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ها در شعر معاصراسطورهمعناییهايدگردیسی
) طبیقی به شعر معاصر ایران و عراقبا نگاهی ت(

رضا کیانی 
دکتراي زبان و ادبیات عربی و مدرس دانشگاه رازي
فاروق نعمتی
راستادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه پیام نو

جهانگیر امیري
انشگاه رازيدانشیار گروه زبان و ادبیات عربی د

چکیده
مند نماید، چرخش جهتشعر امروز جلب نظر میهاي هنري که در تجربۀ هاز بارزترین شاخص

در شعر . در امتداد خیال شاعر و انحراف ناگهانی آن از مسیر باورهاي ضمنی مخاطب استهااسطوره
تخیل شاعر به گسترةر با انعطافی ملموس بهاي متنی،ها، نمادهاي کهن و میراثمعاصر، اسطوره

خواننده به زدةعادتعناییِ دیگرگونی را در برابر دیدة هاي مآیند تا در این مسیر، الیهمیحرکت در
در پوشش هاکارگیري اسطورهبهبا،در این رهگذر، شاعران معاصر ایران و عراق. تصویر بکشند

اي باستانی بخشیده، اما تحول محسوسی وهدر نگاه نخست به زبان شاعران این دو سرزمین، جل،ظاهري
.اندازي قرار داده استرا مورد دستهاآنمعنایی حوزةوجود آمده، که در کاربرد این عناصر به

هایی که به شکل مایهمهمترین بن: مبناي کار نگارندگان در این پژوهش، پاسخ به این پرسش است
هاي معنایی واژگان باستانی عراق، به دگردیسی در الیههاي شاعران معاصر ایران ومشترك در سروده

واژگان نمادین در شعر معاصر ایران و کُهنْ،دهدهاي این تحقیق نشان مییافتهمنجر گشته،کدامند؟
اند و با هاي شاعران، متحول شدهعراق، در جهت تولید معنی، همراه با تحول ذهنی و تغییر تجربه

هاي معناییِ دیگرگونی را در برابر اند؛ تا الیهتخیل آنان به حرکت درآمدهةانعطافی ملموس بر گستر
. خواننده به تصویر بکشندزدةي عادتدیده

.اسطوره، شعر معاصر عربی و فارسی، دگردیسی معنایی:واژگان کلیدي
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مهمقد
و به دنیاي یم، جدا شویم اشود که ما از جهان آشنا و معمولی که بدان عادت کردهجا آغاز میآنهنر، «

زدایی از چیزها و معناي هنر در توانایی آشنایی«بنابراین، .)38: 1389احمدي،(» ناشناخته گام بگذاریم
جاکه شعر آناز . )13: 1385ریما مکاریک،(» نهفته است،اي نو و نامنتظرها به شیوهنشان دادن آن

هاي خود را اسی، اجتماعی و فرهنگی، چارچوباي تحت تأثیر تحوالت سیامروز، بیش از هر دوره
در این مسیر، . کندنیاز از گذشته، احساس نمیها، هرگز خود را بینماید، براي تقویت ایدهتنظیم می

اگرچه قدیمی به نظر -ي سنّت را هاي غبارگرفتهکند که پارچـهشاعر همانند خیاطی زبردست عمل می
ها قرار عاع دوخت نو و بدیـع آنـــشان، تحت الشگی جنسدوزد که کهنگونه میآن-رسندمی
دوران معاصر، نقش یِـی و فرهنگـهاي اجتماعی و تحوالت سیاسبراین مبنا باید گفت، بحران. گیردمی

.شته استها داهاي متعارف و دگردیسی معنایی آناي در تحول کاربردي سنّتعمده
ارزیابی نقد و مورد ها را اي عمیق، موضوع بازسازي سنّتگونهتوان بهاز رویکردهایی که در آن می

ها دخیل آننگی شاعران را در آفرینش دیگرگونۀهاي سیاسی، اجتماعی و فرهگرایشو قرار داد
اي ـه، در راه احیـل به گذشتـشان با توساست که شاعرانعیها در جوامدانست، واکاوي تطبیقی سنّت

.  دارندقدم برمیه، از دست رفتهايِارزش
ها، از طریق ، دخل و تصرّف شاعران معاصر ایران و عراق در بازآفرینی سنّترهگذردر این 

آنان با اعتقاد به . اي بدیع و برجسته بخشیده استدگردیسی در معانی نهادینه شده، به شعرشان جلوه
اي را در و مرسوم، اتّفاق تازههاي کهن در شکل قرارداديبرداري از نمادها و اسطورهکه بهرهاین

دهند و زبان را معنایی عناصر سنّتی را گسترش میمند، دامنۀزند، آگاهانه و هدفساحت زبان رقم نمی
.دهنداز مسیرهاي تکراري سوق میبرند و به سمت انحراف از سطح معمول باال می

تب آمریکایی به تطبیق آن خواهیم توصیفی و با تکیه بر مک-تحلیلیچه در این پژوهش با شیوةآن
هاي هایی که به شکل مشابه، به دگردیسی در الیهمهمترینِ موتیف: پرداخت، بررسی این مسأله است

واژگان منجر گشته،کدامند؟ براي پاسخ به این پرسش باید ببینیم که دریافت آزادانه و معنایی کهنْ
هاي نوین ادبی داشته است؟یبتخیل فردي این شاعران چه نقشی در باروريِ ترک

نیاز هایی بیش از هر چیز،پژوهشچنیندر بیان اهمیت این موضوع باید گفت، ضرورت انجام
شناختی در ادبیات ملل مختلف موضوعات زبانپردازش و بررسی تطبیقیپژوهان بهجديِ دانش
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بر این اساس، هدف .اص داده استی را به خود اختصجایگاه مهمادبی،مباحثامروزه درکهباشدمی
است که واژگان نمادینبرداري شاعران معاصر ایران و عراق از کهنْبهرهکیفیتتبیینپژوهش،ایناز

. رسدنظر میتر بهها ملموسبا استخراج شواهدي تحقّق یافته که زیباییِ تطبیقی آن
ان و عراق و شمار فراوان شاعران این دو وسیع شعر معاصر ایراگفته نماند که با توجه به گسترةن

دوم خی از شاعران برجسته و سرآمد نیمۀهاي برسرزمین، پژوهش حاضر، تنها به تحلیل تطبیقی سروده
و قیصر »سهراب سپهري«، »ثالثمهدي اخوان«: پردازد که عبارتند ازقرن بیستم در دو کشور می

.  »سعدي یوسف«و »عبدالوهاب البیاتی«، »بلند الحیدري«در مقایسه با »پورامین
در بافت شعر معاصر2و الگوهاي کهن1گراییاسطوره

شود، همان چیزي است که در مغرب زمین خوانده می» اسطوره«چه امروزه در زبان فارسی و عربی آن«
ز هر گرفته شده، عبارت ا(Muthos)این واژه با اصالتی یونانی که از. شهرت یافته است(Myth)به

به معنی » سطْر«ي اسطوره، ي کلمهدر عربی ریشه. چیزي است که با الفاظ زبانی و گفتاري ادا شود
ارتباط با الفاظ و گفتار ، بی(Myth)است که به هر نحو مانند معادل غربی خود؛ یعنی » ۀو الکتابّالخط«

