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چكيده

يم معاصر شاعر مقالح خويشعبدالعزيز شعري مفاهيم و تجارب بيان در كه است شاعراني جمله از ني

اسطور مختلفةاز استةبهر،ملل گرفته بهره.فراوان ميان اين اسطوردر از شاعر يونانيهاهگيري ،ي

استجلوه يافته خاص و بارز ابتدا.اي در چند شعريگيربهرهيهر عنصر اين از همچونمقالح،ي نيز

شاع از سادبسياري نقل به تنها جنبةران وي شعر در اسطوره كاركرد و پرداخته يافتهةاسطوره اشاري

نمي،است ديري موفقاما شاعر كه اسطورهميگذرد تن بر بپوشاندهاهتجرب،گردد را خويش معاصر ي

اسطور سمبوليك و نمادين بعد تقويت با خويشةو نظر كه،مورد دغدغميآنچنان از آمالوهاهخواهد

سخن،خويش كه.دهدسرداد گفت بتوان درمهمتشايد شاعر هدف اينگيربهرهرين اسطوره از ي

كه ساختهاست آگاه حكومت حصر و حد بي ظلم از را خويش راه،مردم وبدر بردارد گام مردم يداري

ن را خويشتن داردبدينسان امان در حكومت گزند از .يز

ا پس تا برآنيم جستار اين بهدر اسطوره ورود چگونگي به گذرا نگاهي وز عرب شعري دنياي

ادبيات با آن تنگاتنگ بررسي،ارتباط تحليلبه كارهاهاسطورو به يوناني شاعري سوي از شده وگرفته

بهره اين در شاعر موفقيت .بپردازيمگيريميزان

كليديهاهواژ مقالحعبد:ي يونانيهاهاسطور،العزيز نماد،اسطورهكاركرد،ي و رمز
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مقدمه-1

جلوه ادبيات و دارند نقش ادبي اثر يك آفرينش در بسياري عوامل ترديد بارزيبي گاه

ت اثرأاز و استثيرپذيري جمل.گذاري وةاز شعر بر ويژه به كه مهم عوامل اين

است مؤثر شعري اسطور،تصويرات .استايهميراث

شخصيت و اسطوره كارگيري اسبه مسألايهطورهاي شعر درايهدر كه نيست

بلكه باشد شده آغاز معاصر دور«دوران در عرب شخصيتهاهشاعران با نيز پيشين هايي

شخصيتايهاسطور اين نام ذكر و بوده استآشنا آشنايي اين گواه جاهلي اشعار در »ها

اشارا)40:ش1381،رجايي( و اسطوره يك نام ذكر صرف به تنها آيا اسطوراما درايهت

درمي،شعر را شاعر اوگيربهرهتوان ديگر عبارت به يا و دانست موفق عنصر اين از ي

اسطوره شاعري گفترا بايد كه اينجاست ناميد؟ عنوان«:گرا به اسطوره كارگيري به

شيو و معين مفاهيم بيان در نو ارائايهروشي در درةتازه نوين سبكي و قلبي مكنونات

شعريتصويرگ ادبيات،ري و فرهنگ با ارتباط برقراري و ادبي رستاخيز از بعد عمده طور به

زمين پذيرفت،مغرب )40:همان(».تحقق

اليوت اس تي كه نظرند اين بر منتقدان خود)T.S.Eliot(بيشتر شعري آثار بويژه-با

مشهور ويران«شعر ت-»سرزمين معاأبيشترين شاعران توجه در را بهثيرگذاري عرب صر

است داشته آن نمادين و سمبوليك كاركردهاي و با.اسطوره ازگيربهرهاليوت ي

آنچهةاسطور است رويش و زايش و حاصلخيزي خداي كه بهراتموز دارد دل در

عرضهةگون خويش مخاطب به مستقيم كه.كندميغير گفت اشار«بايد ويران -هسرزمين

دراي معاصر زندگي به استمنتقدانه تغيير.غرب و زندگي تجديد به نياز و فروپاشي ،وجود

حساب به آن اصلي موضوع و شعر وراي در كلي )2001:798،الجيوسي(».آيدميحقيقتي

مفهوم اين از تقليد شاكر«توسطايهاسطوراولين قصيد»السياببدر ������«ةدر

�	
توسط»�� همچنين الخال«و قصيد»يوسف گرفت»ĞaÆ>©0¸`³N¼¬©0ةدر .صورت

نيز دو اين از اسطور،پس ديگر و اسطوره اين از ديگري بسيار بيانهاهشاعران در

گرفتند بهره خويش شعري تجارب و فرآيند.مفاهيم اين پي شعر،در توانستند آنها

غنايي از را ساخويش و دريةگري شدن عميق ضمن و بخشند رهايي رمانتيسم سنگين
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سياس بدينسانمفاهيم و دهند نمادين و سمبوليك بعد خويش اثر به اجتماعي و ي

شيو« عنوان به اسطوره از طلبيايهاستفاده عدالت صداي تا شد شاعران ياريگر ،نوين

حنجر از را آزادي به رسيدن آرزوي و ظلم با چهربيةمبارزه غبارآلودهاهصداي ي

كنند انداز طنين جامعه در حاكمهاآنكهيب،اساطيري دستگاه سوي قلمداد،ز گنهكار

.)1994:140،المساوي(»شوند

حال هر ميزانگيربهرهبه در اما گرديد وارد عرب شعري دنياي به اسطوره از ي

شعرشان در اسطوره كاربرد چگونگي و شاعران است،موفقيت توجه قابل نكته اين ذكر

اسطوره«كه كارگيري به در پيشتاز اسطورتنها،شاعران بازنويسي درهاهبه كهن ي

و گيرند كار به خويش شعر در هنرمندانه را اسطوره نتوانستند و كردند بسنده شعرشان

ديگر روحي آن فرسوده كالبد نسلاز.)1994:30،ويالحالّ(»بدمنددر اين شاعران جمله

ازمي معلوفتوان ابوشبكه،شفيق شادي،الياس ابو زكي احمد و عقل بردسعيد اما.نام

به« خود شعر در كلمه دقيق معناي به را اسطوره كه شاعري بستاولين گونكار به يهاهو

دستماي،مختلف را دادةآن قرار خود شعر الخال«اصلي پس)ÂO¸]،1980:231(»است»يوسف

حاوي خليل همچون شاعراني نيز وي عبدالصبور،از البي،صالح ،اتيعبدالوهاب

ع و درادونيس توانستند مقالح پختگيگيربهرهبدالعزيز از سطحي به اسطوره از ي

نظر مورد مفاهيم غيرمستقيم بيان به اسطوره رمزي و نمادين بعد از استمداد با و برسند

بپردازند .خويش

مقدم اين ذكر از عربةپس معاصر شعر دنياي به اسطوره ورود چگونگي در ،كوتاه

اسطو بررسي به تا چهربرآنيم از يكي شعري آثار در ازهاهره جزيي خالق و برجسته ي

بپردازيم مقالح عبدالعزيز يعني شعري دنياي حق.اين به كه راميشاعري او توان

دادنيتربرجسته لقب يمن معاصر اين.شاعر سميبارهدر اين به تا پاسخؤكوشيم االت

است:دهيم چگونه ادبيات با اسطوره د؟پيوند اسطورمقالح از خويش شعري آثار يهاهر

ملت تمدنهاچه است؟ييهاو برده كاركردبهره شعرهاهاسطورمهمترين در يوناني ي

پايانچيست؟وي در اين،و در ميزان چه تا شاعر است؟،يگيربهرهاينكه بوده موفق
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ادبيات-2 با اسطوره رمزپيوند و

تنگاتةرابط بسيار ادبيات و اسطوره استميان نشدني جدا و سبباسطوره.نگ آنكهبه

است« شده تعريف رخداد و ادبيات،ماجرا قلمرو داستانروايت،با و ارتباط،گوييپردازي

است ديگري زمان هر از بيش حاضر عصر در ارتباط اين و دارد ،پوركهنمويي(»نزديكي

گستر.)186:ش1383 نيز شعر دنياي در ارتباط راةاين دادهفراواني اختصاص خود به

گون به عربايهاست مشهور منتقد حاضر«:گويدميكه عصر همچون زماني هيچ ،در

است نبوده نزديك اسطوره روح به اينقدر ميان)1966:223،اسماعيل(»شعر پيوند در اما

مي ادبيات و كرداسطوره استناد زير خصيصة دو به شعريت:اول«:توان جوهر و خصيصه

اسط گونهورهدر به شعرها؛ مانند نيز اسطوره كه نيروي،اي مديون را خود آفرينش از بخشي

دوم و است هنرمندانه اسطوره:تخيل داستانوارگي و اسطورهروايي هر تا شده باعث كه ايها؛

