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  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة

  88تابستان  ـ 15 ـ ش 5س 

  
  
  

  

  ها در شعر كالسيك و معاصر فارسي الگو كاركرد كهن

در پرتو رويكرد ساختاري به اشعار شاملو
)1(

  

  ابوالفضل حرّي

  اراكمربي زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه 
  

  چكيده

 .يابـد  الگويي در اثر ادبي بروز مـي       اسطوره، يا از طريق صور خيال يا از طريق تصاوير كهن          
سـپس، در   . شـود  الگويي و رابطة ميان آن دو ارايـه مـي          ابتدا، تعاريفي از اسطوره و تصوير كهن      

عر و در   هايي از اشعار كهن و نو، نقش و جايگاه اسطوره در ساختار كلي شـ               پرتو بررسي نمونه  
گاه در بخـش اصـلي مقالـه، تجلـي اسـطوره بـه               آن. شود محور افقي و عمودي خيال تبيين مي      

شـود كـه اسـطوره راهنمـاي فهـم           الگويي بررسي و به اين نيز پرداخته مي        واسطة تصاوير كهن  
نيـز  الگو از ديدگاه يونگ      خودآگاهي، ناخودآگاهي و ناخودآگاه جمعي و كهن      . الگوهاست كهن

نتيجـه ايـن اسـت كـه        . شـود  الگوهـا در اشـعار شـاملو تبيـين مـي           برخي از اين كهن   بررسي و   
ها از يـك سـو، در نقـش مامـا،            آفرينند و اسطوره   الگوها در قالب پيكره، نوعي اسطوره مي       كهن

وارِ  ناپذير از كليت اندام    ند و از سوي ديگر، جزئي جدايي      نك هاي نوزاد شاعر را متولد مي      انديشه
  .آيند نيز به شمار ميسازگان شعر 

  

  . شاملو،الگو، يونگ  صور خيال، كهن،اسطوره :ها كليدواژه

  

  24/8/87: تاريخ دريافت مقاله
  30/1/88: تاريخ پذيرش مقاله

Email: horri2004tr@yahoo.com 
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10 ابوالفضل حرّي  شناختي  عرفاني و اسطوره ادبياتفصلنامة  /     

  مقدمه

رابطة ميان ادبيات به ويژه شعر و اسطوره، از جمله مباحث جذاب نظريه و 
به طور كلي، اسطوره به دو گونه در ادبيات به . ويي استالگ اي كهن نقد اسطوره

اول اينكه، اسطوره از طريق : شود طور عام و در شعر به طور خاص، متجلي مي
صور خيال و صنايع ادبي چون استعاره، تمثيل، به ويژه تلميح و نماد، در شعر 

ينة مشترك اي استعاره را از نظر ساختاري زم چنان كه عده. يابد حضور و بروز مي
دانند  اي فشرده مي اي ديگر استعاره را اسطوره دانند؛ عده ميان اسطوره و ادبيات مي

و برخي نيز اسطوره را گونة گسترده و متورم يك استعاره و يا استعاره را 
دوم اينكه، . )215:  الف1378شميسا (» آورند شده در نظر مي اي خالصه افسانه«

  :شود در شعر متجلي مي» الگويي تصوير كهن«يا  1الگوها اسطوره از طريق كهن
الگويي  خانه تصاوير كهن  از گنجالگويي هاي كهن مايه بنشناسي يا  عناصر اسطوره

ها چه به صورت ديداري، نمايشي، موسيقيايي بازنمايي شوند چه  مايه اين بن. آورند سربرمي
 اسطورهتباطند كه ما آن را به رشتة كالم درآيند، معموالً به صورت متوالي با هم در ار

به ها  هاي خودجوش روان نيستند؛ اسطوره ها معموالً تراوش از اين رو، اسطوره. نماميم مي

شمار از گنجينة  هاي بي در قرون متمادي، فرهنگ. يابند واسطة فرهنگ رشد و نمو مي
گيز از ان اي شگفت الگويي ناخودآگاه جمعي مشترك ميان ابناي بشر، گونه تصاويرِ كهن

شود براي ناخودآگاه جمعي  اي مي شناسي در كل، آينه اسطوره. ها ابداع كرده است اسطوره
ها مبين  اسطوره... شود شناختي مشترك كل زندگي بشر محسوب مي كه بنيان روان

  (walker2002:4). روند الگويي ناخودآگاه ذهن به شمار مي ساختارهاي غريزي و كهن

هاي كهن، همان  در نقد ادبي اسطوره«: گويد  ميگريس. چنان كه ويليام ح
 يا به )216:  الف1378شميسا (. »شوند ها محسوب مي تايپ صور مثالي يعني آركي

هاي ناخودآگاه آن  اند كه صور مثالي، به ويژه گونه اساطير ابزاري«تعبيري ديگر، 
  :نويسد دكتر پاينده مي. )229: همان(» را در ضمير خودآگاه متجلي كنند

_____________________________________________________________ 
1. archetype 
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 11/ ... الگوها در شعر كالسيك و  كاركرد كهن                                88 تابستانـ  15 ـ ش 5س 

» الگو كهن«شمولي را كه در ضمير ناخودآگاه جمعي جاي دارند،  يونگ تصاوير ذهني جهان
الگوست و  با بيان ديگر، اسطوره راهنماي فهم كهن... داند نامد و اسطوره را نمود آن مي مي

. كنيم الگوها كسب مي ها در واقع شناخت دقيقي از كهن هاي اسطوره با بررسي شخصيت
  )33: 1384پاينده (

به واسطه استعاره يا ديگر » اي انديشيدن اسطوره«رنه ولك شعر را نوعي 
  : داند صنايع ادبي مي

اند؛ يعني از يك سو، به كشش شعر به سمت تصوير و جهان  اين صنايع، مفاهيمي دو رويه
  .)216: 1373ولك (» بيني مذهبي نظر دارند و از سوي ديگر به مذهب و جهان

  :گيرد ها در نظر مي گونه  جزو استعارهشميسا بحث اسطوره را
بهي است كه بايد مشبه محذوف آن را با تخيل يا قرائن  از ديدگاه علم بيان، اسطوره، مشبه

به داستاني  مشبه(معموالً داللت اسطوره . شناسي دريافت شناسي و جامعه تاريخي، مردم
صريح ) بشر كهن استمشبه كه يكي از اعتقادات مقدس و مذهبي (به مدلول خود ) عجيب

  )83:  ب1378شميسا (. نيست و با تفسير و تأويلي همراه است

الگوها در شعر كالسيك و به  ها را به واسطة كهن در اين جستار تجلي اسطوره
  .كنيم ويژة شعر شاملو بررسي مي

