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  چکیده

 تا اند گرفته قرار معاصر شاعران ي دستمایه بهترین خود، دیننما هاي شخصیت علت به ها اسطوره

 مورد اساطیر دیگر از بیش تموز ي اسطوره میان، این در. بردارند خود هاي اندیشه از پرده آنها بوسیله

 از. کرد جستجو عربی جامعه نابسامان وضعیت در باید نیز را آن دلیل که گرفته قرار شاعران توجه

 تموز ي اسطوره بکارگیري وجود با که باشند می بیاتی وعبدالوهاب حاوي خلیل ان،شاعر این ي جمله

 ضمن جستار، این در نگارندگان. داشتند نیز اختالفاتی هم با عربی امت انگیزش راستاي همان در

 کارگیري به  نحوه  مقایسه به تحلیلی -تطبیقی روشی با شاعر، دو این اشعار در تموز ي اسطوره بررسی

 در تموز که آید برمی تحقیق این هاي یافته از. اند پرداخته دو آن توسط اسطوره این فراخوانی از هدف و

 این براي بیاتی که هایی شیوه همچنین و  قرارگرفته استفاده مورد حاوي از پربسامدتر بیاتی، شعر

 این براي رشاع هردو که فضایی دیگر، سوي از. است حاوي از تر متنوع گیرد، می بکار شخصیت

 و مأیوسانه فضایی حاوي خلیل که ترتیب بدین دارد؛ هم با ملموسی تفاوت آفرینند، می شخصیت

  .شود می متمایز امید و یأس میان جدال با بیاتی شعر آنکه حال سازد، می حاکم شعرش بر را سطحی یک
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 مهمقد

و  سبب شد تا شاعران براي بیان آرا شرایط سخت سیاسی و اجتماعی در دوران معاصر

فراخوانی شخصیت، جمله نقاب، رمز،  هاي جدید شعري از به تکنیک ،افکار خویش

علت توانایی ه اي ب هاي اسطوره یان شخصیتدر این م. روي آورند... و تضاد و تناقض

ار شاعران قر بسیار مورد توجه ،کنند اللت مید نهفته در آنها که بر موضوعات عام

 ترین و عنوان مشهوره باست که تموز  ي اسطورهها،  این شخصیت ي جمله از .اند گرفته

از اهمیت بسزایی برخوردار عرب اي در شعر معاصر  پرکاربردترین شخصیت اسطوره

کی از به ی ،کند می ارستاخیزي که ایف علت نقش نوزایی وه این اسطوره ب .است

 هاي شخصی و دغدغهترسیم شاعر معاصر عرب براي هاي  ترین دستمایه مناسب

آن است  ستار براین ج. است  ضوع باززایی و نوگرایی تبدیل شدهخود در مواجتماعی 

جهات از  بیاتیرا در اشعار خلیل حاوي و عبدالوهاب نحوه بکارگیري این اسطوره تا 

ضرورت این پژهش از آن روست که از یک  و اهمیت. دهد مورد بررسی قرار ،مختلف

 ي که از شرایط جامعهو تأثیراتی  و شاعرهر دحاکم بر هاي و دیدگاهسو به بیان افکار 

 دو اینکه را هایی  تفاوتها و شباهت ،ردیگ و از سوي پردازدمی ،اند روز گرفته عربی آن

  . کند بررسی می ،اند داشتهتموز  ي در کاربرد اسطوره

 

  ه تحقیقپیشین

 توان به که از جمله می انجام گرفته است عددي در این راستاهاي مت تاکنون پژوهش

 ، زبان وادبیات عربی،1389بهار و تابستان ( "بیاتیاب هاي برجسته در شعر عبدالوه اسطوره"

با  یسنده سعی داردکه در آن نو اشاره کرد نوشته علی نجفی ایوکی )165/2/2 شماره

بکارگیري و  ي گرایی در شعر معاصر عربی، از شیوه روند اسطورهنگاهی گذرا به 

که در  دیگري ي مقاله .سخن بگوید و تموزهایی چون سندباد، سیزیف  کارکرد اسطوره

 سوریه و رواد الشعرالحدیث فی عند تموز اسطوره" توان از آن یاد کرد می جااین

 و عبداهللا حسینی نیازي شهریار ي هوشتن )7وآدابها، عدد العربیه اللغه، 1428ربیع ( "العراق

 ي مورد داختن به جوانب مختلف اسطورهاند با پر تالش کرده در آن نگارندگانکه  است
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 در بکارگیريعطف این شاعران  ي از نقطه ،وریه و عراقدر شعر معاصر عرب در س نظر

ن در کنار همچنی. و نیز منبع اساسی تموزي شدن این شاعران پرده بردارند این اسطوره

 یوسف نوشته) م1994( املعاصر العريب الشعر يف االسطورة« هایی چون کتاب ،این دو جستار

د بعد اجللي« شعرهاي در ،خاصشکلی  به و حاوي شعر در را اسطوره کارکرد الحالوي

 در مهم منابع از یکی کلی طور به و است کرده بررسی کامل بطور »و العودة الی سدوم

 الشعر يف األسطورة ونالتموزي الشعراء«کتاب  همچنین .رود می شمار به اسطوره واکاوي

 شاعران میان در اسطوره کارکرد از جامع یتحلیل رزوق اسعد نوشته )م1990( »املعاصر

این دارد تا  سعی بر ،پژوهش حاضر با رویکردي متفاوت اما .است کرده ارائه تموزي

در شعر این دو شاعر و همچنین  را اي بکارگیري این شخصیت اسطوره ي نحوه

از دو بخش بدین ترتیب این جستار . هاي موجود میان این دو را نمایان سازد تفاوت

 مفهومباره دری کلیاتبیان به  مقدماتیبخش  اساسی تشکیل شده که نگارندگان در

نحوه  به طور تطبیقی ازآنگاه . اند پرداختهعرب معاصر در شعر  آن کارکرد واسطوره، 

ل دنباه بدوم بخش ما در . دنا سخن گفته اسطوره تموز در شعر این دو شاعرگیري ربکا

چگونه شاعر این دو  اسطوره تموز در شعر :یمباش می لپاسخی براي این سؤایافتن 

  است؟  یافته نمود

  

  اسطوره تموز

 ،ترین دوران هاي جالبی است که از قدیمی ها و داستان اي از حکایت اسطوره مجموعه

به و  ،آمیختهدر آنها خیال با واقعیت  که در است ها و معجزاتی  و از انواع شگفتیممل

گیاهان و  ،حیوانات، ها ها با همه انسان آن عالم پدیده درو  ستا  هدست ما رسید

 ).19صم، 1975 داوود،(د یابن می پیوند با عالم مافوق طبیعت  آن،هاي طبیعی  پدیده

اسباب سیاسی  هاي انسانی مشخص و براي بیان ارزشها وشاعران در دوره معاصر از آن

 بکار 1عنوان نقابیه اسطوره را ب ،ها آن که بدین ترتیب .کنند خود استفاده می خاص

 ،م2002 صباغ،( اعتقادات سیاسی خود را نمایان سازد آن افکار و ي وسیلهه تا ب دگیر می

این اسطوره طبق . گیرد ر میاسطوره تموز در این چارچوب قرااساس  این برو  .)344ص
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که مادرش  سرسینیراس پادشاه قبرس و میرا بود با نام ادونیس یاهاي یونانی  سطورها

شهبانوي  .سپرد به پرسفون وشد  آفرودیت ادونیس را پذیرا .بصورت درخت مر درآمد

ز به آفرودیت نی. زد به آفرودیت سربازش از برگرداندن و شد مفتون اوجهان مردگان 

یک سوم سال را نزد  ،ادونیسکه  ایزد ایزدان آن شدتصمیم  .برد  وس شکایتزئ

 جا که خود برگزیند را در هر آخرین بخش سال یک سوم را نزد آفرودیت و، پرسفون

 را ،عاشق آفرودیت ،آرس رشک ونیسدآبه  ایزد بانوي عشق تگیدلبس. برد به سر

زخمی  ،فرستاده بود مذکور یزدانا یکی ازگرازي که  یورشدونیس در پی آ .برانگیخت

هنگامی که آدونیس زخمی . از خون آدونیس گل شقایق نعمانی رویید .جان سپرد شد و

به خار بوته تمشک گرفت و خونین  _شتافت که به یاري دلداده می _شد، پاي آفرودیت

س تصویر رویش آدونیو در واقع . رزهاي سفید به سرخی گرایید او از خون. شد

در بهار به  فون بپیوندد،رود تا به پرس که در زمستان به جهان مردگان می ستگیاهان ا

شکوفا شود و در تابستان به تنهایی به بار  گردد تا با عشق درآمیزد و زمین باز می

  .)11ش، ص1383میت، ژوئل،اش( نشیند می

  

