیعهی اشیای و نمادین هایچهره اسطوره، هاییهمادرون است. بدوی
 «.هاسهتآن شهفاهی ۀگون و دارد پیوستگی مراسم و ینیآ با اسطوره است. مینوی و فراطبیعی اوصافشان باشند
 (26 :1321 دوست، )واحد
 بیهان از نهایی هدف ،واق  در نیست. مالک آن رخدادهای بیان و هاآن کردن یاد تنها ،اساطیر کارکرد در 

 خهود موضه  ایهن بهر اسهاطیر کهارکرد ةدربهار 1الیهاده میرچها .هاسهتآن دمجهدّ وقهوع ،اساطیری رخدادهای
 پدیهد چیهزی چگونهه گویدیم یعنی است «خلقت» یک ایترو نمتضمّ همیشه اسطوره» که: کندمی پافشاری
 ینتهرمهم اسهت. متهافیزکی نیروههای ،خلقهت ایهن منشأ است. کرده آغاز را خود هستی و شده موجود آمده،

 تغذیهه از) ینهیع چهه و ذهنهی چهه را، ما هاییینآ همه الگویی و منشأ که است این او نظر به اسطوره کارهای
 (14 :1362 )الیاده، «.دهد یحتوض زناشویی( تا گرفته
 تمهام بررسهی که اندکرده بیان را بسیاری تقسیمات ،امروز به تا اسطوره رنامو پژوهشگران ،اساطیر انواع ةدربار
 از: عبارتند که شودمی بسنده اقوال این ینترمقبول به ،رو این از .گنجدینم مجال این در تقسیمات این

 و فرهنگهی قهرمانهان ةاسهطور داشهتن، موعود منجی به امید و انتظار رستاخیز، و جهان پایان مبدأ، یهااسطوره
 و نهوزایی سرنوشهت، و بینهییشپ ههایاسهطوره ابهدیت، زمهان بها مرتبط هایاسطوره رستگاری، هایاسطوره
 مهذهبی هاییگرگونههد و ههایند گهذارانیانبن ةدربردارنهد کهه ییههااسهطوره فراموشهی، و یادآوری تجدید،

 و شهاهان بها پیونهد در یههایاسهطوره آسمانی، یانخدا و العادّهخارق موجودات به مربوط هایاسطوره تند،هس
 (112 :1321 ،دوست واحدر.ک: ) .زاهدان
 از شهکلی را اسهطوره 2کاسهیررارنست  ،رو ینهم از کرد. جستجو  سمبُ و نماد در توانمی را اساطیر زبان 
ر.ک: ) گهرددمهی ممتهاز احساسات یگانگی و وجود وحدت به که انددمی سمبولیک و رمزی زندگانی یک
 (.61: 1302 ،احمد

                                                                 
1. Mircea Eliade  

2. Ernst Cassirer 
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 ارتبهاط در هارشهته بیشهتر بها اسهاطیر چراکهه ؛داد قهرار بررسهی مورد مختلف علوم در توانیم را اسطوره 

 یشناسهروان علهم به توانمی علوم این ۀجمل از است دوانیده ریشه هاآن ساختاری بافت در و هستند تنگاتنگی

 لهوی گهرفتن الههام) یشناسهزبان ،(2یهدوفر و 1یونهگ ههاینظریّهه و انسهان روانی ساختار با پیوند در اسطوره)

 و یشناسههمردم خههود(، یشناسههزبان هاینظریّههه در اسههاطیر از خههود ییسههاختارگرا دیههدگاه در 3اسههتروس

 کرد. اشاره یشناسجامعه

 فارسی و عربی ادبيّات و اسطوره .2-2

 ولهی .اسهت تهرافهزون کههن و کالسیک شعر از غایت به فارسی و یعرب معاصر شعر در اساطیر حضور امدبس

 پهی در بیشهتر ،معاصر شاعران که است این معاصر ادب در اساطیر گیری کار به هاییژگیو ینترمهم از یکی

 گذشهته شهاعران توجّهه وردمه کمتر که یانکته؛ ندهست خود زمان اجتماعی و تاریخی شرایط با اساطیر انطباق

 شهرایط و زمهان مقتضهیات بها تطبیق قدرت که شوندیم باززایی یهایاسطوره امروزه واق ، در .گرفتیم رقرا

 گذاشهته کنهار ادبیّهات عرصهۀ از یکلّه بهه یها باشند نداشته را توان این که هاییاسطوره و باشند داشته را جامعه

 حقیقهت، در .دهنهدیم انطباق امروزی شرایط با را هاآن دیگر بار ،هاآن شک  در تغییر با شاعران یا و شوندمی

 ایهن سیاسهی و اجتمهاعی شهرایط بها ههاآن یریپهذانطباق قدرت، کنونی عصر در هااسطوره گونهینا بقای راز

 (.302 :1302 ،بهارر.ک: ) است عصر

 بها هنرمنهد و توانها شاعر که کرد خالصه جمله این در را اساطیر گیری کار به توانمی ،تفاصی  این از جدا 

 دریافهت بهرای را خواننده ذهن و گیردمی کار به معنا بیشترین برای را لفظ کمترین ،یااسطوره نمودهای ۀارائ

 (.124 :1301 یاحقی،ر.ک: ) بخشدمی آمادگی مشابه، موارد بر آن انطباق با و نظر مورد معنای

ط کههن، شهعر ۀهزارسهال سهیطرة از رههایی و ارسهیف شهعر قال  در ینوآور با زمانهم   سهایر و نیمها توسهّ

 نیمها تهوانیم ،رو ایهن از بهود. اسهاطیر مضهامین، این از یکی که گرفت صورت مضمون در نوآوری شاعران،

 (.211 :1301 براهنهی،ر.ک: )کهرد  معرّفی فارسی شعر در جدید سازیاسطوره گذاریانبن را اسفندیاری( )علی

 کهرد: بیهان گونههینا را اسهاطیر بهه نویسهندگان و شهاعران گهرایش تهوانیم فارسی، معاصر ادب در مطالعه با

 قهرار توجّهه مهورد چشهمگیری شهک  بهه کهه یونهانی هایاسطوره و یهودی - مسیحی هایاسطوره به گرایش

 ،عرانشها ایهن جملهۀ از و گشهت محهدودتر عصهر ایهن در کهه ایران باستانی هایاسطوره به گرایش و گرفت
                                                                 
1. Carl Jung 

2. Sigmund Freud 

3. Claude Lévi-Strauss 
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 «اسهت شهده بسهیاری اشهارات تهاریخی و یاافسهانه و اسهاطیری یههانام به شاملو شعر در» است. شاملو احمد

 بهه شهاهدیم. را غربهی فرهنهگ غاله  حضهور شاملو، شعر تلمیحات به نگاهی با (.222 :1321 )پورنامداریان،

 بهه مربهوط آنچهه چهه ایرانهی، نهگفره خهأ که است شاملو شعر یهاضعف از یکی این ،پورنامداریان اعتقاد

 .(222 همان:ر.ک: ) شودیم دیده وی شعر در اسالم، از پس به مربوط آنچه چه و است اسالم از پیش

 نگهاه مسهیح، سرگذشهت پهذیریی تأو و شهاعرانه ابعهاد بهه توانمی غربی اساطیر به شاملو گرایش عل  از 

 آن از یرپهذیریتأث و اروپها و آمریکها شهعر ترجمهۀ سرکسیان، آیدا با ازدواج و آشنایی شاملو، رمتکثّ و یفراملّ

 انسهان چهه و نهوعی انسهان چهه - شهاملو شهعر در انسهان» (.121 :1321 رزیجهی، و جوکارر.ک: ) کرد اشاره

 پرتههو در کههه اسههت یانمونههه کهههن انسههان، .آیههدیدرم اسههطوره یههک گونههۀ بههه خههود - اجتمههاعی و تههاریخی

 بهر خوانهد. و زد ورق شاعر، خود شخص شناسنامۀ همچون را، امروزین انسان شناسنامۀ توانیم او سرگذشت

 را دیهرین رخهدادهای و ههاچهره ،زنهدیم پ  حال و گذشته میان شاعر سنجی،موقعیّت و اندیشیواق  این پایۀ

 کاشهانی، )شهریعت «کنهدیم ورانهداز ملمهوس و زنهده هایموقعیّت دل در و کشاندیم امروز جهان عرصۀ به

1322: 341.) 

