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ختيشنـا فصـلنامة ادبيات عــرفانـي و اسطـوره  
)42 تا 11از صفحه ( 95 بهارـ  42 ش ـ 12س   

 

  سهراب سپهريدر اشعار ها  اسطورهكاركرد 

  

  
 

  الحاجيه اردالني شمسدكتر 

 استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد بوشهر
  دهيچك

هاي شناخت فرهنگ، انديشه، باورها و اعتقادات، و تاريخ  ها يكي از راه و بررسي اسطورهه مطالع
ها دسترسي به ريشة برخي از آداب و الگوهايي را  ها است؛ عالوه بر اين، اين بررسي تمدن ملّت

برخي از نويسندگان و شاعران در . سازد پذير مي كه هنوز در زندگي بشر كاركرد دارند، امكان
 اند؛ چراكه اين كار ماية كار خود قرار داده به منظور القاي پيام، دستها را  اسطورهدورة معاصر نيز 

تحليلي، كاركرد  - در اين پژوهش، به شيوة توصيفي. موجبِ نفوذ، غنا و هويت اثر خواهدگشت
شناسي گام  در قلمرو هستي سپهري .در شعر سهراب سپهري نشان داده شده است ها اسطوره

ها، به دودمان و تبار انسان نظر  جهان اسطوره بهزني  هاي اجتماعي با نقب نهاده و فراتر از مضمون
ها بر جامعه، اوضاع  وي ركود و استبداد زمانه خود را برنتافته و با انطباق اسطوره. نده استافك

دهنده عصيان او در  رو، اشعارش نشان هوشمندانه نشان داده است؛ از اين جامعة را با اعتراضي
  . دهد برابر تاريخ روزگار است و آرزوها و نيازهاي مادي و معنوي انسان معاصر را بازتاب مي

  
  .، تحليل متنكتاب هشتاسطوره، شعر معاصر، سهراب سپهري،  :ها كليدواژه

  
  5/07/1394: مقالهتاريخ دريافت 

  23/12/1394: تاريخ پذيرش مقاله
Email: ardalani_sh@yahoo.com 
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  الحاجيه اردالني شمســــــــــــــــــــــــــــــــ  شناختي فصلنامه ادبيات عرفاني و اسطوره/ 12

  مقدمه
در آلماني، كه از اصل Myth-e و  ،در فرانسه Mytheدر انگليسي،  Myth هاي واژه

 »اسطوره«واژة معادل  ،ندا گرفته شده و قصه ،به معناي شرح، خبر Mythosيوناني 
 "روايت و تاريخ"در معناي  Historia اسطوره با واژة« .هستنددر زبان پارسي 

در يوناني به معني شرح، خبر و قصه آمده است كه با واژة Mythos  .ريشه است هم
پور  اسماعيل( ».شه استو روايت از يك ري ،به معني دهان، بيان Mouthانگليسي 

تفكر  ةنحو فرهنگ و ةدهند نشان ها هروطاس )22 :1352 بهار :ك.نيز ر ؛13 :1377
 ،اليادهة گفتبه  .هستند تاريخي پيش روزگارتاريخ زبان گوياي و  مردمان دوران كهن

 نيروها در تكوين گيتي نقش چگونگي مبينتاريخ مينوي و  گرها روايت اسطوره
مينوي را در پرتو روايتي خاص مكشوف  ييره حضور معناهر اسطو .هستند

مينو را  ةزمين و توانمندي ناميرايان گستر كرانمندي ميرايان ،به اعتباري ؛دارد مي
   .كند مينقل 

اسطوره روايتگر سرگذشت قدسي و مينوي و راوي رويدادي است كه در زمان «
ن روايت يك خلقت آغازين، زمان شگرف بدايت، رخ داده است و همواره متضم

اسطوره سخن از رويدادهاي واقعي . كند وگو مي است كه از آغاز هستي گفت
هاي اسطوره موجوداتي فوق طبيعي هستند و به دليل كارهايي  شخصيت. گويد نمي

اساطير كار خالق . اند، شهرت دارند كه در زمان پرارج و اعتبارِ سرآغاز انجام داده
بودن اقدامات و اعمالشان را عيان  "فوق طبيعي"ت و ها را بازنموده، قداس شخصيت

هاي گوناگون، ناگهاني و  كنندة ورود و دخول طور كلي، اساطير توصيف به. سازند مي
اين فوران و طغيان عصر مينوي است كه . اند يا فوق طبيعي عالم آميز مينوي گاه فاجعه

اثر مداخالت  آورد و بر مي، دراي كه امروزه هست گونه را بهنهد و آن  عالم را بنيان مي
پذير شده  صاحب جنس و فرهنگ  موجودات فوق طبيعي، انسان موجودي ميرنده،

  )14 :1386  الياده(» .است
نسبت  در باب آگاهي اوليه ترين غرايز بشر تجلي دراماتيك و زيربناي عميق اطيراس

حاالتي كه  ؛دنگون بگير د حاالتي گونهنتوان و مي هستندبه جهان پيرامون خود 
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  13 /يسپهر ابسهر در اشعار ها هروكاركرد اسطـــــــــــــــــــــــــــ  95بهار  ـ 42 ش ـ12 س

اي سرشتين، جمعي و مشترك  گونه عقايد و رفتارهاي ويژه بدان وابسته است و به
 .زنند هستند و يك قوم يا ملت را به رفتارهاي دروني و معنوي خود پيوند مي

  )173-172 :1370گورين و ديگران (
. خشدب و هويتي ويژه به آن ميايد افز ميوجود اسطوره در آثار ادبي به غناي اثر 

منوط به آگاهي از  ها،در آنها  ورهدرك آثار ادبي دورة معاصر به دليل حضور اسط
هاي  شناسايي اسطوره ،درك بهتر آثار سپهري برايدانش اسطوره است؛ بنابراين، 

 اين انطباق شاعر در ، تبيين كاركرد آنها و بررسي تواناييدر آثار اوشده  بازسازي
روش تحقيق در  .ضرورت دارد سياسي دورة وي با شرايط اجتماعي وها  ورهاسط

گرا با تكيه بر نظرات الياده و فراي  رويكرد نقد اسطوره كيفي بر مبناي ،اين جستار
در اشعار سپهري و آوردن شواهد  ها هرطوپس از مطالعه و شناسايي اس .است

روش به ها در شعر اين شاعر هاي مورد نظر، كاركرد آن گزارش اسطوره شعري و
نگاهي ها و آثار بسياري ازجمله  در كتاب هرچند. شود مي ليتحل و هيتجز ،يفيصتو

اثر  دو منظومهاثر كاميار عابدي،  مصاحبت آفتاب از اثر سيروس شميسا، به سپهري
نيلوفر اثر محمدحسين محمدي،  فرهنگ تلميحات شعر معاصرعنايت سميعي، 

گردآوري حميد سياهپوش،  باغ تنهاييمجموعه مقاالت  ،اثر صالح حسيني خاموش
و  جعفر ياحقي،  اثر محمد فرهنگ اساطير و اشارات داستاني در ادبيات فارسي

محمدرضا روزبه به شرح اشارات  اثر شرح، تحليل و تفسير شعر نو فارسي
آثار كمتر به وادي اين ، نويسندگان اساطيري اشعار سپهري پرداخته شده است

 ،سويه همهبا نگرشي  ايم كوشيدهپژوهش حاضر،  در .اند وارد شده كاركرد اساطير
و   هاباور ي بهبخش  قوام قبيلكنيم و كاركردهاي آن ازبندي  طبقه را ها اسطوره