)223: 1381مظفري،(» .نیست
هاي و افسانهحقیقیهاي غیربه مفهوم داستاندر آغازاصطالح اسطوره، چه در غرب و چه در شرق،

ذا إنْ ه﴿:در قرآن کریم نیز همین مفهوم از اسطوره اراده شده است. کار رفته استاصل و اساس بهبی
لینإالَّ أس83/مؤمنون(3﴾اطیرُ األو(

١- Mytlologyism

و "فروید"شناسانه ویژه در مکتب روانشناسی و بهي روانبراي نخستین بار در حوزه«، »تایپآرکی «یا»کهن الگوها«اصطالح -٢
ها عالوه بر بعد آگاه و هوشیاري که دارند، بعدي ناخودآگاه ها و جامعهآنان بر آن بودند که انسان. پیدا شد و پرورش یافت"یونگ"

ترند، تر و ابتداییها عاطفیها و جامعههرچه انسان. ها استها و رفتارهاي آنز حرکتي بسیاري او نابهشیار نیز دارند که مبدأ و پایه
-ها دربرمیي ناخودآگاه آنهــــــع را جنبــــــــسوم شخصیت افراد و جوامجا که گاه دوتر است؛ تا بدانها قويبعد ناخودآگاه آن

ع را از آن خود ــــــــاز باورها، پندارها، اعتقادات و خاطرات ازلی افراد و جواماي وسیع و عمیق این بعد ناخودآگاه، مجموعه. گیرد
و »الگوهاي کهن«ترین مظاهر این ابعاد ناخودآگاه قومی، از مهم. گذاردها اثر میسازد و بر فکر و زبان و حرکات و سکنات آنمی

دهند و هر ملّتی، مذهب و هنر و عرفانِ خود را بر بنیاد انبوهی تشکیل میي اکثر ادیان و هنرها را هستند که پایه»اينمادهاي اسطوره«
)166: 1380محبتی،(» .دهدها به خود هویت، معنا و ماهیت مینهد و با یاد و باور آنبنا می»کهن الگوها«از همین 

.هاي پیشینیان نیستز افسانهاین ج-3
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با در همین اواخر،ن پژوهندگا«که چنان ادامه داشت، تا ایناز مفهوم اسطوره هممحتومرِاین تصو
کم از و کماي در اسطوره یافتندهاي تازهها با یکدیگر، ویژگیو قیاس آنمللي دقیق اساطیرمطالعه

 224: 1381مظفري،(» .بیرون آمدند» اصل و اساسهاي بیداستان«حد(
؛ بیانی منسجم دهد، برشی از واقعیت را نشان می»روایت«یا » نماد«اسطوره در ساختار و شمایل یک «

خواهد واقعیت را با ساختاري راستین بنمایاند؛ تا با یک اشاره، پیوندهاي از هستی بشري است که می
) 173: 1370گورین و دیگران، (».آورند، نشان دهداساسی و نمایانی که واقعیت را براي بشر فراهم می

» .قیقت نیست، بلکه تنها راه آن استي حراهه به جادهبیاسطوره، راهی نادرست و«اساس، براین
و روساختش افسانه ،آن حقیقت و تاریخساختاسطوره، بیانی است که ژرف«، رساتربه تعبیر )همان(

)86: 1383شمیسا،(».باشد
اي که گونهبه«گردد؛ موقعِ اسطوره در شعر امروز، به باروريِ واژگانی منجرمیمند و بهکاربرد هدف

اي را به طرز زیبایی ها و باورهاي اسطورهها، آیینهاي پر رمز و راز اسطورهنند جنبهتواها میواژه
در روزگار ما و در عصري که بشر، همه چیز را به «)174: 1387بانوکریمی و رضایی، (» .بازتابانند

ي را خلق یابند؛ ادبیات معاصر دیگر اسطورهانگرد، دیگر اساطیر مجال پیدایش نمیي تعقّل میدیده
)171: همان(» .پردازدها میتر به بازآفرینی آنکند، بلکه بیشنمی

هاي معناییِ متعارف و مورد ي اساطیر، الیهروز شدهشاعران معاصر ایران و عراق با بازآفرینیِ به
هاي ننمایند و از راه تقابل جهان اساطیر با دنیاي امروز، بحراور خارج میانتظار خوانندگان را از د

اگرچه ،رسد کهذکر این نکته ضروري به نظر می. نماینداجتماعی دوران معاصر را برجسته می- سیاسی
، اما چنین افراطی در اندبسیار کردهاستفادة، هایشان از اساطیر کهنشاعران این دو سرزمین در سروده

هاي نوینی که به جهت نگرشکس،عرباي شدن زبان آنان منجر نگشته، بلکه، نه تنها به کلیشهکاربرد
در واقع، شاعران ایران و عراق با .کالم را چند برابر نموده استتأثیر،در پشت این اساطیر، پنهان شده

زنند و افزون بر زنده کردن و ها در بافت شعر معاصر دست میوري از اساطیر کهن، به بازیافت آنبهره
- هاي سیاسیها و استنباطدریافت-شودملّی و باستانی میکه موجب ماندگاري فرهنگ-شان، یادآوري

ین دارد و در نتیجه، رمزآمیز طوره، بیانی نمادــاس«چراکه . دهنداجتماعی خود را به مخاطبان انتقال می
.برداري نمایدتواند بر مبناي عالیق و منافع خود از آن بهرهشاعر میبنابراین،) 189: همان(»است
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ی به شمارــخرویدادهاي تاریطوره، روایت کنندةــکه اسبا آن«مه باید اذعان کرد، قدـبا این م
گذاري آن در ادبیات عصر حاضر، دیگر صحت و درستی تاریخی، علمی یا رود، مبناي ارزشمی

ین آفرینی نوسازد، زبان نمادین و مضمونمند میچه اسطوره را ارزشاش نیست، بلکه آنعقالنی
)189: مانه(».است

ايهاي اسطورهزدا در کاربرد شخصیتهاي آشناییموتیف
بریم، کار میرا براي آن به» مایهبن«جا معادل شود و ما در ایننامیده می1»موتیف«چه در ادبیات، آن

درپی در اثر ادبی، از خود ردپا موضوع، تصویر، طرح یا الگوي اصلی که با ظهور پی«: عبارت است از
)117: 1385دانشورکیان و امامی،(» .بردزیباشناسی آن را باال میگذارد و جاذبۀمی
زندگی طور معمول از زمینۀاغلب الگوهایی هستند که به«هاي برگرفته از اساطیر، مایهاین زمینه، بندر

عیتی، در چنین وض) 162: 1385سالجقه،(» .شوندواقعی جدا و در فضاي آثار ادبی پیوسته تکرار می
بخشد و ها حیانی دوباره میاساطیر کهن، به آنهاي امروزین در جسم سالخوردةشاعر با تزریق اندیشه

.دهداندازي قرار میها مورد دستهنجارین برخورد مخاطب را با سنّتشیوة
ترین عامل تغییر رویکرد شاعران نسل جدید عرباساسی«منتقدان شعر معاصر عرب بر این باورند که 

هاي اسطورهاي، تأثیرپذیري از شاعران غربی و ویژه چهرهبه-هاي سنّتی به سنّت و چهره
، و 16-20: 1990رزوق،: ك.ر(» .بوده است) 1965-1888(»الیوت.اس.تی«خصوص شاعر انگلیسی به

