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 *عبدالوهاب البياتي هاي سروده در جاودانگي تمنّاي گراي اسطوره خوانش

  
  دانشگاه فردوسي مشهد ،ستاديار گروه زبان و ادبيات عربي، ا1كلثوم صديقي

  
 چكيده

، ترين و شايد ترين، دلنشين ناب ،بشري ي نگر انديشه ديرباز، در رويكرد فرجامتمنّاي جاودانگي از 
ترين  ي برجسته مايه و عصاره بن كه در ادوار مختلف تاريخ،بوده است  يا انگيزترين ترانه غم

معاصر  در دوران و پرداختن بدين مفهوم نه تنها است برساخته نوع بشر ذهندر  را هاي آفرينش غزلواره
از  نمايد بلكه و بويژه نزد سرايندگان مكتب تموز، امري دلكش و گريزناپذير مي ادبيات مشرق عربيدر 
آرمان روايت تا  نيز مطرح بوده است ي گيلگَمش و جستجوي گياه جاودانگي سرودن اسطوره گاه

   ...انيي آب زندگ چشمه و ةي عين الحيا انديشه تا و خداباوراديان  دري انسان  بازگشت جاودانه
 ي آن دسته از خوانش موردپژوهانه هبگرا  بر بنياد نقد اسطوره تا است آن بر پديدآور نوشتار، اين در

بازگشت را زمزمه  و جاودانگي نوايدر ناي هستي، كه دست يازد  هاي عبدالوهاب البياتي نگاره  -مرگ
ي  زده به جسم خزان هستي را جان و بازگشت شتارع حضورآلودشان،  مرگ هستي از ژرفايكنند و  مي

هاي بياتي بر بنياد  ؛ در اين راستا نمود تمناي جاودانگي در سرودهدهند نويد مي خاك و ساكنان غريبش
عراق كنوني در جستار / رودان ي كهن باززايي در ميان الگوهاي ايزدبانوي گياهيِ اسطوره ترين برجسته

   .خواهد گرفت حاضر مورد بررسي قرار
مفاهيم رستاخيزي در  ي مطرح كنندهدهد كه از ميان سرايندگان  فرجامين اين جستار نشان ميبرآيند 

برجسته ترين شاعري بوده است كه اين مفهوم را مطرح نموده است از آن   ادبيات معاصر عربي، بياتي،
اساطيري  آفرينشگر اساطير كهن نيست بلكه  گر  تداعيهاي رستاخيزي خويش، تنها  رو كه وي در چكامه

 .ديگرگونه در عصر جديد است

  
  .البياتيعبدالوهاب  شتار،ع، بانوي گياهي -ايزدمرگ، جاودانگي، : ها كليدواژه

                                                            
  14/06/1394: تاريخ پذيرش                                                   1394/ 20/03 :تاريخ دريافت *

  seddighi@ferdowsi.um.ac.ir :شاني پست الكترونيكي نويسنده مسئولن -1

  .»باشد مي مشهد فردوسي دانشگاه مصوب 27826 شماره به نگارنده پژوهشي طرح از مستخرج حاضر ي مقاله«
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  مقدمه
ي نامدار و  ي عبدالوهاب البياتي، سراينده دربارهخاستگاه اصلي نگارش متن حاضر 

در  به شكل كتاب يا مقاله هك يشمار آثار بركنار از بي -نوپرداز عراقي در دوران معاصر 
ي  گون شعر يا زندگي وي توسط انديشمندان و اديبان به رشته پيوند با ابعاد گونه

پژواك و بازتاب نواي جاودانگيِ نهفته در خوانش و تحليل  -نگارش درآمده است
رازناك، اساطيري و سمبوليك  تصاوير اعماقي است كه بياتي با بكارگيري زباني پيچيده،

انگيز زندگي برروايت غريبانه و تأثّري انسان در  ستان باززايي و بازگشت جاودانهاز دا
رودان به دست داده است كه به طرز دهشتناك و  ميان ايزد و ايزدبانوي گياهيِ ي دوباره
گون او از نخستين  هاي گونه اسطوره -هاي سراينده از مرگ و الگو در نگاره شگفتي

  .د يافته استايزدبانوي عشق و زندگي نمو
ي بياتي نگاشته شده  مندي كه در ايران و كشورهاي عربي دربارهزشجستارهاي ار 

ها  هاي بياتي، شيوه ي سروده هاي برجسته بيان شاخصاست در بيشتر موارد به 
و مسائلي از اين اجتماعي  - هاي سياسي هاي كاربرد اساطير در شعر او، دغدغه وتكنيك
  اما نگارنده تا كنون به جستار يا نوشتار فارسي يا پرداخته است نزد شاعر دست
ي جاودانگي را در شعر بياتي و يا در شعر شاعري  كه خوانش و تحليل انديشه-عربي 

  گراي الگوهاي نمود ايزدبانوي گياهي مورد توجه قرار داده  ديگر بر بنياد نقد اسطوره
كه سبب گرديد پديدآور متن  بود ترين عاملي مهم و اين مسأله، دست نيافته است -باشد

حاضر به خوانش و بررسي تمناي جاودانگي در سروده هاي عبدالوهاب البياتي بر بنياد 
   .دست يازد النهرين بينگراي جفت گياهيِ  نقد اسطوره

پرسش بنياديني كه پديدآور متن حاضر با مطالعه، بازخواني، توصيف و تحليل 
 :كه بوده عبارت است از اين گويي بدان پاسخ آن و از رمزگشايي پيهاي بياتي در  سروده

هاي ادبيات و دين انسان  كه از ديرباز در اعماق هستي و در نگاره -تمنّاي جاودانگي
حضور و نمود گوني  با اشكال گونهالنهرين  ديرين بويژه در ميان ساكنان سومر و بين

گراي  گذشتهشاعر   گراي بياتي، چگونه در ادبيات اسطوره در دوران معاصر -داشته است
شاعر بازگشت «شايسته و سزاوار عنوان  در باور پديدآور متن، ي عراقي كه برجسته
  !شود و با چه الگوهايي از داستان آفرينش قابل رديابي است؟ است متجلي مي» جاودانه
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ظر از بازگويي مكرّر با صرف ن - نگارنده  در راستاي پاسخ به پرسش ياد شده،
خواهد كوشيد تا در  -ي بياتي يا ذكر شمار و نام آثار او تاريخ زندگي و شعر و انديشه

 ؛ادبياتدين و ي جاودانگي و انواع آن در  ي انديشه ديرينه رآغاز گذاري داشته باشد ب
 يردگ مورد توجه قرار ميسپس خاستگاه پيدايي اين انديشه در شعر عبدالوهاب البياتي 

ي اين انديشه در  دهنده و نشان  كننده هايي كه ترسيم ساخت و در ادامه الگوها و ژرف
 ،ايزدبانوي گياهي در اساطير آفرينش ينقد اسطوره گرا بر بنيادهاي بياتي است  سروده
 .خواهد گرفتقرار  و تحليل و باززايي مورد بررسي مرگ

  
  چارچوب نظري پژوهش

ي  سو در اسطوره جاودانگي در ادبيات اساطيري از يكترين نمودهاي تمنّاي  كهن
رسد، بازيابي شده  سال پيش از ميالد مي 3000ي آن به  سومري گيلگمش كه ديرينه

خواهي قهرمان اسطوره از گياه نهان در اعماق دريا نمودار  ويژه در جاودانگي است كه به
رودان كه  ميان/ الرافديني كهن جفت گياهي بالد  گردد و از سوي ديگر در اسطوره مي

اينانا و دوموزي نيز در قالب گياه و همزمان : گشتن قهرمانان اسطوره بازگشت و جاويد
ترسيم گشته است و در فرجام ديگر نمود پرتكرار  در بهار با رستخيز گياهي طبيعت

 ي آب زندگاني و تمناي جاودانگي در ادبيات اساطيري در الگوي چشمه
ي متن مورد بررسي قرار  باشد كه به تفصيل در ادامه قابل رديابي ميكنندگي آب  جاودان

   .گرفته است

  
   ادبياتو  ديني جاودانگي در  ي انديشه گذاري بر ديرينه

   ي جاودانگي در دين ي انديشه رينهدي
 متن دربه ويژه از ديرباز  آگاه مرگ انسانِ ي هجاودانتمنّاي جاودانگي و آرمان بازگشت 

مطرح بوده  ...ودين اسالم  ،يهودي، مسيحيزرتشتي، اديان  مانندمشرقي  اديان خداباور
ي  واقعيت آن است كه باور رستاخيز و اعتقاد به باززايي و از سرگيري دوباره ؛است

هاي دين يهود و  شده و همراه با آموزهعبراني زندگاني از دين زرتشتي وارد باورهاي 
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 پس ازهاي دين زرتشت  ت، فراگير گشته است؛ بر بنياد آموزهي مسيحي ويژه بواسطه به
ي زندگي را از براي بهبود اوضاع جهان به  ، آغازي ديگرباره، چرخهمرگ فرجامين

، »سپِنت اَمش«ي  ها همچنين وجود سازه .)302 ،274: 1383رضايي، ( گردش درخواهد آورد
 ،مرگان جاودان و بي مقدس به معناي ناميرايان» اَمهوسفَند«و » اَمهوسپند« ، »اَمهرَسپند«

  .  باشد مي هاي دين زرتشت مايه در بن انسان بيانگر باور به جاودانه شدن
پس از دانان يهودي  الهيات توسطهاي ارائه شده  بر بنياد ديدگاه از ديگر سوي 

مرگي و  ي درخت ممنوعه بود كه بي و خوردن از ميوه حوا توسط نخستينارتكاب گناه 
جهان جاودانه در باورهاي  )5ي آيه ،51مزمور( ؛بستبجاودانگي از گيتي رخت بر

 بخش و نجات هاي نخستين، معادل دوران ماشيح، رهايي انديشمندان يهود در دوران
 و نمودجاودان برقرار خواهد  روحاني نظاميك  نيكان، برايهان بود كه ي ج دهنده 

باغ «هاي سفر پيدايش  ابدي عادالن پس از مرگ و جاودانه شدن بر بنياد آموزه تگاهماقا
 رسد كشيده به آسايش مي سختي باشد كه در آن روح افراد پرهيزگارِ مي» عدن

  .)80-87:  1391غياثي،(
معادل رسيدن به جاودانگي است و  ،رستگاري و سعادت مسيحيان،بر بنياد باور 

و كتاب مقدس، رستاخيزي جسماني است كه با  رستاخيز مطرح در الهيات مسيحي
زنده شدن جسم و از گور برخاستن مردگان همراه است؛ همچنين در عهد جديد از 

ميراثدارشان گشته و اند يا مسيح،  آنان كه فرزند خدا شدهبهشت به عنوان جايگاه ابدي 
سخن  ...ي پدر، وطن آسماني، شهر، فردوس و هايي نظير خانه اند با نام جاودانه گشته

در كنار آيين غسل تعميد با آب يا آتش در  كه اين امر نيز .)98-116:همان( »رفته است
  .حكايتگر امكان جاودانگي در باورهاي ديني مسيحي است ميان مسيحيان،

 مرگي ، بيمفهوم جاودانگيدر دين مبين اسالم، بر بنياد پژوهش و دريافت نگارنده، 
گردد؛ نخست در  ي قرآن كريم به دو صورت نمودار مي در آيات شريفه يا خلود

تصويري كه قرآن از زبان دشمن ديرين نوع بشر در بهشت و در خطاب فريباي او از 
فَـَوْسَوَس ِإلَْيِه الشَّْيطَاُن َقاَل يَا «: دهد دست مييا همان درخت جاودانگي به » الخلد ةشجر«

َلىآَدُم َهْل أَُدلَُّك َعَلى  با اين پس شيطان او را ( :)120/طه( »؟َشَجَرِة اْخلُْلِد َوُمْلٍك الَّ يـَبـْ
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و حكومتي درخت جاودانگى  سوي به خواهي ميآيا  اى آدم كه كردسخن وسوسه 
است كه ي جسماني و مادي  دانگي از گونهجاواين نوع  ؛!)رهنمونت سازم؟ ابدي