نوستالژي  زمان شگرف، رويدادهاي روايت بشر امروز، رويكردهاي فرهنگي
تبيين زمان و جويي،  دوستي، حقيقت انسان بينش شهودي بشر،منظور نشان دادن  به
   .كنيمدر اشعار سپهري واكاوي را  ريود
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  بحث و بررسي

گوي  پاسخبرگيرندة برداشت انسان از جهان پيرامون و در اسطوره در عصر خود
 كاربرد اسطوره«هستند كه  باور اين برخي بر .ه استنيازهاي مادي و رواني او بود

، لحاظ ايديولوژيك بهنوعي بيان فلسفي مبتني بر استدالل تمثيلي بوده و 
تأييد  ، مجموعة اساطيربنابراين ؛اسطورهكنندة ساختار اجتماعي صاحبان  توجيه

  نخستين )206-205 :1376بهار (» .ايديولوژيك نظام حاكم زمان خود بوده است
 ، خدايانميان   و مناسبات پيماناز   خيالي ي بينشياعطا ها هرواسط  اجتماعي  ةويژ كار

ترين كاركرد آن را  مهم الياده .است  جامعه  به  آن درون  و سازمان  طبيعت  نظام
دار  هاي معني ها و فعاليت وار همة آيين هاي نمونه كشف و آفتابي كردن سرمشق«

 :1367(. داند مي» آدمي، از تغذيه و زناشويي گرفته، تا كار و تربيت، هنر و فرزانگي
17( 

  :شمارد ميايي كاركردهاي اسطوره را چنين بررضمهدي 
هاي طبيعت است و در  كنندة پديده شناختي دارد، توجيه طوره جنبة علتاس .1

 ؛شود سوي طبيعت بر انسان وارد مي به ابهاماتي است كه از دادن پي پاسخ

 ؛آيد شمار مي اسطوره نقطة آغازين انديشه و هويت هر ملت به .2

 ؛ندك ميو يا آنها را توجيه  آورد ميهاي اجتماعي را به وجود  نظام  اسطوره .3

 ؛طوره بيانگر آرزوهاي يك گروه استاس. 4

 ؛كنندة رفتارهاي سنتي اجتماع است اسطوره توجيه .5

خدا، مرگ و جهان انتزاعي مانند  مفاهيمكنندة  توصيف ها برخي از اسطوره .6
 ؛پس از مرگ هستند

جمله خصايص و كاركردهاي اسطوره است كه از نيز درمان، بهبود و الهام .7
 ؛شود ديده ميندرت  به
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زندگي يك شخصيت  روايتتوصيف و ها تنها  برخي از اسظورهكاركرد . 8
رضايي ( .ناميد ديفر هاي هقهرماني يا اسطور هاي هتوان آنها را اسطور و مي است
1384: 37 -38(  
  

  اسطوره در آثار ادبي
ار در آث پژوهش .اند بوده نيز ادبيات كنندگانپردازان آغاز ، نخستين اسطورهشك بي

ها  ادبيات ملت ةشالود .نماياند مي بشر باوراسطوره را در انديشه و نفوذ  ،ادبي
 گانو نويسند انشاعر .اند مانده امان دركه از گزند فراموشي  ندستهي هاي هرواسط

بايد . دننز فرهنگ گذشته ميدست به بازآفريني  ،ها گيري از اسطوره با بهرهامروزي 
 ،كالسيك ها در آثار ادبي معاصر نسبت به آثار سطورها به اين نكته توجه داشت كه

 ،يري اساطير كهنگكار زيرا هنرمند معاصر عالوه بر به ؛تري دارند متنوع هايكاركرد
هاي تاريخي  و گاه به شخصيت كند خلق ميهاي نو  آنها اسطوره با ايجاد تغيير در

  :قابل بررسي است اسطوره در شعر معاصر در موارد زير .بخشد اي مي جنبة اسطوره
راز ماندگاري اساطير : هاي كهن بدون تغيير شكل و كاركرد بازسازي اسطوره -1

) 1376:40 بهار( .دوره است هر با شرايط اجتماعي و سياسي آنها در قدرت تطبيق
هنرمند معاصر گاه به دليل تشابه شرايط كلي اجتماعي و سياسي جامعة خويش با 

در اثر  آناقدام به باززايي  ،تغيير در اسطوره گيري اسطوره، بدون عصر شكل
را ماندگار  اثر خود و اسطورة مورد نظر ،نمايد و با انعكاس روح زمانه در آن مي
  .سازد مي
هنگامي كه شرايط : هاي كهن با تغيير در شكل و كاركرد بازسازي اسطوره -2

انطباق و يا و امكان  تفاوت داشته باشد ها هرطوگيري اس جامعه با شرايط شكل
را با  هاآن ها، هرطودر شكل اس با ايجاد تغيير ، هنرمندنباشد ها اسطورهباززايي 

شكل، نقش و  ،اي دوره ها در هر زيرا اسطوره ؛دهد وضعيت عصر خود انطباق مي
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كاركرد ويژة خود را دارند و در جريان زمان و در مرزهاي جغرافيايي گوناگون و 
 .و نقش جديدي بيابند شوند دستخوش دگرگوني تممكن اس ،ميان اقوام مختلف

است كه به توصيف  ستانِ اسطوره، الگوي ازلي و ابديدا«) 213: 1378سركاراتي (
اگر به منظور معاصر كردن، بخشي از  ،بنابراين پردازد؛ حال، گذشته و آينده مي

 پذير و قابل تركيبِ عناصر توجيه ا اضافه شود، ضرورت دارداي حذف ي اسطوره
  )51: 1375يثربي (» .كاسته نگردد شند تا از جنبة ماندگاري اسطورهفهم با

توان انطباق  ي قديمها هرگاه اسطوره: هاي تاريخي سازي از شخصيت اسطوره -3
در  .شوند هاي نو خلق مي با تفكر و شرايط جوامع جديد را نداشته باشند، اسطوره

 يابند و ميشمايلي اساطيري  هاي تاريخي سازي، اغلب شخصيت اين گونه اسطوره
 پور اسماعيل( .آيند مي نوين با كاركردي سياسي در به شكل نمونه و الگوي عصر

1377: 73( 

  

  ر سپهرياشعاانواع اسطوره در 

در اين  .اند ها بهره گرفته اسطوره خود ازبسياري از آثار شاعران دوره معاصر در 
دمان دودمان و تبار خويش را فرا سپهري با نقب زدن به دنياي اساطير، يا ،ميان

در وي  .استپيوند زده سنتي با شعر  راشعر معاصر  گونه بدينروي بشر نهاده و 
مورد توجه قرار  هايي را پي به تصوير كشيدن جهان واقعي نيست، بلكه اسطوره

او همچون انسان اساطيري، به . استآنها نهاده شده  واقعيت بر پايهدهد كه  مي
در . دنشين آفرينش انسان مي به نظارهكند و  ميازين خلقت جهان نفوذ آغ هاي لحظه

در اشعار سپهري  كارگيري آنها  شيوه بهو ها  ورهاسط بررسي اقساماين بخش، به 
  .پردازيم مي
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  ) آفرينش(اساطير ريشه و بن  .الف

اسطوره به توصيف  .مينوي بودن ويژگي آن است وبا زبان آغاز گشته اسطوره 
در اساطير . گويد ها سخن مي پردازد و از خدايان، فرشتگان و ابرانسان ش ميآفرين

