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1. Introduction 

There is an unbreakable bond between myth and literature because 

of the same origin that they have in human unconsciousness. As 

the myth uses the capacities of literature, specially poem, to 

continue its existence, poets use the capacity of myth to make their 

poetry more beautiful and developed. The function of myth in 

literature, however, is not restricted to aesthetics. Today, the value 

of myth and its semantic and aesthetic approaches are undeniable. 

Myth definitely creates expansive meaning. Being related to 

celestial and holy affairs, its most important function is political 

and cultural, especially for men of letters who intend to write 

about these facts and consider literary works to have social 

commitment because myths can improve the social solidarity more 

and better and act as a support for human’s behavior.   

Myth is considered as literature womb. When myth has been 

watered down for the presence of great and popular religions and 

religious statements, and lost its divine privileges among the 

                                                           

*Date received: 26/05/2021    Date accepted: 04/07/2021 
 
1. Ph.D. Candidate of Persian Language and Literature, Imam Khomeini 

International University(IKIU) Of Iran. Email: qusiemahfood@gmail.com 

2. (Corresponding author) Professor of Persian Language and Literature, Imam 

Khomeini International University (IKIU) Of Iran. Email: 

s.a.ghasemzadeh@hum.ikiu.ac.ir 

3. Assistant Professor of Persian Language and Literature, Imam Khomeini 

International University (IKIU) Of Iran. Email: r_samizadeh@ikiu.ac.ir 

4. Assistant Professor of Arabic Language and Literature, Imam Khomeini 

International University(IKIU) Of Iran. Email: alireza.shaikhi@yahoo.com 



 …بر اشعار هیبا تک یو عرب یکارکرد اسطوره در اشعار فارس یبازخوان                        240

people of enlightenment era, the most secure shelter for its living 

should be found in literature and unconsciousness of poets and 

writers.  

Rewriting myths in contemporary poems has become more 

complicated and diverse, compared with classic poems.  

 This paper is considered as the first work that intends to study the 

essence and function of myths in Persian and Arab literature based 

on Shamloo’s and Al-Bayati’s poems. It also tries to describe and 

explain the functions and reflections of myths in contemporary 

poetry using a problem based and recitative approach. There has 

been some researches done on comparative mythology such as the 

work by Qoqnoy and Finiq in Nima and Adonis poems. 

 
2. Methodology 

This study tries to consider the essence and function of myth in 

Persian and Arab poetry based on analytic and descriptive method 

to show the differences and similarities in Shamloo’s and Al-

Bayati’s poems.   

 
3. Discussion 

Shamloo is one of the most popular and active poets of Persian 

literature, who is famous for innovating blank verse. The mythical 

symbols are mostly seen in his poems for their power of gaining 

the attention of the audience and provoking them. Shamloo has 

had different ways and goals in using myths.  

Shamloo’s poetry is of complicated and metaphoric language and 

with an epistemological aim on account of a problematic mind. 

Although political and social interpretations of his poems have 

caused many scholars to think that the main function of myths in 

his poems is political, but investigating his poems more exactly 

reveals another hidden aspect of his poetry, i.e., he has used 

national and Western myths due to describe his epistemological 

principles.  In other words, those functions depict the 

epistemological crisis of modernism. In his view, mentality and 

life of the modern human is irregular and distressed and his mind 

basis is irresolute and baffled. This human is pursuing the national 

and mythical past to find a peaceful resort.  
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Myth for Shamloo is not a divine concept, but is a resort to justify 

new beliefs of epistemology. Human is his new myth in modern 

time. In his mentality, the myth of resourceful goddess is replaced 

with modern human. As he is greatly aware of the role of human 

during the era of humanism, he is going to decanonize ancient 

myths through the announcement of the death of old myths. In his 

view, the modern human’s ego is sorrowful and stuck in the non-

heroic period with the death of mythical ideals.  

In Shamloo’s view, inversion of mythical narrations is justified 

because it represents the cognitive system of modern time and 

post-structural essence of those narrations. For example, he 

preferred to mention Christ crucifixion based on non-Islamic 

narrations and this approach may be an objection to the dominant 

narrations, so he shows a new function of myth in his poem 

besides engaging the reader’s mind with that. Also, the death of 

Nasseri in Poniard on the Plate is another narration about Jesus 

and his crucifixion. 

Abdolwahhab al-Bayati is one of the political and well known 

poets that his extreme political tendencies have caused him to be 

exiled from Iraq for some time and pass the rest of his life in 

Jordan. His painful life is completely reflected in his poems.  

        Since one of the ways for getting repose and peace in modern 

time is resorting to myths, this aim can be obtained by remaking 

the glorious past and incorporating it in the present situations.    

Myths are the best resorts to Al-Bayati too. Obviously, this affair 

is in need of a new language and mind. He has used some relevant 

myths related to his community with respect to his own cultural 

area.  

Myths are in service of the social purposes of the poet in symbol. 

And, for him myth is a means of symbolic justification of political 

and social aims as he is trying to make the audience active by 

mentioning the mythical and legend role of Qoqnoos and 

integrating its function with society.  

Disappointment from the improvement of people’s conditions 

motivates Al-Bayati to use the compensatory function of myth. 

Sindbad myth and the hero’s quest archetype in it, is the best 

function at hand. He knows himself as Sisyphus in Arab society, 

the one who is usually being exiled and his effort for making 

people aware of negligence and passivity won’t pay off. He is 
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expressing his dissatisfaction with living in contemporary society. 

He wants to show that he likes to live in a better world, but he 

believes that returning to the utopian world is not going to be 

possible unless joining the ancient time’s beliefs and the mythical 

period. 

 
4. Conclusion 

  The results show that Shamloo has used myths more expansively 

and variously than Al-Bayati, whereas Al-Bayati has referred to 

Egyptian and Greek myths for his political and cultural intentions 

more. Shamloo planned on using mythical narrations of Rome and 

Greece frequently on the one hand and reproduction of Persian 

ones on the other hand. He has tried to reflect mythical narrations 

in his poems on based on metaphoric and symbolic language to 

find answers for his epistemological and philosophical questions 

in modern time. 

Shamloo has used myths in an original and deconstructive way 

and with an inversion of meaning. But, myth for Al-Bayati is a 

means of reproducing a more political and social atmosphere. 

Unlike Shamloo, who identifies himself with mythical heroes, the 

myths in Al-Bayati’s poetry are completely separable. In fact, he is 

going to make his readers be released from passivity. Furthermore, 

the poetic language of Al-Bayati is simpler and weaker than that 

of Shamloo. On the other hand, the epistemological function of 

myths in Shamloo’s poetry in combination with emotions and 

intuitional perceptions and poetic experiences caused his poems to 

be more complicated.  

 

Keywords: Myth, Contemporary Persian poetry, Contemporary 

Arabic poetry, Shamloo, Al-Bayati 
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 تطبیقی ادبیّات نشریۀ

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1400تابستان و بهار، مچهارو  بیستشمارة  ،مسیزدهسال 
 

و  بر اشعار شاملو هیبا تک یو عرب یکارکرد اسطوره در اشعار فارس یبازخوان
 یاتیالب

  4 رضا شیخی؛ علی3زادهرضا سمیع؛ 2نویسنده مسئول()هزادقاسم یدعلیس؛ 1قصی محفوض

 چکیده

ترک؛ یعنی نشأت گرفتن از ناخودآگاه آدمی، و ادبیات به سبب دارا بودن خاستگاه مش اسطوره    

ویژه شعر برای گونه که اسطوره از ظرفیت ادبیات بهبا یکدیگر پیوندی ناگسستنی دارند. همان

کند، شاعران نیز از ظرفیت اسطوره اغلب برای غنا و زیبایی اشعار استمرار حیات خود استفاده می

شناختی نیست. ادبیات تنها معطوف به عنصر زیباییگیرند؛ اما کارکرد اسطوره در خویش بهره می

در شعر عرب نمونه دو شاعری هستند که با آگاهی از ظرفیت  البیاتیدر شعر فارسی و  شاملو

ها، در کنار های زیستی مشترک به کارکرد سیاسی و اجتماعی اسطورهها، با تکیه بر تجربهاسطوره

تحلیلی به  –کردند. این مقاله به شیوۀ توصیفی  کارکرد زیبایی و ساختاری در شعر نیز توجه

آید که اگرچه پردازد. از نتایج این پژوهش تطبیقی برمیکارکرد اساطیر در شعر این دو شاعر می

ت و هایی دارند، اساطیر در اشعار شاملو از کمیّاین دو شاعر معاصر در کاربرد اساطیر همانندی

های شاملو در بازآفرینی نوآوری البیاتی برخوردار است.تری در قیاس با اشعار عکارکرد متنوّ
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که البیاتی بیشتر از اسطوره برای اشعار البیاتی آشکار است؛ درحالیها در مقایسه با اسطوره