)40- 144: 1980جیده،
معاصر ایران و عراق جاي اند و در فضاي شعرهایی که از اساطیر کهن اخذ شدهمایهدر این رهگذر، بن

هاي سیاسـی و تحـوالت اجتماعـی این دو سرزمین، در کارگاه خیال اند، به تأثیر از بحـرانگرفته
به بیان دیگر، . اندمعنایی زبان را برجسته نمودهاند و گسترةاندازي کردهشاعران، پوست

هاي کردهاي معنایی، همگی از دغدغهاي در نزد این شاعران با دگردیسی در کارهاي اسطورهشخصیت
.  نالند و خواهان آزادي سیاسی و عدالت اجتماعی هستندمشترکی می

هاي شاعران ایران و عراق، در ارتباط هایی هستند که با نفوذ به فضاي سرودهاساطیر زیر از جمله موتیف
:اندرفتهکار مفاهیم جدید بهها در حوزةاجتماعی آن-با اندیشه و نگاه سیاسی

امروززندگی سیاسیایی انقالبی، اما ناکام در عرصۀسیزیف؛ چهره

١- Motif
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اي است رنجور که خدایان بر او حکم کردند که اسطوره«در کاربرد متعارف و مرسومش »سیزیف«
ه رسد، سنگ از باال به ته درکه به قلّه میگاهتخته سنگی بزرگ را از ته دره به باالي کوه ببرد، اما آن

ه تا به حال، ـبراین مبنا، شاعران از گذشت)77- 78: 1983،ۀخشب(» .غلتد و این کار پیوسته ادامه داردمی
.اندکار بردهگردد، بهپایانی که در پیِ آن، ثمري عاید انسان نمیاین اسطوره را براي بیان رنج بی

در شعر » سیزیف«دیگرگون اسطورةیابیم که کاربردهاي معاصر ایران و عراق، درمیبا تأمل در سروده
هاي معمول ما را تا فرضبرخی از شاعران این دو سرزمین با تأثیرپذیري از اوضاع سیاسی ناگوار، پیش

در ذات خود، معناي نوعی » سیزیف«رةبدین معنی که، اگرچه اسطو. کشاندحد زیادي به چالش می
کالبد فردي انقالبی که در تبعید بهد چنین شخصیتی در کاربردهد، اما حاصل را به ما انتقال میرنج بی
اي کند، به این اسطوره، چهرهدست و پنجه نرم میرنجدرد و برد و براي رهایی از آوارگی با سر می

گر و راهزن پادشاهی ستم«خود ايِاسطورهدر شناسنامۀ» سیزیف«به بیان دیگر،. سیاسی بخشیده است
و حکم باال بردن تخته سنگ به باالي کوه، مجازاتی بوده به استبردهبه یغما که مال فقیران رابوده

» سیزیف«بنابراین، اسطورة) 78:همان(» .حقّ که از جانب خدایان براي تنبیه او در نظر گرفته شده است
انسانی را عرضه از شخصیتپذیرسازشاي در اصل، کارکردي نمادین داشته که چهره

؛ مجازاتی که با وجود تالش مال ناروا، مستحق مجازات گشتهدر پی مرتکب شدن به اعدارد که می
ي در شعر اشخصیت اسطورهاین این در حالی است که . نهایت ادامه داشته استتا بی،ويفراوانِ

ین کاربرد امروزکشد، اماهایی از رنج مستمر و تالش بیهوده را با خود به یدك میمعاصر، اگرچه مایه
و اي نمادین از فردي انقالبیهاي سیاسی شاعران پیوند خورده و چهرهکه با دغدغهآن به این سبب 

کند، با کارکرد مل میـگناهی، رنج تبعید و آوارگی را تحهیچدهد که بیرا ارائه میناپذیرسازش
. تفاوت یافته است،متعارفش

سر ي سیاسی مبارزانی که در آوارگی بهاست که دغدغهدر این زمینه، عبدالوهاب البیاتی بر این باور
، هر برابر است»سیزیف«با رنج ،تبعیدهايها براي خروج از مشقّتي آنبرند، با وجود تالش پیوستهمی

:، قابل مقایسه نیستاياسطوره» سیزیف«پذیرسازشناپذیر آنان با شخصیتچند شخصیت سازش
، یدحرِجها العبیدللوادي،الصخرة الصماء/ !شِ العنیدحومنْ مخْلَبِ الْ/ فراروتى الْمعبثاً نُحاولُ أیها الْ

)1/181: 1995:البیاتی(ی الشَّریدفنْمالْورةِفی ص/ ، منْ جدیددیدیبعثُ منْ ج»سیزیف«
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سنگ سخت ،ردگانب!کوشیممیخوي وحشیِ ستیزهبیهوده براي فرار از چنگالِ،ردگاناي م: (ترجمه
.)شودتبعیديِ آواره زنده میقالبِدوباره در »سیزیف«. غلتانندرا به ته دره می

انسان معاصر حاکم بر جامعه، بهناگوار سیاسیبا تأثیر از اوضاع » سیزیف«بینیم، اسطورةکه میگونهآن
.گذراندعمر می،تبعید و آوارگیسختیِاشاره دارد که در

را چاشنی »سیزیف«اسطورة،»کتیبه«اي با عنوان در منظومهثالث نیز همانند البیاتی،مهدي اخوان
آزادي سر يِغمهن،نماید که رنجور از تبعید و آوارگیمبارزانی میهاي آزاد اندیشانۀاندیشه

در تبیین و »سیزیفی«مایۀثالث، با دروناخوانمندترین سرودةتوان شکوهرا میاین منظومه«.دهندمی
ساختارِ کالمیِ «) 91: 1389،روزبه(.»تجسم جبر سنگین بشري، و به تبع آن یأس سیاسی به شمار آورد

از رهگذر همین . ، تلفیقی است از اسلوب زبان پر صالبت کُهن و برخی امکانات زبان امروز»کتیبه«
فته است و هم در تجسم فضایی عینی و اساطیري توفیق یا-تلفیق، شاعر هم در تکوین فضایی تاریخی

»سیزیف«داند که همانند ثالث میمعاصر در شعر اخوان» سیزیف«اگرچه، )92: همان(» .عاطفی
را فراگرفته، اما این یر است و احساس پوچی تمام وجودشناپذدرپی و پایانهایش پیگذشته، رنج

- و به مضمونی سیاسیشودمتعارف خود جدا میاسطوره در بخشی از کالم شاعر، از مفهوم فردي و 

رهایی شخصیِثالث، انگیزةدر شعر اخوان»سیزیف«به بیان دیگر، اسطورة. پیوندداجتماعی و تازه می
براي کند که اي را بیان میزده، اوضاع ناگوار مردم سیاستهدیگرگونزند و با رویکردي را پس می

آوررعبخواه در فضاي ین رویکرد نوین، مبارزان آزاديدر ا. کنندآزادي اجتماعی کوشش می
ي خود، مردم را به برداشتن بار سنگین استعمار و دگرگونی اوضاع ناخوشایندي وقفهجامعه، با تالش بی

:نماینداند، تشویق میکه به آن گرفتار شده
زن و مرد و جوان و /هیو ما این سو نشسته، خسته انبو/تر، انگار کوهی بودفتاده تخته سنگ آن سوي

