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 عربی و فارسی پردازی در شعر معاصر بررسی تطبیقی اسطوره

 (مطالعة موردی اشعار خلیل حاوی و شفیعی کدکنی)

 زاده مهین حاجی

 بایجاندانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذر            

 سرور یارانی

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 چکیده

-ای نمادین دربارة ایزدان، فرشتگان، موجودات فوق طبیعی و به طور کلی جهاناسطوره عبارت است از روایت یا جلوه

سرگذشتی راست و مقدس است که در  بندد، اسطورهشناختی که یک قوم به منظور تفسیر خود از هستی به کار می

گوید که چگونه چیزی پدید آمده، هستی دارد یا از ای نمادین، تخیلی و وهم انگیز میزمانی ازلی رخ داده و به گونه

به همین جهت است که انسان معاصر در . ای تمثیلی کاوشگر هستی استمیان خواهد رفت، در واقع اسطوره به شیوه

سازد و از آن به عنوان محرَکی در تقویت و همیاری  می( اسطوره تاریخی)های قومی متعدد  کشسایه تنازعات و کشم

گیری از  اند با بهره ترین شاعران نیز کوشیده در دوره معاصر حتی سنتی. کند و اتحاد اجتماعی امت واحد استفاده می

ای با  های اسطوره خود نزدیک کنند و با انطباق ای، این عناصر را به روزگار اسطوره پردازی و بازآفرینی عناصر اسطوره

در شعر معاصر عرب، خلیل حاوی توانسته است . های گذشته برخیزند هدف باز تاباندن روزگار خود به یاری اسطوره

کدکنی در شعر فارسی نیز دکتر شفیعی. ها را در مورد اسطوره پردازی  به خود اختصاص دهدیکی از واالترین جایگاه

تحلیلی به بررسی و  -پژوهش حاضر با روش توصیفی. آیدپرداز معاصر به شمار میترین شاعران اسطورهرگاز بز

ها و مقصودهای مشترک و یابی به هدفتطبیق نمادها و اسطوره های مختلف در شعر این دو شاعر معاصر برای دست

 .پردازدنیز اساطیر مشابه و مشترک در شعر آن دو می

 .اسطوره، شعر معاصر، ادبیات فارسی، ادبیات عربی، خلیل حاوی، شفیعی کدکنی :هاواژهکلید

 مقدمه  -4

که مورد نظر ماست هنوز هم مفهوم دقیقی ندارد و پژوهشگران درباره منشأ، ماهیت و کاربرد و ( mythe)اسطوره 

فاق نظر دارند که اسطوره نو باوگی کنند با این حال در این مورد اتدالیل وجودی اسطوره، همچنان نظرات مختلفی ارائه می

البته این تفسیرها . های طبیعی مانند رعد و برق، باران، طوفان و سرسبزی و مرگ می پردازدعقل بشر است و به تفسیر پدیده

. آمیخته به خیال است که نسل به نسل منتقل شده و دست روزگار در آن تصرف کرده و به عنوان حقایق علمی جلوه داده است

ر اسطوره داستان آفرینش، اخالق و عادات، آیین ها و ماجراجویی ها جامه کارهای خارق العاده و معجزه برتن دارد و واقعیت د

اسطوره نزد تمام ملل به یک شکل است و . با خیال و نیروهای ماورایی که انسان نخستین نیز به آن اعتقاد یافته درآمیخته است

توان تاریخی معین کرد، شأ و اساس آن معلوم نیست و برای پیدایش و پدیدآورنده اش نمیدر این اصل اشتراک دارد که من

های مثبت آن، جهانی بودن و ها در گستردگی افق و عمق اندیشه و سادگی بیان مشترکند و یکی از ویژگیهمچنین اسطوره

سطوره دیگر قداست خود را از دست داده و به در همین جا باید افزود هرچند که امروزه ا. خارج از زمان و مکان بودن است

عنوان یک عقیده پذیرفتنی نیست اما همچنان به عنوان یک فرهنگ و موضوعی است برای پژوهش کسانی که بر وحدت 

شود و در برابر ورزند، پیدایش اسطوره به یک زمان خاص محدود نمیفکرانسان قدیم و تشابه منشأ و پیدایش آن تاکیدی می

ی حاضر، ابعاد اسطوره های دهههای قدیمی می توان اساطیر معاصر نیز پدید آورد، در این رهگذر از نخستین سالاسطوره

هایی ارزشمند چه در مورد اساطیر مختلف و چه در تجزیه و شناسی در ادب معاصر عربی و فارسی گسترده تر شد و ترجمه

ای در ادبیات فارسی و حلیل روانکاوانه آثار ادبی، هندی و نقد اسطورههای گوناگون اسطوره شناسی، ازجمله تتحلیل دیدگاه

 . عربی انتشار یافته است
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روی آوردن به شکل . کنیمگویم تفاوت آشکاری مشاهده میوقتی از رابطه شاعر معاصر با میراث شعری نیز سخن می

تواند برای شاعر آزادی عمل، تجربه  این شکل می. سازد شعری جدید، به راستی تالش برای رهایی از شکل قدیم را متبلور می

و امکان کاهش یکنواختی وزن و قافیه را فراهم آورد، و همچنین امکان خلق تصویرها و نمادها و داخل شدن در انواع 

گرایش  اند، به استفاده از شکل قدیم های تمدن جدید را فراهم سازد، هنوز برخی شاعرانی که این شکل را اختیار کرده چالش

