
  

 

 

 

 

براساس شعر هفت تن از تحلیل اسطورة هبوط در شعر معاصر 

  شاعران این دوره
  1مهرآبادی نژادسلمانی ساغر

 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسیزبان و ادبیّات فارسی گروه استادیار 

(351تا  311)از   

 13/6/3195، تاريخ پذيرش مقاله: 9/9/3191تاريخ دريافت مقاله: 

 

 چکیده

به های خود در سطحی وسیع ذهن بشر را به خود مشغول داشته است.  اسطورة هبوط با تمام پیچیدگی

شده است. با  ه در کتب دينی مختلف اعم از قرآن، انجیل و تورات هم اشارهئلاين مس گوناگونزوايای 

و  ر قرآن بودهثیأتهای خود، هم تحتدر بیان ديدگاه يابیم که شاعران معاصرمیبررسی شعر معاصر در

   اند. در شعر فارسی معاصر، هبوط و جزئیات آن به های تورات و انجیل استفاده کردههم از آموزه

آدم و ممنوعه، اغواکننده، برهنگی  ، نخستین گناه، میوةآفرينش ؛های گوناگون نمود يافته استشیوه

رای بیان که بستان هابیل و قابیل دا درنهايتپس از خوردن میوةممنوعه، توبه، فرود و هبوط و  حوّا

  چگونگی  است. شدهتوجه  به آنهاانديشی خاصی ، بسیار دقیق و با نازکموضوعات اجتماعی خاص

تحلیلی  –به شیوة توصیفی کهاصلی اين پژوهش است  پرسش ،شاعران معاصر از اين اسطوره مندیبهره

واردی را که در جزئیات معاصر، تقريباً تمام مزبان دهد شاعران فارسینتايج نشان می انجام شده است.

 اند. و در هر جايی به موردی اشاره کرده اختالف اديان و مفسران مختلف است، پذيرفتههبوط مورد
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 مقدمه .1

در فارغ از هرگونه رنج و سپس تنزلی تدريجی ، در دورانی طاليی انديشة زندگی

کتب مقدس و ر د هبوط ارتباط دارد. ةنوعی با انديشه و فلسفبه منجالب مشکالت،

در هايی  ا تفاوتامّ گانه،زيربنايی يبا  که دهشتوجه به داستان هبوط اديان ابراهیمی 

الفات بسیار اخت ،متون عرفانیدر تفاسیر و  البته ؛های مختلف بیان شده است بخش

و  شاعراناز ديرباز ذهن  داستان هبوط. شودديده می اين داستان گوناگونزوايای دربارة 

 ضمن بررسی پژوهشدر اين  .استکرده  مشغولبه خود نیز را معاصر  ایشعرازجمله 

 زاوية ديد چند شاعر معاصر هبوط،داستان آدم و  نگاه اديان ابراهیمی به آفرينش

تا دريابیم  کنیم تحلیل میاين موضوعات  دربارةرا گرا و ... مدار، دينگرا، انسانطبیعت

 هایو از بخش ، چگونه از اين اسطوره بهره گرفتهتفاوتشاعران با مبانی فکری ماين 

 اند.  کردهی ياهچه استفادهآن  مختلف

بهشت تمام درختان میوة از  داد آدم و حوّا، به آنها اجازه پس از آفرينش خداوند

 باشندو از فريب شیطان برحذر بپرهیزند  شدن به يک درختاز نزديکو تنها  بخورند

ا از درخت معرفت نیک و بد، زنهار نخوری؛ امّ» که خوانیمدر تورات نیز می .(11)بقره: 

خالف بر. (31: 1)سفر پیدايش، باب  «هر آينه خواهی مرد ،زيرا روزی که از آن بخوری

آيات  طبقافتد.  آن اتفاق می ةاز میو لاوزديکی به آن درخت و تنهای ربّانی نتوصیه

ولى شیطان او را » :نبود حضرت آدم و حوّا کسی جز شیطان ةدهند، فريبقرآن روشن

زوال  و ملکى بى خواهى تو را به درخت زندگى جاويد وسوسه کرد و گفت: اى آدم! آيا مى

خطا مندی از عمر جاودانه  بهره برایآدم  ،براساس اين آيه. (311)طه: «راهنمايى کنم؟

هر  ... :به زن گفتو مار » :آمده استآدم و حوّا  ةدهندفريب دربارةدر تورات  کند. می

چشمان شما باز شود و  ،داند در روزی که از آن بخوريد بلکه خدا می ؛آينه نخواهید مرد

شود اين وسوسه سبب می. (9 -3: 1)سفر پیدايش،  «مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود

ممنوع نیز در قرآن و تورات  ةمیوبارة چیستی . دررا بخورند ممنوع ةمیو آنانتا 

 نیز ه است. مفسران توراتکردقرآن مستقیم به اين میوه اشاره ن ؛شودده میدياختالفاتی 

 ه انگور، عناب و گندم نیز اشار ها چونا به ساير میوهامّ ،داننداغلب آن را سیب می
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؛ های بسیاری شده استاين زمینه بحث های قرآنی در . در تفاسیر و داستاناندکرده

توانسته اين درخت میگويد که می چیستی اين میوه دربارة)ع(  پاسخ امام رضا ازجمله

: 3161)عمادزاده، های متعدد داشته باشد؛ زيرا با درختان اين نشئه متفاوت بوده استمیوه

برهنگی آنان است.  ،ممنوعه آدم و حوّا بالفاصله پس از خوردن اين میوةگناه نتیجة  (.95

فرودآورد. و هنگامى که از  )از مقامشان(ترتیب، آنها را با فريب اينو به» :فرمايد قرآن می

هاى دادن برگ[ بر آنها آشکار شد و به قرار انآن درخت چشیدند، اندامشان]عورتش

آنان  ،آيهطبق اين . (11)اعراف:  «کردند تا آن را بپوشانندشروع  بهشتى بر خود )درختان(

در قرآن نامى از  درخت ممنوع، از لباس بهشتى برهنه شدند. ةچشیدن از میو حضبه م

ت آدم و اى براى شخصیّ نشانه ،است ا هر چه بودهامّ ،نیامده استچگونگى اين پوشش 

)مکارم  اندامشان فروريخته است شده که با نافرمانى از حوّا و احترام آنها محسوب مى

آنگاه »...  صورت بیان شده است:در تورات نیز اين مطلب بدين .(331و 331: 3113 شیرازی،

های انجیر به هم  برگ از پس .چشمان هر دوی ايشان باز شد و فهمیدند که عريانند

از ديدگاه قرآن  ظاهراً .(1 -6: 1)سفر پیدايش،  «ويشتن ساختندخسترها برای  ،دوخته

ا در امّ ؛بلکه پوششى داشتند ،کريم، آدم و حوّا قبل از ارتکاب اين خالف برهنه نبودند

 «و آدم و زنش هر دو برهنه بودند و خجلت نداشتند.» :است آمدهچنین  تورات

ولی  ،کامالً برهنه بودند گناهآدم و حوّا قبل از  ،توراتطبق  بنابراين؛ (15: 1 )سفرپیدايش،

چشم خردشان باز  ،از درخت ممنوع دانش خوردند چونکردند و  زشتی آن را درک نمی

 شد و خود را برهنه ديدند و از زشتی اين حالت آگاه شدند.