  
  پيشينة بحث

يش از هايي كه در باال به آنها اشاره شد، اغراق نيست اگر بگوييم ب افزون بر كتاب
در مجالت  و صدها مقاله )2(شصت مقاله در مجالت علمي ـ پژوهشي فارسي

 دربارة مفهوم اسطوره، انواع آن و كاركردهاي مختلف آن در )3(دانشگاهي غرب
الگويي، به رشته  كهن/ اي  ويژه نقد اسطوره هاي گوناگون علوم انساني و به رشته

. تر نياز دارد به فرصت و مجالي فراختحرير درآمده است كه پرداختن به تمام آنها 
ويژه حوزة شعر  از اين ميان، حدود دو سوم مقاالت فارسي به ادبيات و به

اند كه از ميان آنها، برخي، كاركرد و نقش اسطوره را در شعر كالسيك و  پرداخته
ها در ملل  اند؛ برخي، به بررسي تطبيقي اسطوره معاصر فارسي بررسي كرده
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12 ابوالفضل حرّي  شناختي  عرفاني و اسطوره ادبياتفصلنامة  /     

اي را   و يكي دو مورد نيز كاركرد نظرية يونگ و نقد اسطورهمختلف پرداخته
داستان شهر زنان در ) 1385(حسيني : از آن جمله است. اند تبيين كرده

هاي كهن يوناني  با اسطورهرا اسكندرنامة شاهنامه فردوسي و اسكندرنامة نظامي 
در چكيدة بر پايه آنچه ) (1383(فروغي . دهد هاي اتوپيايي تطبيق مي و داستان

ها و  ها، افسانه روايات، اسطوره) فارسي آمده است؛ اصل مقاله به فرانسه است
. كند ادبيات دلفريب ايراني را در عصر روشنگري فرانسه تحليل مي

واال و منصوريان  گيرد؛ حاكمي اسطوره را حيات جاويد در نظر مي) 1382(زمردي
ا در شعر نوگرايان بررسي پردازي ر سازي و اسطوره اسطوره) 1385(سرخگريه 

شاه  فره، ناخودآگاه و روان را در اسطوره كيومرثِ گل) 1384(مدرسي. كنند مي
. كند اسطوره را در دورة پسامدرن مرور مي) 1384(آزاد. كاود برمي

اش يا  آزاده خانم و نويسندهزدايي را در رمان  اسطوره و اسطوره) 1384(شهپرراد

) 1382(تيغ خليلي جهان. كند ر براهني تحليل مي اثتس خصوصي دكتر شريفييآشو
قربان . كند اسطوره را در اشعار چند شاعر معاصر از جمله شاملو رديابي مي

اي در  هاي مثالي و نمادهاي اصلي را در پرتو نقد اسطوره انگاره) 1382(صباغ
هاي كهن  رد اسطوره) 1380(نيا محسني. رمان بوف كورِ هدايت تحليل كرده است

) 1385(خاني پور و امن حسن. راني را در شعر معاصر عربي پي گرفته استاي
پور و  كهنمويي. كنند اسطورة سيمرغ را در شعري از خانلري بررسي مي

. اند اسطوره را در تئاتر قرن بيستم فرانسه بررسي كرده) 1386(رهبر
. سنجد اي مي هاي كافكا را از ديدگاه نقد اسطوره نوشته) 1383(مقدادي

هاي كاسيرر دربارة اسطوره و فرهنگ و تأثيرات آن بر  فرضيه) 1385(انوشه
 مثنوياسطوره را در ) 1380(سيف. كند در نقد ادبي بررسي ميرا هاي فراي  نظريه

داستان ضحاك و فريدون را بر ) 1384(تسليمي و ديگران. كاود مولوي برمي
اسطورة قهرمان را در ) 1381(اميني. كنند مبناي عناصر ساختاري آن تحليل مي
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 13/ ... الگوها در شعر كالسيك و  كاركرد كهن                                88 تابستانـ  15 ـ ش 5س 

. كند اي تحليل مي داستان ضحاك و فريدون براساس نظرية يونگ و نقد اسطوره
الگوهاي شعر شاملو مانند جنگل، زمين و  برخي كهن) 1385(صفري و محمودنژاد

هاي خارجي دانشگاه  ها، مجلة پژوهشي زبان از ميان مجله. كنند را بررسي مي... 
م انساني تهران و مشهد تعداد زيادتري مقاله دربارة تهران، ادبيات مشهد و علو

  .اند اسطوره به چاپ رسانده
ها را در بطن  ها و آثار پيش گفته، يك يا چند جنبه از اسطوره هر يك از مقاله

در جستار . اند آثار ادبي و بيشتر شعر، بررسي كرده و البته به نتايجي نيز رسيده
تايپي و همگاني نهفته در   منزلة تصاوير آركيالگوها به حاضر، جايگاه و نقش كهن

يابند و به واسطة زبان  ر ناخودآگاه جمعي كه به صورت اسطوره تجلي مييضم
يابند، در پرتو تحليل ساختاري اشعار  رمز و نماد در آثار ادبي و هنري بروز مي

دما، هايي از اشعار ق از شاملو در كنار اشاره به نمونه» برخاستن«و » مرگ ناصري«
از اين رو، ابتدا به مفهوم ضمير ناخودآگاه . شود از نزديك بررسي و تحليل مي

سپس، ضمن تبيين تجلي اسطوره به . شود جمعي در نظرية يونگ اشاره مي
در ) بيشتر در قالب تلميح(هايي از نقش اسطوره  الگوها، به نمونه واسطه كهن

الگوها  كرة حاضر، كاركرد كهنترين بحث پي گاه در اصلي اشعار قدما اشاره و آن
الگويي در دو نمونه از اشعار شاملو بررسي و در پايان نيز  در قالب تصاوير كهن

  .شود گيري مي از كاركرد اسطوره در شعر كالسيك و معاصر نتيجه
  

  هاي تحقيق ها و فرضيه پرسش
چگونه و به ) 2الگو چيست؟  كهن) 1هاي اصلي جستار كنوني اين است  پرسش

چه كاركردي در شعر كالسيك و ) 3يابد؟ و  ترتيب در آثار ادبي بروز ميچه 
اند كه در  تايپي الگوها، تصاويري آركي كهن) 1آيد  معاصر فارسي دارد؟ به نظر مي

) 3يابند،  ها در آثار ادبي بروز مي به واسطه اسطوره) 2اند،  ضمير ناخودآگاه نهفته
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14 ابوالفضل حرّي  شناختي  عرفاني و اسطوره ادبياتفصلنامة  /     