دارند و همچنان قافیه سنتی شدیداً بر شعر آنان سیطره دارد، چنان که گاهی شاعر به خاطر قافیه در ابیات شعر گرفتار 

ی تنوع  شود، این امر بر بخش عظیمی از شعر مستولی است، به خاطر قلت بحرهای شعری که بایسته تشویش و اضطراب می

کنند، بعضی  ر یک به نوبه خود برای به وجود آوردن زبان شعری جدیدی تالش میدر حالی که بعضی شاعران ه. اند افاعیل

به کارگیری ( 46:4962الیاده،. )جویند دیگر هنوز از تصویرهای شناخته شده و مستعمل و موضوعات معمول و رواج بهره می

انیکی و بیرونی و دوم بکارگیری گیری از اسطوره به شکلی مک یکی بهره: اسطوره در شعر معاصر عرب دو جنبه داشته است

کند و به نظر  های معاصر ناهماهنگ جلوه می به کارگیری اسطوره به شیوه اول در تجربه. اسطوره به شکلی ارگانیک و درونی

باشد تا دلیلی بر شاعریت او، این نوع بکارگیری  رسد که بیشتر کاری تزئینی است و نشانی از سواد و وسعت اطالع شاعر می می

. شود سطوره به دو شکل نمایان شده است، یکی نمایش خود اسطوره به طوری که همانگونه که در اصل وجود دارد، ارائه میا

. را به نظم درآوردای زیبا بپوشاند و واقعه نوگونه آن شود که به اسطوره جامه در این شکل وظیفه شاعر در این امر محدود می

کند، در  ست به تجربه نظم گونه شاعر خدمتی کند، اما به تجربه شعری او خدمتی نمیاین نوع به کارگیری اسطوره ممکن ا

های فراوانی از این نوع سراغ دارد که اغلب به  شعر معاصر عرب نمونه. این شیوه میان شاعر و شعر او انفصال دائم قائم است

 (33-33: ت.د ی،الموس. )ای که شاعران، تازه به اسطوره رو آورده بودند متعلق است دوره

ها در سطح معنایی و  این اشاره. ای است وضعیت دوم به کارگیری اسطوره، اشاره به اشخاص یا رویدادهای اسطوره

ای به وجود بیاورند و با کنه شعر در آمیخته  توانند فضایی اسطوره کنند و بر این اساس نمی تشبیهی یکنواختی حرکت می

ست که بتواند در روح شعر تجلی کند و اگر از متن سروده برداشته شود به طور حتم هیچ شوند در اینجا اسطوره به شکلی نی

گیرد و اسطوره در اینجا  ی تشبیه به خود می ای مانند وظیفه این نوع بکارگیری تا حدودی وظیفه. گردد خللی به آن وارد نمی

کنند و به  طرف شعر و اسطوره جدا از هم حرکت مینشیند، در نتیجه هر دو  ای معاصر می فقط به عنوان شاهد برای تجربه

رسد که اسطوره عاملی تحمیلی به شعر ا ست و نه ضرورتی برای آن در این صورت شاعر از اسطوره برای به نمایش  نظر می

آن ای برای  برد تا اینکه وظیفه اش بیشتر بهره می گذاشتن سطح اطالع و سواد خود و برای تأکید بر مدرن بودن سروده

 ( 32:همان. )تراشیده باشد

حاضر در پی همین شور و نیاز خوانندگان شعر و ادبیات و عالقمند به کاوش در اسطوره شناسی وشناخت  مقاله

 . اسطوره های باستانی فراهم امده است

انواع اساطیر را  نگارنده در این گفتار سعی نموده که با بیانی نسبتاً ساده و در عین حال جامع ابعاد اسطوره را روشن و

و در . به صورت تطبیقی معرفی نماید( خلیل حاوی و شفیعی کدکنی)باتوجه به اشعار دو تن از شاعران معاصر عربی و فارسی 

 : این راستا به سواالت زیر پاسخ دهد

 های کهن در ادبیات معاصر عربی و فارسی بازتابی داشته است ؟آیا اسطوره-4

 دازی در شعر شفیعی کدکنی وخلیل حاوی چیست؟تشابه وتفاوت اسطوره پر-1

 پژوهش پیشینة -1

تاکنون مقاالت متعددی در مورد اسطوره در شعر معاصر حتی به صورت تطبیقی نوشته شده است اما هیچ کدام به 

 صورت مفصل به تطبیق و بررسی اشعار خلیل حاوی و شفیعی کدکنی نپرداخته بلکه هرکدام به طور جداگانه مورد بررسی

 :برخی از این مقاله ها عبارتند از. قرارگرفته اند

نگاشته شده که به  4931سرشک توسط دکتر ابوالقاسم رادفر در سال .مقاله ای با عنوان تجلی اسطوره در شعر م 

 های اسطوره پردازی در شعر شفیعی کدکنی پرداخته است ونیز پژوهشی با عنوان بررسی تطبیقی اسطوره سندبادبررسی شیوه

 . نگاشته شده است 4931در شعر خلیل حاوی وبدرشاکر السیاب توسط علی سلیمی وپیمان صالحی در سال 
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 زندگی و آثار خلیل حاوی -9

خلیل حاوی را می توان یکی از سه چهار شاعر مسلم معاصر دانست شعر او سرشار از اسطوره هایی است که آنها را به 

او مجموعه شعری . یه شعر او فلسفی است و به دغدغه های انسان معاصر می پردازددرونما. خاطر جهانی بودنشان برگرفته است