به سویش /خواهیکشیدت سوي دلاگر دل می/ زنجیرو با/ همه با یکدیگر پیوسته، لیک از پاي/ پیر
و /باریدشبی که لعنت از مهتاب می/ ....تا زنجیر/ جا که رخصت بودتوانستی خزیدن، لیک تا آنمی

تر از ما بود، لعنت کرد گوشش گینیکی از ما که زنجیرش کمی سن/ خاریدکرد و میپاهامان ورم می
لعنت بیش بادا گوشمان را، چشممان را نیز، باید «: و ما با خستگی گفتیم/»باید رفت«: را و ناالن گفت

یکی از ما که زنجیزش رهاتر بود، /جا بودو رفتیم و خزان رفتیم تا جایی که تخته سنگ آن/ »رفت
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: 1344ثالث،اخوان(1»که از این رو به آن رویم بگرداندکسی راز مرا داند«/گاه خواندباالتر رفت، آن
11 -9(

اند اند و چنان دل به آن بستهچشم به تخته سنگ دوخته،وقتی که زن و مرد و پیر و جوان«در شعر باال، 
که بالفاصله اي سر و کار داردخواننده با یک متن اسطوره،...اند وکه انگار با آن تخته سنگ یکی شده

اي اسطوره؛ متنی که در آن ) 360: 1391لی،حسن(» آوردرا به خاطر می» سیزیف«اي اسطورهمفهوم
و اوضاع را به دپوشاي نوین بر تن میي شاعر، جامههاي سیاسی جامعهکهن با تأثیرپذیري از بحران

.ساخت آن حقیقت و روساخت آن افسانه استدارد که ژرفاي عرضه میشیوه
واسطۀ غم غربت و تبعید بر چهرة، با اشاره به زخم دیرینی که بهزیریز در سرودةبلند الحیدري ن

بهره گرفته و انسان نوع بشرپایانبیبراي بیان رنـج»سیزیف«ورةـه، از اسطـاحساسش نقش بست
:ها سرسختانه در تکاپو استبراي رهایی از آنبیند کههایی میامروز را گرفتار مشقّتزدةسیاست

ساعالْیبرید! /رِاذا تُم؟...ید /نیا بِنْأنا عالدنْمأى بعطَأخْ/ یدفَالشَ/ ...أت ،کمنْ جا مدید /تمحیورةٌطُأس
وهرٌدبعتحملُ/ یدهاألرضلذا الطَّهرید...... /یزلْو هاسیزیفُلألرضِلم /وماذا تُتجهلُ/ رةٌخْص؟رید!و...

)213- 214: 1993الحیدري،(
در [تردید، بی... خطا کردي. امگشتهبسیار دوردنیا ]این[خواهی؟ من از چه می! رساناي نامه: (ترجمه

ن آن ـکه زمی]جدایی[گردد و روزگار دورِحو میــاي مطورهــاس. وجود نداردجدیدي چیزِ]دنیااین
سنگی براي سیزیف و تخته،سرزمین]این[نماید و همچنان تحمیل می)خود شاعر=(را بر این فراري

)... و! خواهی؟دانی چه میتو نمی. خود دارد
تعمیم با،گذردمیاشزدهبحرانتأثیر اوضاع ناگواري که بر جامعۀتحتبینیم، شاعر که میگونهآن

و اندوهیرنجدر را شان هاي سیاسیمعاصر، دغدغهدردمندهايبه انسان» سیزیف«ي نمادین اسطوره
.ي آنان تحمیل نموده استخاطر افسردهبرتبعید و آوارگی داند کهمی

- اي و امروزي دیده میها و اصطالحات محاورهها و اصطالحات کهن با واژهلث، همنشینی واژهثادر بسیاري از شعرهاي اخوان«-١

سیل و خیل «، »گروهی شک و پرسش«، »جفت«، »توانستی خزیدنمی«، »فتاده«کلمات و ترکیبیاتی از نوع »کتیبه«ي در منظومه. شود
کردند، بوي ، و اگر به تنهایی در شعري کالسیک ظهور میکه حال و هواي کالسیک دارند» شط علیل«و » شط جلیل«، »خستگی

، »همان«، »مکید آب دهانش را«، »چه خواندي هان؟«، »زبان تر کرد«شد، در کنار کلمات و تعبیراتی چون ها بلند میکهنگی از آن
- حسن: ك.ر(».آفریننداي میازهي رنگین و تاند، پردههاي دیگري آورده شدهها و زمانکنند و با عناصري که از مکانظهور می

)  142: 1391لی،
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اعرانی دهد که شدر شعر معاصر ایران و عراق نشان می» سیزیف«ي نگاهی تطبیقی به کاربرد اسطوره
کل نمادین، ـاند به ش، سعی کردهاسطورهاین الحیدري، اگرچه با الهام از مضمون والبیاتیهمانند

رمزي يبعد،که باید به این اسطورهگونهاند آنخویش را بازگو نمایند، اما نتوانستهامعۀتراژدي ج
ي ی است که مهارت ویژهاین در حال. ببخشند تا بتوانند درك مخاطب را با درنگ مواجه سازند

ي که بدون اشارهریزي شده پیاي گونهبه،»سیزیف«ي ثالث در پردازش نمادین مضمون اسطورهاخوان
تا این ؛دـدهه را با زبانی سمبولیک انتقال میـهاي سیاسی و اجتماعی جامع، بحرانآنصریح به نام 

.گردددركقابـلتري براي مخاطببیشلـو تأموره با درنگــاسط
شخصیت هاي امروز شاعران ایران و عراق در مقایسه با معاصر در سروده»سیزیف«به طور کلّی،

د، اما از نمایناپذیر بشر را ارائه میهاي پایانهاي مشترکی از رنجمایهرنگکهاین، با ي آنگذشته
:راه یافته استه، تحولـي معنایی این اسطوره نسبت به گذشتجهات زیر، در الیه

احترامی به خدايِ خدایان؛ سیزیف به علّت بی«ها آمده، که در سرگذشت اسطورهچهبر مبناي آن.1
. کوه شدۀــاي از گودالی عمیق تا قلّل صخرهـشاي راز وي، محکوم به مجازات حمـو اف» زئوس«یعنی 

رود، ولی هر بار در آخرین لحظه، گذارد و به سمت باال میگویند او این سنگ را بر دوش خود میمی
نهایت انجام دهد تا به نتیجه برسد که هرگز بایست این کار را تا بیاو می. غلتداین سنگ به پایین می

اي که بر وي ارادهبنابراین، این اسطوره رمزي است از عجز انسان دربرابر. هم به نتیجه نخواهد رسید
با »سیزیف«این برداشت متعارف از شخصیت مقایسۀر د)273: 1385کندي،دیکسون. (حاکم است

کاربرد امروزین آن باید گفت، اگرچه این اسطوره در نزد برخی از شاعران ایران و عراق همانند 
ثمر اشاره دارد، اما شاعران این دو سرزمین در اصل اسطوره دخل و کاربرد معمولش به تالشی بی

. اند که پیش از این وجود نداشتجدیدي بر آن حمل نمودههاي اند و داللتتصرّف ایجاد کرده
تن کوشیدمید؛ یعنی یــرسجه نمیــخره را حمل کند و به نتیــصکرداي تالش میطورهـاس»سیزیف«