د و در محور افقي خيال حركت در شعر كالسيك فارسي جنبة تلميحي دارن
كنند، حال آنكه در شعر معاصر افزون بر جنبة تلميحي، در تار و پود اثر تنيده  مي

  .كنند اند و عالوه بر نقش كاركردي، در محور عمودي خيال نيز حركت مي شده
  

  1ضمير ناخودآگاه جمعي
سرآغاز ) ترين واژه در روانكاوي يونگ كليدي(ضمير ناخودآگاه جمعي 

فرويد در مطالعات خود، روان . آيد جدايي يونگ از استادش فرويد به شمار مي
بعدها . تقسيم كرد» ناخودآگاه«و » نيمه آگاه«، »خودآگاه«آدمي را به سه بخش 

. ناميد» خود«و » فراخود«، »نهاد«فرويد تقسيمي جديد از ذهن ارايه داد و آن را 
» اصل واقعيت«و » اصل اخالق«، »ذتاصل ل«اين سه به ترتيب زير سيطره و نفوذ 

به هر حال، از نظر فرويد، ضمير ناخودآگاه كه بخش عمده و ناپيداي . قرار دارند
ها، خاطرات و  دهد، خاستگاه اصلي اميال، غرايز، ترس روان آدمي را شكل مي

هاي فروخوردة آدمي است كه از پي بروز نيافتن، سركوب شده و به  انگيزه
به زعم فرويد، اين ضمير، خودبسنده و . اند  شده وان واپس راندهترين اليه ر ژرف

اما يونگ . زند فردي است و عمدة رفتار و منش آدمي را در بزرگسالي رقم مي
ناخودآگاه افزون بر فردي بودن و  بر اين باور است كه ضمير ،خالفِ آن

ن آدمي به نيز بوده كه از گذشتة مشترك ابناي بشر در روا» جمعي«خودبسندگي، 
» ميراثي رواني است كه از بدو تولد در ذهن كودك جاي دارد«: رسيده استارث 

يونگ باور داشت گرچه ممكن است توجه به روياها . )33: 1384پاينده (
و تعبير آنها تا حدود زيادي به مطالعة ) ترين واژه در روانكاوي فرويد كليدي(

يگر نيز دست اندر كارند كه تنها روان فرد كمك كند، اما روياها و تصوراتي د
ريشه در ناخودآگاه فردي ندارند و الزم است خاستگاه آنها را در گذشتة 

_____________________________________________________________ 
1. Collective unconscious 
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 15/ ... الگوها در شعر كالسيك و  كاركرد كهن                                88 تابستانـ  15 ـ ش 5س 

يونگ از اين نوع . وجو كرد ناخودآگاه تاريخي، قومي و نژادي ابناي بشر جست
و تصاوير است تعبير كرده » ناخودآگاه جمعي«موروثي به ناخودآگاه مشترك و 

يابند و به واسطة زبان  ا كه به صورت اسطوره تجلي ميهمگاني نهفته در آن ر
جونز و همكاران . نامد مي» الگو كهن«يابند،  رمز و نماد در آثار هنري بروز مي

نامند  الگو مي وار و عام روان آدمي را كهن همه مظاهر و تجليات نمونه) 1366(
 شرط زايش به ديگر سخن، يونگ دريافت كه پيش. )339: 1369جونز و همكاران (

اسطوره در اصل در بطن ساختار روان وجود دارد و ناخودآگاه جمعي، گنجينه 
در نظر يونگ، اساطير، . الگويي است ساختارها، تجربيات و مضامين كهن

گاه  اي از نهان درواقع، اسطوره، استعاره. اند الگويي هاي كهن هاي تقابل داستان
ها نه ابداع، بلكه تجربه  گاه، اسطورهطبق اين ديد. آيد شمار مي الگويي به كهن
هاي آزاد  اساطير، تجليات بنيادين روان پيشاخودآگاه و نمودها و جلوه«. شوند مي

ر مجموع، آن د. (samuels 1992: 95)» شوند  رخدادهاي رواني محسوب ميةدربار
هاي آن و  چه از كالم يونگ مشهود است از يك سو، توجه به ناخودآگاه و جنبه

ها و نمادهاي  گاه نگاره الگو به منزلة گنجينه و نهان ي ديگر، توجه به كهناز سو
ها ممكن است در ادبيات  از همين روست كه اسطوره. ناخودآگاه جمعي است

  .ها تجلي و ظهور يابند ملل گوناگون، در قالب الگوها و سر نمونه
  الگوها تجلي اسطوره به واسطة كهن

هاي به ارث رسيده از نياكان و  گوها و نمونهها به واسطة ال گفتيم اسطوره
الگو يا  يا كهن» تايپ آركي«از اين الگوهاي ازلي به . يابند گذشتگان تجلي مي

الگو  در روانكاوي يونگ، به تعريفي واحد از كهن. كنند صورت مثالي تعبير مي
تصوير «الگو، از  گاهي يونگ و يا پيروان او به جاي كهن. خوريم برنمي
  :كنند استفاده مي» لگوييا كهن

الگو تصوير پي رفتِ محتمل رخدادهاست؛ استمرار از روي عادت انرژي  در نظر من، كهن
  (walker 2002: 5)» رواني
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تعريف » اَشكال غريزي كاركرد رواني«الگوها را  در جايي ديگر، يونگ، كهن
: داند غريزه برابر ميالگو را با  اي، كهن بعدها يونگ در نامه. (walker 2002: 5)كند  مي

اما به ظاهر ميان . )همان(» اند شناختي حقايقي زيست) الگوها يعني كهن(غرايز ما «
هاي  الگوها تا زماني كه به منزلة محرك كهن. الگو و غريزه تفاوت وجود دارد كهن

اما همين كه حضور . رواني عمل كنند و به حواس درآيند، تفاوتي با غرايز ندارند
الگو  ها به رخ بكشند، به جامة كهن  واسطة تصاوير نمادين در فانتزيخود را به

ها،  اعمال و كنش. الگوهايند به ديگر سخن، تصاوير، كليد درك كهن. آيند درمي
اند و تصاوير، تأثيرات رواني  هاي رواني و غريزي تأثيرات طبيعي محرك

ات تكامل رواني از اين رو، ناخودآگاه جمعي، ثمر. )6: همان(الگوهايند  كهن
الگوهاي ناخودآگاه جمعي  ها به واسطة كهن و اسطورهدرازدامن ابناي بشر است 

. يابند يابند و به صورت رمز و نماد در آثار ادبي ظهور و بروز مي حيات مي
به نمود » نماد«الگوها كه در گوهر خويش به دور از پيكر و نمودند، در پيكر  كهن