از مجموعه های شعری . یا رودخانه خاکستر دارد که گرایش اگزیستانسیالیستی درآن مشاهده می شود( نهرالرماد)به نام 

او در شعر . ه معرفت می پردازدمعروف او دریانورد و درویش است که به توصیف بحران روحی عصر جدید در راه رسیدن ب

به کارگیری اسطوره در . به تصویرگری پیروزی مرگ بر زندگی و چیرگی یأس بر نا امیدی و شک بر یقین می پردازد« سدوم»

کتابی به زبان انگلیسی درباره جبران . شعر حاوی فراوان است که نمونه روشن و آشکار آن استفاده از اسطوره سندباد است

وی در رشته فلسفه از دانشگاه کمبریج مدرک دکتری گرفت و به نقد ادبی و ادبیات عربی هم دل مشغولی . ن داردخلیل جبرا

 (412: 4331حاوی، )داشت

 (م، سرشک)زندگی و آثار محمد رضا شفیع کدکنی  -1

بردن دوره  پس از پایان. در کدکن نیشابور به دنیا آمد 4943محمد رضا شفیعی کدکنی با تخلص م،سرشک در مهرماه 

در دانشکده ادبیات تهران  4913لیسانس در دانشکده ادبیات مشهد به تهران آمد و دوره دکتری زبان و ادب فارسی را در سال 

او به دلیل تسلط بر بخشی از حوزه های علوم انسانی و مهم . به پایان برد« صور خیال در شعر فارسی»و با گذراندن رساله مهم 

او از شاعران شعر نیمایی یا . ادبی، در همان لحظات شاعرانه هم دیدگاهمنتقدانه و تحلیل گرانه دارد تر از همه حوزه نقد

سمبولیسم جامعهگراست وی از نماد یا سمبل بسیار بهره برده بدین سبب اغلب اشعار شفیعی کدکنی رنگ اجتماعی دارند و 

تصویرها، رمزها، کنایه ها، ایماها منعکس است آثار زیادی را به در شعر او به صورت  31و  11اوضاع جامعه ایران در دهه های 

موسیقی «»هزاره دوم آهوی کوهی«»شبخوانی«»آیینه ای برای صداها»عرصه شعر عرضه کرده از آن جمله مجموعه شعرهای 

 (19-31: 4933عباسی، )و غیره « شعر

 اسطوره چیست؟ -0

ها را  ای پیش اسطوره کرد تا سده کارکردی اجتماعی ایفا می اسطوره از کهن ترین ایام زندگی انسان وجود داشت و

میالدی اسطوره را کمی جدی  43ی  از سده. پنداشتند و اهمیتی بسزا برای آن قائل بودند ها دروغین و جعلی می مانند افسانه

طوره عبارت است از کشف و مهمترین کارکرد اس.تلقی کردند و آن را خیال بافی شاعرانه یا ادبیات داستانی به شمار آوردند

دار آدمی، از تغذیه گرفته تا کار و تربیت، هنر و فرزانگی،  ی آیین ها و فعالیتهای معنی های نمونه وار همه آفتابی کردن سرمشق

 (41-43: 4962الیاده، . )ی دیگر اسطوره بهره گیری از آن در ادبیات و هنر است فایده

تر از ان است اما اسطوره شناسی  دایش و تکامل زبان انسان همزمان وحتی کهنهرچند دیرینگی اساطیر باستانی با پی

ی  میالدی تا کنون، انسان درباره 43ی  ی دانشی سنجیده و فرهیخته، تنها عمری دویست ساله دارد، یعنی از آغاز سده به گونه

با این حال پیشینه پژوهشهای .یده استیخویش، به پژوهش علمی و فرهنگستانی دست یاز باورهای نمادین چندین هزار ساله

. شناسی حدود چند دهه بیش نیست و این زمان در سنجش با درازنایی اساطیر باستانی زمانی بس ناچیز است اسطوره 

 (44:4933اسماعیل پور،)

 انواع اساطیر به اختصار -1

 ایشتر یا عشتر 1-4

 421مری شخصیتی توصیف شده است که حتی ی عشق، جذابیت جنسی و جنگ است، در یکی از متون سو وی الهه 

مرکز « اربیل»و « اگره»، «کیش»، «اوروک»توانند او را سیراب کنند، حیوان مقدس او شیر بود و شهرهای  معشوق نیز نمی

 (93: 4933هنریتا، . )پرستش او بودند

 سیزیف 1-1

بود که شهر « درکالیون»و از دودمان « ایول»آمد، او پسر  ترین افراد بشر به شمار می وی نیرنگ بارزترین و نادرست 

سیزیف به خاطر نافرمانی از زئوس، محکوم شد تا تخته بزرگی را در دامنه . را که آن موقع ایورانام داشت، بنیان نهاد« کرت»

داً به پایان رسید به علت سنگینی مجد کوهی به طور دائم از پایین به باال ببرد اماهرگاه که تخته سنگ به نزیکی قله کوه می
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گر  شد کار خود را تکرار کند او شخصیتی است که بارها نامش در اشعار معاصر عربی جلوه غلطید و این اسطوره مجبور می می

 ( 393: 4963گریمال، . )شده است

 اساطیر رستاخیزی 1-9

ا آتش سوزی نهایی کیهان اساطیر مربوط به پایان جهان، ویرانی و نابودی آسمان وزمین و سیارات در پایان جهان، ی 

مرگ انسان و . سرچشمه مرگ را مطرح می کنند ،این اساطیر پیش از هر چیز. گویند(( فرش گردی))را اساطیر رستاخیزی یا 

