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 چكيده

 نهـا گيري آتأثير نگاه رمانتيك بر نوع و ميزان توجه شاعران معاصر به اسطوره و چگونگي بهره
اسطوره و البته . شودهش دربارة آن پژو ل مهمي است كه بايدئاي، از مساهاي اسطورهاز روايت
ة بــر جنبــســازي در شــعر رمانتيــك، جايگــاه خاصــي دارد؛ عــالوه شــكني و اســطورهاسـطوره 

طلبـي  خواهي و تحـول گري و نيز دگرگونيانقالبي و مبارزه ةزيباشناختي اسطوره، ايجاد روحي
اين پژوهش در . ل رويكرد شاعران رمانتيك به اسطوره دانستئتوان از دالدر ميان مردم را مي

 -اسـي هـاي سي او از ظرفيت ةگيري ويژپي تبيين نگاه رمانتيك احمد شاملو به اسطوره و بهره
  دهــد تغييــرات شــاملو در برخــي و نشــان مــي ليــل محتواســتتح ةاجتمــاعي آن، بــه شــيو

هاي او، براساس مباني نظـري مكتـب رمانتيسـم قابـل     سازياسطورهخشي از ها و نيز باسطوره
هـاي رمانتيـك   ها به اسطوره و برخي مؤلفهبه تبيين نگاه رمانتيستدر اين راستا  .توجيه است
   .ستا گيري او از اسطوره پرداخته شدهتحليل چرايي و چگونگي بهرهيز نو  ،شعر شاملو
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  مقدمه - 1
 ترين معنا، نوعي سرگذشت يا داستان است كـه معمـوالً  ترين و معموليبه ساده 1اسطوره

و ادبيـات ابـزاري    )114: 1384 زرافـا، ( شـود النوع و موجودات الهي مربوط ميبه خدا يا رب
 ةرويكرد ادبيات به اسـطوره و رابطـ   ).4: 1384كوپ، ( بخشدمي ها را تداوماست كه اسطوره

پـس از ظهـور   . است هاي مختلف و در مكاتب ادبي گوناگون يكسان نبودهدو، در دورهاين
و سـپس در  ) ويـژه در رمانتيسـم  هب(مدرنيسم در هنر و ادبيات، در برخي از مكاتب ادبي 

در اين . استيات به اسطوره تغيير اساسي يافتهرويكرد ادب ن،مدرپسا ةروزگار روايي انديش
خاصي به اسطوره نگريسـته و از همـين    ةلي به گونئها، هر نگرش و هر مكتب به دالدوره

كه ارجاع صريح و يا ضـمني بـه    درحالي مثالً. استمتفاوتي از آن بهره برده ةرو نيز به گون
هاي ادبي است، ها و مكتببرخي گونه از ابزارهاي رواييا، الگوهاسطوره و استفاده از كهن

هـاي اصـلي    با بازسازي اسـاطير و قـرار دادن شخصـيت    و سوررئاليسم 2رئاليسم جادويي
 .اندروايتي نمادين از اساطير پرداخته ةبه ارائ ،داستان در فضايي سورئاليستي

بـه  اي است كـه  زدهانسان زمان ةن دلهرحضور پررنگ اسطوره در جوامع امروزي، مبي
هـاي  انسـاني كـه در هجـوم مطلـق     ؛)47: 1387ترقـي،  ( انديشدنيستي و مرگ خويش مي

ديـرين از   بشـرِ  ةهـاي شـاعران  روايـت  آورعلمي، به دنبال خنكـاي خلسـه   ةخوردشكست
انتقال متنـي   ةعامل ديگر پيوند ادبيات و اسطوره، البته مسأل. رويدادهاي پيرامونش است

: 1384 پـور، كهنمـويي (هاي پيش از خود دارد ه هر متن با متناست؛ ارتباطي ك 3و بينامتني
تـوان بـه همـين بينـامتني     متون ادبي مـي  ةاين اساس، حضور اسطوره را در هم بر. )186

  ). 187 :همان( هاي پيشيناي نو و نمونهبينامتني تصاوير اسطوره: ارتباط داد
يكـي  «: متمايز دارد ةدو مرحلشكل ثابتي ندارد،  توجه شاعران به اسطوره، كه اساساً 

دهـد و بـازگو   گيرد و اسطوره را شـرح مـي  اسطوره قرار مي ةاي كه شاعر زير سلطمرحله
كنـد، بـه آن   در آن دخـل تصـرف مـي   رود، اي كه از آن فراتـر مـي  كند و ديگر مرحلهمي
خـدمت   جا ديگـر اسـطوره بـه   در اين. سازدني براي شعر خود ميافزايد و از آن ابزار بيا مي

  ). 113: 1386 موحد،( »شاعر است و نه شاعر در خدمت اسطوره
                                                 
1. myth  
2. Magic Realism  
3. intertextualite  
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گيـري از  شاعران و نويسندگان رمانتيك براي خلق معنا و فرم اثر ادبيِ خود بـه بهـره  
در بيشتر موارد به حالـت دوم، يعنـي بازتـاب اسـطوره      - ه اسطوره به هر دو حالت يادشد

البته اين خود  .بسيار تمايل دارند - جديد ةهمراه با تغيير و دگرگوني و حتي خلق اسطور
تـر  روست كه رمانتيسم در اساس با دگرگوني و تغيير و تحـول و بـه تعبيـر درسـت     از آن
زمان با ورود به پگاه مدرنيته و همگـام بـا   ، همجدهميدر قرن ه. شكني همراه استسنت

ز زندگي، نگرش اه نگاه به آنچ و انديشيدن ةشيو انسان غربي،وضع زندگي دگرگوني كلي 
اي در سـطح كـالن جامعـه دچـار تغييـر و      گونه به آمد،برمي پيشامدرن و باورهاي انسان

و ازجملــه  كــه انديشــمندان آوانگــارد )165: 1371، يسيدحســين( دگرگــوني بنيــادي شــد
 ةانانديشـ مجـز حاضر به پذيرش اصول فرسـوده و  ديگر  ،نويسندگانهنرمندان، شاعران و 

  )1(.ودند و به اصالح اساسي انديشيدندنبهاي پيشين دي به سنتو پايبنكالسيك 
  

  رمانتيسم و اسطوره  - 2
 .كردنـد مي بسيار تأكيد آثار ادبيبر استفاده از اسطوره در  كرمانتيشاعران و نويسندگان 

دانـد، معتقـد   مـي » شاعران بزرگ و رمانتيسم ةهم« پردازي را ويژگيولك كه اسطورهه رن
ـ اي از جهـان ارا د تفسيري مطلقاً اسـطوره يدنكوشمين اين شاعرا است جعفـري،  (د ه دهنـ ئ
كه جاتا آن ،شتندبر استفاده از اسطوره تأكيدي افراطي دا لگلبرخي نيز چون ش .)294: 1378

براي درك بهتر نگاه ويژه و متفـاوت   .)259 :همان( است اسطوره خود شعر گاه معتقد بودند
  )2(:دمهم يادآوري شو ةاست چند نكتها به اسطوره، بهتر رمانتيك

گذارنـد و بـه رهـايي او از    ها هم به نبوغ فردي شاعر و نويسنده احترام ميرمانتيك - 1
 انديشند سازد، ميهنري او را محو و تار مي ةقيدوبندهايي كه هويت منفرد و شخصيت ويژ

ـ رأي او ارزش قاو هم براي آزادي، رهايي و اصـالت اراده و   ،)74: 1373 هالل،غنيمي( انـد و   لئ
كـه   آنگـاه  هوگـو ويكتـور  . دهنـد اجتمـاعي بهـا مـي    - به رهايي او از قيدوبندهاي سياسي

قواعـد ادبـي و هنـري را     ةنامد، هم آزادي از سـلط خواهي در ادبيات ميرمانتيسم را آزادي
توان يم .)260: 1378جعفري، ( دارد و هم آزادي از قيدوبندهاي اجتماعي و سياسي را درنظر

هـا و  ينش ارزشها و تالش بـراي آفـر  قواعد و سنت ةگفت رمانتيسم يعني رهايي از سيطر
   .رمانتيسم يعني آزادي و آفرينش: هاي تازهجمله خلق اسطورههاي نوين و ازسنت
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هـاي ملـي خـود و ادبيـات     افسـانه  ]ها واسطوره[، در بسياري از مواردها رمانتيك - 2
 دهنـد را اسـاس كـار قـرار مـي     ]نـوين  ةهاي خودآفريداسطورهو حتي [ معاصر ديگر ملل

  .)178- 179: 1371 ،يحسين سيد(
قهرمـاني را از ميـان    ،»انسـان كلـي  «براي توصـيف   كه هنرمند كالسيكدرحالي - 3
اي  جاي اين قهرمان افسانه شتن را بهگزيد، هنرمند رمانتيك، خويها و اساطير برميافسانه