دهد و  بدو وعده ميشيطان از باب گمراه ساختن انسان و عصيان بر فرمان پروردگارش 
ي  سيطرهو مرگي جسماني  همان بي و معادل سازد زمينه و اسباب هبوط او را فراهم مي

ستين به هستي راه مادي زميني است كه در باور تورات و انجيل نيز با ارتكاب گناه نخ
اي از جاودانه  گونه يافته است؛ نوع ديگري كه در قرآن كريم از آن سخن رفته است،

و نائل شدن به پيشگاه خداوند  الهوتشدن و به ابديت پيوستن در عالم ملكوت و 
 پرهيزگاران و ي خداوند به وعده ونام برده شده است  از آن »الخلد جنّة«است كه با نام 
ٌر أَْم َجنَُّة اْخلُْلِد الَِّيت ُوِعَد اْلُمتـَُّقونَ « :مؤمنان است بگو آيا اين (: )15/فرقان( ».ُقْل أََذِلَك َخيـْ

 !)؟يا بهشت جاويدان كه به پرهيزگاران وعده داده شده است  بهتر است] عقوبت[

  ي جاودانگي در ادبيات ي انديشه هديرين
ي كرانمند  ي هميشه بودن و بازگشت جاودانه به پهنه ارجمند و غريبانه سرود ي زمزمه

از همان ديرگاه  انديش او آگاه و مرگ هاي بشر و ضمير مرگ هستي در نهاد انديشه
پس از مرگ دوستش  و جستجوي گياه جاودانگي توسط او ي گيلگَمش سرودن اسطوره

بنياد و  كه -اسطوره كهن اين ؛ ه استجاودانه گشت  ي تاريخِ ادبيات در ديرينهانكيدو 
زمين بلكه زيرساخت بسياري از  نه تنها خاورميانه و مشرق ي بسياري از اساطير شالوده

ي روح بزرگ انسان  به راستي خواهش شاعرانه سامان بخشيده استنيز اساطير باختر را 
  . براي خداگونه شدن و جاودانگي است

ي  جاودانگي در اسطوره اشتياق انسان بهديرندگي  هاينمود يكي از ارجمندترين
گون   هاي گونه در ادبيات اقوام و ملل سرزمين تبلور يافته است؛ اين اسطورهآب حيات 

و  تأليف و پرداخته شده است ،هاي داراي داللت معنايي يكساني از ديرگاه تاريخ با نام
زومند جاودانگي مانند خضر، آر آلود و رازناك از ابرمرد انسانيِ همواره تصويري مه
عين ؛ نيز در آن ترسيم گشته است... نوذر و  كيخسرو،سياوش،  اسكندر، ذوالقرنين،

ي  در انديشهي جواني  چشمه يا همان  ي زندگاني چشمه   آب خضر، آب حيوان، ،ةالحيا
و  اي دور است ويژه نزد اقوام مشرق زمين داراي ديرينه هاي مختلف به ساكنان سرزمين
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ي  ترين اسطوره كهن گردد و در تصوير قهرمانِ رودان بازمي به عهد ساكنان سومري ميان
نمود يافته  -گردد سال پيش از ميالد مسيح بازمي3000كه به -بشري يعني گيلگمش

  .گرديدها است كه در طلب گياه جاودانگي رهسپار اعماق دريا
ناميرايي  ي انديشهبر بنياد همين پيوند كهن ميان ي جاودانگي  نمود انديشه فرجامين 

 -پنداري درخت و ايزد  در تصاوير درخت جاودانگي و همذات ،و رستاخيز گياهان
 پيوند كهن در اساطير بيشتر اقوام، اينبر بنياد نمايد؛  بانوي ازلي طبيعت رخ مي

درخت  و  درخت زندگي ،شجرة الحياةمرگي،  گياه بياز  شوندهرتكراتصويري  
ش را از او درخت جادويي كه گيلگمش جاودانگيآن از  جاودانگي وجود دارد؛

بخش اساطير ايراني كه مادر و  درخت هستي) گوكرن(تا درخت گئوكرنه  خواهد مي
سپيد، الگوي  هومِ ازگيتي از مرگ است؛ نگهدار  و ي گياهان و نباتات ي همه سرچشمه

كه خوردنش،  -هرئيتي كاشت كوه امزدايش بركه اهور -ي متون ودايي  الهوتيِ سومه
تا درخت آسمانيِ منقوش بر نقش  )113: 1378 بهار،( مرگي و جاودانگي را درپي دارد بي

: 1372 الياده،( ي آب زندگاني است ور در مصر كه ريزشگاه حقيقي چشمهتي ها برجسته
هاي رودبار زندگي  و تا درخت زندگانيِ ياد شده در مكاشفات يوحنّا كه بر كرانه )274

  )421: كتاب مقدس( دهد ، بر ميروييده است و سالي دوازده بار
از ديرگاه، تصوير  و باز بر بنياد همين پيوند ازليِ حيات آدمي با طبيعت است كه 
طبيعت با درخت، همراه بوده، از باروري و حاصلخيزي بانوي هستي و مادر  -بزرگ

اي انساني بر درخت، نقش گرديده است؛ به گواهي  درخت برخاسته و در قالب نگاره
هاي تمدن عصر حجر و دوران  نونادر ك شتارع  به دست آمده ازهاي  تاريخ، تنديس

در جايگاه  -است آغاز عهد كشاورزيمربوط به  كه -سوريه  ويژه در سنگي و به پارينه
 آغاز درختانِويژه  به و مرغزارها، ها هاي نخستين، دشت بانوي طبيعت بكر و آبخدا

 جاست كه و از همين ) Erich Neumann’ The Great Mother:95( ترسيم گشته است
 و متأثّر از رودان و بابِل در ميان ساكنان ميانها و  نزد كنعانيويژه  به»  عستارت«/ »عشتار«

» درخت زندگي«به عنوان  در اساطير يوناني و رومي، »دمتر«و  »ديانا«، »آرتميس«آنان 
چنان كه است  گشته مورد پرستش بوده و روح طبيعت در اين درخت، نمايان مي



 173 هاي عبدالوهاب البياتي تمنّاي جاودانگي در سرودهگراي  خوانش اسطوره

 James Frazer’ The Golde( .و درخت، يك چيز واحد بودند ايزدبانوي گياهي پنداري

Bough:pp391-392(  
الگوهاي تصويرگر  از آن دسته جستار حاضر، به خوانش و تحليلدر  نگارنده

آيين بياتي پرداخته است كه ضمن  هاي مرگ در سرودهشتار عايزدبانوي گياهي طبيعت، 
فروغ يا  كم  يساخت مرگ، مفهوم و تيره از ژرف رازناك ،آلود اي غم ي نگاره ارائه

اي هاي سراينده با تمنّ در اعماق انديشه زندگي را از  كننده بشكوه و خيره يروشناي
ترين الگوهاي مورد  زند؛ بر اين بنياد، برجسته هميشه بودن و جاودانگي پيوند مي

بانوي سبزينه و گياه، الگوي  -الگوي ايزد: انداز  شتار در اين نوشتار عبارتعواكاوي 
بانوي گاهان و  -بانوي ماه، الگوي ايزد -الگوي ايزد بانوي مرگ و جهان فرودين، -ايزد

   .بانوي روشنايي و آتش -زمان و الگوي ايزد
  

  هاي بياتي  ي جاودانگي در سروده خاستگاه پيدايي انديشه
ي  دهنده شكل بنيادين هاي ي شعاع كننده زندگي بياتي، ترسيم دوران بازخواني سير گذار

متلقّي به عنوان ذهن  انديش در مرگ اين شاعرِتوسط و بازگشت  ي جاودانگي دايره
جاودانگي  تمنّايي  ي سازندهها شعاعبرجسته ترين  است؛ انديشهخاستگاه پيدايي اين 

  :عبارت اند از هاي بياتي در سروده
ي فرهنگي  اش فروزنده، دختر وابسته ي مهرورزي و عشق او به همكالسي تجربه-1

ايران در بغداد كه براي هميشه در ضمير او به نماد و الگوي عشق جاودانه تبديل 
  .گشت

ي نجات مطرح  و تأثيرپذيري وي از اسطوره هاي ماركسيستي به انديشه گرايش بياتي-2
ي بياتي و  ي جستار حاضر درباره هاي نگارنده ؛ مطالعات و پژوهشالگوي ماركسدر 

هاي وي، حكايت از آن  مرگ و زندگي و بازگشت در سرودهي  تكرارشوندهي  چرخه
همان ماركس تأثير پذيرفته است؛  »ي نهايي جامعه«ترديد بياتي از مفهوم  دارد كه بي

گرايي  از ديدگاه ماركس، معادل رستاخيز تمام عيار طبيعت، طبيعت كه ي نهايي جامعه
مدل  ،ابرمز.اچ.ام وي طبيعت است  يافته گرايي تحقق ي انسان و انسان يافته  تحقق

پيشنهاد داده است  براي آنرا به معناي پايان بازگشت به آغاز » وار جستجوي دايره«
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 ليكن پيوندد بلكه با طبيعت، هاي ديگر مي زيرا هر انسان، نه تنها دوباره به انسان«
-Abrams’1971: 315( »شود يگانه ميو داراي سيمايي انساني  هو زند رستخيزكردهطبيعتي 

316(. 
 ي بياتي در جستجوي مكاني تأثير تحوالت سياسي عراق در آوارگي و كوچ پيوسته -3

  .ي سرايندگيش باز و آزاد جهت به اوج رساندن تجربه
هاي بنيادين و الگوي نهايي شاعر درپي سفر و پويه و  باور بياتي به تكامل انديشه-4

آدمي در دام ناپيداي  آمدناز روزمرگي و گرفتار   حركتي پيوسته و مستمر كه بازدارنده
  .مرگ بود

مانند توماس استيزرنز اليوت و ويليام باتلر ييتس پردازاني  تأثيرپذيري بياتي از اسطوره-5
ي اساطيري بر قامت تمناي جاودانگي خويش از آن رو كه وي باور   ا در پوشاندن جامه

هاي  اي جاودانه بدل گردد كه چكامه انسان را ياراي آن هست كه به اسطوره  داشت،
گر  به حق تصوير »ةاالموت في الحي«و » و اليأتي يأتيالذي «ارجمندش در دفتر شعر 

- ويژه كه تصاوير بياتي از ابرمرد جوياي جاودانگي در بسياري از مرگ به اين باور است
 The(ي باروري مطرح در  هايش داراي پيوندي شگرف و ناگسستني با اسطوره نگاره

Wast Land( :اين اسطوره، در حقيقت امر، وصف مرگ «چراكه  باشد دشت سترون مي
مانند  -يهاي متفاوت با نام -  در جايگاه قهرمان و هاي كهن در آيين قرباني -يك ايزد

است كه حاصلخيزي و باروري با مرگ خونين او به  ...آدونيس، آتيس، اوزيريس و
  .)797: 2001 الجيوسي،( »گردد دشت سترون بازمي

-فرازمانيهايي  آوردن نقابرينش و پرداخت تكنيك نقاب و پديدتوفيق او در آف-6
  .مرگي، عشق و رستاخيز اساطيري فرامكاني تا سطح رسيدن به جاودانگي، بي

ارشناختي و فلسفي دعرفاني، پدي ها و تفكرات صوفيانه و مطالعات ي انديشه تجربه-7
و  هاي او و عارفانه الدين عربي محيي هاي او، و عاشقانه بياتي در احوال و آثار خيام

 .با زباني شاعرانه بازگشتي ها و مضامينِ گيري از آن در راستاي بيان انديشه بهره
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  اتيبي هاي چكامهدر  چگونگي نمود ايزدبانوي گياهيخوانش و تحليل 
با  بياتي هاي ها و سروده رودان در بيشتر چكامه ايزدبانوي گياهي اساطير كهن ميان

   .نمايد هاي عشتار، عشتروت و عايشه رخ مي نام
  

  ازلي طبيعت بانوي -ايزد/ ...عشتروت /عشتار
هاي  هاي ديرينِ عصر حجري، با نام هاي مادرساالرِ تمدن عشتار بويژه در دوره