در اساطیر، همیشه یک زمان ازلی هست که . در بیشتر اسطوره ها، مرگ به معنی پایان زندگی نیست. مرگ هستی و کاینات

آن پدید آمده است، یا اینکه جهان بسی پر جمعیت شده (( پادافراه))و (( خطا))مرگ در نتیجه یک  .مرگ بدان راه ندارد

 (31 -61: 4933اسماعیل پور، ). است

این نابودی و حریق معموال به گونه . نابودی و انفجار حریق جهانی در بیشتر اسطوره های ملل وصف گردیده است

در اساطیر ایرانی، پیروزی . ر ژرمنی و برخی از اسطوره های هند و اروپایی متجلی استنبرد پایانی و شکست ایزدان در اساطی

در اساطیر مانوی نیز در پایان جهان یک آتش . اهورایی و شکست اهریمن مطرح است و جهان میل به نیکویی و خیر دارد

ها و نیروهای ظلمت را در کام خود فرو این آتش جهانی پلیدی . سوزی مهیب روی می دهد که بیش از هزار سال ادامه دارد

 (32: همان). می کشد و انوار پاک را رها می کند

همه انوار نجات یافته در پایان جهان به این . پیروزی نهایی از آن پدربزرگی یا زُروان است که در بهشت نور می زید

 (همان). بهشت نور، که ازلی و ابدی است، خواهند پیوست

ی از اساطیر بدوی از جمله در اساطیر سرخ پوستان پاونی آمده که در پایان جهان، زمان فرا خواهد با این حال در برخ

ماه به سرخی گراید، خورشید خاموش گردد و آدمیان به . رسید که همه چیز نابود شوند و ستاره مرگ بر جهان فرمانروا شود

 .ستارگان مبدل شوند و به سوی بهشت به پرواز درآیند

 طیر نجات بخشیاسا 1-1

نجات بخشان در اساطیر ایرانی به گونه . برخی از اسطوره ها در باره رستگاری و نجات بخشی انسان و جهان است

این نشان می دهد که در اساطیر ملل همیشه . اوشیدر، اوشیدرماه، و سوشیانس در سه هزاره پایانی جهان ظهور می کنند

داور ))نجات بخشان در اساطیر یهودی ا مسیحی بقه گونه . ای خیر وجود داردامید به رستگاری نهایی و پیروزی نیروه

یکی از رایج ترین نمونه های اساطیر در جهان اسطوره ای مربوط : اساطیر ایزدان و باشندگان متعال. ظاهر می شوند(( نهایی

ل سخن می گویند که در رأس ایزدان این اسطوره ها بیشتر از یک ایزد برتر ومتعا.به هویت و زندگی ایزدان آسمانی است

در ایران اهورا مزدا در . مردوک، شهریار ایزدان و غیره/ ژوپیتر خدای خدایان، انکی/ مثل زئوس. است و جایگاهی برتر دارد

دان پدربزرگی یا زروان در رأس ایز ،در اساطیر مانوی. میتره نیز به نوعی همپایه اوست. رأس امشاسپندان و ایزدان قرار دارد

 (31 -32: همان). ویشنو و شیوا از خدایان برترند ،در اساطیر هند، ورونه .است

ایزدان برتر معموال . ایزد آسمان در بیشتر اسطوره های جهان قداستی ویژه و پایگاهی بلند دارد و آرمانی جهانی است

خورشید، ماه، ستارگان، ایزدان توفان، باران،  پس از آن، ایزد. بنیان گذار گیتی و قانون گذارو برکت بخش اند،آفریننده جهان

 (همان). تندر وآذرخش اند که همه مظاهر طبیعت و برکت بخشی اند

 اساطیر پیامبران وقدیسان 1-0

زردشت، بودا،مانی و دیگران در هاله ای از روایات اساطیری ،زندگی بسیاری از پیامبران باستانی همچون کنفوسیوس

در یکی از این . له اساطیری و گاه افسانه ای، حتی قدیسان و برگزیدگان روحانی اقوام را فراگرفته استاین ها. قرار گرفته است

اسطوره ها آمده است که بودا از گل نیلوفر برآمده و زیر درختی تنومند و کهنسال دربودگایا به نیروانه پیوسته، در حالی که 

 (63: 4931ر، اسماعیل پو). باران گل سپید برسرش می باریده است

اورمزد جوهر تن اورا نیز در عالم . در اساطیر ایرانی آمده که فره زرتشت از آغاز در دریایی اساطیری وجود داشته است

مینو آفرید تا آن را بعدها از طریق باد، ابر و باران به گیاه منتقل کند و سپس از طریق شیر گاوانی که در میان آن گیاهان چرا 

فره او از نزد اورمزد به روشنی بی پایان و از آنجا به خورشید، بعد به ماه و ستارگان و . تن پدر و مادرش شودکرده اند، وارد 
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آنگاه به آتشی که در خانه مادر بزرگ زردشت می سوخت، پیوست این لحظه ای بود که مادر بزرگ زردشت مادر اورا زاده بود 

ود و تا زمان زایش زردشت چندان فروزان بود که همه اهالی آن قوم از آن فره در وجود مادر زردشت وارد شد، بس درخشان ب

 (3: 4933جمال الدین، ). آتش که بی هیمه می سوخت بهره می گرفتند

اساطیر ملل گوناگون سرشار است از این بن مایه های اسطوره ای در باره معجزات و شگفتی های زندگی پیامبران، 