 بیشهتر کهه طهوری بهه اسهت، شده  یبدت همم بسیار ایهمسئل به عربی، معاصر شعر در رهواسط یگیرکار به 

 اسهطوره چراکهه کنند؛می بیان را خود ۀنهفت یآرزوها و شیرین و تلخ هایتجربه غالباً آن، از استفاده با شاعران

 آشهکار را معاصهر انسان تفکّر پنهان زوایای است قادر هک درآمده رمزگونه صورتی به جدید هایتجربه اثر بر

 .(14: 2113 یونس،ر.ک: ) نماید

 بهرعکس کهاربرد ایهن و اسهت عربهی معاصهر نهو شعر در اسطوره گیری کار به پیشرو ،السّیاب شاکر بدر» 

 «.اوسهت ردههاید ةدهندکاهش و واقعیّت تغییر برای اییلهوس بلکه ،است نبوده واقعیّت از فرار برای دیگران،

 (110 :1212 رزوق،)

 یشهاعران لاوّ دسهتۀ ؛شهوندیم تقسهیم دسهته چنهد به اندبرده کار به اسطوره شعرشان در که یعرب شاعران 

 تنهها کهه هستند عق  سعید و شبکه ابو الیاس و ثابت حبی  و یشاد ابو زکی احمد و عقاد محمود اسعبّ مانند

 کهاره به هنرمندانهه ،شعرشهان در را اسطوره اندنتوانسته و اندکرده بسنده شعرشان در اساطیر نق  و بازنویسی به

 سهیاب، :ماننهد شهاعران بعدی نس  یعنی ؛مدوّ دستۀ که است حالی در این .(31 :1224 ،حالویر.ک: ) گیرند

 شهاعران ایهن داشهتند. اسهاطیر بهه دیگهر نگهاهی ،بورعبدالصهّ  صالح و ادونیس الخال، یوسف البیاتی، ،حاوی

 قهالبی به و ببرند فراتر اییشهکل و مشخّص ساختاری از را شعر شک  رمز، و اسطوره گیری کار به با اندتوانسته
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 ههایواقعیّت سطح تا را خود فردی معاصر یهاتجربه ،اسطوره فنّ با آنان یابند. دست ایغیرکلیشه و نامحدود

 (.21 :1221 جیده،ر.ک: ) بردند پیش ایاسطوره ۀمشخّص با انسانی

 و تشهویش شهناخت نخسهت، ؛آوردنهد روی اسهاطیر بهه ذیه  مهورد سهه از آگهاهی با شاعران، مدوّ دستۀ 

 اتتجربیّه جسهتجوی در تها داردیوامه را شاعران که ثباتیب و آشفته اجتماعی در زندگی از اعراب قرارییب

 بها ییرویهارو و ویهاییپ نمهاد کهه «اولهیس» و «سهندباد» کهه اسهت آگهاهی ایهن رهگهذر در برآینهد، جدیدی

 اعهراب بهرای قدرتمنهد و تهازه یشخصهیّت احیاء و تجدید به اعتقاد م،دوّ یابند.می راه شعر به هستند، هاناشناخته

 ،«آدونهیس» چهون نمادهایی رابطه این در کنند. نرم پنجه و دست مشکالت با و بایستند خود پای بر بتوانند که

 بهرای ،رشهاع آنکهه، مسهوّ مورد و شوندمی پدیدار عرب نوین شعر ۀصحن در و... «العازر» ،«اوسیروس» ،«عنقا»

 و سههویک از انآرزوهایشهه و امیههال میههان کههه عههرب جهههان هههاییناگوار ویههژهبههه و هاانسههان هههایرنههج بیههان

 و «ع() ینحسه امهام» ماننهد مهذهبی ههایشخصهیّت بهه و بینهدمی عمیق ۀفاصل دیگر سوی از انهایشیافتهدست

 (.216 :2130 )سلیمان، آوردمی روی «1پوس سیسی» و «برومته» چون یراساطی یهاچهره و «مسیح»

 شهناخته عربهی معاصهر ادبیّهات در اسهطوره کهارگیری هبه در پیشرو شاعران از یکی عنوان به حاوی خلی  

 نمادههای ۀزمینه در» یحتّه کهه دارد نمهود روشنی شک  به شاملو احمد همچون او اشعار در مسیحیت .شودمی

 سهر از نهه مسهیحیت، اسهاطیر انتخهاب کهه اسهت عیمهدّ او خهورد،می چشم به بیشتر ،نمود این نیز ایاسطوره

 (.130 :1321 ،کدکنی شفیعی) «است اساطیر این بودن جهانی خاطر به بلکه مذهبی یبستگدل

 دینی هایشخصيّت و سطورها. 2-2-5

 قتحقّه آرزوههای خهود، خیال درتق به توجّه با انسان .است یزسااسطوره و نماد خلق پی در ذاتاً آدمی روان

 خهویش نمادساز ذهن با خود آمال برآوردن و آالم التیام او هدف .کندیم آشکار نماد شک  در را خود نیافتۀ

 سهتمگران سهتم بهر بتوانهد تها باشد نداشته را او هایمحدودیّت که آفریندیم رانسانیاب  خویش تفکّر با او است

 و تنیهینرو قهرمانهان قاله  در تهوانیم را رانسهاناب  این نمود نماید. شاد را یدهستمد یهاانسان دل و آید ئقفا

 ایاسهطوره لبهاس در پیهامبران شخصهیّت کهه شهک  بهدین .کرد مشاهده پیامبران یحتّ و طبیعیفوق پادشاهان

 و زنهدگی از متفهاوت تفسهیرهای و هنهری گونهاگون یهابرداشهت بهرای مناسه  زمینهۀ و شودمی فراخوانده

 هستند. هاانسان این ۀجمل از شاعران .گرددیم فراهم آنان مر 

                                                                 
1.cce pos 
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 اسهاطیری ههاینماد ترینی شها ،ههاآن بهابلی و فینیقی یهامعادل و روم و یونان باستانی یهااسطوره از بعد 

 :1321 )رجهایی، اسهت مسهیحیت ویژهبه و دینی یهااسطوره رفته کار به فارسی و عربی معاصر ادبیّات در که

 بهه بخشهیدن عمق بر عالوه اساطیری، بافت در هاآن فراخوانی و دینی هایشخصیّت کارگیری به با شاعر (.40

 گسهتردة اقبهال شهاهد معاصهر ادب در ،رو ایهن از .شودیم نیز خود شعر کالبد یپویای و حیات باعث خود، اثر

 از کهه شاعری» :گویدیم باره این در ادونیس ،رو همین از هستیم. درویکر این گیری کار به برای اندیشمندان

 سرنوشهت و صداسهت صهدها ةکننهدمنتق  ،گویهدیم سخن هاتوده درون در شدهنهادینه یهاچشمه این زبان

 تهوانیم فراخهوانی ایهن مهورد در حهال (21 :1226 )ادونیس، .«زندیم گره انسانیّت سرنوشت به را ما فرد فرد

 فراخوانهده شخصهیّت بهه مربهوط عناصهر شیوه، این در است؛ مستقیم فراخوانی ل،اوّ کرد: عم  صورت دو به

 خیهال گسهترة کهه داشت انتظار نباید ینبنابرا ؛شودیم فراخوانده ،شناسدیم را آن خواننده که گونههمان شده

 فراخهوانی این از کالسیک دبیّاتا در شده فراخوانده پیامبران شود. گشوده معانی از یدیجد یهاافق به شاعر

 بهه شهاعر معاصهر یهاتجربهه تفسهیر جهت هاشخصیّت ،شیوه این در است، مستقیم یرغ فراخوانی م،دوّ هستند.