، مساوي پنداري اسطوره خود .)180 :همان( دهدوعان خويش قرار مينهم ةگذارد و نمونمي
  .تا جايگاه اسطوره خويشتنفرابردن  است با 

و همين نيز آنهـا را   )178- 179 :همان( دهندمي بسيار بهاهام هنري ببه اها رمانتيك - 4
  .كند د اسطوره بيشتر نزديك و تشويق ميبه استفاده از زبان و فضاي مبهم و رازآلو

رمانتيسم، نوستالوژي است و آويختن به دامان خيال، رؤياي  ن،به تعبير آيزايا برلي - 5
افتـاده، خاصـه در شـرق و در    زدن در جاهايي پرتبخش، احساس بيگانگي و پرسهمستي

هاي ها و روايت، كه همين نيز آنها را به روزگاران، شخصيت)43: 1385برلين، ( اعصاري دور
شود، ها ديده ميهايي مانند آنچه در اسطورهها و روايتخلق شخصيت اي و حتياسطوره

     .سازدشيفته مي
و » روح ملـي « ةايـد  ةها سـخت دلبسـت  اگر اين اصل مهم را بپذيريم كه رمانتيك - 6

آنهـا   ، اين واقعيت را كه در شـعرِ )29: 1387كاپلستون، ( )3(اندنمودهاي اين روح، مانند زبان
گيـري رمانتيـك از   هايي از دلبستگي به فرهنگ و زبان ملـي و بهـره  گاه رگه، )نثر و نيز(

شـود،  ديـده مـي   -  يا بـدون آن  تغيير و تخريب اب - اي قومهاي حماسي و اسطورهمايه بن
  .خواهيم كردتر باور آسان
جوهر نگـرش رمانتيسـتي    ةهنگام بحث دربار ،هاي رمانتيسمريشهآيزايا برلين در  - 7
هـا وجـود   اي از واقعيـت مجموعـه «كه جوهر نگرش سنتي اين است كه  درحالي: گويدمي

  : ها اين دو گزاره است، جوهر نگرش رمانتيك»بايد به آن تسليم شويمدارد كه 
 سـت هاآفـرينش ارزش هـا نيسـت،   شناخت ارزش ،آورددست مي آنچه انسان به) الف

بـرلين،  ( سـازدش چنان است كه خود مـي كم تا حدودي، دست ،جهان او)4(؛)ناپذير خلل ةاراد(
1385 :193 -192.(  
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و ) كننده درك: فاعلِ شناسا( 1سوژه - در مسير شناخت واقعيت و جهان، بين انسان) ب
جـا  در اين« كـه اساسـاً  اي وجود نـدارد، چرا ، فاصله)شده درك: مورد شناخت( 2ابژه - جهان

  ). 194- 195: انهم( »راندو ميچه هست فاعل است كه خود را به جلمفعولي وجود ندارد، هر
ها در پاسـخ ايـن پرسـش كـه انسـان      كم برخي از رمانتيكدوم، دست ةبراساس گزار

كنـد و بـه   درك تواند واقعيت و جهان را كه فرايندي از خودآفريني مداوم استچگونه مي
آنكه قاطعانه تمايزي ميـان خـود در مقـام فاعـل و واقعيـت      بي ،شناختي از واقعيت برسد

حسن اسـطوره در  . است توسل جستن به اسطورهگفتند تنها راه براي اين كار، گذارد، ميب
توان واقعياتي جديـد را  آن است كه در عين ابهام ذاتي و عدم قطعيت مبنايي، همواره مي

حـال قـادر اسـت آن    اسطوره در دل خود چيزي ناروشن دارد و درعين. در آن كشف كرد
توانند مخاطب را بـه تصـاوير ديگـر رهنمـون     بگنجاند كه ميچيز ناروشن را در تصاويري 

ـ شـده قا نيز از آنجاكه رمانتيسم بـه ادراك واقعـي و ازپـيش سـاخته    و رو،  از اين. شوند ل ئ
هاي نو اسـت و اسـطوره نيـز بـا ابهـام ذاتـي خـود بـه         نيست و به دنبالِ ساختن واقعيت

ي خلـق كنـد، رويكـرد    هـاي جديـد  كند كه خـود تصـاوير و واقعيـت   مخاطب كمك مي
  . نمايدپذير مي سازي توجيهها به اسطوره و البته اسطورهرمانتيك رمانتيست

ـ  ،هاي متعددي به بازتاب اسطوره در شعر شـاعران معاصـر  تاكنون در پژوهش ويـژه  هب
  سـرود   ،)1381پورنامـداريان،  ( سـفر در مـه  هـاي  در كتـاب : است پرداخته شده ،احمد شاملو

 ةبه حضور چند اسطور) 1384سالجقه، ( ها كاشي ةاميرزاد و )1388عت كاشاني، شري( قراريبي
خـارجي  ادبـي  هاي حضور اسطوره«هاي در مقاله. است برجسته در شعر شاملو اشاره شده

در شـعر سـياوش    بازتـاب اسـطوره  «و  )1390اكبرپـور،  علوي و علي(» در شعر معاصر فارسي
به توصيف چگونگي بازتاب اسـطوره در شـعر    )1388لي، پور آالشتي و اسماعيحسن( »كسرايي

جوكار ( »شاملو شعر در ترسايي مضامين و عناصر«هاي برخي از شاعران معاصر و در مقاله
خـادمي  ( »گـذاران در شـعر شـاملو    نمودهاي اساطيري انبيا و آيـين «، )1390و عارف زريجي، 

بررسـي تطبيقـي   «، )1379نـي،  امي( »هـاي شـعر شـاملو   گذري بر اسطوره«، )1386كواليي، 
امامي، ( »هاي شاملواسطوره«و  )1389ميرقادري و غالمي، ( »اساطير در شعر شاملو و أدونيس

ـ  در اين پـژوهش . است به بازتاب اسطوره در شعر شاملو پرداخته شده ،)1384 ه برخـي  هـا ب
                                                 
1. subject  
2. object  
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 ةغلبـ (املو اي شـعر شـ  هـاي اسـطوره  مايه ايراني بودن بيشتر بنهاي كلي، ازجمله غيرنكته
با اين حال، تاكنون پژوهشي كه بـه تحليـل و تبيـين    . است اشاره شده )هاي سامياسطوره

تخريـب سـاخت و معنـا،    ( شكنيگيري او از اسطورهنگاه رمانتيك شاملو به اسطوره و بهره
) اي و اسطوره با تاريخ يا داستانهاي اسطورهآميزي روايت زدايي از آن، درهمتقدس تغيير و

 )5(.اسـت  بپردازد، انجام نگرفته - برمبناي نظري مكتب رمانتيسم - سازي رمانتيكاسطورهو 
و تـالش   ها بـه اسـطوره  رمانتيك ةنگارندگان با توجه به همين ضرورت، با تكيه بر نگاه ويژ

و  ،هاي مدرن از سويي هاي كهن و آفرينش اسطورهها براي تغيير ساخت و تفسير اسطورهآن
آليستي از ديگرسو، به تحليـل چگـونگي   ايده ةن نگرش با اصول نظري فلسفپيوند متقن اي

هـاي رمانتيسـم   هايش از مؤلفهبه عنوان شاعري كه سروده - بازتاب اسطوره در شعر شاملو
  .اندسازي او را تفسير كردهشكني و اسطورهاند و اسطورهپرداخته - تهي نيست

  
   اسطورهنگاه رمانتيك شاملو به  - 3

مشروطه، اعتراضي بود عليه ادبيات ايستا و سخنان تكـراري   به ادبيات عصر سمرمانتيورود 
آرام  اين حس اعتراض و تالش براي ايجاد انقالب ادبـي، آرام . )65: 1386جعفري، ( پيش ةدور

از بزرگـان شـعر   جمله احمد شـاملو رسـيد و او كـه    ة پس از مشروطه ازبه شاعران برجست
آثار ادبي  ةمطالع. يي از اين ميراث انديشگي شعر مشروطه بهره بردبه نيكو )6(ت،اس فارسي

هاي سوم تا پنجم قرن حاضر، دهد كه در دههوضوح نشان مي معاصر فارسي، اين نكته را به
ايـن گـرايش كـه از    . اسـت  شاعران و نويسندگان ايراني به رمانتيسم چشمگير بودهگرايشِ 

ريشــه در  ،و از سـوي ديگــر  ،دمـي اســت هــاي مربرخاسـته از شكســت نهضـت   ،ســويـك 
هـاي روشـنفكرانه   احساس فروپاشي آرمـان  و نيز تحوالت جديد يا مدرنيته ازسرخوردگي 

