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 چكيده

از،طوالني داردةبه كار گيري اسطوره در شعر شاعران عرب سابق اما شاعران معاصر با اثر پذيري

و در قالب ها را به شيوه اسطوره،ادبيات غرب از اي متفاوت و از آن در تعبير هايي نو به كار گرفتند

و اغراض گوناگون بهره بردند .مقاصد

خليل حاوي، اين شخصيت در شعر. نمادين دارد، در شعر معاصر عرب كاركردي)ع( عيسي مسيح

.ابدييماي اي اسطورهو چهرهزديآميمبا اسطوره در 

سر در پي شرايط نابهنجارِ سرزمين عرب، حاوي كه. برديمدر آرزوي رستاخيز به رستاخيزي عظيم

و از خود گذشتگي، راهاو. اي ملّت عرب به ارمغان آوردحيات بهتري را بر با زنده كردن فرهنگ ايثار

و دگرگوني را در   در شعر او،)ع( مسيح. جلوه داده استتر روشنهمگان، نزد رسيدن به اين تحول

را جلوه و فداكاريِ باشكوهي است كه حيات مجدد و ستمديده هديه گاهي از جانبازي به مردم محروم

ميرديگيم، قرار رستاخيزةدر نزد اين شاعر، در كنار تموز، اسطور)ع( مسيح.دهد مي . آميزدو با آن در

، خود تموز است)ع( آنچنان كه گويي مسيح؛ابدييمو وجودي يگانه شوديمي با معانيِ وااليش يك

.كه در قالبي متفاوت ظاهر شده است

 اسطوره، رستاخيزتموز،،)ع(شعر معاصر عرب، مسيحخليل حاوي،:هاي كليديواژه
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 مقدمه

ج. به اسطوره روي آوردند شاعران عرب در دوران معاصر به داليل گوناگوني  ملهاز

و شكنجه-1:توان داليل زير را برشمردمي اين داليل هاي دور ماندن از آزارها

سي نظام و و توانايي ابراز انتقادهاي غير مستقيم از اوضاع سياسي هاي استهاي حاكم

و پرداختن به تحوالت-2گر هاي سلطه نادرست رژيم اصالح روابط داخلي اجتماع

ع ميربي سريعي كه در سراسر كشورهاي و بيان-3پيوست به وقوع مشكالت

و تأثير كتاب-4اجتماعيهايماندگ عقب و ادبي بي«خيزش علمي اثر»حاصل سرزمين

و توجه  و اسطورههاآنتي اس اليوت بر آگاهي شاعران عرب البته در اين ميان.به رمز

و هنري را نبايد از نظر دور داشت ن خود از عناصر مهم از جمله آنكه داستا؛داليل ادبي

و همين باعث شده تا به عنوان ابزاريديآيماي به شمارو اساسي در هر اسطوره

و زندگي بشري .به كار آيدناخودآگاه در بيان معاني پنهان هستي

از جمله شاعران عرب كه اسطوره در اشعارشان جايگاهي قابل توجه دارد، شاعران

و ادونيس كه در شعر خود جبرا، سياب، ابراهيم.اند تموزي يوسف الخال، خليل حاوي

آنةبيشترين استفاده را از اسطور و ساير اسطوره هاي مشابه به شاعران اند داشتهتموز

تموزي مشهور شدند كه البته جبرا ابراهيم جبرا خود اولين بار اين نام را بر آن گروه 

.)2001:806و الجيوسي،97: 1959رزوق،:ك.ر( پنج نفري نهاد

،»Ó³Ö¼©0ßÃ¹«، در روستاي ميالدي1919سال در خليل حاوي يكي از شاعران تموزي،
ةاو عالوه بر تحصيالتش در زمين)217: 1999،جحا(.به دنيا آمد»الدروز«واقع در كوه

و انديش و عربي و تسلّطش بر ادبيات انگليسي عربي، براي خود فرهنگةفلسفه

بگسترده ود چنين فرهنگي در نزد شاعري عربود كه ايجااي را صورت داده ، نادر

و به دغدغهةدرون ماي)218: همان(.نمود غريب مي هاي انسان شعر او فلسفي است

اي شعر او را اساطير مسيحيت اسطورهةزمين.)8:ش²1t©0À،1384( پردازديممعاصر 

د سازديم لبستگي مذهبي بلكهو او مدعي است كه انتخاب اساطير مسيحيت، نه از سر

ششم در حاوي.)147:ش1380،شفيعي كدكني( جهاني بودن اين اساطير است سبببه 

به ت، با شليك گلوله از تفنگي شكاري، در بيرواش خانهدر ميالدي 1982ژوئن و
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بهةانگيز و آلوده كردن سرزمينش، دست اعتراض به تجاوز اسرائيل به وطنش

 مجموعه اشعاري كه از خليل حاوي نشر يافته عبارتند.)1999:227جحا،( خودكشي زد

و الري-2.، بيروت1957نهر الرماد،-1:از ادر الجوع،بي-3.، بيروت1961ح، الناي

جح-5.، بيروت1979ح، الرعد الجري-4.، بيروت1965 .، بيروت1979ا،م الكوميدييمن

 خود را با عنوان دكترين نامةپاياوي همچنين
Gibran: His Background, Character and works 

و: جبران( .در مورد جبران خليل جبران نوشته است)شآثارپيشينه، شخصيت

و واسطة)ع(، مسيححاوي مي را منجي بشريت اي چهره.داند رستاخيزي جاودانه

واش كبارهيشخصيتي كه با ظهور. گاه جاودانگي است اي كه جلوهاسطوره ، حياتي نيكو

)ع( اي مستقيم به نماد مسيحشعر حاوي به گونه. آورديمي شگرف را به ارمغان تحول

نشان،هدر هم شكست را در زندگيِ جامعةاش جاودانهو نقش بازگشت كنديماشاره

ها، ها، نامردميو از ناعدالتينابود گشته اي كه از جور حاكمانِ بيدادگر جامعه. دهديم

و سياهيينجار، ناهاجتماعي هاي نابرابري مي ها در اين ميان،)ع( مسيح. برد ها رنج

مين و وري است كه طلوع . زنديمتيره را كنار دمي است كه ظلمت شبِ سپيده كند

به اسطوره. نمادي از رهايي است)ع( مسيح و گيرايي كه اي است سرشار از شكوه

. نظر دارد پايان آرزوهايي بي

 تعريف مسأله-1

و هدايت كنند، ياري)ع(رپيامب مسيحِ كه قوم بني اسرائيل،ةگر مظلومان شخصيتي است

و آنان معتقدند كه او به صليب كشيده عهدبكت در عتيق نيز به آن اشاره شده است

رد. شده است را به سوي)ع( خداوند مسيحديگويمو كنديماما قرآن اين عقيده را

و نويسندگان معاصر عرب، از مسيحشاعر.و به نزد خود برده استها آسمان در)ع( ان

از.اند بردهو در اغلب موارد آن را در پيوند با تموز به كار اند كردهآثار خود بسيار ياد

آن)ع( مسيحكه جمله شاعراني ،شوديمبه وفور يافت در آثارشو عناصر مرتبط به

.خليل حاوي است

:شوديمي مطرح سؤال اساسدوتوجه به مطالب ذكر شده، با
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چه)ع( در شعر خليل حاوي، با مسيح)ع( شخصيت مسيح-1 در كتب آسماني

به)ع( شخصيت مسيح-2 هايي دارد؟و تفاوتها شباهت در شعر اين شاعر، چگونه

 كار گرفته شده است؟

 تحقيقةو پيشين روش انجام پژوهش-2

خليل حاوي به عنوان از ديد)ع( در اين پژوهش سعي شده است كه شخصيت مسيح

و با استناد به ديو باطو ارت قرار گيرد ان اشعار وي مورد بررسييكي از شاعران تموزي،

و توصيفيروش تحقيق، روش كتابخانه.داين شخصيت با اسطوره روشن شو -اي

و همچنين تحليل و اطالعات و در اين تحقيق، از طريق گردآوري منابع تحليلي است

كسها آن كه به شخصيتييها پژوهشازجمله.گيردميب شده مورد تحليل قرار، نتايج

:به موارد زير اشاره كرد توانيم اند پرداختهدر شعر خليل حاويو تموز)ع( مسيح

و شعره، ايليا﹝Á¸aÂh﹁ ����مع خليل«كتاب ، كه از زندگي»J©0﹆1﹁¹، دار À²1V©0حياته

يوسف المعاصر، ����الشعر� �
	����«كتاب.و شعر خليل حاوي سخن گفته است

À²﹑W،كتابو نيز»1994، دار اآلداب»����	
﹝N¨¹سعد رزوق،أ الشعر المعاصر،��
و اسطور»1959آفاق، مستموزةكه نكات ارزشمندي در مورد شاعران تموزي )ع(حيو