»سیزیف«، این در حالی است که بودعنوان مجازات عملش بر وي تحمیل شده به ذلّتی بدهد که به
و استعمارگرانکند که از ذلّت زورگویانثالث تالش مییدري و اخوانالبیاتی، الحشاعرانی همچون

.؛ اگرچه به نتیجه هم نرسدرها شود
و است، ولی سیزیف البیاتی، الحیدري) هادس=(اي در عالم مردگان فضاي حضور سیزیف اسطوره.2

.گذراندعمر می،ثالث در فضایی جدید به نام تبعیدگاهاخوان
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ثالث کوشش و اخوانالبیاتی، الحیدري»سیزیف«ي شخصی دارد، اما در اي جنبهسطورها»سیزیف«تالش .3
اي، مشکلی کامالً شخصی است، اما اسطورهِ»سیزیف«به عبارت دیگر، مشکل . گروهی مورد اهتمام است

آن ازبرد، شخصی نیست، بلکه دردي است عمیق که آحاد مردم معاصر از آن رنج می»سیزیف«دردي که 
.رنجور هستند

هاي سیاسیسفیر رهایی انسان معاصر از رنج1زرتشت؛
ثالث از اوضاع ناخوشایندي که بر یأس و بدبینی برخی از شاعران معاصر ایران و عراق همانند البیاتی و اخوان

ن اي دینی همچوچنان است که دو شاعر دست به دامن اسطورهفرما بوده، آنآلود جامعه حکمفضاي خفقان
ثالث به در نزد البیاتی و اخوان» زرتشت«ي از اسطورهبرداريالي بهرهکه از البهظریفینکته. اندشده» زرتشت«

به ناگاه تغییر چهره دینی این اسطورهشخصیتآید، آن است که چشم می
ا به عدالتی پآید که براي از میان برداشتن ظلم و بیدهد و در شمایل یک سفیر سیاسی درمیمی

توایی ـمحوزةـاي، در حقیقت حطورهــهاي اسچنین چرخشی در کاربرد نمادین چهره. نهدسیاست میعرصۀ
نایی در ارتباط است؛ چراکه مخاطب ـدهد و به نوعی با هنجارگریزي معزبان را مورد تاخت و تاز خود قرار می

اي حاکم بر شعر او دارد و ـضـنسبت به شاعر و فی کهـه به شناختـهایی، با توجطورهــپس از برخورد با چنین اس
ي معنایی این هایی در جهت گسترش دامنه، به تأویلگذرده میـنیز با در نظر گرفتن اوضاعی که بر جامع

.زندها دست میاسطوره
-ان معاصر از رنجآور رهایی انسهایی است که در نزد البیاتی با کاربردي دیگرگونه، پیاماز اسطوره»زرتشت«

، زرتشت یا به قول خود او »چنین گفت زرتشت:هکذا قالَ زرادشت«ي البیاتی در قصیده«. هاي سیاسی است
دهد و کشد که معادل خودش است که احوال جهان و عذاب بشري، وي را آزار میي را به تصویر میا»زارا«

خویش را از ۀ؛ تا وجدان آشفت)71: 1384،يالضاو(»آیدهاي آنان برمیلذا در پی رهایی و کاستن درد و رنج
:این بابت آرام نماید

١-»« .
ّهحق، به»««

 . :
 . ....«). :

٣١٢-٣١٥: ١٣٨١(
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مفی الص یغرقُ العالمج یرتدو توادنْالرّیحِ ملَى أبلِ الْقَهوکاً عوابِ لَیفَ/مینادیغَنّوها ونادیک مان حضَکهارات
نْ منْفى تقضی خطوك م/ ریدت طَا أنْهو/ ماً، صفراًدعیلۀُ مرَّتاللَّذهه/یلبِاء السنَأببون وحمالْو/ حیناتفَزاة الْغُالْ
)2/205: 1995:البیاتی(خبرینمیون الْى عنْفَى مإلَ

آیندگان بازشبِباد پا، رنجور و ضعیف بر درگاهجهان در خاموشی غرق است و اسبِ: (ترجمه
. خوانندتو را می،فاتح و عاشقان و در راه ماندگانجویانِجنگهايِنتمدخوانانش و کاهنانِگردد و آوازهمی

را از تو جاسوسان ردپايِاین شب، دست خالی و پوچ گذشت و تو اکنون صید و شکاري هستی و چشمِ
.)گیرندمیتبعیدگاهی به تبعیدگاهی پی

بخشی است که بودي، زرتشت همان نجاتدر برابر این رنج غربت و تبعید و نا«در جهانی این چنین ناگوار و 
شان یاري نماید؛ ها را در گذر از رنج و محنتخواهند، تا آنگاهش را میستمدیدگان فرود آمدن وي از عزلت

)71: 1384،يالضاو(: »که قبل از این با کودکان زرتشتی چنین کرده استچنان
؟وسِجمالْالُفَاه أطْا نادمکَنادیک وی»زارا«ى یهبطُ تَمفَ

تَفَمعلُ اإلنْتَشْى یانُسورةِی الثَّفالْوحوامۀِبدقِلْخَالْووإعالْارِص2/206: 1995:البیاتی(؟یقِرِح (
ی آدمی در به کَزند؟ تا آید و تو را همچون کودکان زرتشتی صدا میزرتشت چه وقت فرود می: (ترجمه

)شود؟ور میو تندباد آتش، شعلهخلق آتش انقالب و عشق و گردابِ
سازد، تغییر ناگهانی چهرةاندازي عمیق مواجه میرا در نزد البیاتی با دست» زرتشت«که کارکرد معنایی چهآن

در » «زرتشت«، به تعبیر دیگر. فریادرسی کامالً سیاسی استشمایل دینی به طوره از هیأت یک منجیاین اس
ي دینی نیز اي عربی نیست و در حوزهبخش باشد، چون وي چهره، نجاتتواند براي شاعرسطح قومی نمی

»ت کاهش یافته، از نظر انسانی نیز کارکرد » زرتشتعادي، زرتشتی است که تأثیر وي پس از اسالم به شد
تی و ها نبوده است، اما با این همه، البیاتی دوسسنگ حضور پیامبران و تأثیرگذاري آنهیچ وجه همبه» زرتشت«

اي اظهار اعتمادش را نسبت به این شخصیت اسطوره
:یابددینی وي، نجات در سطح سیاسی را در او میو با گریز از چهرة)71: 1384،يالضاو(»داردمی
؟»زارا«ى یهبطُ تَفَم /سمکَماً فی یخَد هیطمِ الْالدارِجأقْمي وح ضَارارالْاتجیدل /حي إلَارِالً نَامى عرٍ ص
جدَید/راعمطَی وی النَّنی الْائینزِح /وبی الَّاتیِکَملّلْها الدتی بصیحات طُم وور الْیبرِحی الْفذکْ/ فىنْمورى یاس1ینم

) 205-2/206: 1995:البیاتی(

هم شاید شخصیت » یاسمین«هم خداي ایرانیان بوده است و » آتش«. را به لفظ فارسی زرتشتی آورده است» زارا«لبیاتی، شخصیت ا«-1
)  72: 1384الضاوي،(» .هاي نزدیک در قصیده به آن اشاره داردکه بافت و قرینهحقیقی باشد که در دل شاعر است؛ چنان
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ي و مهتاب درخشان ي خونِ جارکه در دستش، رشتـهیزرتشت کی فرود خواهد آمد؟ در حال: (مهـترج
هایم را برد و سرزمین دور افتاده و اندوهگینم و نالهکه آتشم را به دوران جدید میهاست و در آن حالتمـدن