در بابل، عنات و عستارت  و عشتار ننخرساج ،نانا، انانا، اينانا، نينا، ننه مانند گوني گونه
در كنعان، نوت، ايزيس، سيخمت و هاتور در مصر، دمتر، آفروديت، ژئو و آرتميس در 
يونان، ديانا، سيريس و ونوس در روم،  سيويل در اساطير آسياي صغير، الت، عزّي و 

و داراي  العرب و كالي در هند، ايزدبانو و فرمانرواي تمام هستي بود ةدر جزير ةمنا
  .هايي بس گوناگون و متفاوت دها و جلوهنمو

به دست آمده از دوران مادرساالر به تنهايي بر تخت  هاي نگارهعشتار بر بنياد  
كرد و با تكامل يافتن تدريجي فرهنگ عصر حجر در بعد  نشست و فرمانروايي مي مي

ار پسين هاي ادو نگارهاقتصادي و فزوني يافتن نقش اجتماعي مرد در اجتماع مادرساالر، 
/ دوموزي/ پسرش تموزي  دهنده نشان ،بزرگ كنار ايزدبانوي هستي يعني عشتارِ در

از او با عنوان همسر و يا برادر عشتار نام برده  ها رهنگااين كه در  باشند نيز مي ادونيس
 ؛در عصر خط و كتابت بر وي نهاده شده استياد شده نيز هاي  شده است و حتي نام

پسين رستخيز در  ريطابانوي گياهي اس-ايزد و ايزد به در فرجام عشتار و تموز
 Erich Neumann’ The Great( بدل گشتندرودان و فينيقيه و سپس در يونان و روم  ميان

Mother’ p95(.   
گري در  عشتار پيوسته در حال تغيير و ديگرگوني و جلوه هاي بياتي نيز،  در سروده

باروري و حاصلخيزي طبيعت  بانوي -ت؛ همزمان خداهاي متفاوت و متغير اس صورت
ها و  و قلمرو تاريكي جهان مردگان فرمانروايي زندگي است و هم  ي سبزينه و به مثابه
، مرگفرودينِ جهان  درازلي مهربان است و هم اوست كه  مادرِ-بزرگهم ؛ ظلمات

ي ناميراي آتش مقدس؛  شعله ي زهره و  چشم بر راه انسان؛ ماه منير است و ستاره
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پژوه  شايان درنگ است كه از ميان تعريف دو اسطورهو  بخش ميراننده است و زندگي
ي جفت گياهي پديد آمده توسط بياتي از  اسطورهيعني كاسيرر و چييس،  معاصر نامدار
 بيشتر با تعريف چيسزبان و موسيقي  ،چگونگي پردازش پيرنگ، بافت، ساختحيث 

اسطوره عبارت است از طيفي از «همخواني و قرابت دارد؛ چيس بر اين باور است كه 
ها و عناصر داستاني كه با بياني نمادين به بررسي زوايا و ابعاد هستي بشري يا  سازه

  .)795: 2001 الجيوسي،( »پردازد بشري در ژرفناي روح وي ميحتي فرا

  
   فرامكاني طبيعت -ايزد بانوي جاودان و فرازماني/ عايشه

گردد  پديدار ميدر هيأت دختركي  از يكسو و آثار بياتي ها سرودهشخصيت عايشه در 
 خيام در دوران كودكيش بوده و به مرض طاعون درگذشته ي محبوبهكه معشوقه و 

عايشه در  از سوي ديگر و داراي اصالت و حقيقتي تاريخي است  در اين نمود، است كه
همكالسيش فروزنده پديدار گشته كه در / در قالب زني واقعينيز دوران زندگي بياتي 

از ديدگاه برخي را در ديده و دل بياتي رقم زده است اما  يدانجاو يگذارش، عشق
اين   شعري بياتي، وجود و هستي تاريخي ي تجربهدر سير گذار و تكامل  نظران صاحب

به  گيرد مينمادين و سمبوليك، آن را درميان  هايي ويژگيو  ها شاخصرمز، كنار رفته و 
نماد و   فرامكاني بدل گشته و -بانويي فرازماني -كه به شخصيت و بزرگ اي گونه
بر  گريش جلوهيگانه عشق ازلي جاوداني مي شود كه در هر پديداري و  ي نشانه

  )204: 1991 أبوأحمد،(...افشانَد ها و تصاوير جاودانِ هميشه، پرتو مي تنديس
در  مؤنّث عايشه به عنوان اسم فاعل ،شناسي ريشه نظر ازشايان يادكرد است كه 

ابدي و جاوداني دارد و در ژرفاي  زندگيزبان عربي معادل زني است هماره زنده كه 
يعني بياتي از مفهوم  ، زندگي از سر مي گيردنيز مرگ و در تاريكناي ضمير مرگ

زندگي، جهت تأكيد بر پيوستگي و : »عيش« ي ريشهعايشه از  ي واژهزبانشناختي 
 حوا ،نيز باورهاي توراتياستمرار و نوشوندگي حيات بهره گرفته است چنان كه در 

به معناي » ةحيا«ي  و از ريشه و اصل هر موجودي است خاستگاه زندگي و بودن
و آن را با  )20ي  آيه :سومباب  سفر آفرينش، تورات،( گرفته شده است» سرشار از زندگي«
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»اند دانستهريشه  هم »افعي«و  »مار«معادل  در زبان عربي و» هميشه زنده«به معناي» ةحي 
اندازد و شايد از همين روست كه در  پوست ميميرد بلكه  هرگز نميچرا كه مار 

 ي نگارهدر بهشت در  »زن«و  »مار«هاي عهد عتيق و عهد جديد نيز تصوير  آموزه
 . آفرينش با يكديگر تقارن يافته است

  
  بانوي ازلي سبزينه و گياه -ايزد بررسي پيوند مفهوم جاودانگي با الگوي

خيزي طبيعت در  عشتار با باروري و حاصل هاي نخستينِ ها و نگاره تمام تنديس ميان
حقيقت آن است كه ؛ مراكز فرهنگي عصر حجر، پيوندي ناگسستني برقرار است

ي دست بشر، تنديس و تصوير  عشتار به عنوان نخستين اثر هنري ساختههاي  تنديس
هاي نخستين از دورترين نقاط  مورد پرستشِ وي بوده است؛ انسان  بانوانِ-نخستين خدا

هايي ماندگار از عشتار  سيبري تا سواحل اقيانوس اطلس به دست خويش، تنديس
هاي  ها و نگاره اين تنديس )Joseph campbell’ Primitive mythology. P:325( اند؛ برساخته

اي روشن و آشكار  نخستينِ مادر ازلي در تمام مراكز فرهنگي انسان عصر حجر به گونه
  ...با باروري و حاصلخيزي طبيعت، پيوند خورده است

اين پيوند ديرين، حكايت از باور انسان نخستين به وجود نيروي ايزديِ مادر ازلي 
هاي سامي  اشياء دارد؛ بر همين بنياد است كه در بيشتر فرهنگي پديدارها و  در همه

شرق باستان، تنديس عشتار، نماد و نمود حاصلخيزي و باروري و سبزينگي جاودانه و 
طبيعت است كه همه سال پس از فسردگي و يخبندان، زندگي از  ي تكرارشونده

برجاي مانده از ايزدبانو عشتار با نمادهاي  هاي نگارهو هم از اين روست كه  گيرد سرمي
 ها راه يافته است پيوند خورده و به ديگر سامان...حيواني جاودان مانند گاو، افعي، مار، و

)Ibid. P 143(.  
، بزرگ بانوي ، روانپزشك نامدار سوئيسي نيزاين است كه يونگ  ي شايان توجه نكته

نام التين روح به معناي « معادل را آنيما» مردحواي درون «روح مرد يا به عبارتي همان 
اين آنيما همان است كه از  رسد به نظر مي و .)85:1385 جمشيديان،( ناميده است »باد

هاي اساطير  مايه و بويژه در درون زمين مشرق ديرباز در خداباوري و اساطير آفرينش
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وجود  توسط يونگ ي مطرح شده با هر دو نمود روشن و تيره رودان و فينيقيه ميان
  .داشته و بعدها از اين طريق به اساطير و ادبيات حماسي يونان و روم نيز راه يافته است

  
ميالد عائشة « شعر بلندايزدبانوي سبزينه و گياه در  تمناي جاودانگي در الگوي نمود

  » نينوي و موتُها في الطقوس و الشعائر السِّحريّة المنقوشة بالكتابة المسماريّة علي ألواح
اين چكامه با بازتاب و پژواك آواي عايشه در توصيف آشوربانيپال در جايگاه يك 

  :گردد ميقهرمان اسطوره شده آغاز 
تأكله / و نصفه اآلخر يف آشور/ يف قاع بئر العامل املسحور/ أحّبين و كان نصف قلبه مأسور

امللوك و القالع و وي علي مجاجم / عاصفًة كان و فأسا يف يد القدر/ النسور
   :)2/271:  1995البياتي،(...املدن
به بند كشيده  ييآشوربانيپال، عاشقم بود؛ نيمي از قلبش در اعماق چاه  دنياي جادو(

؛ آشوربانيپال بسان يكي ي الشخورها طعمه ،آشور شهري ديگرش در  شده بود و نيمه
نشاهان، دژهاي استوار توفان بود و يكي تبر در دست سرنوشت كه بر فرقِ سرهاي شه

  .)آمد و شهرها فرود مي
آخرين پادشاه نينوا يعني عايشه به برشماري كارهاي  ،بخش نخستين چكامهدر 

پرداخته است؛ آشوريانيپالي كه تنها يك جنگجو و خويش براي «، آشور بانيپال
 .)281-2/282: 1995البياتي، ( »كشورگشا نبود بلكه فرهيخته و دوستدار دانش و هنر بود

آواي عايشه در تصوير نمودن كارهاي بشكوه و شگفتي كه آشوربانيپال در راه عشق 
، عناصر  و فضاي اسطوره، آهنگ ها سازهخود به وي انجام داده با الهام گرفتن از 

به يك موجود اساطيري شگفت  راپادشاه  و سازد مياساطيريِ شگرفي را بر شعر حاكم 
  . سازد بدل مي

رودان در اين چكامه با ترسيم فراگير گشتن  جفت گياهي ميان ي اسطورهروايت 
عشق  ي شعلهطبيعت و درپي خاموشي گرفتن  ي زنده هاي سازهنيستي و مرگ در تمام 

و فراروندگي با تكامل   ي بازآفريني شده اسطوره ي ادامهدر ؛ شود ميدر عشتار، آغاز 
عشق در ژرفاي  ي شعله كه در اين اپيزود،  -عشتار  هاي نشانهشخصيت عايشه، برخي 
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رهسپار  وجودش خاموشي گرفته و با اين رخداد، گويا عشتار به جهان فرودينِ مرگ،
در  - .و سرما و مرگ و نيستي و ايستايي و انجماد و سكون، فراگير گشته است گشته

  :گردد ميعايشه پديدار 
ر اجلّنة الفرات/ جارُأحبُّه فماتت األش/ أحّبين لكنين أّواه مل أكن / واختفت املدينة/ و جّف 
ا ديٌك من احلجر/ و الناُر و الشعائُر الّسحرية   :)2/271:  1995البياتي،( ....و حّل يف مكا

آشوربانيپال عاشقم بود ولي دريغ كه مرا بدو عشقي اندر سينه نبود؛ پس درختان (
نهان ساخت و آن آتش و آن  خر پژمردند و فرات، رود بهشت خشكيد؛ شهر آشور

   .)هاي جادويي از ميان رفت و خروسي سنگي جايش را گرفت آيين
يعني حتي خروس شهر كهن اور نيز كه در باورهاي ديرين مردم عراق، مردگان با 

حتي آن خروس نيز به خروسي سنگي بدل  گشتند به زندگي بازمي، بيدار شده و شنواي
  .كه روح زندگي، جسمش را ترك گفته است گشته

تن نحيف و بيمار و در  كهدر نمود ثانوي، عايشه معادل بيمار ديرين عشق است 
ها و ظلمات  مردگان و تاريكي رو به سوي هبوط به جهان فرودينِ، شحال احتضار

ما  هاي مرگ و هبوط در عايشه، با پديداري نشانه اين بخش و از اين رو در دارد
 هستيميعني همان شاعر آرزومند جاودانگي  /تموز/ ايزد گياهي امان بي هاي تالش شاهد

طبيعت  ي فسردهعشتار و بازگشت زندگي به جسم  ي دوبارهي جان گرفتن  كه مايه
يعني در اين بخش، نمودها و مظاهر عشق در قهرماني آرماني و مثالي كه  دشو مي

خواه نيست،  خود بياتيِ جاوداني همزمان جادوگر و شاعر و جنگجوست و كسي جز
قهرمان در فرجام به بازگشت زندگي به  هاي مرارتو رنج و  ها تالشو  يابد ميتجلي 

طبيعت و به  ي فسردهو  جان بيجسم عشتار و دميده شدن روح و جاني دوباره در پيكر 
است كه تموز يا  گونه اينو  انجامد مي ها آذرخشو بارور گشتن ابرها و  ها ريشهدرون 

  :گويد مي  شاعر از زبان عشتارِ رستخيز كرده و به زندگي بازگشته،
أحيا جسَد الطبيعة / بكلمات سحره األسود/ فدّبت احلمرة يف خّدي و دّب الدم يف العروق

/ فأرعدت و أبرقت و أمطرت مساُء ليل العامل الزهور/ و فّجر السحاَب و الربوق/ املّيَت و اجلذور
والرِِبة األّم و / يا عشتار/ أيّتها السروةُ : عّين و عن ضفائري/ و كنت أطُرد العصفورل قا....