بةنامهمچنين ريتا عوض در پايان. اند كردهبيان  ³xi`¸4«:ا عنوانكارشناسي ارشد خود

و االنبعاث، كه با راهنمايي خليل حاوي نوشته شده»112-95صص،1974 الموت

رس،به تفصيل است، ريتا. تاخيز را در شعر خليل حاوي بررسي كرده استاسطوره هاي

و﹁¨À²1W :¹﹀hخليل«:عوض در كتابي ديگر با نام ،2002، دار النهار،1tV©0`¸الشعر

 پس از آن بايد كتاب.ره در شعر خليل حاوي اشاره كرده استبه اسطو»40-37صص

و الحركات« ، ÂN©0i³Á،2001الحديث، سلمي الخضراء Á©0a︺lÁ?a︺©0﹁اإلتجاهات

آن»822الي 794صص و النموذج ��
	���«عنوانبارا نام برد كه در فصلي از

در.پرداخته است تموز در شعر شاعران تموزية، به بررسي مختصر اسطور»األعلي

و موضوعاته بتأثي ����الشعر« ادامه بايد از كتاب ر األدب الحديث تطور أشكاله���� ،

در»2003ه،يمور.س به تحقيق در)369تا 362صفحات(ي از اين كتابقسمتياد كرد كه
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اينةنويسند.و نقش آن در شعر سياب پرداخته شده است)ع( باب شخصيت مسيح

د آنر قسمتكتاب بة، پيوند اسطور)372و 371صص( هايي از )ع(ا شخصيت مسيحتموز

و)ع( همچنين مسيح.در اشعار سياب را مورد بررسي قرار داده استو كاربرد اين دو

، كتاب 370صفحةدر)يكي از شاعران تموزي(ف الخالتموز در شعر يوسةنيز اسطور

از به كار،موريه در بحث بسيار كوتاهي.س.مورد تحليلِ كوتاهي قرار گرفته است

و مسيحبردن اسطوره و)ع( هاي تموز، ققنوس و پيوندشان با يكديگر در شعر ادونيس ،

و ققنوس در اشعار خليل حاوي سخني مختصر رانده است ص( همچنين از نقش تموز

﹁Ě¹﹋aW Ã]V©0 Á?a︺©0 a︺l©0 همچنين كتاب.)375 ·﹞﹑︻4 ]Õ﹑ل ¯ Õ﹞ IÁ`³iÃ¹\ ċĊ]¬W4
Á︻1i ª1h? ċüúúĀęكهييهاتيشخصديگري است كه در بخشي از آن به پژوهش

و حيات پس از مرگ و يادآور بازگشت مجدد ، در شعر هستندنمادي از رستاخيز

از اين شخصيت. ادونيس اشاره شده است ، اورفيوس، ققنوس، خضر، پرومته: ها عبارتند

در قسمت ديگري از اين كتاب به بررسيِ)359و 358صص(.)ع(و مسيح قريش صقر

باةو به كارگيري رمزگون)ع( شخصيت مسيح تموز،ةكوتاه اسطور اين شخصيت،

در)به طور كلي( القاي مفهوم بازگشت مجدد، در شعر معاصر عرب و به طور اخص

ةدر اين كتاب اسطور سرانجامو)363و 362صص(.شعر ادونيس پرداخته شده است

و مسيح تموز، و پيوندشان با يكديگر، به طور كلي، مورد بررسي)ع( شاعران تموزي ،

و«اي با عنوان عدنان الظاهر نيز در مقاله.)374ص( قرار گرفته است مسيح السياب

و البحوث ����مسيح خليل  ةبه مقايس»2012،���
�������، مركز الرافدين للدراسات

و خليل حاو)ع( مسيح در مستقلي در ايران، پژوهش.ي پرداخته استدر شعر سياب

خاينه انجام نگرفته اين زم درو تنها هاي اسطوره«از كتابييها قسمتنم نجمه رجائي

و نيزةاسطوربه بررسي»رهايي به)ع( شخصيت مسيحتموز و سياب در شعر ادونيس

.1عنوان دو تن از شاعران تموزي پرداخته است

 148تا 142و134، 131، 129، 125تا 121، 119، 116تا89،92تا87 فحاتص.١
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 اسطوره-3

مرسوم قرن نوزدهم به هر آنچه كه با واقعيت تضاد داشت، اسطوره اطالق در زبان

با.شديم اين تضاد با واقعيت در نگاه مسيحيت ابتدايي عبارت بود از هر آنچه كه

و انجيل توجيه پذير نباشد اسطوره در ذات موضوع با اما.)1382:23الياده،:ك.ر( تورات

و فرمي، قصهانههاي عامي افسانه. افسانه متفاوت است هاي سنتي هستند كه گاهي شكل

و گاه بدون انسجامند؛ از اين رو افسانه به هيچ روي  اسطوره تواندينممنسجم دارند

و باور آفرين و پرداخته باشد، فاقد گوهر تقدس .استيباشد؛ زيرا هر چه هم مستحكم

و مينوي سرگذةاسطوره نقل كنند:ديگويماسطوره ميرچا الياده در مورد شت قدسي

به بياني. رخ داده است آغاز خلق جهاناي است كه در راوي واقعهاسطوره. است

و چگونه از دولتكه كنديماسطوره حكايت،ديگر و به بركت كارهاي نمايان سر

ماةبرجست بيفوق طبيعي، موجودات و سابقه در جهان هستي به شكلي غير واقعيتي نو

هاي او بر همين اساس، ويژگي).14:1362الياده،( ود نهاده استوجةپا به عرص منتظره

و مكان شگرف مهم روايت و داشتن زمان همان،( دانديمهاي اساطيري را مينوي بودن

ها است؛ به عنوان مثال مراسمي بودن ويژگي ديگر اين نوع روايتآيين).57و28و18صص

و احياي دوبارنيايش عيسو و مصائب مسيحزندةي دقيقا ياد آوري از)ع( گي و است

و ياد آوري آييني همان روزهاي تاريخي دوباره به زمان حال فرا كشيده،طريق اين احيا

و تحقق  اساطير، تبديل كردنةالياده، كار ويژةبه گفت).44،ص1365الياده،( رنديپذيمشده

ك و مقدس، پاسخ گفتن به حس و مادي بشر به اعمال مينوي نجكاوي اعمال دنيوي

و معنا بخشيدن به فعاليتو توجيه آغاز جهان بارةبشر در و استهاي انسانو توضيح

ب،در كل ميبازتاب اشراقات ازلي انسان است كه گاه  شوده شكل يك نشانه مطرح

).404:1385الياده،(

 تموزةاسطور.3-1

و نزد بابلي كن شوديمها به اين نام خوانده تموز در بين النهرين و فينيقي عانيو آن ها ها

از تموز يا آدونيس.)1999:158،هندريكس(.ناميدند را أدونيس مي بر طبق يكي

طبق.)1367:23،گريمال( هاي سوري به حساب آمده است ها، از افسانه روايتنيمعتبرتر
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 بر اثر خشم. پادشاه آشور، دختري داشت به نام سميرنا يا ميرا) تئياس(اين روايت، ثياس