  :در شعر خلیل حاوي اسطوره تموزفراخوانی 

  تموز ناتوانـ 1

 ماً ا حلَ نَ عضاءُ أت سَ بَي◌ِ / رقٍ عِ  نا کلُ يف ، ماتَ دِ ياجلل عصرِ  يف/ األرضِ  عند ما ماتت عروقُ «

  ةَ عشَ رَ / انَ يفِ  اسِ األنفَ  ةِ وعَ قطُ مَ  ةً عشَ رَ  يار دَ نُ  وَ / انَ يزِ احلَ  لَ ياللَ  وَ / حَ يالر  دُ صُ ا نَ نَ عبثًا کُ / دً يدقَ 
َ
 وتِ امل

» دِ ياألکِ 
2
  .)115حاوي، ص( 

تجدد  نوزایی و ،عنوان نماد رستاخیزيمیان شعراي معاصر به  تموز در ي اسطوره

به ترسیم او ابتدا . گیرد در همین راستا بکار میآنرا خلیل حاوي نیز . است شده  شناخته

بدین ترتیب . پردازد هاي روشنفکران آن می وضعیت عالم عربی و بیهوده بودن تالش

خشک  نماد رانهاي آ هاي عربی و مرگ رگه زمین را نماد سرزمین در مقطع باال توان می

شاعر در  کههمچنین از آن جایی  .شمار آورده ب ها هاي این سرزمین شدن و مرگ رگه

 از آنجایی که پردازد و از سوي دیگر، این قصیده به وصف جامعه و امت عربی می
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 جمودشاعران و روشنفکران معاصر علت شکست جامعه و ملت عرب را ضعف و 

شکست امت را  علت نابودي وشاعر در این قصیده توان گفت که  دانند، می فرهنگی می

نیز  )عصر الجلید( همانطوري که عصر یخبندان داند می یهاي فرهنگ خشکیدن ریشه

تبدیل شدن تمام (هایی چون  و سپس با عبارت. کند بوضوح بر این معنا داللت می

بر ...) و اعضاي بدن به گوشتی خشکیده، باد را پس راندن و با مرگ حتمی مدارا کردن

او براي  .کند و بیهوده بودن آنها تاکید می اعضاي جامعههاي  ناکارآمد بودن تمام تالش

داند  اي می را تنها نجات دهنده خواند و او نجات جامعه از این وضعیت تموز را فرا می

بر  ،شاعر از یک سو«در واقع  بخشدی نازایی رهای مرگ واین تواند زمین را از  که می

 بازگشت بهبر  سو، و از دیگر داردنازایی آن تأکید  گسستگی و هم از خود وروح عالم 

/ رَ اقِ العَ  ةَ بَ الرتُ / ضُ فُ يَـ عًال ا بَ يَ  صبِ اخلَ  هَ ا إلَ يَ « :)807ص ،م2001 ،جیوسی( »ي آنبارور زندگی و

 جِّ نا نَ َجنِّ / دِ يصاحلَ  سَ مشَ ا يَ  وزُ ا متَّ يَ نت أ/ ديصحًا جمَِ ا فِ يَ / ربَ القَ  ضُ نفِ يَ ا إهلًا يَ / دِ يصِ احلَ  سَ ا مشَ يَ 

  ئأدفِ / اانَ هَ دَ ا وَ اهَ هَ دَ  قمٍ ن عُ مِ / رضِ األَ  وقَ رُ عُ 
َ
»دَ يبالعَ  دَ يمِ َال اجلَ  وَ / یانِ زَ ی احلَ وتَ امل

3
 حاوي، ص( 

117(.  

شاعر در این مقطع ابتدا تموز خداي باروري را با عنوانهاي مختلفی که همگی بر 

نماد فرهنگ و امت ( تا زمین. خواند فرامی کنند، اروري و زندگی دوباره داللت میب

از این جمود و  کند یاد می )خاك نابارور: العاقر بةالرت (را که از آن با عنوان  )عربی

این جامعه را فراد تحرکی ا بی بودن وثمر  بی و جمود همچنین او .ناباروري نجات دهد

به تصویر  آمیزياغراقه طور ب» هایی اسیر صخره«و » مردگانی محزون«چون مفاهیمی با 

، رساند تحرکی را می بی به تنهایی معناي جمود و "صخره"رغم آنکه واژه  هب. کشد می

 انگیزش راه نجات جامعه راتنها  ،در واقع شاعر. افزاید را نیز بدان می "اسیر" هواژ شاعر

در شعر «جیوسی خضراء سلمی به اعتقاد . داند می و غنی سازي آن دوباره فرهنگ

 ص، همان(» برانگیزي و بهبود جامعه بعد از مرگ فرهنگی غالب است ي اندیشه ،يحاو

کند که جامعه هنوز به این مرحله نرسیده  بیان می با این وجود شاعر در این مقطع .)807

تواند آنها را از این وضعیت نجات دهد در نتیجه  نمی است به همین دلیل حتی تموز نیز

  :داند وده میدعا و فراخوانی او را بیه
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  ِل◌ِ ياللَ  ةُ تمَ ا عُ تنَ قَ رَّ غَ  /يلّ صَ نُ  وَ  يصلّ ا نُ نَّ ثًا کُ بَ عَ «
ُ
 ربَ عَ / ديعِ نُ  وَ  يعو نَ  وَ  يعو ثًا نَ بَ عَ / لِ هِ امل

  زُّ ا �َ نَّ ثًا کُ بَ عَ / دُ يرِ الطَ  ئبُ الذِ  وَ  نُ حنَ / دِ يلاجلَ  صحراءِ 
َ
 نَ قوی مِ أا نَ بـُّ حُ / یدّ حَ تَ نَـ  وَ  يبکِ نَ / وتَ امل

 
َ
»ديدقَ  اً مَ حلَ  هِ تِ سرَ حَ  يف مَّ ضَ / انَ يز ًا حَ مَ ًا حلَ ثَ ثَ ا جُ نَ يرمتََ إ وَ / وتِ امل

4
و در  .)119- 118 حاوي، ص( 

، برخی از پژوهشگران به ا که در شعر حاوي نمایانگر استواقع این بیهودگی و یأسی ر

: دهند نسبت می الجزایري،-تأثیر پذیري شاعر از کامو، نویسنده و فیلسوف فرانسوي

بیشتر بر روح خلیل حاوي  ،العقالنی بودن عالم در بیهودگی وجود و "وکام"نگرش «

تنها آهنگی است که موضع  ،در چشم حاوي "مرگ"ي  پدیدهدر واقع  .است اشتهدتأثیر 

آنچه آدمی باید از هستی بشناسد مرگ . کند انسان را نسبت به زندگی مشخص می

اند،  دست دادهه عقالنی از زندگی ب کنند تفسیري هایی که ادعا می است، زیرا همه فلسفه