اند كه آنها دريافته. استدارد، نگرش شاعران و نويسندگان ايراني را به اسطوره متحول كرده
ايجـاد جـذابيت    براي تغيير وضع موجود و مردم براي تحريك احساسات ملي و برانگيختن

آورند و از قدرت آنها در  اي رويهاي اسطورهمايهتوانند به بن هايشان ميشاعرانه در داستان
وجـه نبايـد از آن   بسيار مهمي كه به هيچ ةنكت. پرورش معاني و اهداف خود استفاده كنند

تمـام  همچـون   - گيري اين شاعران و نويسندگان از اسطوره غافل شويم اين است كه بهره
هاي مدرن، اسطوره سازي و خلقاسطوره ةوسيلبيشتر به - شاعران و نويسندگان رمانتيست

مواردي هـم   ي كهن، گاه همراه با تغيير و تخريب آنها و درهابازآفريني و بازسازي اسطوره
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 اثر يحيي قريب »خون سياوش« است؛ مانند آنچه در اي بودههاي اسطورهدرآميختن روايت
مهدي  ةسرود »و آدمك ان هشتموخ«، )1357( ارسالن پويا ةنوشت »آرش شيواتير« ،)1362(

  .شودنوع ديده مي هاي احمد شاملو و آثاري از اين، سروده)75- 92: 1386( اخوان ثالث
يـا آثـار هركـدام از شـاعران و      - توان قاطعانه گفـت كليـت شـعر شـاملو     كه نميينبا ا

جايش  هاي رمانتيسم غربي در همهمؤلفه يك است و تمامرمانت اساساً -  نويسندگان يادشده
تفصـيل از آن سـخن   شود، اما در كنار رويكرد رمانتيك به اسطوره، كه در ادامه بهديده مي

هـاي آن  توان در برخي بخـش  هاي رمانتيسم را نيز ميگر مؤلفهخواهيم گفت، برخي از دي
انساني و البته فردي به عواطف  كه عموماً هاتيكنرماشاملو، همانند  كهازجمله اين. داد نشان

يكـي از   نـايي غشعر و  )63: 1373هالل، غنيمي و 178- 179: 1371، يسيدحسين( كنندميتوجه 
، )79: 1376فورسـت،  ( اسـت  شـان هنـري جنـبش   هايزيباترين و شكوهمندترين دسـتاورد 

، ، غناي احسـاس و در سراسر شعرش )106: 1383 تسليمي،( »درگير عواطف رمانتيك است«
كنيم كه رنـگ   مهم توجه ةالبته بايد به اين نكت. خورد بشري به چشم مي ةهيجان و عاطف
حـال و هـواي   كه درحالي ؛هاي مختلف شاعري شاملو ثابت و يكسان نيستعاطفه در دوره

در  ،)96: 1381پورنامـداريان،  ( سـوزناك اسـت   رمانتيـك  ،شـده هاي فرامـوش آهنگ هاينظم
شاملو در  عاطفي شعر عاشقانه وو  شودمي كاسته احساسمطلق  ةاز غلب ،هاي بعديمجوعه

از و از مرگ گفـتن كـه   انديشي مرگكه يا اين .گيردكنار شعر متعهد و اجتماعي او قرار مي
ايـن نـوع اشـعار را مكتـب      اي كـه گونـه  بـه  -  اسـت هاي فراگير شـعر رمانتيـك   مايهدرون

از جامعه و  ويژه آنگاه كههب ،شاملو نيزدر شعر  -  )84: 1378 فـري، جع( نداهشعرگورستان ناميد
در براي نمونه شـاملو   .دشوميديده  ،استخاطر  آزردهاجتماعي پيرامونش  - اوضاع سياسي

 ةدغدغـ  ،اي فلسـفي دارد مايـه درونكه ) 564- 569: 1387( »از مرگ من سخن گفتم« شعر
. كشدميبه تصوير  )592: 1384 سالجقه،( شاعرانهزيبا، با زباني  يت پذيرشأرا در هي» مرگ«

جستن او از دوري ةانگيزه و انديش ةدهند ستايي شاملو در اصل توضيحانديشي و مرگمرگ
 نامردمــان اســت و» هــادنيـاي رجالــه « بــدرود گفــتن اش وزيسـتگاه نامهربــان اجتمــاعي 

در پرتـو نگـاه   كه زيند، چراگياب خود برمنتخشاعر مرگ را به ا. )262: 1388 كاشاني، شريعت(
حتي در برخي موارد،  .در راه رسيدن به هدف و عقيده، مرگ نيز دلپذير استرمانتيك او، 

  :ي داردآميزبرخورد تحقيرشاملو با مرگ 
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  بيهوده مرگ
  تهديدبه

  دراندچشم مي
هاساعت ما به حقيقت  

    .)604: 1387 شاملو،( ايمنداده شهادت
كه با نوميدي بـه   نيست» باختهمعنا« نااميد و د برخي از شاعرانِشاملو ماننمجموع در

  . كندقيمتي زندگي ر نيست به هرضحاراست اين است كه او بلكه  ،دنبال مرگ باشد
هاي رمانتيسم در شـعر شـاملو و البتـه توجـه بـه نكـات       باور به حضور برخي از مؤلفه

ايـن واقعيـت را كـه گـاه در شـعر      وضعيت اسطوره در رمانتيسم، پـذيرش   ةيادشده دربار
در شعر او . نمايدتر ميشود، آسانسازيِ رمانتيك ديده ميشكني و اسطورهشاملو، اسطوره

هـا و  بسـياري از تصـوير  . اسـت  بسياري از مضامين شعري با كمك اسطوره پرداخته شـده 
زبـان،   عري او بـه نـوعي از  هاي شـ در بيشتر مجموعه. اي دارندها، فضايي اسطورهتوصيف
و  آيـدا در آينـه  هـاي  جمله در مجموعهاز ؛است اي استفاده شدهمحتواي اسطوره تصوير و

هـاي  انـد، جنبـه  سـروده شـده   چهـل  ةهاي دهـ كه در سال خنجر و خاطره، درخت آيدا،
البته شاملو به دليل جنس شعرش كـه همـواره در   . شودپردازي ديده ميمختلف اسطوره

هـا بـراي   هاي واالي بشـري مشـهود اسـت، از اسـطوره    آرمان انسان و تعهد به ةآن دغدغ
بـه  رو دسـت  كند و از همـين ها و نيز دفاع از عقايد خود استفاده ميرسيدن به آن آرمان

سـازي شـاملو را   شكني و اسـطوره اسطوره. زندسازي رمانتيك ميشكني و اسطوره اسطوره
  )7(:توان گزارش كردتر ميهاي زير بهتر و روشنها و حالتدر قالب گونه

  
  رمانتيكشكني اسطوره - 1- 3
  تخريب اسطوره - 1- 1- 3

) 140- 148: 1387شـاملو،  ( »شـعري كـه زنـدگي اسـت    « هـايي چـون  كـه در سـروده  چنان
توجه بـه تعهـد    كيد فراواني بر مبارزه براي مردم وأشاعراني است كه ت از ، شاملوبينيم مي

ايـن شـعر    .اسـت  تبديل شده جمعي منو به در شعر ا شخصي منواقع اجتماعي دارد و در
 اي كـه پـس از   حادثه ؛است سروده شده 1332 مرداد 28شش سال پس از كودتايِ سياه

دچـار سـرخوردگي و نوميـدي     ،ويژه روشنفكران و هنرمندان جامعههب ،آن عموم ايرانيان
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ره تا پيـروزي  ثير اين نوميدي را در بسياري از آثار ادبي آن دوأتوان تميو  شديدي شدند
هـاي  هـا و شخصـيت  مايـه بر نگاه شاعران به بن ،اين نوميديِ كشنده. انقالب اسالمي ديد

ايــن  ةجملــاز . اســت دگرگــون كــرده و گــاه آن را اساســاً  اســاطيري نيــز تــأثير گذاشــته
اي ازجملـه داسـتان شـگفت    هاي اسطورهمايهتوان به دگرگوني نگاه به بنها مي دگرگوني
قبل از تبيين دگرگوني اسطوره،  )8(.اشاره كرد )ع( تن و عروج يا تصليب مسيحزادن، زيس

گذاران، به سرگذشت مسـيح  هاي انبيا و آيينبايد يادآوري شود كه شاملو از ميان داستان
هـاي شخصـي و    گذشـته از انگيـزه  تـوان  مـي نـدي را  معالقه اين. است بيشتر توجه كرده