ذات كند،خويشدر حاصل ادبي شكل و .)212:ش1377،امامي(»هيأت

عد جنبة همان داشتن علت به دراسطوره واقعيت آنهمهم از بخشي در هميشه،يا

قر تفسير و بحث جزومورد كنوني دورة در و است گرفته حسابار به سمبوليك آثار

اسطوره«.آيدمي گون،زبان به نماد زبان و است نشانايهنمادين همينگذراز.ستهاهزبان

درون و رويه اسطوره كه است اسطور.داردايهزبان گشتن دادهنمادين رخ زمان گذشت با ه

بگويد،است سخن پوشيده كه اين انديشه در هرگز نخستين انسان آنكه وقتي.نبود،چه ولي

گرفتةهال فرا را آن دور آغازين-هاهاسطور،زمان مردم باورهاي واره-اين رمز و رازآلود

نشد آنها درونه شناخت محرم كسي هر رفته رفته و نتيجه.گشت كهيزمانديردر نيست

درونهاهديدگا به خود روش به هركدام مكتبي پرداختهي آن كوششپژوهي و كهمياند كنند

ديد بازجويند،خودةاز را بپردازندآن آن تفسير و توجيه به به.)71:ش1381،دوستواحد(»و

ديگر اسطوره،سخن وتعدد مختلف رمزهاي براي متنوع آنهاي شاعرانشعردرتوفيق

گون به كهميتجلّيايهمعاصر مرحل«كند برترين عنوان به اسطوره به نگاهةاكنون رمز

دهدمي انتقال و كرده حمل را مفاهيم از سنگيني بار است قادر كه .)44:ش1381،رجايي(»شود

گفت بايد پايان و«:در است نمادين و رمزي زبان همين نيازمند ادبيات در اسطوره حضور

نتوان دريابيماگر را اسطوره زبان چنين،يم در و بود نخواهيم آن واقعي مفهوم درك به قادر

واسطوره،حالي شاعرانه تعابيري الاقل يا و نازل و بدوي داستانهاي صرفاً را تخيلها محصول
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دانست خواهيم .)�212ش1377،امامي(»انساني

اسطوره-3 به گرايش و مقالح عبدالعزيز

شا استفادة ميآغاز را اسطوره از معاصر دهعران پاياني سالهاي به ده40ةتوان آغاز ةو

دادنس50 در.بت اسرائيل حكومت تشكيل آن،ميالدي1948سالبا بر عرب شاعران

رنج و درد و مصائب بيان به اسطوره از استفاده با تا بپردازندشدند فلسطين مردم .هاي

اين آناز اجتماعي و سياسي تحوالت ميرو را اسطورهايام ورود در انگيزه بهترين توان

دانست شعر وجود.به سالعربهاشكست«اينبا به اسرائيل اينكه1948از زخميعليرغم

سرچشم اما ساخت وارد عرب امت پيكرة بر سمبول،تخيالت،افكارةعميق و بودرؤياها هايي

عظم بتوانند تا گرفتند كار به را آنها شاعران ازكه و كنند بيان بخوبي را شكست فاجعة ت

سمبول و رموز از استفاده با برسويي كنندها غلبه نااميدي اين.احساس بهاز شاعران رو

آوردند روي شكست.)48:م1995،جبرا(»اسطوره بهعربهادومين آن از كه اسرائيل از

مي»نكسه« برده سالنام در ديگر1967شود بار كه افتاد خوارياتفاق ،احساس

عربهبي ميان در را سرخوردگي و گذشتههاويتي از بيشتر بار اين شاعران و داد رواج

آوردند روي اسطوره نكسه.به فاجعة از قبل مقالح عبدالعزيز يمن،اما انقالب شكست

سالرا سال1955در در نيز آن از پس و كرد ضد1962تجربه بر مردم انقالب با

گر همراه اين.ديدحكومت ازاز بسياري در خود تجارب و احساسات بيان براي رو

گرفت بهره اساطير از خويش اسطورهاصليتوانمي.اشعار به شاعر گرايش عامل ترين

وكناردر-را اخير سالهاي در عرب جهان بر حاكم اجتماعي و سياسي حوادث

فلسطين مسأله خفقانبارنگوناوضاع-بخصوص داو يمن مقالحآور چند هر نست؛

بياشاعري و صريح از كه نميست گفتن سخن دههپرده در اما وهراسد پنجاه هاي

مي كار به را خود تالش اسطورهشصت از استفاده با تا راگيرد خويش مردم رمزها و ها

بدينسان و بردارد گام مردم بيداري راه در ساخته آگاه حكومت حصر و حد بي ظلم از

را داردخويشتن امان در حكومت گزند از در.نيز ديگر دليل بتوان يگيربهرهشايد

نفسِ را اسطوره از دانستشاعر اسطوره موضوع موضوع.تازگي تازگي كه معنا اين به

شيو همراه به تكنيكةاسطوره اين كه جديد قرار،بياني شاعر روي بهدادميفرا را وي
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ترغيبگيربهره آن از .كردميي

مقالح-4 عبدالعزيز شعر در اسطوره

استفاده در مقالح اسطورهعبدالعزيز ميراث نگ،اياز خاص طور به و بهابتدا را خود اه

يوناني استاساطير داشته چوناسطوره.معطوف ،اوليس،باكوس،پرومته،سيزيف«هايي

اسطوره»...ولوپهپنه جمله گراز نشأت سرزمين اين از كه هستند شعرهايي در و فته

يافته خاص جايگاهي ديگرهاملتهاياسطوره.اندشاعر رومي بين،مصر،همچون

استفاد...والنهرين مورد است،شاعرةنيز گرفته ،ايزيس«مچونهييهاهاسطور.قرار

اسطورهو»شهرزاد،سندباد پرندگان و مانندموجودات فينيق،)سيمرغ(عنقاء«اي

رخ)ققنوس( بيام.»و اسطورا تمام بررسي استفادهاهترديد مورد كتابي،شاعرةي خود

مي صرفاًاز.طلبدخاص مجال اين در رو اسطوراين كاركرد بررسي يونانيهاهبه به-ي

بهره و آنها به شاعر خاص نگاه باالترعلت بسامد از مقالح-مندي شعر .پردازيممي،در

)Sisyphus(سيزيف4-1

دودمانEole»ايول«پسر»سيزيف« از موقع»دوكاليون«و آن كه را كرت شهر كه بود

داشت نام نهاد،ايورا نادرست،سيزيف.بنيان و بازترين شمارنيرنگ به بشر افراد ترين

سببوي.آمدمي ازبه دامنة1»زئوس«نافرماني در را بزرگي سنگ تخته تا شد محكوم

باال به پايين از دائم بطور آلپ كوهكوه قلة نزديكي به سنگ تخته كه گاه هر اما ببرد

سنگينيمي علت به مي،رسيد پايين به مجبومجدداً او و ميغلطيد رار خود كار كه شد

كند (»تكرار�
شعرااياسطوره»سيزيف«)���:������������ در نامش كه ست

جلوه مختلف جملةشاعران از است شده شاعرانگر بهتوامي،اين دنقل«ن اشاره»أمل

ديوان در كه �«نمود�
��� �� !" #$� %�& زيبايي»(��)'�� گرفته،به كار به را اسطوره اين

مردم.است دوش بر را آن و برگرفته اسطوره قهرمان از را سنگ حمل مجازات وي

مي قرار خود سبب،سيزيف.دهدمعاصر شدبه محكوم اينچنين زئوس از اما،نافرماني

عربم سببردم ظلم»ال«گفتنبه مي،به رمز.بينندعقوبت را سيزيف دنقل امل

زدهميهاييانقالبي سرباز ظلم فرمانبرداري از كه شدنداند دار بر كارشان فرجام و اند


»������«:است������� ������ ��� ��� �/�!"�� �#�$%&�'�( ) *+��,�
-�.��� /0��/



اسطوره كاركرد مقالحواكاوي عبدالعزيز اشعار در يوناني 29/هاي
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گونه،مقالحعبدالعزيز به را سيزيف بكاراسطوره مفهوم همين به نزديك اما ديگر اي