شاعران معاصر تا  -3: ازاند عبارت ،اين جستار مطرح شده است درکه  هايیپرسش

در  ة هبوطثیر اسطورأتتحتآنان بیشتر  -1 اند؟ چه حد به اسطورة هبوط توجه کرده

کارکرد اين اسطوره  -1 اند؟نیز توجه داشته)تورات و انجیل( يا به ساير منابع  هستندقرآن 

 در شعر شاعران معاصر به چه صورت است؟  

قرآن و  ويژه تفاسیرهای مختلف، بهدر کتابة هبوط، عوامل و چگونگی آن باردر

ويژه شعر خاص در شعر و بهطورئله بهاين مسا امّ مطالبی نگاشته شده است،حديث، 

  .از اين نظر کاری بديع است ونشده  بررسیمعاصر 
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 جزئیات هبوط در شعر معاصر .2

 بسیار را اسطورة هبوط گوناگونی و زوايا هاشاعران مختلف از گذشته تاکنون بخش

، برخی از خويش و روش فکریبه پیشینة ذهنی هتوجالبته هر شاعر با ؛اند کردهبازگو 

  به دگرگونیهتوجبا . آنانستا دهکرتر های اين اسطوره را حذف و برخی را پررنگبخش

. در اندهای خود بهره جستهاز اين اسطوره نیز برای بیان ديدگاه مبانی فکری جامعه،

     های مختلف اسطورة مذکور را در شعر شاعران معاصر بررسی ادامه بازتاب بخش

 کنیم.می

 

 داستان آفرینش. 1 -2

های آسمانی تأثیر کتابتحت نیزتأثر از اساطیر کهن و ة آفرينش در شعر معاصر، مئلمس

آمیخته از يا درهمای جداگانه  گونهبه ،خود . هر شاعر بسته به نگرش فکری خاصاست

نظر خود گیرد تا مفاهیم مورد انی بهره میاسطورة آفرينش در اساطیر کهن يا کتب آسم

بیشتر متناسب ئلة آفرينش، به مس گراعنوان شاعری طبیعتبهنگاه سپهری، را القا کند. 

اساطیری با تمام عناصر طبیعت ارتباط  یانسان چونبا بینش اساطیری کهن است. او 

و بهشت نخستین را به آفرينش جهان از آب اشاره  ،ایاسطوره یو در نگاه کندمیبرقرار 

 در دهان طعم يک وهم سیب روزانه /سوزدة آب در حسرت عکس يک باغ میسین :کند يادآوری می

/ هايم نهايت ندارنددست امشب/ هوش رفتند از های مندر خطاب تو انگشت !ای هراس قديم /دارد

  (111: 3111) چینند میوه می های اساطیریامشب از شاخه

و باغ نمودی از  های کهن اسطورههای نخستین در  تواند اشاره به آبآب در اينجا می

های اساطیری بر موضوع آفرينش و روزهای نخست چیدن از درختبهشت باشد. میوه

بر آبی چین  :دهدحیات تأکید دارد. او گاه اسطورة آفرينش را بالفاصله با هبوط ارتباط می

 (115)همان:  افتاد/ سیبی به زمین افتاد

داند و خود را پیوسته به زمان ازلی و نخستین می، داردت ذهنی که سپهری با سیالیّ

زندگی گیاهی انسان در اسطورة آفرينش ايران  از آن حس آغازين جدا نشده است.

ن که تا زانو/ در خلوص مه است: آمدنیز در شعر سهراب اين چنین  )مشی و مشیانه(باستان 

  (116)همان:  کردشاخه پرهیز میهايم/ ذات هر رفته بودم/ .../ ديدم که از موسم دستنباتی فرو
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اشاره و سپس به گناه نخستین بشری شاعر ابتدا به نسبت خود با گیاهان اساطیری 

است  خواهند دوباره شاهد هبوط تلخ انسان به فرودست باشند؛ اين دارد. درختان نمی

حوّا وقتی  که است آمدهسورآبادی در تفسیر کنند. که از دستان شاعر دوری می

 شود مانع تا برد درخت شاخ در هوا می ،ای بچیندکوشد تا از درخت ممنوعه میوه می

 پیوندد.هرچند امر به وقوع می ،(1: 3165 )عتیق نیشابوری،

از را د انسان باستان و تول اسطورة آفرينش، اساطیر ايرانت انسان با محوريّنگاه شاملو 

خاطر همین شاعر به (.13: 3169 دادگی، )فرنبغ کند تداعی می هدو گیاه به هم چسبید

کند/ و من اکنون جز در تن من گیاهی خزنده هست/ که مرا فتح میپیشینة ذهنی گفته است: 

يک عطش يگر نه زمان و نه مرگ/ هیچدريغی که دتصويری از او نیستم/ من جزئی از توام ای طبیعت بی

  (313: ب 3191 شاملو،) کند!نیاز نمیمرا از سرچشمة وجود و خیالت بی

کند. ما تداعی مین عنوان گیاهان مردممشی و مشیانه را به در تن شاعر، گیاه خزنده

و من انسانی را در آن طبیعت  دهدمیشاملو انسان نخستین را بر انسان امروز ترجیح 

در  اامّ ،سطورة آفرينش به کتب آسمانی نیز توجه داردادر  ویکند. آغازين جستجو می

با طنین سرودی خوش کند:  های دينی نیز تفسیر خاص خود را ارائه میاشاره به بخش

اش بود/ فرياد  هايش جاودانگیبرتر بود/ مجاور و هم دم/ گرچه بال ةاش کنید/ که شیطان فرشتبدرقه

 )شاملو، کند دانست اين / غريو نومیدانه مرغی شکسته پر است که سقوط میاگر چه می« نه»کرد که 

  (335 الف: 3191

 داند و معتقد است حداقل در بین عصیان شیطان را ناشی از برتری او می وی

های ديگران امروز که تسلیم خواسته را از انسان سردرگم او شايدو  ها برترين بودفرشته

 )همان( ايمن است از دشنامِ کبودِ دار که سر به گريبان درکشدآن هرچند داند: برتر میشود،  می

آفرينش در شعر شاعران مذهبی بیشتر متأثر از کتب آسمانی است. در  اسطورة

ام/ و دشمن از من از گل آمدهخوريم: قرآنی، به اين شعر صفارزاده برمی نگاهترين نزديک

  (11 :3166) آتش/ در خاک / نور هدايت است/ در آتش/ التهاب فساد و فتنه

دربارة خاک و آوردن آن از . صراحتاً بیان شده استآفرينش آدم از خاک در قرآن 

انتخاب شده  هخاک آدم از مک کهزمین توسط عزرائیل در تفاسیر مختلف اشاره شده 

 )طبری، افتادهفاق و آفرينش او به دست پروردگار در جايی بین مکه و طائف ات است
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و فقط با وسعت واژة مفهوم قرآنی را پذيرفته  اينصفارزاده کامالً  (.15 و 11: 3151

  تا دنیای امروز را نیز دربرگیرد. است ، اسطوره را بسط داده«دشمن»

ما خاک بارور را/  اشاره کرده است:گونه اين ،گرمارودی هم به آفرينش انسان از خاک

  (311: 3151) نم آفريده استآفريد/ کوزه بی گل که با ما آدم می  ايم/ و اينک آنکرده سر خاک بر

بشری که  ؛با پذيرش اين بخش از قرآن، انسان امروزی را نیز نقد کرده استوی 

گويا شاعران در هراس از دنیای  اعمال و افکارش ماية سرشکستگی خاک شده است.