سپهري چون . شود ميبارة خاستگاه جهان مطرح هاي فلسفي در پرسش ،بن ريشه و
زيد و براي همزمان  ها مي زمان آغازها و بدايت انسان اساطيري، در رؤياي لحظة بي

وتاب  تب در ،ايان انسان را آفريدندزعم اساطير، خد شدن با خدايان، زماني كه به
ها را در هم  هاي ملت او در اين بازگشت، اسطوره .بازگشت به آغاز جهان است

كه همه  گويد سخن مي و ريباس ،ها، نيلوفر آغازين سفالينه ،ها آميزد و از شوراب مي
  .است گوياي چيرگي او بر جهان اسطوره و شعر

  
آب  ، پنداشت خلقت جهان ازها ملتاري از بسي در اساطير: آغاز هستي از آب -
با  او نتيجة برخورد انسان با طبيعت و ارتباط تنگاتنگ پنداشت اين. شود  ه ميددي

شناختي  اين عنصر ازلي مبناي بسياري از اساطير كيهان. استهاي طبيعي  آب
رمز والدتي نو و ور شدن در آب  آب نماد زندگي است و غوطه .ها است ملت

منظور پيدايش  ناپديد شدن صورتي كهنه به ،ديگر به تعبير ي دوباره ورستاخيز
آب در اساطير، رمز كل چيزهايي است كه بالقوه وجود دارند و «. صورتي نو است
 مهدي )189 :1367الياده (» .و زهدان همة امكانات هستي است أسرچشمه، منش

 1آپسو ،ش آبِ شيريناز آميز ،در فرهنگ اساطير آشور و بابل: نويسد رضايي مي
هايي  ، آفريده)هاي شور الهة آب( 2تيامات ،ها ، با شورآب)هاي شيرين ايزد آب(

آپسو مغاكي پرآب بود كه گرد . ، ايزدان قرار دارنددر رأس آنها كه آيند پديد مي
كه به صورت زنانه  يافتة دريا چهرة شخصيت تيامت و ...احاطه كرده بود زمين را

                                                        

1. Apsu   2.Ttiamat 
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 تيامتنخستين آفريدگاني بودند كه از آپسو و  2و لحامو 1لحمو .شود نمايانده مي
 رضايي(. اند همچون يك جفت مار اژدهاوش معرفي شده ،زاده شدند كه در اساطير

ها به دنيايي تعلق دارند كه اثري از زندگي در آنها  اين آب) نقل از ژايرانبه  ،90: 1384
اساطير  در ،است »دريايِ شور«ن الفظي آ تيامت كه ترجمة تحت. راه نيافته بود

هاي نخستين و مادر كائنات و  تجسمِ آشوب ازلي آبكه اژدهايي است  ،بابلي
هاي  از پاره و ديآ ميتن به دست مردوك از پاي در به او در نبرد تن .است ديوان
به هويت  رسيدناين اسطوره محملي است براي . دوش مياجزاي عالم ساخته  تنش

خواستار  ،در پي يافتن پاسخ ابهامات آفرينش و كشف حقيقت اساطيري و سپهري
  :استها  اساطيري شوراب زمان و مكان به دنياي بي سفر

  !و من مسافرم اي بادهاي همواره
  ها ببريد مرا به وسعت تشكيل برگ

  )327 :1369سپهري . (ها برسانيد مرا به كودكي شورآب
  
ه آفرينش انسان و چگونگي آن در هاي مربوط ب اسطوره: پيدايش انسان از خاك -

هاي مختلف جهان بسيار متنوع است و عناصر مشترك فراواني در آنها به  ميان مّلت
آفريده شدن انسان از خاك،  :برخي از اين مشتركات عبارتند از« .خورد چشم مي

 ؛»پديد آمدن از يك خداي يا بخشي از يك بدن و منشأ گياهي داشتن انسان،
بيني اساطيري را  اي كه شالودة يك جهان ترين مسأله بنيادي« )129: 1384رضايي (

در اين الگو، انسان هدف غايي آفرينش . ماية آفرينش است دهد، بن تشكيل مي
تنوع ) 102: 1392 قائمي(» .ترين مرحلة خلق است است و خلقت او واپسين و مهم

حل علمي و  اهدرك و كشف ر در راهاسطورهاي خلقت بيانگر اين است كه انسان 
منطقي مسألة خلقت، تمام توان ذهني و خالقيت عاطفي و شعوري خود را در 
                                                        

1. Lakhmu               2. Llakhamu         
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كار بسته است تا بتواند اندكي به حقيقت نزديك شود و  ادوار گوناگون به
انسان از آفرينش ها را براي معماي ذهن خود بيابد؛ بنابراين،  ترين پاسخ معقوالنه

هاي  در اسطوره يا جانوري خاص ،انطوف ،شيءيا  دو گياه ،آب، آتش ،خاك
   :مختلف تفاوت چنداني با يكديگر ندارند

  اهل كاشانم
  نسبم شايد برسد 

  )274 :1369سپهري (. اي از خاك سيلك به گياهي در هند، به سفالينه 
گونه  بدين است؛ هاي سفالگري توجيهي براي آفرينش انسان از خاك بوده چرخ

هايي  تنديس ان و ساخته شدن اشيا، ظروف و احتماالًانسان با ديدن كار سفالگر«كه 
ها، از خاك  تواند همانند اين سفالينه نيز مي اوكند كه  گونه برداشت مي از خاك، اين

خدايي  ،يك اسطورة آفرينش مصري در) 1384:130رضايي ( ».شكل گرفته شده باشد
سازد و در  انسان را چون تنديسي سفالي بر چرخ سفالگري مي 1به نام خنوم،
سن  كريستنآرتور . گيرد آفرينش انسان به دست نوآگو صورت مي ،اساطير چين

هاي قديم شرق، انسان معموالً از گل ساخته شده است  در نظر مّلت«: دارد بيان مي
» .سازد خنوم، آدميان را از گل مي ،گونه كه در مصر بدين ؛گران قياس كار كوزه

  )1363:60سن  كريستن(
خستين مراكز تمدن ايي در چهاركيلومتري مغرب كاشان است كه از نه سيلك تپه

هاي  سفال) 275: 1385محمدي  :ك.ر(. رود شمار مي قبل تاريخ بهو سكونت بشر ما
هاي باستان  ن آنها از همان دورهاكه ساكن دهد شان مينهاي سيلك  تپهدر شدة  يافته

م راويت رويدادهاي زمان سپهري هنگا .اند گري آگاهي داشته كوزه مهماز صنعت 
  :جويد بهره مي ناگونهاي ملل گو از اسطوره ،شگرف

                                                        

1. Khonum 
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  زار پيش از شيوع تكلم  در علف
  ه پا بود آخرين جشن جسماني ما ب

  موسيقي اختران را  ،من در اين جشن
  )435: 1369سپهري ( .شنيدم ها مي از درون سفالينه

در يكي از . ي استگريدگونه  بهچيني،  هاي روايتآفرينش نخستين انسان در 
شود و  اين اساطير، پانگو پس از زاده شدن، از خاموشي و بيهودگي جهان ملول مي

هنگامي كه . كنندگان زمين باشند زند تا اداره تنديس زن و مردي را از گل پيمانه مي
) نر و ماده بودن(زمين،  ، اين تنديس خشك شد، پانگو عنصر يانگ، آسمان، و يين

سپهري ) 139 :1384رضايي (. يابند ميمد و نخستين زن و مرد هستي د ميرا در آن 
گرد؛ دوراني كه بشر در علم شهودي و معرفت ن شده مي با حسرت به دوران سپري