آميختگي آن با افسـانه و  «مسيحيت و  ةاز وضعيت ويژآشنايي شاعر با مسيحيت، برآمده 
 »داستان و پذيرفتن رنگ اسطوره و درنتيجه يافتن امكان تأويل و تفسير و تمثيل بيشـتر 

مسـيح   ةو از ديگر سو، برخاسـته از سرشـاري اسـطور   دانست  )125: 1390جوكار و رزيجي، (
زده، تحـرك و  نفعـل رخـوت  توانـد در جامعـه م  هاي عميق انقالبي، كه مـي شهيد از مايه

  . )128: 1386خادمي كواليي، ( آفرين ايجاد كندخيزش و رستاخيزي بيداري
است،  مورد توجه بوده بخش مسيحكه در شعركالسيك فارسي همواره دم حيات درحالي
كشيده شدن او، همـراه بـا    صليب مرگ و به - مرداد 28ويژه پس از كودتاي هب - در شعر نو
تكيـه بـر   و نيز با  جنگدها ميقهرمان براي نجات آن/ سيار قومي كه عيسيهاي بخوارداشت

اي، مورد توجـه شـاعران، ازجملـه    ثمر ماندن اين مرگ مقدس و اسطورهبيهوده بودن و بي
در  است و اين تصـليب اشاره كرده )ع( شاملو بارها به تصليب مسيح. است شاملو، واقع شده

خالف آنچـه در روايـت و سـاختار اصـلي     ني است كه برحاصل قهرمامرگ بي نگاه او، نماد
كـه   اش را چناناست، نتوانسته با مرگ خود، جامعه بخش نهادينه شدهمسيحِ نجات ةاسطور

شاعر سرنوشت خود و مبـارزان   - باغ آينه ةمجموع از - در شعر زير. بايد از خواب بيدار كند
هايشان ن خود را براي نيل به آرمانداند كه جا مي) ع( روزگارش را همانند سرنوشت مسيح

گـرفتن و  او كـه از عبـرت  . دنجامعه نهـاده باشـ   ثيري برأترين تكه كوچكآن اند، بيفداكرده
  :پنداردبيهوده مي را )مبارزان عصرخود(شدن جامعه نوميد است، مرگ مسيح بيدار

  صليبي بيهوده مرده است عيسا بر 
  و كاج سرفراز صليب چنان پربار است 

  ه مريم سوگوارك
  .)393: 1387شاملو، ( شناسدنميلوبش را بازصعيساي م
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ثمـر  بيهودگي و بـي فوق، بيشتر بر  ةحال نبايد از ياد ببريم كه شاملو در سروددرعين
خـاطر   كردن آنهـا بـه قهرمانـاني كـه بـه     ، به دليل ناآگاهي مردم و پشتماندن اين مرگ
  آشكار تخريـب اسـطوره بـه    ةتواند گونخود مي كند و ايندهند، تأكيد ميايشان جان مي

هـاي خـويش از مـردم زمانـه     روست كه شاملو در بسـياري از سـروده  از همين. شمار آيد
  : كندنالد و گاه آنها را به سبب تظاهر به آگاهي و بيداري، بسيار تند سرزنش مي مي

  :من با دهان حيرت گفتم
  اي ياوه، ياوه، ياوه خاليق

  مستيد و منگ  
    ).654 :همان( كنيد؟يا به تظاهر تزوير مي

هـاي برآمـده از   اسـطوره  سـازيِ آميزي و وارونهو البته تغيير، درهم هاي تخريبنمونه
 ويليـام بليـك  . شـود روايات ديني، در شعر شاعران رمانتيك اروپايي نيز بسيار ديـده مـي  

  پنـدارد  بدانـد، مـي  كه كتاب مقدس را امـري مقيـد و ثابـت    كه بيش از آن ،)1757- 1827(
تـالش خـود را بـراي احيـاي      ةبه تناسب زمان بازنويسي كنـد، همـ   تواند آن را تماماًمي

گونه شـرح  را اين) قرائت خود از اسطوره( خود ةاسطورگيرد و مسيحي به كار مي ةاسطور
 او در عـين  ).125: 1384كـوپ،  ( الگوهاي آفرينش و نجات آميختنبازنويسي و درهم: دهـد مي

كم از ديـد  ، جهان آن را دست)نامي كه بر كتاب مقدس نهاده بود( وفاداري به اسم اعظم
دهد كه نشان مي، )1793( ازدواج بهشت و دوزخبليك در . نمايدمعتقدان سنتي وارونه مي

خـرد و هـوس، همـاره تقـابلي     و ناسازگار، نظير بهشت و دوزخ، خير و شـر،   اضداد ظاهراً
 منظـور ايجـاد تعـادل در    او بـه . بدون آن هيچ پيشرفتي وجود نداردديالكتيكي دارند كه 

  ).126: همان( ستايدخرد شياطين را ميحتي سنتي،  ةبرابر عقيد
  

  زدايي از اسطورهتقدس  - 2- 1- 3
بـا   شاملو گـاه چنـان  . انجامدآن مي زدايي ازبه تقدس برخورد طنزآميز با اسطوره معموالً

اي تقدس خـود  ها و مفاهيم اسطورهها، باورها، گزارهصيتكند كه شخاسطوره برخورد مي
در  گريـه  اين همان برخوردي است كـه آلـن رب   .شوندطنزآلود مي و دهندرا از دست مي

زدايـي و   دهـد؛ آن را تنهـا بـه قصـد اسـطوره     اوديپ انجام مـي  ةبا اسطور هاكنپاكرمان 
. )8: 1384 اسـداللهي، ( دهدتاب ميآور بازبه صورتي خنده ،شكستن قداست و ابهت اسطوره

  :كندشاملو با اسرافيل و صورش چنين برخورد مي
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  است  زمين مرا و تو را و اجداد ما را به بازي گرفته
  و اكنون 

  آغاز شود  اسرافيل ةجاز شلختكه به انتظار آن 
    ). 486: 1387شاملو، ( زدن نيستهيچ به از نيشخند

گونـه  كنـد و تصـوير او را ايـن   طور برخورد مييز هميناو البته جاي ديگر با شيطان ن
  : دهدبازتاب مي

  دارشكاله بوقي منگولهخورده با  نه شيطانِ بهتان
     ).97: همان( هاي متنافيقانون مطلقبي ةنه ملغم

است و شايد به نظـر  شده  شيطانِ رانده ةاخير سخن از توصيف چهر ةاگرچه در سرود
ه كند، اما ايـن برخـورد بـا شـيطان و     ئتصوير ناخوشايندي از او اراتواند رسد كه شاعر مي

بـه  از شيطان تصويري متفاوت و البته همراه با طنز و تمسخر ، دارتصور كاله بوقي منگوله
  . است نمايش گذاشته

  
  تغيير در تفسير اسطوره - 3- 1- 3

عنوان مثال  برد؛ بهمي كار در تفسيرشان به تغييررا با ايجاد ها بعضي از اسطوره گاه شاملو
تو را آن به كـه  / آه اسفنديار مغموم« :گويدآنجا كه مي ،»سرود ابراهيم در آتش«در شعر 

ــر اســفنديار ،)727: همــان(» چشــم فروپاشــيده باشــي   دل  - قهرمــان  در قامــت يــك - ب
ر ها را ببينـد و آگاهانـه بـه خـاط    رو كه ناگزير است بسياري از نامردميسوزاند، از اينمي

ديد، با پاي گاه خويش برود؛ او اگر دردها را نميديگران، به ميدان سرنوشت و البته مرگ
  .ترفخويش به مسلخ ناگزير نمي

اي نيـز  ، گاه در كاركرد مفـاهيم اسـطوره  البته شاملو عالوه بر تغيير در تفسير اسطوره
ماية ضعف و  ةنقط» چشم اسفنديار«و » آشيل ةپاشن«بنابر اسطوره، : كندتغيير ايجاد مي

زند و اندوه عشق و غم تنهـايي را  شوند، اما شاملو دست به ابتكار ميشكست محسوب مي
  : داندپذير شدن او مينتيجه شكستتني قهرمان و دررفتن رويين موجب از بين
  تني رويينه

  كه راز مرگش
  ).727: همان( اندوه عشق و غم تنهايي بود
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  اي سطورهدرآميختن روايات ا  - 4- 1- 3
را  - و در مواردي اسطوره و تاريخ يا داسـتان  - مختلف ةگاه شاعر اجزاي دو يا چند اسطور
كند به كمك آن بهتـر و تأثيرگـذارتر بـا    آورد و تالش ميدر يك روايت يا تصوير گرد مي

  :مردم سخن بگويد
  تو ايوبي 

  كه از اين پيش اگر 
  به پاي 

  برخاسته بودي 
  خضروارت به هر قدم 

  چمني  ةبزينس
  به خاك 

     ).716 :همان( گستردمي
با كنار هم قراردادن اجزاي روايت خضـر و ايـوب و خلـق تصـوير      ، شاملودر اين شعر