شاملو انسان  ،جويد زمان نخستین را بازمی ،اند. سهراب ها پناه برده امروز به اسطوره

کند و گرمارودی در همین راستا خاک را میمعاصر ساکت در برابر ظلم و ستم را نقد 

ا صفارزاده با نگاهی اجتماعی در يادآوری امّ ،شمارد شرمندة آفرينش نخستین می

همیشگی اين تقابل را سازد و  تقابل با دشمن را خاطر نشان می ،اسطورة آفرينش

 داند. می

 
 

نخستین گناه. 2-2

نافرمانی آدم و حوّا و چیدن میوة  همانگناه نخستین  ،های مقدسدر آثار دينی و کتاب

سپهری به تکرار  ل است.تأمقابل واقعهممنوعه است. در شعر معاصر نیز اشاره به اين 

ها، دستم میوه چید/ و اينک شاخة ترين باغدر نهفتهگونه اشاره کرده است: گناه نخستین اين

آشنايی است/ ... وسوسة چیدن در فراموشی  / عطش...تابی انگشتانم نزديک! از سرانگشتم پروا مکن/ بی

  (351: 3111) دستم پوسید

چیدن »دارد و بهشت را درنظر «هاترين باغنهفته» ظاهراً شاعر با اشاره به عبارت

 ذهن را به وسوسة شیطانی« وسوسه»واژة  ،اينبرهمان میوة ممنوعه است. عالوه «میوه

منجر شعر سهراب به بازسازی اين اسطوره  د. زمان اساطیری و سیالِکنرهنمون می

های اساطیری/ میوه هايم نهايت ندارند/ امشب از شاخهدست امشب»همچنین قطعة  شده است.

های اساطیری به کند. شاخهتکرار گناه نخستین را گوشزد می ،(111)همان:  «چینند می

دارد. در جايی ديگر نیز اشاره  همان بهشت آغازين و هايی ماورايی در دنیايی ديگرشاخه

از چشم ناپیدای خطا »گويد: و می داندمید خود را بر روی زمین حاصل گناه سهراب تول

 ،«جايم اينجا نبود»کند که  ه به اينکه در همین شعر تاکید میاين خطا با توج ؛«امچکیده



 133/ براساس شعر هفت تن از شاعران این دورهتحلیل اسطورة هبوط در شعر معاصر 

در شعر سهراب انسان  (.13)همان:  کند میمتوجه زمین  درهبوط به ناخودآگاه ذهن را 

اصل آمدنش را در اين عرصه، و هنوز هم در وسوسة خطاست؛ زيرا اقتضای وجودی او 

هر بار اين خطای نخستین ، خطا رقم زده است و چون زمان در شعر او اساطیری است

 تواند تکرار شود. می

کند و به تعريض، معرفی می عصیانی عظیمشاملو در چند مصرع، گناه نخستین را 

انسان ... : داند زدن به کار خدا میهلوتالش آدم و حوّا برای جاودانگی و کسب دانش را پ

اين شهريار بزرگ که در آغوش حرم اسرار خويش/ آرام يافته است و با عظمتِ عصیانیِ خود، به راز 

  (19 د: 3191زند )طبیعت/ و پناهگاه خدايان خويش پهلو نمی

و ديگر نیازی  ممنوعه به راز هستی پی برده است گويی انسان شاملو با چیدن میوة

مبنی بر چیدن میوة معرفت را نظر تورات  وی همین دلیل ؛ بهبه تکرار اين کار نیست

، است رسیدهبه عظمتی واال و استقالل دست يافته نوعی انسان به اين پذيرفته است. 

عت در زمان طبیعت برای کشف خود و خالف انسان شعر سهراب که در پهنة طبیبر

  ،کند اساطیری سیر می

   تو آگهی و تو تنها آورده است: چنین وگو با خداوند فروغ فرخزاد در بیتی در گفت

 دانی/ اسرار آن خطای نخستین را / تنها تو قادری که ببخشايی/ بر روح من صفای نخستین رامی

(3111 :61 ) 

پروردگار ممکن است.  از سویصفای نخستین تنها از طريق توبة انسان و پذيرش آن 

خواهد تا خطای نخستین را بر  ست که از خداوند می ا ای فروغ در اين ابیات نماينده

داند و هنوز  انسان ببخشايد. گويی نابسامانی دنیای امروز را نتیجة آن گناه آغازين می

 دن تاوان همان گناه نخستین است.انسان در شعر او در حال دا

 

 ممنوعه میوة. 2-3

گاه از سیب  با نگاهی آمیخته، شاعران اغلب ،ممنوعه در شعر معاصر چیستی میوة بارةدر

بودن آن اشاره و جنبة منفی آن گاهی نیز صرفاً به میوهگويند. و گاه از گندم سخن می

بیشتر از  بسیارعنوان میوة ممنوعه به« سیب»ه به بسامد توج البته؛ اندبرجسته کرده را

ات غرب و نگاه يهودی و مسیحی به ثیر ادبیّأتئله بیشتر تحتاين مس ظاهراً گندم است.
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از آنجا که در اشاره شد. در تورات میوة ممنوعه است که در بخش مقدمه نیز به آن 

میوه در ترين عامل مطرح شده است، جايگاه اين  عنوان کلیدیهبوط سیب به داستان

  :ل استتامت و هوس نیز قابلارتباط با جسمانیّ

ست از درخت معرفت در باغ عدن که در ا  سیبی ،مشهورترين سیب در فرهنگ غربی»

کند. در برخی تفاسیر سنت کالسیک و عبری، اين میوه عشق جنسی را تداعی می

واز سلیمان سه بار آمده که آدم و حوّا پس از خوردن آن به اين موضوع پی بردند. در آ

  (.31 -31: 1111)فربر،  «ياد شده است جنسی ةسیب با جنب

مثالً سهراب در در شعر معاصر اغلب میوة ممنوعه، نمودهای مختلف داشته است؛ 

دوباره در اين شعر، چیدن میوة  خلقیکند و با  معرفی می «میوة تاريک»شعری آن را 

چیدن از خود دور شد / دست او لرزيد، ترسید از درخت/ در جنون ممنوعه را بازسازی کرده است: 

