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چکیده
شعر با اسطوره گره خوردهاست و شاعران اغلب لحظاتی را در سیر اساطیری به سر میبرندد اسدطوره بدا
بیانی نمادين ،به شکوفايی شعر و چنداليه شدن اثر کمک میکند پیشرفت علوم سبب کمرنگتر شددن
اثر اساطیر در بین مردم شد ،اما هرگز نتوانست آن را بهکلی و بهخصوص از حیطۀ ادبیات خارج سدازد از
همین رو ،بر آنیم تا در شعر موسوی گرمارودی ،به نمونههايی از اساطیر برای پاسخ به اين پرسش دست
يابیم که گرمارودی از چه نوع اسطورههايی در اشعارش بهره جستهاست و در اين زمینه بیشدتر بده کددام
دسته اشاره کردهاست؟ بررسیها نشان میدهد که گرمارودی در اشعارش به استفاده از اسداطیر متتلدف
ملی و مذهبی دست زدهاست بیشترين توجه شاعر ،به اساطیر مذهبی بعد از اسالم است که در اين بدین
شتصیتهايی چون پیامبر(ص) و امام علی(ع) و امام زمان(عج) بنمايۀ اصلی شدعر او را تشدکیم مدیدهندد
اساطیر دينی قبم از اسالم ،در درجۀ دوم استفاده قرار دارند و اساطیر ملی با فاصلهای کم در درجه سدوم
اهمیت قرار میگیرند گرمارودی از اساطیر ملی نیز برای تبیین مفاهیم مذهبی و آيینی بهره جستهاسدت
وی گاه برای برجستهتر کردن مفاهیم معاصر ،به بازگويی اساطیر گذشته پرداختهاست
واژههای کلیدی :اسطوره ،انواع اسطوره ،شعر ،شعر معاصر ،موسوی گرمارودی
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 1مقدمه
اسطوره به اشکال گوناگون تعريف شدهاست؛ اما اغلب پذيرفتهاند که
اسطوره نقمکنندۀ سرگذشت قدسی و میندوی اسدت؛ راوی قصدهای اسدت کده در زمدان
اولین ،زمان شگرف بدايت همه چیز ،رخ دادهاست به بیانی ديگر ،اسطوره حکايت میکندد
که چگونه از دولت سر و به برکت کارهای نمايان و برجسدتۀ موجدودات مدافوب طبیعدی،
واقعیتی (چه کم واقعیت :کیهدان) يا فقط اجزايدی از واقعیدت (جزيدرهای ،ندوع نبداتی خاصدی،
سلوکی و کرداری انسانی و نهادی) پا به عرصۀ وجود نهاده است (الیاده)12 :1826 ،

از اين رو میتوان گفت که اساطیر ،مجمدوع اعتقدادات مدذهبی و اشدراقی و علمدی
انسان های اولیه است که راجع به جهان اصغر و اکبر حاصم شده و با کمک داستانهدايی
مطرح گرديده و تاکنون نیز باقی ماندهاند
اساطیر ،ضمن دگرگونی در طول زمان ،خاصیت ماورايی خود را حفظ کرده و به حیات
ادامه دادهاند اسطوره با شعر پیوندی ديرينه دارد و اصم جددايیناپدذير آن اسدت دربدارۀ
ارتباط اسطوره و ادبیات ،نظريات متتلفی ابراز شدهاست؛ برخی معتقدند اسدطوره زمینده و
محم زايش ادبیات است و گروهی ادبیات را زمینۀ ارائۀ اساطیر میدانندد گداهی اسدطوره
جزئی از ادبیات و گاه برعکس ،ادبیات بتشی از اسطوره خوانده شدهاست فرای ،اسدطوره
را از اصول زيربنايی برای ساختار و قالببندی ادبیات برمیشمارد و آن را با کهدنالگوهدا
پیوسته میداند دنی ژورمون و لوی استراوس نیز ادبیات را منتج و مستترج از اسطورههدا
میشمارند ،بدين صورت که سبب میشوند اسطوره کارکرد دينی و مذهبی خود را از دست
بدهد و تبديم به يک داستان زيبا شود (رک جواری )22 :1838 ،برخی نیز معتقدند «اسداطیر
کال ورای ادبیاتاند و ارزش اسطوره ،ارزش ادبی خاصی نیست و درک يک اسطوره تجربۀ ادبدی
خاصی به شمار نمیرود» (روتون)83 :1831 ،