درستی توجیه ه توانند این وجود مطلقاً بیهوده را ب عاجزند و نمیآن از درك حقیقت 

با این  )116 ص ،ش1384 رجایی،( ».شود از ظلمت انتظار عقیم، نوري متولد نمی کنند و

ثی که در بلکه حواد ،دانستاندیشه توان تنها معلول این  نمیرا  بیهودگی این وجود

که  ندا هحد زیادي در این امر دخیل بود تا نیز رخ داده،نشیب شاعر  زندگی پر فراز و

اشغال در جنگ ژوئن،  حوادثی چون شکست اعرابتوان به در این میان می

افزون بر  .اشاره کردعشق در شاعر اکامی و یا ن هاي عربی توسط صهیونیسم سرزمین

 پرستانه و حقیقی، ماوراي حقیقی، فرهنگی، بت سرگردانی پیوسته و«توان  آن، می

هر نوع دیگر از انواع تحیر وجودي بسیار مبرم و سرکوب شده را از  مسیحی و

بدین ) 470ص ایلیا،، حاوي( »شمردربحاوي هاي شعري خلیل  هاي دائمی تجربه انگیزه

ي بکار را در فضایی از ناامید ـ است که نمادي از امیدـ  این اسطوره ترتیب شاعر،

فراهم نکرده  طورهتوان گفت که او فضاي مناسبی براي این اس از این حیث می. گیرد می

 ها اسطورهاین سیاقی که براي « :دارد همانطوري که سلمی جیوسی نیز بیان می. است

و هراس ي میدسرکوب امیال، ناا ،فضاي سرخوردگی گرخوبی نشانه کند، ب خلق می

 .کند می بسیار اغراق ،البته شاعر در این امر .استعربی  میان نخبگان جامعهدر موجود 

در . گریزند فساد و، که نمایانگر نابوديسازد عجین میاستعاراتی با او دائماً شعرش را 

  .)768 ص ،م2001جیوسی،( »شود تنش حاصل میپرعصبی و  ينتیجه شعر



 29 بیاتیالعبدالوهاب  تموز در شعر خلیل حاوي و  اسطورههاي معنایی  داللت

  ـ تموز نیازمند فداکاري2

بتواند نقش رستاخیزي و نوزایی خود را در براي اینکه تموز  ،ويهمچنین به اعتقاد 

جامعه ایفا کند و جامعه را از این جمود و مرگ فرهنگی برهاند نیازمند فداکاري و 

ي الجسر  قصیده ن گونه که در این مقطع ازهما .جانفشانی از سوي افراد جامعه است

  : نیز نمایان است

ن ، مِ رقِ الشَ  وفِ هُ ن کُ مِ / ديطسرًا وَ م جِ ت هلَُ دّ متَ إ يعضلُ إ/ افاً فَ خِ  بحِ الصُ  يف سرَ اجلِ  ونَ رُ عبُـ يَ « 

»دِ يداجلَ  رقِ الی الشَ  رقِ الشَ  عِ نقِ ستَ مُ 
5

 و "غارهاي شرق"ترکیب  دو .)138 حاوي، ص( 

شرق مفرهنگی  جمودبه  اشاره بصورت جزئی توانند از یک سو می "هاي شرق مرداب"

محصور بودن جامعه در  نشان از آنها را توان میبطور کلی  و و از دیگر سو باشندزمین 

در هر دو تفسیر به نوعی  و شاعر. تلقی کرد فرهنگی اجتماعی، سیاسی وابعاد مختلف 

چرا که فرهنگ خود یکی از مصادیق . گنجاند می ترکیب دو یک نقد اجتماعی را در این

از  خروج بیانگرتواند  نیز می "شرق جدید"مفهوم همانگونه که . رود به شمار می اجتماع

کند  بیان می وي .باشد فرهنگیاجتماعی و و زایش  پیشرفتو  اجتماعی جموداین 

ف الشرق و کهو(گذر کند و از این وضعیت بطور هموار از پل  ،براي اینکه نسل آینده

ها از  ش و تحمل سختینیازمند تال و به شرق جدید برسد، خارج شود) مستنقع الشرق

توان در  این مفهوم فدارکاري را می). ديرًا وطامتدت هلم جس اضلعي( :سوي ما است

 وقَ رُ عُ  يحيُ ال/ اهبَّ کن رَ يُ إن « :دارد بیان میآنجا که .نیز مشاهده کرد »بعد الجلید« ي قصیده

 
َ
  ادِ مَ ن رُ ی مِ ذَ غَ تَـ تَـ  ارٍ ، نَ ۶اءِ نقَ د العَ لِ اٍر تَ نَ  ريُ غَ / انَ يتيامل

ُ
/ ارِ النَ  مِ يحن جَ اِن مِ عَ لنُـ فَ / ارِ رَ القَ  يف /نايف وتِ امل

».....نايقيال عثَ نا البَ حُ نَ ميَ ما 
7
 ).122حاوي، ص( 

  

  ققنوسـ تموز و 3

که سان  بدین .استاساطیر درآمیختگی  ،شویم که در اینجا با آن روبرو می مورد دیگري

خلیل « .گیرد بکار می با مفهومی یکسان دیگري ي اسطوره در کناراي را  اسطوره ،عراش

او . اي دارد ه با سیاب اختالف ریشهگیري اسطور در بکار ،ررغم اسطوره ایلعازبه حاوي

 م1998 عباس،(» .دده بلکه ساختار جدیدي به آن می ،کند آماده استفاده نمی ي اسطورهاز 



  ینقد ادب معاصر عرب 30

د نما "تموز"جاي ه برا  "ققنوس" باالعبارت در شاعر  ،به عنوان مثال .)133ص

سوزاند تا از  خود را در آتش میو از آنجایی که ققنوس  ،دهد قرار میفرهنگی  رستاخیز

بگذار تا آتش ققنوس از : کند خاکستر او ققنوس جدیدي متولد شود شاعر نیز بیان می

بر بار دیگر وي در واقع . خاکستر ما تغذیه کند تا از پس ما جامعه جدید متولد شود

 دامهاگذارد و در صحه می ،فرهنگی ي ارهدر راه تولد دوب فداکاري ایثار و ي اندیشه

  :گوید می

 وَ  ةَ عنَ اللَ  وَ / خِ يارِ التَ  نَ فَ نها عَ عَ / نفضُ اً تَ ممََ اُ :/ نايقيال عثَ ا البَ نَ حُ نَ ميَ ما / ارِ النَ  مِ يحن جَ عاِن مِ فلنُ «

 امللحِ  نَ اٍت مِ ري و حبَُ / نار وٍء وضُ بال تًا يواقِ يها ينيعَ / جَّرحَ  يالذ مسَ األَ  نفضُ تَ / انَ يزِ احلَ  بَ يالغَ 

  وَ / انَ يزِ احلَ  األمسَ  ضُ نفُ تَ / ارِ وَ البُـ 
ُ
  بحِ ی الصُ دَ صَ لِ  /يصلِ و و تُ زهُ تَ  اءضرَ ا ُحرًة خَ يحتَ  ُمثَّ / نايهِ امل

ُ
/ طلِ امل

»ديعتُ  وَ  يصلتُ » لِ نيلل» «نردُ ألُ لِ « نجِ الکُ  فافِ ن ضَ مِ / ديعتُ  وَ 
8
  .)123-122حاوي، ص( 

 هعر بر آن خردعربی است که شا ي جامعه ي نمایانگر گذشته "دیروز" ي واژه

تموز و  ي اسطوره دو ،این قصیدهوي در . خواند بار میاهانت وانگیز  گیرد و آنرا غم می

خود او  فداکاري و از جان گذشتگی ،به اعتقاد حاوي .گیرد کنار هم بکار می دررا  عنقاء

 که و همانطور ققنوس است ي به مثابهامت عربی  روشنفکران و مجاهدان و دیگر

 آید  تخمی پدید ،از پس آن تا سوزاند می در آتش و خود را کند فدا می خود را ،ققنوس

 ،همچون ققنوس روشنفکران امت عرب او و دیگر زم است تاال ،نسلش پایدار بماند و

  . با تالش و فداکاري خود الزمه پایداري امت را محیا سازند

  بیاتیعبدالوهاب  در شعر تموزاسطوره فراخوانی 

  تموزـ نماد 1

را به  آن، داند می برانگیزي دوبارهتموز را نماد  که خالف حاويبر ،خشین بدر ا بیاتی 

را نجات تموز  اوعبارت دیگر ه ب .گیرد می بکار روح دوباره امت عربی ي ازنمادعنوان 

در حقیقت این عشتار است که در اشعار بیاتی نقش  .دهنده نجات نه و داند می یافته

 و ةالصور«در قصیده  مفهوم به خوبی؛ این دارد هعهدبر نده کردن و برانگیختن را ز

  :استنمایان » الظل
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  ةِ ورَ هذه الصُ  اءُ جزَ أت عَ مجُِ  ولَ «
ُ
  لُ ابِ ت بَ امَ قَ إذن لَ / ةِ قَ زِّ مَ امل