  ينقد ادب معاصر عرب 180

نفس (و من بكاء متّوَز علي الفرات /  يا من ُولدِت من دم األرضِ / طقَس الصحو و األمطار
  :)273:المرجع

 انهايم، جريان يافت؛ او با سخن درون رگ ،هايم گلگون گشت و خون گونه( 
زندگي  ي آن را  هاي فسرده ي طبيعت و ريشه توانست، جسم مرده سياهشجادوي 

و آذرخش زد و آسمان دنيا،  شددوباره بخشد و ابر و آذرخش را بشكافد؛ پس تندر 
گنجشك را از  ،بدانگاه كه من دوموزي/ آشور.... ها باريدن گرفت شبانگاه بر شكوفه
، اي ايشتار، درخت سروتك تو اي : نمودم گفت هاي گيسويم دور مي خويشتن و از بافه

كه از خون زمين زاده شدي و از  ؛ اي آنياي خدابانوي مادر، اي كه آيين بيداري و باران
   ...)فرات ي كرانه هاي دوموزي بر اشك

ي عايشه كه در حقيقت، نمودي از  نه است كه با زندگي يافتن دوبارهاين گو
فينيقي است، طبيعت، ديگرباره جان  بابلي و عستارت عشتارِ گون گونهنمودهاي 

 گيردش ميپويايي و حركت و شادابي و سرزندگي، فرا  هاي نمايهو  ها نشانهو  گيرد مي
جالب توجه در اين بخش از متن، جابجايي موقعيت و جايگاه و نقش تموز و  ي نكتهو 

ايزدبانويي رودان، عشتار، همان  گياهي كهن ميان ي اسطورهعشتار است از آن رو كه در 
است كه تموز يا دوموزي را زندگي دوباره مي بخشد تا تموز در طبيعت، روحي دوباره 

بياتي و سراينده و راوي است كه در / دمد ولي در اين متن از بياتي، اين قهرمان داستان
خداي حاصلخيزي و باروري و  :ملكارت/ بعل/ ادونيس / دوموزي/ جايگاه تموز

و پس از جان گرفتنش، عايشه نيز در جسم  بخشد ميگي دوباره سرسبزي، عايشه را زند
و اين همه پس از گلي رنگ گشتن و سرخ فام  دمد ميطبيعت، روح زندگي  ي مرده

او و از سر گرفتن  هاي رگخون به  ي دوبارهعايشه به نشان بازگشت  هاي گونهشدن 
 .زندگي است

  
قصائد حبٍّ « ي چكامه و گياه در نمود تمناي جاودانگي در الگوي ايزدبانوي سبزينه

  »إلي عشتار
مانند منفي  طيف واژگانيي جفت گياهي و بكارگيري  روايت اسطورهاين سروده با 

تأكيد بر  به منظور مضارعاشك ريختن سرو آن هم در شبانگاه و بويژه با كاربرد فعل 
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 شود جهت اشاره به هبوط عشتار به جهان فرودين آغاز ميستمرار اين رويكرد ا
   :)31-32: 1973حافظ،(

و علي أقدامها يسجد / و تعّري صدَرها للصاعقة/ تذرف السروة يف الليل دموَع العاشقة
كه الربُد و غّطي وجَهه ثلُج احلقول/ عرّاُف الفصول تاركاً / ميوت/ خيِدش األرَض يعرّيها/ عاريًا أ

ديها الصغريين و يف أحشائها رعشة بركان/ قطرَة نورٍ  َترَضع / حيث تنشّق البذور/ يثور بني 
و الَفراشاِت إيل /  لُتعيد الدَم للنبع و ماَء النهر للبحر الكبري/ الدِّفَء من األعماق متتّد جذور

  :) ۱۹۳: ۱۹۹۵ البيايت،( فميت عشتار للبيت مع العصفور و النور تعود؟/ حقل الورود
ريزد و  عاشق را فرو ميهاي بانوي  شباهنگام، اين تك درخت سرو است كه اشك(
عريان بر  دوموزي،/ سازد و پيشگوي زمان نمودار مي  ي خويش در برابر آذرخش، سينه

ها، رخسارش را  كه سرما او را زپا فكنده و برف دشت حال آن افتد به خاك ميپاي او 
سپارد  خراشد و سيماي زمين را هويدا ساخته، جان مي ؛ پيشگو، زمين را ميهفرو پوشاند

كه در  بدانسان گذارد ي سرو برجا مي فروغ را در سينه حالي كه يكي روشناي كم در
جا كه دل بذرها و  آن: آيد هاي يك آتشفشان به خروش مي ژرفاي وجود سرو،تكانه

  گيرند و در دل زمين ريشه شود، گرماي زايش را از اعماق زمين برمي ها شكافته مي دانه
ا و آب رودبار را به درياي بيكرانه بازگردانند و ساره چشمه بهكنند تا خون را  مي

چه هنگام ايشتار ديگربار به ! هاي سرخ رهنمون سازند ها را ديگر بار به دشت گل پروانه
   .!)گردد؟ همراه گنجشك و با پرتو روشنايي به اين خانه بازمي

اي ضمني به ترسيم الگوي مرگ و  رسد در اين سروده، شاعر به گونه به نظر مي
ي طبيعت پرداخته است و بر اين بنياد، اندوه و اشك ريختن  باززايي گياهان و سبزينه

 ي سينهدرخت سرو در جايگاه نماد سرسبزي و جاودانگي و عشق و در حالي كه 
در «بعل عريان نموده است و   /ملكارت/ خويش را در برابر خداي سوري آذرخش

برد اين همه در برابر  حالي كه پيشگوي فصول در جايگاه تموز بر پاي او نماز مي
آغاز فصل فسردگي و مرگ گياهان و شروع يخبندان و سرما و  ي كننده ترسيممخاطب، 

: 1973،حافظ( »سختي در جهان زندگاني و معادل هبوط عشتار به جهان فرودين است
27(.  
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 خبربخش پسين،  وير روشنياهمراه با تصاما چكامه  هبوط ايزدبانوي گياهي در اين 
دهند؛  عشتار با آغاز بهار مي ي پيروزمندانهسرسبزي و بازگشت  از زندگي دوباره، 

و  نشيند ميبدانگاه كه زهدان زمين از آتش و گرما و حرارت زندگي گرم شده به بار 
ودانه در دل زمين، اين گياه و سبزينه ديگربار با تمناي دگرباره زيستن و بازگشتي جا

و تا دگرباره بازگشت  دوانند ميبزرگ بانوي طبيعت در چشم انسان ديرين ريشه 
  . زندگي و آشتي و هستي و بودن را در كشتزارها، تجربه نمايند

 طبيعت براي دعوت به خداباوري هاي سازهعناصر و  ي دوبارهترسيم اين چكامه با 
و  ها گلطبيعت، تصوير سبزينه،  هاي زيباييسراينده ديگر بار به ترسيم و  يابد ميادامه 

پرداخته و اين  غروبگياهان و رياحين و روشناي سرخ فام خورشيد به هنگام 
حضور ايزد و خدايي  ي منزلهزنده، سرشار از بودن و شدن را در هستي به  هاي سازه

- و نشانگر فرود عشتار، ايزد نمايد ميدانسته است كه در خواب و بيداري شاعر رخ 
بانوي ازلي ماه و بزرگ مادر روشنايي از جايگاه آسمانيش به زمين و سكنا گزيدنش نزد 

خويش را بدو ارزاني داشته از  هاي بركتساكنان خاك و اگر اين طبيعت، اين بي شمار 
 ي همه ي سرچشمهبانوي ازلي و عشتار طبيعت،  -آن روست كه شاعر باور دارد بزرگ

، حاصل خويش را به ساكنان زمين ارزاني داشته و دريغ بيپديدارهاست كه از ديرگاه، 
  :     ارزاني خواهد داشت

و روايب القارة اخلضراء و املطاَط و العاَج و طعَم / من تري ذاق فجاعت روُحه حلَو النبيذ
فأنا يف النوم / ي الرؤيا دليلو رأي اَهللا بعينيه و مل ميلك عل/ و عبَري الورد يف نار األصيل/ الزجنبيل

محلتها الريُح من / وردٌة مرجتفة/ ذقُت ملّا هبطت عشتار يف األرض َمالك/ و اليقظة من هذا و ذاك
للروايب اُخلضر يف احللم و أوراق / لتغّين صامتة/ أرض األساطري إيل املقهي و موت األرصفة

   :)196:  1995 البياتي،(....اخلريف املّيتة
ي اين شراب  تشنه پنداري كيست كه چنين حالتي را تجربه كرده باشد و روحش،(

عطر گل  و هاي سرزمين سبز، كائوچو، عاج و طعم زنجبيل تپهشده باشد و شيداي 
 علتي براي اينسرخ در آتش غروب؛ و خود به چشم خويشتن، خدا را ديده باشد و 

ام آنگاه  هردو را تجربه كرده و چشيدهاين   رؤيا نداشته باشد؟ من در خواب و بيداري،
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گل لرزان كه بادش از  اي در زمين فرود آمد بسان يكي سرخ كه ايشتار بسان فرشته
آورد تا  رو پيادهخانه و سكوت و خموشيِ  به اين قهوه ها سرزمين اساطير  و افسانه

يز نغمه سر ي پاي هاي فسرده و پژمرده هاي سبز و برگ صدا و آرام در رؤيا براي تپه بي
    )كند؟
  

كتابة علي « ي چكامه نمود تمناي جاودانگي در الگوي ايزدبانوي سبزينه و گياه در
   :»قبر عائشة

از ايزدبانوي سبزينه و گياه و  رنگ پريدهو  فروغ كمالگويي  ي ارائهشاعر در اين نگاره به 
امكان  ي نوميدانهرودان و به طرح  جفت گياهي ميان ي اسطورهمادر ازليِ  الگوي كهن

  :رستخيز و بازگشت به جهان زندگي پرداخته است
و شّط يب / و اقتحمت مدينَة املويت خيوُل الّنار/ بّلغ نداماي إذا ما طلع النهار/ يا راكباً جنران

 ِمحَل أمسايل معي أ/ ...وابِك علي طفوليت أمام صمت القرب/ و ال لقاء» أن ال تالقياَ «/ املزار
/ و مل تذق حالوة الُقَبل/ يف الّسحر جبيَنها الشاحَب / اليت مل تغسل املطر األرضَة و حسر / للقرب

ي صخورها تنمو عل/ فهي هنا حارسة املويت إيل األبد/ و مل يضاجع عرَيها أحد/ يف ُمحرة الَطَفل
   :)179- 180:نفس المرجع(و تنعب الغراب / األعشاب

اي سواري كه به سوي نجران رهسپاري، بدانگاه كه روز باال آمد و اسبان آتش به (
نشينانم برسان  گشت، اين پيام مرا به همن ميسرشهر مردگان يورش آوردند و ديدار من 