اسطوره با تاريخ نیز ارتباط يافتهاست ،بدهطدوریکده در برخدی مدوارد در مقابدم هدم
می ايستند و گاه به هم تبديم میشوند الیاده معتقد است که شتصیتهای تاريتی ،بیش
از پنجاه سال در حافظۀ جمعی مردم باقی نمیمانند ،مگر اينکه به اسطوره بدل شوند وی
میگويد :تاريخ امروزی بشر جايگزين اساطیر بشر ديدروزی شددهاسدت؛ هرچندد اسدطوره
هرگز از بین نرفته و کارکردش فقط به اين امر ختم نمیشود او تفاوت اسدطورۀ ديدروز و
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تاريخ امروز را همان اصم برگشتپذيری زمان در اسطوره و برگشتناپذير بدودن وقدايع و
زمان در تاريخ میداند (الیداده )61 :1826 ،بدا تمدام تفداوتهدا ،بداز هدم تداريخ و اسدطوره
جدانشدنیاند و میتوان گفت لزومی هم بر اين جداسازی وجود ندارد
حتی متکلمینی که تا چند سال پیش میکوشیدند که در تفسیر و تأويم تورات ،حقیقدت را
از اسطوره جدا کنندد ،ناگهدان تغییدر عقیدده داده و ديگدر تشدتیی تداريخ از اسدطوره را
بیاهمیت تلقی میکنند؛ به اين اعتبار که اسطوره ممکن است تاريخ باشدد و تداريخ میدان
دو اسطوره د اسطورۀ آفرينش و اسطورۀ پايان جهان د قرار بگیرد (باستید)92 :1886 ،

در شعر ،اسطورهْ تاريخ و تاريخْ اسطوره میشود و با نگاهی متفداوت ،شتصدیتهدای
متتلف نمود میيابند ذهن خالب شاعران ،زمینۀ بروز اسداطیر متتلدف را فدراهم آورده؛
البته شیوۀ ظهور آنها به گونههای متتلف بودهاست:
الف) گاه شاعر عین يک اسطوره را يادآوری میکند و در حقیقت نوعی تلمیح بده کدار
میبرد
ب) «گاه اسطورهها به نحوی جديد و متناسب با شرايط زمان و مکان باززايی مدیشدوند؛
زيرا اسطوره در هر زمان ،شکم و نقش و کاربرد ويژهاي دارد و در جريان زمدان و در
مرزهاي جغرافیايي و در میان مردمان گوناگون ممکن است دستتوش دگرگونيهايي
شود و نقش تازهاي بپذيرد» (سرکاراتي)618 :1883 ،

پ) گاه نیز شاعر به اسطورهسازی با کمک شتصیتهای تاريتی دست میزند
اسطورههايي که قدرت انطبابپذيري با شرايط و تفکرات جامعۀ جديد را ندارند ،جاي
خود را به اسطورههاي نوين ميدهند در اينگونه اسطورهسازي غالباً شتصدیتهداي
تاريتي ،گونهاي اساطیري به خود ميگیرند و به صورت نمونه و الگوي عصدر ندوين
درميآيند (اسماعیمپور)88 :1888 ،

در اين بین ،اساطیر ممکن است مربوط به کشور و مذهب شداعر باشدند و گداه نیدز از
ورای مرزها آمده و ذهن شاعر را به خود مشغول کرده باشند
 6بینش اساطیری گرمارودی
گرمارودی نیز مثم هر شاعر ديگر ،گاه در حالوهوايی اسطورهای سیر میکند و از دنیايی
ستن میگويد که با جهان امروزی فاصلۀ بسیار دارد دنیای زمان آغازين ،آن روزهدا کده
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نتستین بشرها از گیاهی به وجود میآمدند ،و يا پروردگار با دمیدن در کوزهای به آفرينش
انسان دست میيازيد:
من تاريخ نانوشتهای دارم /آه میدانی /چه شبهای طدوالنی /کده مدن در گداهوارۀ
برگهای بلند گردو /دراز به دراز /با مویرگهای برگ /خسبیدهام /يکی از خددايان/
د نمیدانم کدام؟د /مرا به تحقیر چون کوزهای /بر دوش گرفدت /و زيدر آبشداران در
هوا معلق میداشت /تا ظرفیت کوزهگون مرا  /به رخ بکشاند /قضدا را ،کدوزه طاقدت
نیاورد و /از بن رها شد /و اينک و همداره /آبشداران /از دل مدن مدیگدذرد (موسدوی
گرمارودی)93 :1828 ،