داد خاست و اجازه نمـي شود كه اگر از جا برمييادآور مي) جامعه( واحد، به مخاطب خود
توانسـت خضـروار بـه    مـي  ،گونه كه بر ايوب چيره شد، بـر او مسـلط شـود   كه بيماري آن

  .اش ببخشددر تاريكي مانده ةاي به جامعجا  شور و طراوت ارزاني كند و حيات تازه همه
  : است زير نيز چند اسطوره را با هم درآميخته ةشاملو در سرود 

  داندكه مي
  كه من بايد 

  .كشمهاي زندانم را به دوشسنگ
  بسان فرزند مريم كه صليبش را 

  .خواهد بخشيد دادگربيزيف ا به سيخداوندان شم
  نامرادم ةپرومتمن 

  كه از جگر خسته
    .)306 :همان(ام اي گستردهسرنوشت را سفرهكالغان بي
كشـد و در ادامـه   خويش را بـه دوش مـي   ةوار مشكالت خود و جامعزيفاو ابتدا سي

 ،واقعـي نتيـك  رما شـاعر  عنوان يـك به و كندخود را به مسيح مصلوب و پرومته مانند مي
زيـف و   خود را جـايگزين مسـيح، سـي   : دهدقرار مي اياسطورهقهرمان  در جايگاهرا  دخو

پنداري يـا   خود اسطوره( كندهاي ايشان را در خود جمع ميويژگي ةكند و همپرومته مي
  )9(.)فرابردن خويشتن تا جايگاه اسطوره
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ها يا اسطوره و تاريخ و داسـتان  اسطوره ةها از دركنارهم نهادنِ سادگاه تركيب اسطوره
اي كـه تشـخيص اجـزاي هـر روايـت، بـراي       گونهبه - هارود و به آميختگي روايتفراتر مي

در . شود منجر مي - شناسد، دشوار استمخاطبي كه اسطوره و تاريخ و داستان را نيك نمي
 ناصر داستانبا برخي از ع ،است) ع( كه از اجزاي داستان مسيح باغ جتسماني، »هملت«شعر 

  :آساني ممكن نيست است كه تشخيص آن به اي آميخته شدهگونهبه هملت شكسپير
  پدرم مگر به باغ جتسماني خفته بود

  كار اوستكه نقش من ميراث اعتماد فريب
  و بستر فريب او

  ).662 :همان( !گاه عمويم كام
  

  تجلي اساطيري معشوق/ گونگي معشوقاسطوره - 5- 1- 3
مثـالي   تجلي كامالً - كو، ركسانا و آيداگل - معشوقِ بسيار فردي و شخصيدر شعر شاملو، 

هاي ذهني خـود  مايهترين بندهد يكي از اصليكند و به او اجازه مياي پيدا ميو اسطوره
 ةوي ابتـدا واژ . را مجسـم سـازد   )293: 1385فتـوحي،  ( »بخش اسـاطيري زن آزادي«يعني 

 »آيـدا «گزينـد و سـپس بـه    مايه برميجسم اين بنرا براي ت »ركسانا«و سپس  »كوگل«
بـه هيبـت آيـدا     ،شاملو حضور داشتكو و ركسانا در شعر هاي گلرسد؛ زني كه با ناممي
بـه ذات معشـوق در شـعر     ،اين البته از سـويي . شودآيد و به زني اساطيري بدل ميميدر

 »بـه او يـك آرمـان    يـافتن و دست ،اسطوره است نه چهره«گردد كه همواره  فارسي برمي
  : به نگرش شعريِ شخصيِ خود شاملو ،و از ديگر سو ،)269: 1370شميسا،(

  !خنياگران باد
  امشب ركسانا

  سفيد بلندش ةباجام
  پنهان ز هر كسي
  ست و كنون  مهمان من شده

  مست
  بر بسترم  

  ).120- 121: 1387شاملو،( است افتاده
  

ركسانا با مفهوم «: گويدمي» ركسانا«لفظ  شاملو خود جايي با اشاره به معناي واژگانيِ
عشقش نـور و رهـايي و   روشن و روشنايي كه در پس آن نهان بود، نام زني فرضي شد كه 

  ).1062 :همان( »است اميد
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در شعر فارسي، در توصيف معشوقِ اساطيري يا توصيف اسـاطيريِ معشـوق، از ذكـر    
ـ ف معشـوق، شخصـي و جز  وصـ « يات خبري نيست، چراكه در اين حالـت اساسـاً  ئجز ي ئ

: 1370شميسـا، ( »ابعاد زمان و مكان حضـور دارد و مـبهم و متوسـع اسـت     ةنيست، در هم
در شعر شاملو نيز معشوق با استفاده از مفاهيم بلند و گـاه تصـاوير مـبهم و مـات،      ).269

در ايـن حالـت گـاه مخاطـب در آغـاز حـس       . شـود همچون تصاوير سوررئال توصيف مي
درنـگ پنـدار او را بـا    بـي شـاعر  شود، اما ويري روشن از معشوق نزديك ميكند به تص مي

 .كنـد اي جادويي و شـگفت، نقـش بـر آب مـي    گيري از گزارهابهام در تصوير و البته بهره
گاه كه با درنگ و دقـت در  است، اما آن كند تصوير و معنا را دريافتهمخاطب ابتدا گمان مي

كه آن را درنيافته و فقط حسي از دريافتن، همـراه بـا   كند نگرد، يقين حاصل ميشعر مي
  :است لذتي سرشار، به او دست داده

  خورشيدي كه
  ستارگان ةدمِ همازسپيده 

  كندنيازم ميبي
  نگاهت شكست ستمگري ست 

...  
    ).453- 454: 1387 شاملو،(آيدا فسخ عزيمت جاودانه بود  

  :انجامدز او ميهمين نگاه به معشوق است كه به خلق تصوير زير ا
  ستآيدا لبخند آمرزشي

  نخست
  ستمياو نگر زماني دردير

  گرفتمكه چون نظر از وي بازچندان
  در پيرامون من

  چيزي همه
  آمده بودت او درأبه هي

  آنگاه دانستم كه مرا ديگر
  از او

  .)513: همان(گزير نيست 
  

  سازي رمانتيكاسطوره - 2- 3
بايـد  «انـد و  ايِ كهـن بـراي انسـانِ مـدرن مـرده     طورههـا، تصـاويرِ اسـ   به اعتقاد رمانتيـك 

مدرن وجود ندارد، بدين علت كه علم،  ةهايي مدرن داشته باشيم و از آنجاكه اسطور اسطوره
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هـا را  كم فضاي حيات آن را از ميان برداشـته، مـا بايـد اسـطوره    اسطوره را كشته يا دست
ــافرينيم ــرلين، ( »بي ــي  . )196- 197: 1385ب ــود يعن ــن خ ــ «اي ــد آگاهان ــدن فراين ــد آم  ةپدي

فلسفيِ معتبري نيـز دارد، چراكـه بسـيار     - كه البته مبناي فكري» سازي رمانتيك اسطوره
 او و فيشته هاي رمانتيك، با آراءپيدايش و تعميق انديشه كه شلينگ ةنزديك است به عقيد

: )26- 30: 1387 كاپلسـتون، ( ، ارتبـاط تنگـاتنگي دارد  )هر دو از فيلسوفان ايدئاليست آلمـاني (
بـووي،  ( »وجـود آورد  جمعي بـه صورت دسته اسطوره را بايد به... اسطوره بايد ساخته شود«

 در »سـازي اسـطوره «ظـاهر،  اگرچه ممكن است در نگاه نخست و به ،رو از اين ).221: 1385
تصرف در واقعيت و تبديل امر واقعي به يك واقعيت بـرين و رانـدن بـه فرازمـان و     «معني 

سـازي در  و روند اسـطوره  ،، تعبيري نارسا و حتي ناپذيرفتني)287: 1385، فتوحي( »رامكانف
اما اگر به اين اصل بسيار  ،به نظر رسدزمان و توسط يك شاعر يا نويسنده، غيرممكن كوتاه

هنــر و ادبيــات رمانتيــك خاســتگاه و كــاركردي  مهــم توجــه كنــيم كــه ايــن تعبيــر در
آن را امري   )10(دارد، تر مبنايي فلسفيو به تعبيري روشن سانهشناشناختي و معرفت هستي
هـا  فلسفه، هنر و ادبيات انقالبيِ رمانتيك، در پي دگرگوني ارزش: شده خواهيم يافت توجيه