 .یات را در کرامات مشایخ صوفیه نیز می بینیمقدیسان و اولیا نظیر این روا

 اساطیر عصر نوین  1-5

اسطوره هرگز از میان نمی رود؛ چه اگر از میان رود نمادها از . تا زبان هست اسطوره نیز وجود دارد))به گمان ریکور  

و زندگی میکند، اما در میان می روند و انسان تنها به واسطه همین درک نمادین است که معرفت دارد و سخن می گوید 

  (63: 4931اسماعیل پور،).(( اعصار نوین شکل اسطوره دگرگون شده و بیشتر اسطوره زدایی می شود

دارای اساطیر دنیوی شده وپنهانی است پس باید اسطوره های جهان نو را شناخت ))جهان نوین به گمان الیاده

پس جهان نو هنوز رفتار اسطوره . شتر اقوام هنوز زنده است و کارکرد دارداسطوره نو زایی و آیین های سال نو تقریبا در نزد بی

 (31: همان).(( ای را کامال منسوخ نکرده است، بلکه تنها حوزه کارکردی اش را دگرگون نموده است

زاد بیان نمادین، پناه بردن به ژرف ترین الیه های ناخودآگاه فردی و جمعی، شکستن قواعد دست و پاگیر هنری و آ

به طور کلی، ویران کردن دنیای آشفته و به . گذاشتن رویا، خودیکی از موارد توجه به نقش اسطوره و نماد در عصر نوین است

  .بن بست رسیده کنونی و بنا کردن ساختمانی نو بر ویرانه ها، خود در زمره اسطوره های هنری نوین است

 انواع اساطیر در شعر خلیل حاوی و شفیعی کدکنی -5

سرشار از اسطوره ها، باورها و رویاهای جمعی است، شعری اجتماعی و ( شفیعی کدکنی)سرشک.جموعه شعرهای مم

ی تمدن و فرهنگ یک قوم  سرشک، عصاره. در واقع شعر م. کلی که نشانه ها و نمادهای فرهنگی یک ملت را در خود دارد

ای و وسعت میراث ادبی، شعر او را از دیگران متمایز کرده  طورهدانش عمیق شاعر همراه با تنوع مفاهیم دینی و اس. پارسی است

 (42: 4933پورنامداریان، . )المعارف ملی دانست توان آن را فرهنگ یا دائرة است به طوری که از این نظر می

 ای از این حصار پیر هرگوشه

 صد بیژن آزاده در بند است

 جوشد خون سیاوش جوان در ساغر افراسیاب پیر می

 (423: 4936شفیعی کدکنی، )اش صد صبح پیوند است  ی که هر قطرهخون

اساطیر کهن ایرانی مانند سیاوش، بیژن،کاوه، درفش کاویانی، تهمتن، کاووس، سیمرغ، زرتشت، اهورامزدا، مانی، 

. ش در شعر میابد، داستان زندانی شدن بیژن در روایت سیاوو افراسیاب و غیره در ذهن و شعر شاعر از این نسل تبلور می

. ریزد ای است از جانب افراسیابی دیگر که خون جوانان ایران را بی محابا می سرشک تجلی اوضاع جور و بیداد جانب تازه

 (93:4933شمس لنگرودی،)

 :کند و در جایی این رنج و عذاب را حاوی اینگونه بیان می

 کیفَ ال أنفضُ عن صدری الجالمید

 الجالمید الثقال

 أوجاعی و موتی کیفَ ال أصرعُ

 کیفَ ال أضرعُ فی ذلٍّ و صمتٍ

 ردّنی، ربّی، إلی أرضی

 أعِدنی للحیاه

 ولیکن ما کان، ما عانیتُ منها

   الصلب و إعیاد الطغاه محنه

 غیَرأَنّی سوفَ ألقی کلَّ من أجبتَ
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 من لوالهُمُ ما کان لی 

 (412-419: 4332خلیل حاوی، )بعث ، حنینٍ و تمنَّی 

کند تا از  شاعر رنج بر صلیب شدن را آن گونه که در سنت مسیحی است استعاره می( حب و جلجلۀ)در این قصیده 

کند و در  خالل آن از حجم رنجی که تجربه وی را در برگرفته سخن بگوید وی به خاطر کسانی که دوستشان دارد مبارزه می

 .ا در رویارویی با ستمگران نشان دهدی شدیدش ر رود تا عالقه این راه از تمام رنج ها و دردها فراتر می

گوید که مبارزان آزادی در  گوید که بر وطنش حاکم است از رنجی می در هر دو شعر شاعر از طلسم و ستمی سخن می

بیژن یا سیاووش در شعر شفیعی کدکنی یا مسیح در شعر حاوی انسانی پاک و واراسته است که به  .شوند این راه متحمل می

نهد کسی که از دستهای زمان بیرون پریده و با بینشی روشن در برابر هرچه پلیدی و ظلمت است،  انه سر نمیاسارت جبر زم

. ای بیافریند های زمانه ابهامی افکند و اسطوره ها و فراموشی در پیکار است و روح و جان خود را بذل کرده است تا در دل تاریکی

 .رزند؛ خواه سیاووش، بیژن یا مسیح نبی باشدو سرشک و حاوی به این نوع انسان عشق می. م

 نماد رستاخیزی 5-4

است  العاذری آن  نماد انجیلی که نماینده-4: شود نماد خیزش و رستاخیزی از حیث وابستگی به چند قسم تقسیم می