ُ
 وَ / مادَ ا الرُ اهلِ مسَ أعن  نفضُ تَ / ةقَ حرتَِ امل

  نِ ائِ نَ اجلَ  يف فَّ رَ 
ُ
 وَ / ثارَ يالقِ  بُ اعِ دَ ها تُ رِ يرِ علی سَ  يَ ه وَ / ارُ شتَ ت عَ مَ سَ بتَ إ وَ / ةٌ قَ نبَـ زَ  وَ  ةٌ اشَ رَ فِ / ةِ قَ لِّ عَ امل

»سُ يلقِ أ بِ بَ سَ  رت يفوَّ نَـ  وَ / سِ يالعِ  يادِ حَ  انُ حزَ أات ئَ فَ نطَ س َإل يور وزُ عاد اُ 
9
  )93ص ،م1995 ،بیاتی( 

 یکپارچگی عدم اتحاد واز پاره پاره بودن آن  نماد امت عربی است و "الصورة"واژه 

ه که ب باشد عربتمدن دیرینه  فرهنگ واز  ينماد تواند یم "بابل" .جامعه حکایت دارد

اگر ه اعتقاد شاعر ب. استن رفته ایماز  سوخته و گسستگی ملت عرب، از همدلیل 

، گرد هم آیندامت عربی و در کنار هم چیده شود دوباره  ،هاي این عکس پاره پاره تکه

و  .شود باره شکوفا میدوعربی تمدن  زداید و بل سوخته خاکستر از رداي خویش میبا

 بر پادشاهان وبیاتی در ادامه قصیده . گردد دوباره به زندگی باز می) تموز(اوزوریس 

آن را یکی  و گیرد خرده می ،"حرکتند بی هاي جامد و سنگ"طراز  که هماشرافیت عربی 

  .داند می عرب تمدن دیگر از علل نابودي فرهنگ و

کهن تمدن ـ  تموز را نماد بابل» دة من بابلالعو «دیگري با عنوان قصیده شاعر در 

اسیر حکومت وقت  ،داند که از یک سو گرفتار بیگانگان و از سویی دیگر می ـ عربی

را ایفا  و خیزش امت عربی انگیزي دوبارهنقش برعشتار که در این سروده  .است

  :کند می

 ةُ غَ ارِ ا الفَ و�ُ يُ عُ / ابُ الرتُ  َألَ ميَ  وَ / ئابُ ا الذِ هلِ طَال أعلی  يعو تَ / دِ بَ الی األَ  لِ ياللَ  ةِ مَ يخَ  تَ حتَ  لُ ابِ بَ «

»عثَ البَ  رُ ظِ نتَ تَ  مانِ الزَ  قدمِ  تَ حتَ  لُ ابِ بَ / ةُ نَ يز احلَ 
10
  ).77ص م،1995 بیاتی،( 

را  )امت عربی( تموز خواهد که برخیزد و می از عشتار ،قصیده ي در ادامهشاعر 

   :بخشدجانی دوباره 

 وَ  احِ يع الرِ مَ  يرِ ظِ انتَ  وَ / حِ ير اجلَ  دِ سَ هذا األَ  اهَ فَ شِ  يلِ لِّ بَـ  وَ / جلرارةَ ا يئملَ إ يومقُ / شتارُ ا عَ يفَ «

/ ت علی اجلدارِ لَّ ظَ / شتارا عَ مَ نّ کِ لَ / ةِ بَ يئِ الکَ  هذه اخلرائبِ  يف /ارَ األمطَ  يلز نِ تُ لِ  و/ حِ يالر  واحِ نُ 

/ بةِ يئالکَ  اخلرائبِ  يف حجراً أخرسَ  و عشابُ األَ  وَ  متُ الصَ  وَ / ابُ ها الرتُ جهُ و وَ علُ ي ،نِ يدَ يال ةِ وعَ قطُ مَ 

 متوزُ / ةً ورَ کسُ مَ  ةً رَّ ، جَ خانِ الدُ  نَ مِ  مرأةً إ/ ةِ ري هال ظَ مشساً بَ / ةً لَ نبُـ سُ / ةِ ورَ سطُ الی األُ  يودِ عُ  ةُ بَ يبِ ها احلَ تُ يَـ أ

/ مادِ الرُ  ةَ باءَ عَ  يدرتَ تَ  /بال حنوطِ / معادَ  ال وَ  زادِ  بال لِ يلالَ  ةِ بَّ قُـ  بل حتت/ آه فآه ُمثَّ  اةِ يود للحَ عُ يَـ لن 

 عَ تصدَّ !/ ا عشتارُ ي، اعشتارُ ي، شتارُ عَ / ت األحجارُ صاحَ فَ  !/شتارعَ : هلاطَالِ أعلی  حتُ صِ 

  رَ مَ ا�َ  وَ / مرقَ ال رائبَ اخلَ  يف ابَ غَ  وَ  /دارُ اجلِ 
َ
»رُ طَ امل

11
  .)78 -77ص م،1995 ،بیاتی( 
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تانی بریده بر اي که با دس بگونه، عشتار دچار مرگی ناعادالنه شده ،ابیاتدر این 

شدن  پوشیده" ،نماد از دست دادن قدرت "نشدن دستا بریده" .است دیوار باقی مانده

عربی سکوت روشنفکران جامعه  تحرکی و نماد بی "سکوت گیاهان" و "خاكا چهره ب

قدرت خود را در برانگیزي  ،خیزش امت عربی انقالب و ،عشتاراز این رو . است

 ناسببستر مهنوز شاعر به اعتقاد . است داده  از دست )امت عربی( ،تموز ،معشوق خود

چه،  .ستاین مدعاصحت دلیلی بر نیز تکرار نام عشتار  .آماده نیست هاتلمبراي قیام 

بطول چندان وي امیدي  اما نا. شنود جوابی نمی زند، قدر عشتار را صدا می شاعر هر

در عباراتی به وضوح مفهوم  این .دیاب میبراي رهایی شاعر امید دیگري  انجامد و نمی

 نمایان "باران بارید"و  "ها پنهان شد ماه در ویرانه"، "برداشت وار شکافدی"چون 

او  .هستیم بیاتی ينما متناقض اسلوببه کارگیري شاهد  ،اشعارهمچنین در این  .است

بر خالف حاوي  د وساز را بر قصیده حاکم میکننده س یوأبار و م اندوه نخست فضایی

از  رقم زند،اي را براي امت عربی  زندگی دوباره خیزد وخواهد که بر از تموز میه ک

به عبارت  .را به زندگی باز گرداند) امت عربی(تموز  خیزد وخواهد که بر عشتار می

نسل کنونی  به امید ، چشمبیاتی هحال اینک هاي آینده دارد نسل به امید حاوي دیگر،

این سروده و دیگر  توان از ي که میکارکرد ،آنافزون بر  .امت عربی دوخته است

مید براي و ا فضایی مرکب از یأس ،این است که شاعرتی برداشت کرد هاي بیا سروده

 ششکاف برداشتن دیوار و بار امیدي که از عبارتهایی چون سازد؛ این اسطوره فراهم می

الم مردگان بیاتی، ع« :اند هگفتاو چنین بدین ترتیب منتقدان . شود دریافت می ،باران

لذا بیاتی  .اند خیزش دوباره پیعالمی است که ساکنان آن در  .عالمی پر تحرك است

 ولی امید از ،اي انسانی استه مسخ ارزش دوران فسخ و ،دارد که اکنون میاذعان  گرچه

، صبحی( »بندد می دلبه فرداهایی روشن  "ظارانت" هنرگیري دهد و با بکار کف نمی

  . )283ص ،م1986

  نقاب تموزـ 2

در  شاعر ،ه عنوان مثالب دبر میبهره نیز اشعار از تکنیک نقاب  بیاتی در این ،افزون بر آن

تمایل  ،نهد تا از این طریق نقاب تموز را بر چهره می »قصائد حب الی عشتار« ي سروده
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 طبق انقالبی که؛ سازد نمایان ارکان جامعه انگیزشو  نسبت به تحقق انقالب را خود