 است؛ شاملو با بازخوانی بازنمایی جامعۀ عرب و موقعیت خود در آن جامعه استفاده کرده

و تالش کرده از رهگذر آن، شناسانۀ اساطیر توجه ها، به ماهیت یا کارکرد معرفتاسطوره

 .بینی ایرانی و انسان معاصر را بازنمایی کندجهان

 .یاتیشاملو، الب ،یشعر معاصر عرب ،یاسطوره، شعر معاصر فارسهای کلیدی: واژه

 

 مهمقدّ .1
 بیان مسئله شرح و. 1-1 

یجر نظ ،و  انسجانیی مختلفی از علهاای، دربرگیرندۀ حوزهاسطوره به عنوان دانشی بینارشته   

ی انشجی کجه بجراشناسی و... است؛ دشناسی، ادبیات، زبانشناسی، مرد تاریخ، ادبیات، جامعه

سائ  دمی از مانسان نخستین، تقریباً در نبود آن علو  پاسخگوی تمامی سؤاالت و نیازهای آ

. کی و... بجودهجای تجاریخی، اجتمجاعی، پزشجشجناختی، توحیجدی و آیینجی تجا پرسجشهستی

اسجت، کجناسجت کجه ممشود و زندۀ نامیرایی است که تما  نمیای آرمانی اسطوره، گذشته

 سجازی آن ورود. خاصجیت الگوپجذیری و الگوتغییر کند و تحول یابد؛ اما هرگز از بین نمی

ی ین نجامیرایامکانی آن عام  اساسی زمانی و بیماهیت آیینی و تکرارپذیری آن در کنار بی

 بینجیجهجان نگری انسان نخسجتین و تبجدی  شجدن آن بجهها با جهانانسته شد. پیوند اسطورهد

 اسجطوره»د: انجسجازد؛ چنانکجه آوردهها را نیز برمال میجمعی بشر کارکرد اجتماعی اسطوره

دگی ربجاز در زنجاین مقولجه از دی ...استهای ابتدایی از جهانبرداشت و تفسیر اقوا  و گروه

 (196: 1373 بهار، « .داشت و به مرور کاربردی اجتماعی یافت انسان وجود

شناختی آن امجری انکارناپجذیر اسجت. و کارکرد معنایی و زیبایی امروزه، ارزش اسطوره     

اسطوره به سبب تعلق به اموری قدسی و مینوی، وسعت معنجاآفرینی نامحجدود دارد و بسجیار 

هجای ادبجی چجون گونجه کننجدگیحتجی سجرگر  داسجتانی و -بیشتر از خاصیت صرفاً روایجی

کشج  و یجافتن »آن را نیجز مهمتجرین کجارکرد ها، حکایات و... کاربرد دارد؛ چنانکه افسانه

و روابج   های زندگی، از تغذیه تا کارهای مختل  از همۀ جنبهینیاولین الگوهای اقوا  و آ
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ار فرهنگی و ساختارسجاز  اسجطوره( این ابز .(15: 1363 الیاده، « اند.دانسته فردی و اجتماعی

اجتماعی و فرهنگی دارند و بجرای آاجار  -ویژه برای نویسندگان یا شعرایی که نیّتی سیاسیبه

هجا بهتجر اسجطوره»انجد، از اهمیتجی ویجژه برخجوردار اسجت؛ زیجرا ادبی رسالتی اجتماعی قائج 

فتار انسان عم  نمایند و بجه توانند، همبستگی اجتماعی را تقویت کنند و به مثابۀ پشتوانۀ رمی

ها از جملجه اسطوره» .(48: 1386 گلیزیر و دیگران، « ها مشروعیت بخشند.های انسانفعالیت

 محمج  ،در هر شرای  اجتماعی، سیاسجی و فرهنگجی توانندمی هایی هستند کهروایت کالن

فزاینجد؛ بیع ادبجی و بر غنای هر قالب و نجو باشندها، تجربیات و مسائ  نوظهور بشری اندیشه

منجدی از زبجان و فجر  اسجتعاری و نمجادین از یج  سجو و ها هجم بجه سجبب بهجرهاسطورهزیرا 

هسجتی و  ۀمقجدس و مجاورایی انسجان دربجار آرزوهجای دربرداشتن عصارۀ تفکجرات، عقایجد،

بجرای ظهجور و بجروز  هکرانجهجایی بجیظرفیجت... از سجویی دیگجر، آفرینش، حیجات، خجدا و 

« .دنجدهقجرار مجی ]و شجعرا هجا در اختیجار نویسجندگانهجا و ایجدهری خواسجتهخالقیت و پیگیج

  (11: 1397، و بزرگ بیگدلی زادهقاسم 

اسجت. مرججع اسجطوره واقعیجت الگوی اسطوره نه طبیعت؛ بلکجه جامعجه »به نظر کاسیرر       

ادین است. از این رو، حقیقت اسجطوره در تجلیجات نمجاجتماعی، مناس  و نهادهای جامعه 

هر کس بخواهد نظا  ججامعی از »لذا  ؛(173: 1373 بیدنی،« آیدمناس  اجتماعی فراهم می

« فرهنگ انسان و جامعه ارائه دهد، ضرورتاً باید توجه خویش را بجه اسجطوره معطجوف دارد.

بجدون اسجطوره، »گویا به همین دلی  است که فرای نیز معتقجد اسجت:  .(44: 1387 کاسیرر، 

انجداز دهجد، تنهجا چشجموانایی سالم و طبیعی خالقیت خجود را از دسجت مجیفرهنگ جامعه ت

« بخشجد.کنجد و تکامج  مجیاسجت کجه یج  جنجبش ججامع فرهنگجی را متحجد مجیاساطیری 

  .(8: 1377 فرای،

اند؛ اما آنگاه که اسطوره در برابر ادیان بجزرگ و روایجات اسطوره را زهدان ادبیات دانسته  

یامبران به حاشیه رانده شجد و خاصجیت قدسجی خجویش را بجرای مجرد  دینی و الهی ابالغی پ

خجود  اتیجو ناخودآگجاه ادبجا بجه ح اتیدر قالب ادب و بزرگ از دست داد انیعصر ظهور اد

تججرین پناهگججاه حیججات اسججطوره را بایسججت در ادبیججات و ناخودآگججاه شججعرا و ، امججنادامججه داد
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ها شاهد نفوذ و بازتجاب اسجطوره و ن ملتنویسندگان جست. با وجود اینکه از ادبیات آغازی

تجرین تحجوالت و از جمله مهم را ورود اساطیر به ادبیات»ای هستیم؛ اما باید روایات اسطوره

زیجرا بجرخالف ادوار کالسجی ، از دورۀ  ؛(9: 1389 ورزی، « سجتدانتغییرات شعر معاصجر 

بود ویژه غربیان ایجاد شدهبهها ها در میان ملترنسانس نوعی باور منفی و خرافی به اسطوره

بینجی انسجان پسجا تجرین رمجوز دنیجای جدیجد و جهجانزدایی یکی از کلیجدیو افسون اسطوره

. روشججن اسججت در حاکمیججت چنججین ف،ججای منفججی، اسججتفاده از رفججترنسججانس بججه شججمار مججی

ه هرچه از قرون اولیۀ پجس از رنسجانس بجکه ها در اشعار جای تأم  بیشتر دارد؛ چناناسطوره

تجر در ای نقشجی آشجکارتر و گسجتردهشویم روایات اسجطورهتر میهای جدیدتر نزدی قرن

معاصر عالوه بجر  اسطوره در شعر آشکار یا ضمنی ازتابای که بگونهیابند؛ بهغنای ادبی می

ورزد، آگاهی ها در عصر مدرن و پسامدرن تأکید میاینکه بر حیات پارادوکسیکال اسطوره

اصجر را نشجان بینجی انسجان معنظیجر آن  اسجطوره( در بازنمجایی جهجانیت کجمشاعران از ظرف

 دهد. می

سجاطیر بازتجاب ا انگاری بجهنگارندگان برآنند که نباید با ساده با توجه به موارد یادشده، 

صجر شجعار معاها در ات بازتاب اسطورهت و کیفیّدر شعر معاصر پرداخت؛ زیرا عالوه بر کمیّ

طوره در است کش  و تبیجین کجارکرد اسجشعار فارسی و عربی، آنچه مهم ها از جمله املت

عار یسه بجا اشجها در شعر معاصر در مقاشعر معاصر است؛ زیرا بازآفرینی و بازنویسی اسطوره

ای هجگذشتگان  کالسی ( به سبب تحوالت بینشی و نگرشی انسان مدرن هم از پیچیجدگی

ش حاضجر از ایجن رو، پجژوه اسجت؛بیشجتری یافتجهبیشتر برخوردار گشته و هم تنجوع و تعجدد 

دف هجتحلیلجی و بجا تکیجه بجر رویکجرد تحلیج  محتجوا بجا  -کند به شجیوۀ توصجیفیتالش می

ا را در هجبازخوانی اشعار دو شاعر کلیدی معاصر فارسی و عربی ماهیت و کجارکرد اسجطوره

شجینۀ ججه بجه پیشعر معاصر واکاوی کند و تفاوت دو حوزۀ شجعری فارسجی و عربجی را بجا تو

 تفکر اساطیری در میدان فکری مدرن تبیین نماید. 