وي براي خاموش ساختن. خدايان، ميل نيرومند همبستر شدن با پدر، دختر را فريفت

و  آتش شهوت حرامش، در تيرگي شب، زمان مستي پدر پيرش را غنيمت شمرد

و راز بر مال گشت، بر افروخته قصد كشتن دختر را  هنگامي كه پدر از مستي بيدار شد

و به خدايان پناه برد ميرا. كرد خدايان وي را به صورتو)1983:26،نسيو( گريخت

كه. در آوردند»مر« درخت  و پسري ده ماه بعد، شكافي در پوست درخت پديد آمد

شدآدونيس نام گرفت  .)1367:23،گريمال( از آن خارج

و سبز شدن گياهان در بهارنيروي خلّاقي است كه به هنگام) ادونيس(الهه تموز

مي به پديده، زمان توليد مثل حيوانات ) عشتار(و الهه انانا بخشد هاي طبيعت جان

و باروري در مظاه از.)1973:129،علي(ر مختلف طبيعت استتجسمي از حاصلخيزي

چو اسطورههانييآمجموع  ميديآيمنين بر هاي پراكنده، از كه تموز هر سال و مرد

مي زمين پر سرور به و تار زير زمين فرو ه جهان تيره و ر سال معشوق خدا شد

بهاش گونه كه«در جستجوي او سرزميني كه از آن بازگشتي نيست، به جهان تاريكي

ج مي» ايش را غبار پوشانده استهمه شوق، ديگر در كارو در غيبت او، شور. كرد سفر

و و حيوانات نبود و همه حيات در خطر كردنديمتوليد مثل را فراموش،مردمان

كه همهشديماي خداي بزرگ، عازم رهانيدن الهه»آئه«از سوي پيكي. نابودي بود

،»ارِش كيگال«يا»تواَالّ«سنگ دلِ جهان زيرين،ةملك. چيز اين چنين به او وابسته بود

بهدا به كراهت اجازه مي تا»ايشتر«د كه احتماالً به همراهي معشوقش آب حيات بپاشند

و با بازگشتشانستيبايمتموز، باز گردد، كه هر دو با هم  به جهان زبرين فراز آيند

ازتموز در واقع، اسطوره.)1382:359،فريزر( زنده شودهمة طبيعت از نو  حيات، وجهي

حيات نباتي، بسي گسترده تر است،ةسازد كه از محدود كيهان را بر آدمي مكشوف مي

و از سوي ديگر،  ـ مرگ، اميدي را كه انسان به يعني از سويي وحدت بنياني زندگي

مال توانديمحق، از اين وحدت اساسي، در باب زندگانيش پس از مرگ  داشت، بر

.)1385:401،الياده(.كنديم
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- عليه السالم- مسيحةاسطور.3-2

،كرديمدر سرزمين اسرائيل زندگي سال پيش 2000كه مردي)ع( عيسي مسيح

و گيراييپيامبري است كه روح بزرگش از ملكوت آسم كلماتش دلهاي مشتاق انهاست

آي. كند را تسليم مي اينگونه بيان)ع( عمران، صفات نيكوي عيسيآلةسور45ةدر


	���������«: شود مي���� ���� �� ������� �����������هايي كه به مريم داده بشارتاز جمله،»�

كهةجملاز.عيسي بن مريم استةصفات پسنديدةشد، دربار او اين صفات آن است

و از و رهبر خداپرستي است و پيشواي كاروان توحيد و كتاب آسماني صاحب دين

و ذر در صف رسوالن قرار گرفتهجمله مقربان در پيشگاه آفريدگار است كه در عالم 

و به يگانگي آفريدگار اقرار مي و آخرين، گوي سبقتازنمود، ساير مردم از اولين

و هنگام. است ربوده بدين جهت پروردگار در دنيا او را رهبر كاروان توحيد قرار داده،

و  .از جمله شفاعت كنندگان خواهد بودرستاخيز نيز در صف رسوالن

و مسلمانان)ع( مسيح ، برخوردار دارددر ديد يهوديان از قداستي كه در نزد مسيحيان

مي. نيست و به صليب)ع( گويند كه مسيح يهوديان و فتواي آنها به كشيده شد به حكم

و مجازاتي كه با ناسپاسي  به اعتقاد آنان،.و كفران نسبت به خدا، مستحق آن استكيفر

و شورشگران)ع( مسيح و به مجازاتي كه كسي نبود جز يكي از گناهكاران به شريعت

ب شايسته .)1976:403،الخطيب( ود نيز، رسيداش

م شد)ع( عتقدند كه عيسيمسيحيان همچون يهوديان او. به صليب كشيده چون

كندو خودش را براي اين عقوبت تسليم كه به صليب كشيده شود خواستيم، خود

و مرگ كه گناهان بشر را متحمل شود كتاب:ك.ر( ابدي را از آنها دور سازدو لعنت

خ)ع( مسيحيان معتقدند كه مسيح.)22-24:21مقدس،لوقا، ود، جرائم با خونِ پر بهاي

و به همين جهت لقب   كتاب مقدس،( اند دادهبه آن جناب» فادي«ايشان را عوض داده

كه)ع( مسيح.)23-1:14پولس به قلسيانةنام در ديد مسيحيان، شخصيتي واالست

در.ستشايستگي فرزند خدا بودن را دارا اين اعتقاد مسيحيان چنين بارة قرآن كريم

��«:ديفرمايم�� ���  �� !"�#���$��� %& اند گفتهبه حكم اين آيه مسيحيان)30/توبه(» 

و معلّم)ع( مسيح،مسلماناناما از ديد. پسر خداوند است)ع( كه مسيح پيامبر مقدس
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و روحانيت است بلكه. هرگز به صليب كشيده نشداو. بزرگ توحيد، اخالق نيك

و شخص دي گري كه شبيه او بود، به سبب كردار خداوند او را به نزد خود باال برد

و مصلوب شد آلةاز سور59تا45در آيات خداوند در قرآن. نادرستش گرفتار گرديد

در.سخن گفته است)ع( عمران در مورد شخصيت حضرت مسيح نجات بارةخداوند

و كافراني كه قصد دستگ)ع( عيسي مسيح يريش را داشتند چنين از دست يهوديان

�.-,� +� *�#()«:ديفرمايم �/�  1�2�3-�)0�� )4	 �5�6�1" �� �5(���7�8��9��:�� �� �� ����;�< ��+=>� ����
+=>� �?2�1 �82�6�@�A ��+=>� BC�*��( ����;�< �� )��+DE2�����F��� �GBH(��I�1 GBJ�6D���� �7 G�3�B< ���1 GBJ����� �GBJK

�1�L2B;�.�3M�A �,»)55:نآل عمرا.(«

به سوي:به ياد آر آن زمان را كه خداي تعالي گفت و اي عيسي، من تو را خواهم گرفت

و پيروانت را بر كساني  كه كافر شدند، پاك خواهم كرد و از شرّ كساني خود باال خواهم برد

در. دهميمبرتري تا قيامتكه كافر شدند،  و من بين شما به سوي من است آنگاه برگشتتان

.»، حكم خواهم كردديكنيماختالف نچهآ

)ع( در مورد مسيح)ص( همچنين آنگاه كه نصاراي نجران از پيامبر اسالم

*�*��D(�L���N�C«:پرسيدند، اين آيه نازل شد )#O���%& �<���NDC�PQ�E���.���,��O��ARS� BH�G� �/� ���,B<O�
���1�2JBL«)،به)ع( ات بندگي مسيح، كه در واقع اثب)58آل عمران و مانند كردن خلقت او

).258:1،ج2002و الصاوي، 1:367الزمخشري،بي تا،ج:ك.ر( خلقت آدم است

 در اشعار خليل حاوي-عليه السالم-بررسي شخصيت مسيح-4

و غربت.4-1  رنج، شكنجه

بيانگر تصوير از دوخته شدن بر صليب چوبين،)ع( رنج مسيح در شعر خليل حاوي

و ذهنيت در و اشخاصي همچون او با تفكر سياسي و عذابي عميق در درون او د

، وصف شرايط زجرآور)ع( هدف حاوي از توصيف درد مسيح. استگرايش تحول

و زخمي كه در آن عناصر بيگانه به جامعه. حاكم بر جامعه است اي شكست خورده

و ظالمان، بر مردم بي دفاع  و جورشان، شرايطيو حاص تازنديمهمراه مزدوران ل ظلم

.آورنديمبراي ملت رنجديده به ارمغانراآننابسامان است كه

حاوي گاه رنج مردم از اوضاع موجود در اجتماع تاريكشان را در قالب رنج
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و كنديمطاقت فرسايش بيانةو شكنج)ع(مسيح و افرادي زجر خودو گاه درد، اندوه