شخصیت تموز را در بدین ترتیب شاعر  .شود می معمول در شخصیت عشتار خالصه

در این نوع نقاب بر یک  شاعر«و آن بدین معناست که . گیرد قالب نقاب بسیط بکار می

شخصیت تکیه بکند و بعد از اینکه آن شخصیت و شرایط آنرا مورد مطالعه قرار داد 

بدین ترتیب  .)183ص م،2003، کندي( »ل کندرا با تمام جزئیات بر آن حمتجربه خود 

نماد بکارگیري (گونه ضمیر متکلم هر بدونخبري  ايقدمهمقصیده را با  ،نخستبیاتی 

 دسته بعربی تصویري از اوضاع نابسامان جامعه  گونه بدینکند، تا  می آغاز) نقاب

  :دهد

 سجدُ ها يَ قدامِ و على اَ / ةِ قَ لصاعِ ها لِ درُ صَ  يعرّ تُ  وَ / العاشقةِ  دموعَ  يف الليلِ  ةُ روَ السَ  ذرفُ تَ «

اركاً تَ / وتميَ / يهاعرِّ يُ  ،االرضَ  شُ دِ خيَ / ولِ قُ احلُ  لجُ ثَ  هُ جهُ ى وَ طَّ غَ  وَ  دُ الربَ  هُ كَ عاريًا ا�َ  ولِ صُ الفُ  افُ رّ عَ 

 رضعُ تَ / ورُ ذُ البُ  نشقُّ تَ  يثُ حَ / ثورركاٍن يَ بُ  عشةُ ها رَ حشائِ أيف  وَ  غريينِ يها الصَ دَ بني �َ / ورٍ نُ  طرةَ قَ 

اىل  راشاتِ و الفُ / الكبريِ  حرِ لبَ لِ  النهرِ  و ماءَ  للنبعِ  عيد الدمَ تَ لِ  /ورذُ جُ  دُ تَ متَ  من االعماقِ  الدفءَ 

»تعود؟ ورِ و النُ  صفورِ مع العُ  فمىت عشتار للبيتِ / رودِ الوُ  قلِ حَ 
12
  .)193ص م،1995 بیاتی،( 

کاري یاز به فدان ،تبراي رهایی از این وضعی نماد ناباروري و جمود است و "سرو"

 ي سجده"تصاویري چون در  توان را میاز خود گذشتگی این مفهوم  .داردو ایثار 

سرسبزي  که "يقطره نوربه ودیعه نهادن "، "زده تن زمین یخافشک" ،"ها پیشگوي فصل

این سوال که طرح شاعر با . ، یافتآورد می ارمغان خرمی را براي زمین و سرو به و

 باز) سرسبزي نماد(نور  چه موقع همراه گنجشک و) ري حقیقینماد بارو( عشتار

به یک  ،که عشتار نیز همچون سرو براي بازگشت به زندگی دارد گردد؟ بیان می می

  :کند یا میهمادامه قصیده را براي ورود به  زمینه شاعر ،سان بدین. دارد نیاز عاشق فداکار

  ىنفَ من مَ  لُ انا امحِ  و/ ةٌ حَ جنِ أتْت يل بَ نَـ «
ُ
  ورِ هُ زُ  وَ / ةِ رَ حَ السَ  وكِ لُ اىل منفى تعاويَذ امل

َ
/ ةِ رَ قبَـ امل

 كِ يتُ نّ و متََ / هلةِ األ وتِ و مَ  حرِ السِ  وَ  رهابِ اإل وَ  تلِ القَ  ورِ صُ يف عُ / لو الصغريِ احلُ  كِ جهِ ثًا عن وَ احِ بَ 

ضارعاً  /قراءِ الفُ  وتِ م يف اعيادِ  عظمِ األ قِ اشِ العَ  رابَ تُ  وَ / االولياءِ  يف مويت و يف بعثي و قبّلُت قبورَ 

»ألف ثلجاً و دماءصاليت  عدَ طرت بَ مَ / أسأل، لكن السماء
13
  .)194ص م،1995 بیاتی،( 
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نقاب تموز را بر  اول شخصو ضمیر  14هاي داستانی گویی تکبا استفاده از  سپس

 خود را تموزياو  .خویش را بیان کند تجربه معاصربه کمک آن د تا زنچهره می

آرزوي  "ها مرگ ارزش" ناخوشاینددر این دوران  و است تبعیددر اً د که دائمرداپن می

لیکن آرزوي . تدوباره اس انگیزش پروراند که نماد نوزایی و عشتاري را در سر می

 برف وبارش انبوه "چون  یتاعبار. دایگر می یأس امیدش به  یابد و شاعر تحقق نمی

ترسیم  خوبی به ار ضاي نومیدانهفاین  "انهشعاخدعا و درخواست " در پاسخ به "خون

  .کند می

سان ه ب ،عشتار و یابد میخود دست  به آرزوي ،پنجم ي هقطعدر اما در نهایت شاعر 

  :آید ید ماي بر زمین فرو فرشته

 و طعمَ  و العاجَ  املطاطَ  وَ  ضراءِ اخلَ  و روايب القارةِ / حلَو النبيذِ  هُ وحُ فجاعت رُ  ى ذاقَ رَ من تَـ «

 فانا يف النومِ / ؤيا دليلً ك على الرُ لُ ، و مل ميَ عينيهِ بِ  و رأى اهللاَ  /االصيلِ  يف نارِ  الوردِ  بريَ و عَ / الزجنبيلِ 

ا هَ ذُ / من هذا و ذاك و اليقظةِ 
ّ
»مالكً  يف االرضِ  شتارُ طت عَ بَ قُت، مل

15
  ).196ص  م،1995 بیاتی،( 

را براي شاعر ی خوشروزگار  ،فرشتهبا بازگشت خویش به زمین در کسوت عشتار 

هاي قاره  تپه"، "گواراشراب " ي چونصاویرتبا ارائه این لذتها . آورد می ه ارمغانب

دوره اما . دیاب میتداعی  "عطر گل" و "طعم زنجبیل"، "عاج" ،"کائوچو"، "سبز

 شود و می ناتوان ظاهر ،ششم عشتار ي هقطعدر چه،  .نیست پایدارچندان  ،شادکامی

نوع  ،هفتم ي هقطعدر هرچند شاعر . رود می نایماز  "لرزان گلی پژمرده و" همچون

به چندان نمایش اما این ، کشد تصویر میشدید را به  تناقضنی بر تمب نمایشدیگري از 

خش چر"ی چون شاعر با عبارت گردد و می به زندگی باز مجدداعشتار . انجامد میطول ن

عربی  امتتحقق انقالب  "انسان گرسنه عشتار به میوه دادن"و  "ته ساععقرب

ایی ه سختیتحمل  توان دستاوردپیروزي را میاین . وعده می دهدرا  ]ازگشت عشتارب[

که در افعالی چون  هایی سختیه بود؛ خرید  به جان )شاعر( دانست که تموز

در  .شود می پدیدار "نزد بوسه"و  "نکرد  مقاومت"، "نپاره پاره شد"، "نشد گرسنه"

که  و ساختار موضوعی ساختار نمایشیار رمزي، واقع بیاتی در این قصیده سه ساخت

بدین ترتیب . ، را به خوبی بکار گرفته استآورد از آن سخن به میان می 16ناصر یعقوب
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که ساختار نمادین آن از شخصیت تموز که نماد برانگیزي دوباره است سرچشمه 

موز و ساختار موضوعی آن در جدال موجود در میان حضور شاعر و غیاب ت. گیرد می

بدون اینکه هیچ کدام . یعنی در ارتباط میان صداي شاعر و صداي تموز نهفته است

 )گویی داستانی تک( نمایشیساختار  و از همین ساختار موضوعی. دیگري را کنار بزند

   .که مبنی بر صوت شاعر و شخصیت نقاب بشکلی ممزوج است. گیرد سرچشمه می

  :دیگر اساطیر تموز وـ 3

اي را  بدین ترتیب که یا اسطوره. آمیزد وره تموز را با اساطیر دیگر میگاهی شاعر اسط

هبوط « ي قصیدههاي آن  گیرد که از نمونه اي آن بکار می بجاي تموز در عالم اسطوره

اصیل تمدن  فرهنگ وزوال  ه سببشاعر بکه  .است »الی العالم السفلی 17ورفیوسا

 انگیزشراي را ب روشنفکران ي جانبههمه هاي تالش و استبداد، شدن ظلم فراگیر وعربی 

جاي تموز ه رفیوس را باو ،در این راستاوي  .داند می بیهوده ،جامعه و اصالح مجدد

  : گیرد می بکار

 نَ مِ  شتارُ عَ  تکَ ادَ ا نَ مَ لَّ کُ / قير حَ  ملِ النَ  نِ دُ مُ  يف هِ اتِ طا ساعَ خُ  وَ / لٌ يو طَ  لُ ياللفَ  خُ صرُ عبثًا تَ «