است نمي.گرفته شدن دار بر را كار پايان ميوي كار سرانجام را رهايي بلكه .داندبيند

مي،مقالح سيزيف همچون را موانعيمن و مشكالت سنگ تا دارد آن بر سعي كه داند

مي مواجه شكست با بار هر اما بردارد روي پيش از سيزيف.شودرا كه ،همانگونه

تحم سختييادآور استل هدف به رسيدن براي ميها خويش كشور از نيز خواهدشاعر

تالش دهدبه ادامه قصيد.خود در ���@?���«ةشاعر A=6B &C*��«وي به خطاب

��:گويدمي �D�E��!�F�� GH���I$!G@$/JK*�� 6B �&C� ��/�E��L� �M,� NO�P Q6� �R�E�/�S(
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كمكهاييآ«)���:�-, منتظر هستيا /سخاوتمندانه

يز ذي پسر پذيرفت/ناي حلنخواهيم راه كههر را كشتي/ي نيز/بيايدهابا سر،وطنم با

پذيرفت،بلندي »نخواهد

ميو بهره سيزيف از شاعر كه رااينجاست خويش وطن تا سختيگيرد با مواجهه هادر

سازد ��B=»������«�!K�K:قانع��C \OKU
%�� ]/8�':�+\OU�� ^= �#/\OU
%�� ���X_ �B 
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صخره»سيزيف«اگر«)289 گيردنتواند دست در را ا/اش پايين به را او كسي/ندازدو چه پس

او عشق/تواند؟ميجز حق بجنگدبه اشغالگر با او خورد/بگذار خواهد شكست بار /...يك

در او ديگراما خورد/بارهاي نخواهد شكست ».هرگز

اين شاعر شكستانظر با بار هر سنگ تخته بردن باال در سيزيف چه اگر كه ست

مي جهادمواجه و مبارزه در نيز ما سرانجام و شد خواهد موفق سرانجام اما گردد

مي را پيروزي شيرين طعم كشور مشكالت رفع و مي.چشيمخويش را نگرش تواناين

دانستد سيزيف اسطوره سنتي كاركرد با متضاد حتي و متفاوت درشاعر.يدگاهي

خويشگيربهره است،ي كرده حمل اسطوره بر را جديد هنجارگريزينوعيومعنايي

است؛ داده صورت اسطوره اصلي مفهوم از نويسندگانمعنايي و شاعران بيشتر كه ،چرا

كار و بيهوده عمل مفهوم در را اسطوره دانستهبياين و.اندفرجام دومين در شاعر
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استفاد اسطورهةآخرين اين از بار،خويش تشبيه»يزنذيبنسيف«اين سيزيف به را

داردمي نظر سيزيف تنهايي و غربت به كاربرد اين در و نام.كند در خويشةشاعر دوم

))��./���)�مي)����0 سيف ���f�:گويدبه g�P/hai�_ jOk �0��
?��`��� ^=b/���Qc�� l:��
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?�n �R
(�+ `6T,
�Kc�� �fK:�Z l��)296-295:همان(

به/.توستبراي،اندوهم« وطني از دور بازگشتهر خويش اسارت،آواره/سرزمين بندهاي

تاريكيراخويش انداختبر گشود/ها بال پرواز به و كرد رها را اي/.اندوهش تو آنكه حال

سراهمچن»سيزيف« به تبعيدگاهت در تابستان/.بريمين پاييز،نه نه و بود نه/،همدرد و

را»پرومته« تاريكت و سرد فروزان/راه آتش شعله ».نمودبا

تنهاست»سيف«،آري خويش سرزمين نجات راه وطن.در از دور به و،او غريب

مي كمك كشورها ديگر مردم از هيچدرمانده اما پاسخدرخواستكسطلبد را ياريش

شاعرروستايناز.گويدنمي به»سيف«كه در»سيزيف«را كه است نموده تشبيه

خويش م،تبعيدگاه متحمل را سخت به.شوديعقوبتي توجه ازگيربهرهبا شاعر ي

گفتميسيزيفةاسطور اسطور:توان مقطعةشاعر يك در را كشور،مذكور نماد

دوم»يمن«خويش مقطع در يمني،و غريب و تنها مبارز بن«نماد قرار»زنيÀ^سيف

است تنها.داده را مقطع دو هر در اسطوره دانستميكاركرد اشاري كههمانگونه.توان

از دوم مقطع در شاعر است است»پرومته«مشخص آورده ميان به سخن در.نيز كه

او معرفي به مجال .پردازيمميهمين

Promteus)پرومته(بروميثيوس4-2

فرزند« تيتان«پرومته به.بود»اياپتوسِ دستزيرسبببرادرانش به قوانين گذاشتن »زئوس«پا

بدرفتا از نيز وي و شدند اتنبيه اين خودري نبوديزد امان در آسماني :ش1386،وارنر(»كامة

اسطور)207 خصوص كهةدر است شده گفته گل«پرومته از را مادي انسان -ميواليوي

خاك.آفريند يا گ،زمين و است زميني و خاكي آرزوهاي پا،لرمز پيش و خوارمايگي نماد

مخ به بخشيدن جان براي رو اين از است فروافتادگي آماده همواره خصلتش به بنا كه لوقش

چاره است ابتذال دام در نيستايافتادن اختيارش در كه روح اصل به توسل جز »ندارد
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اين.)45:ش1384،يونگ( بخشيجهتبه حيات اصل آوردن دست به براي تالش در و

يونان خدايان بزرگترين زئوس سراغ ذ«.رودميبه نماد كه زئوس از نطفپرومته است ةات

زمين روي بر ربوده را صخر.آوردميآتش به را او پرومته تنبيه براي كندميزنجيرايهزئوس

را عقابي بدردميو هم از را جگرش تا جگر.فرستد شكل،اما دوباره عقابوگيردميشبانه

هم از را آن گفتيكلبطور.)2:420ج،ش1379،شواليه(»...دردميدوباره يا«:بايد پرومته

اسطوره مياسايپرومتئوس كه بشريتت براي دادن،خواست با و كند پا و دست الهي قدرتي

انسان،آتش به دگرديسنده و تغييرآفرين عنصر چه-اين و باشد روح آتش چه آتش اين حال

ماده برهاند-آتش وابستگي نوع هر از را .)422:همان(».انسان

به پيشين مقطع در سويشاعر از انسان براي آتش ساختن مهيا يعني موضوع همين

مي اشاره اسطوره سيفاين اما ذيكند گونهبن به ويزن تنهاست شاعر نظر در اي

شعله با نيز پرومته حتي كه گرفته قرار سرد و تاريك مسيري در راچنان راه آتش از اي

نمي گرم را او جان و روشن او ����:سازدبر 7�k ���[�:Uc( G*b�� 7+!
���b/7+
»�r,�s�(+C«l:�� �./
?�n �R
(�+ `6T,
�Kc�� �fK:�Z l��)تابستان«)295-0:296©﹊1﹝¨¹األعمال ،نه

پاييز نه و بود نه/،همدرد را»پرومته«و تاريكت و سرد شعل/راه نمودةبا فروزان ».آتش

اسطوره اصل در پرومته اينكه به توجه با است،البته طغيان و تمرّد توانمي،نماد

را برمينظردرپرومته ظلم برابر در كه دانست جنگجويي و مبارز نماد وشاعر خيزد

تشبيه سيزيف به را يزن ذي بن سيف شاعر كه غريبكردههمانطور و تنها را او و

بعد اين تقويت راستاي در ديگر طرف از است يار،ناميده بدون را وخواياورواو نده

نمي همراهي را او مبارزي هيچ كه داشته گفت.كندبيان بايد رو اين شاعرگيربهرهاز ي

و است اسطوره نام ذكر و اشاره حد در تنها است مشخص كه آنچنان اسطوره اين از

است نداده اختصاص خود به را شعر از محوري نمادينگيربهرههرچند.چندان ي

سمب بعد اسطوره اين از ارزششاعر و است كرده تقويت را وي شعر يگيربهرهوليك

اسطوره نام ذكر حد از را اسطوره از است،شاعر برده .فراتر

بنلوپUlysses)اوليس(عوليس4-3 Penelope)لوپهپنه(و

تعبير(»اوليس«يا»اديسئوس« اوستكه نام سر)التيني از يكي و ايثاكا يونانيشهريار كردگان
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ش محاصرة تروادر در.بودهر در»ايلياد«او و است برجسته اصلي»اديسه«فردي شخصيت نيز