 پیشینۀ پژوهش. 2 -1

ها در ادبیات معاصر رو به تزاید است؛ از تجألی  کتجاب پژوهش دربارۀ بازتاب اسطوره  

( و ارائۀ مقاالت پژوهشی قابج  توججه در 1397بیگدلی،زاده و بزرگ قاسم ایرمان اسطوره
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اند اسجطوره را در شجعر معاصجر بجه ها تا مقاالتی که تالش کردهی رمانشناختتحلی  اسطوره

بررسی  رمز و اسطوره در شعر معاصر ایران و عرب:شک  تطبیقی بررسی کنند؛ مانند کتاب 
( کجه 1394 جاسجم،  تطبیقی رمزگرایی در شعر بجدر شجاکر السجیاب و مهجدی اخجوان االج 

لی سطحی و بسیار ضعی  اشعار دو شاعر برگزیجده نامۀ نویسنده در ایران بوده و به شکپایان

اسطوره در شعر »مقالۀ  است یا هایی خاص و آشکار را از اشعار آنها بررسی کردهو اسطوره

با بررسی اسجطوره نویسندگان که  (40-19: 1391محمدی،  فرزانه و علی« أدونیس و شاملو

 در افجزون بجر گجرایش ایجن دو انجد:رسجیده ۀ عجیجببجه ایجن نتیجج ادونیس و شجاملودر شعر 

بجه خلجق  ،شجاملو خجود لیو اخته؛پردها گیری از اسطوره، أدونیس به بازآفرینی اسطورهبهره

یجا  گرایجی ایرانیجان منافجات داردبا ماهیجت اسجطوره ای که اساساً؛ نکتهزنداسطوره دست می

« البیججاتی بعبججدالوها و حججاویال تمججوز در شججعر خلیجج  ۀهججای معنججایی اسججطورداللت»مقالججۀ 

هجای معنجایی به بررسی داللت گاننویسندکه در آن  (42-23: 1396 مالابراهیمی و سالمی،

اند و بجه ایجن نتیججۀ ملمجوس و بسجیار الحاوی و البیاتی پرداخته در نمونه اشعار تموز ۀاسطور

  یحجاواشجعار الاز  تجرو متنجوع بیجاتی، پربسجامدترالتمجوز در شجعر کاربرد  اند کهساده رسیده

انجد؛ به بررسی اسطوره در شعر شاملو روی آورده یا مقاالتی که در حوزۀ زبان فارسی .است

: 1392 محمجدی و دیگجران، « شکنی رمانتی  در شعر شاملوسازی و اسطورهاسطوره»مانند 

کجه اسجت؛ درحجالیهای شاملو را سیاسجی و اجتمجاعی دانسجته( که ماهیت اسطوره105-128

هجای شجاملو بجیش از آنکجه رو بر آنند که ماهیت کجارکردی اسجطورهپیشنگارندگان مقالۀ 

نگجاهی بجه منجابع الهجا  شجاملو در » شناختی دارد. همچنین مقالجۀسیاسی باشد، بنیادی معرفت

نقججش تصججاویر را در  آن،نویسججنده در  ( کججه164-143: 1394 نججوروزی، « پججردازیاسججطوره

تجرین که عمیق استرسیدهو به این نتیجه رده کبررسی  ،ایر آن بر مخاطبأکیفیت کال  و ت

 است. ایاسطورهترین تصاویر شاملو، تصاویر و اصلی

شناسجی تطبیقجی در مججالت حجوزۀ ادبیجات با وجود اینکه گاه پژوهش درباب اسطوره  

 ناظمیان و دیگجران، « آدونیس و نیما اشعارِ در فینیق و ققنوی»تطبیقی سابقه دارد؛ مانند مقالۀ

دانشگاه شجهید بجاهنر کرمجان، جسجتار  ادبیات تطبیقی نشریۀ 17( منتشر شده در شمارۀ 1396
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محجور بجه ماهیجت و حاضر به سجبب نجوع پجژوهش تطبیقجی و رویکجرد بازخوانشجی و مسجأله

ها در اشعار فارسی و عربی با تکیه بجر شجاملو و البیجاتی، تالشجی تجازه بجرای کارکرد اسطوره

هجای ازتاب اساطیر در اشعار معاصر است که پیشتر در پجژوهشبازنمایی کارکرد و کیفیت ب

 تطبیقی در زبان و ادبیات فارسی به شک  حاضر سابقه نداشته است.

 

 .بحث و بررسی2

 کیفیت بازتاب اسطوره در شعر معاصر فارسی و عربی .2-1  

 اربردترین کجها در ادبیات و خاصجه در شجعر، زیبجاترین و هنرمندانجهبازآفرینی اسطوره  

ز اسجال  است که اعراب به سبب نداشتن سابقۀ تمجدنی قبج  ا. معروف است پردازیاسطوره

ز اقجوا  های مختص به خود ندارند و در میجان اقجوا  عجرب تنهجا مصجریان و برخجی ااسطوره

از این  ؛داری دارندهای خاص و ریشهسطورها -های نژادی غیرعرب دارندکه ریشه-سوریه 

یجریس و ب از دیرباز به اساطیر مل  دیگجر از جملجه اسجطورۀ مصجریان چون اوزرو، شعر عر

 .تساادونیس و...( و یونانیان سیزی ، ادیپ، پرومته، اولیس و...( متمای  بوده

به  ر آاارشانبینیم که ااری از اسطوره دبا نگاهی گذرا به میراث کهن ادبیات عرب، می 

اینکجه    محی  خش  و خشن دوران جاهلیت باشد وتواند به دلیخورد و این میچشم نمی

وان تجرا مجی گسترۀ ذهنی زیادی از اساطیر نداشتند؛ اما کاربرد اسطوره در شعر معاصر عرب

( 1914 تسامه دمعه و اببه اوای  قرن بیستم نسبت داد، آنجا که جبران خلی  جبران در کتاب 

ار  »سجطورۀ ( از ا1925«  نجار ار »ۀ از اسطورۀ ادونیس و عشتار و نسیب و عری،ه در قصجید

ر عران معاصجلجذا شجا ؛کنجدو عقّاد و ابوشادی در قصاید خود از اساطیر یاد مجی« ذات العماد

حتجی  انجد وهجا توججه داشجتهعرب همچون سایر شعرای مل  معاصر در آاارشان بجه اسجطوره

ر و  ، افکججاهججای دیگججر ملجج  قججدیم را بججه کججار بججرده و بججا توجججه بججه محججی  و شججرایاسججطوره

مچجون هجا هز آنا حتی برخی  .اندها ابراز داشتههای خود را با استفاده از این اسطورهاندیشه

  کند.ادونیس، نا  خود را از ی  اسطورۀ کهن اقتباس می

ویژه شاعران جوان و ساختارشجکن چجون أدونجیس، بجدر شجاکر شاعران معاصر عرب به 

اهیت و کارکرد اسطوره در نوآفرینی و زیبایی و نقش آن السیاب، البیاتی و... با آگاهی از م
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در رمزپردازی و تعمیق معنا به استفاده از اساطیر مل  دیگر و بازتجاب آن در اشجعار خجویش 

تجرین تحجوالت با ورود اسطوره به شعر عرب، یکجی از مهجمپرداختند. حقیقت آن است که 

شجرای  دورۀ معاصجر، شجاعران  بجا توججه بجه ؛ زیجراادبیات معاصجر عجرب بجه وقجوع پیوسجت

اسجتفاده بنابراین نیجاز بجه  ؛امروزه را با موازین ادبیات قدیم پاسخگو باشند توانند نیازهاینمی

یکجی از »کجه فجت گ تجوانمجی؛ از ایجن رو آیجدوججود مجیه عناصر و ابزارهجای جدیجد بجاز 

ای رفجع کجه بجر برد اسطوره در شجعر جدیجد اسجترهای شعر قدیم و جدید عرب، کاتفاوت

بنجابراین کجارکرد اسجطوره  ؛(223: 2007اسجماعی ،  «های مفهومی دورۀ معاصر استداللت

پنجاهی انسجان معاصجر ها و بجیبرای شاعر عرب، بیشتر بازنمایی پریشانی احوال، دردها و رنج

 است. 