تو اي سوار نجران بر كودكيم در برابر  ؛ديگر برخورد و ديداري نخواهد بود: كه
ام را به درون گور  هاي ژنده جامها خويشتن، بمن  ....خموشي گور، اشك فرو ريز

رنگش را نشسته نيز همراه  باران، پيشاني پريدهسحرگهان، ام و حسرت زميني كه  آورده
و قطره  نچشيده دم سپيدهفامي  سرخرا در  -هاي باران- زميني كه شيريني بوسه  من است؛

براي  -روح زندگاني-شهباراني، سترونيش را بارور نساخته است؛ در اين آرامگاه، عاي
رويد و  لف ميهايش، ع سنگ جهاني كه بر تخته هميشه، نگهبان جهان مردگان است،

  .)كند كالغ قارقار مي
افسرده، غم انگيز و پريده رنگ از  اي نگارهدر اين چكامه، بياتي در پي ترسيم 

زندگي، پس از مرگ ايزدبانوي ازلي سبزينه و گياه و حاصلخيزي و هبوط او به جهان 
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شكسته  ين روست كه به تصوير رخسار خسته،فرودينِ مرگ و ظلمات است و هم از ا
صلي ا هاي سازهكه زمين به عنوان يكي از  دانيم ميو ما نيك  پردازد ميزمين  ي تكيدهو 

ازلي عشتارِ  الگوهاي كهن ي زمرهمادر بوده و در  هاي تايپ آركيطبيعت واقع، از 
مؤنث با آرام گرفتن  ي سازهبياتي اين  ي  سرودهجاودانه قرار دارد؛ در اين نگاره از 

كه در  -ارشكيگال  معشتار در مزارش و پديدار گشتنش در سيماي به نظر/ عايشه
از او با نام خواهر عشتار و نگهبان جهان مردگان سخن رفته و در  النهرين بيناساطير 

سياه خود عشتار پس از رخت بربستن از زندگي  ي رويهتاريك و  ي نيمهحقيقت، 
و غمگينِ از دست دادن نم نم قطرات  زده حسرتمادر ازلي زمين،   در اين نما، -.است

ز بر سيماي خويش است؛ با معادل حاصلخيزي و باروري خداي تمو/ باران صبحگاهي
اين همه، با وجود مرگ عشتار و حضورش در جهان فرودينِ مرگ در جايگاه 

شنو و متلقّي در ستيز و  فرمانرواي ازلي مردگان باز در سطر پسين اين چكامه، روايت
 شاهد رويش  سرود جاودانگي با سرنوشت گريزناپذير و مرگ محتوم،  ي سرايندهآورد

ند اين بار، اين گياه و سبزينه در سوي منفي معادله ي مرگ و باززايي گياهان است هرچ
جهان مردگان روييده باشد و هرچند، بر فراز تابلوي نهايي  هاي صخرهو  ها سنگ تختهبر 

ناخجسته و نامبارك فراق و جداييِ از جهان زندگان،  ي پرندهاين   شاعر، بانگ كالغ،
 . طنين افكنده باشد

  
  بانوي مرگ و سرنوشت -ايزدمفهوم جاودانگي با الگوي بررسي پيوند 

مادرِ ازلي و بزرگ بانوي هستي به پيوند او با سرنوشت و تقدير اشاره  هاي نامبرخي 
دارند مانند مناة از ريشه ي منية كه نه دقيقا به معناي مرگ بلكه به عنوان امري 

مادر ازلي بر تقدير و  ي سيطرهگريزناپذير و مقدر، صفت مرگ است و به خاطر همين 
بافنده و ريسنده را يافته  »غزّالة«يا  »نساجة«، نام ها فرهنگسرنوشت، در بسياري از 

تقدير  ي رشتهو تار و پود  بافد ميزندگي را  ي بافهاست چرا كه اوست كه در حقيقت، 
سرنوشت سراسر هستي به دست او بافته  ي رشتههمواره گويي و  تند ميرا درهم 

  .شود مي
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بانو عشتار داراي دو تصوير  -حكايت از آن دارد كه ايزد  همچنين واقعيت طبيعت،
يكي تصوير : اساطيري مرگ و زندگي در باورهاي كهن است ي چرخهمتفاوت در 

در باورهاي كهنِ مربوط ؛ آلود و سياه عشتار  زاينده و سبز عشتار و ديگري تصوير مرگ
بانو  -متناقض و درعين حال متمم و مكمل از ايزدخدا همواره دو تصوير  - به ماه

يكي تصوير روشن عشتار در جايگاه خدابانوي باروري و  :شود عشتار ديده مي
حاصلخيزي و عشق است كه به گاه فرا رفتن هالل ماه بر فراز افق شرقي و كامل شدن 

ي گرفتن و نمايد كه ماه تمام، كاست آن پديدار مي گردد و تصوير ديگر، زماني رخ مي
ي سياه  كند كه در اين هنگام، عشتار، چهره نقصان را با مايل شدن به افق غربي آغاز مي

و  ها سيلهاي كشنده و  هاي هولناك و طاعون خويش را هويدا ساخته، بيماري
آرايد يعني با فرو رفتن ماه در  فرستد و ساز و برگ رزم مي تندبادهاي ويرانگر مي

دريغ بخشنده تبديل  ي شاد زيباي عاشق، آن مادرِ بي ي مغرب، عشتار، آن دوشيزه دروازه
 ’JAMES MELLAART( كشتار و خون است ي تشنهشود كه  به شيطان و اهريمني مي

CATAL HUYUK’PP81’201 (.  
ن عصر حجر، هردو روي عشتار سياه و تاريك و عشتار روشن و درخشان را انسا

هاي معابد شتال  كاري در برخي كنده و در قالب تصويري دوگانه، ترسيم نموده است
خدا -پسر/ مادر ازلي در تصويري دوگانه كه بيانگر تولد ايزد -بزرگ  حيوك در سوريه،

 تصويرگربخش و مرگبار  ي زندگي رهداده شده است كه اين دو چه  باشد، نشان مي
ي كهن سوري يعني موت و بعل، در  كشمكش خدايان مرگ و زندگي در اسطوره

سيت و اوزِريس و در اسطوره ي ايراني اهريمن و اهورامزداست و : ي مصري اسطوره
 .وجود دارد نيز در شخصيت ايزدبانوي يوناني گندم در قالب تصوير دمتر و برسفوني

 
مرثّية إلي « ي چكامهنمود تمناي جاودانگي در الگوي ايزدبانوي مرگ و سرنوشت در 

  »عائشة
روايت مرگ ايزدبانوي زندگي و عشق و حاصلخيزي و با انبوه ساختن و  اين چكامه با

و بويژه نمادهاي منفي از همان آغاز، تصويرگر نوميدي شاعرِ جوياي  ها سازهتراكم 
  :جاودانگي از بازگشت اساطيري و جاودانگي است
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ان را گاه با تعبير عايشه و گاه در اين نگاره، بياتي، تصوير ايزدبانوي گياهي ميان رود
ايزد   با تعبير عشتروت يا عشتار نمودار ساخته و باز شخصيت خويش را با شخصيت

گاه از زبان راوي و گاه در جايگاه  كه چنانيعني تموز درآميخته است  النهرين گياهي بين
قهرمان اسطوره، تموز، درد جاودانگي خويش و آرمان هميشه بودنش را و خداگونه 
گشتن و سرمدي شدنش را با روايت مرگ ايزدبانوي زندگي و عشق و حاصلخيزي 

ش به ديار عدم و بريدن و گسستنش از سرزمين و در غم رهسپار شدن گويد بازمي
اشكبار است   وي نيز هست، هاي سروده سوگ ي گونهزندگي از همان آغازِ چكامه كه از 

؛ در سازد ميايزدبانوي گياهي نهان  هاي اشكخويش را در پس  هاي اشك، حقيقت درو 
و بويژه  ها المنتو  ها سازهاين سروده، شاعر كوشيده است تا با انبوه ساختن و تراكم 

خويش و از مرگي كه هماره  ي هميشهنمادهاي منفي از همان آغاز، مخاطب را از اندوه 
از آن هراس و نفرت داشته آگاه سازد و با او از تمناي بودن و زيستن و دوباره بودن و 
سر برداشتن از خاك همراه با گياهان سخن بگويد و هم از اين روست كه ايزدبانوي 

گريان در  او در كنار رود فرات، ي چكامهعشتروت در مطلع / ان رودانگياهي مي
 ي جنازهديرگاه است و بر  ي گمشده ي عاشقانه هاي ترانهجستجوي انگشتري عشق و 

  :شيون سر داده است  ايزد گياهيِ درگذشته بر پيكر تموز خويش،
تندب متّوَز / متوتتبحث يف مياهه عن خاٍمت ضاع و عن أغنية / تبكي علي الفرات عشرتوت

  /فيا زوارق الدخان
تصنع من / تبكي علي الفرات/ صفصافًة عارية األوراق/ عائشة عادت مع الشتاء للبستان

  :)125: 1995 ،يالبيات( ...تاجاً حلبٍّ مات دموعها حارسة األموات
هاي آن به دنبال انگشتريِ گمشده و  گريد و در انبوه آب ي فرات مي ايشتار بر كرانه(

كند، آه  گردد؛ ايشتار بر مرگ دوموزي شيون مي نواهاي خاموش شده و از ياد رفته مي
اكنون عايشه با فرا رسيدن زمستان به اين بوستان بازگشته است در  ...هاي دود اي قايق

و نگهبان جهان مردگان از  گريد برگ كه در در كنار فرات مي سيماي بيد مجنوني بي
  !)سازد مي رفتهبرباد ي عشق هاي ايشتار، تاجي برا اشك

  جفت گياهي در همان سرآغاز چكامه، افزون  ي اسطورهمنفي  هاي داللتترين  از مهم
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، ديگرگون »تندب تموز« و » تموت أغنية«، »ضاع خاتمٍ«  ،»تبكي عشتروت« هاي سازهبر 
بياتي  ي شدهبازآفريني  ي اسطورهدر  رودان ميانجفت گياهي  ي اسطوره ي گشتن پايانه

دوباره رستخيز  ميان رودان، عشتار در آغاز بهار و همراه با تموزِ  ي اسطورهاست زيرا در 
ايزدبانوي / عشتار/ بياتي، عايشه ي اسطورهاما در  گردد بازميكرده به جهان زندگي 

  همراه با مرگ، گياهي اسطوره همراه با زمستان يعني همراه با خشكي و بي برگي، 
همراه با فسردگي و اندوه به باغ زندگي بازآمده است و گريان بازگشته است و در حال 

 ها موش  مرده، اي الشهاحتضار و در لحظه ي جان سپردن بازآمده است چرا كه به سان 
تا فروغ چشمانش  روند ميبر رخسارش راه  ها كرمو  اند خزيدهمويش  هاي بافهبه درون 

شانه و نماد فروغ زندگاني و اميد به بودن است را براي هميشه كه از منظر نمادگرائي، ن
بر جاودانگي در بخش فرجامين سروده،  ساز اسطورهبياتي، اين  اماخاموش سازند 

 نماد رستخيز و خيزش دوباره/ با باد نوا همطبيعتش  هاي سازهبا  نوا همگريد  ميعشتار 
با خاكستر شايد  نوا همنماد بازگشت دوباره و  ، همراه با گنجشكان ،در ادبيات عربي 

  ...همان خاكستر زاياي برجاي مانده از ققنوس
تندب متّوَز / تبحث يف مياهه عن خاٍمت ضاع و عن أغنية متوت/ تبكي علي الفرات عشرتوت

تبكي علي  /صفصافًة عارية األوراق/ عائشة عادت مع الشتاء للبستان/ فيا زوارق الدخان
تعبث يف ُخصالت ليل شعرها / تاجًا حلبٍّ مات/ تصنع من دموعها حارسة األموات / الفرات
عائشٌة عادت إيل بالدها / ...لتأكل العينني/ تزحف فوق وجهها جحافل الديدان/ اجلرذان
-127: نفس المرجع( ...و لتبكها الغمامة/ و الريح و الرماد و اليمامة/ فلتبكها القصيدة/ البعيدة

125(:  
هاي آن به دنبال انگشتريِ گمشده و  گريد و در انبوه آب ي فرات مي ايشتار بر كرانه(