مي شمار ترو.رودبه سقوط و جنگ از بازگشت در را اوليس ماجراهاي و ساله ده سفر ااديسه

مي هرزه.كندبازگو و دغل شخصيتي صورت به را او تا داشتند تمايل نويسندگان بعدها

كنند سركر.توصيف او افسانهدهاما كه بود واقعي دربارههاياي استزيادي يافته رواج »اش

كه.)328-1386:327،وارنر( است آمده ديگر جايي ترو«:در از بازگشت در دچارااوليس

كشتي و شد اوهاطوفان كردند،ي گم را بسياري.راه حوادث و مخاطرات با او سفر اين در

كشيد طول سال بيست و گشت بازگردد»ايتاك«بهتاروبرو خود .)405:ش1379،كوپر(»موطن

نام»�123#بنسيف«مقالح با مي»اوليس«را راه،كندخطاب در نيز او كه چرا

حاكمان ديگر از ياري دور،طلب سرزمينهاي در غريب و سرگردان و كرده ديار ،ترك

مي عنوان.گذراندروزگار با وي به خويش نامة از بخشي در ��l:گويدمي»عتاب«وي
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علفزاري هر روي دردهاطيف/بر و يأس از خونيني تو/،ي دنبال ايميبه /ما»اوليس«گردد

ترس مهميو/با در عابر هر از گونه/)ناشناس(پرسد سراب و درخشنده آواره/،و هميشه /و

ف خويش دور زندان درد/زندميرياداز شدت از تاريكي/،نالدميو در برو فرياد ظلمت و

»كي؟:آوردمي

م ادامه در 
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لوپه« ن/»پنه شددوك پير دستش در ريسي شدندهاهسين/خ خشك هم/نيز جوينـدگان/عاشقانةو و

كردند كوچ نو/وصالش باقي كس هيچ دزدان آبرو/ماندجز دزدان اشغال/همان راضي/گرانو -ميآيا

كند؟ ننگ تسليم را خودش كه »پذيري؟ميآيا/شوي

در مقالح است مشخص كه اسطورگيربهرههمانگونه از همراه»اوليس«ةي را آن

اين»پنلوپه« در اسطوره كاركرد بررسي از قبل است بهتر جهت بدين و است ساخته

معرفي به كنيم»پنلوپه«قصيده تحليل را فوق مقطع سپس و شود دختر«.پرداخته پنلوپه
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ايكاريوس رفتاري)Icarius(شاه و واال شخصيتي با زيبا بسيار زني صورت به كه اسپارت اهل

است،درست شده اوديسئوس...تصوير با پس)اوليس(او اوديسئوس كه زماني و كرد ازدواج

ترو جنگ به ازدواجشان از سال يك گذشت انتظار،رفتااز به سال بيست وفادارانه پنلوپه

نشست ت.)170:ش1385،كندي(»شوهرش سالأبا چندين باور،اوليسةخير اين بر همگان

نتيجه در و است مرده وي كه محاصر«شدند در را خود آنهاةپنلوپه صدر در و خواستگاران

گفت.ديد)Intinous(آنتينوئوس ماجرا اين از خالصي براي راوي جديدش شوهر هنگامي

كندميبر تمام را گلدوزيش كار كه كار.گزيند گلدوزي روي بر روزها رامياو آن شبها و كرد

بودمي آمده ايتاك به پنهاني اوديسئوس كه هنگامي درست اما خيانت،شكافت با پنلوپه نيرنگ

شد آشكار پنلوپه(تلماخوس.خدمتكارانش كرد)فرزند ديدار پدر با آنكه بر را مادرش بود ه

مسابق تا ائوروتوسايهداشت بزرگ كمان با كه كند ازدواج كسي با و دهد ترتيب را

)Eurytus(نمي اوديسئوس جز كسي كه كماني بكشديعني را آن كند،توانست هيچ.تيراندازي

هما با را آنتينئوس گدا لباس در اوديسئوس اما كند خم را كمان اين حتي نتوانست نكس

زد،كمان تير و.با كشت را ديگر خواستگاران همه فرزندش پشتيباني با بهسرانجامو دوباره

رسيد .)171:همان(»پنلوپه

گفتمي شاعر»اوليس«توان نگاه است،در مبشّر و منجي بايد.نماد كه همو

رهايي تنهايي و درد و غم از را او و دهد وصال مژدة را خويش همسر و بازگردد

افتد.خشدب تأخير به بازگشتش اگر كه دزدان،چرا و بيگانگان دست به همسرش شايد

افتد ديگر.آبرو سوي از منجي»اوليس«معشوقة»لوپهپنه«و كه است يمن سرزمين نماد

مي خود از دور را بر.بيندخويش ظلم يوغ زير از را خود تا دارد آن بر سعي واما هاند

دشمنا تسليم را نسازدچپاولگرانونخويشتن ناموس و مي.عرض نظر به آيدبنابراين

گويد سخن خويش كشور اوضاع از ديگر بار تا گرفته مدد اسطوره دو اين از شاعر كه

كنند اقدام زودتر چه هر آن آزادي راه در تا بخواهد كشورش منجيان از در.و شاعر

بهره مفهومدومين همين نيز اسطوره اين از خويش استگيري گرفته بكار )��:را
Jt+��/�!� ���%t+?V���+ K���E��� ) �d,oVE�/Tt,� ) [�CT���(»���,�«/����C8_ 6����� �3��E��

باز«)0:443©﹊1﹝¨¹األعمال( هنگام چشم/گردد؟ميچه در رامييشهاستارگان و /هاهسوزند

لباس در است غريبي او آنكه تنصنعاست/»اوليس«حال به را او غربت ».پوشدميكه
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انتظار چشم و است خريده جان به را اوليس غربت درد و غم كه صنعاست اينجا در

اوست همان.بازگشت به»لوپهپنه«صنعاء خويش شوي از دور كه است اوليس ي

مي سپري را سختي ايام بازگشتش آوردنش.كندانتظار دست به براي خواستگاراني گاه

پيش شرورميقدم افرادي نيز گاه و پستگذارند مي،و بدان طمع اما،دوزندچشم

است خويش معشوق بدنبال همچنان از،صنعاء را او كه بيرونهمان زورگويان چنگال

كشيد همراهگيربهره.خواهد به يكديگر كنار در هم آن اسطوره دو اين از شاعر ي

اسطوره بخشهاي ساير به شاعر شع،اشارات رواييفضاي كامال را اينمير و سازد

نظر به مقالحميچنين اما دارد گويي داستان قصد شاعر كه اين،رسد از هنرمندانه

استةبهر،عنصر گرفته نمادين و نتوان.سمبوليك را اسطوره دو اين كاركرد شايد

رو اين از و يافته جريان شعر كل در اسطوره گفت بايد بلكه دانست جزيي و اشاري

استحوريم داده اختصاص خود به را .كلي

Dionysos)باكوس،ديونوسوس(باخوس4-4

ديونوسوس« ديگر يوناناستباكوس،نام اساطير در باروري،كه است،ايزد خلسه و و.مي

باك باكانتپرستندگانش يا ميائه ناميده فرزندان«)���:������4�!��(»شدندها از باكوس

بود شيوة.زئوس بااو و آموخت مردمان به را شراب توليد چگونگي و انگور درخت پرورش

انگور درخت معشوقه(بخشيدن عوض)اشبهترين در مردگان سرزمين پادشاه راما،به خود در

برگرداند باال عالم درعبدالعزيز.)76:ش1375،ژيران(»به اسطوره اين از بار يك تنها مقالح