. الگويي كه ناپيداست ن، نمودي است آشكار از كهنزيرا نماد، در ب. آيد درمي
  )218:  الف1378شميسا (

  الگو در آثار ادبي تجلي كهن
اند كه صور مثالي از  هايي تر هم گفتيم، اساطير، پيكره طور كه پيش همان

آيند و در ضمير خودآگاه متجلي و بيان  رهگذر آنها از ضمير ناخودآگاه برون مي
يش شعر طبق اين تعريف، نوعي تجلي ناخودآگاه شاعر شوند و درواقع سرا مي

  :نويسد ميالگويي در شعر  صور كهنبادكين در كتاب ارزشمند . در خودآگاه اوست
در شعر و خصوصاً شعر تراژيك، مضاميني وجود دارند كه واجد شكل و الگويي خاص 

يا چارچوب بوده و از هر دوره و زمانه ديگر جاري و ساري هستند و همسان با الگو 
اين الگوها . كنند كه با اين مضامين سرو كار دارند هاي عاطفي ذهن افرادي عمل مي گرايش

. اند بر روح و روان موجود زنده، نقر و حفر شده و در ساختار مغز به ارث گذاشته شده
(Badkin, 1974: 4)  

ر الگوها در ادبيات به چه ترتيب است؟ د اي، تجلي كهن از منظر نقد اسطوره
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نظر يونگ، فرايند آفرينندگي اثر ادبي عبارت است از جان دميدن ناخودآگاهانه 
به صورت مثالي، بسط و گسترش دادن آن و ساخت و پرداخت آن، تا آن اثر به 

درواقع پديد آورندة اثر ادبي، ترجمان ناخودآگاه جمعي «. طور كامل تحقق بيابد
به ديگر سخن، در نظر . )76: 1370رشيديان (» و صور مثالي براي مردم عادي است

اند كه صور مثالي از طريق آنها  يونگ، روياها، اساطير و هنر ـ هر سه ـ ابزارهايي
درواقع، به زعم يونگ، هنرمند بزرگ كسي . شوند به حيطة خودآگاهي وارد مي

است كه بينش ازلي دارد، يعني نسبت به الگوهاي صور مثالي كه براي بيان 
بادكين . ، حساسيتي خاص دارد استنياي دروني خود برگزيدهتصاوير ازلي د

  :دهد ادامه مي
اش نقش گرفته، بهره  ها و اساطيري كه در قوه خيال جامعه زماني كه شاعري بزرگ از داستان

شاعر يعني كسي كه نسبت . آورد گيرد، فقط احساس فردي خودش را به عينيت درنمي مي

اش است، حساسيت نامتعارف به خرج  ربة عاطفي جامعهها و تصاويري كه مبين تج به واژه

... كند گيري از قدرت برانگيزانندگي قوي آنها استفاده مي ها براي بهره دهد، از اين داستان مي

گاه تعقيب الگوهاي عاطفي مستتر در  تجليو از همين روست كه ابزار شاعرانه، بهترين 

 تفحص و تحقيق در باب تجربيات ترين محل هاي فردي، و خود شعر نيز مهم زندگي

  )8()8: همان. (آيد الگويي نسل گذشته به شمار مي مشترك انساني معاصر با الگوهاي كهن

بنابراين، هنرمندان و نويسندگان با توسل به ناخودآگاه فردي و جمعي خود، 
الگويي را به زبان رمز، نماد و شگردهايي چون استعاره، تشبيه،  تصاوير كهن

  :نويسد رجايي مي. كنند بخشي در آثار خود بيان مي تشخصتلميح و 
را از ميراث انساني و ناخودآگاه } الگويي تصاوير كهن{از آنجا كه هنرمند اين طور 

 انساني }است كه ضمن حفظ فرديت هنري خود{گيرد، انساني   و جمعي مي}فردي{
اني ـ ناخودآگاه شود كه حامل ناخودآگاه بشري است و حيات رو جمعي نيز محسوب مي

اش رسالتي براي انسان  )هنري(دهد و از اين رو، كار ادبي   تكوين مي}ابناي بشر(را براي 
  )28: 1381رجايي (. هاست در همة نسل

الگوهايي كه به تصويرهايي  كهن: توان در دو رده جاي داد الگوها را مي كهن
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ها، دايره،   رنگ،)در حال طلوع و غروب(مانند آب، دريا، رودخانه، خورشيد 
، پير فرزانه، باغ، )مادر نيكو، مادر عفريته، همزاد(خزندگان، اعداد، زن مثُلي 

الگوهايي كه جزو مضامين مثالي به شمار  شوند و كهن درخت و غيره مربوط مي
 و 1آفرينش، فناپذيري، صور مثالي قهرمان كه شامل كاوش، نوآموزي: آيند مي

، هركول، اديپ، زيگفريد ـ در اساطير آلماني ـ 2هااز جمله موز(فدايي ايثارگر 
رفت  يونگ اين مجموعه تصاوير سازندة پي. شوند مي) هملت و عيسي مسيح
جا در  اسطوره به هر نحو كه در آثار ادبي و اين. نامد  مي3داستاني را اسطورگان

ر د كه بايد در كنار سايوش ميشعر، تجلي كند، يكي از اجزاي اثر ادبي قلمداد 
 تنهابنابراين از ديدگاه ساختاري، . اجزا، در خدمت ساختار كلي اثر قرار بگيرد

كند، بلكه آنچه اهميت  الگو يا تلميح به اسطوره در شعر كفايت نمي اشاره به كهن
الگو در كل ساختار شعر و  دارد چگونگي تبلور و بلورستگي اين تلميح و كهن

الگوها  عر كالسيك فارسي، كاربرد كهندر ش. رابطة آن با ديگر اجزاي شعر است
كوشد با اراية قرائتي نقادانه،  اما در شعر نو، شاعر مي. بيشتر جنبة تلميحي دارد

در زير، ابتدا به كاربرد . الگوها ارايه دهد تر از كهن اي هنري و خالقانه چهره
امل گاه ضمن اشاره به عو كنيم و آن الگوها در شعر كالسيك فارسي اشاره مي كهن

ها را در قالب  دگرگشت اسطوره نزد شاعران نوپرداز، كاربرد اسطوره
  .گيريم مي الگوهاي فردي و ازلي در چند شعر شاملو پي كهن
  

  كاركرد اسطوره در شعر كالسيك فارسي
ها دو جايگاه دارند  آيد كه در شعر كالسيك فارسي، اسطوره به نظر مي