  (313: 3111) شور چیدن ترس را از ريشه کند/ دست آمد، میوه را چید از درخت

ی يک بار هم به گندم و يا عنوان میوة ممنوعه معرفی کرده و حتبهبارها سیب را وی 

سوزد/ سیب روزانه در میباغ  سینة آب در حسرت عکس يکای ديگر اشاره نکرده است:  میوه

 (111)همان:  طعم يک وهم دارد /دهان

يا کسب  مبنی بر جاودانگی آدم و حوّا بار در دهان شاعر، وهم نخستینِ سیب هر

بر آبی چین افتاد/ سیبی به »د. در عبارت کنمعرفت را يادآوری و اسطورة هبوط را مکرر می

ابتدا به بینش اساطیری آفرينش جهان از آب اشاره و با آوردن  (،115)همان:  «زمین افتاد

کند. سهراب در بازگشت  بین آفرينش و هبوط بالفاصله ارتباط برقرار می «سیب»واژة 

و در کدام بیند: باز هم میوة ممنوعه را سیب می خود به زمان اساطیری و طاليی گذشته،

  (116)همان:  ورو شستیم؟سیب دست زمین بود/ که روی هیچ نشستیم/ و در حرارت يک

به معرفت و  رسیدنحوّا برای  و  ای به اشتیاق فراوان آدماشاره شايدحرارت سیب 

جاودانگی باشد.

جستیم/ تو حوض نقره جستیم/ سیب طال رو چیديم/ به  جستیم و وا ها»شاملو با آوردن عبارت 

داند که انسان را به خانة ی میسیب طاليی را همان سیب بهشتظاهراً  ،«خونمون رسیديم.

 لذا هبوط داده و داستان آفرينش نخستین را به پايان رسانده است؛ ،زمین ،اصلی خود



 111/ براساس شعر هفت تن از شاعران این دورهتحلیل اسطورة هبوط در شعر معاصر 

تری دارد. اين سیب اصل نمود مثبت شعرا شعر ساير از جااين اگر چنین باشد، سیب در

 رو بسیار ارزشمند است. اينسانی در زمین را ايجاد کرده و ازحیات ان

عنوان انسان نخستین خود بهداند و به گناه ممنوعه را سیب می میوةفروغ هم 

ة بازيگر / باغ را ديديم/ و از آن شاخة سرد و عبوسدانند/ که من و تو از آن روزنهمه میاعتراف دارد: 

    .(165و  161: 3111 )فرخزاد، دور دست/ سیب را چیديم

يادآور ، های قرآنی طبق آموزه« تومن و »ابیات اشاره به بهشت است و  در اين «باغ»

ها تمام ساده لوحی يک آن»در شعر  ،اينبراست. عالوه همراهی آدم و حوّا در گناه نخستین

های جاری خواهد ريخت/ و گیسوان کودکیش را در آب ...ها بردند/ و ديگر چگونه هقلب را با خود به قصّ

شاعر  ،(131: 3111)فرخزاد، «زير پا لگد خواهد کردسیب را که سرانجام چیده است و بويیده است/ در 

 باحیات بشر  شدن، از دوران نخستِزمان فريفته لوحی آدم و حوّا دربا اشاره به ساده

داند که بايد در زير پا لگدمال ممنوعه را سیبی می و میوة بردنام می« کودکی»عنوان 

سان نحال آنکه ا .را از بین ببرد شعر فروغ گناهکار است و بايد عامل گناه انسانِ شود.

صفارزاده نیز در اين  شعر شاملو با اين گناه گويی به بلوغ و تکامل دست يافته است.

آيا فاصلة انگشتان من تا درخت سیب  :مورد با يادآوری گناه نخستین و تکرار آن گفته است

يک رويش تمام شده چینم زند/ سیبی که من میچقدر است؟/ از ته دره، درخت سیب سوسو می

  (16: 3111) و در تابستان دو قرن بعد/ همچنان خواهد رويید... است/

تواند  هر شخص بارها می راسیب است و گناه نخستین  هدر نظر صفارزاده اين میو

  داند. را ممکن و تا حدی حتمی می و تکرار آن تيّبشر ةگناه را الزماو د. کنتکرار 

وجود اتفاق نظر  دربارة آنممنوع  ةعنوان میوکه بهی موردبعد از سیب بیشترين 

 همةممنوعه تاکید کرده و  بودن میوةبیشتر بر گندم ، گندم است. گرمارودیدارد

اندوه در شعری  . وی با ابرازاست مشکالت را ناشی از عمل آدم در آغاز خلقت دانسته

ست/ دانم/ زندگی داغیمی گويد: می ،«آه پدر اگر تو آن گندم را نخورده بودی»تحت عنوان 

  (331: 3161« )که پدر/ با همان دستان که گندم را چید/ بر پیشانی ما کوبید

سیب يا  بارةالبته در جايی ديگر نیز ضمن سفر در فضايی اساطیری ترديد خود را در

وگرنه گندم خورده است!/  آدم ای/ اگر تو گرسنهکند: گونه بیان می اين میوة ممنوعه بودنگندم

 (19: 3161) «سیب!
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شده است  فتهعنوان میوة ممنوعه پذيردر شعر اغلب اين شاعران، سیب به ،بنابراين 

 گرچهبه گندم اشاره دارد؛  بیشترخود  و تنها گرمارودی با نگاه مذهبی و سنتی خاصّ

 سازد.های دينی مطرح میثر از يافتهأمت همن گندم و سیب را بی شکِ

 

 اغواکننده. 2-1

بلکه قرآن با آوردن ضماير مثنی  است، در قرآن گناه اشتباه بر آدم و يا حوّا نوشته نشده

در تورات اين کند. معرفی می دهندة آنانداند و شیطان را فريبا مسئول میهر دو ر

 ؛کشد به سمت گناه میحوّا و سپس حوّا آدم را  ،و مار است نوشته شده گناه به پای حوّا

که شاعر هر بار  بینیم می ؛ لذامختلف استدر اين زمینه عاصر نیز منظر شاعران  پس

ثر از أشک متکند. اين تغییر و تحول ديدگاه بیمعرفی می متفاوت از قبلاغواکننده را 

 آشنايی شاعران معاصر با آثار نويسندگان غربی است. 