است که پیا  فلسفی  ترین و زیباترین شعرهای معاصر، شعریمهم برای مخاطب معاصر،

و رمزپجردازی  شجعری بلکه با استفاده از تصاویر؛ کندالقی خود را مستقیم بازگو نمیو یا اخ

هجای اسجطوره یکجی از ایجن رمزنشجانهدهجد. این کار را انجا  مجی رمزی-های کالمییا نشانه

هجا، بجا خواننجده پیونجد برقجرار شاعر با استفاده از کاربرد اسجطوره» پرکاربرد و مؤار است که

  شجفیعی« آیجدهجای تجازه در شجعر معاصجر عجرب بجه شجمار مجیکی از پدیدهکند و این یمی

هجای افسجانهبجه همجراه کاربرد اسجاطیر ، در اشعار عربیبه دیگر سخن،  ؛(51: 1380کدکنی، 

های گذشجتگان و انتقجال آن بجه حفظ گنجینهو انتقال تجارب بشر تالش برای واقع  کهن در

تجوان بجرای ح،جور اسجاطیر در پس مجی؛ (123 :1378سجادپور، ر.ک:   استهای بعد نس 

برد اسطوره در شعر معاصجر عجرب، از رکا»شعر معاصر عرب، جایگاهی ویژه قائ  شد؛ زیرا 

 ،شاعران عجرب و (253: 1384 عباس، « رودترین رویکردهای انقالبی به شمار میگستاخانه

کجار ه شجدن و غیجره بج یزنجدگی، مجرگ، قربجان سختیِ : یاسطوره را برای بیان مسائلی از قب

رسد، بجه دنبجال یجافتن زمانی که شاعر به مرحلۀ سختی از زندگی می» برند. به همین دلی می

 رود که او را از این حقیقت رها کند و به دنبال انقالبی برای گریز از این مرحلجهحلی میراه

 .(175: 2006 عبیدات، « .روداست و در این شرای  است که به دنبال اسطوره می
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ابقۀ دارد. سج نظیراما اسطوره در فرهنگ و تاریخ فکری و هنری ایرانیان جایگاهی بی     

آن گجواه  سازی ایرانیان از زمان سکونت در فجالت ایجران و تجاریخ پرفجراز و نشجیباسطوره

بجرای  اسجت. اسجطورههای ایرانجی در معرفجی هویجت ملجی ایرانیجاناهمیت و جایگاه اسطوره

 ومجواره آیجین اسجت و هبینجی ایرانجیشهر، محم  آمال، افکار و جهانتاب آرمانایرانیان باز

ختلج  مآداب ملی خود را از این طریق حفظ کرده و در ادوار مختل  تاریخی بجه اشجکال 

 ای ایرانجیهجاست. ادبیات فارسی بیشترین نقش را در استمرار و حیجات اسجطورهبازتاب داده

ب هم به سجب ویسندگان ایرانی هم به سبب عِرق ملی و تاریخی زیرا شاعران و نو است،داشته

ویجت گیجری و تقویجت های در شجک دار بجودن عقایجد و باورهجای اسجطورهآگاهی از ریشه

ارانجه و هجا نظجری جانبدجمعی و نقش اساطیر در باروری فکری و هنری همواره به اسجطوره

نخسجت از  اسجت:چند جهت قابج  توججهلذا رویکرد شاعران به اسطوره از  اند؛ایجابی داشته

ا زیر ،امعهجهای اجتماعی و فرهنگی منظر زیباشناسانه و ساختاری و دیگری بازتاب گفتمان

سجتانی هجای روایجی و دااسطوره هم ظرف فر ( است و هم مظروف  محتوا(. اگر به ویژگی

اشجیم، ته بتوججه داشج -اسجت هجای داسجتان پجردازی انسجانتجرین شجیوهکه قجدیم-ها اسطوره

عاصر شعار روایی مبخش اتوانند الها بینیم که میهایی داستانی و روایی میها را فر اسطوره

 ت  فجرای،باشند. چنانکه نورتروپ فرای نیز اسطوره را عنصری ساختاری پیرنگ( در ادبیجا

ودروف دانست. تج( می402 همان: « دهندۀ ساختاری شک  ادبیاص  سامان»( و 194: 1377

 تجودروف،  «استهای ساختاری دانستهنخستین انگیزه خلق آااری با گرایش»ز اسطوره را نی

ش او بجرای های مقدس انسجان بجدوی و تجالها را آرزوها یا آرمان( و اگر اسطوره79: 1382

ویت معنادار کردن جهان و فهم هستی و علت وجودی  خود، خالق، طبیعت( و جستجوی ه

یشجی و بازاند واند محتوا و مظروفی مناسب برای بازیابی هویت ملیتملی بدانیم، اسطوره می

از  ؛لجی باشجددر گذشته پر افتخار و پیوند آن با زمانه جدید و در نتیجه تقویجت همبسجتگی م

مجی روایجت ها اصول ساختاری ادبیات هستند و ارتباط کالاسطوره»این رو، باید دانست که 

رای انسجان بجججدای از ایجن مجوارد،  .(34: 1385اریج ،  مک« کنند.پذیر میو معنا را امکان

  .شودها ترمیم میمعاصر خألهای معرفتی ناشی از عصر مدرنیته نیز با اسطوره
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ها زدایی در تفکر مدرنیسم و گرایش آن به ابها  هنری در آاار، بازگشت به اسطورهمرکزیت

ها، برای نامشخص بودن کارکرد آنزیرا اسطوره به دلی  زبان نمادین و ، سازدتر میرا آسان

ای بودن معانی اسطوره، سیالیت و پویایی است. چندالیهآفرینانسان معاصر همواره ابها 

ها را از سطح اشارات تلمیحی فراتر و به سطح معانی ها به همراه زبان نمادین، آناسطوره

است که برای هنرمند ل برد. همین برخورداری اسطوره از جوهرۀ سیامتکثر و متعدد پیش می

ها برای پیوندزدن انسان معاصر با گذشته و آورد تا از اسطورهامکان بینامتنی به وجود می

 (60-59: 1397زاده و بزرگ بیگدلی،  قاسم سنت استفاده نماید.

در آاار دورۀ معاصجر یابد. شعر معاصر به دالی  فوق ضرورت میدر  گراییاسطوره      

اشجعار ایجن دوره بیشجتر بجر اسجاطیر »برخی معتقدند اغلب توجه شد که  هاطورهتا جایی به اس

ویجژه بجه ؛(64: 1382تیج،،  خلیلجی جهجان« نگرنجدکید دارند و از دریچۀ اساطیر به دنیا مجیأت

اند به نوآوری م،مونی و شجکلی اشجعار تالش کرده اسطوره با کم  شاعران معاصراینکه 

بجا شدن در مفاهیم اجتماعی و گریز از احساسجات سجطحی، ضمن عمیق آورند تا خود روی

و بجه  (75: 1380کجدکنی، شجفیعیر.ک:  کنند از صراحت پرهیز ، از نوعی اسطورهاستفاده 

 زا بخشند.اشعار خویش عمقی معرفت

 و البیاتی اسطوره در شعر شاملو کارکرد.2 -2
 ماهیت و کارکرد اسطوره در شعر شاملو.1 -2 -2  

اسجت کجه بجه سجبب از پرطرفدارترین و پرکارترین شجاعران معاصجر فارسجی شاملو یکی 

است. فارغ از ساختار روایجی نظیری برخوردار ابداع شعر سپید  منثور( فارسی از شهرت کم

دسججتگاه فکججری شججاملو بججه سججبب گججرایش بججه تججاریخ ایججران باسججتان و باورهججای »اشججعارش، 

های مجدرن از دیگجر سجو، بجازخوانی و بازنمجایی ایر اندیشهأملی از ی  سو و ت و ایاسطوره

: 1381 پورنامجداریان، « .استومی را در آاارش برجسته نمودهبهای ملی و حتی غیراسطوره

سججبب قججدرت از اسججاطیر ملججی بججه ۀ ویبججرداری نمججادین و رمزگونججدر ایججن میججان، بهججره .(72

اسجت ، سبب شجدهی شاملودر جامعۀ ایران و جلب توجه مخاطبان از سو گی آنهابرانگیزانند

 .باشدداشتهبازتاب  وی در اشعار ،های اساطیربیش از دیگر گونه که نمادهای اساطیری

های گوناگون و اهدافی متفجاوت دارد. شاملو در استفاده از اساطیر در اشعار خود، شیوه 

بججه دلیجج  داشججتن ذهنججی پردامنججه و پروبلماتی  مسججأله محججور(، هججم مقصججد و هججدفی  او
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ای بجومی لذا استفاده از روایات اسطوره ؛شناختی دارد و هم زبانی پیچیده و استعاریتمعرف

ایجن و غیربومی در تقویت و تثبیت این شگرد و سب  شجعری او هدفمنجد و معنجادار اسجت. 