از يك سو، ). ار شعري قدما تعميم دادتوان اين حكم را به تمام آث هرچند نمي(
ها يا صور خيال،  درواقع اين اسطوره. اند ها در طول شعر پراكنده اسطوره

_____________________________________________________________ 
1. Initiation   2. muses   3. mythologem 
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اند يعني در كليت  تصويرهايي مستقل و مجزايند كه در تار و پود شعر تنيده نشده
  :در ابيات زير از منوچهري دامغاني. ساختاري شعر نقش كاركردي ندارند

ــن    ژن تنـــگ و تاريـــكشـــبي چـــون چـــاه بيـــ ــاه او مــ ــان چــ ــژن در ميــ ــو بيــ  چــ

ــاه     ــر چـ ــر سـ ــژه بـ ــون منيـ ــا چـ ــژن   ثريـ ــشم بي ــون چ ــدو چ ــن ب ــشم م  دو چ
  )86: 1379منوچهري (

به، چاه بيژن است كه در داستان يا اسطورة بيژن و منيژه به تنگي و تاريكي  مشبه

 فراز چاه بيژن در چاه اسير بود و منيژه هر شب قرصي نان از. توصيف شده است

انداخت و در نتيجه چشم بيژن همواره به باالي چاه دوخته بود  براي او فرو مي

ي شعر نيز خود را مانند بيژن در شبي ديجور و تنگ )4(پرسونا. )85:  ب1378شميسا (

ثريا كه چون منيژه بر سر بيند كه چشم به آسمان و به ثريا دوخته است؛  گرفتار مي

گر سخن، اسطورة بيژن و منيژه چارچوبي كلي در اختيار به دي. چاه ايستاده است

دهد كه به واسطة آن يعني درواقع با تلميح به آن، ذهن بيننده را  منوچهري قرار مي

در . كند ترين معناي ممكن خود ـ به داستان يادشده معطوف مي ـ در گسترده

. ار داده استحقيقت، منوچهري اسطورة بيژن را مالك و معيار بيان انديشة خود قر

تر بايد در كنار ساير ابيات بررسي  در اين دو بيت، كه البته براي اراية قرائتي دقيق

به منزلة » چاه«، »شب«الگوهاي  كهن: الگو را رديابي كرد توان چند كهن شود، مي

به منزلة » ثريا«و » يموسنآ«و » آنيما«زندان زمان و مكان، بيژن و منيژه چونان 

اما روشن و آشكار است كه اين . و روشنايي در برابر تاريكي شبالگوي نور  كهن

الگوها در  به ديگر سخن، اين كهن. روند الگوها از حد چند تلميح فراتر نمي كهن

الگوهاي ديگر كه  اند و چنان است كه اگر آنها را با كهن ساختار شعر تنيده نشده

شود  اي وارد نمي ت اثر لطمهجا كنيم، به كلي مضموني بيش و كم مشابه دارند، جابه

ها يا صور خيال، تصويرهايي  گونه كه در ابتدا گفتيم اين اسطوره يعني همان

اند يعني در كليت ساختاري شعر نقش  اند كه در تار و پود شعر تنيده نشده مستقل

  :يا در اين بيت از خاقاني. كاركردي ندارند
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ــ  كيخـــسروانه جـــام ز خـــون سياووشـــان ــياب بـ ــنج فراسـ ــد گـ ــيما برافكنـ  ه سـ
  )133: 1378خاقاني (

كه به دست ) سياوش(خواهي پدر خود  خسرو به خون بدون دانستن اينكه كي
افراسياب كشته شد، عليه او دست به شورش زد، يا اينكه گنج فراسياب نام 

: شود گنجي است به جا مانده از افراسياب، معناي تمام و كمال بيت مستفاد نمي
خواهي پدر قيام كرد، با پرتوافشاني خود به  خسرو كه به خون  كيمانندخورشيد 

در اين بيت نيز تصاوير . ماند كه گنج افراسياب را بر آفتاب كرده است اين مي
قهرمان در » تصوير«(، سياوش )فدايي قهرمان» تصوير«(خسرو  الگويي كي كهن
انيم كه د به كار رفته است و نيك مي) پلشتي» تصوير«(و افراسياب ) تبعيد

بين  هاي همه خسرو نيز همچون جمشيد داراي جام جهان نماست، كه با چشم كي
الگوها  اما اين كهن. آگاهي است خورشيد و با بينش رازدان خدا، عين بينايي و دل

هرچند در نگاهي كلي و در مقايسه . شوند نيز تنها در حد چند استعاره مطرح مي
  .اند تري يافته ة هنرمندانهبا ابيات شاعراني چون منوچهري، جلو

براي (بسته به اينكه شعر تأملي از سوي ديگر، در سنت شعر كالسيك فارسي، 
اي وجه  ، تصوير اسطوره)مانند شعر حافظ(است يا تغزلي ) نمونه، شعر خيام

زمينة : دارد» قياسي«اي در شعر تأملي، بيشتر نقش  تصوير اسطوره: يابد فارق مي
چكامه بر عناصر عيني يا غير تخيلي بنا شده و پيوند عناصر اسطوره در اين گونه 

اي معموالً  اين گونه تصويرِ اسطوره. كند القا مي) ادبي(عيني آن، مضمون هنري 
  . كند پذير مي هاي خود تجسم مالزم غرض شاعر بوده و آن را به حكم امكان

 فـــتآهـــو بچـــه كـــرد و روبـــه آرام گر آن قــصر كــه جمــشيد در او جــام گرفــت
ــي  ــور م ــه گ ــرام ك ــر  به ــه عم ــي هم ــه گــور بهــرام گرفــت؟  گرفت  ديــدي كــه چگون

  )52: 1371خيام (

كه درواقع، اشاره به قصر و سرنوشت جمشيد و نيز داستان بهرام گور، مالزم 
اما در شعر تغزلي، تصوير . غرض خيام از گذشت عمر و ناپايداري زندگي است
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ارد كه شاعر، منظور خود را به كمك آن  را د1»مرجع استنادي«اي حكم  اسطوره
اي، ذهني يا خيالي  در اين مورد، پيوند ميان عناصر تصوير اسطوره. كند توجيه مي

اي، حافظ از مرجع استنادي تصوير براي بيان  در برخي تصويرهاي اسطوره. است
  .جويد وضعي آرماني نيز بهره مي

 ن طريقت بعد از اين تدبير مـا؟       چيست يارا  دوش از مسجد سوي ميخانه آمـد پيـر مـا          
  )11: 1386حافظ (

تا با كنايتي كه مي بر «كند  را روانه ميخانه مي) پير فرزانه» تصوير«(شاعر، پير 
آوري از مسجد و صومعه به ميخانه دارد،  معنويت آيين مزديسني در اسطوره روي