وي است برده بهره خويش قصيدهشعر عنواندر با سال»Ğ¹Ã`]°﹊i﹐0اي در 1963كه

ميميالدي شهر اين توصيف به است سروده اسكندريه ديدار از شهريپس پردازد؛

مي قرار تاثير تحت بسيار را شاعر كه زيبا و تميز تمجيدبسيار به زبان چنين او و دهد

مي �>?��:گشايدآن 8OI�� l�%V|�� �5� G*�k/�!+ ��I$�� ��m!z3,|��C K@E��$/��U�
x��UcC �#�n�?�mK*���$;��� �&(b/�%1�� 89Q+<��#8:W��+/Y�� G*�k/,#��+b/�#�n�5W ��.��b


�oQc��+Ě¹¨﹞1﹊©0 شستشو«0č&!$ę¢︻¬1ل را زمين صبحگاهي چهره/دادميشميم باشهرو را

صيقل پاكمينور و ديوارهايش/كردميداد زاللو و بلورين درخششي با /كردميفرش،را

اوست عاشق اولين بود/دريا سرخوش اسكن/خواندميآوازو/كه ساحل آنو درختان و دريه
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بودند آمده در رقص »به

چاشتگاه هنگامة به خورشيد شست،نور را شهر شهرچهرة ديوارهاي و از،ه فرشي

بر كردهنور دربرگه.اندتن نيز درختان تاللؤهاي در باران موسيقي و طربند و رقص

شاعر كه اينجاست و است جاري خورشيد و،نور زيبايي ايزدبانوي و الهه دو از سخن

مي ميان به ���d.آوردشراب.�+»�r,E��«/\9�(`�� T?�� ��,� �@�?��/+»�r,��C«xH,cn )
lQE���/�� �a
��n �tc�+!\9�$o)سينة/»وسون«يهاگام«)403:همان روي بر گامهاشنبرهنه

سر»باكوس«و/داردميبر ترانه شيدايي و شوريدگي زيبايي/دهدميدر سالمتي به ،و

»نوشدمي)شراب(

و2»ونوس« زيبايي آمد»باكوس«الهة گفته كه است،همانگونه خلسه و مي .الهة

در موجود طرب و شادي و اسكندريه شهر زيبايي توصيف در كامل،آنشاعر جهت در

است برده بهره بخوبي اسطوره دو اين از تصويرسازي اين اسطوره.نمودن اين هاشاعر

است گرفته كار به اصلي مفهوم همان در گونه.را به اسكندريه ونوسزيبايي كه ايست

سنگفرش ميهابر آن از كرشمه با نهاده قدم پيرامونيش باكوس حاليكه در بهگذرد او

پ و استرقص اشارهگيربهرهگفتبايد.ايكوبي حد در تنها اسطوره دو اين از شاعر ي

است نرفته فراتر رو ماه يا و زيبارو يك حد از آنها سمبوليك بعد و است اسطوره به.به

سبب اسطور،اين اين از شاعر گفت بتوان كردههاهشايد استفاده تشبيه حد در تنها

ساده كه بكاست حالت نگارندارگيرترين نظر از و بوده اسطوره ارزشتواندنميگاني

باشداياسطوره داشته .چنداني

Medusa)مدوسا(ميدوزا4-5

اسطور ديگر يونانيهاهاز گرفتهي قرار شاعر نظر مورد عبدالعزيز.است»مدوسا«،كه

طور به و كلي محوري در قصيدترواضحمقالح بافت كل كارهدر به را اسطوره اين

استگ قصيده.رفته در عنوانوي با مدوزا«اي سرود»أخت جمله از ديوانهاهكه ي

بن« سيف إلي �23رسائل گون،است»#1 به و عنوان در كلةهم در هم و اشاري

است پرداخته اسطوره اين به بهجهتهمينبه.)385-0:380©﹊1﹝¨¹األعمال(قصيده نيز ما

مجال اين در را قصيده غالب ميناچار قرار بررسي .دهيممورد



شمارة/36 عربي، سال2ادب زمستان5، و پاييز ،1392

است»مدوسا« فرمانروا معناي گفته.به اسطوره اين معرفي دختر،مدوسا«:انددر

دريا كتو)Phorcys(فوركوس،خدايان بود)Ceto(و فاني گورگون تنها خواهرانش.و و او

بودند پوسيدون،زيبا با مدوسا دريا(اما پرستشگا)خداي از يكي همهاهدر آتنه وي شد بستر

كار اين تالفي كردآتنه،به دگرگون را وارعفريتبهوظاهرشان پرنده پنج،هايي يهاهبا

مار موهاي و بدان،مانندمفرغين نگاه يك تنها كه شدند وحشتناك چنان و داد گوشتهاتغيير

سنگ را انسان ك.)348:ش1385،كندي(».كردميتن است شده گفته نيز ديگر جايي :هدر

گورگون« از يكي اسطورههامدوسا چشمي كسي به گاه هر كه بود تبديل،دوختندمياي را او

مي سنگ گورگون.كردندبه اين بين كه،هااز بود گورگون زيباترين سببمدوسا ادعايبه

خود خداي با زيبايي در ساچهره]آتنه[او،آتنه،همانندي زشت را بهاش را موهايش و خت

تب كردمار رودا،ماكس(»ديل و .)1989:164،هندريكسشابيرو

حاشي در بايدةمقالح و است پرداخته اسطوره اين معرفي به سطر يك در خويش شعر

ميةاشار«گفت شعر در اسطوره كاركرد زيبايي از آن معرفي و اسطوره به نوعيشاعر و كاهد

مي شمار به مي.رودعيب نظر به دراما سعي شاعر خوانندگانرسد و مخاطبان به تا داشته آن

اسطورهغالباًكهخويششعر فرهنگ به برخوردارندنسبت كمتري اطالع از تا،اي كند كمك

ببرندزودت پي شاعر نظر مورد هدف به .)189:م2009،الزبيدي(»ر

از مقالحقبل شعر به سرانجام،ورود خصوص گفت»مدوسا«در كه«بايد آنجايي از

د فناپذيرمدوسا و بود انسان اصل نام،ر به اساطيري قهرمانان از يكي توسط نهايت در

است.)1390:135،هنامب(»شودميكشته»پرسئوس« آمده نيز وي شدن كشته كيفيت پرسئوس«در

بپرهيزد او مستقيم نگاه از تا جست بهره سپر از وحشتناك جانور اين با برخورد موفق.در آنگاه

را او سر داسشد كيسه»هرمس«با در را آن و بگذاردببرد چرمين مدوسا.اي ديگر كه آن با

مي هم هنوز سرش اما بود بنگردمرده بدو كه را كس هر كند،توانست اين.سنگ از نيز پرسئوس

مي بدل سنگ به را دشمنانش آن با و برد بهره مدوسا سر مدوساخصوصيت سر اينكه تا ساخت

تا داد آتنه به دهدآرا قرار سپرش سينه مركز در را .)349:ش1385،كندي(»ن

است كرده ارائه داستاني اسلوبي با و مقطع سه در را خويش شعر مقالح .عبدالعزيز

اول دوم،»مدخل«مقطع سوم»5'��(«مقطع مقطع است»خروج«و گرفته شاعر.نام

جمله با را خويش ميايشعر آغاز اينگونه توصيف;:�5�.6�78�9:كندسؤالي به سپس و
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مي جادوگر و ساحره توصيفاين اين در و مي،پردازد بيان را برخياوصافي كه كند

آميختگي اين و است جمادات خاص برخي و زنده موجودات در،خاص را خواننده

از شاعر مقصود آيا كه مطلب اين دياري».���5«درك و سرزمين يا و است انسان

مي،خاص .ازدسمتحير


]�n J�HP��/8�� 8@�i�?l5/��+ T�,8UVI��8@���!
]�$K:��+ Tt�|#/
]��QE�� :0©﹊1﹝¨¹األعمال(���0@8

آري«)380 است؟ بر/جادوگر گام كوهاهدامن/داردميزيبا قلهاهتپ،هاهي زيباستهاهو او /ي

دلنشينهاهنغمو »يش

همچون ��«صفاتي 8@�i�?!��l5+8@���0
]��QE��«)و دلنشين نوايي و زيبا گامهايي با

مي)گرم كار به بشر همچونبراي اوصافي و +��«رود T�,8UVI�� 8@���!
]�$K:��+ Tt�|#«
قلهابلندي،هاهدامن( زيباهاهو است)ي زمين و طبيعت نكته.خاص اين به توجه با البته