 نهارُ تَ  وَ  نهارُ ي لِ ياللإذا بِ  وَ / ورِ صُ العُ  لُ کُ   ةٍ ظَ حلَ  ت يفوَ انطَ  وَ / دُ يلِ اجلَ  ابَ اها ذَ دَ يت دَّ مَ  وَ  ربِ القَ 

 إذا بِ  وَ / ودُ دُ السُ 
َ
  تِ يامل

ُ
 بِ  وَ  بزِ اخلُ بَ  نُ اهِ الکَ  هُ کَ اَر إن بَ  عدَ بَ / دِ يلالوَ  فلِ کالطِ   خُ صرُ يَ  هِ أکفانِ  يف جِ دِر امل

َ
 اءِ امل

»ورِ هُ الطَ 
18
  ).192ص م،1995 بیاتی،( 

هاي  دارد که فریاد می بیانو  زند می نقاب اورفیوس را برچهره ،قصیدهدر این  شاعر

اما . است طوالنی) نماد ظلمت(شب  زیرا .تاسحاصل و و دیگر روشنفکران جامعه بیا

س که در اورفیو ،پردازد میـ  دوباره انگیزش ـ خود زمان که عشتار به ایفاي نقش آن

جمود  مرگ و( یخبندان ؛گردد باره به سطح زمین بازمیدو ،اینجا جاي تموز را گرفته

همچون طفلی تازه  ،شده کفن ي مرده رود و می نایم شب نیز از ،پذیرد پایان می )فرهنگی

نیز ت اورفیوس به زمین توسط عشتار اما این بازگش. دهد می آمده فریاد سر ایدنه ب

   :رداندگ او را بصورت مرده به زمین بازمی که راچ .استهوده بی

  عَ مَ  آشورَ  سوارِ أعلی  اليتيآه ما اوحش ل«
ُ
ها مِ الَ ن عَ مِ  دُ صعَ أنا أ وَ / فِ ير اخلَ  اقِ ورَ أ وَ  وتِ امل

»دِ يدِ احلَ  رعِ دِ  يف ثُ بعَ أُ  تاً يمَ / دِ يعالبَ  جرِ الفَ  وَ  ورِ النُ  وَ حنَ  يفلالسُ 
19

این  در ).192صم، 1995بیاتی، (
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اي خاص خود  رفیوس را از عالم اسطورهسطوره اوا ،گی اساطیرآمیختدرشاعر با  ،قصیده

بعد « ي در قصیدهتصویر این  .دساز اي تموز ممزوج تا در عالم اسطوره کند می منتزع

در کنار ه بیاتی اورفیوس را با این تفاوت ک .دخور میبه چشم خلیل حاوي نیز  »الجلید

اینکه شاعر اسطوره و یا . است نهاده در کنار تموزرا حاوي عنقاء ا ام، گرفته بکار عشتار

 ي قصیدههمچون . بندد هاي متعدد دیگر بکار می تموز را در کنار اساطیر و شخصیت

 مسَ الشَ  رصَ قُ  لُ أکُ يَ / وسَ نُ يالِ جَ  ةَ تَ يمِ  هِ ظارِ نتِ إ يف أنِ الضَ  يراع وتُ ميَُ «: )عائشۀالی  مرثیۀ(

/ وتُ متَُ  ةٍ يَ غنعن أُ  وَ  اعَ ضَ  امتٍ عن خَ  هِ اهِ يمِ  يف ثُ بحَ تَ / وتُ شرتَ عَ  راتَ علی الفُ  يبکتَ / وسُ يورفأُ 

 يبکتَ / اقِ ورَ األَ  ةَ يَ ارِ عَ  ةً افَ فصَ صِ / ستانِ لبُ لِ  اءِ تَ عادت مع الشَ  ةٌ شَ عائِ / انِ خَ الدُ  قَ ارِ وَ ا زَ يف وزَ متَ  بَ ندُ تَ 

»راتَ علی الفُ 
همانطور که بیان کردیم شاعر  ه،طعدر این ق .)125ص م،1995، بیاتی( 20

کنار این شخصیت اسطوري  اي دیگري را دره هاسطور ،همچون قصاید دیگر

عزالدین "برخی از پژوهشگران همچون  گیرد با این تفاوت که در اینجا بکارمی

 ،زیرا شاعر در این قصیده .دآورن حساب میه یک لغزش باین کار را  "اسماعیل

اسماعیل، ( گیرد می درپی بکار پی که براي عوام نا آشنا هستند، را زیاديهاي  شخصیت

یابند تا در سیاق میرا ن آنفرصت  ،ها شخصیتاین یک از  هیچ اي کهه گونهب .)216 ص

در  .کنند بازگو معاصر شاعر را  ي تجربه کرده و جاي خود را پیدا ،ساختار قصیده و

 به که عشري زاید نیز گونه همان .شود می با نوعی ابهام در قصیده مواجه ،نتیجه خواننده

از  ،اند گرفته کاره بحاوي و بیاتی  هایی که اغلب شخصیت« :رددا اي  اشاره مهم این

ن تموز، ادونیس، عشتروت یا هایی چو اسطورهاست؛ نیقی میراث بابلی، آشوري و فی

بخش اعظم امت عربی نامفهوم براي  ،بدون شک این نوع اساطیر. انکیدوو  عشتار

  .)282 -281ص م2006عشري زاید،( »است
  
   یجهتن

ه ب یک منظر اي را از ، این شخصیت اسطورههر دو شاعریابیم که درمیاز آنچه گذشت 

سایه زمین شرق مفرهنگی که بر فکري و از جمود  دو بدین ترتیب که هر اند؛ کار گرفته

اي باشد  توانست بهترین گزینه تموز می ي اسطوره ،از این رو. بردند می د، رنج بو افکنده

  این امر متحمل ي که در نتیجهرا مختلف روحی  يها رنجو  دردها ،آن ي وسیلهه تا ب
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دو در بکارگیري این  هر ،با این وجود .نمایند حملبر دوش این اسطوره ، اند شده

  .داشتند با هم هایی ها و تفاوت شباهتاسطوره 

کار ه هاي مختلفی که گذشت ب این اسطوره را به شیوه ،هر دو طور که دیدیم همان

با این تفاوت که د نآمیز میو تاریخی در اي اي فراوان اسطورهه با شخصیت د ونگیر می

  استفاده مورد ،، نماد و فراخوانی شخصیتنقاب هاي مختلف تکنیک  در قالب بیاتی آنرا

ه باو با تکنیکهاي مختلف شعري  توان ناشی از آشنایی را میامر که این  دنده می قرار

 .بندد بکار می و در قالب فراخوانیحال آنکه حاوي آنرا بشکلی سنتی  .شمار آورد

مصري  مبیاتی نیز نا ،کند استفاده می) بعل( که حاوي از نام فینیقی تموزگونه  همان

 ،ها فرهنگ ،درآمیختگی اساطیر ي این امر نشان دهنده .دبند می را بکار )اوزوریس(آن 

 .شاعر است ها در شعر هر دو اماکن و زمان

بطوري که بیاتی این  اند؛ شده ، دچار لغزشطورهکار گیري این اسه هر دو در ب

آمیزد و همین امر  هاي متعدد تاریخی و نا آشنا براي عموم در می اسطوره را با شخصیت

در خلق  ،حال آنکه حاوي. شود باعث سردرگمی خواننده در فهم مفهوم کلی قصیده می

 را اي اسطوره بدین ترتیب که. سیاق مناسب براي این اسطوره دچار لغزش شده است

ار از یأس و نا امیدي به کار در فضایی سرشنماد امید و زندگی دوباره است،  که

 .گیرد می

را نماد  آن ،داند حال آنکه بیاتی میی و ناجی آن را نسل آینده عرب تموزِ امت ،حاوي

توان نشان از اختالف دیدگاهها و تفکرات هر  دهد که این امر را می قرار می نسل کنونی

دارد که نسل کنونی باید با تالش خود  بیاتی با این تفکر بیان می .شمار آورده و شاعر بد