شان از آگاهيي كه نسبت به بسياري از هموطنانكسان. كنديممانند خود را بيان

.، برخوردارندكنديماي كه حيات امت عربي را تهديد بيشتري نسبت به عمق فاجعه

و رنج آوري، سين راةبنابراين اندوه عميق ح پوشانديممبارزطلبانه شان سي دردآلودو

د كنديموجودشان را پر  و اندوه را پسو آنجاست كه حاوي اين درد اي پردهر

كه مورد شكنجه يهوديان ستمگر)ع( تصويري از مسيح. كشد نمايشي به تصوير مي

كه شوديمواقع  ظالمان بر او واردو بر صليب تا پاي جان، از زخمهاي جانكاهي

مياند ساخته .رنجد،

� �.F.T«ةدر قصيدحاوي 4UK«رنج بر صليب شدن را آن گونه كه در سنّت

ميابه مسيحي است، درةتا از خالل آن، از حجم رنجي كه تجرب گيرد ستعاره وي را

و در اين راه كنديمكساني كه دوستشان دارد، مبارزه برايوي. سخن بگويد،برگرفته

ش را در رويارويي با ستمگران خوي شديدة تا عالق روديمو دردها فراترها رنجاز تمام

)²1t©0À،1384 :34(:دنشان ده

)�<��W� X"�Y �* �Z;	[ \��]T��/���]T�/��N� �/<�_2� � 7*���[ �̀ �Y[ \ �W /
<�a��Y � R/0 b �̀ �c[ \ �W :/( e74�" f4P" 7c"[ )� /g.� f��*[���./����� eL�< �� �J

	�*����� ��/����g*[ � U.�� F���i:� P� /j�k4	[7��@@K[ �� -C< )��[ �l2m /\2� ��� �� �G�n
�K eBo6� p L�<��4�q7(... )،133و 132: 1993حاوي(

ازها صخرهه چگون[ راصخره/نپراكنمامنهيسرا و مرگم را بر زمين/هاي سخت چگونه دردها

كهچگونه/نكوبم و خاموش ننالم به سرزمينم بازگردان اي خدا:/ ذليالنه به زندگي/مرا مرا

كه بود، ./ بازگردان بر/كهييها رنجتا باشد آنچه و جشن ستمگران از رنج صليب شدن

كه/امدهيكش كه اگر/مالقات خواهم كرد،دوستشان دارم اما من بزودي تمام آنان را كساني

و آرزويي نبود نبودند، ديگر براي من، رستاخيزها آن 1...]، اشتياق

ريهايسختحاوي گاه رنج خود از تحمل مسزمانه از حمل صليب)ع(يحا به رنج

و استبداد،سخت كه تاريكيييهاشب. كنديمهاي نحيفش مانند سنگين بر شانه ،ترس

ايم بهره جسته1384شعرها از كتاب كاركرد سنت در شعر معاصر عرب، احمد عرفات الضاوي،ةدر ترجم.١
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و ناكامي، آزارديمراها قلب ميو هراس از شكست از. فشاردسينه را حاوي

از فشار صليب بر دوش خود)ع( كه مسيح گونه همان. برديم، رنج هاي روزگار سختي

هاي خود نيز احساس را بر شانه)ع( تا جايي كه سنگيني صليبِ مسيح. برديمرنج 

�(:كنديم b�p�s��� � Dt��L���g /�� �+� D$�9���XS�"�� �u�n�3� b/����+92��+).* ��
.�� DC��K�U����+��vw�g��� �EI�m ��ويهاشبدر[)52: 1993حاوي،() و تشويش فشار

بي نشانو باد همهمه كنان/ناكامي و چه كسي ما را بر حمل صليب/در مسيرهاي پيچ در پيچ

ازچه/؟كنديمياري  ميگي صحراتسخكسي ما را ]كند؟ حفظ

ملت، اي كه همراه با پيدايش تمدن مادي در جامعه، بر ديده حاوي از ظواهر فريبنده

ميپرده و دروغ يي كفر به آساني در ميان مردم جوالنگو. رنجديم،افكنند اي از ابهام

ميهايبدو دهديم و سياهي را به ارمغان را. آورند، ظلمت پس وي بار ديگر خود

�(:آزارديمراشيها شانهكه صليب سهمگين، دانديم)ع( همچون مسيحn b�au��+BL2�
1 ��;BJ����/����+92�+.�� DCx ).* ���U/<�2�j ��� �2T��	 W+S2	=� u�� ����T�yFv()همان:

دركويها زماندر[.)54 كه كفر بر/شوديمآسانهاآنتاهي حمل صليب نيروچه كسي ما را

مي دهديم و جنايات نجات چگونه از لغزش/كند؟و ياري ]؟ميابييمگناهان

توصيف)ع( لذت جلّاد را از شكنجه مسيح»1962لعازر عاما« در قصيدهحاوي

مي)ع(و جسم مسيح. كنديم و آهن داغ شده، سرخ را به تصوير و كشد كه با تازيانه

و مزدوران اما در واقع مراد شاعر از جلّاد، عامالن استبداد. كبود گشته است و ظالمان

و افراد هم عقيده با اوست اعرشدر اينجا نمايانگر شخصيت)ع( مسيحو ايمان استبي

دركه از بحران حاكم بر مي جامعه �(:برند عذابي طاقت فرسا به سر B�=��
U��A P]T
 DzIJ� ).* /�@� �� ,36��{ �� )3�+�/� �|�@}[ zIJ���T�yF/ :�� � B~2#� ,6�Y" �#� �4�g

���g+�/� � P2#� P�"2����D��g /��� �L"�j �+�()بر[.)376و 375:همان لذت جالد

و روان كه/.شوديم) ازيرسر( جام جاري اويها شبحهر زمان به جنايت از نهانگاه جام

و آهن داغ شده، :/ بنگرد و سرخيهاگلبا/.زينت داده استراآنجسدي كه تازيانه و/سياه

].و نهرهاي جراحتها بركه

و رنج خود گونهنيا،حاويخليل دررا غم به تصويراش جامعهاز اوضاع موجود

انجلوه بارةدر) شعر معاصر عرب(ي كدكني در كتابشفيع.كشديم و گر شدن دوه
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به اعتبار محتوا، تصويرگر«:گويد عذاب حاوي در شعرش چنين مي يها اضطرابشعرش

و همواره سقوطي مستمر ابديينمانسان عصر ماست كه هيچ دستاويزي براي چنگ زدن در آن

و احساس و عذاب، دربارة).149: 1380(».كنديمو دائمي را در خويش تجربه همين اندوه

اي براي شكل گيري ريتا عوض تراژدي فروپاشي ايمان ديني نزد خليل حاوي را مقدمه

او. دانديماو به رستاخيز تمدن عربيةايمان تاز حاوي ملت را به جاي خداوند،به نظر

و خود و شايد همين امر بتواند فروپاش،نشانده ي دروني حاوي را پيامبر او شده است

).38:2002( كندكه منجر به خود كشي وي شد، تفسير

)ع( معجزات مسيح.4-2

اي است كه او را همچون نمادي زيبا گر، به گونهمعجزه)ع( نگاه خليل حاوي به مسيح

بخش وي، آزادگاني سلحشور گيرد تا از وراي شخصيت جان در اشعار خود به كار مي

ك درا به تصوير كشد ميه و به ياري هموطنانر برابر مصائب زمانه  شتابنديمشان ايستند

و مردمان مظلوم را رهايي به. بخشنديمو سرزمين غارت شده حاوي در اشعاري چند

و)ع( معجزات مسيح ميهاآناشاره كرده يكي از اين اشعار،.گيرد را نماد گونه به كار

قو. است»سدوم«قصيده م لوط بود كه در آن بيماري انحراف سدوم يكي از شهرهاي

و خداوند �w�� ��.�1«: ويران كرده استبنا به روايت قرآنراآنجنسي، شايع گشته بود
���.�* �	��:��[ �� ���.�1��m ��������* ��.�6�� �	����[ �T�m ��� ���"�T�KRC��aP2s�،مفسرانة به گفت.)82:هود(»

داستان،حاوي).12:112،ج1985،اآللوسي( بودشهري كه ويران شد سدومنيتر مهم

غم سازديمنابودي سدوم را مطرح  كه قبل از ويرانيديگويمآلودي سخنو از فضاي

م و به نزديك شدن وقوع و انتظار همراه بود : اشاره دارد،صيبت معاصربا عناصر ترس

)À²1t©0 ،1384 :62(.)�@K�} ��g@Y �L�< /� �� ���6A[��K RC+R�/� � ?�1� b L�< �L2Jm D�"
 /1�;� ���n F�2� �K�Y -���/� ��P��;< t1صبحي رنگ پريده[.)1993:81حاوي،()�4