 در ییهاچشهمه چنهین وجهود و اسهت نهفتهه جوشان یهاچشمه این در هاتجربه این زیرا ؛شوندیم گرفته کار

 صهداهم خهود بها را مخاطه  و شهاعر و فرابخوانهد خهود سوی به را مخاطبان ناخودآگاه ضمیر تواندمی شعر،

 .(122 :2116 )فرحان، سازد

 رسهتاخیز ماننهد ؛دینهی نمودهای و پیامبران جمله از ؛دینی هایشخصیّت به اشعارشان در شاملو و حاوی خلی 

 .اندداده اساطیری چهرة هاآن به و اندپرداخته مر  و

 . لعازر2-2-5-5

 پهس روز چههار و رفهت او گور سر بر ع() یسیع که بود همجدلیّ مریم برادر ایلعازر( انجی : )در اذرع یا لعازر»

 کههن، اسهطورة ایهن شهعری، اسهتعمال در» (101 :1301 )یاحقی، «کرد. زنده مسیحایی دم با را وی مرگش از

 زبهان حهوزة در ویهژههبه و غربهی فرهنهگ در کهه داشهت دور نظهر از نبایهد البتّهه اسهت. یافته وارونه کارکرد

 و نشسهتیم ثروتمنهدان درگهاه بهر روز هر که روایات بنابر که شده معرّفی گدا یا فقیر مردی لعازر انگلیسی،

 رسهتاخیز نماینهدة لعهازر واقه  در (106 )همان: «.است کرده پیدا شهرت رهگذر، این از عازر بینوایی به تمثی 

 او کهه تفهاوت این با اامّ است خیزشی نیز را لعازر دارد. تموز سطورةا مشابه داللتی ،اسطوره این است. نافرجام

 خلیه  برگهردد. خهود قبهر بهه داًمجهدّ که است فرصتی پی در مدام لذا است؛ ناخشنود تشدّ به خیزش این از

 کهار بهه واژگهون را لعازر شاعران، دیگر چون نیز او دارد 1262 لعازر نام با مضمون همین در اییدهقص حاوی



 1321 تابستان ،22 شمارة ،ششم سال تطبیقی، ادبیّات نامۀکاوش /142

 از ناشهی ،شهعر ایهن در شهاعر شهدید بهدبینی اسهت. آورده حساب به دروغین خیزش نماد را او و است رفتهگ

 وارونهۀ گیهری کار به سرمنشأ» .است طرف این به 1242 سال از هاعرب رمکرّ هایینینشعق  و هامحرومیّت

 اینکهه رغمیعله شعر این کرد. وجوجست عرب دنیای 1262 تا 1212 یهاسال اتاتّفاق در باید را اسطوره این

 تهراژدی ةدهندنشهان ولی ،کندینم اشاره اسرائی ، و اعراب کشمکش اصوالً یا و یهودیان فلسطین، به مستقیماً

 هبه «عهوض ریتها» که طورهمان است. گرفته شک  هاسال این طی در که است هاییسرخوردگ از عرب تملّ

 «.اسهت نبهوده تهأثیریب شهاعر بهدبینی در نیهز ،1261 سهال در هسهوری و مصر اتّحاد شکست کرده، بیان درستی

 (122 :1302 سلیمان،)

 ایهن .پهذیردیم پایهان نیهز همهان بها و شروع قبر حفرة با چراکه است؛ شده سروده بسته و رمدوّ بنیانی در لعازر

 ایهن هایشخصهیّت کهه داشهت دور نظهر از نبایهد البتّه ؛نیست گرایانهتحوّل بنیان دارای شعر که معناست بدان

 ایهن در حهاوی خلیه  .(123 :1224 )حالوی، اندافزوده قصیده دراماتیک یهاجنبه به مطلوبی شک  به قصیده

 :داندیم ظاهری امری را لعازر شدن زنده قصیده

یين کیف  (799 :9191) ... /اللعینة ؤایوالر   الرعب محی /جفين عن میسح أن دون /اللعینة أخيت هبا غضت َعتَمة /لَِیجلو ُیح
 بهدون ،شهود برطرف است گرفته دربر را امشدهیننفر خواهر که ظلمتی و تاریکی تا سازدیم زنده مرا چگونه ترجمه:)

 بزداید(. را لعنتی یایرؤ وترس  ت ِ یمهاپلک از آنکه

ا  کان  (729:مهان) ... /يعر وشَ  ی  دنَ  /یجهِ وَ  من ة  عَ وبِ زَ  علی /میتاا  زورقاا  /دريصَ  راةِ مِ  علی ویغفح  /أسوداا  ظل 
 کهه بهود موههایم و هاینهسه )شهوت( طوفان بر یامرده قایق او ،درخشیدمی امینهسآینۀ  بر که بود یسیاه ۀیسا ترجمه:)

 .(شدینم میسر ،ورشعله شهوت آتش طوفان آن با دریانوردی

 از او ةدهنهدنجات کهه قایقی ببرد دخو شهرآرمان به قایقی با را او که خواهدیم او به خطاب ،لعازر همسر 

 را یشهاخواسهته سهمت بهه حرکت توانایی که یابدیم مرده زورقی همچون را او ولی باشد. تنهایی و غم رنج

 یااسهطوره گهرایش نیهز شعر از قسمت این در آینه تجلّی .کندیم تشبیه مرده قایقی به ،را )لعازر( او لذا ؛ندارد

 توانسهتیم که دانستندمی جادویی خواص دارای را آینه دور، خاور در» چراکه ؛دسازیم آشکار بیشتر را آن

  مردگههان کنههار را آن دلیهه  همههین بههه و کنههد دور دیگههر جهههان در هههم و جهههان ایههن در هههم را خبیثههه ارواح

 هآینه بهه لعهازر، همسهر یأس و ناامیدی درآوردن نمایش به در حاوی خلی  (63 :1301 )یاحقی، «گذاشتند.می

 را لعهازر سهیاه سهایۀ نیهز آینه این یحتّ ولی دارد را هاپستی کردن دور و انعکاس توانایی که است شده  متوسّ

 .دهدیم انعکاس



 142/ شاملو احمد و حاوی خلی  رشع در دینی هایاسطوره تطبیقی بررسی

 عربهی تامّه تهاریخی شکست واقعیّت از یاگونه به اینکه بر عالوه «1262 عام لعازر» شعر در حاوی خلی  

 اسهت، کهرده بیهان ایاسطوره کامالً صورت به را پوچی و نومیدی چون مفاهیمی و است کرده یسازاسطوره

 در تغییهر بها ههم آن اسهت، کشهانده شهعر ایهن بهه را مذهبی بخشنجات هایشخصیّت و باورها از برخی پای

 آنجها از اامّه است، شکست کام  پذیرفتن و پیروزی از کام  میدیانا بیانگر امر این که هاآن کارکرد و شک 

 عهاطفی تشهدّ بهه برخهوردی شکسهت، ویهژهبه سیاسی خیزهای و افت با سیاستمدار، نه تاس شاعر ذاتاً او که

 شهعرش در اسهاطیری جامهۀ پوشیدن با را تلخ واقعیّت ینا و خزدیم درون به شکست پذیرش از پس او دارد.

 کشد:می تصویر به

 :سرایدیم چنین او .است شاملو احمد ،پرداخته لعازر به گویپارس معاصر شاعران میان در که شاعری تنها

 بهزر  گروههی از خهویش طهول در /سهر  انتهاییب ریسمان و /آمد فرود /بافجرم رشتۀ /بزنید اشیانهتاز

 در /هادسهت /گرفهتمهی خود راه زنان گام /لعازر /یانتماشای غوغای صف از /ناصری کن شتاب /برگذشت

 ورنهه ،خواسهتینم خهود مگهر /یافهت آزاد گزنهده دینی گران آزارِ را جانش و /درافکنده هم به /پشت پسِ

 (614: 1320. )شاملو، توانستمی

 دردنهاک طنینهی خواننهده جهان گهوش در آن صدای آید،می فرود مسیح پیکر بر تازیانه، باف جرم رشتۀ 

 بهه کهه کهسآن تنهها و بشهنوند خواهنهدنمهی یا ،شنوندینم را قشالّ ضربۀ صدای مسیح، پیرامونیان ولی دارد.