  .شنيد برد و موسيقي اختران را مي حضوري به سر مي
  

هايي كه منشأ انسان را از گياه و چوب  از ميان اسطوره :پيدايش انسان از گياه -
اي دارد و نمونة كامل خلقت انسان  دانند، اسطورة مشي و مشيانه برجستگي ويژه يم

او را با ريواس و  .كيومرث در اساطير ايراني، توتم گياهي است .از گياه است
هاي اساطيري و مذهبي درهم  بارة تولد او داستاندر. اند مهرگياه مرتبط ساخته

به  ناسل صورت گرفت، مشي و مشيانهكه ت، پس از آندر هزارة هفتم .آميخته است
  .وجود آمدند
اندر هزارة هفتم، آميختگي پديد آمد؛ اول چيزي كه از جانور موجود شد، مردي بود «

آن مرد را كيومرث نام بود و اين مرد، اصلي گشت . و گاوي كه از ميان، نرماده آمد
ين افتاد و در اي از صلب وي اندر زم سال برآمد، بمرد و نطفه چون سي. تناسل را

پس دو نبات مثل ريباس، از آن برآمد و بعد مدتي، با . سال بماند بطن زمين چهل
جنس مردم بودند به يك ديدار و نامشان مشي و مشيانه بود و با هم جفت گشتند، از 

   )103 :1352بيروني ( ؛»سال فرزند زادند بعد پنجاه
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 ؛»است 1داد ي به نام اوكنخستين آفريدة جاندار مردي به نام گيومرث و گاو«
  )1392:200ينزر قرباني(
سال در كوهساران  او مدت سي. را اهورمزدا بيافريد ،نخستين انسان ،كيومرث«

اي خارج گرديد و در جوف  هنگام مرگ، از صلب وي نطفه. تنهايي به سر برد به
ه، پيچيد هم سال گياهي به شكل دو ساقة ريباس به پس از چهل. خاك محفوظ بماند

سپس بدل به دو انسان گشتند كه . از زمين روييد) هنگام جشن مهرگان(در مهرروز 
و ديگري ماده "مشيه"يكي نر موسوم به  :در قالب و چهره شبيه به يكديگر بودند

ماه بعد، از آنان  سال با يكديگر ازدواج نمودند و نه پس از پنجاه ."مشيانه"موسوم به
» .از آنها هفت پسر و دختر متولد شدند .ة ظهور نهادجفت نر و ماده پا به عرص يك

  )72 :1354كاتايويي (
و از  است راويت رويدادي است كه در زمان شگرف بدايت رخ داده ،اين سطور

  :هاي ازلي است د و تفسير پرسشكن گو ميو آغاز هستي گفت
  هاي گياهي عجيب را به تن ذهن ضربه

  كردم شماره مي
  كرديم خيال مي
  .شيه هستيمبدون حا
  كرديم خيال مي

  ريباس ميان متن اساطيري تشنج
  )325 :1369سپهري ( .شناوريم

د؛ به اي تام دار ها رابطه گيرد، با اسطوره زمان ازلي، كه آفرينش در آن شكل مي
آفرينند، به زمان محتوا و صورت  ها زمان را مي اسطوره ،داريوش شايگان گفته
  )140 :1383شايگان (. كنند تجديد مي بخشند و وقايع ازلي را از نو مي

  رفته بودمتا زانو در خلوص سكوت نباتي فرو من كه

                                                        

1. Evakdat   
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  )436 :1369سپهري (. دست و رو در اشكال شستم
آغاز آفرينش سخن  شود كه از هايي كشيده مي ذهن سپهري به سوي روايت

و نزديك ها  ه با برداشتي نو از اسطور او كه با جهان اساطيري انس دارد، .گويند مي
   .كند آنها را بازسازي مي اشعارش به ساختار روايي اسطوره، كردن
  

  بخشي اساطير نجات .ب

. جهان وجود دارد بخشي انسان و بارة رستگاري و نجاتهاي بسياري در اسطوره
جهان  مختلف اميد به رستگاري نهايي و پيروزي نيروهاي خير بر شر در اساطير

گونة داور نهايي و  ، بهمسيحي –يهودي در اساطيربخش  نجات .يافته استانعكاس 
 بخشان در اساطير نجات. است نمود يافته ، به شكل منجي عالم بشريتدر اسالم

هزارة پاياني جهان ظهور  ماه و سوشيانس، در سهايراني، به گونة اوشيدر، اوشيدر
  . كنند مي

  شنوي هنوز مي و در كرانة هامون
  گرفتبدي تمام زمين را فرا

  ار سال گذشتهز
  تني كردن به گوش نيامد  صداي آب

  )322  :همان( .اي در آب نيفتاد و عكس پيكر دوشيزه
باور،  و ها، جهان انتزاعي را توصيف كرده سپهري در اين سطور، به ياري اسطوره

صدد رهايي خويش كشيده است كه در را به تصوير ي ملتي  آرزوهاو ، بينش
در انتظاري ديرپا، با  و اند سير طبيعي حيات شدهبرنيامده و تسليمِ سرنوشت و 

را از تاريكي و  ناآن نازل شود و اي هستند كه بر آنها ، منتظر منجيقراري يأس و بي
هاي زرتشتي، مسألة موعود آخر زمان ارتباط تنگاتنگي با  در آموزه. بدي برهاند

  .ها دارد مند و هزاره زمان كرانه
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نزديك  1،هووي ،بار به زنش ديني، زرتشت سه بنا به روايت كتب: سوشيانت -
شد و هربار كه نطفة وي بر زمين ريخت، ايزد نريوسنگ نور و نيروي آن نطفه را 

فروهر پاكان به نگهباني اين نطفه گماشته  99999 .برگرفت و به ايزد آناهيتا سپرد
  : چنين آمده است بندهشدر صدر . شده است

در سيستان كه كوه خواجه در آن قرار دارد، ) امونه(اين نطفه در درياچة كيانسه «
 فدري سروقتدر آخر هزارة سوم پيش از رستاخيز، دختري به نام . شود نگهداري مي

 تني خواهد كرد و از نطفة زرتشت، بارور خواهد شد و پسري به نام در آب دريا آب
ديگري به در آخر هزارة دوم، دختر . به وجود خواهد آمد 2اوخشيت ارته هوشيدر،

زاده  پسر ديگر زرتشت به نام هوشيدرماهنام بهبد از آب درياچه بار خواهد گرفت و 
3در آخر هزارة اول، سومين پسر زرتشت و موعود او به نام سوشيانت. خواهد شد

از  
زاده خواهد شد و پس ازآن، رستاخيز به  به همان طريق 4فذري اردتدختري به نام 

  ) 1354:135 يوييكاتا(» .وقوع خواهد پيوست
يا سوشيانت موعود كلي زرتشتيان است كه شاعر با دگرگون ساختن  انسيسوش

اي به  و معرفت انسان اسطوره كردهبرداشت اساطيري، از آن معني سمبليك اراده 
اين  سپهري. است به افق زمان و مكان حاضر مرتبط ساخته هستي و جهان را

مفهومي عميق از جامعه را در آن جاي  و هاي ديگر بازسازي كرد گونه روايت را به
انساني كه  است؛ را به تصوير كشيدهنااميد و منفعل معاصر  انسان يو. داده است

كه خفقان و استبداد بارزترين جلوة آن  اي است دردمند از اوضاع نابهنجار جامعه
 .دشدن اوضاع ندار يابد و اميدي به بهبود و بسامان است و راهي براي رهايي نمي