و زمين/نگون بخت تر از شبي غم آلود/بود و سكون بود،در افقها آنگاه جغدي/سكوت

و خفاشهايي به پرواز در آمدند و تار گشت/بانگ بر آورد ].و افق تيره

و ان كه شهر راه حلي جز انتظار معجزاتي،حرافخليل حاوي در برابر اين ويراني

وبازگرداناشهياولمعاصر عربي را به سالمت  ود با حجم ويراني وارد شده به مكان
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و)ص( معجزاتي مانند آنچه خضر، محمد.يابد نميانسان سازگاري داشته باشد،

به)ع( عيسي مسيحةحاوي در انتظار معجز).²1t©0À،1384 :64( انجام دادند)ع(عيسي ،

و تاريكي توانديماي كه معجزه. برديمسر و بركت را جايگزين سياهي حاصلخيزي

و سرسبزي نالديمآنجاست كه وي در برابر خداوند. گرداند تا دعايش را اجابت نمايد

-و انحراف پس از عقب نشيني ظلمت-خيزي را به سرزمين معاصر سدومو حاصل

�(:بازگرداندY b $@4�� =n DGm���/g� � 7;.� F��3�6� ���<=� G+u�/����� -C�g��U�M �
� D�T3�����و دوزخِ خاطرات پشت/به نام اين سپيده در صنين[).160: 1993،يحاو()��� ظلمت

و بايد بايد حاصلخيزي جايگزين/سرم ].جاري گردندها چشمهشود

و اعمال)ع( حاوي، عيسي مسيح كه دانديماي العاده خارقرا صاحب معجزات

)ع(لعازر شخصي بود كه مسيحا.ر داردلعازر، در رأس تمام آن معجزات قراازنده كردن

 حاوي گاه در اشعار. او را پس از مرگ، بنا به درخواست خويشاوندانش زنده گردانيد

مياخود، از داستان سخن) لعازرا(وي دربارةمسيحةو از معجزيدجو لعازر، بهره

راا، شخصيت خليل حاوي.ديگويم و او لعازر را در اشعار خود واژگونه به كار گرفت

و رستاخيز دروغين به حساب آورد .نماد خيزش

و سوريه به شكست ميالدي 1961به سال بر انجامديماتحاد مصر و اين واقعه

را»بيادر الجوع«شاعر در ديوان. گذارديمخليل حاوي اثري تلخ بر جاي احساس خود

درة، اوج تجرب»1962عاملعاذرا«ةو قصيد كنديمنسبت به اين شكست بيان  شاعري او

﹇<﹏¬Ğ©0.c¼Ã.¹ةلعاذر قصيدا،ديگويمكه خود آن گونهوديآيماين ديوان به شمار 
¹¬.Ãc¼.©0«را پيش بيني كرده است؛ 1967شكست سال،است كه خليل حاوي در آن

بهادر بخش نخست.)98: 1974عوض،( حتمي انحطاط استة زيرا شكست نتيج لعازر

ت و دور از و مصرّ بر ماندن در قبر و عنوان منكر زندگي جلوهييهازهيانگمام عناصر

� �e7�#(:بدل گردد،تا به گونه اي از حيات دهديمكند كه به جسمش اجازه ميWB�
�,>;B�9��K e����{ � e�,: /��� R�.J���J� �� R�MY eR$+�/�TK RGg1RX()341: 1993،يحاو.(

به وسيله آهكي شور، صخره/ پيكرم را كفن كن، كفنش كن، حنوطش نما[ ازو زير خاك اي

كن/ كبريت ].و زغال سنگ پنهان
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و بازگشت مجدداهاي كافي كه لي رغم وجود انگيزهع به زندگي لعازر را به خيزش

غير ممكن به نظرو خيزش دوباره شوديم، تنها شهوت مرگ غالبدينمايمتشويق 

و رستاخيز.رسد مي لههاآنهستند كه چرخ آتش مردماني«از انگيزه هاي خيزش را

و نيازمند كسي است تا آن را بزدايد»سازديم ازوو ننگي كه دامنگير امت گشته حاوي

تعآن به همسر منتظ آناكه منتظر بازگشت كنديمبير ري لعازر است تا وي را از

و آن را امري. مصيبت نجات دهد حاوي از رستاخيز دوبارة امت عربي نا اميد است

�(:)²1t©0À،1384 :95( داند غير ممكن مي �u2.Y�� D$�;� � 4Ug�74�i� /D̀ 2�P b
X�Y��� /� Bo�6@�A !�A[���3 /� B�2�} �,A���T�K��u2� /:3#A Cn !��A���/�A L[+74�* �M4�� �$ /

� �E]-�� ��� ������E2<�� /� D��� b����D�()ود[.)342و 341: 1993،يحاو رودهاي عشق

اي را كه شهوت مرگ مانعش كه مردهيپنداريمآيا/مسيحيها اشكدر/عيد پاك آوازه خوان

و توانديمآيا/گشته، زنده نمايد؟ و محكم/ تاريكيِ خشك انباشته شده صخره  در قبرِ استوار

].از من به كناري نهد؟، را

وابه كار بردن شخصيت لعازر در شعر معاصر، به عنوان رمزي براي رستاخيز

يكي»1962 عام لعازرا«ةقصيد.)94: 1997د، زاي(.شده استزندگي پس از مرگ، شايع 

ااز اسطوره و رستاخيز است كه تمدنةز رنج خليل حاوي در برابر مسألهاي مرگ

و در واقع محصول تجربة عربي تولد و رستاخيز يافته است و الگوي مرگ دروني شاعر

بهة در نتيجه اين قصيده اسطور. نهفته در ناخودآگاه انسان است ديگريةگوناصلي را

و چهر ندكيمآن را چنان زشت جلوه داده است كه تحملش را مشكلة مطرح كرده

مانند، درستگردديمعرب نيز پياپي دچار ناكامي آري جامعة.)111: 1974عوض،(

��(:لعازرادردآوريهايناكاموها شكست ���2.i� �P�*+���� ��g�+:��U/-;< !��� ����w]}[ �,
� ���4tg /�!�R"�j �w]}[ �,�3�@�()354: 1993،يحاو(.]و و مجروح شكست خورده

حقييها پارهكف دستانش پهنايكهيحالدر/بازگشت،ناخوشايند  و مسير پيشانيش/بوداز

].يپاره هاي غار

كه كشديمشخصيت ديگري را به تصوير»1962لعازر عاما«ةحاوي در قصيد

و ادامه حيات است شخ. رمزي از رموز زندگي ، حاويال(.لعازر استاصيت، همسر آن

)566: بي تا
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و شادابةلعازر، الهاهمسر و آن سرزميني است كه هنوز جوان بزرگ، مادر، عروس

و داماد او،  اوة لعازر، سايااست، اما فرزند او به سان دريايي. افكنديمسياه خود را بر

آري اين زمين. است كه قايقي مرده بر آن خوابيده كه به سوي زندگي در حركت نيست

و حاصلخيز به زودي به صحراي خشكي بد شدجوان ).104: 1974عوض،(ل خواهد

اوز . براي آرزوهاي وي، نااميدوارانه آمده است) لعازرا( مين مشتاق به باروري است اما

K(.)186: 1994،يحالو( شونديماشباح مرگ نمايان) عازرلا( در چشمان او �� �L�<R�
��gR�/+�� �0\21 �w�g�� �6)�ge/��T��+�� o�.)�*[ � ��	2�T /�	����+� ,6#.�1 `2Tk� 7j
+���/+�3.��,�"P b ��;.* �/�j )N	[+@F/+e76�� )4��3�+�@� /	 �*" ���e,��2/GK�3m[ ���<
*����,/* b ��a�[�� �"�* 4� /�i� u��6A e��	[+U/�� ��,A�;K �� P�* 0�� /���< ��3�U/j�kR?��*/
+�J� l�+�.� �P2#� ��vU()كنديمگاه گاهي از صحرا عبور[).349و 348: 1993،يحاو /