 ( 39: 4931عرفات الضاوی، . )ی ققنوس و سیمرغ است ی آن تموز، خدای برکت، پرنده ای که نماینده نماد اسطوره -2و

های مختلفی متجلی شده و در شعر شفیعی  ای شگفت از دیرباز در شعر شاعران ایران به گونه این مرغ افسانه: سیمرغ

ی نا امیدی سرتاسر  نیز بارها با زبانی سمبلیک آمده است؛ اما گویی از یاری رسانی و اعجاز او دیگر خبری نیست و روحیه

 :فضای جامعه راگرفته است

 ها،  گاه سختی: ودیگفته ب

 پر تو در آتش اندازم به یاری خوانمت باری،

 ها ای بر جا نمانده در سیاهی اینک اینجا شعله

 تا پرت در آتش اندازم

 و به یاری خوانمت با چتر طاووسان مستِ آرزوی خویش

 (443: 4936سرشک، .م)ی البرز از نهانگاه ستی  ابر پوش تیره

افسانه . ابل توجهی از شعرهای شفیعی کدکنی را به خود اختصاص داده استحجم ق( سیمرغ)افسانه ققنوس  

ای سربر   شود و از میان خاکسترش جوجه سوزد و خاکستر می ای است که عاشق سوختن است؛ او می ققنوس، افسانه پرنده

به کارگیری این اسطوره به  شاعر از یک سو با. این اسطوره نماد زندگی پس از مرگ است. کند آورد و زندگی را آغاز می می

ها  دنبال بیداری ملت از خواب غفلت است تا از قافله تمدن بشری عقب نمانند؛ و از دیگر سو، رهایی و خالص خویش را از رنج

 بیند  و دردها و سرکوب اختناق موجود، در وجو ققنوس و سربرآوردنش از میان خاکستر پس از سوختنِ دوباره می

سرشک واژگونه به کار گرفت و او را نماد .رشک عمل کرده است؛ او هم العاذر را مانند سیمرغ مس. حاوی نیز چون م

 . خیزش و رستاخیز دورغین به حساب آورده است

، تنها شهوت .علی رغم وجود انگیزه های کافی که العاذر را به خیزش و بازگشت مجدد به زندگی تشویق می نماید

 . در حکم امر غیر ممکن می گردد مرگ غالب میشود و خیزش دوباره

 صلواتُ الحبّ والفصحِ المغنی

 فی دُموعِ الناصری

 أتری تَبعَث میتا

 حجرته شهوة الموت

 ت ری هل تستطیعُ

 أن تزیحَ الصّخَر عنّی

 والّظالم الیابسَ المرکومَ
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 (946:4332دیوان حاوی،)فی القبرِ المنیعِ

ای را که شهوت مرگ مانعش گشته،  پنداری مرده ای مسیح، آیا میه درودهای عشق و عید پاک آوازه خوان، در اشک

 !توان صخره و تاریکی خشک انباشته شده را در قبر استوار و محکم به کناری نهد؟ زنده نماید؟ آیا می

سرشک منتظر سیمرغ است تا آنها را از مصیبت نجات دهد و هر دو .حاوی در اینجا منتظر العاذر است همانطور که م

اسطوره ققنوس در شعر حاوی با اسطوره العلذر پیوند یافته و از  .ممکن بودن بازگشت و رستاخیز را به تصویر می کشند غیر

های رهایی و فدا  حضرت مسیح یکی دیگر از این اسطوره. های رستاخیز و رهایی و فدا درآمیخته است جا با دیگر اسطوره آن

تر سخن  آن دو را در ساختار هویتی واحد قرار داده است تا در ادای مقصود محکماست که حاوی آن را با ققنوس درآمیخته و 

 گوید 

ی شومی  و بدبختی و زحمت و سنگینی  ی این مرغ سعادت و مدد رسان را حتی مایه سرشک در جایی دیگر سایه.م

 .ی زندگی را بر دیگران تنگ کرده است قوم می داند، طوری که عرصه

 زحضور سیمرغحالیا پر شده هر سو 

 ی مرغان تنگ آمده است زندگی بر همه

 نیز بر مردم شهر

 ی فزای و پر و پیکر سیمرغ شده لحظه

 باشد آن روز چه روز می: گویند همه می

 که دگرباره سوی قاف برآید سیمرغ

 (23:4936سرشک، . م)برگی و تنگی به سرای  قحطی آورده و بی

 : داند و می گوید های پیاپی قوم می کستحاوی نیز وجود العاذر را در جایی مایه ش

 عادَ مغلوباً جریحاً لَن یَطیبَ

 ومَدنی کفّیه أشالءٌ من الحقّ

 (923:4332دیوان حاوی،)هَدی جبهتهِ أشالءُ غارٍ  

هایی از حق است و حدود پیشانی اش پاره  شکست خورده و مجروح و ناخوشایند بازگشت، حدود کف دستانش پاره)

 (های غار

 های دینیازتاب اسطورهب 5-1

ی وافری از داستان  سرشک آشنایی عمیقی با قصص قرآن کریم، تورات، انجیل و تفاسیر و روایات اسالمی دارد و بهره.م

انبیا گرفته است به طوری که داستان آدم، نوح، ابراهیم، عیسی، موسی، سلیمان، خضر و غیره هر کدام در خدمت مضمونی تازه 

آب »اند؛ برای مثال با تصرّف در داستان خضر نبی به جای  انگیز و یا بیان عواطف شاعرانه قرارگرفته خیال یا آفرینش تصویری