مضامين عميق، وسيع و  و گرفتهبهره  ه رستاخيز در حكم مدلي خامراسطواو از 

                                                        

1. Huvovi  2. Hvshydr Avkhshyt Arte 

3. Saoshyant  4. Fzry Ardt 
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از  رسد يكي از اهداف سپهري به نظر مي .وارد كرده استآن  بهفلسفي را 
زيرا  است؛آن  بازآفريني اين اسطوره، انتقاد از وضعيت جامعه و نااميدي حاكم بر

و گذشته است  رند هزارة اولگويد كه باور دا سخن مي آرزوهاي گروهياو از 
بدي تمام زمين را فراگرفته است و هنوز  ،در كرانه هامونكه شود  گفته مي

ت، تني نيست كه از نطفة زرتش آمادة آب) هامون(فذري در درياچة كيانسه  اردت
نماياندن . پس اميدي به بهبود اوضاع نيست وندد؛بارور شود و رستاخيز به وقوع پي

  .نااميدي جامعة تاريخمند كاركرد اين اسطوره است گرايي و شرح منجي
  من در اين تاريكي 

  فكر يك برّة روشن هستم 
 )389 :1369سپهري ( .ام را بچرد كه بيايد علف خستگي

 و اساطيريبا سير در ساحت دنياي  ،از سبز به سبز رازآميزدر شعر  سپهري
در پناه زماني ناگذر  و دساز ميخود را از قيد زمان دنيوي رها  آن،زمان حضور در 

تفكر مربوط به رستاخيزهاي ادواري را  گرف،در كوششي ش يو .آرامد مي
با  ،در تبلور اين انديشه وپذيرد    ميجاودانه را اجماالً بازگشت  ،كند ميبازآفريني 

خود را از جريان تركتازي  ،»ديوار اساطير«و  »تاريكي« هاي گيري از سمبل بهره
با  گونه وي اين. كند ن ازلي پرتاب ميبه بستر زما زد وسا ميا رهتاريخي  زمانِ

رساند و  آغاز زمين مي به خود را ،كند ميابديت و خجستگي ازلي ارتباط برقرار 
زماني به جوالن  و در بطن بي ندز ميدست به تسخير زمان  ،ن مرد باستانيناچو
اي رازآميز  هبه گون عرش اين در طرح واژگوني زمان كرانمند را سپهري .پردازد مي

 ةعرص بخشانِ  نجاتاو . سازد هرآوردشمول انسان را ب آرزوي جهان تا ريزد پي مي
نگرش جديد و برداشت جوامع  د،كن ميها را در مسيح نمادينه  اساطير ملل و كيش

ه ادواري ك با توجه به فرضية چهار عصرو  سازد مي باستان از زمان را بر هم منطبق
عصر ظلمت و تاريكي است، به عصر خود كه  ،ندهندي به آن باور دارب كلية مكات
 با نقب زدن ند وك ميپيوند برقرار عصر طاليي  و دورة تاريكي بين. نمايد اشاره مي
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 :1369سپهري  :ك.ر( .كند ها را تماشا مي ريشه هاي عصر اساطيري ها و طاليه به چمن
و معاد و اسطوره باشد، ناگزير  خالي از تمثيل اگرزمان كه او آگاه است  )389

تفكر مربوط به تجديد حيات و احياي مجدد هستي را  ،بنابراين نيست خواهد شد؛
خود را از اسارت جهان  ؛ پساي در كار نيست استحاله كه كند پذيرد و باور مي مي

 .سپارد انسان تاريخمند نمية ويژ س و نااميديِأتن به يو  سازد و چنبر زمان رها مي
نماد ( آب داند و معتقد است كه مينپذير  خاتمه مرگبا در زمان و  رازندگي و ا

  .دبخش بوتة نورس مرگ معنا مي به) زندگي
 .عيسي مسيح است و علف خستگي استعاره از گناهان برّة روشن استعاره از

» .برّه خدا تلقي شده است )29 /1( مسيح در انجيل يوحنا« )135 :1376اردالني (
)با رجعت  ،آدم اول آغاز كرد بنا به قول نصارا، عالمي را كه )162 :1369ب كو ينزر

با شروع يك خلق جديد، جهان از وصمت جسمانيت كه  .رسد آدم ثاني به پايان مي
  ) 162 :همان(. گردد كلي تطهير و تزكيه مي به ،الزمة گناه نخستين بشر است

  

  اساطير ايزدان و باشندگان متعال .ج

اين . ايزدان آسماني است مربوط به هويت و زندگي ساطير جهاناترين  رايج
در رأس ايزدان و در  گويند كه بيشتر از ايزدي برتر و متعال سخن مي ها هاسطور

اين . هستند و شيوا خدايان برتر ،ورونه، ويشنو ،در هند .جايگاه برتر قرار دارد
  .اند خدايان در اشعار سپهري جايگاهي ويژه يافته

  ا شايد اين است كار م
  قرن كه ميان گل نيلوفر و

  )299 :1369سپهري ( .پي آواز حقيقت بدويم
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 اي از اسطوره گيري بهرهاشاره دارد و با  بنياد در اين بند، سپهري به نيلوفر جهان
فراگير و توجه خاص به مفهوم انسانيِ اسطوره، چونان راويان اساطير، انسان را به 

الساطير متأخرِ آئينِ هندو، ا در علم«. خواند ميجوي حقيقتي ناب فراو جست
 شايگان(» .آيد ، به وجود مي، از جام گل نيلوفري كه به ناف ويشنو وصل بودنبرهم
ت گل به صور ، خالق فعال،برهما ،هنگامي كه ويشنو در خواب بود )216: 1362

 ،به همين دليل )143: 1376اردالني  ؛95: 1367 ودا ريگ(نيلوفري از ناف ويشنو روييد؛ 
اين  )1048: 1354اقتداري (. موسوم است "نيلوفردار"و  "نيلوفرزاده"برهما به 

   :حقايق ازلي، تاريخ مقدس و سرگذشتي قدسي است بيانگراسطوره در شعر نيلوفر 
  از مرز خوابي گذشتم 

  ساية تاريك يك نيلوفر 
  افتاده بود روي همة اين ويرانه فرو

  پروا كدامين باد بي
  نة اين نيلوفر را به سرزمين خواب من آورد؟دا

  يا،اي رؤ در پي درهاي شيشه
  ها، ته اين آيينه در مرداب بي

  اي از خودم را مرده بودم جا كه من گوشههر
  .يك نيلوفر روييده بود

  ريخت لحظه در تهيِ من مي گويي او لحظه
  من در صداي شكفتن او و

  .مردم لحظه خودم را مي لحظه
  بودميا من به رؤ

  سيالب بيداري رسيد
  ام پيچيده بود نيلوفر به همة زندگي
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  دويدم هايش من بودم كه مي در برگ
  اش در من ريشه داشت هستي

  )120: 1369سپهري ( .همة من بود
ها و  با توجه به قرينه .هري همواره گرفتار مسائل بنيادين هستي استسپ

كه راويِ شعرِ نيلوفر باشد رود ويشنو  گمان مي ،هاي آشكار در متنِ شعر نشانه
به صورت گل نيلوفر از نافش هنگام خواب، برهما هاي هندي،  براساس اسطوره

  .روييد
  

  پيامبران و قديسان اساطير  .د

زندگي بسياري از پيامبران باستاني . هاي بزرگ هستند بيانگر احوال انسان اساطير
هالة اساطيري قديسان و  اين .اي از روايات اساطيري قرار دارد همواره در هاله