مكان باالهاكه بسيار بسامد از مقالح شعر ميدر وي از شعري كمتر و برخوردارند بينيميي

مكاني نام آن در جايگا-كه يمنهاهبخصوص باشد-ي نشده اوصافمي،ذكر اين توان

بازگرداند صنعاء به دقيقتر طور به و يمن همان به نيز واقع.را در كه سرزميني ،همان

استةمعشوق هستي مركز وي نظر در و است شاعر شايد.حقيقي منظورالبته بتوان

از ميدوزا«شاعر گرفت؛»أخت نظر در قاهره شهر دررا را شعر اين شاعر كه چرا

مي و است سروده قاهره در اقامت زيباييدوران از شاعر گفت مردمانهاتوان و قاهره ي

مي سخن اسطور.گويدآن زيبايي از وصف اين در و»مدوسا«ةشاعر است گرفته بهره

چون الفاظي ĞW1i¸aċ«︽Þ°©0با ¹Æ﹁0\² ¿xZ©0 ¹︺Ç0`«مي متبادر ذهن به را مقالح.سازدآن

مي ميان به سخن اسطوره اصلي هنر از بعد قسمت �����E:آورددر �p�� ��P �#�EF�b/�p��
�� �#��!�e,$b/
d������ �f%|�+)را«)380:همان تو چشمانش كه آنگاه آن/نگردمياما در مرگ

نظا به را تو و/نشيندميرهچشم عدم لبخندو »زندمينيستي

بينندهاهنگا به را نيستي و مرگ كه ميةيي پيشكش شاعرخود و جمله،كند از خود

نگاه اين از كه است است،افرادي نمانده بهره مقطع.بي اين شاعرĚ¹Ã1﹊Węدر كه است

ميةمعشوق تشبيه مدوسا به را ���E#�:كندخويش 8Os( Kp�E��/'���&�k»�y+��(«J/�#�1�.+
�� KfT1�:k!
�o�%/� �E�:��� 8'E(!�?� 
��� ]/�+!}FC� 
��� ]/�+!
�c�1�� �&( 
��� )381:همان(..[
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اوست« چشمان همانند تو ياد/چشمان به سنگ/؟»مدوسا«آوريميآيا از تو قلب مانند قلبش و

داشته/است مالقات هم با كه زماني نماز ديگر نميو/بينميايم به/گريمديگر آدميان از ديگر و

نمي ».آيمحساب

است گشته بدل سنگ به ساحره اين نگاه با و،شاعر ديدن توان ديگر كه سنگي

گذشته در آنكه حال ندارد بشر،گريستن خصوصيات با بود وانساني ازمندبهرهي

ديدن شب،گريستن،نعمت از به،رانباشيفتة،شيدخورعاشقِ،ترسان چشماني با و

مردم اندوه آن در كه دريا دوش،وسعت به را ماه حتي و �qEk:كشيدميدرختان T�(<�C
[�n�In=b/GO�;��� �M���/��$c�� �-c��/��C �]���!
5$b/C ��n�k �6�E��!x*�P 
}��X%/�q\�I_

Tr�E�� ��,m+ �$#��/
oc��+b/
$:�� �P)آنكه«)381:همان بودم،ديروزحال و/انسان شب از

هراسانم عاشق/تاريكي خورشيد به درياچ/بارانمشيفتة/و بودندهاهچشمانم اندوه كوچك /ي

چهر آنها در راةكه را/شستممردم درخت راو/و ماه »حتي

را خويش معشوق مدوسا«شاعر مي»خواهر مينام بدو و درنهد اينك كه گويد

د از انسانيت رفتجستجوي استةست )��+d,���+..�q��»�y�:خويش«/C�!( 8�%
T?�,_<�b\*��
�K:�� )/�@�(0 ,�..\*���(0 ,�/Y8�I��/�Q�(0� Y��m�/�C�k A �����b�P�+../

�� Y�1m 
&� ��I�!�� ;O� `6T�o�%!Ke,$/��Q���+/�(
,�� A ;*LCg��c�/��_ A ;*�+/��� ;*�+}(�
T$��� T-�Z l��/�$
��+ 
&F� �/����� 
&F� �+/JG*�� �n� 
&$�/�!
]G�<�+ ;) 8*�In�� �Qo%/

�!�e
,Q��� ��Q$o/
]��QE��+ �r�IP�� ��;�1�/J\*,k� 
ايو«)383-382:همان(+)& خواهرامروز

دشت/»مدوسا« و غارها اشكهشايد/كنمميكاوشهادر يا بشويند/ايياشك بهو/مرا مرا

گرداند باز شاديو/انسانيتم و دهندحزن پس باز من به را ساي/ام پيشانيةو از را مرگ

كنندسنگي پاك را/ام زنگار دارمو/و امروزي كه دهند ياد من فردايي/به روزهايم/و اينكه و

زندگي مسير نبوده/،در است/وهم نبوده بيهوده اين/.و من كيستم؟پس من/ك در درد و انسان

است بسته گشته/نقش خاموش و/صدايم احساسات كهنههاهترانو كيستم؟/يم »من

مي او از دهدو پس باز او به را حياتش و بازگرداند خويش زندگي به را وي تا .خواهد

مژ او تا است نياز سنهاهتنها تا زند هم بر را گردديش آزاد و بشكند وي ��6:گ�W�?Kf�W,(
"5��G9�,/�;s�m ���� }:�Z�)بزنهاهمژ«)384:همان هم بر را بلندت دهو/ي رهايي بند از »مرا

سوگند رو اين از و است خويش كالبد به انساني خصوصيات بازگشت آرزومند او
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مي معشوقهياد چشم پيش ديگر اين از پس كه نگيردكند قرار اين،اش بارها هرچند

را استسوگند ��:خورده 6�0�?�� G@$�n Q}�!K*�%/G�+\9~Q|�� G@P/�� 7���� Y�kGF�( �'l�� �l:�
\9�(`��/\9~Z<� �&( hOG�G5Gk/[�.?+y �ak?� 7 �q
$I.�/\*,���� ) �%1��/\*,ED�� ) 8OP�b/�q
CQ�m
[HQ�(b[HQ�(�+/��P? �e
I� Y�EF�/�( 6�
W�?7 �q
�m?}b�� 7+!\*,Eo.)نعمت«)384:همان

گردان باز من به را راو/اندوه گمراهي مكن/شادي رها افتاده خاك بر گونه اين مانند/مرا

ويرانويرانه از خورده/هاهاي چشمسوگند درياي در كه قايقي بر سوار نشوم/هاام افتد راه /.به

گمانكه بارها/كندميسفرهادر كردم بارهاامتحان ديدم/و زيان سفر اين در دربرگشتم/اما

مجنون نه و بودم عاقل نه كه »حالي

قصيده پاياني مقطع در معشوق)خروج(شاعر به ميةرو در:گويدخويش عشق

مردن نه و است معشوق.زندگي از سخن اين با ميةو بدوخود زندگي نثار با تا ،خواهد

تبدي با نه و سازد آشكار را سنگعشقش به كردنش n�!��:ل \*� Va%�� ����+ ��%!\*� Va%
n!
e,$/T
�Q��� �#�IUn �S�'� ���?�5(�/��QE��/z�o�%��
e,�$Q���/�E�x@:W�� x@�$/zI��� Tt
e,1FE/

�� ���?�oW�Qc�� ) �4��T�$b/��+
e,�1�� �o#/�� ���(��n�8�Ta
�V�� G@��. �R/8��+
e,8FVI�� �R.
مردن«)384:همان( نه و است گشتن زنده عشق/عشق را،بارانهاي شكوفخويشتن ميهبر /باراندها