كند، آه  گردد؛ ايشتار بر مرگ دوموزي شيون مي نواهاي خاموش شده و از ياد رفته مي
اكنون عايشه با فرا رسيدن زمستان به اين بوستان بازگشته است در  ...هاي دود اي قايق

گريد و نگهبان جهان مردگان از  برگ كه در در كنار فرات مي سيماي بيد مجنوني بي
هاي موي چون  در ميان بافه! سازد هاي ايشتار، تاجي براي عشق از ميان رفته مي اشك

خزند  سته كرم بر روي رخسارش ميد اند و دسته ها سرگرم بازي فامش، موش شب سيه
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هاي ديرينش بازگشت پس  ؛ عايشه به سرزمين دوردست...هايش را به كام كشند تا چشم
سزاست اگر چكامه، باد، خاكستر و پرندگان بر او بگريند و شايسته است كه ابرها بر او 

  !)اشك بارند
  

  »المعجزة« ي امهايزدبانوي مرگ و سرنوشت در چكنمود تمناي جاودانگي در الگوي 
از درون مايه  در اين چكامه جاودانگي و هميشه بودن بياتي در جايگاه شاعري آرزومند

بهره گرفته است اما اندوهگين و  رودان ميانجفت گياهي  ي اسطوره ساخت ژرفو 
تموزِ كشته شده توسط خوك، گراز يا  از مرگ خداي گياهي يعني همان  زده حسرت

كه - رودان ميان ي اسطورهمعهود و خوشايند  ي پايانهحيواني وحشي است كه برخالف 
خبر از رستخيزِ تموز و بازگشت او به همراه عشتار به جهان زندگان در آغاز بهار 

نه معجزه و اعجاز قديس كه شايد در  بياتي ي شدهبازآفريني  ي اسطورهدر  -دهد مي
 -كه موفق به بازگرداندن عشتار به جهان زندگي شد -بافت اساطيري همان انكي باشد

خدابانوي ازلي طبيعت براي  هاي تالشو نه شيون زنان جادوگر كه نمايي از 
تموز به زندگي است هيچ يك در بازگشت جاودانه و پيوستن او  ي دوبارهبازگرداندن 

اساطير، كارگر نمي افتد و همه چيز و هر نوايي خبر از كوچ و  زماني بيبه هميشه و 
حاكي از رهسپار گشتن شاعر در  ي نوميدانهاين گفتارهاي  هجرت تموز مي دهد و

از جهان مرگ و  آلود مهيره و ت هاي سايهعدم و اين  ي فراموشخانهجايگاه نوع بشر به 
حواي ذهن شاعر و  هاي زمزمهذهن شاعر نيست مگر برخاسته از  ي زمينه پسگور در 

آنيماي ناخودآگاه ذهنش كه شاعرِ آرزومند جاودانگي را هماره خبر از مرگ و نيستي 
سازد كه از  تمنايي ناب و دلكش و غم انگيز ميو او را دريغاگوي خواهش و  دهد مي
  :ساخته بود قرار بيو  تاب بيگيلگمش را  ،ازديرب

ر اجلنون... يذرفون الدمع يف صمت و يبنون / عندما عدنا و عاد العاشقون/ و أنا أغرق يف 
عندما معجزة القّديس مل تنفع و مل ينفع عويل / و ملاذا خذلتنا يا اهلي الكلمات/ جسور

   :)200-201: نفس المرجع( ...إيل البحر البعيدبعد أن ِسرنا و سار النهر يف جثّة متّوز / الساحرات
عاشقان بازگشتيم در حالي و شوم بدانگاه كه ما  غرق مي  ي جنون، من در رودخانه(

ما را   ساختند؛ خدايا چرا سخنان قدسي، ريختند و پل مي كه عشّاق در سكوت اشك مي
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زنان ي قديس سودي نبخشيد و نه شيون  به حال خود تنها گذاشتند آنگاه كه معجزه
درياهاي دور  رو به سويهمراه با رود، ما در عزاي دوموزي جادوگر پس از آني كه 

 !)؟روان گشتيم
  

گاهان بانو عشتار در جايگاه فرمانرواي -ماهبررسي پيوند مفهوم جاودانگي با 
  زمانو 

و  همچون زمين، نمود و تصويري است از مادر ازليدر چشم انسان نخستين ماه 
طور كه زمين را نمود و تصويري از  انسان نخستين همانيعني  طبيعت ي هميشه جاودانه

ماه را نيز نمودي از عشتارِ بزرگ و ايزدبانوي آفرينش  دانست،  مادر ازلي طبيعت مي
همان زمينِ  شايد از آن رو كه ماه،  )Erich Neumann’ The Great Mother’ p 192( دانست مي

تر است بدانسان كه بسياري از اقوام باستان بر اين باور  تر و پاك ي روشن آسماني شده
بودند كه ماه از پوست زمين سرشته و آفريده شده است و يونانيان نيز هم اكنون، ماه را 

پژوهي  هرچند اسطوره .)Robert Briffault’The Mothers’ p 364( نامند زمين واال مي
گونگي كاملي از مادر ازلي طبيعت در اختيار ما قرار  ي ماه هاي بزرگ، اسطوره تمدن
شواهد ارزشمندي » هبوط اينانا به جهان فرودين« ي سومري دهد ولي در اسطوره نمي

  .وجود دارد كه سرمشق ادبيات اساطيري بيشتر اقوام كهن گشته است
فرمانرواي زمان و نيز نشانگر گذر گاهان هستي بوده است چرا كه  ماه از ديرگاه،

است و گذر  شده ميبر بنياد نو شدن ماه سنجيده  ها ماهگذر روزها بر بنياد شب و گذر 
و تقويم قمري از  شمار گاهبار گردش پيوسته و متوالي ماه در آسمان و  12سال بر بنياد 

بشر براي  ي استفادهمورد  ي وسيلهخورشيدي، تنها  شمار گاهاز  تر پيش ها مدتديرگاه 
 هاي برجسال قمري را براساس  هاي ماه، ها ليبابِبررسي گردش فصول بوده است و 

را كه  هايي برجو  سنجيدند مي دانستند ميكه آن را فرودگاه و منزلگاه ماه  اي گانه دوازده
 ’AlexNDER Heidel( اند تار ناميدهزنّار بزرگبانو عش نوردد، درميماه در گذارش در آسمان 

The Babylonian Genesis’ p94(.  هاي ماهو شگفت آنجاست كه قرآن كريم نيز به پيوند 
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يسألونك عن األهّلة قل هي مواقيت «و مناسك ديني اشاره كرده است  ها آيينقمري با 
  )39/ياسين( »و القمر قّدرناه منازل حيت عاد كالعرجون القدمي« )/189/بقره( »للناس و احلج

 هاي تمدننخستين در  برزيگريِ هاي فرهنگبرجاي مانده از  هاي نگارههمچنين 
پيوند ماه با باروريِ زمين و بركت كشت و رشد گياهان و  ي دهنده نشانكهن مشرقي، 

، نقش و تصوير ماه و درخت درآميخته و ها نگارهدرختان است و در بسياري از اين 
 نخست ي هزارهدرخت ماه در بابِل در  ي دهنده نشان؛ مانند تصويري كه اند شدهيكي 

درخت با سبكي بسيار  هاي اندامكه در آن ماه بسان يكي از  باشد ميپيش از ميالد 
و  ها سازهآشوري نيز همان  هاي نگارهو  ها  نقاشيآراسته، نقش شده است چنان كه در 

  )Robert Briffault’ The Mothers’p302-303( عناصر درخت ماه بابلي وجود دارد

  
   »مجنون عائشة« ي بانو عشتار در چكامه- ماهنمود تمناي جاودانگي در الگوي 

آرزومند جاودانگي در تالش، جهت دور گشتن از باتالق  ي سرايندهدر اين چكامه، 
، هاي اين سروده در نگاره بياتي ؛ و پيوستن به ايزدبانوي ازلي زمان است مدار گيتيزمان 

بانو عشتار،  -عايشه در جايگاه ماه ي دلدادهخويشتن را در جايگاه مجنوني شيفته و 
خويش  ي ناقهباغستان عايشه،  ي دروازهفرمانرواي زمان ترسيم كرده است كه در مقابل 

  باغ عايشه، ها و رياحينِ  گل ي رايحهرا پي كرده و سپيده دمان، سرگردان و آغشته به 
تا تصوير مرگ فراگير ساكنان جهان عرب را كه نيستي در ميانشان  گردد ميرهسپار شام 

 الدين محييعارف نامدار سوري،   در سرزميني كه مرادش،/ گرفته در پس كوه قاسيون
 ي سرگشتهاين فرمانرواي / نهان دارد و هم از اين روست كه ماه است،  عربي آرام گرفته

شايد تا با نهان ساختن  دارد ميجا نهان  ي از ديرگاه كودكيش را نيز در آنگاهان هست
رهسپار عدم را متوقف سازد و آيا از همين  مدارِ گيتيماه، سيرِ خويش در باتالق زمانِ 

مادر   بانو عشتار، -ماه/ روايت و نقل گفتارهاي عايشهچكامه به  ي ادامهرو نيست كه در 
است و نگران و مشوش  قرار بيو  تاب بيكه در تمناي عشق او  پردازد ميازلي طبيعت 

رنگي روز؛ در اين سروده، شاعر در سوداي جاودانه شدن كوشيده  ي قصهاز پايان يافتن 
و نمودهاي عشتار بزرگ در جايگاه ايزدبانوي درياها، شهبانوي  ها جلوهاست تا با تمام 
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بانوي ازلي آتش و روشنايي به عنوان  -و ايزد ها بيابانو خدابانوي صحراها و  ها آسمان
طبيعت وي درپيوندد و يكي شود و او را بيم سوختن در آتش عايشه نيست  هاي سازه

  دگي خواهد بخشيد و از ميان خاكسترش،زن  از پسِ مرگ،  عشتار، ي شعلهكه باور دارد 
 سر برخواهد آورد حياتگياه:  

خمبِّئا وراء / ممرغًا وجهي بعطر الزهر/ أعِقر يف بّوابة البستان ناقيت و أمضي هائما يف الفجر
ا الطاعون/ قاسيون سينتهي / و قمَر الطفولة اجملنون/ مويت و موت املدن األخري اليت أصا
بني / سينتهي النهار/ األزهار/  ضّمين بني ذراعيك و خذين حنلة عطشي إيلعّما قريب / النهار

   :) 245: 1995 البياتي،( ...قالت و مّدت يدها للنار/ ذراعيك و بني البحر و السماء و الصحراء
دمان به پيش  باغ پي كردم و سرگشته در سپيده پيشخوانِي خويش را در  ناقه(
سايم و مرگ خويش را، نابودي ديگر شهرهاي  ها مي روم، گونه بر عطر شكوفه مي

دارم؛ روز به  ي كودكي را در پس كوه قاسيون نهان مي زده را و ماه سرگشته طاعون
ها  شكوفه  ي تشنهزودي به پايان خواهد رسيد؛ در آغوشم گير و مرا بسان يكي زنبور 

ي دريا، آسمان و صحرا  گفت كه روز در فراخناي بازوان تو، در ميانه دربرگير؛ عايشه مي
    ...)پايان خواهد يافت و در همين هنگام دست به سوي آتش دراز كرد

بانو عشتار  -سراينده ديگربار به ترسيم عايشه در جايگاه ماه  فرجامين، ي نگارهدر 
به زمين هبوط كرده و تا  اي دورهپرداخته است كه اكنون پس از سوختن براي 

ساكن جهان مردگان و ظلمت و   رستخيزي ديگرباره و بازگشت به قلمرو آسمانيش،
اين است كه شاعر در سطور پاياني به   شايان يادكرد، ي نكتهسياهي گور خواهد بود اما 

رين عشتار در جهان مرگ پرداخته است درحالي كه شب اقامت دي ي عاشقانهتفسير 
كه در اين بخش از -گريان و اشك ريزان، چشم بر راه تموز خويش عشتار،  همه شب،

بوده است و در حالي كه پس از ترك  -شود ميسروده با شخصيت شاعر و راوي يكي 
 ي اشقانهعجايگاه آسمانيش، سر بر بالين خاك نهاده است و درپي اين تضرّع  گفتن