ماية  اشعار سپهري نيز به دور از اين بن .گان اقوام را نيز در برگرفته استبرگزيد
  .كند او به چند تن از اين پيامبران اشاره مي .است اساطيري نمانده

  ارمياي نبي  -

  در مسير سفر راهبان پاك مسيحي 
  ارمياي نبيبه سمت پردة خاموش 

  كردند اشاره مي
  بلند بلندو من 
  )316: 1369سپهري (. خواندم جامعه ميكتاب 

 650است كه حدود ) دانيال، حرقل، اشعيا، ارميا(ميا يكي از چهار پيامبر اسرائيل ار
به دست يهودياني كه . م .ق 590به روايت قديم مسيحي، در  بنا و متولد شد. م .ق
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ذيل مدخل : 1377خدا ده(. يدادت رسشه هاي او به خشم آمده بودند، به از سرزنش
  )»ارميا«

اسرائيل حمله كرد و  به بني، زكرياپسر  ،خواهي يحيي النصر به خون بخت چون«
اسرائيل يافت و خدا او را  المقدس را تسخير كرد و ارميا را در زندان بني بيت

النصر بيم دهد و اعالم كند اگر  اسرائيل را از ماجراي بخت كه بني ،برانگيخته بود
آنان مسلط كند و  خدا كسي را بر ،نند و از اعمال خويش دست برندارندتوجه نك

قصه  :النصر به ارميا گفت بخت. جنگاوران را بكشد و زن و فرزند را به اسيري برد
را  از سرنوشتشان خبر كند و او خدايش برانگيخته تا قوم را: چيست؟ ارميا گفت

   )454: 1353 طبري(» .اند به زندان افكنده ،زن دانسته دروغ
داد ارميا را آزاد سازند و  فرمان و كرد تسخير. م .ق 568نصر اورشليم را در ال بخت

 توراتيكي از يازده كتاب بخش سوم  ارمياي نبي كتاب. با وي به نيكي رفتار كنند
اين كتاب شامل اشعاري در ) 605: 1372 بوش و ديگران( .يا نوشته است 1به نام كتوبيم

شميسا (» .بيني كرده بود نبي ظهور مسيح را پيش  ارمياي«. ستسقوط اورشليم ا
 ي كرد،آوربه مردم ياد عهد خدا را او. بود عرفانو  معنويت ارميا پيام )155: 1373

دين  يبازسازي درون به نمود و منع آيينو  دينبه ظاهري  توجهاز  انسان را
  .است ستودهسپهري تعليمات اين پيامبر را . كرد سفارش

كتاب همه چيز را  ةنويسند .منسوب است )ع(به حضرت سليمان كتاب جامعه
  و به انسانى است مرگ سايه بر همه چيز افكندهو  بدى .انگاشته، معتقد استپوچ 
اين . لذت ببرد از حالكند كه  سفارش ميدارد،  مبهماى  آينده ويبه سرو كه 

 رو به درون مخاطباي  كاركردي دراماتيك، عالوه بر اينكه پنجره اسطوره با
زعم شاعر،  گرا كه به انسان مدرن پوچ ساختن بيدار برايتلنگري است  گشايد، مي

شده جويي  آوران لذت توجهي ندارد و پيرو پيامآوران مصلح  به معنويت و پيام
   .است

                                                        

1. Ktvbym  
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  بودا -
  ما شده بود او رفته، ما بيمن رفته، 

  بود زيبايي تنها شده
  هر رودي دريا شده 

  )240: 1369سپهري ( .هر بودي بودا شده بود
مهامابا، شهبانوي شهر سودودانا، در خواب ديد فيلي سفيد در بطنش جاي گرفته، «

نياز به انديشيدن او را به جنگل . باردار شد و بطنش به هيأت درجي بلورين درآمد
شروع . شيددرخ كودك چون خورشيد مي. زير درختي از پهلو وضع حمل كرد. يدكشان

او  .آورد نهاد، از رد پايش گل نيلوفري سر برمي جا كه گام ميوخيز نمود و هر به جست
  ) 248-247: 1373ايونس(» .را سيدآرته نام نهادند

ين سازي ادر باز رش نوعي تجربة غايي و آگاهي برترطرح عرفان بودا و گزا
  .مشهود است اسطوره

   
  داوود  -
  مزامير بار ديگر در زير آسمانو 
  بابلآن سفر كه لب رودخانة  در
  هوش آمدم،  به

  نواي بربط خاموش بود
  آمد صداي گريه مي ،و خوب كه گوش دادم

  تاب و چند بربط بي
  )316: 1369سپهري . (خوردند هاي تر بيد تاب مي به شاخه

هايي كه تنها خود بشر  مصييبت ؛آورد راياد او ميهاي بشر را ف سپهري مصيبت
زندگي را به  كنند و ميهايي كه آزادي را از يكديگر سلب  است؛ انسان هامسئول آن

  .نمايند كام هم تلخ مي
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معبد سليمان را  المقدس را گرفت، بيت .م .ق 568در  ،پادشاه بابل ،النصر بخت
فتح بابل به دست اسرا تا زمان  .هزاران يهودي را به اسارت برد و كردتخريب 

بازگشت به  .عتقادات خود را حفظ كنندماندند و كوشيدند تا اكوروش، در بابل 
در حاشية  )399-398: 1362پيرنيا ( .وطن و بناي ملت جديد كمال مطلوب آنان بود

وهفتم از  تصريح شده است كه اين بند به مزمور صدوسي كتاب هشت چاپ اول
  : ت يهوديان اشاره داردو به اسار مزامير

چون صهيون را به ياد آورديم، . نزد نهرهاي بابل آنجا نشستيم و گريه نيز كرديم«
كه ما را به  هاي خود را آويختيم بر درختان بيد كه در ميان آنها بود؛ زيرا آناني بربط

ودند، كه ما را تاراج كرده ب و آناني) خواستند(اسيري برده بودند، در آنجا از ما سرود 
چگونه سرود . كه يكي از سرودهاي صهيون را براي ما بسراييد) خواستند(شادماني 

خود را در زمين بيگانه بخوانيم، اگر تو را اي اورشليم فراموش كنم؟ آنگاه دست من 
 دوداوزبور (» .فراموش كند و اگر تو را به ياد نياورم، آنگاه زبانم به كامم بچسبد

1361 :137(  
  

  حمورابي  -
  كنار راه سفر كودكان كور عراقي

  به خط لوح حمورابي 
  )317: 1369 سپهري( .كردند نگاه مي

استيلي كه اين قوانين  .نامة باستاني است حمورابي بزرگترين قانونمجموعه قوانين 
شورشناس فرانسوي، در توسط ژاك مورگان، آ. م1901در  ،آن منقوش است بر

 )138: 1376اردالني ( .پاريس محفوظ است اين لوح در موزة لوور .شوش كشف شد
آن در دوستي  و جنبة انسان شدهبه شدت منع تعدي به ضعفا  ،در قوانين حمورابي

اه اولين ششمين پادش حمورابي) »حمورابي«ذيل مدخل : 1325مصاحب (. مشهود است
 بود قوانيني ازسپهري با بازسازي اين اسطوره، كم. است سالطين قديم بابل بزرگ
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آورد و با همدلي با كودك نابينا، مخاطب را  دوستي را فراياد مي اين دست و انسان
  .دكن مي درگيرلحاظ عاطفي  بهبيشتر 
  

   اساطير باززايي و نوشدگي .ه

قائل  براي جهان طبيعت و انسان اساطير مربوط به عنصر زمان و ابديت، عموماًدر 
بخشد، با آن در  تاريخ تقدس مي هرچند اسطوره به .به نوعي زمان ادواري هستند