 ،رودیمه بیهرون تماشهاگران جمه  از سهاخت، اشزنهده مسیح و بود مرده که لعازر است، مدیون بیشتر مسیح

 قشهالّ ضربۀ و داندیم شریک مسیح درد در را خود که است این برای نه ،تماشاگران گروه از او شدن بیرون

 بگریهزد. دارد اسهتاد بهه کهه وامهی و خهویش از کهه روست آن از ب  ،کندیم حس خویش بدن پوست بر را

 دارانوامه گهروه از ،هاهنگامهه ایهن در طورهمان و دهدیم نشان را او درونی جدال کوتاه، جملۀ یک با شاملو

 توانسهتیم ورنهه ،خواسهتینم خهود مگهر :کنهدیم ابهداع اسهتداللی خهود بهرای نیهز لعهازر ،رودیمه انتظار

 (.131 :1303 غی ،)دست

 لعهازر آنکهه در مسهتعم  یهافرهنگ و انگلیسی زبان از شانیآگاه به توجّه با شاعر دو هر ،رسدمی نظر به 

 او شهدن زنهده کهه هسهتند لعازر اسطورة از کارکردی نکتۀ این بیان صدد در ،کندمی معرّفی ارادهیب فردی را

 را او و رددا نفهوذ لعهازر فکهری بافهت در ر مه اندیشۀ ولی ،است داده روی ظاهر به که است امری واق  در

 از دردنهاکِ اتواقعیّه نیسهت قهادر کهه است خود تِامّ م رد مظهر لعازر شاعران، این نزد در است. گرفته بردر
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 از کنهدمهی آرزو و بهردیم سهر بهه مطلهق ناامیدی در ،دلی  این به و دهد تغییر را خود زندگی شدةرمقدّ پیش

 بربندد. رخت هستی جهان

 )ع( ایّوب .2-2-5-2

 دیهدگاه در ایّوب است. نبی ایّوب داستان پرداخته او به «سودو  إلوی عوودة» یدةقص در حاوی که یامبرانیپ جمله از

 اشهتغال دامهداری بهه شهام در ،روایات بنابر ایّوب» هاست.سختی برابر در صبر طورةاس عمومی، باور و تاریخی

 ایّهوب بهر را او دسهت تها خواسهت خهدا از و برد حسد او بر ابلیس اامّ بود؛ همگان زبانزد وی عبادت و تداش

 و تهلیه  از لحظهه یهک وی ،زبهان همهه ایهن با اامّ ؛آزمود عظیم بالهای به را ایّوب خداوند آنگاه کند. گشاده

 ایهن از شهکنیعهادت و زداییییآشهنا بها شهاملو و حهاوی یه خل (331 :1362 )بلعمهی، «.نیاسهود الههی تسبیح

 و اجتمهاعی رسهتاخیز و خیهزش و انهدیدهخز عزلهت پیلهۀ در شهکیبایی، بهانهۀ بهه کهه آنهانی بر ،دینی اسطورة

 نهیه  ،اندکرده معاوضه مرگبار یخاموش و سکوت با یکارمحافظه و خطرگریزی جهت به را گرایانهاصالح

 نیست: ما تقوای خاموشی، که فشاردمی پای خود باور این بر یگربارد و زندمی

 رفوت  ج /للصَّواِعَقة عوارایا  َصودرِي عرضوتح  /أجِلهوا من الَّيت ابالنَّارِ  عحدتح  /الشَّاِهَقة اجلِبَالِ  رعدِ  نوم /الربق من طوفان عیين يف عدتح 
 (27:9191) َشهرزَاد... من خامت لیلي، دمعح  /وححِب  ای وب سفر صلوايت  /الر ِماد نرَ  ای فیك أمسي کلح  /النَار ذاکَريت

 سهینۀ ،آن ۀواسهط بههکهه  یآتش با برگشتم، ،بود بلند هایکوه شغرّ و برق از طوفانی چشمانم در که حالی در ترجمه:)

 در امگذشهته ! همۀخاکستر رود ای  شُست، را خاطراتم ۀهم آتش و، بازگشتم کردم نمایان آذرخش برابر در را عریانم

 (.شهرزاد از انگشتری لیلی، اشک عشقم و است ایّوب سفر درودهایم ،توست

 :گویدیم و پرداخته ایّوب گوناسطوره داستان به آتش در ابراهیم رشع در نیز شاملو

 برخاسهته /پهای بهه /اگهر پهیش این از که / یایّوب تو /وهن. هاویه به /یاکرده پیشه که /است صبری از عفونت

 کاغهذین نظهم تها /تنهدبادی /دامنهت بهادِ و /،گستردیم خاک به /چمنی سبزینه /قدم هر به خضروارت /بودی

 (13 :1316) بروید. /خار یهابوتهگ 

 سهپردن حهاوی خلی  دید از و است فنا به محکوم شاعر دو هر دیدگاه از یپرستکهنه و کیتحرّیب سستی، 

 اجتمهاع پالودگی و تطهیر به حاوی خلی  اشتیاق است. شده شمرده مطلوب امری آتش، دامان به رهاتحجّ این

 قهوم گذشهتۀ تها آمهد فهرود کهوه از کهه دم آن اسهت )ع( موسهی تحضر داستان کنندةیتداع آتش، توسّط

 سهطح از را ههایپلیهد ۀهمه کهه؛ چراآوردیمه فریاد را )ع( نبی نوح طوفان همچنین سازد؛ رمطهّ را اسرائی یبن

 د.یپاالمی زمین



 111/ شاملو احمد و حاوی خلی  رشع در دینی هایاسطوره تطبیقی بررسی

 ع() يسیع. 2-2-5-9

 و عهرب معاصهر عرانشها همهۀ تقریبهاً کهه اسهت ینمودههای جملهه از سهتمکاران جشن و شدن صلی  به رنجِ

 نهزد مسهیحیان، مهذهبی یهاانگاره به بنا مسیح شدن مصلوب از پس صلی  نماد» .اندپرداخته بدان زبانیپارس
 نقهاط اقصهی در ،زمهان گهذر با و شد برخوردار سمبولیک و ویژه آیینی قداست از مسیحیت کیش باورمندان

 قربهانی از ناشهی رسهتگاری نشهان عالمهت، این ،یمسیح تسنّ در همچنین گشت، پراکنده مفهوم این با جهان
 (243 :1302 )کوپر، «.است ...و مر  پذیرش گناهان، یدبازخر مسیح،

 نهو شهعر در اسهت، بوده توجّه مورد مسیح بخشیاتح دمِ همواره ،فارسی کالسیک شعر در که حالی در 
 بسهیار یهاخوارداشهت بها وارههمه او، شهدن کشهیده صهلی  به و مر  - مرداد 22 کودتای از پس ویژهبه -

 مهر  ایهن مانهدن ثمهریب و بهودن بیههوده بهر تکیه با نیز و جنگدیم آن نجات برای قهرمان یاعیس که قومی

 :1322 ،و همکهاران محمدیر.ک: ) است شده واق  شاملو، جمله از شاعران توجّه مورد ،یااسطوره و مقدّس
113). 