حیات،  گويد:می ،های غربی استثر از تورات يا ديدگاهأسهراب با نگاهی که ظاهراً مت

 (131: 3111) «حوّاست ةغفلت رنگین يک دقیق

شود. او خود را حاصل شعر سهراب يادآوری می اغوا بارها در و اين غفلت، اشتباه

کند  آشکارا بیان می «فانوس خیس»در شعر و داند که در آغاز رخ داده است خطايی می

کند. شايد صفت  اعالم میو سپس حضور خود را روی علف تاريکی  جايم اينجا نبودکه 

که سهراب ناخودآگاه گناه هبوط را به آن باشد تاريکی برای علف از اين جهت آمده 

ا را سهراب غفلت حوّ ظاهراً (.11 -11: 3111 )سپهری، دهددرخت ممنوعه نسبت می

 تر ديده است. پررنگ

نشان داده  ترن را در فريب آدم ابوالبشر پررنگشاملو با يادآوری هبوط، نقش شیطا

با چه عشق و گونه اشاره کرده است: اين ،و به شادی شیطان که حاصل اين موفقیت است

های رنگین کمان نشا کردم/ به ويرانة رباط نفرتی/ که شاخساران هر درختش/ انگشتی چه به شور/ فواره

  (11الف: 3191 کند )ای اهريمن شاد / اشارت میاست که از قعر جهنم/ به خاطره

وسوسه / به گفتن نه/ اين چنین/  تو را/ کدامین ابلیسآورده است: چنین هم ر جای ديگر د

 /ست اين؟ ترديدی /دهد؟ هشدار می گونهبدين/ از دام کدام اهرمنت /ست، ئی يا اگر خود فرشته /کند؟ می

  (11)همان:« آيی؟ فرود می/ شنايیآ که غربت را به جانب زادگاه /هاست گام صدای بازپسین قدم /يا خود



 113/ براساس شعر هفت تن از شاعران این دورهتحلیل اسطورة هبوط در شعر معاصر 

نشدن به درخت ممنوع، در اين ابیات با دستور الهی، مبنی بر نزديکنه گفتن به 

بودن ابلیس و مسائل آغازين به فرشته ،حالافتد. درعینشیطان اتفاق می ةوسوس

یطان بر آدم و حوّا آفرينش در متون مقدس هم اشاره کرده است. از نظر شاملو نقش ش

 داند.يک را جداگانه مقصر نمیهیچرو، نايچربد و ازمی

 در شعری ضمن ،گرچه به آفرينش و میوة ممنوعه توجه چندانی ندارد ثالثاخوان

پررنگ قلمداد  ،، نقش انسان را نیز کامالً در اين پیرویگراغواعنوان هبشیطان معرفی 

تا شدم  :سازدنوعی گناه آغازين را نیز همراه با نقش شیطان خاطرنشان میکند و بهمی

 (191 :3111) ارادتمند، اين شراب گلگون را/ هم مراد جبريلم، هم مريد شیطانم

در  کههبوط خود را نشان داد  ةلئ، نخست در مساو و پیروی از مريدی شیطان

ثر واقع شود. در جای ديگر اخوان با يادآوری نقش ؤنوعی متواند به می هم گناهان بعد

 با ملــوالنه و پر طعن خطاب عجبی/ /سحرگاه به خواب آمده بودم ابلیس دوش :شیطان آورده است

که شنیدم که تو را وسوسة توبه فريفت/ در دلت نیست دگر هیچ فروغ طلبی.../ ...گفت اگر راست بگويی 

  (131-133)همان:  که تو چوب و حطبی« آدم»و پشیمان نشوی/ نیستی بچة 

گويد. نقش شیطان آدم نیز سخن میبر اشاره به ابلیس از یات عالوهشاعر در اين اب

 نظر اخوان است. تاريخ در اين ابیات مورد طیدر فريب آدم پیش از هبوط و امتداد آن 

    ها طی قرنکدکنی هم نقش شیطان را در فريب نخستین و تکرار آن شفیعی

می که من پیش پا را ببینم/ درين کالمی برافروز نور خدا را/ .../ چراغ کالگونه آورده است: اين

  (95: 3111) های ريمن/ خدا در خسوف است و ابلیس تابان/ چراغی برافروز تا من خدا را ببینمروشنی

نسان از بهشت بر زمین وی در هبوط ا ثیرأتشیطان در حیات، ناشی از  نقش پررنگ

 ثر است.ؤرسازی منگاه انتقادی شاعر به جامعه نیز در اين تصوي ،اينبراست. عالوه

در بدايت کند: می در فريب بدوی آدم اين چنین بازگوگرمارودی نیز نقش شیطان را 

 (311: 3151) حیات/ شیطان پدرم را به اين چشمان اغوا کرد

ای در کار نیست؛ چشمانی مسحورکننده ا میوهامّ، شیطان است جاکننده در ايناغوا 

اصلی عنوان ودی نقش شیطان را در فريب آدم، بهگرمار ،ترتیباينو به فريبندآدم را می

 . سازدمطرح می شدهپذيرفته
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 برهنگی پس از نافرمانی. 2-1

 نخستین نتیجة نافرمانی و خوردن میوة ممنوع در کتب مقدس، برهنگی آدم و حوّاست

تمام کتب  ،ا در اصل برهنگیامّ ،هايی موجود استتفاوتروايت آن در جزئیات  که

که است . در قرآن آمده اندکردهمفسران نیز بررسی  راه ئلد. اين مسنامقدس هماهنگ

 (.11)اعراف:  سرعت با برگ درختان بهشتی خود را پوشاندندآدم و حوّا پس از برهنگی به

که آنان از برگ درخت انجیر پوششی برای خود است در سفر پیدايش دقیقاً اشاره شده 

اند. سپهری در اظهاراتی داشتهنیز در اين زمینه شاعران معاصر  (.1 -6: 1) ساختند

سوزد/ سیب  برگ انجیر ظلمت/ .../ سینة آب در حسرت عکس يک باغ/ میعبارتی آورده است: 

  (111: 3111) روزانه/ در دهان طعم يک وهم دارد

را با نوعی ذهن مخاطب به« وهم»همراه با « سیب»و « باغ»، «انجیر» هایواژه

وة نیز اشاره به خوردن می «برگ انجیر»کنند. لة هبوط و اجزای آن درگیر میئمس

ون گندم )يا چ»های بهشتی از آنان دارد: هريختن حلممنوعه توسط آدم و حوّا و فرو

های بهشت از ايشان هه شکم رسید، حالی آن حلگذشت و بسیب( به خلق آدم فرو

هايشان پیدا بود و از يکديگر شرم بماندند و عورتفروريخت و هر دو برهنه و عريان 

)طبری، « داشتند. پس هريک برگی از درخت انجیر بازکردند و بر عورت خويش برنهادند

زار پیش از در علف» در توضیح بیتمقدادی  د است.اين نکته در تورات نیز موک (.51:3151

آخرين  که معتقد است (115: 3111سپهری،) «شیوع تکلم/ آخرين جشن جسمانی ما به پا بود

وحوّاست که از آن  اشاره به زمان قبل از خوردن میوة ممنوعه توسط آدم جشن جسمانی

 )مقدادی، و از عريان بودن خود شرمسار شدند ندبردت نیکی و بدی پیبه ماهیّ ،پس

  جا نیز م و حوّا، در اينعنوان پوشش آده سهراب به درخت انجیر بهتوج (.11: 3111

 (311: 3111 )سپهری، گسترد اش را میانجیر کهن سرّ زندگیمشاهده است: قابل

انجیر پوشش آدم و حوّا اشارة مستقیم تورات به اينکه برگ  ،احیاناً در اين بخش 

 ه سهراب بوده است.توجبود، مورد

مرا است:  آورده چنینگناه،  او به از ارتکاب پیش در شاملو ارتباط گیاهان را با انسان

ها به پاکی و راستی/ بازگردان! مرا به دوران ناآگاهی خويش/ بازگردان تا علف ةدم/ به واحبه شهر سپیده

 (56د:  3191) جانب من برويند



 111/ براساس شعر هفت تن از شاعران این دورهتحلیل اسطورة هبوط در شعر معاصر 

آن از برهنگی خود قبل از خوردن  ست کهحوّا و  خبری آدماشاره به بی «ناآگاهی»

به جانب شاعر، اشاره به زمان . رويیدن گیاهان آگاه نبودندتورات  در کیدأتمورد ةمیو

هنگام نافرمانی نخستین،  که که در قصص قرآن آمده است چنان ؛قبل از گناه است

ا گناه امّ ،ها از دستشان مانع از اين کار شوندخواستند با فرار شاخهدرختان بهشتی می

رهنگی کردن گیاهان از آدم و حوّا بعد از گناه و بتواند به دوریمی همچنینواقع شد. 