رود؛ زيرا  شمار مي به تضاد است و سپر و حفاظي در برابر زمان و فرسودگي آن
است و نقشش بيدارسازي و شكستن  اسطوره متعلق به جهان اليزال و جاودانه

نماياند  اي مي گونه به اسطوره اشيا را. شود مي رؤيت باطني اي است كه مانع پوسته
كه زمان گيتيانه و زمان نسبي، آن  دهد قرار مي سان را در متن واقعيتيه هست و انك

هاي پياپي  گرا، ادوار كيهاني، اعصار يا دوران در بينش انسان كهن. سازد را پنهان مي
قت، عصري كه ارزش اساطير و از عصرِ حقي بشريت حاكي از اين است كه بشر

گردد، به عصر ظلمات  ه نميماند و زمان فرسود بكر و محفوظ مي قداست در آن
  .گردد رسد كه در آن همه چيز تباه مي مي

سپهري با تشخيص بحران عميق انسان مدرن، در پي نماياندن جهاني است كه در 
انسان سنتي و  او .اند ها در معرض تهديد مدرنيسم قرار گرفته آن، فرهنگ

سپارد و  راموشي نميرا به ف يهاي متعال كه واقعيت كشد به تصوير مي گرايي را كهن
بهبود روزگار در  بخشكه نويد كند هايي را مالحظه مي افزون، نشانهدر تباهي روز

. رسدفراپيِ چنين فسادي  در استالزم اي كه  ؛ آيندههستنداي نزديك  آينده
او زماني  .داردرا  هستيدروني  توان نفوذ به حقيقتشاعر ادراك ذهن و گمان  بي
از سبز در شعر  ،بنابراين دهد؛ رخ مي جربة قدسي عارفانهكند كه در ت مي دركرا 

ادواري، به عصر تاريك و ظلماني اشاره  ، با توجه به فرضية چهار عصربه سبز
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و ضمن ارائة تصويري از ا .زند مي ،آرماني عصر ،پلي به عصر طاليي كند و مي
هاي  يهها و طال چمن روي با زمان و ناميرايي، دري به انسان هاي اساسي چالش

كند و مرگ را  گشايد و آب را براي بتة نورس مرگ معنا مي مي عصر اساطيري
  .داننماي چون نيرويي مادي و اجتماعي ملموس مي

  من در اين تاريكي 
  فكر يك برّه روشن هستم 

  ام را بچرد كه بيايد علف خستگي
  من در اين تاريكي

  امتداد تر بازوهايم را
  بينم زير باراني مي

  .اي نخستين بشر را تر كردكه دعاه
  من در اين تاريكي 
  هاي قديم،  در گشودم به چمن

  كه به ديوار اساطير تماشا كرديم هايي به طاليي
  من در اين تاريكي 

  ها را ديدم  ريشه
 ) 389: 1369سپهري ( .و براي بتة نورس مرگ آب را معني كردم

هاي  عالم، كه در سرزمين هاي فكري باورمند به اعصار همة نظام ،به باور الياده
يابند  به هم پيوند مي داشتن ويژگي مشتركزمين پراكنده بودند، با  هلنيستي و مشرق

تاريخي ماقبل،   در مقايسه با دوران ها، دوران تاريخ معاصرآن و از ديدگاه هريك از
نه تنها عصر حاضر  .هستندبيانگر نوعي كاستي و انحطاط در كار و سامان گيتي 

اينك  است، بلكه عصري كه هم تري قرار گرفته ه اعصار پيشين در مقام نازلنسبت ب
گرايد و از بد، به  ميجاري و ساري است، با گذشت زمان، به وخامت  بر جهان
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گذاريِ اندك به زمان معاصر، نه تنها بيانگر  يابد، اما اين ارزش گرايش مي بدتر
الياده  :ك.ر(. وشبيني مفرط استاميدواري و خ بدبيني نيست، بلكه نمايانگر نوعي

1378 :138 (  
ب هندي به آن باور ادواري كه كلية مكات سپهري با توجه به فرضية چهار عصر

، به عصر خود كه عصر ظلمت و تاريكي از سبز به سبزداشتند، در چهار بند شعر 
اخالقي، فقدان معنويت و  هاي عصر اختالف و جنگ، اضمحالل ارزش(است 

عصر كند و پلي به عصر طاليي،  مياشاره  ،)گسيختگي نيروهاي ظلماني ورة لجامد
او . زند عصر آرماني خود ميو  ورة علم شهودي و معرفت حضوري بشركمال، د

  . توجه نيست ضمن ارادة معناي تمثيلي اسطوره، به معناي باطني و عرفاني آن نيز بي
  

  اساطير ياد و فراموشي .و

دند كه وجود پيش از تولد خويش را ي شمالي معتقبرخي از جادوپزشكان امريكا
كه  اي هستند ها، داراي همزاد و تابعه شاعران در بعضي از فرهنگ. آورند به ياد مي

طبع . بسيار مورد توجه استدر شعر فارسي  الهام .كند القا مي همه چيز را به آنها
ظه نزد حاف .نه استعدادي خدادادي است كه پروردني است نه آموختنيشاعرا

  .دهنده استعدي فرامادي دارد و تذكرب مفهومي معنوي وسپهري 

  ! حرف بزن اي زن شبانة موعود
  هاي عاطفي باد زير همين شاخه

  ام را به دست من بسپار كودكي
  هاي سياه در وسط اين هميشه

  !حرف بزن خواهر تكامل خوشرنگ
  خون مرا پر كن از ماليمت هوش
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  نبض مرا روي زبري نفس عشق
  .اش كنف

  هاي محض روي زمين
  )403 :1369سپهري ( تا صفاي باغ اساطير راه برو

هاي خود از الهة شعر استمداد  در يونان باستان، معموالً شاعران در آغاز سروده
. ها پيروي از اين سنت در ميان شاعران اروپايي ادامه داشت تا مدت و نمودند مي

گانه است كه بر كوه  اطره، مادر موزهاي نهمنه موزينه، الهة خ )260: 1376ميرصادقي (
سرايي، غنا، نمايش، كمدي، درام،  ها به هنرهاي داستان موز. زيست هليكون مي

آنها دستياران . شناسي اشتغال داشتند سرايي و ستاره رقص، سرودخواني، حماسه
نت گرا )222: 1377؛ اردالني 224 :1383 شايگان(. ويژة آپولون، خداي موسيقي، بودند

   :نويسد دربارة الهگان هنر مي
زيبا،   هاي هنرهاي ها؛ اين دختران الهه دختران زئوس و منموسرنوي، مادة تيتان«

شد؛ زيرا  شان نزد شاعران ناشي مي اهميت آنها از محبوبيت. موسيقي و ادبيات بودند
خانوادة  هم نام آنها. جستند گرفتند و از آنان مدد مي شاعران الهام خود را از آنها مي

انگليسي به معناي ياد يا يادآوري است؛ زيرا در ادوار اوليه كه  mindمنس التين و 
. شاعران كتابي نداشتند تا از روي آن بخوانند، صرفاً به حافظه يا ياد خود متكي بودند

ويژه كوه هليكون  ها منزل داشتند؛ به اند و عموماً در كوه الهگان هنر بالدار تصوير شده
اي، به الهگان هنر  هنگامي كه تاموريس، خنياگر تراكه. اند ر چند اسطوره رخ نمودهو د

اش را از وي  فخر فروخت و خود را از آنها برتر شمرد، نابينايش كردند و حافظه
  ) 140: 1384(» .گرفتند