.)هاي دریایی در تبعید و یاد یاسمین را مراقب استاند و بانگ پرندهکه به خون آغشته
-ثالث نیز همانند البیاتی، متناسب با انگیزهدر شعر مهدي اخوان» زرتشت«چگونگی برخورد با شخصیت دینی 

-ثالث پس از اشاره به ساز بی، اخوان»آخر شاهنامه«ي در سروده. گرددهاي سیاسی، دچار تحول معنایی می

-ي ایران گریز میخیزد، به گذشتهفکران امروز جامعه برمیشاعران و روشنآلودنوازي یأسکه از چنگقانونی

:آوردگونه به زبان میتنهایی خود را اینزند و غم غربت و 
پیر/ قانونبیاین شکسته چنگ چنگی شوریده رنگ بیندگاه گویی خواب می/ رامِ چنگ/ خویش را در بارگاه

زارانِ پاك و روشنِ مهتاب در چمن/ اندازِ شاد و شاهد زرتشتطرفه چشم/ پر فروغِ مهر
یاد ایامِ / بیندمحراب میبر جبین قدسیِ/ -هايِ مرده در مردابکاروانِ شعله-/ هاي دروغینیروشنی/ بیندمی

)79-80: 1375ثالث،اخوان(.غمگینِ غربت راقصۀ/ سراید شادمی/ شکوه و فخر و عصمت را
اي ایرانِ عصر مشروطه را به چنگ شکستهي هرج و مرج زدةفکران جامعـهباال، شاعر خود و روشندر سرودة

در زبان رمزآلود و غیرصریح . اندنوا گشتهقانونی همکه با ساز بییه نموده استتشب
بین شاعران، هنرمندان و مبارزان روشنست از وجود باطنی و ناخودآگاه همۀاین چنگ، نمادي ا«ثالث اخوان

یري ـبه تعب) 123: 1390نوري و کنجوري،(» .اندخویشق، ضمیر بیدار و صداي رسايِ جامعۀصادکه نمایندة
گر آن است ، بیان»قانونبی«ترکیب . رف زمانه استشکسته، بر خالف قانون و عفریاد چنگ«توان گفت، می

: همان(» .تواند کوك باشد و بهنجار، نوا سر دهدشکسته نمی» چنگ«نالد؛ چرا که ، خارج از پرده میکه چنگ
ثالث، آن را به هاست که اخوانریختگی ارزشیدي و درهمنوم«، طور کلّی فضاي حاکم بر سروده باالبه)135

. دهدغمگین غربت سرمیقوم، چنگی شکسته دارد و قصۀآوازخوانِ شاعر یا. کشدصورت واقعی به تصویر می
باستانی و تاریخی ایران برگردد وش باعث شده که شاعر به گذشتۀ.هـ1332مرداد سال28یشکست جنبش ملّ

در » چنگ«)308: 1389شریفیان،(» .، دردهاي خود را تسکین نهدآمیزافتخاره بردن به گذشتۀبدین گونه با پنا
بختی انگیز، شاعر به نگون، با این سفر خیال»مهربارگاه پر فروغِ«ثالث، سفري دارد به اخوانتخیل شاعرانۀ

و شکست خوردند،فاتحان عربزند که سرداران ساسانی با آن همه افتخار دربرابرایران در گذشته گریز می
مشروطیت را با ي ایران دورةزدهي بحراندر واقع، شاعر جامعه. خاموش گردید»زرتشت«هاي آتش شعله
ي پایانی ناخوش بود بر نماید که در آن ناکامی ایرانیان ساسانی در برابر اعراب، به منزلهاي مقایسه میتهـگذش
اي ثالث از شخصیت اسطورهکه به کاربرد معنایی اخوانچهآن. بودند»زرتشت«ي ایرانیان که بر دین نامهـشاه

:اي بدیع و برجسته بخشیده، آن است که، جلوه»زرتشت«
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معاصر »زرتشت«، -اي کامالً دینی بوده استکه چهره-باستانی »زرتشت«اصیل شاعر برخالف شخصیت. 1
- توصیف می-استاو گرد آمدهشخصیتدردینی-ي سیاسیاي از یک چهرهکه آمیزه-را با نگرشی نوین 

ي ي ایران، او را بر آن داشته که اسطورهزدهي بحرانثالث از جامعهبه بیان دیگر، یأس و بدبینی اخوان.نماید
هاي جا دهد که از واژگانش، بوي تند معروفش، در ساختار عبارتدینیرا با حفظ چهرة»زرتشت«دینی

.رسدمشام میسیاست به
هاي امروزي ي باشکوه ایران، وي را بر آن داشته که با بدبینی تمام به آیینبازگشت عاطفی شاعر به گذشته.2

»هاي مرده در مردابشعله«و نورشان را بسان »فروغی کاذب«ها را بتازد و روشنی محراب برخی از این آیین
.بپندارد

ی یا مطلوبی رؤیایی در امور دینیناتوان در امور سیاسبودا؛ مسؤولی 
. گردد؛ یعنی روشنی رسیده باشد، اطالق می»بودهی«لقبی است که در مذهب بودایی به هرکسی که به » بودا««

بدیل و باکیاست که ترك لذّت نموده و تمام هم و غم خویش را به ارشاد رهبري است بی» بودا«در اساطیر، 
) 78-126: 1984مظهر،: ك.ر(» .معطوف داشته استگیري از بینوایان،مریدان و دست

هاي اصلی و قدیمی خود را حفظ اي از مایهدر شعر معاصر، اگرچه بخش عمده» بودا«اي شخصیت اسطوره
دارد، اما از آن جهت که با تمام توان در راه اهداف واال قدم برمینموده و گویاي شخصیتی است مقدس که

ي معنایی زبان را به چالش ي مفهوم نمادین آن توسعه یافته، حوزهف دنیاي امروز، دامنهتحت تأثیر عوامل مختل
. کشانده است

برخالف اي که نسبت به بینوایان و تهیدستان دارد، امادر شعر البیاتی، با وجود توجه ویژهي معاصر»بودا«
-که به دزدان اجازه میايگونهاي است؛ بهدهلو که فریفتنش، کار بسیار سافردي است سادهاي، ي اسطوره»بودا«

:زارهاي مردم را به سرقت ببرند و آرامش را از آنان سلب نماینددهد تا به راحتی گندم
أم إنَّ لُ/ سِقَرَأتاً جصالْ/اقَعاً أفَائ عم جاءالشَّحاجِ وجّتاء والْتَاقْفَ/ راقالط حممعبف دی سغَ/ کینهوابفاقِی الرّو /

مذُنْوالْذلکیلَمِو ،اآلفاقُحلِتَکْتَم /وقَولُ الْقُالحمالْحِ وِشاقُع /ع205-2/206: 1995:البیاتی(»بوذا«نِ ی(
با حجاج و زمستان و خُود آمد؛ معبد را در آرامش نابود . دیروز خواندم که دزدي گرسنه بیدار شد: (ترجمه