جزوه : تا ، بيعباديان( »فراهم آورد) براي ياران طريقت(وضعي آرماني ـ شاعرانه 

شايد در مجموع، بتوان گفت كه كاربرد صور خيال عموماً و كاربرد . )درسي
الگو به ويژه در شعر كالسيك فارسي، به تعبير شفيعي  اسطوره در قالب كهن

  :چرخد تا حول محور عمودي خيال كدكني، بيشتر حول محور افقي خيال مي
ر عمودي خيال همواره ضعيف و دور دهد كه محو بررسي شعر فارسي به روشني نشان مي

اند در محور افقي خيال تصويرهاي تازه  از خلق و ابداع بوده و در عوض شاعران تا توانسته
  )121: 1350شفيعي كدكني (. اند وجود آورده به

الگويي چندان كه بايد در تار و  اي و كهن به ديگر سخن، اين تصاوير اسطوره
  .ر جنبة تزييني دارنداند و بيشت پود شعر تنيده نشده

  الگو در شعر نو كاربرد كهن
اي در قالب استعاره، تشبيه يا تلميح در محور افقي  فرو كاستن بيان اسطوره

اين البته با فراگشت اسطوره . خيال تنها يكي از كاركردهاي اسطوره در شعر است
ه به ديگر بيان، شاعر معاصر نيز ب. در نزد شاعر معاصر تفاوت ماهوي دارد

 مدرن ةثيرپذيري از انديشأ اما شعر او از نظر ت،ها تلميح دارد ها و داستان اسطوره
يابد و از همين روست كه گاه شاعر  و نقادانه معاصر، كاركردي يكسر متفاوت مي

_____________________________________________________________ 
1. Frame of reference 
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بخشد كه احتماالً  با زدودن غبار تقدس از اسطوره، آن را رنگ و بويي ديگر مي
نويسد  خليلي مي. دة اسطوره همخواني نداردچندان با معناي اوليه و پذيرفته ش

هاي اساطيري را دگرگون كند و معاني  تواند برداشت كه اگر شاعر معاصر مي
 را از آنها اراده نمايد، به دليل تاريخمندي زبان است، زيرا }نمادين{سمبوليك 

هاي تاريخي، اجتماعي و اقتصادي جامعه زباني است و  زبان مخلوق ويژگي
آورد و مسايلي نوين  اي را با خود مي تحوالت تازه، معاني و مفاهيم تازههمراه با 

  )68: 1382خليلي (. كند را مطرح مي
درواقع، شاعر نوپرداز امروزين، برداشت و روايت خود را از اسطوره ارايه 

دهد و گاه اين برداشت از حد تلميح صرف به اسطوره فراتر رفته و به  مي
هاي نوزاد شاعر را متولد  آيد كه انديشه ت مامايي درميتعبيري، اسطوره به صور

البته عوامل ). از احمد شاملو» ابراهيم در آتش«يا » مرگ ناصري«شعر (كند  مي
انقالب مشروطه، تفكر جزءگرايي : گوياستاي بديهي و  اين فراگشت نيز تا اندازه

السيك؛ گرايي افالطوني ـ ارسطويي شاعر ك شاعر معاصر در برابر تفكر كل
انديشي معاصران، عينيت معاصرين در برابر ذهنيت  گرايي قدما در برابر نسبي جزم

از اين روست كه هنرمند و شاعر امروزين، . قدما، و شماري ديگر از اين دست
كند و اولين نمود اين  شكند و با آن برخوردي انتقادي مي اسطوره را مي

خليلي بر اين . دهد د را نشان ميشكني در سطح زبان و ساختار اثر، خو اسطوره
 از سواناشدني }در شعر معاصر{هاي كهن  باور است كه نگاه تازه به اسطوره

  :گيرد ذهن و زبان نشأت مي
و {اي گسترده، معرفت   به صورت استعاره}گاه{اسطوره، يك نشانه ممثل زباني است كه 

شاعر امروز، اين . ندك ، هستي و جهان بيان مي}خود{ انسان را نسبت به }بينش ژرف
اشارات {كشاند و   به افق زماني و مكاني حاضر مي}گري نوين واسطه تاريخي به{معرفت را 
 سوق }؟{اي را به وادي ديگري  هاي اسطوره ، مقوله}و ساير شگردها{ تلميح }او در قالب

  )69: همان. (بخشد اي بدان مي  تازه}و نمادين{دهد و جايگاه رمزي  مي
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ها و  در شعر نو، تحقق كليت و يكپارچگي شعر و پيوند خيالدر مجموع، 
هاي پراكنده در شعر و حفظ و تداوم صميميت عاطفي گوينده در محور  اسطوره

از » سرود ابراهيم در آتش«درك كامل شعر . گيرد عمودي خيال صورت مي
اي به همين نام سروده احمد شاملو، در گرو پي بردن به معناهاي ضمني  مجموعه
الگوهايي چون ابراهيم، اَشيل و اسفنديار و دانستن اين نكته  ها و كهن اسطوره

: تني با هم مشتركند است كه اين هر سه، همچون قهرمان شعر، در خصيصه رويين
آتش بر ابراهيم به صورت برد و سالم درآمد، آشيل و اسفنديار نيز هر دو به جز 

ضعف قهرمان شعر شاملو نيز در گفتن تن بودند؛ نقطه   رويين، پا و چشمةدر پاشن
  :است» نه«

  مردي از اين گونه عاشق وهك و شيرآهن
   سرنوشت خونينِميدانِ

  به پاشنه آشيل
  ...درنوشت

  تني رويينه
  كه راز مرگش
  اندوه عشق و 
  .غم تنهايي بود

  آه اسفنديار مغموم
  را آن به كه چشم وت

  !فرو پوشيده باشي
  ه نايآ

  يكي نه
  بسنده نبود
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   مرا بسازد؟ سرنوشتِكه
  من تنها فرياد زدم

  !نه
  من از

  فرو رفتن
  )33ـ32:  الف1372شاملو ( .تن زدم

در شعر شاملو، عاطفه در يك يا چند بيت تمام «: سازد پورنامداريان مدلل مي
ها نيست، كل شعر  شود و هر جزء شعر براي خود مستقل از ساير قسمت نمي

 )263: 1374پورنامداريان (» .كند ن و منتقل مياست كه احساس و عاطفه شاعر را بيا
 پي بردن به كليت و معناي شعر مستلزم ادراكِ »گويد را شبگير ميچ«يا در شعر 