يک حاضر نبودند از برگ خود به آنها بدهند و در کتب قصص اشاره داشته باشد که هیچ

اين بخش از داستان هبوط در شعر  (.1: 3165عتیق نیشابوری،  :ک.)ر قرآنی اشاره شده است

 با ديگرانسهراب و شاملو بیشتر از  است. ظاهراً مطرح نشدهساير شاعران معاصر چندان 

 اند.  آن بهره گرفته داستان آشنا بوده و در شعر خود ازاين بخش 

 

 هبوط و توبه. 2-6

ند و خداوند خطاب به شدبرهنه های بهشتی هچون آدم و حوّا به گناه دچار شدند، از حل

خداوند مفسران برآنند که . (311 )طه:3«بعضکم لبعض عدوّ اهبطا منها جمیعاً»آنها گفت: 

دهد و آنان را به خروج و میخطاب قرار، آدم و حوّا و نیز شیطان و مار را آيهدر اين 

آمد. در اثر هبوط، آدم به سرنديب و حوّا در جده فرود  دهد.هبوط از بهشت فرمان می

  تنهايی و  (.56: 3111 )بلعمی، ابلیس در میسان وارد شد و مار در اصفهان منزل يافت

از گناه خود  ،ها گريستندطوری که آنان سالرا بسیار آزار داد؛ به آدم و حوّا کسی،بی

با بخشش خداوند، جبرئیل به آدم محل فرود حوّا را گفت. آنان  درنهايتتوبه کردند و 

 (.311: 3161)عمادزاده،  در پی هم برآمدند و در عرفات يکديگر را شناختند

را اين وقايع در شعر معاصر به اشکال گوناگون بروز يافته است. سهراب هبوط انسان 

نوری به زمین فرود آمد/ دو جا پا کشد: بر زمین پس از گناه نخستین اين چنین به تصوير می

رفت؟/ تنها دو جاپا ديده می شد/ شايد خطايی پا های بیابان ديدم/ از کجا آمده بود؟/ به کجا میبر شن

  (311: 3111به زمین نهاده بود )

در اين نیز های آغازين بشر بر زمین خاکی پس از هبوط دعاهای نخستین و گريه

بینم/ من در اين تاريکی/ امتدادتر بازوهايم را/ زير بارانی می :ل استمأتابیات از شعر سهراب قابل

  (191)همان:  که دعاهای نخستین بشر را تر کرد

http://www.intjz.net/maqalat/t-hoboot.htm#_ftn25
http://www.intjz.net/maqalat/t-hoboot.htm#_ftn25
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بخشش گناه  برای آنها ها، خطای آنان و صدسال گريستنین انساننخستسهراب به 

قديم/ به های من در اين تاريکی/ در گشودم به چمن :اشاره کرده و در ادامه آورده است

  )همان( هايی که به ديوار اساطیر تماشا کرديم طاليی

به دوران پیش از هبوط اشاره دارد و بارانی که دعاهای  «های ديوار اساطیرطاليی»

گاه نیز شاعران معاصر، هبوط  کند، جز سرشک اندوه آدم و حوّا نیست.نخستین را ترمی

ا نیز با هبوط آدم بر زمین و اين نگرش خددانند. در را خاص آدم و حوّا و فرزندانش نمی

شدن در گناهان، به انزوا دچار شده است. شاملو از اين دريچه به هبوط نگاه کرده و غرق

امید بردة من، جبرکار و خوف انگیز نیست/ من و او به مرزهای انزوائی بیخدای مهربان بیگفته است: 

  (31د:  3191) ايم/ ای هم سرنوشت زمینیرانده شده

در  ،کندسرنوشت زمینی قلمداد میهرچند شاملو در اين بیت نیمة ديگر خود را هم

ا نیم شبی من خواهم رفت/ امّداند و به سفر از آن تاکید دارد: جای ديگر خود را از زمین نمی

  (11) همان:  اند از دنیايی که مال من نیست/ از زمینی که به بیهوده مرا بدان بسته

شدن رودها و رويیدن های منتهی به جاریز هبوط و گريهو حوّا پس اتنهايی آدم 

گريم/ در جوی تو / بر درگاه میوبه جست»گیاهان در اين ابیات شاملو هم نمود يافته است: 

جوی نیمة گمشدة خود، تنهايی آدم و وشاعر در جست(. 31ج:  3191) «آستانةدريا و علف

به زمین فرود آمد، آن را تیره و تار يافت. در تاريخ، شعری  آدم چون آورد.میيادا را بهحوّ

گويند به زبان سريانی بوده و بعدها به عربی ترجمه شده منسوب به آدم است که می

 شود: با اين بیت شروع میاست، است. اين شعر که در رثای هابیل سروده شده 

 هاـــــالدُ و من عَلََََیــــــرت البــــــتغیّ
 

 حــــــــرٌ قََبیـــــــَّهَ االرضِ مُغََبــــــفََوَجَ 
 

 (311: 3161عمادزاده، :ک.)ر  

 گونه بیان شده است:نظر آدم اين کدکنی، زشتی و تاريکی زمین دردر شعر شفیعی

: 3111) چو چشم خويشتن بگشود و رخسار زمین را ديد«/ آدم»آلود و/ زشت/ آمد زمین/ در ديدة غبار

161.)  