تغییر و پیروزي را براي جامعه به ارمغان آورد حال آنکه  ،معاصر ي در همین دوره

و به نسل آینده امید  داند تالشهاي بی حاصل می را نسل شکست و نسل کنونی ،حاوي

  .بندد می

  

  ها نوشت پی

نمایانگر یک ابزار هنري است که شاعر بوسیله آن در شخصیت دیگري حلول  قابن -1

دارد، به نحوي که دو تجربه در  صداي مستقیم و صریح خود را پنهان میو بوسیله آن کند،  می
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و ضمیر متکلمی که مرجع آن شخصیت فراخوانده شده  گیرند آن واحد در کنار هم قرار می

به نحوي که عمل هردو طرف نقابدار آن داراي توازن باشد، بی شود  است بر متن، حاکم می 

نهایی  آنکه یکی از آن دو بر دیگري طغیان کند و یا یکی از آن دو به نفع دیگري بصورت نیمه 

  ).21ص، م 1995الرواشده، (حذف گردد 

هاي ما در وجودمان نابود  رگ همه/ در عصر یخبندان خشکید/ هاي خاك آن زمان که ریشه -2

و شب / راندیم بیهوده باد را پس می/ هایمان همچون گوشتی خشکیده، پژمرد م و اندا/ شد

لرزه مرگ  /کردیم س نفس زنان در وجود خود مدارا میاي نف و بیهوده با لرزه/ اندوهناك را

  .حتمی

مارا نجات / اي خورشید کشتزاري/ شکافد اي خدایی که پرده خاك نازا را می! تو اي تموز -3

و مردگان ] / برهان[از عقم و ناباروري که ما و آنرا فراگرفته است / ده و نیز ریشه خاك را

  .را هاي اسیر و صخره/ محزون را گرما بخش

یخبندان / کشیم بیهوده زوزه می/ تاریکی شب ما را در میان گرفت/ خواندیم بیهوده نماز می -4

گریستیم و  می/ دادیم بیهوده مرگ را تکان می/ شده  ما و گرگ رانده/ گذشته است از صحرا

ها و گوشتی غمگین  و تبدیل به جثه/ که عشقمان قویتر از مرگ است/ کردیم مبارزه طلبی می

  .که در حسرت خود گوشتی خشکیده در میان گرفت/ دیمش

هایم براي آنها همچون  ن ها و استخوا و دنده/ گذرند در هنگامه صبح سبکبار از روي پل می -5

  .هاي شرق بسوي شرقی جدید در حرکتند از غارهاي شرق، از مرداب/ شد پلی گسترانده 

توان کند، ولی از ادامه نسل خود نا چندین قرن زندگی می) ققنوس، عنقاء(اند فینیکس گفته -6

شد که هنگامی که مرگ خود را  نسل فینیکس به این ترتیب حفظ می. اي ندارد است، زیرا ماده

ساخت، و پس از آتش زدن آن،  اي از گیاهان خوشبو و گیاهان جادویی می نزدیک میدید، النه

  .)276اشمیت، (شد  اکستر او فنیکس دیگري زاده مینشست و از خ خود در میان آن می

آتشی که از / زاید جز آتشی که ققنوس می/ کند هاي مردگان را زنده نمی رگ/ ـ اگر پروردگار7

بر ما (پس بگذار تا از آتش دوزخ درد کشیم / در اعماق / گیرد خاکستر مرگ ما، توشه برمی

 .که از سر یقین ما را رستاخیز خواهد بخشید)/ همان رود

که از سر یقین ما را رستاخیز )/ بر ما همان رود(ـ پس بگذار تا از آتش دوزخ درد کشیم 8

و نفرین و افول غم فزا را / هایی خواهیم شد که از خود گرد تعفن تاریخ امت/ خواهد بخشید

و / آتش فروغ و بیهاي یاقوت بی به سنگ/ گرد دیروزي که چشمانش را/ گیرند بر می



 39 بیاتیالعبدالوهاب  تموز در شعر خلیل حاوي و  اسطورههاي معنایی  داللت

و آنگاه / و اهانت بار را/ گرد آن دیروز غم آلود را/ ه است هایی از نمک مرده بدل کرد دریاچه

دوباره از / پردازند دمیده می و به نیایش پژواك صبح تازه / کنند و خرم زندگی می آزاد و سبز

  .گیرند نیایش از سر می/ ساحل رود گنگ تا رود نیل

خاکستر از رداي خود / خیزد بابل سوخته برمی/ هاي این عکس پاره پاره جمع شود ـ اگر تکه9

و عشتار / آیند می و زنبق بحرکت درها  پروانه/ هاي آویخته و معلق و در بهشت/ زداید می

هاي  و غصه/ گردد و اوزوریس برمی/ نوازد که روي تختش چنگ می در حالی/ خندد می

  .کند و بلقیس در سبأ نورافشانی می/ گیرد چاوشی خوانان شتران پایان می

 /کند کشند، و خاك پر می اش زوزه می بابل تا ابد زیر خیمه شب است، گرگها، بر ویرانه -10

  .بابل، زیر پاي زمان، منتظر رستاخیزاست/ اش راچشمان خالی اندوهگین

و با / هاي این شیر زخمی را تر کن و لب/ بر خیز، کوزه پر ز آب کن!/ پس اي عشتار -11

بر / اما عشتار/ هاي غمگین بر این ویرانه/ و بگذار باران ببارد/ هاي باد منتظر باش بادها و ناله

سکوت گیاهان و / اش را پوشانده است با دستانی بریده، خاك روي چهر /ماند دیوار باقی می

یک / بازگرد به اسطوره، بصورت!/ اي محبوبه/ هاي اندوهناك سنگی الل و گنگ در ویرانه

. گردد تموز به زندگی بر نمی/ شکسته  اي با زنی از دود، با کوزه/ خوشه یا خورشید بدون ظهر

/ پوشدلباس خاکستر می/ بدون کافور/ توشه، بدون باز گشت زیر خیمه شب بدون! پس آه بابل

دیوار !/ اي عشتار! اي عشتار! ها نیز فریاد زدند عشتار سنگ!/ عشتار: ها فریاد زدم بر ویرانه

  .و باران بارید/ ها پنهان شد و ماه در ویرانه/ شکافت برداشت

حال آنکه / کند ریان میو سینه خود را براي آذرخش ع/ ریزد ـ سرو شب هنگام اشک می12

در حالیکه عریان است و برف و تگرگ او را از پاي / زند پیشگوي فصلها بر پاهایش سجده می

/ سازد شکافد و آن را عریان می زمین را می/ اش را پوشانده است ها چهره درآورده و برف دشت

، با آنکه که در درونش در میان سینه کوچک زمین/ گذارد ودیعه می قطره نوري را به / میرد و می

و گرما را از اعماق / شوند ها شکافته می آنجا که بذر/ کند لرزه آتشفشانی است که فوران می

گرداند و  تا خون را به چشمه باز/ شود هایشان در خاك گسترانده می نوشند و ریشه زمین می

ار چه وقت همراه پس عشت/ ها را به مزرعه گلها باز گرداند و پروانه/ آب نهر را به دریا

  گردد؟ گنجشک و نور به خانه بازمی

هاي پادشاهان و حال آنکه من از تبعیدگاهی به تبعیدگاه دیگر طلسم/ بالهایی برایم درآمد -13

هاي کشت و کشتار و جادو و در زمانه/ و گلهاي قبرستان را/ جادوگر را با خود حمل می کردم
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و بر / تو را آرزو کردم و بر قبرهاي نیکان بوسه زدمام و در مرگ و برانگیختگی/ مرگ خدایان

اما آسمان بعد از / کنمبا خشوع درخواست می/ خاك عاشق اعظم در عیدهاي مرگ فقیران

  .دعایم هزاران برف و خون بارید

هاي قصایدي که  اند، زیرا یکی از ویژگی یان نقاب و منولوگ ارتباط ایجاد کردهناقدان م -14