شاعر در اين ابیات ،هم تفکر اسطورۀ آفرينش در ايران باستان را منظور میدارد و هم
روايات اسالمی و تورات را وی شروع زندگی گیاهی انسان را در جای ديگدر نیدز يدادآور
ساخته و تفکر اساطیری تولد دوباره را همراه با آن بیان کردهاست« :خوشا روزی کده سدرخ

بمیرم و سبز برآيم /چون ريواس /و چون رنگینکمان» (همدان )11 :او ديدگاه قدما دربارۀ تبديم
سنگ به ياقوت ،و زمرد ،و را نیز به گونهای باورپذير در شعرش ارائه کرده و بددين ترتیدب
تفکر اسطورهای خود را به اثبات رساندهاست« :کالم تو گیاه را بارور مدیکندد /و از نفسدت گدم
میرويد / /در من رودی از شکفتن جاری است / /و من آن رودم که سنگهای خدود را بده دريدا

میسپارد ،از آن پس که آنها را به زمرد دگرگونه کرده باشد» (همدان26 :1898 ،دد )22گرمدارودی
عالوه بر اين ،از ناکجا ستن میگويد؛ ناکجايی اساطیری مکدانی فراتدر از مکدان کده جدز
اندکی بدان دست نمیيابند و قدرت درک آن را ندارند؛ چون مکدانی برتدر اسدت و مقددس:
«خوشا موجی /کز نوازش نسیم /بر تن تاالبی /آن سوی ناکجا /میافتد» (همان)166 :1828 ،

ناکجا و هیچستان و جابلقا و جابلسا و بسیاری از مکانهای اسطورهای ،هنوز هدم مدورد
توجه شاعران و نويسندگان عصر شتاب قرار دارد و به نوعی روح و ذهدن آندان را بده خدود
مشغول کردهاست در اين مقاله ،برای تحقیق در انواع اساطیر ظهوريافته در شعر گرمارودی،
کتابهای خط خون و سرود رگبار و باغ سنگ (گزيدۀ اشعار) را بررسی کردهايم
 8اساطیر و انواع آن در شعر موسوی گرمارودی
با بیان تعاريفی ،اساطیر را به سه دسته تقسیم کرديم؛ اساطیر ملی که مربوط به سدرزمین
ايران است و راجع به آفدرينش زمدین و آسدمان و بتدشهدای متتلدف آن و خددايان و
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اهريمنان يا پهلوانان و قهرمانان کهن صحبت میکندد و آنهدا را شدامم مدیشدود ايدن
اساطیر را اسطورههای «ملی» نامیديم
(ع)

بتش ديگری از اساطیر مربوط به پیامبران از آدم تدا خداتم اسدت کده در تدورات و
انجیم و قرآن و همچنین ساير اديان الهی به آن پرداخته شددهاسدت بده ايدن بتدش از
اساطیر عنوان اسطورههای «دينی» داديم
اما بعضی از وقايع تاريتی است که افدراد متتلدف براثدر گذشدت زمدان ،آن را چدون
الگويی پذيرفتهاند و در هالهای از اسطوره پیچیده شدهاند اين دسته از وقايع تداريتی نیدز
به دو بتش تقسیم شدهاند؛ اساطیر تاريتی که شامم افراد تاريتی غیراسالمی هسدتند و
اساطیر اسالمی که به وقايع دنیای اسالم مربوطاند و به اسطوره مبدل شدهاند
8د 1اسطورههای ملی
شاعر و نويسندۀ ايرانی هرجا که باشد و هر آيدین و هددفی داشدته باشدد ،بدا ندوروز گدره
خوردهاست ايرانی بدون نوروز نمیتواند آغاز دوبارهای داشته باشد گرمارودی ()691 :1832