مانعي جدي بر سر راه ها رمانتيككه به باور  -  و ساختارهاي حاكم بر جامعه و تفكر سنتي
دادن  بخشـيدن و سـامان   دادن، نظـم   و خواهـان شـكل   هستي ةسير طبيعي و خودساخت

هـاي نـو،   و البته آفـرينش ارزش  - هاي آن استويژه ارزش هاجباري و ساختگي به جهان، ب
عنـوان   اي است كـه بـه  اين همان خواسته. منطبق بر منطق طبيعي و خودكار هستي است

- در پي دست» ي شخصيهاخلق اسطوره«با  ك،ويليام بليرمانتيك،  ةنمونه، شاعر برجست

مـن  «يـه بـا ايـن سـخن صـريح كـه       گرربو آلن )11()14: 1384 نيا،اوليايي( يافتن بدان است
تـالش   ،)10: 1384 اسـداللهي، ( »كـنم سازم كه در آن زندگي ميتمدني را دوباره مي ةاسطور

  .دهديافتن بدان را واقعيتي انكارناشدني نشان ميبراي دست
فرهنـگ  در  پيـر برونـل   - سـازي ادبيـات  به قابليت اسطوره باور - اساس همين اصلبر

هاي ادبـي  هاي برآمده از روايات كهنِ يونان باستان و نيز اسطورهعالوه بر اسطورهاساطير 
هايي است كه ادبيات آنها را تبـديل  كند و آن چهرهسومي را نيز اضافه مي ةنو، دست عصر

هـاي  نيـز گـاه گونـه    احمد شـاملو در شعر . )188: 1384 پور،كهنمويي( است به اسطوره كرده
شود؛ اي ديده ميمختلف آفرينش اسطوره و برآوردن قهرمان تا جايگاه شخصيتي اسطوره

هـاي  چهـره  هاي دوران مبارزه و هيجـان نبـرد بـا ديـو تـاريكي، بيشـترِ      ويژه در سرودههب
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در قامـت يـك   ، بودند روزگار او كه قرباني استبداد شده و شجاعانه جان باختهسياسي هم
ايـن را نيـز نبايـد از    . اندتبديل شدهاي هايي اسطورهبه چهرهحماسي، - ابرقهرمان سياسي

اي ظريـف و البتـه   بـا اشـاره  » سرود ابراهيم در آتش« نظر دور بداريم كه شاملو خود، در
ي كه رنگ و بورا ساز و تالش براي خلق قهرمانان ديگرگونه رسا، فلسفه و نگرش اسطوره

و ... بايسـت  گونـه خـدايي مـي   مـرا ديگـر  «: است اسطوره دارند، مبناي تفكرش اعالم كرده
هـاي او كـه بـه    در ادامه به برخي از سروده. )729: 1387 شاملو،( »خدايي ديگرگونه آفريدم

  : شوداست، اشاره مي سازي انجام گرفتهاسطوره هارسد در آننظر مي
و تصور او در قامت يك قهرمان شـگفت،   - شدهانمبارزِ تيربار - توصيف مهدي رضايي

مردي است كه در برابر حاكم مستبد  ة اي كه به تعبير پورنامداريان خود حماسدر سروده
نايـافتني و   اي دسـت از اين مبارز چهره ،)290: 1381پورنامداريان، (ايستد و نظام ستمگر مي

  : كنده ميئاي ارااسطوره
  خواست اك را سبز ميديگرگونه مردي آنك، كه خ

  ! چه مردي! چه مردي... 
  گونه عاشق از اين كوه مرديشيرآهن

  ميدان خونين سرنوشت
  آشيل ةبه پاشن

    ).727: 1387 شاملو،( درنوشت
 كه در مرثيه و ستايش وارتـان سـاالخانيان از مبـارزان    » مرگ نازلي«در شعرِ شگفت

سـازي  اي اسـطوره ز شاعر بـه گونـه  است، ني سروده شده 1332 مرداد 28پس از كودتاي 
  : است نزديك شده

  .بهار خنده زد و ارغوان شكفت! نازلي«
  در خانه، زير پنجره گل داد ياس پير

  !دست از گمان بدار
  !يفكنمبا مرگ نحس پنجه 

  »...خاصه در بهار بودن به از نابود شدن،
  نازلي سخن نگفت؛

  ... سرافراز دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت
  نازلي سخن نگفت؛

  ...چو خورشيد از تيرگي برآمد و در خون نشست و رفت
  نازلي سخن نگفت
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  نازلي بنفشه بود
  گل داد و
  »!زمستان شكست«: مژده داد
    . )133- 134: 1387شاملو، ( ...و رفت

اي يــا چهــره(ايگــاه اســطوره اي توصــيف قهرمــان در ايــن ســروده، او را تــا جگونــه
توانـد منجـي   واره مـي كـه همـ   سـازد مـي  و از او قهرماني اساطيري بردميفرا) اي اسطوره

   هـا توان ايـن شـعر را بـه تمـامي وارتـان     شاملو خود نيز معتقد است كه مي .قومش باشد
يـك مبـارزِ    ةتعميم داد و از صورت حماسـ  - گذشته قهرمانان و مبارزان سياسيِ ازجان - 
قهرمانـان   ةشگفتي است كـه ماننـد همـ    ؛ وارتان، قهرمان)1063 :همان(خصوص درآورد  به

  . ها باشدمبارزان و مبارزه ةتواند اميدبخشنده و معنادهنده به هماساطيري، مي
» مرگ نازلي«و باور شاملو مبني بر فراگيرشدن شعر » وارتان«و » نازلي« ةآنچه دربار

نيز صـادق   » مرگ ناصري«در شعر » بار«و » ناصري« ةگفته شد، به باور حميديان دربار
و صليب را بـار  ) يكي از اهالي ناصره( را ناصري) ع( اش، مسيحشاملو در اين سروده: است
  ). 202: 1381حميديان، (است تا هرگونه بار مسؤوليتي را در برگيرد  گفته
جـا پـيش   اسـت، تـا آن   شاملو در شعر زير كه به ياد سيزده انقالبي يوناني سروده شده 
تـا   خويشـتن  فرابردن(پنداري اسطوره خود به و پنداردنان يكي ميرود كه خود را با آمي

  :زنددست مي) جايگاه اسطوره
  سيزده قرباني، سيزده هركول 

  بر درگاه معبد يونان خاكستر شد 
  و آن هر سيزده 

     ).237: 1387 شاملو،( من بودم
يش پـ جـايي   سازي تااسطورهروند شاملو در نهايت بايد به اين نكته اشاره شود كه در

 ،)چه در معناي انسان نوعي و چه در معناي انسـان تـاريخي  ( انساندر نظر او رود كه مي
در شعر زيـر كـه در سـوگ    . )99: 1388 كاشاني،شريعت(د يآمييك اسطوره در ةخود به گون

شـود،  داشته مي اين شخصيت تاريخي، بزرگ ةاست، در آغاز، مبارز تقي اراني سروده شده
ي و اي انسـاني و جهـاني و البتـه فرازمـان    او با ديو تاريكي و ستم، جنبـه  ةمبارزسپس به 

ديـو   ةشود كه هر انساني در مبـارز نهايت چنين يادآور ميشود و درفرامكاني بخشيده مي
  :باشد) روزگارش ةقهرمان و اسطور( تواند مسيح دوران، مياستبداد و ستم
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  رود بر تاريخ بر چين و راه مي... كرد طوفاني تو شعرش را آغاز ةحماس و ...
  ...بر ايران و يونان، انسان انسان انسان

  و شعر زندگي هر انسان
  سرخ يك خون بپذيرد پايان ةكه در قافي
    ).   62: 1387 شاملو،( ميخ ابديت يك تاريخ استمسيح چار

  : شود كهصراحت يادآور مي شاملو در جايي ديگر به
  ست اكنون هر زن مريمي

  و هر مريم را 
  ).582: همان( عيسايي بر صليب است

  
  گيرينتيجه - 4

آنهـا را  بلكه يستند، ها يافتني ن باور دارد آرماناسطوره در دنياي شاعر رمانتيك كه  وجود
 ةاگـر رمانتيسـم را بيـداري دوبـار     .توجيه منطقي و علمي دارد ضرورت وبايد خلق كرد، 
ريان داشت، بدانيم، آميختگي آن بـا تغييـر و   ج» خوابگردي قرون وسطي« شعري كه در
شـده   توجيـه  و تحـول و تغييـر اسـطوره را نيـز كـامالً      مقبول و پذيرفتني تحول را كامالً
  دانـد،  تغييـر و اصـالح مـي    ةچيز را شايسـت شعر و نگاه رمانتيك كه همه .خواهيم دانست

نيست از اساس دگرگون اصالح است، اصالح كند و اگر  ةچيز را اگر شايست كوشد همهمي
هـاي  هـا و اسـطوره   ها و داسـتان هاي ابداعي را جايگزين سنتيا حتي حذف كند و ارزش