کران معرفت و حبّ الهی که حیران شده، به جای جست وجوی آب  آورد شاعر در این بحر بی را می« آب حیرت»، «حیوان

 (24:4936بهار،: )است« ی بی قرار عشق قاره»زندگانی، در پی یافتن 

 ی بی قرار عشق وجوی  قاره در جست

 اقلیم هشتمین ملکوت هفتمین زمین

 «میرا»ی راه و قطب نما  توشه بی

 رانی بر آب حیرت می

 پیش از تو خضرها و سکندرها

 اند خاشاک موج خیز این بحر بوده

 ی بی قرار عشق در جست وجوی قاره

 (431-433: 4936سرشک، .م. )اند پا رو به موج هایش بسیار سوده
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بازگشت به متون مقدس گذشته و به کارگیری آن در شعر عربی، امر رایجی است، و علمای بالغت نامهای مختلفی 

شاعران معاصر عرب، به ویژه پیشگامان شعر نو، هم از این . اند و تاثیر به این پدیده داده( وام گیری)اقتباس، تضمین، أخذ: مثل

شان و پربار ساختن تجربه های نوآورانه و  را در شکل گیری فرهنگ، ژرفا بخشیدن دیدگاههای اند چرا که آن میراث جدا نگشته

 (24:4934رجایی،. )اند دانسته تکامل بخشیدن به آن تاثیر گذار می

ی  در قصیده. های قرآنی رنگی نو به قصیده هایش بخشیده است گیری از قصص قرآنی و تضمین از آیه حاوی نیز با بهره

گوید که به دور از نیاز و پریشانی به زندگی آرام برسد، زندگی آسان و راحتی  حاوی از رویاها و آرزوهایش سخن می« الکهف»

« بدیع السماوات و االرض و إذقضی أمراً فإنّما یقول  لهُ ک ن فیکون»ی قرانی  که غیر ممکن در آن به تحقق برسد لذا از آیه

 :گوید استفاده برده و می

 قلبی ت جسِّدهُ یدیما یَشتهی 

 فی الطین یحفق  ما ت غَیِّبه الظنون

 حورٌ، یواقیتُ، عماراتُ

 ( 412-419:  4332حاوی،)کونی تکون : بضربه ساحرٍ

پریانی، : تپد کنند، می ها آن ها را پنهان می و در گل، هر چه که گمان. هرچه دلم خواست دستانم حاضر کنند)

 (شوند موجود شوید پس موجود می: وگرییاقوتهایی، عماراتی، با تردستی جاد

ی  شعر این دو شاعر لبریز از متون مقدس با وابستگی و سطح متفاوت است، متون مقدس موجود در شعرشان به حوزه

است؛ اما سطوح کاربردشان نیز متفاوت است، این متون در تجربه های هر دو شاعر به   ای وابسته سنت ادبی، دینی و اسطوره

 .ش فرهنگی بوده است، اما به تدریج به کارکردی تاثیر گذار در متن شعری آنها تحول یافته استمثابه نمای

 .های صریح قرآنی بسیار مشهود است در شعر شفیعی کدکنی قرآن کریم و اشاره

 :نور زیتونی که نه شرقی است، نه غربی

 تو، در ظالمی

 آنچان ظالم

 واژه ها را از پلیدی تکرارهای تهی

 شستی میبا نور 

 (311: 4936شفیعی کدکنی، )نور زیتونی که نه شرقی است، نه غربی

 :ی نور است سوره 93ی  نور محض خداوندی، نور خرد و اشراق مستفاد از آیه

اهلل نور السماوات و األرض مثل نوره کمشکوه فیها مصباحُ المصباح فی زجاجۀ الزجاجۀ کأنها کوکبٌ دریٌ یوقد من »

 «....تونۀ ال شرقیۀ و ال غربیۀشجرة المبارکۀ زی

 : هفت سنبله

 سال پار

 ای درون ظلمت زمین، در انتظار دانه

 و اینک این زمان هفت سنبله 

 به روی بوته

 ی صبور زیر آفتاب، هفت چهره

 سال دیگرش ببین

 (133: همان)شمار  هفتصد هزار و بی

ی بقره است که از تمثیل های  سوره 264ی  از ایهمضمون شعر که اشاره به رویش گیاهان در فصل بهار دارد، ماخوذ 

 .قرانی است

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

 512

مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اهلل کمثل حبۀ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۀ مأئۀ حبۀ واهلل یضاعف لمن یشاء 

 و اهلل و اسع علیم

 :ی شیطان سراچه

 ی شیاطین  اگر این کبود خاموش سراچه

 (431: همان)آراست  تن زهرگین به گلبرگ ستارگانش

الجن، شیاطین برای  3-3های  ی شیاطین، استعاره از آسمان است، طبق آیات متعدد قرآن کریم از جمله آیه سراچه

 .شوند ی شهاب رانده می کنند و به وسیله کسب خبر به آسمان رفت و آمد می

قال ما منعک ألّا »: کند لیس را خطاب میخلیل حاوی تحت تاثیر این آیه است آنگاه که خداوند اب« صالة»ی  در قصیده

 (42اعراف، )« خَلقتنی من نارٍ و خلقتَهُ من طینٍ. قال أنا خیرٌ منه. تَسجُدَ اذا أمَرت کَ