گویی یا سخن شخصی است که بوسیله ضمیر اول شخص انجام  در آنها نقاب بکار رفته تک

  .)123م، ص1981عصفور، ( گیرد می

هاي  و همچنین تپه/ چه بسا کسی که از شراب گوارا چشید و روح و جانش تشنه شد -15

و خدا را با چشمانش / و عطر گل در آتش غروب/ و طعم زنجبیلقاره سبز و کائوچو و عاج 

/ ها و من در خواب و بیداري از این چیز/ دید و حال آنکه بر این رؤیت خود دلیل نداشت

  .اي فرود آمد چشیدم، آن زمانکه عشتار همچون فرشته

ش، قراءة فی قصیدة رحلۀ المتنبی الی مصر لمحمود دروی: قصیدة القناع( رجوع شود به -16

 )الرابع+ عدد الثالث 24مجلۀ جامعۀ دمشق، المجلد 

او سازي را از آپلون هدیه گرفته بود و با آن . اي یونان است ترین شاعر افسانه اورفه بزرگ -17

او با . ماندند نواخت که رودها از حرکت بازمی هاي دل انگیز و موزونی می چنان آهنگ

روزي زن جوان از چوپانی که به او نظر . تاوریدیس که از پریان بود پیوند زناشویی بس

اورفه دیوانه از اندوه، از . گریخت که ماري او را گزید و از نیش آن جان سپرد داشت، می

او با نواي چنک . زئوس اجازه گرفت به جهان مردگان برود و همسرش را به زمین بازگرداند

و همسرش . تي ساکت ساخا خود سربر وحشی را آرام و دیوان دوزخی خشم را براي لحظه

  .)86ـ  85اشمیت، (را از چنگ مرگ رهانید 

ها  چههایش در شهر مور و گذر ساعت/ زند زیرا که شب طوالنی است بیهوده فریاد می -18

ها آب  کند یخ زند و دستانش را دراز می هر بار که عشتار تو را از قبر صدا می/ آتش است

ریزد و  و ناگهان شب فرو می/ پیچیدها در هم می و در یک آن تمام عصرها و دوران/ شوند می

هایش همچون طفل تازه بدنیا  شده در کفن و ناگهان مرده پیچیده / شکنندها در هم می حجاب

  .بعد از اینکه کاهن با نان و آب پاك او را مبارك ساخت/ زند مده فریاد میآ

من از / اندهاي پاییزي چقدر وحشتناك هایم بر دژهاي آشور همراه با مرگ و برگ ـ آه شب19

آهنی برانگیخته  وار در درون زره اما من مرده/ آیم دم دور میجهان پایین آن بسوي نور و سپیده

  .شوم می
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و / خورد و اورفیوس قرص خورشید را می/ میرد وپان در انتظارش همچون جالینوس میـ چ20

میرد  اي که می اش و ترانه و در آبهایش به جستجوي انگشتر گم شده/ گرید عشتار بر فرات می

عائشه همراه زمستان به بوستان !/ هاي دودین خواند، اي کشتی تموز را فرامی/ پردازد می

  .گرید بر فرات می/ هایش عاري شدهید مجنونی که از برگو همچون ب/ بازگشت

  

  منابع و مآخذ

، بیروت، المعنویۀ و الفنیۀظواهره  و ه، قضایاالشعر العربی المعاصر ،)م1966( عزالدین عیل،اسماـ 

   .دارالثقافۀ

 تهران فرهنگ اساطیر یونان و رم، )برداردان خسرو شاهیترجمه شهال (، )ش1383(میت، ژوئلاشـ 

   .نتشارات روزبهان، فرهنگ معاصرا

المجلد ، للدراسات و النشر العربیۀ المؤسسۀ، بیروت، الشعریۀاألعمال  ،)م1995( ،عبدالوهاب بیاتی،الـ 

   .الثانی

 ترجمۀدیث، الحرکات فی الشعر العربی الح اإلتجاهات و ،)م2001( الجیوسی، سلمی خضراءـ 

   .األولی الطبعۀ العربیۀ ةلوحدبیروت، مرکز الدراسات ا ،ةعبدالواحد لؤلؤ

  .الثقافۀشعره، بیروت، دار  حیاته و ةمع خلیل حاوي فی سیر ،حاوي، ایلیاـ 

  .ةدیوان، بیروت، دارالعود ،حاوي، خلیلـ 

  .عین شمس مکتبۀ، ةلمعاصر، القاهرشعر العربی االفی  ةاألسطور ،)م1975( داوود، أنسـ 

علوم  ، مجله دانشکده ادبیات و»ز در شعر عربی معاصرگری بیگانگی و« ،)ش1384( رجایی، نجمهـ 

   .141انسانی مشهد، ش

   .کنعان مطبعۀموته،  جامعۀلقناع فی الشعر العربی الحدیث، ا ،)م1995( ، سامحةالرواشدـ 

 النشر و و للطباعۀ، دارالوفاء اإلسکندریۀفی النقد الشعر العربی المعاصر،  ،)م2002( صباغ، رمضانـ 

   .یولألا لطبعۀاالتوزیع، 

   .األولی الطبعۀالعرب،  بیاتی، دمشق، اتحاد الکتابالالرؤیا فی شعر  ،)م1986(الدین صبحی، محیـ 

 الفنون و و للثقافۀاتجاهات الشعر العربی المعاصر، الکویت، المجلس الوطنی  ،)م1998( عباس، احسانـ 

   .اآلداب

، دار غریب ة، قاهرفی الشعر العربی المعاصر اثیۀرالتاستدعاء الشخصیات  ،)م2006( عشري زاید، علیـ 

   .للطباعۀ

  .4 ، عدد1 فصول، المجلد مجلۀالشعر المعاصر، مهیار الدمشقی،  اقنعۀ ،)م1981( عصفور، جابرـ 

الرمز و القناع فی الشعر العربی الحدیث، بیروت، دارالکتاب الجدید  ،)م2003( کندي، محمد علیـ 

 .ةالمتحد



 

  

  

  

  اتیيو عبدالوهاب الب يل حاو يشعر خل يقها فيتموز و تطب دراسة اسطورة

  

  
   1عزت مال ابراهیمی

   2محمد سالمی

  

  الملخص

 ِقَبل من توظيفها يتمُّ  آلية أحسن أصبحت الشخصيات، يف رموز من عليه حتتوي ما إلی ونظراً  األساطري إنّ 

 يفوق الشعراء هؤالء قبل من واسعاً  اهتماماً  متوز أسطورة لقيت وقد. ورؤاهم بافکارهم للبوح املعاصرين الشعراء

 الّتخلف دوامة يف ترسف اليت العربية البلدان واقع إلی يرجع ذلك يف الرئيسي والسبب األخری، الرمزية األساطري

 حاوی خليل إلی اإلشارة ميکننا أشعارهم يف األسطورة هذه وظفوا الذين الشعراء هؤالء بني ومن. واالستبداد

 بعض بينهما توجد أنه إال وإحيائها العربية األمة بعث إطار يف األسطورة هذه تناوال اللذين البيايت وعبدالوهاب

 کلّ  عند األسطورة يدرساهذه أن الکاتبان يسعی املنطلق هذا فمن. التناول وطريقة االستخدام کيفية يف الفروق

 األسطورة هذه مع تعاملهما کيفية ملعرفة يلوالتحل املوازنة منهج مستخدمني حاوي وخليل البيايت عبدالوهاب من

 أن هو الکاتبان إليه توصال وما البحث هذا مثرة ومن. حتقيقها إلی يرميان اليت األهداف نوعية عن والکشف

 التوظيف طرق أن کما حاوي مقارنةخبليل البيايت عبدالوهاب أشعار يف جتليا أکثر کانت متوز أسطورة

 ملموسا هناكاختالفا أن نالحظ آخر جانب من. حاوي من وتنوعا حيوية أکثر تکان البيايت لدی واالستخدام

 املقابل ويف وتشاؤم يأس کله فضاء يف حاوي يوظفها إذ األسطورة هلذه الشاعران هذان خيلقه الذي الفضاء يف

  .وقصائده البيايت عبدالوهاب أشعار يف جلية واألمل اليأس جدلية نری
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