سـازد، جهـان خـود را بـا     كـه شـعري را مـي   كوشد چنـان شاعر رمانتيك مي: كهن سازد
  .خود بيافريند ةهاي ويژ ها و داستان اسطوره

هـايش،  هـاي آن بـر سـروده   لفهبرخي مؤ ةوجود نگرش رمانتيك در شعر شاملو و غلب
دگرگـون   كـامالً  - هاي فرهنگـي بشـري  عنوان بخشي از سنت به –ها نگاه او را به اسطوره

 نگـاه رمانتيـك بـه اسـطوره كـه همـراه اسـت بـا تكيـه بـر           ،تربه سخن دقيق. است كرده
بازتـاب   آفريده و توجه بـه ابهـام هنـري،   هاي خودهاي ملي خود، تكيه بر اسطوره اسطوره

، پنــداري رمانتيــكخــود اســطوره :اســت اســطوره را در شــعر شــاملو متفــاوت ســاخته 
آميخـتن  زدايي از آن، تغيير در تفسير اسطوره، درتخريب اسطوره، تقدس( شكني اسطوره

هاي اصـلي بازتـاب رمانتيـك    سازي رمانتيك از گونهو اسطوره) اي مختلفروايات اسطوره
  .اسطوره در شعر شاملوست
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  نوشتپي
هـاي  پيـدايش و تعميـق انديشـه    گويـد،  مي تاريخ فلسفهدر كه كاپلستون البته چنان - 1

ويژه فيشته هآليست آلماني، بايده ةفالسف آليسم فلسفي و آراءرمانتيك، خود با رشد ايده
 ةفيلسـوفان برجسـت  «چراكـه   ؛)26- 30: 1387كاپلسـتون،  ( و شلينگ، ارتباط تنگاتنگي دارد

كه رو، با ايناز اين ).26: همـان ( داشتند» هاي گوناگونبيش رابطهها كماانتيكباور با رمايده
و كنت كالرك معتقدند رمانتيسـم وضـعيت دائمـي ذهـن      بسياري همچون هربرت ريد

 أمنشـ بهتـر اسـت بپـذيريم كـه     ، )25: 1385بـرلين،  ( شـود است كه در هرجـا يافـت مـي   
 )168: 1371، يسيدحسـين ( اسـت  نـوواليس و  لگنظريات برادران شل، مسهاي رمانتي تئوري

اي پيونـد  گونـه «كـم  جمله فيشته و شـلينگ، دسـت  هاي آلمان از آليستكه خود با ايده
  ).26: 1387 كاپلستون،( داشتند» معنوي

هـاي رمانتيسـتي   شده بين كالسيسم و رمانتيسم و نيز اشاره به مؤلفـه  انجام ةمقايس - 2
است و البتـه   ني فكري و نظري رمانتيسم انجام شدهمنظور تبيين مباشعر شاملو، فقط به

رمانتيك و شعر پيش از او يا  به اين معنا نيست كه از ديد نويسندگان، شعر شاملو اساساً
كـه در شـعر و ادبيـات فارسـي، نـه      مهم اين ةنكت. كالسيك است پيش از شعر نو، اساساً

مانتيسـم يـا حتـي سـاير     توان از كالسيسم به مفهوم غربي آن سخن گفت و نـه از ر  مي
هاي ادبـي  گاه بين برخي از آثار ادبي معاصر فارسي و مكتب البته. هاي ادبي غربيمكتب

هـاي شـعر شـاملو،    برخـي از جنبـه   كـه  شود، چنانمي اي ديدههاي ويژهغربي همانندي
  .  جمله نگاه به اسطوره، به رمانتيسم مانند استاز
ـ  «ها بر نخست با تأكيد رمانتيست البته اين دلبستگي شايد در نگاه - 3  ةگسـترش آزادان

اي ميان آنها نيسـت،  نظر رسد، اما درواقع ناسازگاري عمده ناسازگار به» شخصيت فردي
و اشتياق بـراي  » كرانوجود بي«چراكه باالترين ويژگي رمانتيسم، احساس آن نسبت به 

» كرانيزندگاني بي«ون كران، خود همچاست و كليت بي» كرانكليت بي«يابي به دست
نيز نمودهايي از » هاي مليروح« كند واست كه خود را در موجودات كرانمند نمايان مي

  ).30: 1387كاپلستون، ( نداكرانهمان زندگاني بي
نوا بنـدگكي سـربه   من بي«: گويدمي» سرود ابراهيم در آتش«در شعر شاملو كه چنان - 4
: 1387 شـاملو، ( »و خدايي ديگرگونـه آفريـدم  /  بايستي ميمرا ديگرگونه خداي/  نبودم  راه

729  .(  
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شــاعر : بليــك«و  )1384اســدالهي، (» بازيافــت اســطوره در رمــان نــو«ي هــادر مقالــه - 5
در سازي در رمان نو و شـعر رمانتيـك   به چيستي اسطوره ،)1384نيا، اوليايي( »ساز اسطوره

  .است قلمرو ادبيات فارسي پرداخته شدهخارج از 
 ،موحـد ( ترين شـاعر ماسـت  ثرترين و مهمؤماو برخي معتقدند از زمان حافظ تاكنون،  - 6

1389 :193(.  
شود، تنها بخشي از مواردي اسـت كـه در شـعر    ذكر مي آنچه در اين قسمت از مقاله - 7

  .است شاملو ديده شده
د و گـاه  داننـ هـم نزديـك مـي   شناسان، اسطوره و دين را از جهاتي بـه برخي اسطوره - 8

ميرچا . اندهاي ديني را همانند و در مقام اسطوره تحليل كردهها و حتي شخصيتروايت
اي بيهوده است و نه توجيهي عقالني يـا تخيلـي   اسطوره نه قصه«الياده كه معتقد است 

، در كتـاب  )114: 1388( »هنري، بلكه نموداري عملي از دين و خرد اخالقيِ ابتدايي است
كه به تبيين سرگذشت اديان بپردازد، به تبيين چيستي ، بيش از آنخ اديانرساله در تاري

ــن ــهب ــطوره  ماي ــاي اس ــا و باوره ــا، الگوه ــهه ــت اي پرداخت ــم. اس ــمِ ه ــل نه    او در فص
معرفـي  «كـه  ، پس از اعالم اين»يحيت و اساطيرمس«، ذيل عنوان اندازهاي اسطورهچشم

: 1386 اليـاده، ( »صفحه مشكل است اساطيري در چند ةمناسبات ميان مسيحيت و انديش
مسيحيت به همين علت كه دين است، ناگزير است از حفـظ  «: گويدصراحت مي به، )165

رابرت آلن سگال در كتـاب مـوجز و   همچنين  ).172 :همـان ( »الاقل يك سلوك اساطيري
ناسي شهاي اسطورهها و نظريهمكتب ةدربار )2004( اسطورهجامعي كه با نام  البته نسبتاً

رودلف بولتمان، هـانس يوهـانس و ميرچـا     است، در فصل مستقلي، به تبيين آراء نگاشته
كـم در ديـدگاه   است كـه دسـت   ارتباط اسطوره و دين پرداخته و نشان داده ةالياده دربار

هـاي كـاركردي، مضـموني و    الياده، ميان ديـن و اسـطوره برخـي پيونـدها و هماننـدي     
شاعران رمانتيك نيـز در آثارشـان بسـيار از     ).85- 107: 1389 سگال،( ساختاري وجود دارد

هـاي  رمانتيك .اندمانند بهره بردهاسطوره پيوند اسطوره و دين و مضامين و مفاهيم دينيِ
قرن نوزدهم، همچون شاتوبريان، ويكتور هوگـو و دووينـي، بـه آن دسـته از مضـامين و      

بسـيار  داشـت،   ليت اسطوره شدن راهاي تورات و انجيل كه در سنت مسيحي قاب داستان
   ).163: 1387زاده، حجتي( توجه داشتند

، آيدا در آينهجمله در است، از اين اتفاق در موارد ديگري نيز در شعر شاملو روي داده - 9
  : سرود پنجم بخش هشتمِ

  ! هااي كالديوس 
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  ام؛من برادر اوفلياي بي دست و پاي
  بردمي و امواج پهنابي كه او را به ابديت 
 ).488 :1387شاملو،( است مرا به سرزمين شما افكنده 

  هـاي فرهنگـي   بـاوري متـافيزيكي و رمانتيسـم، كمـابيش پديـده     ايـده «از آنجاكه  - 10
توان داشت كه ميان آنها نوعي پيوند معنوي بنيادين بودند و جز اين چشم نميزمان هم