هجای ملجی، غربجی و حتجی اسجالمی در اشعار اساطیری خود از تمامی م،امین اسجطوره شاعر

 هججا، بججه بججازآفرینی روایججتمججواردی خججود، بججا تلفیججق اسججطورهاسججت و حتججی در بهججره گرفتججه

 نظیر و منحصربه فرد است.پردازد که در نوع خود کمای تازه میاسطوره

لب محققجان های سیاسی و اجتماعی از اشعار شاملو این حس را در بین اغگرچه برداشت    

مجا است؛ اسی و اجتماعیغالب کرده که ماهیت یا کارکرد اصلی اساطیر در اشعار شاملو سیا

طیر ملجی و سجازد و آن کاربسجت اسجاتر اشعار او حقیقتی دیگجر را بجرمال مجیبازخوانی دقیق

ارکرد کجشناختی مورد نظر خود اوست، به تعبیجر دیگجر غربی در جهت ترسیم مبانی معرفت

او، ه نظجر معاصجر اسجت. بجشجناختی های معرفجتاصلی اساطیر در اشعار شاملو ناظر بر بحران

بهت زده  اش متزلزل وسامان است و پایگاه فکریذهنیت و زندگی انسان مدرن آشفته و بی

ه دنبجال ای بجگریجز معاصجر غالبجا در گذشجتۀ ملجی یجا اسجطورهستیز و حجالاست. انسان زمان

 گردد:پناهگاهی تسکین بخش می
 دشجنۀ بجا /ایمدهایسجتا زمجان رونبی /ما /آفتاب نه و روز نه /نیست ماه /نیست شب /نیست راه/  نیست در»

 (711: 1388 شاملو،  «هایمانگرده در تلخی

 تاویزی بججرای توجیججه باورهججایاسججطوره بججرای شججاملو نججه مفهججومی قدسججی کججه دسجج     

  فکری شناختی جدید است. انسان، اسطورۀ جدید شاملو در عصر مدرن بود. در نظامعرفت

او  شجود.می زدان مدبر در زندگی انسان نخستیناو، اسطورۀ انسان مدرن، جانشین اسطورۀ ای

 های کهجن،هاست، لذا با اعالن مرگ اسطوربه خوبی به نقش انسان در عصر اومانیسم آگاه 

 پردازد:زدایی از اساطیر کهن میبه قداست

 نا  انسان بود، خدایان از میانه برخاسته بودند و، دیگر»

 را  پهلوانان ِمایۀ افسونی که زیباتریندست

 به عریان کردن خون خویش

 (526 همان:  «انگیزه بود...

 گردن به غرور برافراشت»
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 (542همان:   «آدمی! پادشاه زمین!و فریاد برداشت: این  من! 

های ایرانجی دسجتاویز مسجخ روایجات تعریج  برای شاملو اساطیر ملی و قهرمانان اسطوره

-کجه در خجود او تجلجی یافتجه-ان معاصراست. به عقیدۀ شاملو من انسشده و تحری  تاریخ 

  ای مغمو  و گرفتار است:های اسطورهقهرمانی و مرگ آرماندر عصر بی -است

بجر چَکجادِ  ،آرش ۀی از قبیلجازدهدل/ همچجون مهتجاب دلم کَپَ  زده، آه/ که سطری بنویسم از تنگجیِ»

 (42: همان «ی زِهِ جان کشیده تا بُنِ گوش/ به رها کردنِ فریادِ آخریناصخره

 (727: همان «باشی پوشیده فرو چشم که به آن را تو /مغمو  اسفندیار! آه»

در دستگاه فکری شاملو، دیگر خون سیاوش و اسطورۀ قربجانی قداسجتی نجدارد. نفجی      

زدایجی تواند در راستای اسطورهاسطورۀ قربانی در اشعار وی دو معنای متناقض دارد: هم می

دد و هم نوعی اعتراض و تلنگر بر مخاطبی که دیگر به قداست قربانی عصر مدرن تفسیر گر

کرانه دیگر هیچ باوری به تحول و زایش و و کارکرد آن ایمان ندارد و ناامیدانه در زمانۀ بی

 ظهور زمان و دنیای آرمانی ندارد:

خجون »همچجون منطق قربانی/ بر مجذبح/ یجا من کال  آخرین را/ بر زبان جاری کرد / همچون خون بی»

اسجت/ یجا کجه خجود است/ که هنوز دیری به طلوعش مانجدهخون هر روزِ آفتابی که هنوز بر نیامده«/ سیاوش

 (42همان:  «یدهرگز بر نیا

است. اسطورۀ آفرینش های شاملو، نگاه ساختارشکنانۀ او به از پربسامدترین اسطوره      

تواند اشجکال گونجاگونی یین آن ملت، میآفرینش در نزد هر ملتی، بسته به نوع فرهنگ و آ

هجای اسجالمی، هجای غیردینجی و نیجز روایجتباشد. در ایران با توجه به ح،ور اسجطورهداشته

است. نگجاه شجاملو در ایجن بخجش، بیشجتر ای متفاوت به داستان آفرینش پرداخته شدهگونهبه

است. نوآوری اسجطورۀ می های اسالمی و زرتشتی و گاه اساطیر ساتلفیقی و متأار از روایت

آفرینش در اشعار شاملو حکایت بازآفرینی اسطوره در دستگاه فکری شاملو در جهت تبیین 

آلود و آشفتۀ انسان معاصر و چجه بسجا منظومجۀ فکجری شناسانۀ ش بینی و نظا  معرفتجهان

 است:   که برای او آغاز حیات مبهم و نامقدس شکاک خود اوست؛ چنان

استوارتر بر زمین بداشت/ تیجرۀ پشجت راسجت کجرد / گجردن بجه غجرور برافراشجت/ و فریجاد  هاپس پای»

برداشت: این  من! آدمی! پادشاه زمین... پس صورت خاک را بگردانید/ ورود را و دریا را به مهر خجویش 
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ز آفریجد بجه داغ نهاد به غالمی/ و به هر جای، پا نهاد خاک پنجه در پنجه کرد به ظفر/ و زمجین را یکسجره بجا
و خدای را هم، به دستان / به خاک و به چوب و به خرسجنگ/ و... و او را نمجاز بجرد... / ... و تبجاهی  /دستان

 (543ج  542 همان: « آغاز یافت

ه در خشجکای تمیجز کجای بجیسجنگ پجاره /ای آتی بود، لکه سجنگی بجود...سیاره /زمین را انعطافی نبود»

نجیجر بنجی کجه انجه  /نجه مجاری و سجیبی، خویشتن نبود، که هنوز نه بهشتی بود خود را خبر از اش هنوزخمیده

 (987:  همان« برگش درز گند  را شر  آموزد

رد. چنجین ای کارکردی موجّجه دادر منظومۀ فکری شاملو، وارونگی روایات اسطوره     

 نۀ روایجاتاگر نظا  معرفتی دورۀ معاصر و ماهیت ساختارشجکنسازی برای او، توجیهاسطوره

ا که در همجین راسجتا بجرای او داسجتان صجلیب کشجیدن ح،جرت مسجیح بجاست؛ چنانمدرن 

ضجی بجه روایات غیربجومی و غیراسجالمی تجرجیح دارد و ایجن رویکجرد نوآورانجه شجاید اعترا

یجد جد یضمن درگیر ساختن ذهن خواننجده، کجاربرد ،صورت و به اینروایات غالب باشد 

« سدشجنه در دیج»در مجموعجۀ « مجرگ ناصجری». سجازدیجان مجیدر شعرش نما را از اسطوره

 روایتی تازه از مسیح و تصلیب اوست که بارها روایت آن بازخوانی شد:
بججر خججاک  سججنگین و مججرتعش خطّججی قفججایش در دنبالججه چججوبین بججار /یکدسججت /بججا آوازی یکدسججت،»
ئجی رشجته /تیکدسج در هجذیانِ  دردش و آوازِ  درازِ  دنبالجه بجار«/ د!تاج خاری برسرش بگذاری»-/کشیدمی

 (612همان: «... !شتاب کن ناصری، شتاب کن »-./  شترمی  آتشین

 یا قطعه شعر زیر: 

کجه راه  /اینه بخششجی و نجه کینجه که مجال دعایی و نفرینی نیست /به جست و جوی باغ پای مفرسای»

: انهمج « گردانی جاودانجۀ رو نه راه عروج به آسمان که راهی به جانجب دوز  اسجت و سجر صلیب دیگر

584) 

 -تکه همچو او دردمنجد و گرفتجار اسج-اسطوره گاه برای شاملو و مخاطب شعری وی 

 پنججداری بججااز ایججن رو، بججرای وی همججذات ؛بخججش داردکننججدگی و تسججکینخاصججیت جبججران