.)اندنکشیدهزارها و عاشقان به چشم بودا سرمه و از آن روز تاکنون، آفاق، گندم. هان شدکرد و در ایوان پن
ي »بودا«در کاربرد متعارف شخصیت ایجاد دگردیسییابیم که شاعر با با تأمل در محتواي پاره شعر باال، درمی

لو و د مسؤولی دلسوز، اما سادهعنوان نما، از آن به-هاي ذاتی او بوده استیژگیکه کیاست از و-اي اسطوره
.نمایدي امور معاصر یاد میناتوان در اداره
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ی یرا رؤیا» بودا«بیند، سهراب سپهري پذیر، اما ناکارآمد میرا رهبري مسؤولیت» بودا«برخالف البیاتی که 
. رك واقعی آن برساننداند تا شاعر را به دي ادیان و مقدسات دست در دست هم نهادهکه همهآل،ایدهداند می

و دراز کشیدن در بستر »انجیل«، با سر نهادن بر بالش »قرآن«نمادي است که شاعر در کنار » بودا«به بیان دیگر، 
:پروراندآن را در سر می، آرزوي خواب دیدنِ»اوستا«انداز و آرامیدن در زیر روي»تورات«

و زبر پوشمقرآن باالي سرم، بالش من انجیل، بستر من تورات، 
)97: 1389سپهري،(1آببودایی در نیلوفر: بینم خواباوستا، می

از فضاي حقیقی خود جدا و در ساحتی فرود آمده که در آن تمام ادیان و » بودا«ي اسطورهدر پاره شعر باال،
-تگی ویژهـبرجسکه به زبان شاعر » بودایی در نیلوفر آب«عبارت. کنندتابی میمقدسات براي رسیدن به آن بی

روید ، گل نیلوفري از زمین می»بودا«ي تولّد در لحظه«ي هندوها دارد که اي بخشیده است، اشاره به این عقیده
)525: 1355دین،متح(» .نهد تا به ده جفت فضا خیره شودبه درون آن گام می»بودا«و 

اي شعر ـضـاي در فاست که چنین اسطوره، گویاي این نکته هاي ذکر شدهدر نمونه» بودا«شخصیتنگاهی به
- ايگونه؛ بهدا نموده استـرا پی-ومی متفاوت از گذشتهـبا مفه-برجستـهدیل شدن به نماديـمعاصر، فرصت تب

.استضاسازي شعر امروز درآمدهـاي درآمده که با معنایی ویژه در خدمت فمایهچون نقشـکه هم
نمبارزي عادل یا رهبري ناتوا2اسکندر؛

ي آن در پرتو بینیِ دل و تولّد دوبارهنماد برترِ روشن»نیلوفر«هاي مذهبی هند و مصر، ان و آییندر تفکّرات قدسی و اساطیري ایر«-١
امیال و آرزوهاي (= آلود هاي گلي این گیاه در آبتوجیه عرفانی این نماد آن است که ریشه. است) ذات اعظم(= نور خورشید 

که از دل چنانهم«و ) ذیل نیلوفر آبی: 1382رامز،: ك.ر(».شودی باز میهاي آن به سمت آفتاب و روشناست و برگ و گل) انسان
آید، در میان میرندگان کور که همچون تودهاي خاکند، سالکی از زیر پذیر بیرون میتودهاي خاك، نیلوفري زیبا، خوشبو و دل

)80: 1387زمرّدي،: ك.ر(».یابدآورد و به حیاتی تازه دست میآفتاب سربرمی
«. به»پال«.٣٦٥»«»««-٢

»«»«، به سلطنت »

تن»«نوشته. 
ـــــــبرخ. »«

 .
»«

 .
»«.«). :٢٣٤-٢٣٦: ١٣٨١(
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؛ این درحالی است که این مبارز ناپذیرو شکستپرتواننزد یونانیان نمادي است از رهبرياسکندر مقدونی در 
ي تاخت و تاز لشکریان وي بوده، نمادي است از هایی که روزگاري عرصهگر در نزد ایرانیان و سرزمینسلطه

.ار نموده استگر که زندگی را به کام مردم، تلخ و ناگورهبري ظالم و ویران
؛ یکی »اسکندر«و » نادر«ثالث، تقابل نام دو شخصیت تاریخیِاخوانمهدي»نادر یا اسکندرِ«در سرودة

اي برجسته و به زبان شاعر، جلوه-ي عالم بودهاي از زمان شهرهبرههکه نام هرکدام در -ایرانی و دیگري یونانی 
ي ایران زدهي بحرانبار جامعهدي با حسرت تمام، اوضاع اسفشاعر در اوج یأس و نومی. نمادین بخشیده است

سنگین ناخوشایندکه سایۀدر گیرودار این اوضاع. گر استرا نظاره
، در وجود او را فراگرفتهتمامکهعمیقي جامعه فروافکنده، شاعر با اندوةفریبی بر فضاپردازي و عوامدروغ

که از شاعر. بودآشفته را انسجام بخشیده هاي ایران درهمه، نابسامانیکند که در گذشتیاد می»نادر«آغاز از 
شی محسوس از کالمش ـناگاه با چرخ، بهتهـمأیوس گش»نادر«چون ـبخشی همقهرمان نجاتآمدن دوباره

: پروراندرا در سرمی» اسکندر«کند و آرزوي آمدن زدایی میآشنایی
زآن چه حاصل، جز فریب و جز / نصیبما همان بدبخت و خوار و بی/ هر که آمد، بارِ خود را بست و رفت

/ صبر کن تا دیگري پیدا شود/ فردايِ دگر: گویندباز می/ زین چه حاصل، جز فریب و جز فریب؟/ فریب؟
)25: 1375ثالث،اخوان(.کاشکی اسکندري پیدا شود/ !»امید«نادري پیدا نخواهد شد، 

هاي ایران بعد از دوران یکی ایرانی که آشفتگی«شاعر به دو شخصیت ناهمگون؛ در پاره شعر باال، نگاه همگون 
تی یونانی که از دیدگاه ایرانیان باستان، لقب ها را سامان بخشیافغانه و حملۀصفویده و دیگري شخصی

زبان ، به )39: 1388پارسا،(» گرخوانده شده، به عبارتی، تقابل یک منجی و یک ویران» ملعون: گجستک«
1.اي داده استشاعر، برجستگی ویژه

هاي ، با ایجاد تحول در الیه»مرگ اسکندر مقدونی: موت اإلسکندر المقدونی«عبدالوهاب البیاتی نیز در قصیدة
عنوان یکی از نمادهاي ذلّت و ، از وي به»اسکندر«ناپذیر گر و شکستمعنایی متعارف در شخصیت سلطه

وجود دارد و ذهن خواننده را به خود »اسکـندر«و »نادر«رسـد، تقابلی که در نگاه نخست میان دو شخصیت تاریخیِ به نظر می-١
:کند، با یکی از این دو تفسیر متضاد، توجیه گرددمشـغول می

) ( چه ي بیاید و هرآن»اسکندر«خیزد تا بنیاد بیداد را براندازد، پس اي کاش ي از درون ملّت برنمی»نادر«شاعر اعتقاد دارد، دیگر
.را که هست و نیست، بسوزاند و ویران نماید

)(»تأثیر از پذیرش این پذیرش بی«عنوان عنصري سازنده پذیرفته شده است، ي منفورش، بهدر نزد شاعر، فارغ از پیشینه»اسکندر
مقایسـه »ذوالقرنین«ي اسالمی نبوده است؛ چرا که برخـی از مفـسران، شخصیت وي را با عنوان مردي الهی در افکار جامعهاسکندر به