هم در اين باره گفتهاست« :نوروز من تدويی و شدب و روز مدن تدويی /خورشدید صدبح و مداه

شبافروز من تويی» شاعر ،محبوب را که جان دوباره به او میبتشد «نوروز» خوانده اسدت؛
زيرا نوروز را سرآغاز تولد دوباره و شروع تازه و ازنوزيستن میداند عالوه بدر ايدن ،چندان
شتصیتی به نوروز میدهد که او را سوار بر ماديان به تماشا مینشیند« :از کوچهباغ دهکده،

نوروز /بر ماديان ابلق خود ،پیش میرود» (همان )126 :عالوه بر ايدن ،از بداران ندوروزی هدم
ستن راندهاست« :واژگانی بیاب /که کرنش مرا /در باران نوروزی بهار /به پیشگاه نوبداوۀ نعندا/

تصوير ترانه کرد» (همان )92 :1828 ،بدين ترتیب ،وی در بین اشعار بررسیشده ،سه بدار بده
اسطورۀ آغاز دوباره ،اشاره کردهاست
اسطورۀ ديگری که پس از نوروز در بین اشعار گرمدارودی بده آن برخدورد مدیکندیم،
آفرينش در تفکر ايرانی است که نتستین انسانها را بهوجودآمده از دو گیاهِ بههمچسبیده
به نام مشی و مشیانه میشمارد که آنان چهم سال بعد از نطفۀ کیومرث به وجدود آمدندد
چون گیاه ريباس به هم چسبیده بودند و سپس مردمنما شدند (رک فرنبغِ دادگی)31 :1821 ،

شاعر با توجه به اين اسطورۀ ملی ،مرگ و تولد دوباره را اينگونه بیان کردهاسدت« :خوشدا
روزی که سرخ بمیرم و سبز برآيم /چون ريواس /و چون رنگینکمان» (موسوی گرمدارودی:1828 ،
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 )11همچنین ،شاعر خود را از يک خانوار گیاهی میداند که مدیتواندد اشداره بده همدان
اسطورۀ مشی و مشیانه باشد« :اسب جوان ذهن /در دشتهای ناشناختهای میدويدد /و مدن از
پس او /در پای سنگی /از يک خانوار گیاهی» (همان)63 :

اسطورۀ ملی ديگر ،میترا يا مهر است که ايزدِ آيینِ بزرگی است که پیش از زردشت در
ايران رواج داشت و تا قرنها بتشهای وسیعی از اروپا را در بر گرفته بود مهدر ،فرشدتۀ
عهد و پیمان ،و نشان روشنايی و فروغ ،و حدامی صدلح و دوسدتی اسدت پدیش از آيدین
زردشت ،مهر يا میترا پروردگار روشنايی بود و در جايگداه بدزرگتدرين خددايان ،پرسدتش
میشد؛ اما در آيین اوستايی ،مقام میترا به يک فرشته تبدديم شدد و از اهمیدت ايدزدی او
کاسته شد مهر يا میترا را در بین خدايان هندی میتوان در کنار وارنا يافدت (رک ذکرگدو،

82 :1888د )88اين خدای اساطیری ،گسترۀ جهان را پیمدود و در بیشدتر کشدورها معبددی
يافت هند ،يونان ،ايران ،بینالنهرين ،ايتالیا ،آلمان و تحت سیطرۀ قدرت و محبدت ايدن
ايزد واقع شدهاند در اين ابیات ،شاعر با محبوب خود ستن میگويد و او را برتر و واالتر از
ايزد باستانی میترا برمیشمارد« :به بازوان تو سوگند /که قامت منحنی و شکستۀ بدازوان میتدرا
را /مرمتیست /گیسويت کمند بود /که با آن فراز آمدم» (موسوی گرمارودی)12 :1898 ،