دگی و شود. اعتراض به کیفیت زنجای روال و هنجاری مقبول بدل میهای اسطورهشخصیت

 ت:ها در اشعار شاملوسسب  بازآفرینی اسطوره« بودن در زمانه»اشندگی و نوع ب

 (876همان:  «بر سکوی تحقیر /هابیلم من /من بامداد نخستیم و آخرینم»
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های بنیجادین ولجی طلبانه دنیای مدرن و پرسشاحساس درد و رنج در برابر مظاهر منفعت

ز در آن خاصیتی سخت و سجنگین و که همه چی-گونۀ او از زندگی در عصر جدید معترض

ای بخشجیده اسجت؛ امجا بجرخالف پرومتجه به شاعر خصلت عصیانگری پرومتجه -تصنعی دارد

که به نشانۀ سرکشی از نزد خدایان آتجش را ربجود تجا بجه انسجان گرمجا و -اساطیر کهن یونان

دای تالش او در برابر خدایان عصر مدرن جز نامر -(143-141 :1387اسمیت،  پاکی بخشد

 رباید:و مغمو  بودگی چیزی نیست و یأس و ناامیدی همۀ وجودش را درمی

-بجی کالغان /خسته جگر از که/نامراد  پرومتۀ من /بخشید خواهند دادگربی سیزی ِ به شما خداوندانِ»

 /غججججججرورِ مججججججن در ابججججججدیتِ رنجججججججِ مججججججن اسججججججت ا /گسججججججترده ایسججججججفره را سرنوشججججججت

در پجسِ دیوارهجای سجنگیِ ... کرکسی را بر جگرگجاهِ خجود احسجاس کجنمتا به هر سال  و درودِ شما، منقارِ 
بجه  /اش تنهاسجت،تالش، مردی با پُتج ِ بجیراین سوی دیوا./ اندها غروب کردههمه آفتاب /های منحماسه
این سوی شجعر، جهجانی خجالی،  ت./سا هایش از امید و عشق و آینده تهیو دست /نگردهای خود میدست

گهوارۀ سکون، از کهکشجانی تجا کهکشجانی دیگجر در  /جنبده، تا ابدیت گسترده استش و بیجنبجهانی بی
ردی مج /های پُرنخجوتو در پُشجتِ حماسجه /آکنجدظلمت، خالیِ سجرد را از عصجارۀ مجرگ می /نوسان است

 (306: همان «.گریدبر جنازۀ خود می /تنها

ای و تعمجیم و تصاویر اسطوره نپردازی شاملو، درآمیختهای اسطورهیکی از ویژگی     

ای است؛ چنانکه در ترسیم رکسجانا و آیجدا در اشجعار او بجا چنجین جایی مفاهیم اسطورهبهجا

سجازی شجاملو اسجت کجه ایجن یکجی از شجگردهای اسجطوره شویم.رو میخصایص تازه روبه

؛ مجثالً دربجارۀ آوردمجیدر اسجطوره ه شجک های خیالی شعرش و یا محبجوبش را بجشخصیت

مقدمجه چجاپ پجنجم  ش و به تصجریح خجودِ شجاملو دردختر کوروکه به روایتی نا   -رکسانا

سجغدی اسجت  گجاننجیجب زاد ی از خانداننا  دختر رکسانا یا روشن  (1355« هوای تازه»

 آورد:می -که اسکندر مقدونی او را به زنی خود درآورد

-و مست بجر بسجتر  افتجاده استن من شدهمهما /پنهان ز هر کسی /با جامۀ سفید بلندش /امشب رکسانا»

 (120همان:  «هرگز از کلبۀ من نخواهد نهاد پای /دیگر رکسانا /است
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سجازی ورهشود نیز ایجن سجب  اسجطدر تصویری که از آیدا در اشعار شاملو دیده می     

 -دامشهود است. درآمیختن مفاهیم اساطیری و شهودی با شخصیت ملموس زنجدگی او  آیج

 کند:ای و ماورایی بر اشعارش تحمی  میلو( ف،ای اسطورههمسر شام

در  /ازگرفتمچندان که چجون نظجر از او بج /دیر زمانی در او نگریستم /ست نخستاآیدا لبخند آمرزشی»

 همجان: « سجتکجه مجرا دیگجر از او گریجز نی آنگجاه دانسجتم /ت او درآمده بودأهمه چیزی به هی پیرامون من

513) 

یش مجدۀ پیجدااشعارش بدانیم، بخجش ع ۀرد بزرگ شاملو را زبان نو و تازاگر دستاو       

یجت اسجت. ماهاسجت کجه زبجان اسجطوره بجرای او ایججاد کجردهچنین زبانی، مرهجون ف،جایی 

ده در بافجت اسجتعاری اشجعار شجاملو بجه زبجان او تشخصجی خجاص و پیچیج سمبلی  اسجطوره

ه را در لو و درآمیخجتن سجو ه و ابجژزبانی خاص که نزدیکی ذهن و زبان شجام ؛استبخشیده

شجود و یدهد. اسطوره در چنین ف،ایی به عنصری ذاتی برای زبان بجدل مجاشعارش نشان می

 وای، کجال  ارزش معنجایی نشجیند کجه بجا حجذف روایجت اسجطورهچنان بجر ججان کجال  مجی

 -یعاردهجد. بهتجرین شجاهد بجرای اابجات ایجن زبجان اسجتشناختی خود را از دست مجیزیبایی

لیجد بازتو« شجیرآهن کجوه مجرد»اوسجت؛ شجعری کجه در آن « ابجراهیم در آتجش»نمادین شعر 

نیجدگی است. تشخّص زبانی و درهم ت ی دیگرادر دورۀ اسالمی به گونه و اسفندیار سیاوش

ا حذف کرد؛ ای آن رتوان بافت اسطورهاست که نمیایگونهاسطوره با پیا  محوری شعر به

 دیجد یافتجهجشناسی شده که معنا و مفهومی جدید و سازگار نظا  معرفتای بازتولیداسطوره

 است: 

رویینجه  /تآشجی  در نوشج ۀبه پاشجن /میدان خونین سرنوشت /گونه عاشقو شیر آهن کوه مردی از این»

و  /و بجودیکجه تج/. دریغجا! شجیر آهجن کجوه آهجن! مردا!..غم تنهایی بود /اندوه عشق و /که راز مرگش/تنی 
 /ارسرنوشجت تجو  / اما نه خدا و نه شیطان /مرده بودی /نستوه واستوار /پیش از آن که به خاک افتی /رواکوه

 (14: 1387 شاملو،« پرستیدندمی /دیگرانش /بتی که /پرستیدندکه دیگران می /بتی رقم زد
 شعر عبدالوهاب البیاتی . ماهیت و کارکرد اسطوره در2 -2 -2

 ( یکی از شجاعران سیاسجی و پجرآوازۀ معاصجر عجرب 1999 -1926  عبدالوهاب البیاتی

نحجوی پایجان شجود، بجهمجدتی از عجراق اخجراج  او باع  شد، تند سیاسی هایگرایش است.
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سربرد. زندگی پر از رنج و مشقت البیاتی، در م،مون اشعارش کجامالً عمرش را در اردن به

 بازتاب دارد. 

در عصر جدید، پناه بردن به دامجان اسجاطیر  های کسب آرامشازآنجا که یکی از راه     

زی گذشجتۀ پرشجکوه و تناسجب و بجا بازسجا است تا گاه فارغ از اجتمجاع بجا پجرداختن بجه آن،

دادن آن با اوضاع کنونی، به پیوند دنیجای معاصجر و اسجاطیر کهجن و در نتیججه کسجب تعمیم

تجرین بهتجرین و مطمجئن ایآرامش دست یافت، برای البیاتی نیز اسطوره و روایجات اسجطوره

ای تجازه است نتیجۀ چنین کاری، جستجوی زبجان و اندیشجهشود. بدیهیپناهگاه محسوب می

هجای متناسجب بجا البیاتی با توجه به حوزۀ اقلیمی و فرهنگی خاص خویش، از اسجطوره است.