 اسهاطیری شهک  بهه بهدان شهاملو و حاوی خلی  که است دینی مودن او، شدن کشیده صلی  به و مسیح عیسی
 بهه اسهت، مسهیحی تسهنّ در کهه گونههآن را شدن صلی  بر رنج ،«وجلجلوة حب» قصیدة در حاوی .اندپرداخته
 کسهانی بهرای وی بگویهد. سخن دربرگرفته، را وی تجربۀ که رنجی حجم از آن، خالل از تا گیردیم استعاره

 را خهویش شهدید عالقۀ تا رودیم فراتر دردها و هارنج تمام از راه این در و کندمی مبارزه دارد، دوستشان که
 :(34 :1324 ،الضّاوی) دهد نشان ستمگران با رویارویی در

 أعووودين» /«أرضوووي یإلووو ،ريب رد ين،» /وصووومت: ذل   يف أصووور  ال کیوووف /قوووالالث   اجللمیووود /اجللمیووودَ  صووودري عووون أنفووو  ال کیوووف
 کوان موا لوواله  مون /أحببوت مون کول   ألقوی سوو  أين غور /الطغواة. وأعیواد الصلب حمنة /منها عانیت ما کان، ما یکنول /«للحیاة

 (972: 9191) ومتن ی... نیحن بعث، /يل
 بهه مهرا !پروردگهارا نگهردم، ارخ خاموشی، و پستی در چگونه نپراکنم؛ امینهس از را سخت هایصخره چگونه ترجمه:)

 جشهن و کشهیده شهدن صهلی  بهه رنهج از که ییهارنج بود، آنچه باشد تا بازگردان زندگی به مرا ن،بازگردا سرزمینم
 نبودنهد، اگهر که یکسان کرد، خواهم مالقات دارم، دوستشان که را ییهاآن تمام زودی هب من اامّ ،امیدهکش ستمکاران

 نبود.( ییآرزو و اشتیاق و رستاخیز من، برای دیگر
 راند:می سخن صلی  بر مسیح درد از حاوی لی خ بسان نیز شاملو

 حفهرة در /دویهدیم درونهش بهه پایش و دست ۀجریح از موجاموج /درد /آمد خود به یگربارد /مصلوب مرد
 از دور ژرفاههای /ملتههبش ةگهداز زنچشهمک آذرخهش و /شهدمی منفجر /عظیم تصادمی در /قلبش زدةیخ

 .(212 :1323) کرد.می شنرو /را حیاتش المتناهی از او درک دسترس
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 بارانهدوه و درد سراسهر محیط در را خواننده ،درنگی و مکث هیچ بدون «یگربارد» آوردن با بند این در ،شاعر

 «عظهیم تصهادمی» و «زدهیخ حفرة» ،«جریحه» ،«موجاموج» چون تعابیری انتخاب ،کندیم همراه خود با داستان

 انهدوه ایهن نهایهت کشهیدن تصهویربهه  بها شهاملو کند.می تأکید و تتقوی بیشتر را شعر بر حاکم خفقان یفضا

 دارد: را اندوه این از رهایی و آزادی یتقاضا (خداوند) پدر از ملتمسانه حالت به ،غمبار

 ایهن طاقهت مهرا /؟یاوانههاده خهود بهه تنهایم چنین برگزیدی رسالتم بدین خود کهچنان /دریغبی مهرِ یا پدر،

 (212 :)همان !پدر ای کن آزادم کن، آزادم ن،ک آزادم /نیست درد

 رههایی جانکهاه درد ایهن از تها زنهدیم فریهاد را خهود پروردگهار حهاوی خلیه  مسهیحِ مانند ،شاملو مسیحِ 

 تصهویر بهه را درماندگی اوج و افزوده شعرش اندوه و غم بر «کن آزادم» تکرار از استفاده با او پذیرد. صورت

 است. دهیکش

 در او اصهلی منبه  البتّهه اسهت. داشهته ابراز را خود شاعرانۀ مفاهیم مسیح، حضرت به اسطوری شنگر با شاملو

 و خهود روزگهار جامعهۀ بهین محسوسهی همسهانی شاملو است. جدید عهد و عتیق عهد کت  ،مفاهیم این بیان

 فرزنهد و ودخ میان مشترک را آن راوی، که است احساس ناآگاهیِ .بیندیم مسیح عصر اجتماع هوای و حال

 (:11 :1302 )پاشایی، بیندیم مریم

 و /اسهت آورده فریهاد بهه ینمانانهدوهگ هاییسهیع جهان در را درد ریشه /سنگین ۀتیش به که /هامیخگ  زخم

 خهود چراکهه بیهامرز را اینان پدر ای /:شدندیم مصلوب /خلق نادانی صلی  بر که هنگامی به /شهیدشان فریاد

 (102 :1306) کنندیم چه خود با که دانندینم

 و ابههام از ایپهرده ت،ملّ دیدة بر جامعه، در مادّی تمدّن پیدایش با همراه که ایفریبنده ظواهر از» حاوی خلی 

 بهه را سهیاهی و ظلمت ،هایبد و دهدیم جوالن مردم میان در آسانی به کفر ییگو رنجد.می ،افکندمی دروغ

 را یشهاشهانه سههمگین، صهلی  کهه دانهدیم مسهیح همچهون را خهود دیگهر بهار وی پس آورند.می ارمغان

 :آزاردیم

 (97:9191) ؟ةواجلرمی نوبالذ   غواایت من تنجو کیف /الصلیب محلِ  علی یقو ینا من /فیها الکفر   یهونح  هنیهات   يف
 یهاری و دههدیم نیهرو صهلی  حمه  بر را ما کسی چه /شودیم آسان هاآن در کفر که کوتاهی یهازمان در

 (.22 :1322 ،و مولودی )رضوان «یابیمیم نجات جنایات و گناهان لغزش از چگونه ؟کندیم

 و جهه  از کهه رنجهی ؛راندمی سخن مسیح گران بسیار رنج از ،مضمون همین به نزدیک واژگانی با نیز شاملو

 است: گرفته دربر را )شاعر( مسیح این و شده حاص  مردم نادانی
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 عیسهای /سهوگوار مهریم کهه / اسهت بهار پهر چنهان صلی  سرافراز کاج و /است مرده یهودهب صلیبی بر عیسی

 (.323 :1320) شناسدیبازنم را مصلوبش

 توانهدینم را فرزنهدش ،مقهدّس مهریم یحتّه کهه اسهت سنگین عیسی بر چنان مردم نادانی و جه  صلی ِ 

 بهر مهردم گناههان بهار ینیسهنگ و مسهیح دنشه کشهیده صلی  به ماجرای به پرداختن با شاعر دو هر .بازشناسد

 شهاعر دو ههر بیهان در انقهالب ایهن کهه پردازندیم انقالبی و عمیق هاییهمابن بیان به واق  در مصلوب عیسای

 قطعهی ظاهر به قضای به تن و منفع  جامعۀ در خیزش و کتحرّ ایجاد برای شاعر دو هر است. ناقص و ثمریب

 ،یشناسهمردم هنهر، اندیشهی،اسهطوره از ممتهازی آمیهزة اعجازگونهه، ایجهازی بها آنهان کشهند.می فریاد داده،

 .گذارندیم نمایش به مسیح ایاسطوره کسوت در یکجا را یخواهعدالت و یزیستستم

 (رستاخيز و مرگ) یند با ارتباط در یااسطوره نمودهای .2-2-2

 تموز (تحوّل و تغيير - تولّد و )خيزش اسطوره .2-2-2-5

 چهرخش انطبهاق و تشهبیه نتیجهۀ که است موقعیّت یالگوهاکهن ینترمتداول از یکی نوزایی و مر  وتیفم»

 غهروب و نهوزایی یا جوانی زایش، نشانگر بهار هنگام و گاهصبح ،ترتی  بدین .است حیات گردش یا طبیعت

 و نهوزایی و مهر  ةدربهار نهگیو تهایپی آرکی نظریّۀ با کامالً نظریّه ینا است. مر  یا پیری نشانۀ زمستان و

 (32 :1362 )سخنور، «.ددار شباهت مادر رحم به بازگشت

 دارد نمهادین ایجنبهه ،هافص  یالگوکهن ای،اسطوره ادبیّات و نوزایی( و مر ) یونگ ۀنظریّ به توجّه با 

 دارای نباسهتا مهردم نهزد در خورشهید شهود.مهی )خورشهید( خهدا مهر  باعث زمستان باستان، مردمان نزد و

 از اسهت. بهوده زنهدگی و گرمها منبه  خورشهید چراکه آتش؛ کشف از قب  ویژهبه ،است بوده یخاصّ اهمّیّت

 یسهازاسطوره بهه نداشهتند خبهر ههاآن حقیقهی تعلّه از کهه سال سرد فصول و خورشید غروب برای ،رو این