شبنم بر سنگ/و بر خاموشهاو مورچ/ي عنكبوت/عاشقايهوبر دسته بر زير/هاو عشق درختان

خورشيد از/كنندميزندگينور عشقهاهنغم/كنندميهجرتهاهخانو را،ي و/درانميترس

در را ».شكندميهمسكوت

كه است قصيدةاسطور،مقالحواضح كلي محور در را بهةمدوسا گرفتهكارخويش

است برده بهره زيبايي به خويش نظر مورد مفاهيم بيان در اسطوره اين از و شايد.است

دلبستگي تمام شاعر كه گفت گونههابتوان به را بشر روي پيش تمايالت همانندو اي

مي آن در غرق آدمي هرگاه كه است دانسته بيمدوسا خويش پيرامون به ديگر توجهشود

است خويش لّذت و كامجويي فكر به تنها و مي.گشته بدل موجودي به كهديگر گردد

نمي اندوهگين كسي درد و غم از سنگ گوشچون بر و قطرهةگردد اشكچشمش اي

نمي مناسب.شودجاري باشدشايد اين چراتر بدانيم قاهره وصف در را مذكور شعر كه

عنوان به مقالح شيفتكه خويشةشاعري و،)يمن(كشور برده سر به مصر در را مدتي

روي اين از باشد شده غافل اندكي خويش مردم درد و غم از دوران اين در است ممكن
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مي نهيب قاهره كبر تبديل سنگ به مرا دلِ مدوسا چونان تو نگاه كه استزند او.رده

اين از رهايي آرزوي شاعر و ساخته خويش بند پاي را شاعر كه است مدوسا خواهر

دارد را .حالت

Achilles)آشيل(أخيل4-6

آشناستاسطوره»آشيل« همگان گوش بر آن نام كه است نام.اي فرانسوي شكل آشيل

اسطوره»آخيليس« استقهرمان تروا جنگ در يونان اي.اي از دوشاعر در تنها اسطوره ن

است برده بهره قصيده.قصيده در عنوانابتدا با �<(«اي�?�� -0:309©﹊1﹝¨¹األعمال(»���.��(

ديگر،)312 قصيدهو عنواندر با اين.)389-386:همان(»اإلعتذار«اي كاركرد بررسي در

پرد اسطوره اجمالي معرفي به ابتدا بايد ترديد بي مقالح، شعر در آشيل«:اختاسطوره

پلئوس هراكلس(پسر ياران از و يوناني پري)پهلوان دريا بودو تتيس نام به آشيل.اي تتيس

مردگان جهان سياه رود در و گرفت پاشنه از را او و برد زيرين جهان به را )استيكس(نوزاد

برد آ.فرو تنها و شد آغشته آب آن به بود مادر دست در كه پاشنه جز او تن آسيبةنقطنتمام

ماند باقي منظوم«.)39:ش1385،كندي(»پذير ميانةروايت در نزاعةايلياد از و تروا آشيلجنگ

آگاممنون يونانيان(و مي)سركرده از،آشيل.شودآغاز دست كرد مجبور را ،اشمعشوقهآگاممنون

بكشد بكشد.خروسئيس بريسئيس از دست كرد مجبور را او نيز مي.آگاممنون جنگدر ،دان

ترواةفرماند(هكتور آشيل(پتروكلوس،)سپاه عموي مي)پسر كه.كشدرا زيادي شباهت بدليل

بودميان پتروكلوس و اما،آشيل است كشته را او و كرده مبارزه آشيل با كرد گمان هكتور

مي بر جويي انتقام به ميآشيل را هكتور و ميخيزد شكست را تروا سپاه و ازقبل.دهدكشد

پريام كهتر فرزند پاريس جنگ تروا(پايان مي)شاه قرار هدف آلود زهر تيري به را .دهدآشيل

خورشيد(آپولون پاشن)خداي به را آشيلةتير پذير مي،آسيب كوتاههدايت زندگي به و كند

مي پايان مشهور پهلوان .)1390:147،بهنام(»دهداين

قهرمان آشيل است مشخص كه ترواستهمانگونه جنگ در به.يونانيان او

برمي عمويش پسر ميخونخواهي فدا نيز خود راه اين در و مي.گرددخيزد توانبنابراين

شجاعت نماد را دانست،آشيل فداكاري و اسطورهگيربهرهاولين.ايثار اين از مقالح ي

قصيد �<(«ةدر�?�� يكي»���.��( بههاهنامازكه وي گريجلوه،استيزنسيفبنذيي

يمني.كندمي مبارز به را قصيده اين غالب«شاعر زندان30كه»قاسم در را وهاسال



اسطوره كاركرد مقالحواكاوي عبدالعزيز اشعار در يوناني 41/هاي

استهاهتبعيدگا برده سر است،به كرده آغاز.تقديم اينگونه را قصيده ��:كندميشاعر
�t���G�
&
��1��/
&
���Q(�f%|� ������? �EK(�� )../Q�( �?����� �e
o� ��P[H/
�E���� �R�$
��(�qn�+ [HQ(+.

جدايي«)0:309©﹊1﹝¨¹األعمال( كالغ دودر/اي را او ديدمسال خندان كه/بار هنگامي بار يك

كردم ترك را راو/خانه چشمهايت كه آنگاه بار ناجي»بستيديگر و قهرمان بر سپس و

يعني يزن«كشورش ذي بن گر»سيف كشورش حال و گذشته بر ميو =B:كنديه �q�FC

&Z,�� �f���FC/�� �EG��� �q�FC!�&�0Qc$/�a���� �E�$\��P/\*���� �Bb/V{|� [�w�P �q�FC
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&$��� �EQ(� �q�FC.)همان:

و«)310 كردم وطنبرايگريه اي كردم گريه آوارهو/تو هموطنان حال رويايبراي/امبه

يزن/غريبمان ذي بن است/،سيف جراحت از پر كه كردم گريه حالي زمان بر بر/و ايهگذشتو

رنج از ما/پر ملت شهيد اي توگريستم تو/بر بر يمنو اي وطن مام اي مقطع».گريستم در و

يزن،سوم ذي بن سيف به گويد،خطاب مي يمن �:منجي ��P�?!�EK�,m+ l�� l$

?�(Q���b/�E�P
�m �q\��/
?��`��� �f8�,�� 
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چهر« بر ويراني كه حملهةآنگاه كشيدي/گشتورما دوش به مرا زخم باسربازانو/تو تو

گفتند وداع ستاره/وطن هر زير دهي/ايو شستشو را زخمهايت تا بسازي،ايستادي را روز /تا

مورد در ستارگان يافته/پرسيمي»آشيل«از صيقل و برّانش شمشير از كهو/اشو آنگاه

شد خاموش ايستادي/بازگشتي،صدايش پريده سرزنشهاشن/رنگ مورد را خرما درختان و

دادي صبحگاهانو/قرار و را را/شب عصرگاهان »و

اسطور بهةشاعر اصلي معناي همان در را رهاي»سيف«.استگرفتهكارآشيل راه يدر

خويش دنبال،كشور به ديگر مناطق در و كرده دراز كشورها ديگر سوي به ياري دست

مي آشيل چون رسانندقهرماناني مدد را او كه سراغ.گردد آسمانها و ستارگان از او

مي را برانش شمشير و نميآشيل جوابي اما ميگيرد باز رنجيده دلي با و اما.گرددشنود

از را خويش اميد نميشاعر ميدست سيف به خطاب و سياهدهد شب اين پايان گويد

جاودانه ما دل و جان در همواره تو و است راه در درخشان صبحي ��$,e:ايرا &G� +..
�ETn,��� ) �qn�/�EK��1Tm ����.../�EK�,#�� ) +.../�@��1�n �@GU�%��bt��Kk/;OGk V���� �@�E���P �H����G.
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t�C)بر«)312:همان در را تو هرگز ماتو...گيردنميمرگ چشمهاي كو/در بلنداي بر/هاهبر و

دشت جاودانههاپهنه همواره مقدس/.اييمان و شريف دري/كتابي هر كه بار اندوه شعري و

».كوبدميرا

آنچهروشنبسيار يزن ذي بن سيف نقاب در خوبي به مقالح كه داردرااست دل در

مي شعر.كندبازگو صدر در كه يمني،همانگونه مبارز به قصيده غالب«اين »قاسم

است شده مي،تقديم دورانشومشخص مبارز همين شاعر نظر در سيف از منظور كه د

آشيل از منظور و است يمن گذشتگاني،معاصر جان از واستتمامي نجات راه در كه

وطن نمي،آزادي پا از اين.شناسندسر گاه مينجاازاما اسير برايگذشتگان و گردند

مي باقي ستم مژدمدتي و آمد خواهد الجرم پيروزي صبح اما بهةماند را آزادي

داد خواهد ��jO5.هواخواهانش [��G_)t£(/�� ����U� +!�� G@%U�� G*,�w�E�$!t�IK%)جا )همان