  .است» خضر«و » ايوب«، »مرغ شبگير«الگويي  تصاوير كهن
  

  »برخاستن«الگويي فدايي مبارز در شعر  تبيين ساختاري تصوير كهن
 انتخاب شده 50هاي دهة  در آتش، شعر سرودهن نمونه از مجموعه ابراهيم اي
مبارزه / الگويي، انسانِ قهرمان  درواقع در اين مجموعه نيز مراد از تصوير كهن. است
و به اي است كه در راه به دست آوردن آزادي و عذاب از خون خود گذشته  آزاده

شتابد و پيروزي واقعي را در جسارت و شجاعت  مصاف سرنوشت بيدادگر مي
در شعر . )76: 1370رشيديان (كند  يارويي با تقدير خودكامة خود ارزيابي ميرو
هاي ايوب و خضر معنايي  از اين مجموعه، شاعر با تلميح به اسطوره» برخاستن«

  :كند يكسر متفاوت و مورد نظر خود را از آنها مستفاد مي
  گريد؟ چرا شبگير مي

  ام من اين را پرسيده
  .پرسم من اين را مي
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  تت از صبري استعفون
  اي كه پيشه كرده
  .به هاويه وهن

  تو ايوبي
  كه از اين پيش اگر
  به پاي  

  برخاسته بودي
  خضروارت
  به هر قدم 

  سبزينه چمني
  به خاك 

  گسترد مي
   دامانتو بادِ

  تندبادي
  تا نظم كاغذين گلوبندهاي خار

  .دببرو
  ام من اين را گفته

  هميشه 
  .گويم هميشه من اين را مي

و بعد شاعر ادامه » گريد؟ چرا شبگير مي«: شود ك پرسش آغاز ميشعر با ي
آيد، او  پرسم و وقتي شعر به پايان مي دهد من اين پرسش را پرسيده و مي مي
  :گويد مي

  ام من اين را گفته
  هميشه
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  .گويم هميشه من اين را مي
  )1: 1356شاملو (        

د پاسخي است به همين آي و درواقع آنچه در ميان ابتدا و انتهاي شعر مي
  .»گريد؟ چرا شبگير مي«: پرسش

. زند شبگير يا مرغ حق يا شباويز در شب با ناله حزين خود، دم از حق مي
  :نويسد ياحقي مي

گويد تا زماني كه  مي» حق حق«آويزد و  مرغ شباويز همه شب خود را به پاي از شاخ مي
 كه مرغ حق يك دانه گندم از مال روايت ديگر اين است. اي خون از گلوي او بچكد قطره

گويد تا از گلويش سه قطره  مي» حق حق«قدر  صغير خورده و در گلويش گير كرده؛ او آن
دهد كه شبگير  از ملزومات انساني است و نشان مي» گريه كردن«وجود قرينه . خون بچكد

  )39: 1375ياحقي ( . خود به كار رفته استيدر غير معناي حقيق

به ترتيب از » گريد مي«و » شبگير« است كه چرا شاملو به جاي نكتة دوم اين
يا افعال مترادف فعل گريستن استفاده » ناله سر دادن«و » شباويز«يا » مرغ حق«

آيد و از  مي» شب گير شده«از مصدر مرخم » شبگير «نخست اينكهنكرده است؟ 
گيرد و  نظر لغوي مشعر است بر كسي يا چيزي كه شب را در اختيار خود مي

» حق حق«يابيم كه مرغ حق با  چون در اينجا مراد از شبگير، مرغ حق است، درمي
وم د. هاي خود گرفته، بدون آنكه كاري از پيش ببرد گفتن، همة شب را در ناله

، صداي »گريد مي«با فعل » گير شب «ةدر كلم» گير«و مضارع » گرفتن«، فعل اينكه
حامل بار » شبگير«در » شب«سوم اينكه واژة . دكن ممتد گريه را به ذهن متبادر مي

معنايي سياهي، ظلمت و خفقان است و چهارم اينكه شبگير به جاي برخاستن و 
همين . پريدن و انجام عمل، سر در گريبان فرو برده و به انتظار نشسته است

كند كه مضمون آن بر  ذهن خواننده را متوجه بند ديگر شعر مي) صبر(انتظار 
شكني از  قراري است و شاملو از طريق اسطوره صبري و بي د اول، بيخالف بن

المثل  كه صبرش به صورت ضرب) تصوير پير فرزانه(الگويي ايوب  تصوير كهن
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در بند اول دست يازيده است و » شبگير«درآمده، به مفهومي متضاد با صبر و قرار 
  : مرغ حق استدر همين بند اول، نشانة اهميت گزينش » پرسيدن«تكرار فعل 

  عفونتت از صبري است«
  اي كه پيشه كرده
  .»به هاويه وهن

  )13: 1356شاملو (

در معناي » شبگير«دهد كه  نشان مي» گريستن«تر گفتيم كه وجود قرينة  پيش
» ت«با آوردن ضمير فاعلي در بند باال نيز شاملو . حقيقي خود به كار نرفته است

كه درواقع از » صبر «ةو ذكر كلم» اي ردهك«و دوم شخص مستتر در » تتعفون«در 
گريد،  دارد كه از جمله داليل اينكه چرا شبگير مي ملزومات انساني است، بيان مي

» ت«در اينجا، . يكي به سبب صبري است كه بر عفونت خود پيش گرفته است
گردد، ولي هنوز شاعر مراد خود را از اينكه  برمي» شبگير«به » عفونتت«در 

نكتة مهم ديگر به استفاده شاعر از . يست يا چيست؟ ارايه نداده استك» شبگير«
فاسد «:  ذيل واژة عفونت آمده استفرهنگ عميددر . گردد برمي» عفونت«كلمة 

» شدن، پوسيده شدن، برگشتن طعم و بوي چيزي، بدبو شدن، گنديدگي و بدبويي
نظر كرده است تا  صرف» ت« به جاي "تو"شاملو با زيركي از ذكر . )1443: 1364(

در پي هم و در نتيجه امتداد و گستردگي بدبويي كه » ت«بر تكرار دو حرف 
، اضافه تشبيهي يا به "هاويه وهن"سوم، تركيب . نتيجة صبر است، تاكيد ورزد

) مشبه، محسي؛ مشبه به، عقلي(» تشبيه وهمي «)39:  ب1378شميسا (تعبير ديگر 
انتزاعي يا در كل، نامحسوس است و مشبه مفهومي ) وهن(در اينجا، شبه . است

 به سبب صبري "شبگير"مراد اين است كه عفونت . شيئي محسوس) هاويه(به 
هاويه "درواقع، مراد از . است كه در برزخ سستي، درنگ و تعلل پيشه كرده است