 )ادونهیس( تمهوز الههۀ» .اسهت تحهوّل و خیهزش نمهاد هاوعالنّربّ از یکی عنوان به تموز ةاسطور .پرداختندیم

 جهان طبیعهت هاییهدهپد بهه حیوانهات، یدمث تول و بهار در گیاهان شدن سبز هنگام به که است قیخالّ نیروی

 ینمهه از (.122 :1203 )علهی، «اسهت طبیعت مختلف مظاهر در باروری و حاصلخیزی از میتجسّ و بخشدیم

 :1226) «.اسهت اسهطوره تفکّهر در الههه ترینیمیقهد ،آسمان الهۀ» که ددارمی بیان رابطه این در «النّعیمی» ،رو

142) 

 حهاوی خلیه  کهه شد عرب جهان در (1)یتموز شاعران نام به گرایشی سب  ،اسطوره این به شاعران اقبال 

 .است گرایش این شاعران از یکی نیز
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 حیهات و مهر  مفهوم» :گویدیم معاصر شاعران نزد در تموز اسطورة گیری کار به مورد در اسعد رزوق 

 بهر را خهود ذههن و توجّهه بهدان دیگهری ایاسطوره هر از بیش ،عربی معاصر رایگاسطوره شاعران شد سب 

 جامعهۀ مسهیر دیدنهدمی چراکه کنند؛ ینیبازآفر را آن درونی مفاهیم خود اشعار در و کنند متمرکز آن مفاهیم

 ایهن لهذا ؛کنهدیم رهنمهون قهقهرا بهه را شانتمدّن مسیر ینا و است متمای  قحطی و خشکسالی سمت به عربی

 اسهطورة بهه گسهترده شهک  به امروز ادب که است این باشد. بیداری برای خوبی ۀدستمای توانستمی اسطوره

 ۀمرحله به خفتگی و بیهودگی مرحلۀ از گذر بیان به اسطوره این کمک به تا نندآ بر و دهدمی نشان اقبال تموز

 (02 :1212) «.بپردازند میخرّ و سرسبزی مرحلۀ به خشکسالی و قحطی ۀمرحل از انتقال و اریهوشی و خیزش

 گراتحهوّل بنیهانی دارای قصهیده ایهن که است «موادالر   نر» نام به حاوی لاوّ دیوان از ایقصیده عنوان «اجللید بعد»

 طتسهلّ شهاهد ،قصهیده ابتهدای در سهت.ا اسهتوار تغییهر و تحهوّل بر نیز تموز اسطورة بنیان که گونههمان است،

 از بعهد شهاعر قصهیده، ایهن مدوّ بخهش در اامّ ؛کندمی رخنه نیز بشر استخوان مغز در یحتّ که هستیم یخبندانی

 شود:می ذوب انجماد این چگونه که کشدمی تصویر به را یخبندان

 /اَلَزینَوا واللَّیولِ  الوریح َنصحود   کحنَّوا َعبَثاا  /َقِدید ََلَماا  أعَضاءحان یَوبحَست /ِعرق   کل   فینَا ماتَ  /اجَلِلید َعصرِ  يف /األَرضِ  عحروقح  َماَتت ِعنَدَما
 (97 :9191) اأَلِکید املوتِ  رعشةح  /فینا األنفاسِ  َمقطحوَعةَ  /رعشةا  ونحَداري

 خشهک، گوشهت نبسها ما یهااندامهای ما مُرد. همۀ ر  مُرد؛ یخبندان عصر در ،زمین هاییشهر که آنگاه ترجمه:)

 (.است ممسلّ مر  ۀرعش کردیم.می مدارا بریده یارعشه با و راندیممی واپس را بازغم ش  و باد بیهوده خشکید.

 جملهه )از وادیهان مهذاه  از بسهیاری در کهه اسهت یااسهطوره ۀیهمابن زمینهی، مهادر و آسمانی پدر به اعتقاد

 بهدون اسهت. زنهدگی و زن زمهین، ،حهاوی خلی  نزد هدّما جنس ،رو همین از است. کرده نفوذ نیز مسیحیت(

 در شهاعر .خوانهدیفرام نو خیزشی برای را «آسمانی بع » ،رو این از .گیردینم شک  والدتی ،مرد و زن اتّحاد

 فنها بها مبهارزه صهحنۀ در کهه آسهمانی( )بعه  دههدیم نشهان رهبهر یک شک  به را خود قصیدة از قسمت این

 است: قدمیشپ

وولِ  شووهوة   /یوودلِ اجلَ  أطبوواقِ  حتووتَ  يدو ِ تَوو /رضاألَ  شووهوةح  لووتلَّ ظَ  یووفَ کَ   لإللوو ِ  /ودن   بووو  قَ  يف لووةِ للغَ  ،اَلووي   ذارِ للبَوو /املغووين   یووثِ لغَ لِ  مس،لشَّ
 (17 )مهان: یناإل ،القربِ  یإل سريیَ   بضح نَ  ننی  وحَ  /یدبِ تَ  أن یبَ تَ  اءِ ضرَ خَ  شهوة   /اَلصید متوزح  عل،البَ 
 بهاران بهرای خورشهید، بهرای شههوتی ،شدیم اندازینطن پیوسته یخبندان هاییهال زیر در مینز شهوت چگونه ترجمه:)

 و زنهدیم سرباز شدن نیست از سبز شهوت تموز، بع ، ایزد برای خُم، و دانغله برای کاشت، یهادانه برای ،خوانترانه

 (.کندیم سرایت ما سوی به گور، از آن هاییدنتپ که اشتیاقی



 111/ شاملو احمد و حاوی خلی  رشع در دینی هایاسطوره تطبیقی بررسی

 را زمهین شههوت کهردن درمانده توان بود، افکنده سیطره زمین بر یخ از یاگسترده طبقات با که نییخبندا 

 و بههار فصه  نمهاد تمهوز، برسد. زندگی خورشید به تا شکندیم را هایخ و کندیم یالرزه رو، همین از ندارد.

 خورشهید شهد. زاده فهروردین نجهها از عشهتار، ناامیدی اوج در تموز که همچنان است. خورشید ةدوبار تولّد

 .دهدیم نوید را، باران و آب فص  بهار، و ؛یابدیم دیگر تولّد یخبندان، اوج در نیز

 را دمجهدّ حیهات داسهتان یترملموس شک  به تموز اسطورة از خود ۀاستادان کارگیری به در حاوی خلی  

 کهردن زنهده در ،مهر بسهتۀ یخ ههایانیابب از را خهود دیهار مردمهان نجهات راه لهذا اسهت. کشیده تصویر به

 آرزوی ایههراد بههرای تمهوز ةاسههطور از مسهتقیم یریههگبههره بهها ،رو ایهن از .دانههدیم دمجهدّ حیههات و رسهتاخیز

 .کندیم استفاده تمدّن برانگیختگی

 و گذشهته میهان پلهی تمهوز، اسهطورة گیهری کار به و واقعیّت از شدن خارج با حاوی خلی » ،یکلّ طور به 

 یهک عنهوان بهه دوباره زندگی برای تالش و مقاومت» که کندمی اذعان وی سازد.می خیال و حقیقت و حال

 کلمهاتی در کهه اسهت طبیعی هایپدیده و یملّ هایحکایت و فرهنگ از گرفته نشأت او شعر در اصلی عنصر

 (222 :1222 ،جحا) «.شودمی تجلّیم ... سندباد، بع ، ،عنقا تمور، همچون

 اسهت، خهاطرآزرده پیرامهونش اجتمهاعی -سیاسهی  اوضاع و جامعه از که آنگاه ویژهبه نیز، املوش شعر در 

 کهه (164 :1320) «گفهتم سهخن مهن مهر  از» شعر در شاملو ،نمونه برای شود.می دیده مر  اسطورة نمود

 کشهدیم یرتصهو بهه شهاعرانه زبهانی بها زیبها، پذیرشهی یئهته در را «مهر » دغدغهۀ دارد، فلسهفی یۀمادرون

 دوری ۀاندیشه و انگیهزه ةدهندیحتوضه اصه  در شهاملو ستایی مر  و یشیاندمر  (.122 :1324 )سالجقه،

 کاشهانی، )شهریعت است نامردان و «هارجاله دنیای» گفتن بدرود و اشاجتماعی نامهربان زیستگاه از او جستن

1322: 262.) 