 وی قصیده را با سخن بشاربن برد آغاز می کند

 ابلیسٌ من نارٍ و آدمُ طینه

 والطین  ال یَسمُو سُموَّ النار

 یابد  خاک از برتری بر آتش تفوق نمی ابلیس از آتش است و آدم از خاک و

ها و اقتباسهای قرآنی، لذا فایده های زیبا شناختی را محقق ساخته و از به  شعر این دو شاعر پر است از تضمین

ترگشت و توانستند با جسارت و ژرف نگری و  اند، لذا شعرشان تاثیرگذارتر و قانع کننده کارگیری خطاب مستقیم اجتناب ورزیده

مختصر دغدغه های وجودی و عام دوران معاصر دست به تغییر زنند، لذا از رویارویی با قدرت ها و ارزشهای حاکمی که با  بیان

هایی که  گاهی به رمزهایی تکیه می کردند تا برایشان بیان اندیشه ها و دغدغه. شان سازگاری نداشت پرهیز نمودند ایدئولوژی

 .دارند، ممکن گردد

اند  شان موفق بوده ة دینی شعر مورد توجه این دو شاعر بوده و گاه در تضمین های شعری که حوزهشایان توجه است 

 . شدند و تضمین بار اضافی بر متون بوده است گشت و گاه هم به توفیق نائل نمیطوری که تضمین جزء بافت متون آنها می

 گیرینتیجه -3

زبان و . از عوامل اصلی میل شاعران به جهان اسطوره استهای اسالمی های سیاسی و اجتماعی در سرزمینانگیزه

زبان فارسی نیز از . به فضل دین مبین اسالم، به ویژه قرآن حکیم یکی از زبانهای پردامنه و بزرگ دنیا شده است ،ادبیات عربی

و نشیبهای فراوانی را پشت  ادبیاتی دیرینه و بسیار وسیع برخوردار است؛ هرکدام ادوار مختلف و گوناگونی را طی کرده، فراز

ادب عربی وفارسی در دوره معاصر از . سر نهاده، تا به دوره معاصر خود یعنی همان دوره ای که مد نظر ماست، پا گذاشته است

شعر برآمده از احساسات لطیف شاعر است که به صورت واژه ظهور می . بزرگان بیشماری در شعر و نثر سود برده و می برد

ف و احساسات شاعر با توجه به موقعیت و شرایط بیرونی تحدید می گردد آنگاه که شرایط اظهار احساسات دشوار عواط. یابد

شاعران معاصر گاه خود را در شرایط دشوار سیاسی ا اجتماعی و گاه در فضایی می . باشد ناگزیر زبان شعر، نمادین می گردد

شاعران معاصر با درک عمیق . ند و بدین رو به رمزگوئی روی می آورندیافتند که مخاطبان آنان از درک مرادشان عاجز بود

خود به تجزیه و تحلیل وقایع و حوادث موجود در جامعه می پردازند و با ریشه یابی فاجعه ها و مصیبت هایی که گریبانگیر 

آنان با توجه . صه پیکار می گردندبرای براندازی بنیان ظلم و زور، با سالح سخن وارد عر. قشر ستم دیده  جامعه گردیده است

به اختناق حاکم  بر جامعه و فرمان روایی استبداد که آزادی بیان را از مردم سلب می کند، برای بیان مقصود خود به رمز و 

 .پناه می برند تا مگر گوش شنوایی صدایشان را بشنود و جوانمردی به خود تکانی دهد یا علمی در دست گیرد.. .نماد و

آنها پیوند عمیقی با ادبیات واسطوره و نیز . سرشک وخلیل حاوی بسیار چشمگیر است. اب اسطوره ها در شعر مبازت

تا  جایی که  باورها، اساطیر و رخدادهای مهم  در آیینه  اشعارشان . تضمین های قرآنی ودیدی وسیع  نسبت به آن دارند

نهای  پاک و وارسته، فراتر  از  زمان ومکان در شعرشان جلوه ای هر دو به  انسان عشق  میورزند و انسا. منعکس  میشود

سرشک وحاوی دیدی بدبینانه نسبت به زندگی و وضعیت موجود دارند وروحیه یاس بر آن دو غالب .م. اسطوره ای می یابند

است که موفق  سرشک موجودی ناکام.قنوس یا اسطوره رستاخیزی در شعر م.سرشک بیشتر از حاوی است.است اما نومیدی م
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سرشک هرچند که اسطوره . به نجات مردم خویش نمیشود وخبر های مسرت بخش برای دوستان خود به ارمغان نمی آورد،م

را در آغاز برای بیان مقاصد انقالبی خود بکار میگرفت اما طولی نکشید که یاس بر او غالب شد،شعرهایی که در آن از 

در این برهه از زندگی بدلیل عدم تحقق آرزوهای حماسی شاعر در .ن دوران استناکارآمدی ققنوس سخن میگوید حاصل ای

 .جامعه ققنوس را سرزنش میکند ودر واقع ققنوس انعکاس این نومیدی شاعر است

اما حاوی در شعر خود ضمن اعتراف به ناکارآمدی عاذر هنوز بارقه های امید را در دل خود دارد،شاعر با کاربرد این 

ه از دردهای خود ومردمش برداشته است وبه این وسیله آنان را از عقب ماندگی و بردگی بسوی آزادی وخالقیت اسطوره پرد

هر دو شاعر از اسطوره ها بویژه اساطیر .سوق میدهد، شخصیت اسطوره ای او آثاری از ژرف نگری های شاعر را با خود دارد

 . استفاده نموده اند اما با دو رویکرد متفاوت رستاخیزی ونجات بخشی در بیان نابسامانی های اجتماعی
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