ها در اشعار او بجه شجکلی نمجادین در خجدمت . اغلب اسطورهاستجامعۀ خویش بهره گرفته

 هاست:یکی از آن اسطورۀ تمّوزقاصد فکری و رسالت اجتماعی شاعر است؛ م

سیما  أترسم الثور الخرافیی للیی الریدراا نالر یار و تل یف ن /؟فلماذا انت فی الکهف وحید»

ا آشط نو  /ر اللیالی نالر حیللبحالما  /حامال خصله شعر الشمس تبکیها و تبکی المس حیل /یدرالش

 البیجاتی،  «ف؟و لماذا انت فی المرفی مع الموت و اوراق الخری /ها من جدیدلصور یولد االنساا فی

1990 :203) 

 ۀکنی و به جامجرا بر دیوارها نقاشی می ایی یا افسانهگاو خراف با آتش ویی تنهار غار چرا د» ترجمه:

 -اسجتمکنکجه امجری غیجرم-و بر آن  کنیحم  میای از موی خورشید را با خود پیچی؛ دستهآوارگی می

دوبجاره متولجد در آن است کجه آدمجی های روزگارانرویای کوچ کردن و ساح  ها،کنی؛ در شبمی گریه

 «بری؟های خزان به سر میچرا تو در تبعید با مرگ و برگ ،شودمی

 خیجزیخدای برکجت و حاصج  که-همان تموز  یاگاو خرافی  به البیاتی ،در این شعر    

اسجت کجه او را خجدای خیجر و برکجت یدنی پرسجت موججودوز همان . تمکنداشاره می -است

است. این اسجطوره در میجان به صورت نمادین به آن اشاره کرده که در اینجا، شاعرند ندامی

 شاعر ضجمن بیجان اوضجاع ،به همین دلی  و است نماد نوگرایی و رستاخیزی ،شاعران معاصر

، بجا ایجن تفجاوت کندمی استفاده -است نوگرایی که نماد-سامان اجتماع، از این اسطوره هناب

بسجتن بجه خواند و مخاطب را به جای دلحاص  میکه توجه و تمرکز به اسطوره تموز را بی

 خواند.گذشتۀ خرافی به آینده و حرکت  مهاجرت( برای پیشرفت و تولد دوباره فرامی
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- و سیاسجی هجداف اجتمجاعیگاه ابزاری برای توجیجه نمجادین ا برای البیاتی اسطوره      

کجاری شای ققنجوس و درآمیخجتن خجویافسجانه -ایکه با اشاره به نقش اسطورهاست؛ چنان

 کوشد مخاطب را به حرکت و فعالیت وادارد: حوزۀ عملکرد( آن با جامعه می

ا سیمالهأتیرف  لین  /ةذا لقامیت نانیل المح رقیإ /ةالممزقی ةالصور يلو جمعت اجزاء هذ»

 (93: نهما «.الر ماد

و از  گجرددبجر مجی بابج آتجش گرفتجه  اگر اجزای این تصویر پاره جمع شود، تصویر کامج » ترجمه:

 «.گرددها پاک میها و تیرگیتاریکی

زمجانی کجه  سققنجو ،است. بر اساس اساطیر سرزمین عراق یا باب  ،منظور شاعر از آن     

خواهجان  البیجاتیشود، متولد میجدید  ققنوسی ،از خاکسترش و سوزددر آتش می، میردمی

 ه همانک - جدید ایپرنده ،بمیرد و از تجمع خاکستر آن ققنوساست که ای کاش این  نآ

 سجطورۀ، ازمینجهدر همجین  بجه وججود بیایجد. -نجو و آبجاد اسجت آرمانشجهر تصویر نمجادین از

 شود:نیز برای واداشتن و تحری  اجتماعی به خدمت گرفته می اوزیریس

دالب للیی سیریرها تی یو هی /ان سمت لشی ار وة/ و زنبق ةفراش ة/الررائن المعلق یورف ف»

 (93: نهما « .رت فی سبأ نلقیسو نو  /ادي العیسحزاا أحالنطفأت  /یسزیروأو لاد  /القیثار

ا هجا همجراه بجو دوبجاره مججد و عظمجت گذشجتۀ خجود را بجه دسجت خواهجد آورد و پروانجه» ترجمه:

دهجد، می های عشتاری که آهنگ عشق و زندگی را بر تخت خود سرند، و بر لبرقصها میخوشحالی زنبق

ت بجاز خیجر و برکج وزیجریساست و بجا آمجدن اوزیریسشتار به خاطر بازگشت محبوبش اعنشیند، شادی می

 «.گرددمی

 ،یگجرعشجوه ۀاست که در ادبیات با عنجوان الهجشتار معادل همان زهره در نزد ایرانیانع»

سجیاری شجد بای فجانی های افسانهشود که عاشق خدایان و انسانت از آن یاد میعشق و عدال

ان نمجاد عنجوه بیجاتی ایجن اسجطوره را بجال .(43: 1385کنجدی،  « .هاسجتکه تموز یکی از آن

 وهمجان سرسجبزی  -اسجت کجه نمجاد خیجر و برکجت -یسریجوزاست. اسرسبزی به کار برده

به  ین نماد رااشود. وی مستان و با آمدن بهار آغاز میاست که بعد از رفتن ز شادابی طبیعت

 .استهبردبه کار  ها به سوی صلح و آبادانیاز نابسامانی گذرمنظور بهبود اوضاع و 
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برای البیاتی اسطوره بهترین ظرف برای بازاندیشی در موقعیت فرهنگجی و اجتمجاعی      

ش، خجدای نباتجات و یجا خجدای است. وی برای رسیدن به ایجن هجدف، اسجطورۀ زایج جامعه

گیرد تا مخاطب را بجه وضجع کنجونی خجود و جامعجه و شهیدشونده را در اشعارش به کار می

 لزو  بیداری مرد  آگاه کند:

تصیرع مین دمولهیا   /للیی الفیرات یتبک /وراقاأل ةلاری ةصفصاف /للبس اا ءلائشه لادت مع الش ا»

 (135: 1990 البیاتی، « الت لیل شعرها الررذااخص یث فبتع /تاجا لحب  ماتت/ موااأل ةُحارس

 و /سجتیگریبر فرات مج برگ/یب یدیدرخت ب با شروع زمستان به مزرعه بازگشت/ شهیعا» ترجمه:

ها گیسوهای سجیاه خجود را بجه موش /دیآفریعشق مرده م  ی یبرا ی راتاج شیهااز اش  نگهبان مردگان

 «.ریزندهم می

از  گجیلگمش»اسجت. اشجاره شجده گجیلگمشضمنی به اسجطورۀ  در شعر مزبور، به طور   

تجرین د و از ظجالمرکد که حکمرانی میمآجمله نخستین پادشاهان روی زمین به حساب می

آیند و نزد خدایان از او شجکایت . مرد  از ظلم و ستم او به ستوه میبود هاو زیانکارترین آن

« .آوردرا بجه وججود مجی« انکیجدو» نجا  هبج موججودی ،مادر برای دفع ایجن شجر ۀکنند، الهمی

  (340: 1379 روزنبرگ، 

عنجوان نمجادی از عشجق ه شه را بجیشه معادل همان انکیدو است. شاعر عایدر این شعر، عا

که با فرارسیدن زمستان به جنجگ  بردجاودانگی و مبارز همیشگی علیه شر و بدی به کار می

ت و سرسبزی را با بازگشت خدای نباتجات احیجا کند طراوآید و تالش میبا ظلم و بدی می

ای آدونجیس کند. عالوه بر اسطورۀ یادشده، رواب  بینامتنی این قطعه شعر با روایت اسجطوره

  نیز نباید نادیده گرفته شود.

آدونیس، در اساطیرِ یونان، قدرتمندترین ایزد گیاهی، نقشجی چجون سجیاوش در اسجاطیر 

خدایان مرتب  بجا بجاروری اسجت؛ از درخجت زاده -کی از گیاهایران دارد. او مانند سیاوش ی

روید و بدین ترتیجب نمجود بجارزی از چرخجۀ شده و از خونش پس از کشته شدن گیاهی می

فصول و باروری به جهان است. وی زادۀ وصجلتی پنهجانی بجود و از همجین رو بجا مخالفجت و 

ایزدان پناه بجرد و آنجان او را بجه مادر آدونیس به  (Mira تهدید پدربزرگش مواجه شد. میرا 

درخجت متولجد شجد. آفرودیجت  تبدی  کردند و بعد از مجدتی آدونجیس، از تنجۀ« مرّ»درختِ 
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فرزند را به پرسفونه سپرد تا از او مراقبت کند و چجون پرسجفونه بجه سجببِ زیبجایی آدونجیس 

از سجال را نجزدِ راضی به بازگرداندنِ او نشجد، قجرار شجد کجه آدونجیس، نیمجی  ،شیفته او شده

خواهد باشد. آدونجیس تصجمیم آفرودیت و نیمی را نزدِ پرسفونه و نیمِ دیگر را هرجا که می

گرفت که دو ال ِ سال را نزدِ آفرودیت و ی  اُل  را با پرسفونه سپری کنجد. او سجرانجا ، 

: 1390رویاند  گرانت و هیزل،توس  گرازی کشته شد و افرودیت از خون او گ  شقایق را 

46-45.) 