شاعر در عین حال اشارهای هم به باال رفدتن زال از کمندد گیسدوان رودابده دارد کده
وصال را میسر ساخت در بدین اسداطیر ملدی ،بیشدترين توجده شداعر بده اسدطورههدای
شاهنامهای منعطف شدهاست؛ همچنان که بیشتر شاعران معاصر به اين شکم تحت تأثیر
اثر شگرف و گرانسنگ فردوسی قدرار گرفتدهاندد گرمدارودی از چهدم مدوردی کده بده
اسطورههای ملی پرداختهاست ،فقط شش بار به اسداطیری چدون ندوروز ،میتدرا ،مشدی و
مشیانه اشاره کرده و  82مورد ديگر ،اسطورههای ملی موجود در شاهنامه هستند کده وی
مطرح کردهاست
سیمرغ ،پرندۀ اسطورهای ادب فارسی ،بهويژه در شاهنامه است عالوه بر سیمرغ ،عنقا
و ققنوس هم پرندگان اساطیری هستند که مورد توجه ملتهای متتلف قدرار گرفتدهاندد
گرمارودی هفت بار از اين پرنده و يک بار از عنقا ياد کردهاسدت سدیمرغ طبدق اسداطیر
ايرانی ،بسیار بلندپرواز با صورتی انساننماست و بر فراز درخت گوکرن در دريای فراخکرت
آشیان دارد وی در توصیف بزرگی ،اينگونه گفتهاست« :چندان ظرافدت را /چگونده در ايدن
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سترگی جا دادهای / /کدام شاپرک خوشبال /چنین سیمرغگون میپرد؟» (همدان )18 :سدیمرغ
شاهنامه ،پرورندۀ زال است که در نبردگاهها او و فرزندش را يداری مدیرسداند در همدین
زمینه ،گرمارودی ( )682 :1832اين بیت را دارد« :ای وطن! سیمرغگدون ايدن زال نواقبدال را /

قرنها بفشار در آغوش مهرت تندگ تندگ» او رزمنددگان نیدروی هدوايی را نیدز سدیمرغی
دورپرواز وصف میکند (رک موسوی گرمارودی )86 :1828 ،و گذشته و امروز را بدا هدم گدره
زدهاست همچنین عالِمی را که به قلۀ علم دست يافتهاست ،براساس اسطورهسازی عطار،
ساکن قاف شمرده و آورده« :همچو سیمرغ افقپرواز در آفاب علم /قاب تا قافش معانی زير بال

و شهپر است» (همان) وی يک بار هم به حضور عنقا اشاره کردهاسدت و در توصدیف شدعر
گفته« :عنقا با اشارۀ دست تو /از آسمان بر شانهات مینشیند» (همان)166 :1832 ،

پرندگان اساطیری در دنیا بسیارند؛ مثالً در يونان« ،فینکس» نماد مسیح اسدت و عمدر
هزارساله دارد؛ چون ققنوس در آتش میسوزد و پس از سه روز تجديد حیات میکند و بدا
خورشید پیوندی ناگسستنی دارد در چین« ،سی ان هو» با نیرويی خاربالعاده ،بدر درخدت
زندگیبتش النه دارد و پارسايان و زاهدان به کالبد اين پرنده درمیآيند در اوستا از «هما»
و «وارغن» ستن گفته شده ،که دارای فرّ ايزدیاند هندوها «گارودا» را پرندهای اسطورهای
معادل هما در اوستا قلمداد مدیکنندد در ادب فارسدی نیدز سدیمرغ و ققندوس دو پرنددۀ
اساطیری و عجیب بهشمار میروند «عنقا» نیدز پرنددهای اسدطورهای اسدت و در روايدات
اسالمی به آن اشاره شدهاست برخی سیمرغ ماده را عنقا میدانند و معتقدند کده ابتددا بدا
مردم زندگی میکرد ،اما براثر آزار و اذيت مردم و شکايت آنان در نزد پیامبر ،خداوند دعای
پیامبر را اجابت کرد و با صاعقهای او را از بین برد و نسلش را منقطع گرداند گروهی نیدز
از بین رفتن عنقا را به زمان سلیمان(ع) نسبت داده و میگويند ابتدا متالف سدلیمان بدود،
ولی عاقبت به وی ايمان آورد؛ بدين ترتیب که روزی سلیمان(ع) از قضا و قدر الهی سدتن
میگفت و عنقا ادعا میکند قادر است اين قضا را بگرداند و چون موفدق نشدد از شدرم در
پشت کوه قاف ناپديد گشت (رک ياحقی)692 :1889 ،