كه نفس نفس/ همچون فوالد گداخته و نابيناستزنديممانند خنجري است پلنگي/، ديوانه

كه گرسنگي آزارش  با من همچون/.ديآيمو به جوش شوديم، پس خشمگين دهديماست

غر)ايمادينه(زن/ كنديمعلفي در مسيرش برخورد  ناخوشي من، مشتاق/ يب استكه با او

ميشيها چشماز/ كنديمرا از وحشت من ارضاشيها دندان/است يحالدر/ كردم طلبِ رحم

كه كه و محروميت زني است و براينالديم/ در چشمانم، برهنگي غريبي پوششِ)شخصِ(،

چه از گودالش بازگشته است/ خود را برداشته است وبد/ غمگينومرده/و براي ون اصل

با/ ريشه است كه ميسياهةشعلو همچون كبريتي است ]شود؟، تمام

و به سوي همسرش بازميعازر از قبرش برميلااگر و او را در آغوش خاست گشت

به گرفتيم اوشدمياو خرسند لقايو و بازگشتي، بازگشت عادي به نظر حقيقي

و انكارآمد مي اش بازگشت العازر به خانهاما؛شدينمواقع ديگرانو مورد رد

و مرده بود، همزمانكه خود در آنجا با جسدكهيدرحال او مالقات كردزنده ،و روح

درردر حقيقت قب تا،²1V©0À( آغوش گرفتخود را بنابراين داستان زنده گشتن.)566: بي

آنةاست از انساني كه همچنان دلبستدر شعر حاوي، نمادي)ع( عازر توسط مسيحال

و جمودي است كه ويها سالمرگ از اين جمود خواهديمسال گريبانش را گرفته

.مرگ آور رهايي يابد
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 مرگ.4-3

زيرا؛، بر مرگ هم قابل انطباق است»يتوفّ«. به معناي تمام گرفتن چيزي است»يتوفّ«

كه.رديگيمخداوند متعال به هنگام مرگ، جان انسان را  1(+�&��«:ديفرمايمچنان�2�3 
�K ��B;	����1 �������� b ����A G�� �>� �� ���A2�� ���.�* )s�  �>� �5%#�� �����u2�� ��BC�m��+

�و به هنگام خوابشانها جانخداوند،[.)42:زمر(»��! آنكه.رديگيمرا در حين مرگ

آ دارديمموتش فرا رسيده، نگاه  به سوي بدنو فوق،ةاز دقت در آي.]فرستديمن ديگري را

و حفظ كردن»موت«به معناي»توفي«كه شوديممعلوم  نيامده، بلكه به معناي گرفتن

و هم بر مصداق يا مص و هم بر نوم و اين مفهوم، هم بر موت انطباق دارد اديقي آمده

ع شوديمبا توجه به شواهد قرآني، معلوم.)1373:299بهشتي،(.ديگر يسي بن كه توفي

و نگهداشتن استبلكه توفي به معناي. به معناي مرگ او نيست)ع( مريم .گرفتن

و بر طبق اعتقاد مسلمانان بنا بر.)301: همان( هرگز به صليب)ع(حمسي،آنچه گفته شد

و نمرد در شعر حاوي به معناي شكست در برابر جور)ع( مرگ مسيح.كشيده نشد

و.زمانه است و حاوي مرگ آمال و مرگ آرزوهاي خويش، مرگ اميد به خيزش

به)ع( هموطنانش را به زيبايي در قالب مرگ مسيح پاكيها كوششنابودي  تصوير،

اما. شوديماي ديگر از شعر او، به تولدي دوباره مبدل مرگي كه در مرحله. كشديم

و در بحبوح و دردآور استةپيش از آن و نيستي، بسي حزن آلود .فاجعه

و تازيان»³Oف ÁD³V©0﹁« اوي در قصيدهح خونين، مرگةبا بيان لغاتي چون جلّاد

شك)ع( رنج آور مسيح از آورديمشديد، به يادةنجرا پس از و اكنون، در اينجا شاعر

و و نااميد است كه وجود خود را شانشياندهممرگ آرمانهاي وااليش، آنقدر محزون

كه. كنديمادي سنگدل احساس جلّةتحت فشارِ مرگبارِ تازيان همان جلّاد خونخواري

:كوبديم يدگانمرگ آلودش را بر ستمدةمسيح بي گناه را به قتل رساند، اكنون تازيان

))3�� ��+� ��B.D���� B~2�#� � �P�>.T�v)������ /u2��1 /��[+	�K a��eau� /eau2Jm bb
u2Jm()چه زما[.)93: 1993،يحاو به ما مهلتو و تازيانه خونين و دهنديمني جلّاد

در حاوي].در سكوت، در سكوت/هاي خميده ميان دست/ بميريمتا/؟كننديمرهايمان

و درشت طبيعت عظيم را به تصوير»ديبعد الجل« قصيده . كشديم، مرگ در اجزاي ريز
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و سرد كه همه جا را را پوشانديممرگي تدريجي بر اندام زمينو دستان سردش

�"�D(:كشديم �?��* �A�� ����* /� D��* b�.T��/1 u���R?��* �C< �� /+�#@
�� �	��s*[� ���g+��� 
��	 ���B< ��N@�*+�$/.� ��� �C��g+��/F�*" X"�	 �/Dz�;	� �F*2:��

1�e�� /� �F�*"�<� �u2���()هاي زمين در عصرِههنگامي كه ريش[.)118و117:همان

مرد شدها اصلوهاشهيردر ما تمام/ يخبندان ما همچون گوشتي قطعه قطعهيها اندام/ نابود

و شب اندوهگينب/ شده، خشكيد با/ميشديميهوده مانع باد هاي نفس بريده درون لرزهو

].لرزة مرگ حتمي/،كرديم خود را مداوا مي

راةساي،مرگ بر همه جا و. پهن كرده است منحوسش خون در رگها ايستاده

و بدون زندگي تبديلها انسانبدنياعضا تالش شاعر براي. شوديمبه گوشتي كهنه

و يخ زده كه امواج يخي را در  و غمگينيهاشبايستادن در برابر باد سرد تاريك

همانو اين لرزديمو شوديمقطعها نفس. است، با شكست مواجه شده كنديممنتشر 

همانةحاوي همچنين در ادام. حالت احتضارِ خبر دهنده از آمدن مرگ حتمي است

�[(:ديگويمقصيده  b+� 9�m b eDG�6� ��]M+�/� 2gY b eD���� ���� b���+�/b
�Y+@ [ b eDS�@� D���e�F>.�i� �F /� b�� �$}�A �� b e����M�BL"�T /���� w�� ��+�/F�*"

��<� u2���()و درون سلولها[).119و 118: 1993،يحاو / در سلولهاي استخوان، در نهان

در/ در، در سردابِ محصول) سايشِ(در غژ غژِ/هانهيآدر نفس بريدگي خورشيد، در روشني

ميشراب، در آنچه ديوا و جراحت تراوش ].لرزة مرگ حتمي/ كنند، رها از آبِ چرك

و سينه هاي طبيعت، خشك هاي زندگي، نابونشانهدر اينجا و همه چيز شونديمد

و همراه با آن، تمام شوديمخاموش،حتي آتش خورشيد. روديمرو به جمود پيش

و و تمام تابندگي ميها جنبشدرخشش مرگي درد آور را توصيف،حاوي. رود، از بين

هم كه تمام كائنات را در برمي گيرد كنديم و. ان مرگ تموز استو اين تموز بخشنده

و و اكنون در غياب شوديمحاصلخيزي در طبيعت منتشر سبز كه با حضورش، باروري

و تا زماني كه او بازنگردد، مرگ، طبيعت مرده را در آغوش تموز، همه چيز مرده است

و همسنگ با مسيح،حاوي.سردش مي فشارد مسيحِ جان. دانديم)ع( تموز را برابر

و در زما و غيابش همه چيز ويران استبخش كه منجي بشريت است درن مرگ و
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و. كنديممسير نيستي حركت بالطبع مرگ طبيعت در شعر حاوي، همان مرگ تموز