 .(614 :1320 )شاملو، یمانداده شهادت /هاساعت تِحقیق به ما /دارندیم چشم /تهدید به /مر  بیهوده

 :کندیم تداعی اسطوری نماد صورت به را آن ناجی و زمین مر  حاوی خلی  بسان نیز او

 یهاچشهمه /سهرد /سهخت /بکهرد نفهس سهنگینی بهه خسهته زمین تا /جنبید /خاک بر /چاالک نی آواره پس

 مهر  /پیش آن از که /همه چیزها آن و /یافت آرام ،ش  عطشان سیاهی و /شد جاری کوهساران بر /روشن

 ناگاههان بهه پهس /زدنهد محکهی /احتیاط به را حیات /دمیدم و تند /کردندینم تجربه خواب گودنای در /را

 ... /شهدند آواره خویشهتن یهایازینیب از /حیات بوی به /مردگان و /برآمد / آفتاب و /برآغازیدند هم با همه

 (612 همان:)



 1321 تابستان ،22 شمارة ،ششم سال تطبیقی، ادبیّات نامۀکاوش /116

 گیرد:می بردگی به را نامالیمات تمام که زندمی فریاد را الهی آدمی ورود ،لوشام

 برداشهت: فریهاد و /برافراشهت غهرور بهه گهردن / کرد راست پشت تیرة /بداشت زمین بر استوارتر هایپا پس

 نههاد داغ خهویش مههر بهه را دریا و را رود و /بگردانید را خاک صورت پس زمین... پادشاه آدمی! من! اینک
 همهان:) دسهتان به دیبازآفر یکسره را زمین و /ظفر به کرد پنجه در پنجه خاک نهاد پا جای، هر به و /غالمی به

143-142). 

 و کرتهذّ و قداسهت افشهای آن اساسهی و ذاتهی ویژگهی از کهه اسهاطیر از گرفتن الگو با شاملو گونه،بدین 

 جمهود بهر طغیهان درصهدد اسهت، یمادّ و طبیعی لمعا در طبیعت مافوق و روحانی نیروهای حضور یادآوری

 است. برآمده

 بهه ورای در بهود مطرح شاعر دو هر حیات دوران در که اجتماعی و سیاسی تتحواّل و هاانقالب موضوع 

 آزادی آمهدن فهراهم و تمهوز بازگشت شاعر، دو هر ،رو این از است. یترؤ قاب  رستاخیز اسطورة کارگیری

 در نهوزایی قتحقّه بهرای آنهان دیهدگاه از .دانهدیم حتمهی و شدنی اامّ دشوار بسیار امری ار تشانملّ رستاخیز و

 تملّه و شهاعر آینهدة نسه  همان واق  در که - بخشنجات تموزی آمدن از گریزی ،هاتامّ زندگی و اندیشه

 نیست. - است
 عنقا .2-2-2-2

 و رنهگخوش غایهت بهه اسهت مرغهی (1وسکوکنه یونانی کلمۀ بمعرّ) ققنوس یا ققنس» هااسطوره عالم در

 بهاد مقابه  در بلنهد یههاکوه در دارد. سهورا  شصهت و سیصد او منقار است. هند سرزمین در که آوازخوش

 جمه  او بهر بسهیاری مرغهان آن، سهب  بهه و ؛شودمی خارج او منقار از غری  و عجی  صداهایی و نشیندمی

 سهر بهه عمهرش و بگذرد سال هزار چون نیست؛ توالید را او .سازدیم خود طعمۀ گرفته را تا چند او و آیندمی

 و گهردد افروختهه آتشهی آن از و زند هم بر بال و گردد مست و نشیند آن باالی بر و کند گرد بسیار هیزم آید

 گوینهد آیهد. وجهود در دیگهر ققنوسهی آن از و آید پدید اییضهب خاکسترش از و بسوزد خویش آتش در او

 (.341 :1301 )یاحقی، «.اندیافتهدر او آواز از را موسیقی

 و غفلهت و خاموشهی ،کهیتحرّیب درد دوای را عنقها خاکسهتر ،یااسطوره نگرش با شاملو و حاوی خلی  

 .دانندیم خبرییب

 خاکسهتر ،مرغهی سهرود در ناامیدی و یأس مظاهر تمام که است ایمنظره راه به چشم کام ، حسرت با شاملو

 شوند:
                                                                 
1. kuknose 



 110/ شاملو احمد و حاوی خلی  رشع در دینی هایاسطوره تطبیقی بررسی

 زیهرِ /اسهت داده دسهت از را گرمهایش رنگهیِآبی تهو هایآسهمان /اسهت انهدوه از پُهر قلبت /نیست جا دیگر

 پرنهدگانت /کنهدمی پُرآبله را هایتعشق ةچهر باران، تو، زمینِ بر /کنیمی زندگی جالبی و رنگبی آسمانی

 مرغهی سهرودِ انتظهارِ در اهگیه ههر کهه آنجها /کنهیمی زنهدگی پرنهدهبی و سایهبی صحرایی در /اندمرده همه

 (.116 :1313) شودمی خاکستر

 عنقها عینهیِ نمهود را خهود او اسهت پرداختهه اسهطوره ایهن بهه خهود اشعار پسِ در زیرکانه کامالً صورت به او

 :پنداردیم

 ۀهمه فریهاد /مهن در کهه آرامهم دریهای آن مهن /هاسهتانیعص ۀهمه ۀشهعل /من در که سردم خاکستر آن من

 (141-132 )همان: .هاستمانیا ۀهم آتش /من در که تاریکم سرداب آن من /هاستتوفان

 همهان اسهت مشهترک کهامالً 1331 تا 1326 یهاسال ضمن در شاعر عصرهم شاعران بین گمانیب که یچیز

 .شودیم دیده نیز او اشعار از قسمت این در که است عصیان و ایمان فریاد، یأس، سرخوردگی،

   دارد: اهتمام آن پاالیشی نقش به عنقا ةاسطور کارگیریبه در نیز حاوی خلی 

ه یکون إن یِوي ال /رابَّ  مووا /ارالن و جحوی ِ  مون فلنعوان /القورار يف فینوا، املووتِ  رموادِ  موون تَوَتغوذَّی /انر الَعنَقواَء، تَلودح  انر   غورح  /ملیتینوا عحروقواا  ُیح
 ذيال وو األَمووسِ  تَوونفح ح  /اَلَزینووا یووبِ والغَ  واللَّعنَووة، /التَّووارِی  َعَفوونَ  عنهووا تَوونَف ح  أمموواا  /ِقینَووا:الیَ  الَبعووثَ  مَیَنححنووا مووا /النَّووار، َجِحووی  موون مَیَنححنووا
رات /واَنر َضوء   بل یَواقیتاا  عینیها /حج ر  (19 :9191) واملهینا... /اَلزینا األمس تنف  /البَوَوار امللحِ  من وُبح
 مهر  خاکسهتر  را، عنقا بزاید که آتشی ،آتشغیر از  ،کندینم زندهرا  مردگان یهار او  ،بوداگر خدایی  ترجمه:)

 چهه چیزهاکهه آتهش دوز  بهه مها  ،ببهارد مها بهر آتهش دوز  از بگهذار پهس گیهرد،مهی توشه ما جان اعماق در ما، در

 گهردِ .سهتایدب را غهم و نفهرین، و تهاریخ نتعفّه گهرد خهوداز  که شویم امتی تا یقینی خواهد بخشید رستاخیز .بخشدمی

 غمگهین دیروز کند، ذوب را نمک ۀدریاچ و هایش مانند دو یاقوت بی نور و آتش بودکه چشم سنگ گونه را دیروز