در بین موجودات اساطیری شاهنامه بايد به رخش نیز اشاره کرد رخش ،اسدب رسدتم
است که فردوسی او را کوهپیکر و بسیار قوی توصیف میکند ،بهطوریکده در بدین تمدام
اسبان ،فقط اوست که قدرت تحمم وزن سنگین رستم را دارد گرمارودی ( )663 :1832پنج
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بار به نام رخش اشاره جستهاست« :رخش با مهمیز رستم ،رخش رستم میشدود /ورنده اکندون
هم سمنگان پر ز اسب و استر است /رخش دانش هم سواری فحم خواهد ،رستمی /ايدن هیدون

توسن بوَد هرچند نیکوگوهر است» رخش با نوعی هوش و فراست واال در شداهنامه وصدف
شدهاست رستم بارها او را متاطب خود قرار میدهد و در مرگ نیز همراه رستم است در
اين ابیات ،رخش مظهر فراست و تیزپايی است« :گويمت اکنون که بارگی خیامم /راست بدود
همچو رخش در سر و پیکر /يال بلندش فرونشانده به گردن /نرم و سدپید و بريشدمین و معنبدر»
(همان )189 :گرمارودی ،فردوسی را نیز صاحب رخش ستن میشمارد« :چو رخش ستن زير

مهمیز توست /عطارد يکی صدید نداچیز توسدت» (همدان )618 :وی عدالوه بدر اشداره بده رخدش
اسطورهای ،از عقیدۀ گذشتگان مبنی بر دبیر دانستن عطارد نیز ياد کردهاست
گرمارودی هشت بار هم به نام رستم اشاره کردهاست که ما فقط يکی از آنها را ذکدر
میکنیم« :ديدهای نوباوهای کو همچو رستمصولتان /بشکند سرپنجۀ شیر و بغرّد چون پلندگ/ /
گر دو روزی رَستهای از تیغ تیز رستمی /خود نمانی جاودان آسوده ،ای پور پشنگ» (همدان)688 :

همچنین در صفحات  612و  612و  663باغ سنگ ،ابیاتی در وصف رستم آورده و سه بار
نیز در صفحات  668و  682به نام زال اشاره کرده و نام او را در کنار سدیمرغ آوردهاسدت
گرمارودی با ذکر نام «پر سیاوشان» يادی نیز از اسطورۀ ملی «سیاوش» کردهاسدت« :کددام
قابیم مرا از پیش کشته است /که چون به دنیا آمدم /از کدالغهدا نفدرت دارم /و دلدم چدون پدر
سیاوشان کبود است» (همان)16 :

نمیتوان از اساطیر شاهنامهای ياد کرد و چیدزی از سدهراب نگفدت سدهراب حاصدم
عشق رستم و تهمینه ،دختر شاه سمنگان ،است که نادانسته به دست رستم کشته میشود
و تلخترين واقعۀ شاهنامه به وقوع میپیوندد گرمارودی دو بار از سهراب در اشعارش يداد
میکند« :گاهی درون سینه /چون گممدال زخم گلوله /بر سینۀ شهادت سهراب /گلتندۀ طلیعده

خورشید /بر سینۀ گشودۀ صحرا» (همان )39 :1828 ،شاعر ،مدرگ سدهراب را بدا بازسدازی در
زمان خود ،به وسیلۀ گلوله میداند و نه خنجر؛ تا اسطورۀ شهادت جوانان کشور را تدداعی
سازد عالوه بر اين ،در صفحۀ  126مجموعۀ باغ سنگ از سهراب ياد کردهاست يک بدار
به داستان کیکاووس در سرود رگبار اشاره کرده و يک بار هم شش شتصیت شاهنامهای
را در کنار هم آوردهاست (رک موسوی گرمارودی )619 :1832 ،در کم ،او  82مرتبه از اساطیر
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شاهنامه ياد کرده و از کارکرد داستانی و يا ساختار اجتماعی آنها بدرای پدردازش مطلدب
خود بهره گرفتهاست شش مورد نیز ساير اساطیرند
جدول شمارۀ  1اساطیر ملی در شعر گرمارودی
اسطوره