و آرزوهاي شاعر مرگ مسيحِ رهايي بخش است و اين مرگ، نمادي از شكست آمال

آو. است و سهمگين كه شاعر در زير فشار رنج .كنديمر آن، شانه خم شكستي سخت

)رستاخيز(ظهور.4-4

بر اساس عهد جديد، اهميت«:ديگويمچنينريو اساطرودلف بولتمان در كتاب مسيح

كه)ع( سرنوشت ساز عيسي مسيح و تبديل شدنش به ظهوردر اين است ، مصايب

و كه نمادي مقدس بيانگر نوعي از رستاخيز است دقرار است بياي»او همان كسي است

به« .)98: 1385بولتمان،(».جستجوي كسي ديگر باشيمو ما نبايد

و احساس وياانديشه و در واقع مدار ذهنيات داراي دو قطب،ت خليل حاوي

و احساس بطالن در كوشش براي:اساسي است قطب نخستين، دلتنگي از حيات

ارسيدن به يقين است  و تفكر در برابر زندنيو و دارديمگي وا قطب، شاعر را به يأس

و ايمان به پيروزي اين قطب و جستجوي آفاق نو اين. قطب دوم ايمان اوست به پيكار

.)148: 1380شفيعي كدكني،(. حيات شاعر است ويژگي، نمايشگر دو مرحله از

و،حاوي از جمله شاعراني است كه به رستاخيز ايمان دارند به بازگشت نيكي

از رسديمبه اينكه زماني فرا،و تغيير اوضاعبه معجزه خداوند،حاصلخيزي كه مردم

و آزادي بر همگان سايه ستم حاكم بر جامعه نجات مي و صلح گاهاو. افكنديميابند

و به شيوهبه رستاخيز اميدوار آنچنان قوي  و آرزوهايش سخنا است ي از رؤياها

و مي ن زمانِ خواستنش، تمام را بخواهد، در هماهاآنگويد كه گويي اگر اراده كند

مي رؤياها به تحقّق مي و آرزوها برآورده و گونهنيااو. شوند پيوندند نزديكي رستاخيز

در محال نبودن آن را نشان مي و مي] غار["كهف" شعردهد در واقع.كند به آن اشاره

و عدالت در همه جا حكمفرما شود :وي به رستاخيزي ايمان دارد كه در پي آن آرامش

)��+��3�7���9#T�A �. +X�/-:� )1��+�i�A �� t;M9�L2��� ,@ /e�"2K+ 2��u"��* e�� /�F��s�
R�K�m :L2JA f2<()و/.، دستانم حاضر كنندخواهدميهر چه دلم[).309و 308: 1993،يحاو

چه كه گل، هر با/.، عماراتييياه اقوتيپرياني،/:تپديم، كننديمآن را پنهانها گماندر

].موجود شويد، پس موجود شوند: تردستي جادوگري
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و نجات زمين،، حاوي»ديبعد الجل« در قصيده از نازايي، دست به براي بهبود اوضاع

را. شود دامان تموز مي و حاصلخيزي همه جا تموزي كه با آمدنش، زيبايي، طراوت

چرا كه هر دو در خصلت نيكو. دانديم)ع( حاوي، تموز را برابر با مسيح. پوشانديم

و پر بركت بودنِ ذات وجوديشان مشتركند و احوال، معجزه گر پس.ساختن اوضاع

و بازگشتش همه خوانديمشاعر، تموز را فرا و حاصلخيزي، با بيدار شدن تا باروري

و بازگشت اين دو، نمادي از بيدار)ع( تموز كه در واقع مسيح. جا را فراگيرد :ياست

)+� �,�( ��eDU�M+�]6� �+Z;/��� �6� �F��3� /+� ��� ���g��/+���( �+���� �Z;� /�+�
� ��g��1�e�/��	[+e��2q �+� ��� ���g��/D�"� �?��* 9�	 e��9T�	 /� �n�n�P RG��* ��

e�	�nP /� %w)1P[�)A2� ��)	�g /� ���]T�@6� ����/���* � %w�gY�.T��/��	[+e��2�q �
+� ��� ���g��(.)خاك/يشكافيمكهياي خداوند حاصلخيزي، اي بعل[.)119: همان

كه قبر را تكان/)محصول(اي خورشيد خرمن/را عقيم كه/يدهيماي خدايي و اي عيد پاك

خر/يدهيمكار خود را به نيكويي انجام ما را نجات/)محصول(منتو اي تموز، اي خورشيد

و گريبانِ ما را گرفته، رهايي ببخشيايينازااز/بده، ريشه هاي زمين را به/كه گريبانِ آن

ايتو/ در ميان صحراي يخ زده، گرما ببخش/و بردگانِ سنگي/مردگانِ اندوهگين اي تموز،

 )].محصول(خورشيد خرمن

را)ع( حضور پر بركت مسيح،حاوي با اشاره به عيد فصح كه عيد مسيحيان است

مي نشان مي و او را با تموزي كه حاصلخيزي به بار مي دهد پس. داند آورد، برابر

مي تموزي كه بر خاك عقيم جاري مي و به آن زندگاني بخشد، همان مسيحي است شود

بار ديگرو پس از دو روز از به صليب كشيده شدنش،) عيد پاك( كه در روزِ فصح

و اس و بازگشت جاودانه توار، از ميان خاك برميزنده و با خيزش و خيزد اش، حيات

به)ع( حاوي اميدوارانه در انتظار رستاخيز مسيح.گستراند دگرگوني را در همه جا مي

و تولد مسيح براي بار ديگر. برديمسر تولد دوباره مسيح. در انتظار بازگشت معجزات

و زندگي �2 /g.� 79@K�� ��� ��A[+p�;{� 79@�K!(:از عشق شاعر به كودكان ����/�z"�1
yeD/2i� ).* �?�� �t�3 /�93� ).*�� �P26�A C�n 0�� e�vu�T6��()آيا چنين[.)158: همان

از/كه از عشق من به كودكانميپنداريم به زندگي،و كه/عشقم بر دالوري زاده شود نور را

و بر اژدها بركشد ].؟گردنديمبازها معجزهآيا/؟غول
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و يقين به رستاخيز كهشديانديمو با خود نگرديمحاوي گاه در حالتي ميان شك

آيا اين امكان وجود دارد كه، مرده اي كه شهوت مرگ او را مانند سنگ كرده است،

و بازگردد؟ آيا اين معجزه امكان پذير است؟ �(:دوباره برخيزد o6@A !�A[���3 /K,A��T
� �2�}�v�u2�()اييپنداريمآيا[).341: همان ارا مرده و را سنگ كرده كه شهوت مرگ

و احساسات دوگانه رسديمزماني فرا سرانجاماما]اني؟است، باز گرد شاعر،كه دودلي

و سيطر كنديم رهارا  ةو آن، زمانِ پيروزي مرگ بر زندگي، چيرگي اميد بر يأس

ب و يقين و ترديد استاطمينان 23�(�l2�m�+g���,�( ,+)��63 /e(:ر شكA /2�1 �/+b 7�3.
/2�;� D�"� DG�K�" /��sj �]:��+/2� g�A l2m��/2�;�او را زنده[.)652: همان(.),� 

كه متعالي است پيييها فصلو/ خواهد كرد خداوندي پي در در رحمِ زمين،/،نديآيمكه

همها فصل كه يورش/،وندنديپيمبه و شاداب راها فصلو/ برديمقهرماني پر طراوت او

].زنده خواهند كرد

ها خليل حاوي در جايگاهي برابر با اسطوره.4-5

. شوديمزماني تموز. نمادين درمي آميزديهاتيشخصحاوي در اشعار خود، گاه با

و باروري از. شوديم 1962و زماني العازر در سال. خداوند حاصلخيزي كسي كه

كه عمر شوديمگاه سندباد.كشديمزندگي خود كه همچون مرگ در حيات است، رنج 

و در سفر سپري  ِ پيامبر كنديمخود را در ناآرامي همههانياو. گردديمو گاه مسيح

بر براي و رموز تكيهها اسطورهاين است كه او در اشعار خود، تا حد بسيار زيادي

كهت. كنديم و براي همين دهديمرا اساسي براي بيان تجارب خويش قرارهاآنا جايي

71: 1991جبر،( گردديمو نمادها، منعكسها اسطورهاست كه شخصيت مضطربش در آن

و مسيح دو شخصيت همسان گاهحاوي).72و ، اشارهنددر شعر خود به اين نكته كه تموز

زنده گشتن:، خصوصياتي همچونندي همانندچرا كه هر دو صاحب خصوصيات. كنديم

و نشاط در زمان ظهورشان .دوباره، مملو ساختن دنيا از امنيت، حاصلخيزي، آزادي

+(:ديگويمچنين»ديبعد الجل« در قصيده براي نمونه ��	[A ��e��2�+� ��� ���g��/
�"� �?��* 9��	 e��9T�	 /e�	�nP � �n�n�P RG��* �� /%w )1P[ ��� )A2��)	�g /� ���]T���

@�6���/� %w�gY ���*�.T��/��	[+A ��e��2�+� ��� ���g��(.)و 119: 1993،يحاو
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و دهديمزمين را از نازايي نجات،تموز. يكي است)ع( در اينجا تموز با مسيح).120

راشدبخيمرهايي،زمانهو جورمسيح معجزه گر، زمينيان را از ظلم و مردگان غمگين

و زنده و آزاده كه در برابر كنديمگرم و البته هر دو نمادي هستند از ملّتي سلحشور

. دهديمو شرايط را تغيير ستديايمستم

�(:ديگويمحاوي در جايي ديگر�	[ �G3	[+a,�( C#	 �/�,��P�+	 ��@��/]3� L�# /b ��	[ �G3	[
X��* /������ e�$��;< � e���� /��J9@K b eGJ9@�K b �	[ �/�5.A b t@	�� !��1 �

����@T�/A[�� !��g�eDU.��� �F�g /� f�*B[�� 9UK b �u2��g���(.)135و 134: همان.(

كه) زنان(، شما)مردان(شما[ ،)مردان(شما/ انديرويمراها تپهخونش، بهارِ/ اي نسلِ خداوندي

من) زنان(شما وييها چراغ/ در زندگيِ و علفزارهايي، و من در عشقِ/ كافيستراآنهستيد،

آن براي-)/ زنان(، در عشقِ شما)مردان(شما به/-ها پيشاني نجات زنبق در در برابر رنجِ

به زندگي از مرگ آزار جهتبه/،كنميمصليب كشيده شدن مقاومت  ].نميبيمعشق

از كساني.شتابنديمكه به قصد نجات ميهن كنديماشارهيدر اينجا شاعر به نسل

را. نسل خداوند باروري جا انديرويماز نسل تموز كه خونش، تپه هاي بهاران و همه

كه توانيمپس. است)ع(و اين، همان مسيح كنديمرا سبز گفت نسلي از مسيح است

ق گردديمبا ظهورش همه چيز غرق نيكويي  باو در قسمت آخر صيده، شخصيت شاعر

ميشخصيت مسيح  چرا. بنابراين وي تموز نيز هست. اكنون شاعر مسيح است. آميزد در

، در برابر محنت به صليب)ع( در اينجا حاوي همچون مسيح. كه اين دو، با هم برابرند

مي,و در راه مرگ، به عشق زندگي كنديمكشيده شدن پايداري و رنج سختي كشد

ب. برديم آناو و حيات پس از در.ر دشواري مرگ صبور است به اميد رستاخيز حاوي

در)ع(، بار ديگر خود را در جايگاه مسيح»¬0.¹xV©قطار« جاي ديگري، در قصيده و

�.(:ديگويمپس چنين.نديبيمبي رحمةزير گزش تازيان �/2{ ��j���"�eDC/�/2j
3j � au�� ��/�/�+�j �G6�{ 
W�3�=63� DU¡+DU/e/]K e�F63¢ /��@¡0 �u�x �+7�3� /���Gg

�;�+�F# /j %w�s*� F�sj�k�n�2�� Fe/�~2#� ��#� �u2�.�� �/%w X�� �#� b/b ���* �
� �,�¡�s*[��n9�I3�F(.)515و 514و 513: همان.(

و ترور را فريب دادم،[ شكه/ در طول شب، ديوِ دسيسه در/ بلعديمكنجه هاي عجيب را طعم

و لذيذ است، حالل است،كهيحال و تشنة/ دلپذير كه مشتاق گوشت/و ستودم گرگي را
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و ناقص نيست،/ شكاري است كه و شادابش، معيوب و تازه در/ اعضاء تر و نيشِ تازيانه را

بي گناه آزمودم شخص جسمِ و برو در اعضاي/ پاك كه بانگ اندوه ].زندگي كردم،آورديمش

 نتيجه گيري

را اسطوره.، اسطوره استمسيح در شعر خليل حاوي-الف اي جان بخش كه همه چيز

و جهاني بر پاي از نو آغاز مي ميةكند و انسان دوستي بنا حاوي به مسيح. سازد نيكويي

و نشان دادن اوج آرزويش  همانند نمادي نيرومند كه قدرت بازتاب احساسات واقعيش

د و عدالت. كنديمارد، نگاه را نمادي با شكوه كه تجلي گاه دورنماي آزادي، برابري

. است

را-ب با خود به همراه مسيح در نظر خليل حاوي، سمبل قهرماني است كه رستاخيز

و اراد خواهديماو. آورديم مردم را در راه هدفي روشن، محكمةبه خواب رفتةايمان

در بنابراين.و راسخ گرداند و گاه با خالقيت خود، مسيح را به عنوان نيرومندترين نماد

دلخواهش را در قالبيهاتيشخصورديگيمكنارش تموز، خداوند خيزش را به كار 

.كشديمو رموز پنهانشان را به تصوير گنجانديماين نمادهاي اساطيري 

و ساختار شعري خود، سعي بر ترسيم شخصيتي اسطو-ج ره اي دارد كه از او با زبان

و واقعيِ مسيح، چندان فاصله و نماد، اين. اي نداردچهره ديني اما پوشش اسطوره

و اعمال  و العاده خارقشخصيت را در اليه اي از رموز وراآنپنهان كرده به آمال

و به سوي رؤياي  و دراز پيوند زده .و خلود كشانده استيجاودانگآرزوهايي دور
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����K�F{، احمد،�������Xنيعلي الجالل،?ÂD²a č©0.ap︺©0 ¹>F﹊¬Ãċ¹ûþüýق.
²1t©0ÀD1﹁a︻ ]¬W4 ċ،دكاركرد سنت در شعر معاصر عرب : سيد حسين سيدي، مشهد.، ترجمه

.ش 1384دانشگاه فردوسي مشهد،

مسيح السيمسالظاهر، عدنان، و خلياب و البحوثيكز الرافدمر،��KXليح .مG0aFi﹐0ÂNÂ¹،2012ن للدراسات

�m:2"، عبد الرضا،يعل�bشعر السابي،?ÂD²a č±1J©0 ¹︺>x©0 ċÁ?a︺©0 ]Ç0a©0 `0\Â¹ċûăĂþªĊ
¨︻Á]W0³©0 ]>︻ ﹏u1﹁ ċ،و مأساة تموز č©0?︽[0\، عشتار `0\.aVÃ¹ċûăāýªĊ

ر و االنبعاث m:2"�]يتا، عوض، �F��m" F�(��6 ���، الموت Fi.� ��¡P )��Fو لغات الشرق األدني،?ÂD²a č



و زمستان5، سال2ادب عربي، شمارة/ 112  1392، پاييز

©0.a﹞¢0 ¹︺﹞1NÃ﹊Âċ¹ûăāþªĊ
�:��KXليخل، ـــــــــــــ � �6�� F;#.1��"�sg ،?ÂD²a čċ¿©²¢0 ¹︺>x©0 ċ`1¼°©0 `0\üúúüªĊ

.ش1382انتشارات آگاه،: كاظم فيروزمند، تهرانة، ترجمشاخه زرينفريزر، جيمز جورج،

و عهد جديد(ب مقدسكتا و هنري مرتن، تهرانةترجم،)عهد عتيق : فاضل خان همداني، ويليام كلن

.ش1380اساطير،

رمگريمال، پير، و مؤسسه انتشارات امير كبير،:دكتر أحمد بهمنش، تهرانة، ترجمفرهنگ اساطير يونان

.ش1367

سيمور بتيالحد ��6£الشعر،. ه، و موضوعاته د��6£ر األدبيأثث تطور أشكاله ديع السيشف.، ترجمه

د غر.و .م2003ب،يسعد المصلوح، دار

.م1999ن،يدار عالء الد:، دمشقريساطأ، معجمكس، ماكسيهندر

دي ċ®1°>© ¹>F﹊﹞¹︺>x©0 ¢0¿©² ċûăĂýªĊ، معجم الفولكلورد،يعبد الحم. ونس،