جوياي جاودانگي و به ابديت پيوستن است به  ي سرايندهكه همان / عايشه، تموز
  :منزل مي گزيند ماه،  ي گهوارهبانو عشتار پيوسته و در  -به ماه ها آسمانشهبانوي 

  خواُمت تلمع يف / و ضحكات اجلّن يف مدافن القبيلة/ ال أستطيع شرح سّر قمر الصحراء...
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و جسدي يغسله / نظرت من كوة قربي و أنا أغالب األرق/ بكت كم ليلة إليكالظلمة قالت و 
  :)248 -249 :نفس المرجع( ....أنام يف أرجوحة القمر/ الفجر و خّدي فوق خّد األرض

هاي پريان در  مرا ياراي بازگفتن راز ماه صحرا نيست و نه توان توضيح خنده(
چه : گفت درخشند، با گريه مي  اريكي ميها در ت انگشتري: گورستان قبيله؛ عايشه گفت

؛ خوابي در ستيز بودم با بيكردم در حالي كه  گورم به تو نگاه مي اعماقها كه از  شب
و دهان خاكي زمين بر دهانم؛  بود خاكهايم بر  شست و گونه دمان مي پيكرم را سپيده

  ...)خوابم من در بانوچ ماه مي اكنون
 ي گردونه به زمان اساطيري و مينويي و يا به عبارتيگونه آرمان پيوستن به  اين

معاصر،  گراي گذشتهزماني آغاز در ادبيات فارسي در سروده هاي شاعر آركائيست و  بي
 ي اسطوره ساخت ژرفمهدي اخوان ثالث قابل رديابي است و شگفت آن كه بركنار از 

اخوان بسان بياتي ظهور نكرده است ولي از ديدگاه  هاي سرودهجفت گياهي كه در 
؛ انديش مرگو  آگاه مرگ: است همچون بياتي اي سرايندهروحي و دروني، اخوان نيز، 

 گونه اسطورهن و و، زمان را به صورتي گرد...در برابر هراس از مرگ و نابودي«كه
 صنعتي،( »...است درآورده است و با زبان اسطوره به نبرد مرگ و نيستي و عدم رفته

1382 :213-212(.  

  
  : »بكائية« ي بانو عشتار در چكامه- ماهنمود تمناي جاودانگي در الگوي 

ي  ي تصويري دوسويه از ايزدبانوي ازلي در اسطوره ارائهسراينده به   در اين چكامه،
تصويري از : نخست :رودان دست يازيده است ي جفت گياهي ميان بازآفريني شده

دوم و  خيام در تاريخ ي معشوقه/ عشتارِ مرده و ساكن جهان مردگان در هيأت عايشه
مستقر در زمان مينويي و اساطيري در جايگاه  ي شدهتصويري از عشتارِ جاودانه 

امر به درستي از ثمنطبق بر تصويري كه فاضل  درستيعني  فرمانرواي گاهان و زمان
هاي بياتي،  نمود  شخصيت عايشه در بخش اعظم سروده«دارد كه كه وي دريافته و باور 

    .)82 :دت ثامر،( »اي نقاب و قناع يك رمز اساطيري است نه گونه
  شاعر از يك سو روايت جستجوهاي مكرر خويش درپي عايشه كه   در اين چكامه،
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آرام گرفته   و ظلمات هبوط كرده و در اعماق گور، مرگ  به زعم او به جهان فرودينِ
ساز  عايشه سخن،  ي جنازهو از تشييع شباهنگام  گويد بازمياست را براي مخاطب 

كه در اين جلوه، نگاره و تصويري كه بياتي از عايشه ارائه نموده و بويژه كه   كند مي
گر و يادآور شخصيت  تداعي عنوان كرده است،   وقوع رخداد را نيز نيشابور، ي صحنه

روي   خيام است كه در بهار عمر به مرض طاعون، ي معشوقه  ايشه،تاريخي و واقعي ع
للقرب و هي يف ثياب / من هاهنا أنزهلا اَحلّفار«در نقاب خاك كشيد و بويژه قرائني مانند 

كه اين تصوير واقعي از عايشه در  گردند ميسبب » فوق رأسها تاٌج من األزهار و / العرس
شاعر   ود اما از ديگر سوي در مقطع پسين چكامه،جان گرفته و تقويت ش  ذهن مخاطب،

شخصيتش   رودان باشد، ديگرگونه از جفت گياهي ميان اي اسطورهگويي در پي آفرينش 
  يكي شده و روايت هبوط تموز به جهان فرودين را در جستجوي عشتار، با تموز، 

آن جهت از   ؛گويد ميسرسبزي و زندگي و حاصلخيزي باز  ي جاودانهايزدبانوي 
ي كهن  جفت گياهي چرا كه در متن اسطوره ديگرگونه از اي اسطورهآفرينش  گويم مي

اين عشتار بود كه پس از فراگير گشتن مرگ و سرما و يخبندان و قحطي در تمام  بابِلي، 
رهسپار جهان فرودين گشت و پس از طي مراحل   طبيعت با مرگ تموز، هاي سازه
 ي اسطوره ي پايانهتموز را يافته و در آغاز بهار به جهان زندگان بازگشتند اما   گذار،

باشد  گرِ دست نيافتن تموز به عشتار ميبياتي، ديگرگون شده و روايت ي شدهبازآفريني 
منفي، تاريك يا ناموفق براي  اي پايانهترسيم  ولي اين دست نيافتن هرگز به معناي

به بيان من  ويژه هبخويش و  هاي چكامهاسطوره نيست زيرا بياتي از آن رو كه هماره در 
اساطير و  زماني بيخويش در جستجوي جاودانگي و پيوستن به  هاي نگاره مرگدر 

كه در  اي عايشهكه  دنماي ميهاست در اين سروده نيز، چنين به مخاطب القا  ناميرايي آن
جستجويش بوده، براي هميشه جاودانه گشته است، اين عايشه نه تنها فرمانرواي زمانِ 
گيتي مدار بوده، نه تنها با زمان همراه بوده است بلكه فراتر از آن به زمان مينويي يا 

  : اساطير پيوسته و با ابديت يكي شده است زماني بي
ا وراء الليل و / أحبث عن عائشة يف ذلك السرداب .../ عدت إيل جحيم نيسابور أتبع مو

للقرب و / من هاهنا أنزهلا اَحلّفار/ تتبعين جنازة الشمس إيل األبد/ كزورق ليس به أحد/ األبواب
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/ و هاهنا ساحرة  مشطاء/ و غيمة من نار/ و فوق رأسها تاج من األزهار/هي يف ثياب العرس،
/ طرقُت باَب العامل السفلّي مرِتني/ ...حّط علي التابوت/ عصفوركانت وراء النعش تبكي و هنا 

عائشة ليست هنا، ليس هنا :/ قال و كانت يده تعبث باملكتوب:/ ...فمّد يل حارسها يدين
فهي مع الزمان يف / عائشة ليس هلا مكان/ مضي غدًا و عاد بعد غد/ فزورق األبد/ أحد
  :)80-81: 1995 البياتي،(...الزمان
اين  در آنسويگردم،  در آن سرداب به دنبال عايشه مي....دوزخ نيشابور بازگشتمبه (

خورشيد  ي بدرقهمرگ او هستم بسان زورقي خالي و  خبر ها جوياي شب و اين دروازه
جا بود كه گوركن، عايشه را در لباس عروسي درون گور  است؛ همين زمان با من تا بي

جا بود كه زن  داشت و ابري از آتش؛ همينكه تاجي از گل بر سر  گذاشت درحالي
جا بر تابوت فرود  گريست و گنجشك در همين مي  تابوتجادوگر سپيدمويي به دنبال 

دراز كرد و  ي منبه سويدستانش دوبار، كوبه بر در جهان فرودين زدم پس نگهبان ...آمد
كس  جا هيچ جا نيست؛ اين عايشه اين : كرد گفت درحالي كه دستش با نوشته بازي مي

عايشه دربند مكان  آريفردا بازگشت  ، فردا رفت و پسزماني بيقايق اين نيست؛ پس 
   !)نيست بلكه او همراه با زمان و درون جويبار زمان جاري است

  
  ازلي آتش بانوي -ايزد  ،بانو عشتار- ماهبررسي پيوند مفهوم جاودانگي با 

سرچشمه ي عشتاريِ آتشِ آذرخش بر فراز بنياد بودن و  -باور به ماه انسان نخستين، 
 ي شاخه، معادل همان دو درختان داشته است و نمود اين باور در صليب عشتاري نيز

آتش افروختند و به يكي از نمادهاي باروري طبيعت بدل  بار نخستيننخستين كه براي 
توفاني  هاي شبدر حقيقت آتشي كه بر اثر آذرخش و صاعقه در ؛ شود ميديده  ،گشتند

در چشم انسان نخستين، برآمده از نيروي ايزدي و  آمد ميبر فراز شاخسار درختان پديد 
بانو عشتار، آن را در ميان درختان و گياهان به وديعت نهاده بود  -خداييِ ماه بود كه ماه

   :شدند ميو با خاموشيش، گياهان تبديل به خاكستر 
نمود آتش از يك سو برخاسته از  هاي شعلهبنياد بودن  -باور انسان نخستين به ماه«

و  عشتار و ايزدبانوي ازلي طبيعت در اساطير او به عنوان نخستين آغازگر برزيگري بود
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و  افروز آتشنخستين از ديگر سوي برخاسته از نمود عشتار ازلي در چشم او به عنوان 
در فرجام برخاسته از و  بانوي آغاز-پرومته/ رباينده ي آتش آسماني براي نوع بشر

ها و  ي مقدس آتش عشتار ازلي در خانه نمود زنان به عنوان نخستين نگهبانان شعله
تاريخ معابد و نيز فروزان نگه داشتن آتش زندگي و جاودانگي از ديرگاه« 

)M.E.Harding’Woman’s Myteries’p129(.   
خاموش گشتن آتش انسان نخستين، همواره از  بدين ترتيب جاي شگفتي نبود كه

مبادا با باشد و نگران از اينكه هراس در  عشتار و ناتواني از دوباره افروختن آن
و بر بنياد  طبيعت، عشتار گسسته شود ي  جاودانهخاموشي آتش، پيوندش با ايزدبانوي 

نخستين، مرسوم  هاي خانوادهها و  پاسداري زنان از آتش در خانههمين نگراني بود كه 
عشتار ازلي از زندگي برزيگري به زندگي شهري باور به ، تغيير زندگيبا «گشت و 

معبد،  ي كاهنهو دوشيزگان  انتقال يافت و آتش عشتار نيز از كشتزارها به معابد شهر
 همينبعدها و  )Robert BriffULT’ The Mothers’ p355(» پاسداري از آن گرديدند دار عهده

كه در  اي گونهبا ديانا ايزدبانوي رومي، پيوندي ناگسستني يافت به  مشرقي آتش مقدس
 آتشي در دست ترسيم گشت ي شعله، اين ايزد بانو با ها كاري كندهو  ها نگارهتمام 

)James Frazer’ The Golden Bough’ p191( 
 

 در شعربانوي ازلي آتش -ايزد بانو عشتار،-نمود تمناي جاودانگي در الگوي ماه
  »قصائد حبٍّ إلي عشتار«

عشتار در / فرامكاني از عشتروت -تصاويري فرازماني ي رائهادر اين سروده، شاعر به 
در جايگاه  آن از آسمان ي ربايندهجايگاه ايزدبانوي ازلي برافروزنده و نگهدار آتش و 

  :و از تبار آب و آتش پرداخته است بانوي ازلي -پرومته
طفلة أنِت .../ و شعوب و قبائل/ و مرايا و مشاعل/ أسوار بابللون عينيك وميُض الربق يف 

قامت من / كّلما ماتت بعصر بُِعثت/ ُوِلَدت من َزَبد البحر و من نار الشموس اخلالدة/ و أنثي
 البياتي،(...و أنثي سارَق النريان يف كّل العصور/ أنِت عنقاء احلضارات/ املوت و عادت للظهور

1995 :198-197(:   
روشناي چشمان تو بسان درخشش آذرخش بر باروهاي بابل است؛ دو چشم تو (