معاني وهم، توهم و سراب را به ذهن » ه«و » و« كه به سبب تكرار حروف "وهن
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چرا كه اين گونه صبر به آن .  صبر همراه با عفونت و بدبويي استكند، متبادر مي
ماند كه بدون آنكه بتوان كاري از پيش برد، در توهم و سراب به سر بردن و  مي

طور روشني مشخص  و البته تا اينجا رابطة اين واژگان به. فقط دم از حق زدن
  :با قرائت خط نخست بند سوم. نشده است

  تو ايوبي
الگويي صبر، دست كم  تصوير كهن(لميح به داستان حضرت ايوب شاعر با ت

، بارزترين مشخصة شخصيت ايشان ـ صبر بر )در فرهنگ ايراني ـ اسالمي
كند و خواننده با يادآوري داستان ايوب  مصيبت ـ را به ذهن خواننده متبادر مي

 كه يعني درواقع با به خودآگاه آوردن داستان ايوب از بطن ناخودآگاه، است
كم به رابطة ميان بيماري ايوب ـ عفونت بدن ايوب در اثر كرم زدگي ـ و  كم

فاد تهر چند شاعر از داستان ايوب، مفهومي ديگر را مس. برد صبر او پي مي
باري است كه در شرايط سخت و  گرية مرغ شبگير به سبب صبرِ عفونت. كند مي

حاضر نيست كه دست فرساي زندگي در تاريكي شب، پيشه خود كرده و  طاقت
و اينجاست كه . از صبر برداشته و به زندگي در خفقان و ظلمت خود پايان دهد

الگويي قهرماني كه  ضمير منفصل تو يعني انسان مخاطبِ شاعر و يا تصوير كهن
برد، يعني  كند و كاري از پيش نمي به سبب خفقان محيط فقط حق حق مي

در قسمت ديگر، . گيرد بگير را ميكند، جاي مرغ ش خيزد و قيام نمي برنمي
) الگويي طول عمر و سرزندگي تصوير كهن(» خضر«خواننده به اسم خاص 

اين كلمه او را به ياد داستان حضرت خضر و همراهي او با موسي و . خورد برمي
خضر مرادف گياه سبز و سبزي است و اينجاست كه . اندازد رهنمودهاي وي مي

، خضر خود در يگر اينكهشود و د  خضر همراه ميةمبا كل» سبزينه چمني«عبارت 
  ):تصوير پير فرزانه(گشتگان است  سنت ادبيات فارسي راهنما و دليل گم

ــي  خجسته كه مـن    شو اي خضر پي   تو دستگير    ــاده مـ ــوارانند  پيـ ــان سـ  روم و همرهـ
  )128: 1386حافظ (
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دل و داد دن سبزينه سواي اينكه نشان سرسبزي و ايجاد عنافشاكه بيفزاييم 
شد، در  گشتگان مي شبگير اگر راهبر گم. است، به سبب فرخ پي بودن خضر است

هر قدمش چمن سبزي را به نشانة دليل راه براي هدايت ديگران بر خاك 
ها  گيري بجا و مناسب از اسطوره و اين گونه است كه شاملو ضمن بهره. نشاند مي

بخشد و شعر او  ز پيش ميالگوها، به شعر خود، غنا و عمقي بيش ا و كهن
براي نمونه، در ذيل . اي است گونه تجليات اسطوره ترين مصداق اين مهم

: كنيم ها در شعر شاملو اشاره مي وار به برخي از اين گونه اسطوره فهرست
، اسكندر و )248(، بودا و نيروانا )221(هركول : 1372 هواي تازهمجموعه 
 خنجر، خاطره، درخت، آيدا؛ مجموعه )303(سيزيف / ، پرومته )263(ظلمات 

 ققنوس در باران؛ مجموعه )53( بودا، ديوژن، اسكندر ؛)18(نيروانا، بودا : 1379
، )12(ايوب، خضر : 1356 ابراهيم در آتش؛ مجموعه )19( نوح : الف1372

  ...و نيز مسيح، هابيل و قابيل) 28(، آشيل )38(، خون سياووش )29(اسفنديار 
  
  نتيجه

هاي  پايان و محرك هاي سركش و بي خودآگاه جمعي، گنجينة غرايز، انگيزهضمير نا
ها بروز  هاي زيستي در قالب تصاوير نمادين در فانتزي وقتي اين محرك. زيستي است

ـ چه انساني يا غيرانساني و چه  (figure) هالگوها در قالب پيكر الگويند و كهن كنند، كهن
الگويي  در شعر كالسيك فارسي، تصاوير كهن. نندآفري يك فرايند ـ نوعي اسطوره مي

واسطة صنايع ادبي مانند استعاره، تشبيه و تلميح و تنها در محور افقي خيال  بيشتر به
ها از   اسطوره،اما در شعر نو. شوند يابند و چندان در تار و پود اثر بلورسته نمي بروز مي

نه معاصر، كاركردي يكسر متفاوت يك سو، از نظر تأثيرپذيري از انديشه مدرن و نقادا
هاي نوزاد شاعر را  آيد كه انديشه د و به تعبيري، اسطوره به صورت مامايي درمينياب مي

گونه كه در اشعار شاملو ديديم، جزيي  ها به همان كند و از سوي ديگر، اسطوره متولد مي
  .آيند شمار مي وار سازگان شعر نيز به ناپذير از كليت اندام جدايي
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  نوشت پي
:  در سرود باران، حاضر بسيار متفاوت استة اوليه اين چكيده كه با چكيدة نسخ)1(

به ) 1384(هاي زبان و ادب فارسي  هاي سومين همايش دوساالنه پژوهش خالصه مقاله
بديهي است چكيده .  به چاپ رسيده است62ـ61كوشش دكتر ابراهيم خدايار صص 

كه (زياد دارد كه اين تغييرات در اصل مقاله هاي   چاپ شده تفاوتةحاضر با نسخ
  .عيان شده است) تاكنون جايي به چاپ نرسيده است

 اين اطالعات از تحقيق اوليه در تارگاه مجالت علمي پژوهشي وابسته به جهاد )2(
  :دانشگاهي استخراج شده است به آدرس زير

WWW.SID.IR 

به  (Jstoreترنت از جمله تارگاه وجو اين  در تحقيق اوليه كه در چند موتور جست)3(
زير ) علمي، پژوهشي، مروري و غيره( مقاله 7550انجام شد، نزديك به ) آدرس زير

هاي ديگر  طبعاً زير عناوين مرتبط ديگر مقاله. الگويي به دست آمد عنوان نقد كهن
  :آيند حاصل مي

http://links_jstor.org 

  .شخص ثانويه) 4(
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