راستي در برخي از  هفيشته و شلينگ بهاي فلسفه« و مثالً )27 :همان( »وجود داشته باشد
كـم بـه دو ديـدگاه    بهتـر اسـت دسـت    ،)26: 1387 كاپلسـتون، ( »است ها اثر نهادهرمانتيك

  سـازي رمانتيـك را بيشـتر قابـل    توانـد اسـطوره  آليستي كـه مـي  ايده ةبرجسته در فلسف
  :كند، توجه كنيمدرك
. ..توانم يافتيابم يا درميدر من چيزي نيست جز آنچه«واقعيت  به باور شوپنهاور،) الف

  .)265: 1387 كاپلستون،( »است من ]ذهن[ جهان بازنمود
انسـان  «، »ابرانسـان اي اسـت كشـيده ميـان حيـوان و     انسان رشته«در نظر نيچه ) ب

هدف نـه انسـانيت   «، »بايد شد؛ انسان پلي است نه هدفيچيزي است كه بر او چيره مي
 كاپلسـتون، ( »ان يك اسطوره است، هـدفي اسـت بـراي اراده   ابرانس«و » است ابرانسانكه 

تواند امر بشر را كه تنها او مي ابرانسانبنابر اين ديدگاه، بدل شدن انسان به ). 403: 1388
ابرانسان «پذير نيست؛ اصالح كند و سامان دهد، از راه يك فرايند گزينش طبيعي امكان

هـا را بـاژگون كننـد و     ارزش ةري كنند و همـ پديد نخواهد آمد مگر اينكه افراد برتر دلي
هـاي   و از درون زندگاني و قدرت سرشار خـود ارزش ... را بشكنندها هاي كهن ارزش لوح

ها و تبيين بهتر موضـوع، مجـال   تكميل اين بحث .)403: 1387 كاپلستون،( »تازه بيافرينند
تقلي بـا عنـوان   نگارندگان، تماميت مسأله را در پـژوهش نظـري مسـ   . طلبدبيشتري مي

- نيز دربارة رگـه  .ه خواهد شدئنزديك ارا ةاند كه در آيندبررسيده» اسطوره و رمانتيسم«

  .انداستناد كرده )92: 1388(اور هايدگر بآليستي فلسفة نيچه، نگارندگان به هاي ايده
از  ،شـود شاعران رمانتيك انجـام مـي   ةهايي كه دربارروست كه در پژوهش از همين - 11
: بليـك « ةازجمله در مقال ؛شوداي خاص شاعر ياد ميسازي و حتي نظام اسطورهورهاسط

اي دوران باسـتان  اي وي بـا نظـام اسـطوره   نظام اسـطوره «: است آمده» سازشاعرِ اسطوره
كند نظامي مستقل و خاص خود بيافريند تا در بند نظام مخلوق او سعي مي. تفاوت دارد

  ).13: 1384 ا،نياوليايي( »ديگران نباشد
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، 28 ةر، شـما شـعر  ةفصـلنام ، »هاي شـعر شـاملو  گذري بر اسطوره«، )1379(اميني، محمدعلي 

  .76 - 79صص 
  .13- 30سمت، صص: تهران ،اسطوره و ادبيات، »ساز شاعر اسطوره: بليك«، )1384(نيا، هلن اوليايي

  .ماهي: عبداهللا كوثري، تهران ةترجم ،هاي رمانتيسمريشه، )1385(برلين، آيزايا 
مجيـدي،  فريبـرز   ة، ترجمـ )از كانـت تـا نيچـه   ( شناسي و ذهنيتزيبايي، )1385(بووي، اندروو 

 . فرهنگستان هنر: تهران

  .نگاه: تهران، سفر در مه ،)1381( پورنامداريان، تقي
  .توكا: ، آرش شيواتير، تهران)1357(پوريا، ارسالن 

  .نيلوفر: ، تهرانبانوي هستيبزرگ، )1387(ترقي، گلي 
  .اختران: تهران ،)شعر(در ادبيات معاصر ايران  هاييگزاره، )1383(تسليمي، علي 

  .مركز : تهران ،سير رمانتيسم دراروپا، )1378( ري، مسعودجعف
  .مركز: تهران ،سير رمانتيسم در ايران، )1386( ــــــــــــ

، »ضــامين ترســايي در شــعر شــاملوعناصــر و م«، )1390( ، عــارفجوكــار، منــوچهر و رزيجــي
 .121- 141، صص 17 ة، شمارپژوهي ادب

بازتاب مفهوم ميتوپوئتيـك   :سازو شاعران اسطوره شاعري ةاسطور«، )1387(زاده، راضيه حجتي
بـه   ،)نقد و بررسي ادبيـات معاصـر  (در آينه  سفر، »تطبيقي در اشعار تغزلي سپهري و بليك

  .155- 179سخن، صص : كوشش عباسعلي وفايي، تهران



  ...سازي رمانتيك درشكني و اسطورهاسطوره

 

١٢٧  
  

 

  

 1392، تابستان  24  شمارة

هـا در اشـعار سـياوش    تحليـل اسـطوره  «، )1388(پور آالشتي، حسين و اسماعيلي، مـراد  حسن
  .89 - 106، صص 9 ة، شمارپژوهيادب ،»كسرايي

 .نيلوفر: تهران ،داستان دگرديسي،  )1381(حميديان، سعيد 

پيـك  ، »گذاران در شعر شاملونمودهاي اساطيري انبيا و آيين«، )1386(خادمي كواليي، مهدي 
 .115- 132، صص 3 ة، سال پنجم، شمارنور

 ،3لـد جي، شناسـ  جهان اسطورهستاري، جالل  ة، ترجم»اسطوره در رمان«، )1384(زرافا، ميشل 
  .114- 150 مركز، صص: تهران

  .مرواريد: تهران ،هاكاشي ةاميرزاد، )1384( سالجقه، پروين
 .بصيرت: فريده فرنودفر، تهران ة، ترجماسطوره،  )1389(سگال، رابرت آلن 

 .نگاه: تهران ،هاي ادبيمكتب ،)1371( حسيني، رضاسيد

 .نگاه: ، تهران)1323 - 1378 ،شعرها :دفتر يكم( آثار ةوعمجم ،)1387( شاملو، احمد

شناسي شعر، انديشـه و بيـنش   درنگي در هستي( قراريسرود بي ،)1388( كاشاني، عليشريعت
 .گلشن راز: تهران، )احمد شاملو

  .فردوس: هرانت، سير غزل در شعر فارسي، )1370(شميسا، سيروس 
هـاي ادبـي خـارجي در شـعر معاصـر      حضور اسطوره«، )1390(اكبرپور، رضا علوي، فريده و علي

  .  41 - 60، صص 61 ة، شمارپژوهش ادبيات معاصر جهان، »فارسي
گـذاري فرهنـگ و   اثرپـذيري و اثر  تاريخ و تحول،( ادبيات تطبيقي، )1373(هالل، محمد غنيمي

  .ركبيرامي: زاده شيرازي، تهران اهللاو تحشيه و تعليقِ مرتضي آيتة ، ترجم)ادب اسالمي
 .سخن: ، تهرانبالغت تصوير، )1385(فتوحي، محمود 

  .مركز :تهران مسعود جعفري، ة، ترجمرمانتيسم ،)1376( فورست، ليليان
  .افشاري: ، تهرانخون سياوش، )1362(قريب، يحيي 

داريـوش   ةترجمـ  ،)از فيشـته تـا نيچـه    :هفتم لدج(تاريخ فلسفه، ، )1387(كاپلستون، فردريك 
 .سروش و علمي و فرهنگي: نآشوري، تهرا

 .علمي و فرهنگي: محمد دهقاني، تهران ة، ترجماسطوره، )1384(كوپ، الرنس 

  . 184- 192سمت، صص: انتهر ،اسطوره و ادبيات،  »اسطوره در عصر نو«، )1384(پور، ژاله كهنمويي
شـاملو و  بررسي تطبيقي اسـاطير در شـعر   «، )1389(اهللا و غالمي، منصوره ميرقادري، سيدفضل

  .221 - 251، صص 1 ة، شمارلسان مبين، »ادونيس



١٢٨  

 

  

  
 

...فر ودكتر ابراهيم محمدي و دكتر محمد بهنام
 

 1392تان  ، تابس24  شمارة

وزارت فرهنـگ و ارشـاد   : تهـران  ).شعر ةدربار( 14ارغنون ، »سيلويا پالت«، )1386( موحد، ضيا
 .109- 127 اسالمي، صص

  .هرمس: تهران ،ديروز و امروز شعر فارسي ،)1389( ــــــــــــ
  .آگه: وني، تهرانايرج قان ةترجم، نيچه، )1388(هايدگر، مارتين 