نمود« خواهد رخ اوت ماه مب/فردا دستو به را سرنوشت »گيرندميارزان

آخرين و دومين در اسطورگيربهرهمقالح از خويش قصيدةي در نيز»اعتذار«ةآشيل

ميهمين ارائه اسطوره اين از را همانندةنكت.كندمعنا شعر اين كه اينست توجه جالب

از و گمنام شهيدي براي بار اين اما است شده سروده يمني مبارزي براي قبل شعر

يمن حوادث شه.شهداي اين راوي النّور«يد مي»فارس ميلقب و تودهد از پس گويد

است گشته رنج و درد سراسر ��T?,VE:روزگارمان �r?�� �p���C/\OP? 6'�� �nT
oG� ���C+/
�@Ek�0 �E��,m+b/\O�18:��+ K¥�U�<� 8@$�(0 �E���,��/�C'� �E�(������ �#�%!\O�$/K*,���� ��\��� vSC�. �?����

��+!\Oo�/���kn�!J�E(�#/���� �d�n ���kJ
��Uc̀�� ) �q$/J
��� �E\:E� ���k)پس«)388:همان

نور سواركار اي تو از/از پس كهو كرديسحرگاهي گشتچهره/كوچ آلود غبار و تيره و/مان

بوسهايماندهاناز و زشتهاهكلمات رنج/شودميخارجي و رادرد ما /كندميقرباني،روزگار

استننگ خزيده چشمانمان پشت خجالت خورد/و شكست در/م؟يچگونه سكوت چگونه

رفت؟لب خواب به آه/هايش گلو،چگونه بستيمانراه »؟را

كو كه اينجاست و است گريان گمنام شهيد اين مزار سر بر عصرگاهان يهاهشاعر

تپ»الطويل« مي»عيبان«يهاهو خويش گواه زمانرا اين در من كه خشمآمدهگيرد تا ام

دارم بيان را خويش نارضايتي آشيلآمده.و جستجوي به .K$�[�:ام �� 6�#c���»\O�,;5��«/
) T�$c�� �?,�y �� Kqn�+»\*�1
���«/=�nz3�I( ) �q
m� }Kq$���/K��FC�/\*������ �&���+b/



اسطوره كاركرد مقالحواكاوي عبدالعزيز اشعار در يوناني 43/هاي

�� T9,P 
&( 8O�Z�!\O�,��� KHy�Eo/}#m+ 
&� T?���� �R�C 8OI_�/�+�� K*,�� 
&!\O�o/C�!8�%

&� Td~D�� )»\O���«../�]�$K. �� 6�#c���»\O�,;5��«)قل«)389:همان »ليالطو«كوهيهاهاي

باش كوه/ديشاهد پس در خورشيد پرتو اي تو آرام/»عيبان«و شامگاه در شدممن اوبر/بيرون

كردمسركشيو/گريستم اظهار گرد/خويش طوالنييگر،اشجنازهبر ناله و تا/دادمسره

ننگيشا از مقداري كنمد پاك خود صورت از امروزچشمانازو/را تار/نسل »ليشآ«كييدر

جستجو قل/كنمميرا اي باش»ليالطو«يهاهپس ».ديشاهد

دو اسطورگيربهرههر از شاعر بهةي اشاره حد در است مشخص كه همانگونه آشيل

تن و است بوده استاسطوره گرفته كار به منجي و قهرمان نماد عنوان به را اسطوره .ها

ديگ معاني نه و كرده ايجاد تغيير اسطوره اصلي معناي در نه اسطورشاعر بر مذكورةري

استحمل اسطورهبلكهكرده اين درةبهگوناز اما بهرهساده مناسب .استبردهجايگاهي

نتيجه

پژوهشپ اين از بدستس زير :آمدنتايج

سمبوليك)1 و نمادين بعد تا دارد تالش خويش همگنان ساير همانند نيز مقالح

به خود نظر مورد مفاهيم و تجارب بيان در را گاسطوره خودكار رهگذر، اين از و يرد

بخشد رهايي مسايل مستقيم و وار گزارش بازگويي از .را

اسطورهبهره)2 از شاعر اسطورهگيري بويژه بومي غير گسترههاي يوناني، بيشترهاي اي

براي شاعر تالش نوعي را مسأله اين بتوان شايد كه است داده اختصاص خود به

دانست جهاني فرهنگ از نماندن دور و مي.همراهي شاعر ديگر بيان بابه تا كوشد

اسطوره بر عالوه و گويد سخن اسطورههمگان از بومي سطحيهاي در بومي غير هاي

بهره گرددوسيعتر .مند

بهره)3 عرببيشترين جهان اجتماعي و سياسي مسايل بيان در اسطوره، از شاعر گيري

است يمن خاص طور به ماية.و درون معاصر، انسان مظلوميت و حاكمان ظالميت

اسطوره غالباً كه روست اين از است؛ مقالح شعر حيات،اصلي تجديد نماد كه هايي

سوجان از است فداكاري و بهبخشي شاعر گرفتهي ازميكار رهايي آنها بوسيلة تا شود

كشد فرياد را جباران .ستم
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اسطوره)4 صورتكاربرد مقالح، شعر است؛در گرفته خود به مختلفي نامگاههاي تنها

مياسطورهقهرمان ذكر مياي گفته اشاري ذكر كاربرد، نوع اين به كه نيز.شودگردد گاه

قصيده از بخشي در مياسطوره بخشآنكهبييابدجريان ساير كندبه تجاوز آن هاي

بهره از شكل اين بر ميكه اطالق اسطوره جزيي كاركرد وگيري، فضايكنيم با گاه

مياسطوره مواجه است كرده ايجاد متن در شاعر كه تمامشويماي بر فضا اين كه

ب مورد كلي محور عنوان به اسطوره و است شده فرما حكم شدههرهقصيده واقع گيري

كهيم.است چرا است يافته را ترتيب همين مقالح شعر در اسطوره كاركرد گفت توان

بهره استغالب كلي محور پايان در و جزيي آن از پس و اشاري شكل به شاعر .گيري

معنايي)5 هنجارگريزي و زدايي آشنايي به است نتوانسته معدود مواردي در جز مقالح

ز دست اسطوره استفادهدر اسطوره اصلي و نمادين مفاهيم همان از موارد بيشتر در و ند

است .كرده

مي)6 تالش متعهد شاعري عنوان به مقالح گفت بايد پايان جامعهدر مشكالت تا كند

شيوه با را خويش مردم اينو از نبايد اما دارد، بيان اسطوره جمله از و مختلف هاي

بودمسأله كنارغافل در شاعر ميكه اغراض فنياين را خويش شعر تا وكوشد ترهنريتر

مي و سازد قبل دانستاز هنري اغراض را اسطوره به شاعر توجه داليل از يكي .توان

هانوشتيپ

داشت(Zeus)زئوس«.1 متعددي وظايف كه است يونان خدايان بزرگترين بخشندة:از اينكه جمله از

بود بادها بر حاكم و نمود.بارانها مزاوجت مؤنث خدايان با بوجود.زئوس او از متعدد اعقاب و اوالد

بزرگ شهرهاي بانيان و شاهان و پهلوانان از بسياري تعداد و ميآمدند شمرده او نسل .»شونداز

)1354:79حكمت،(

اسطوره«.2 در استونوس باروري و زيبايي و عشق ايزدبانوي رومي، اسطوره.هاي در آن هايبرابر

مشخصاتي و است آفروديت داردكامالًيونان آن )1390:177بهنام،(شبيه
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جهان،ركس،وارنر اساطير اسماعيل،دانشنامه ابوالقاسم اسطوره،پوربرگردان .ش1386،تهران،نشر
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ستاري،)مقاالت جالل مركز،ترجمه اول،نشر ش1384،چاپ .هـ