اي، در اين شعرِ  از معماري متون اسطوره كاملگراي سپهري با آگاهي  ذهن اسطوره
او چونان  .استدهي و يادآوري اين الهگان  جه آغاز هستي، هنر الهامخطابي، متو

 رفته و براي يادآوري خاطرات ازدست ران دوران اوليه، از اين الهگانشاع
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بخش او  در اين زمينه الهام خواهد ميجويد و  ميمدد  شدة قدسي و مينوي فراموش
  . باشند
  

  قدسم گياهان و جانوران اساطير .ز

يكي از اين . دنمقدس كاركردي نمادين دار ان و گياهانها جانور لتم اساطير در
زند و  درختي كه زمين و آسمان را به هم پيوند مي« ؛گياهان، درخت كيهاني است

آسمان سخت به هم  نمودار دلتنگي انسان نسبت به روزگاري است كه زمين و
  ) 9: 1373 بوكوردو( ».نزديك بودند

  .ايي بردهاي استو سفر مرا به زمين
  ة آن بانيان سبز تنومند و زير ساي

  چه خوب يادم هست
  :عبارتي كه به ييالق ذهن وارد شد

  )319: 1369 سپهري( .تنها و سر به زير و سخت وسيع باش و
  : ويسدن شريعتي در تاريخ اديان مي .است انجير هندي بانيان

به ) بانيان(ر درخت بود يابد و بودا نيز در زي آدم با خوردن ميوة ممنوعه بينايي مي«
ماند و بر  ها در پاي درخت بو مي بودا سال .كند رسد و به حقيقت راه پيدا مي بينايي مي

كشاند، پيروز  هايي كه به زندگي، شهر، شهرت، و شهوتش مي هوس همة اميال و
  ) 105: 1385 محمدي(» .رسد يابد و بعد به بينايي مي شود و نجات مي مي

ند و نمودار دلتنگي انسان را د ر شعر سپهري نقشي بنيادينهاي مقدس د مكان
ه فراموشي را ب يهاي متعال واقعيت عاصر نسبت به روزگاري هستند كه بشرم

  .نرفته بودنسپرده و در تباهي روزافزون فرو
  برد قايقي گل مي نگينروي درياچة آرام 

  )284 :1369 سپهري( .در بنارس سر هر كوچه چراغي ابدي روشن بود
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از همه  .نقاط بسياري محل زيارت و جايگاه تقديس هستند ،در سراسر هندوستان
هندوان مؤمن،  .مقدس است آن گياه و آب ،خاككه بنارس است  شهر تر مهم

سپهري در پي . نمايند كنند و در رود گنگ غسل مي زيارت مي پيوستهبنارس را 
  .كند اين اسطوره را طرح مي ،توجيه رفتارهاي سنتي اجتماع

  نشان تبت را و گوشوارة عرفان
  آذين دختران بنارس براي گوش بي

  .ام سرنات شرح دادهكنار جادة 
  به دوش من بگذار اي سرود صبح وداها 

  )321 :1369سپهري ( .تمام وزن طراوت را
است ساخته شده . م .در قرن پنجم ق ادة سرنات از مراكز مهم بودائيان است كهج

اولين موعظه خود را در اين  ،هود و رسيدن به اشراقو بودا پس از كشف و ش
 رد وگذ مي آباد اهللا كه از كنار بنارس واست گنگ رود مقدسي  .محل ايراد كرد

 ودا ريگ درحدود بيست سرود  .پردازند مذهبي مي وشوي شستهندوان در آن به 
بيش از نامش ، مندرج است و الهة بامداد دم و فجر سپيده در توصيف اوشس،

دم و دختر آسمان  اوشس تجسم سپيده. ه استمرتبه در سرودهاي مختلف آمد سي
نقل از به ، 48: 1376 اردالني( .سازد است و جالل خود را با روشنايي نمايان مي

 فرهنگي هاي و ويژگيانسان   باوربه  ،اين اسطوره كارگيري با بهسپهري  )ودا ريگ
  .توجه دارداقوام 

  و حيات ضربة آرامي است
 )323: 1369سپهري (. سنگ مگار به تخته 

به روايت اساطير : خوانيم در حاشية منظومة مسافر مي .شهري است در يونان مگار
لون چنگ خود را روي آن سنگي است كه يك بار آپو يونان، در شهر مگار، تخته

 نوايي از آن به ،ريزه، به آن ضربه وارد شود با سنگ اگر ،به همين دليل نهاده است؛
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ر شعر خود، د ،شناسانة اين اسطورهتوجه به كاركرد زيباسپهري با . رسد گوش مي
  .است كردهسنگ مگار تشبيه  حيات را به نواي تخته

  

 نتيجه

 آنها بدون تغيير در شكل و كاركردگاه هاي كهن را  اسطورهدر اشعار خود سپهري 
با  اواشعار . تبازسازي كرده اسشكل و كاركرد آنها  و گاه با ايجاد تغيير در

 .ر برابر تاريخ و زمان تاريخي استاي عصيان د اي گونه اي اسطوره مايه درون
گراي سپهري با  ذهن اسطوره .دنهاي مقدس در شعر سپهري نقشي بنيادين دار مكان

عهد  دادن يقبا تطب وي .اي، متوجه آغاز هستي است آگاهي از معماري اسطوره
و  پردازد خود مي مورد نظر عصر آرمانيتوصيف به  ،خود با عصر ظلمت و تاريكي

وي . خواند ميوجوي حقيقت ناب فرا با شعور باطني خود، انسان را به جست
ها، نيلوفر آغازين، و  سفالينه ،ها آميزد و از شوراب ها را در هم مي تهاي مل اسطوره

ش بين د وبخش و رويكردهاي فرهنگي را قوام   ،باور، بينش تاگويد  ريباس مي
اين . آورد را فراياد  عرفانو  معنويتجويي،  دوستي، حقيقت شهوديِ بشر، انسان

  .چيرگي او بر جهان اسطوره و شعر استدهنده  ها نشان يويژگ
  

  نامهكتاب
  .كتاب مقدس
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  .32ش .9س .گاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوبشناختي دانش و اسطوره

ترجمة محمود مصور  .پارسي و چيني ؛اساطير ملل آسيايي. 1354.  ي ووان ، ج ك اس ن د م  ييو اي ات ك
  .مازيار: تهران .1ج .پورحسيني رحماني و خسرو
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  اي ه ان س اف  خ اري ار در ت ري ه ش  ن ي ت س خ و ن  ان س ان  ن ي ت س خ ن  اي ه ه ننمو. 1363 .آرتور ،سن كريستن
  .نشر نو: تهران. 1ج .ترجمة ژاله آموزگار . يانران اي

  .ماهي: تهران. ترجمة رضا رضايي. كالسيك فرهنگ اساطير. 1384. گرانت، مايكل
: تهران. خواه ترجمة زهرا ميهن .ادبي رويكردهاي نقد. 1370 .ال و ديگران .گورين، ويلفرد

  .اطالعات
  .ميترا: تهران. دوم چ. فرهنگ تلميحات شعر معاصر. 1385. مدحسينمحمدي، مح

  .فرانكلين: تهران. فارسي المعارفةداير. 1325. مصاحب، غالمحسين
  .كتاب مهناز: تهران. يهنر شاعر ةنام واژه. 1376. منتي، م)ذوالقدر( يرصادقيم

 .787ش .18س. سروش .»ملياساطير ايراني سرچشمه تاتر « .1375. يثربي، چيستا
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