)236: 1381مظفري،: ك.ر(» .اندنموده
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-مورد دست-اشبرخالف روال تاریخی-گر را سو، اقتدار و توان این مبارز ویرانکند و از یکشکست یاد می

:دهدي مردم وطنش، خوار و ذلیل جلوه میدهد و از دیگر سوي، توان او را در برابر ارادهاندازي قرار می
یمِ الْسقَد تقطُ تَحالشُّوكم سیحِ تاج /وتى وِبِاللصزْیبِالْم الشَّارع وصدحم /ف ی الْتدورإشَ/ دینۀِماعۀُ مسومۀم /

کی تَ/ تهاجرُ الطّیورلمف وتی مسالعالَمِ األخ َیراء /عندلیب صدح /ی الْفۀْغابۀِ المنسی /ا هوهاألکبرُ ذا اإلس کندر
نَ/ َی المرأةْفی ظانَقْاملَعى جوأر ادهاه /بلَالً بِعقِ الْرَمى ومأکْتَ/ یلطر اللَّعحمِ یلُ لَحالْد دها هوذا اإلسکن/ قططُهر

یدبِى عتَومقِ الْزرِیحمله ل/ اءرَضْبلۀٌ خَنْلَ وجهِه سوترف ح/وحالرُّها بِانضَی أحود فجی/ روحطْها می هیکلفاألکبرُ
)160-2/161: 1995:البیاتی(...وراتفُى الْلَعسِمالشَّزالۀِدوا غَائصو/ اتوقَبخو الْافونَ/ الرّیح

ي در شهر شایعه. خیابان پر از مردگان و دزدان است. افتدشوکت فرو میتاجِ) ع(زیر گام مسیح: (ترجمه
بلبلی در جنگل . کنند تا در شامگاه پایانی جهانی بمیرندپرندگان مهاجرت می. مسمومی در گردش است

بینمش بیدار و هوشیار بر اسبش به که می،است در آینه»اسکندر کبیر«این همان . خوانداز میآو،فراموش شده
اسکندر «این همان . خورندها میگوشت دستش را گربه. شب استتب و عطرِخواب رفته است و خیس عرقِ

هاي سبز و هاش خوشبخشد و از اطراف چهرهکه در دامانش روح را می،است که در معبدش افتاده است» کبیر
خورشید بر فرات آن را براي کرجی باد و دمندگان در شیپورها و شکارچیانِجنبد و بردگانِباطراوت می

.)برندمردگان می
هاي بزرگ و سازد و پیروزيکه موانع او را ناتوان نمی»اسکندر مقدونی««بینیم که با تأمل در شعر باال، می

را برگزیده تا نمادي » اسکندر«بیاتی، . استز نمادهاي شکست در نزد بیاتی شده یکی ازند،شگرف را رقم می
خورده باشد؛ هرچند که در واقعیت تاریخی چنین به نظر از جباران شکست

و ) ع(بخش مسیحبه بیان دیگر، شاعر در این سروده، با اشاره به شخصیت رهایی)90: 1384،يالضاو(» .رسدنمی
در » اسکندر«گر وي، به سرنوشت نافرجام هاي هدایته و شوکت زورگویان در زیر گامدرهم شکستن شکو

البیاتی، خواهان مرگ و معاصرِ»اسکندر««. خواهند آزادانه نفس بکشندمردمی نظر دارد که میبرابر عزم وارادة
ا عبرت از تراژدي شود، چون عراق بتاریخی در کارش موفق نمی»اسکندرِ«عکسِ رنیستی عراق است، ولی ب

بنابراین، زندگی عراق . گران و پیروزي بر تجاوزگران را آموخته استاش، امید به رهایی از چنگال ستمگذشته
» .جا در ذهن داردکند که قصد سلب آزادي و دفع برکت را در آني معنا پیدا می»اسکندر«در مرگ 

)91:همان(
، با شخصیت ثالث و البیاتیدر نزد شاعرانی همچون اخوان» کندراس«نوپايِشخصیتتوان گفت، اساس میبراین

در نزد ایرانیان؛ »اسکندر«ثالث بدون توجه به لقب تاریخی اخوان. کندتاریخی و حقیقی او چندان مطابقت نمی
. دپروراناو را در سر میو آرزوي آمدن دوبارةاستته پذیرفتهـعنوان نمادي خجس، وي را به»گجستک«یعنی 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


1415 /1393شهریور 13دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی دانشگاه رازي، 

خورده قلمداد شده که اش، عنصري ناتوان و شکستهاي تاریخیبرخالف خصلت» اسکندر«در شعر البیاتی نیز 
.سر تعظیم فرود آورده است،ي مردم عراقدربرابر عزم و اراده

:نتیجه
شعر آنانشیبختو لذّتأثیرگذاريدرهاي شاعران معاصر ایران و عراق کهسرودهدرهنريابهاممهمعواملازیکی

درمخاطبزیراها و نمادهاي کهن است،هنجارگریزي معنایی بر مبناي تحول در کاربرد اسطورهدارد،یمهمنقش بسیار
که با تأثیرپذیري از عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و آیدمیبرايسابقهو بیتازه انیمعفهمصدددرهاآنبامواجهه

.انددست آمدهعرفانی به
هاي معناییِ متعارف و مورد انتظار خوانندگان را اساطیر، الیهروز شدةشاعران معاصر ایران و عراق با بازآفرینیِ به

.نماینداجتماعی دوران معاصر را برجسته می-هاي سیاسیو از راه تقابل جهان اساطیر با دنیاي امروز، بحراننهندکنار می
هاي موجود در داشته، طبیعت و پدیدهاي که در شعر امروز ایران و عراق نمودل مقایسهافزون بر این، شرایط خاص و قاب

در شعر آنان به . هاي هنجارگریز شاعران این دو سرزمین قرار داده استمناسب در خدمت اندیشهابزاريعنوان آن را به
تأثیرگذار در معناگرایی و تصویرآفرینی سبب اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نسبتاً مشابه، نمادها نقشی عمیق و 

هاي طبیعی، تر در حوزههاي شاعران این دو سرزمین همچون گذشته، بیشنمادها در سرودهاگرچه، گسترة. اندداشته
ها فراتر نهاده تنگ عادتۀ حیوانی و شخصی، قابل بررسی است، اما از آن جهت که معنا و مفهوم این نمادها پا را از دایره

نماید، در مجموع به هاي نرفته سیرآزمایی میفرماست، در راهبا تأثیر از شرایط خاصی که بر فضاي جامعه حکمو 
. معنایی زبان منجر گشته استيِبرجستگی کالم و هنجارگریزي در الیه

از ،ي تولید معنیارمساعد بيعنوان بستربهدر شعر معاصر ایران و عراق،نمادهاها و اسطورهدر مجموع باید گفت،
و با انعطافی ملموس بر شوندمتحول می،از پیرامون خودشاعرانهايهمراه با تحول ذهنی و تغییر تجربهطریق تأویل

ي زدهي عادتهاي معناییِ دیگرگونی را در برابر دیدهآیند تا در این مسیر، الیهي تخیل شاعر به حرکت درمیگستره
. دخواننده به تصویر بکشن
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