 نهد.( یانبن نو بنای کرامت اساس بر نو از تا دهد تکانی را

 و خمهودگی کهه نسلی شود، دمیده نو نسلی آن خاکستر از تا سوزاند را خود عنقا ،آن واسطۀ به که آتشی 

 رانهدن و تهاریخ نهامطلوب بهوی نابودی برای داوطلبانه که است تیامّ همان عنقا نکند. رخنه بدان هرگز مودج

 خورشهید نهور کهه رهاییتحجّ و هایماندگعق  همۀ از و است رسیده بدان تاریخ گذر در که ییهالعنت همۀ

 یهایرؤ در ،اسهاطیر این پسِ در حاوی خلی  کرد. اقدام بود کرده کور را چشمان و است کرده سل  را تمدّن

 رؤیهای ؟گیهردیم شهک  چگونهه رؤیها ایهن اامّ ؛است فغان در آن از عربی ۀجامع که رهاتحجّ بر است انقالبی

 از آنکهه حهال اسهت. شهده نههاده بنها مقهاومتی ههیچ بهدون دارد تکیهه آن قطعهی وجهود بهر که شاعر انقالبی
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 رؤیهای ایهن ،واق  در .گیردیم صورت حاکم طبقۀ و قالبیونان بین که است ییهاتنش انقالب یک یهاالزمه

 است. یانهگراآرمان کامالً شاعر

 از یکهی آتهش» .دانهدیم آتش را امروز بشر نس  مردة یهار  شدن زنده راه تنها ،شاملو و حاوی خلی  

 کهرده القها ذههن بهه را یمتضادّ و عدیده معانی آتش اساطیری، رمزپردازی در است. نمادین عناصر ینترمهم

 پژوهشهگران، از برخهی اعتقهاد بهه اسهت. نابودکننهده و کننهدهپاک سهازنده، زاینهدگی، عهین در آتش است.

 آن مظههر خورشهید( همچون) آتش که است شده ناشی روشنایی روحانی طبیعت از اساطیر، در آتش عبادت

 (43 :1302 )ستاری، «.است

 نتيجه. 9
 مسهتقیم غیهر روش از خهود سیاسهی و اخالقهی فلسفی، پیام رساندن برای اجتماع، شرایط به توجّه با شاعران، از بسیاری

 شهاعر دو این که یهایاسطوره هستند. شاملو و حاوی خلی  شاعران، این جملۀ از طلبند.می یاری دینی یهااسطوره مث 

 قهراردادی نمادههای دادن قهرار ههم نهارک بها تها اندیدهکوشه بلکهه نیسهت، ههاآن سهادة نق  تنها اندگرفته الهام هاآن از

 پنههان نقهاط دادن جلوه برجسته در شاعر دو هر کنند. خلق امروزی و جدید یهاچهره ای،اسطوره کهنِ هایشخصیّت

 و اندیشهه بلکهه کنهدنمهی را آورمالل تکرار احساس تنها نه مخاط  ذهن که یاگونه به اندکرده فراوانی تالش اساطیر

 بهرای ههاآن از و ؛دارد مسیحی و غربی ۀصبغ شاعر دو هر توسّط رفته کار به یهااسطوره .آوردیم فرایاد را تازه مفهوم

 .اندکرده استفاده خود اجتماعی هدف به رسیدن

 یهااسهطوره بازیهابی در گاهی که گرفت نتیجه گونهینا توانیم شاعر، دو این ةشد مطرح هایاسطوره به توجّه با 

 در تغییهر بها هااسهطوره بازیهابی گهاهی و انهدکهرده عم  عنقا تموز و مانند ،هاآن کارکرد و شک  در ییرتغ بدون کهن،

 و... ایّوب دینی اسطورة مانند ؛است بوده همراه هاآن کارکرد و شک 

 رنظه مهورد یاههایرؤ کهردن بهرآورده و فاضهله ۀمدین ایجاد مردم، خیزش از نمادی را تحوّل اسطورة ،شاعر دو هر 

 جامعهۀ فرجهام از را خهود ناامیهدی مهیالدی، شصهت دههۀ نابسامان اوضاع به توجّه با لعازر، با و ...گیرندیم کار به خود

 .دارندیم اعالم خودشان
 

 هانوشتپی. 3
 بهه و... جبهرا ابهراهیم جبهرا حاوی، لی خ ادونیس، بیاتی، سیاب، چون عرب شاعران از گروهی بر که است نامی ،تموز (1)

 حاصهلخیزی، خهدای معنهای بهه ایاسطوره ایچهره ،تموز .شودمی اطالق تموز مخصوصاً و اساطیر استعمال کثرت خاطر

 است. رویش و زایش
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 حمك مة( -ُبوث يف األدب املقارن )فصلی ة علمی ة 

 کل ی ة اآلداب والعلو  اإلنسانی ة، جامعة رازي کرمانشاه
 929-971 ، صص  2792هو.ق/  9779هو.ش/  9719 صیف، 22دد الس نة الس ادسة، الع

 9(دراسة مقارنة)وأمحد شاملو اَلاوي  خلیل رشعسطورة الدینیة يف األ

 2انصر قامسي
 جامعة طهرا ، إیرا  ،أستاذ مساعد يف قسم الّلغة العربیة وآداهبا، بردیس فارايب

 7رضایي يهبرعل
 ، إیرا ا، جامعة قمماجستری يف فرع الّلغة العربیة وآداهب

 امللخ ص
أو  ةفلسةةفیّ  مواقةةف ذین لةةدیهمالّةة عراءتةة ز أکثةةر بةةروزاا عنةةد الّشةةيت ، الّةةالفكةةر اسنسةةاي وحةةدة إ  األسةةاطری ومفاهیمهةةا مةةن م ةةاهر

بة   ورةسةطاأل إ ّ  احلقیقةة، يف. ياجلمةاع يالالوعة مةع مةج  عناصةر األسةطورة ة ویرجع ذلة  إىخاصّ  ةفكریّ  وأة ثقافیّ  ة أواجتماعیّ 
عراء احلةةاوي وأمحةةد وةةاملو اةةا مةةن الّشةة خلیةةل وأ ّ . أخةةذت طابعةةاا ثقافیّةةاا يف نطةةاق عةةا ي رمجیةةة بلغةةةة هةةي هةةاهرة اجتماعیّةة الشةةعراء

ما هو مستمد ومن األساطری ا ستخدمة يف أوعاراا . ة أساطری دینیةخاصّ  من األساطریاا کبری  ذین استخدما يف قصائداا عدداا الّ 
 .ومةا إى ذلة ، ا سةی ، لعةازرمثةل:  ةدینیّ ال ساطریاألمن  ما هو مستمدو ، و... واحلیاة ا وت أساطری: مثل، اسنساي من الّّتاث
غیةةةریات منهمةةةا ابلتّ  يف الوقةةة  ذاتةةة ، قةةا  کةةةلّ و ، الفةةة بشةةكل  األسةةةاطری س يف اسةةةتخدا لكتةةاب ا قةةةدّ اب اعرینرا هةةةذا  الّشةةةوقةةد  ثّةةة
اعرا  أعمةةاالا رائعةةةة الّشةةهةةذا  وأبةةةدع . أیةةوبيب النّةةو  لعةةازر ، مثةةةلإلةةی مقاصةةداا وأهراضةةهما ة يف وةةکل األسةةاطری للوصةةةو اجلذریّةة

وجةةوه الّتشةةاب  يف  بدراسةةا قةةا   هةةذا ة ووةؤو  احلیةةاة. فیقةو یاسةةیّ ة والسّ االجتماعیّةةبط بینهةةا وبةة  الق ةا  الةرّ و  األسةةاطری ابسةتخدا 
  يف األدب ا قار . ا درسة األمریكیة علىمرتکجا  ووامل حاوي وأمحد خلیل قصائد يفاألساطری ا ستخدمة 

لیلی ةال عر ا عاصر، احلاوي، واملو.ة، الشّ ینیّ الدّ األسطورة األسطورة،  :کلمات الد 
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