ز سججتفاده اناامیججدی و احسججاس یججأس از بهبججود در اوضججاع مججرد  گججاه البیججاتی را بججه ا      

وی الگججفسججانه سججندباد و کهججنکشججاند. اکننججده اسججطوره مججیکججارکرد پناهگججاهی یججا جبججران

 است:نهفته در آن بهترین دست آویز برای البیاتی « سفر قهرمان»ای اسطوره

فیی  /لعیالم الصیریرااطیر فیوق  /لعل ری /اکلم الرماد /انفخ الر ماد /المس حیل ادق  ناب /اخ رق االنعاد»

 (348: 1995بیاتی، ال «انحر فی سفیره مثقله نالعاج و االوراد /اکوا سردناد /لیشه المیالد

اکسجتر را ، خد یجکوبیرا مج رممکنیجخانجه غ کجرد ، درِیبدون بال بود ، بجه ابعجاد نفجوذ مج» ترجمه:

 مجن نم.کجکوچ  پجرواز  یایبر فراز دن سمسیکرد  تا بتوانم در شب کریصحبت م هاجانیا ب، بد یدمیم

 هدیهکودکان  یبرا عیدهاکنم، در یم یقرانیقا ییایدر یهاپر از عاج و گ  یکشت  یهستم که در  باددنس

 «آور میو از بغداد  یهنداز جزایر 

پجس از آنکجه است کجه کهن عرب های داستان در های مهمسندباد یکی از شخصیت    

هجای رود. بجر اسجاس داسجتاندور و دراز مجی یآورد، بجه سجفراروت زیادی را به دست مجی

پجردازد و کند و به سفرش میها عبور میای از دریاها و کوهاین شخصیت اسطوره»تاریخی 

ان ا نتجایج و امجرات خجوب بجه پایجهجای راه، مسجافرتش را بجا موفقیجت و بجبجا وججود سجختی

خجود را همچجون سجندباد در حجال سجفر  ،البیاتی در این شعر (93: 1396ستاری، « .رساندمی

خواهجد از شجرای  و اوضجاع نابسجامان است که شجاعر مجی داند. این سفر گاه به دلی  اینمی

هجایی است که شاعر بجر ااجر مهجاجرت بگریزد و به شرای  بهتری پناه ببرد و گاه به این دلی 

های تبعید دیجد، تند سیاسی برایش پیش آمد و خود را گرفتار بیابان هایال گرایشکه به دنب

چجون  گزینجد وعنوان نمادی بجرای شخصجیت خجود برمجیه ای سندباد را بشخصیت اسطوره
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زنجد و حجال و روز خجود را در جوامجع عجرب بجه سجفر پنجداری مجیذاتشاملو، دست به هجم

 خواند.قهرمانی سندباد شبیه می

البیججاتی بججا اشججاره بججه اسججطورۀ یونججانی سججیزی  نیججز از مشججابهت خججود و مججوقعیتش بججا      

 کند:ای یاد میشخصیت اسطوره

الصخره الصیم اء   /من وحشه المرفی البعید /من مخلب الوحش العرید /الفرار -ایها الموتی-لبثا نحاو »

 (152: 1990البیاتی، «لشدیدفی صوره المرفی ا /)سیزیف( یبعث من جدید /للوادي  یدحرجها العبید

سجر، از وحشجت تبعیجدگاه بیهوده پای درگریزیم، از چنگال ایجن وحشجی خیجره ای مردگان!» ترجمه

شجود، دیگجر اند، سیزی  دیگر بار انگیخته میتغلدوردست، ی  برده در بیابان تخته سنگ سر سخت را می

 «... بار در لباس تبعیدی آواره

دربرابجر خجدایان و  گنجاهیونجانی کجه مظهجر نافرمجانی و های سیزی  یکی از اسطوره      

احترامجی بجه به علت بی» که ای؛ شخصیتی اسطورهاستامری حاصلی و بیعملش سمب  بی

 ۀترین جایگاه تا قلّجاز عمیق آن را دوش کشد و ربزرگ را ب یمحکو  شد که سنگ ،خدایان

کجه فکجر  شجود و درسجت زمجانیمجیگاه به این کجار موفجق ن کوه مردگان حم  کند و هیچ

: ذیج  سجیزی  و 1387اسجمیت،  « .شجوداست، سنگ از دست او رها میکند موفق شدهمی

 .(87: 1382کاملی،

بجرای بیجان  ،دارد و بسیاری از شجاعران از آن ویژه یاین اسطوره در شعر عرب، جایگاه 

رسد، نمی خود صد و هدفبه مق ؛ اماکندانسانی که هر اندازه سعی و تالش می حالنمادین 

دانجد؛ کسجی کجه همجواره در تبعیجد خود را سیزی  جامعۀ عرب میالبیاتی کنند. استفاده می

رسجد. ف،جای ایجن تحرک به سرانجا  نمیاست و تالشش برای رهایی از جامعه منفع  و بی

له کنجد. البیجاتی بجه ایجن وسجیاست که شاعر در آن زندگی می ایبه جامعه نزدی  اسطوره،

بیان کند و بگوید که خواهجان  معاصر ۀاز زندگی در جامع را خواهد ابراز نارضایتی خودمی

؛ اما با این توصی  و توصیه که بازگشت به جهان آرمانی جز با ای بهتر استگریز به جامعه

حاصج  انسجان ر نیسجت. تجالش بجیای میسجّ پیوستن به باورهای دنیای کهن و عصجر اسجطوره

ای جدید محصول نگرش مجادی و گرفتجار در مجرگ تجدریجی دنیجای مجدرن گرفتار در دنی

 است.
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 گیری.نتیجه3

آید که تنوع و گسترۀ استفاده از اساطیر در اشعار شجاملو بیشجتر از از نتایج تحقیق برمی   

که البیاتی بیشتر برای نیات سیاسی و فرهنگی بجه اسجاطیر مشجهور حالیدر اشعار البیاتی است.

است، شاملو بجه بجازآفرینی اسجاطیر ایرانجی از یج  سجو و اسجتفاده رجوع کرده مصر و یونان

اسجت. وی بجه شجک  ای یونان و رو  از دیگر سجو، متمایج  بجودهپربسامد از روایات اسطوره

شناختی و فلسجفی های معرفتر و مبتنی بر زبان استعاری و نمادین برای پاسخ به پرسشمکرّ

اسجت. کجارکرد ای در اشجعار خجود پرداختجهروایات اسطوره خود در دنیای مدرن به بازتاب

است. اگرچه گاه این اسجاطیر شناختیبنیادین اساطیر در اشعار شاملو معطوف به نظا  معرفت

به صورت نمادین به حوادث سیاسی و اجتماعی و برای تبیین برخی اتفاقات تاریخی به کجار 

تعصجب در بجه ارد؛ به این معنا کجه وی بجیشود، برای شاملو اسطوره نقش مکم  دگرفته می

هجا در مندی از اقتجدار اسجطورهکارگیری اساطیر بومی و ملی یا غربی و غیربومی در پی بهره

معناآفرینی و بازنمایی کیفیت بازاندیشی به جهان انسان مدرن و همجه شجقوق زنجدگی آن و 

اصجر اسجت. اسجتفاده بو  و تجارب فکری و ایدئولو ی  انسان معش  و تردیدهای زیست

و  ص سجبکی بخشجیدهشناسانه از اسطوره در شعر شاملو، به زبان شجعری او نیجز تشجخّمعرفت

الگوهجا و اسجاطیر از دسجتگاه فکجری و است. کنار زدن کهجنذهن و عین را به هم پیوند داده

شجاملو سجازد. از هنرهجای هویت مجیاست و چه بسا اشعار او را بیزبانی شاملو تقریباً ناممکن

هاست؛ اما اسطوره بجرای البیجاتی استفادۀ بکر و ساختارشکنانه و وارونگی معناسازی اسطوره

های البیاتی از جامعۀ آشجفته بیشتر ابزاری  برای بازنمایی ف،ای سیاسی و اجتماعی و دغدغه

هجا و و راکد عرب در دورۀ معاصر اسجت. بجرخالف شجاملو کجه خجود را در هیجأت اسجطوره

پجذیر و در کند، اساطیر اشعار البیاتی کجامالً تفکیج پنداری میای همذاتسطورهقهرمانان ا

خواهد از رهگذر آن با زبان نمادین و کنجایی بجه مخاطبجان است که میمسیر القای مفاهیمی 

زبان شجعری البیجاتی در مقایسجه بجا زبجان و تصجاویر شجعری حرکت و تحول را تحمی  کند. 

هججا در اشججعار شججاملو و اسججت؛ امججا کججارکرد معرفتججی اسججطورهتججر تججر و سججادهشججاملو ضججعی 

اش موججب شجده کجه های شهودی و تججارب شجاعرانهتنیدن آن با عواط  و دریافتدرهم
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دهجد زبجان فارسجی بجا هجا نشجان مجینظر آید. همجۀ ایجنتر بهتر و چندالیهاشعار شاملو پیچیده

بلیجت و هجم ظرفیجت بیشجتری در های تمدنی و گسترۀ تجارب اساطیری خجود هجم قاپشتوانه

 ها دارد.گیری از اسطورهبهره
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