تو يكي دختري و  ....ها و قبايلي هايي است و در حكم ملت ها و آتشدان همچون آينه
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ي خورشيد زاده شده و  و آتش جاودانه -گياه جاودانگي-زني نويدبخش كه از كف دريا
ر داشته است؛ زنده شده و ديگربار از پس از هر دوره مرگ، باززايي و رستاخيزي ديگ

هايي و  جهان مرگ به قصد پيدايي و ظهور باز آمده است؛ تو سيمرغ فرهنگ
  .!)بانويي كه در تمام روزگاران، آتش را از زئوس ربود و به انسان بخشيد پرومته

تصويري كامل از ايزد  ي دهندهبياتي به روشني ارائه  ي سروده-اين بخش از عشتار
بانوي ازلي آتش جاودانه و هميشه فروزان مقدس  - ازلي عشتار در جايگاه ايزدبانوي 
 ي جاودانهبياتي در اين چكامه، از يك سو تصويرگر روشناي ازلي و آتش   ؛است

است و از سوي ديگر،  رودان ميانزندگي و اميد به بودن در چشمان ايزد بانوي ازلي 
درياها و  ي زادهبيكران و  هاي آبرا در جايگاه دختر  گناه بياين ايزدبانوي معصوم  

او اشاره  ي گونه آتشو به زيبايي به طبيعت  نشاند ميجاودانه  هاي آتشسرشته شده از 
پس از مرگ خويش، رستخيز كرده و سر از خاك   دارد كه به سان يكي ققنوس،

در زنجير  ي پرومتهسان او را ب  دارد و باز در تعبيري ناب و دلنشين و غم انگيز، ميبر
  .داند مي

اين نگاره نيز، بياتي در رويكردي عارفانه از زبان عشتار، اين ايزدبانوي  ي ادامهدر 
شعر خويش و  ي اسطورهازلي آتش مقدس، فراخواننده و داعي خوانندگان 

عاشقان اساطيري به فروزان ساختن آتش عشقي مقدس و روحاني و  ي كننده دعوت
هميشه جاودانه است كه از بند ماده و جسمانيت گريخته باشد از آن رو كه خرسندي 

است كه با  ابديبلكه او خواستار يكي روشنا و آتش  پايد نميجسم، چند صباحي بيش 
وع بشر، خاموشي نپذيرد؛ وي فسردن جسم و فراگير گشتن مرگ در پيكرِ اين جهانيِ ن

 گويد بازميخويش، شادمانه، داستان و روايت عاشقاني را با خواننده  ي چكامهدر فرجام 
  :خورشيد خواهند بود دار آيينهكه براي هميشه جاودانه گشته و تا هميشه 

دِّيء آِه من حّيب و قل شيئا به أؤمن/ و أنا أكتب فوق املاء ما قلُت و قالت عشرتوت  ال
إّنين أصبو إيل ذاتك ماهذي .../ التوفِّر جسدي أيّامه معدودة فلُتشعل النرياَن فيه/ شيئًا الميوت

   :)198 -199: نفس المرجع(....حاملني الشمَس من تيٍه لتيه/ قبلة أخري فنعري و جنوع/ الدموع؟
آرام منشين، دريغ گفت كه  زنم؛ ايشتار مي هاي خويش را نقش بر آب مي من گفته(

و فسوس از عشق من؛ مرا چيزي بگو كه بدان ايمان داشته باشم، چيزي ناميرا؛ با تن من 
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نيست بلكه تو را بايسته آن است كه در اين تن،  بيشمپيچ چرا كه اين تن چند روزي 
اي ديگر،  ها ازپي چيست؟ بوسه ؛ من، حقيق و ذات تو را عاشقم؛ اين اشكافروزيآتش 

هنگي و گرسنگي بايد  در حالي كه صحرا تا صحرا خورشيد را با خويش به ما را بر
 ...)همراه بريم

  
 بانوي ازلي آتش در-ايزد  بانو عشتار،- نمود تمناي جاودانگي در الگوي ماه

   »صورة جانبية لعائشة« ي چكامه
 اي نگارهبخش و اميدآفرين به ترسيم  بياتي در اين سروده، ديگربار در بياني زندگي

 ي برافروزندهروشن، شفاف و فروزان از ايزدبانوي ازلي طبيعت در جايگاه نخستين 
آتش در آتشدان كانون خانواده و زندگي نوع بشر، نخستين نگاهدار و نگاهبان روشنايي 

آتش در معابد به عنوان نماد خردك  ي شعله ي برافروزندهاين آتش و نخستين  هاي شعله
ن و مقدس جاودانگي ِخدابانو عشتار در معابد او پرداخته شرري از آتش هميشه فروزا

است؛ خدابانويي كه به روايت تاريخ از ديرگاه تا كنون با برافروختن آتش، نور اميد و 
روشناي حيات را در دل انسان جاودانه ساخته است؛ ايزدبانويي كه در پس سيماي 

م اوست كه آتش آغاز سيماي يكي فرشته نهان گشته است و ه -ظاهرش، رخسار پري
 ي نگاره؛ بياتي در اين دمد ميسراينده  هاي چكامهو سرودن را و بودن را در جسم 

سيب  ي افسانهسرشار از زندگي و بودن به تداعي و يادآوري داستان آفرينش و 
آن و سرآغاز برزيگري نوع بشر در زمين پرداخته است  ي ميوهزندگاني، خوردن آدم از 

آتش مقدس در معبد و  ي شعله ي برافروزندهو از اين ايزد بانوي ازلي در جايگاه 
 ي جاودانهاين بانوي   تصويري بشكوه به دست داده است و هم او را،  پرستشگاه عشتار،

نه فقط نماد و رمز « بدانسان كه جعفر العالق يادآور شده است اساطيري ازلي را 
خواهي و تمناي بودن و زيستن  زنانگي و تأنيث بلكه تنديس و تجسم آرمان جاودانگي

خاستگاه تمام رؤياهاي معصوم و  و) 90: 1986جعفر العالق،( »خويش قرار داده است
كه هماره روشنايش فروزان و به  اي راستين نوع بشر به شمار آورده است و قديسه

  خجسته و مقدسي است كه همه سال در دل كشتزارهاي برزيگران، آتش آتش  ي منزله
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  : دمد ميزندگي و سر از خاك برداشتن دوباره ي گياهان را 
 
َ
أيقظت / اليت نضجت علي نار القصائد/ و مالمَح األنثي/ الكُختفي وراء قناعها وجَه امل

ا ريُح الشمال ِ أدمنت / يف معبد احلّب املقّدس /رغيفًا ساخناً / مخرا/ و جتوهرت تّفاحةً / شهوا
و تقّمصت كل / قبل األوان/ رّفت بصيف طفوليت/ فراشةٌ : ظهرت بأحالمي فقلتُ / طيَب العناق

ناُر / ةتشّع طريّ / فُمها /ياقوتةٌ / / قّديسٌة تنسّل يف جوف الظالم/ بدمي تنام/ و سافرت/ الوجوه
   :) 493-495 :نفس المرجع(.....احلقول
دارد كه با  هاي زني را نهان مي قاب خويش، رخسار فرشته و نشانهعايشه در پس ن(

وي را بيدار ساخت؛ پس  ي؛ نسيم شمال،تمنّاه استها جان گرفت آتش اين چكامه
ها به  گوهرش، شكوفه از سيب و شراب داد و از ناني گرم در معبد مقدس عشق؛ دل

در تابستان كودكيم، بيگاه  اي پروانه: مهرش خو گرفتند و در رؤياي من رخ نمود، گفتم
اكنون درون خون  ...گشت و كوچ كرد و رفتگون پديدار  هاي گونه پر گرفت، در چهره

فام بسان  نمايد، لباني سرخ آشيان دارد كه در دل تاريكي، رخ مي بانوي مقدسيمن، 
   ...)فشاند و آتش كشتزارهاست ياقوت دارد، شاداب و تازه پرتو مي

  
  گيري نتيجه
هاي  بياتي در چكامه اين حقيقت است كه رو بيانگر پيش جستار فرجامين برآيند

اساطير كهن از ناخودآگاه ذهن  ي فراخوانندهو  گر تداعيرستاخيزي خويش، تنها 
  .استعصر جديد  اساطيري ديگرگونه در آفرينشگر بلكه افزون بر اين،  خويش نيست

 دهد هاي بياتي در اين نوشتار نشان مي نگاره مرگويژه  ها و به بازخواني سروده
تمناي  مجسم در راستاي ترسيم و تصوير وي هاي مادر ازلي در چكامه -بزرگ

جاودانگي و آرمان ناميرايي نهفته در ژرفاي هستيِ سراينده در هيأت عشتار و عايشه در 
ترين  ؛ از برجستهگردد هاي متفاوتي پديدار مي گون و چهره گونه  هاي  و جلوه الگوها

الگوهاي داستان آفرينش آغاز كه جستار حاضر به روشني به بازخواني نمود و 
 بانوي -ايزد توان به الگوهاي هاي بياتي پرداخته است مي ها در سروده رمزگشايي آن

 گاهان بانوي -ايزد ماه، بانوي -ايزد فرودين، نجها و مرگ بانوي -ايزد گياه، و سبزينه
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هاي  نموداريِ اين الگوها در سروده آتش اشاره كرد؛ و روشنايي بانوي-ايزد و زمان و
ياراي بازيابي خاستگاه  را نيز سرايندهكه پنداري حتي خود  اي است بياتي به گونه

بانوي  -ايزد چرا كه هايش نيست ي انديشه زمينه در در پس عشتار/ پيدايي ظهور عايشه
ي  در هريك از تجربه هاي شاعرانه رودان ي جفت گياهي ميان ازلي طبيعت در اسطوره

ناپذير  ي پايان در گردونه به معناي حضور و زايشي ديگرباره شود و مرگ او تازه مي وي
  .است زمان اساطيري 
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 قراءة أسطوريّة الستدعاء الخلود في أشعار عبد الوهاب البّياتي

 
 

  ١کلثوم صديقی
 
 

  الملّخص
ا بل أكثرها حزنا قد  یالبشرّي التنّبئّي ، أنقكان استدعاء اخللود من قدمي الزمن يف اّجتاه  الفكر  أغنية و أعذ

أبدع يف خمتلف العصور، جوهَر أروع أناشيد احلياة و مغزاها يف خاطر اإلنسان و التبدو معاجلة هذا املفهوم أمراً 
فقط بل لقد ُعين  رائعاً بل ضروريّاً الحميد عنه يف أدب الشرق العرّيب و خاّصة عند شعراء التّموز يف العصر احلديث

نسان اخلالدة يف زمن حكاية قضّية عودة اال یبه منذ خلق أسطورة جلجامش و البحث عن شجرة اخللد إل
  ...فكرة عني احلياة یالديانات اإهلّية و حت

و ستحاول الباحثة يف هذا املقال أن تعاجل قراءة أشعار البّيايت التشاؤمّية أمنوذجا يف ضوء منهج النقد األسطورّي 
ضور عشتار و عودة جوهر الكون حب املّيت امن وراء كيا العودة و يبّشر و ما يرتّمن يف مزمار احلياة أحلان اخللود

هذه الغاية سُيدرس ظهور استدعاء اخللود يف أشعار البّيايت  للحصول إلی. رض املّيتة و ساكنيهاجثمان األ إلی
  . يف اسطورة البعث القدمية لبني النهرين طبقاً ألكرب مناذج اإلهلة األّم، سّيدة النبات

تشري النتائج احلاصلة من هذه الدراسة أّن البّيايت كان أكرب شاعر يف معاجلة دالالت البعث يف األدب العرّيب 
ا ألنّه ليس يف هذا القسم من أشعاره مذّكر األساطري الق دمية فحسب بل هو خالق املعاصر بني الشعراء املعنيني 

 . يف العصر احلديث خریأساطري أ
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ا، جامعة الفردوسي  - ١   شهدمبأستاذة مساعدة بقسم اللغة العريّبة و آدا
  »شهدمباملصاَدق عليه فی جامعة الفردوسی  ۲۷۸۲۶برقم  الدراسيّ هذه املقالة مستخرجة من مشروع الکاتبة «