از فردوس و تالش انسان برای بازگشت به آن بهشت جاودانه و روزهای خروج آدم 

     به سرعت تا بهشت آدم واپس چنین تصوير شده است:  طاليی، در شعر گرمارودی اين



 111/ براساس شعر هفت تن از شاعران این دورهتحلیل اسطورة هبوط در شعر معاصر 

گردم/ تا لحظة گريزم/ با تالشی مذبوح/ چون رفتار سوسمار/ و از خانة يکايک پیامبران/ عصازنان برمیمی

  (11: 3116اکنون )

 ،آورددستگذشته بازگردد و بهشت آدم را به شاعر در تالش است تا بهدر اين قطعه 

 به اين هبوط هم محکوم است. او ا موفق نیست و گويا امّ

گیرد. شاملو انسان خداگونه را در کنار میپی های هبوط را در طبیعتسهراب نشانه

  کشد. میرخرا در شعر بهة خود گرايانداند و نگاه انسانخدا محکوم به هبوط می

هبوط و زمین در آن دوران در شعرش  ةاز اطالعات تاريخی خود دربار کدکنیشفیعی

 متأثر از نگاه دينی است.  گیرد و گرمارودی کامالً بهره می

 

 مرگ و برادرکشی. 2-1

الگوی برادرکشی است ن، کهنآخرين بخش از داستان هبوط آدم و حوّا از بهشت بر زمی

بررسی است. بسیاری از تفاسیر ین خطای انسانی بر روی زمین قابلعنوان نخستبهکه 

 دانند. يهودی مرگ را حاصل گناه نخستین می

و اگر شخص گناهی مرتکب نشود، هرگز نخواهد مرد...  گناهکاری است ةمرگ، نتیج»

فرشتگان خدمتگزار به حضور ذات قدوس متبارک چنین عرض کردند: ای پرورگار عالم 

چرا مجازات مرگ را برای آدم معین کردی؟ خداوند در پاسخ فرمود: من فرمانی سبک 

ابوالبشر خطا د که اگر آدم را نقض کرد هرگاه کسی از تو بپرسبه او دادم، او آن 

ماند يا نه، تو در  خورد، آيا تا ابد زنده و جاويد می درخت ممنوع نمی ةکرد و از میو نمی

: 3111)کهن،  «جواب او بگو که )الیاس( پیامبر خطا نکرد و تا ابد زنده و جاويد ماند

91.) 

نخستین مرگ به  ،آورد. در روی زمینگويا خطای بشری مرگ را به دنبال می

افتاده چه نويسد: گیرد. اين است که سهراب میيعنی برادرکشی شکل می ،بدترين شکل

پژواکی که شنید اهريمن/ و چه لرزی که دويد از بن غم تا به بهشت/ من در خويش و کالغی لب 

 (161 -163: 3111) نور/ شب دانايی ةتبر نقر تاريکی، حوض/ خاموشی و يکی زمزمه ساز/ تنة
 

 کدام به بخشی از اسطورةهر« يیدانا»و « کالغ»، «بهشت»، «اهريمن»های واژه

در « کالغ»آفرينش آدم و حضور او و همسرش بر روی زمین اشاره دارند. اهمیت واژة 

 ؛ کردن برادرش را از کالغی آموختآن جهت است که قابیل شیوة پنهان اين بخش از
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دلیل بارة در اسطورة قتل نخستین مرتبط شده است.ويژه ، کالغ با مرگ و بهروايناز

اختالف هابیل و قابیل و وقوع اين برادرکشی، بین مفسران اختالف است. از يک ديدگاه 

اين اختالف بر سر  ،داستان اختالف بر سر انتخاب همسر است و از ديدگاهی ديگر

ه هر دو برای فرمايد ک )ع( ذکر شده است. آدم آنان را راهنمايی می جانشینی آدم

خداوند قربانی انجام دهند. قربانی هرکس پذيرفته شد، حق با اوست. پذيرش قربانی نیز 

شد. در تفسیر سورآبادی چنین آمده از آسمان و سوختن آن مشخص میبا آمدن آتش 

هابیل گوسپنددار بود و قابیل برزگر بود و بخیل، هابیل بشد و در رمه بگشت. »است: 

های گندم و جوی که در وقت )خوشهورد و بکشت و قابیل بشد و جوال کََفََر گوسپند بهین بیا

قربانی هابیل  (.61:3165)عتیق نیشابوری،  «بیاورد و فروريخت کوفتن، کوبیده نشده باشد(

، محکوم به کندمیشود؛ چون با اخالص همراه است و قابیل که دورويی پذيرفته می

و ديگر به هیچ چیز  کندمیشمان قابیل را کور کینه چپس از اين ماجرا،  شکست است.

ه پس از اين د. بالفاصلشومی ششیطان راهنماي ،تصمیم به قتل برادر در انديشد.نمی

 و حیران به اين سو و آن سو  داردمیجنازه را بر ؛گیرد میاقدام، ترس وجودش را فرا

. نقش کالغ در (13 )مائده: شودرساندن به او مأمور میاينکه کالغ برای ياری رود. تامی

اساطیر در متون تفسیری در کتاب  .گرفته استتوجه شاعران قرارتان بسیار مورداين داس

 ای کالغ چنین آمده است:دربارة وجه اسطوره فارسی

نقش و معنای  ...  وهای ملل از عناصر مشترک حضور پرندگان در اساطیر و قصه»

شود. کالغ در  رنگ يا پررنگ مطرح می مشترک، کمای سمبولیک آنها، تقريباً در هاله

ای الشخور اساطیر همة ملل، با شومی و نحس و عزا سروکار دارد، از آنجا که پرنده

رخوردار است، همیشه در سمتی و از رنگ سیاه ب ...ای نسبتاً بزرگ داردهاست و جث

ای شیطانی هآن سوست، در خدمت وسوسه بختی درگیرد که شقاوت و تیرهمیقرار

که در  بودن کسیکند که به منفوربودن و غیرمنفوردالالنی عمل می است و چون

که  های غربی همیشه در خدمت زنی جادوگرخدمت اويند، توجه ندارد... . در قصه

ی عرب نیز نشان ات فارسی و حتدارد. در ادبیّشک زنی است از اقمار شیطان، قراربدون 

 (.151: 3111 )امامی، «ستا شومی و بدبختی و جدايی



 113/ براساس شعر هفت تن از شاعران این دورهتحلیل اسطورة هبوط در شعر معاصر 

دهد و اسطورة مرگ نخستین را با مرگ پیوند می «غراب» ،«رنگ مرگ»در اب سهر

آفتاب است و بیابان چه فراخ/ نیست در آن نه گیاه و نه درخت/ غیر آوای غرابان کند: را تداعی می

  (15-6: 3111) ديگر/ بسته هر بانگی از اين وادی رخت

را به برادرکشی نخستین و امتداد آن در تاريخ چنین ابراز شاملو هم اعتراض خود 

کار اوست/ و بستر فريب پدرم مگر به باغ جسمانی خفته بود/ که نقش من میراث اعتماد فريبکند: می

فاق/ به نظارگان تماشا/ اگر نگاهی/ از سر اترا / به ناگهان دريافتم/ با نیم گاه عمويم/ من اين همهاو/ کام

  (1ج :  3191) چون شیطانی ديگر/ اين هابیل ديگر را/ به جسمانی ديگراعتماد/ 

در روزگار خود نقد را آن  ةنخستین و برادرکشی آغازين، ادامدر اعتراض به گناه  او

، اوّلبود/ و قبر  اوّلکالغ قبرکن کند: گونه مطرح میصفارزاده نیز نقش کالغ را اين .کندمی

 (11: 3116) اندهای زشت قبرکن/ سپاه قابیلاه/ کالغهای سیقبر هابیل است/ کالغ

ین قبرکن و نخستدر ذهن داشته است و به دنبال  پرسشیها شاعر گويا از نخستین

دهند. اين مرگ اين چنین پاسخ می هايیپرسشین قبر بوده است. اساطیر کالً به نخست

آدم  راثیه ین شعر يا مرشود نخستمیکند و سبب  روند زندگی آدم و حوّا را دگرگون می

های خصیم/ در پیشگاه آدم بیش از همیشه/ از شرارت فرزندانش/ آن نطفه: و پس از آن بسرايد

  (11: 3111 )صفارزاده، ست و سرافکنده/ حوّا بايد/ در وقت غائله/ به عزا بنشیندخالق/ شرمنده

نسل گناهکارند و آدم  ماندة هماندارد که امروزه باقیاشاره صفارزاده گويا به افرادی 

  اند.را بیش از پیش شرمنده ساخته

گونه بیان لة هبوط اينئبرادرکشی در شعر گرمارودی نیز بالفاصله پس از طرح مس

 کند میان هابیل و برادر/ الفتی است/ فراسوی برادری/ که تنها خنجر/ حد آن را معین میشود: می

(3161: 19)  

کدام قابیل مرا ازپیش کشته  :آورد میو سپس نقش برجستة کالغ را در اين بخش چنین 

  (311: 3116 گرمارودی،موسوی)؟ ها نفرت دارمدنیا آمدم/ از کالغ  که چون به است/

شاعر با بیان اين ابیات به مفهوم و مضمون اجتماعی اسطورة هابیل و قابیل اشاره و 

)همان:  جنگیم تا فردا بمانیمما از تبار زمانیم/ امروز میکرده است: مظلومیت هابیل را يادآوری 

113) 

يعقوب آدم او سپس اسطورة هابیل و قابیل را با يوسف و برادرانش تطبیق داده است: 

      اند و/ قابیلیان بسیار/ و اگر قابیل را ها يگانهديگرست/ برادران قابیالنی ديگر/ اکنون نیز/ هابیل



 11، شمارة پیاپی 1331، بهار و تابستان 1، شمارة 6 ادب فارسی، سال / 111

: 3161 )گرمارودی، کشندای/ برادر میمايهانگیزة هیچ جانا بیانگیزة قتل برادر بود/ امروز امّ جويیجفت

335)  

تا به دنبال انگیزة برادرکشی در اسطورة  است نگاه به جامعه، شاعر را بر آن داشته

ای انگیزهآنکه شود، بیا امروزه برادرکشی تکرار میامّ دريابد،هابیل و قابیل باشد و آن را 

    تأثیر قرآن و کامالً تحت ،داشته باشد. صفارزاده و گرمارودی در اين بخشدرپی

 ند.کنهای دينی هستند و با همان نگاه قرآنی ظلم و ستم جهان امروز را نقد میآموزه

 

 نتیجه .3

دهد که اغلب شاعران اين دوره با  بررسی اسطورة هبوط در شعر شاعران معاصر نشان می

رو، نگاهشان با شاعران کهن متفاوت اند و ازايناستفاده از آنبه نقد اجتماعی پرداخته

شود: در بحث توان گفت از بررسی شعر معاصر اين نتايج حاصل میاست. در کل می

ه دارند؛ و نگاه شیطان به آفرينش آدم توج آفرينش، اغلب شاعران به اختالف آغازين

اند. منشأ گیاهی انسان  ساطیر ايران باستان هم اشاره کردهالبته به اسطورة آفرينش در ا

 از اين اساطیر سرچشمه گرفته است. سهراب به اين مسئله بیش از ديگران توجه دارد.

های دينی، همان نخستین اشتباه آدم و عامل هبوط را متأثر از آموزه تمام شاعران،

اند و گاه نیز تنها از گناه ره کردهدانند که گاه مستقیم به آن اشا چیدن میوة ممنوعه می

اند. نقش گناه نخستین از زندگی بشری هرگز جدا نشده است. دربارة نخستین حرف زده

    نیز اگرچه در قرآن صراحتاً به نوع میوه اشاره نشده است، شاعران  میوة ممنوعه

هم به سیب  های تورات و نیز نگاه انديشمندان عارف،تأثیر تفاسیر قرآنی، داستانتحت

تأثیر ادبیات غرب، حالت ا سیب تحتاند، امّدادهقرارو هم گندم را مدنظر  اشاره کرده

تری در اشعار شاعران يافته و بسامد بیشتری داشته است. اغواکنندة اصلی هم در نمادی

تأثیر مستقیم شیطان بر شعرمعاصر شیطان است؛ البته گاهی شاعران با الهام از تورات، 

های فريب آدم به چشم»يا « غفلت رنگین حوّا»اند؛ وقتی از را نیز گوشزد کردهحوّا 

 گويند.  سخن می« معشوق

شکل غیرمستقیم مطرح شده و تین گناه در شعر معاصر کامالً بهبرهنگی پس از نخس

تنها به درخت انجیر با نگاهی نمادين اشاره شده است يا گاهی شاعران، باز هم متأثر از 



 111/ براساس شعر هفت تن از شاعران این دورهتحلیل اسطورة هبوط در شعر معاصر 

کشند که تلويحاً بخشی از تورات را در ای غربی، ناآگاهی پیش از گناه را آه میهآموزه

کنند. حضور آدم پس از هبوط در زمین و توبة وی نیز در شعر اين زمینه يادآوری می

اند و معاصر منعکس شده است که شاعران اغلب به تنهايیِ پس از هبوط اشاره کرده

رشان منعکس شده است. شاملو هبوط آدم را سبب های نخستین آدم و حوّا در شعگريه

داند. اسطورة برادرکشی نیز در شعر معاصر نمود پررنگی  تنهايی و انزوای خدا هم می

کند که در اين بخش، به نقش نمادين کالغ نیز دارد و در امتداد هبوط خودنمايی می

شده است. در بین  مند ت توجه و مبانی انتقادی جامعه از اين بخش اسطوره بهرهشدّبه

چند شاعری که در اين مقاله شعر آنها بررسی شده است، اسطورة هبوط در شعر اخوان 

دارد که ظاهراً متأثر از نگاه حماسی و اساطیری او به ايران باستان است که  اندکینمود 

طورکلی شاعران معاصر هر گونه مطالب بپردازد. بهکمتر به او فرصت داده است به اين

ملی و  اند و با برقراری ارتباط بین اساطیرای بازسازی کردهگونهاين داستان را بهجزء 

نوعی هماهنگی بین اين دو دسته از دينی قبل از اسالم با اساطیر دينی پس از اسالم، به

اند. بیشترين استفادة شاعران معاصر از اين اسطوره با نگاه ملی و اساطیر دست يافته

 . برای نقد مسائل روز استدينی در اشعارشان 
 

 نوشتپی

 .ايددشمن ديگر برخی شما با از برخی که آيید فرود همه اکنون فرمود خدا آنگاه.3
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