نوروز
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8د 6اسطورههای دينی
پیامبران الهی از ديرباز الگوهای برتر بشری بودهاند و چون به تاريخ ايشان مراجعه کندیم،
بسیاری از وقايع مربوط به آنان را در زمان و مکانی فراتر میبینیم همچنین انجام برخدی
امور خاربالعاده به دست آنها سبب شده در مفهوم اسطوره بدا همدان تعريدف دادهشدده،
جای گیرند در مقابم آنها ،همواره گروههای منفی نیز قرار داشتند که بیانگر مبارزۀ خیر و
شر بودهاند ازآنجاکه سرگذشت اين شتصیتها در کتابهای دينی و آسمانی ذکر شده و
يا در تفسیرهای اين کتب آمده و پس از اسالم با باورهای دينی ما گره خوردهاسدت ،ايدن
دسته را اسطورههای دينی قلمداد کردهايم در پاسخ به کسانی که ممکن است بگويند چرا
به اين دسته از داستانهای واقعی ،اسطوره اطالب کردهايد ،بايد بگويیم که اوالً پیامبران و
فرشتگان ،موجوداتی برترند و از سوی ديگر الگو و سرمشق کاملی بدرای بشدر بده شدمار
میروند همچنین در هالدهای از قداسدت پیچیدده شددهاندد عدالوه بدر ايدن ،هريدک در
بنیانگذاری آيین يا عملی مؤثرند بنابراين چند مورد از مهمتدرين کارکردهدای اسدطوره را
دارند که مورد نظر الیداده ( )12 :1826اسدت ،و مدیتوانندد در گدروه اسداطیر قدرار گیرندد
گرمارودی نیز چون ساير شاعران ايرانی و اسالمی با اين شتصیتها آشنا بدوده و ضدمن
استفاده از نام آنها و يادآوری اسطورۀ مربوط ،به نقد سداختاری و اجتمداعی جامعده خدود
دست يازيدهاست
يونس(ع) از پیامبرانی است که در قرآن به وی اشاره شده و منظور از ذوالنون ،هموست
از فرزندان هود(ع) است و در نینوا به رسالت رسید بیستسال به هدايت مردم پرداخت ،اما
مردم نهتنها به وی نگرويدند ،او را آزار و اذيت هم کردند يونس(ع) قوم خود را نفرين کرد
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و بر کشتی سوار شد تا از آنجا برود ماجرا چنان رقم خورد که يونس(ع) به دريا افتداد و در
شکم نهنگ قرار گرفت (رک بلعمی916 :1838 ،د )919معنای اسطورهشناسی نهنگ (مداهی)

قدرت زندگی است و شکم ماهی ،زندگی و انرژی يا ناخودآگاه را نشان میدهد يدونس

(ع)

در حقیقت به مرگ و تولد دوباره دست يافت و گرمارودی ( )26 :1832دو بار به اين اسطوره
اشاره کردهاست« :آه ای غريبترين ماهی /وقت آن است که در دامن يدونس بگدذرانی /درندگ

جايز نیست /مدن آن مداهیام /کده کوسدگان ،زندده از دمبدال او مدیخورندد» در ايدن ابیدات،
گرمارودی به وارونه کردن اسطوره پرداخته و نمودی جديدد از داسدتان يدونس(ع) را بیدان
کردهاست در جای ديگر نیز آورده« :کجا شد آدم و ادريس؟ نوح و يونس کو؟ /که يارد آنکه ز
مرگ و فنا مفر گیرد» (همان)198 :

شاعر ،فناپذيری انسان را به خاطر آورده و معتقد است که در هر حال همده بده مدرگ
دچار خواهیم شد؛ حتی اگر چون آدم(ع) نتستین باشیم يا چون نوح(ع) عمر هزارساله داشته
و يا مانند يونس(ع) به مرگ و تولد دوباره دست يافته باشیم ادريس(ع) نیز از پیامبران الهی
است که چنانکه در کتابها و تفاسیر متتلف بیان شده ،نتستین کسی است کده لبداس
دوخت او نیز يک اسطوره است ،چون پايهگذار و آغازکننده بودهاسدت بلعمدی ()82 :1838

سن او را  829سال برشمرده و میگويد« :نتستین کسی که از پس آدم به قلم چیزی نوشت،
او بود و نتستین کس که جامه دوخت او بود خدای تعالی او را به آسمان برد چنان که به نبدی
اندر ياد کرد گفت :و رفعناهُ مکاناً علیّا»

اشاره به آفرينش آدم(ع) از «طین» ،هم در قرآن به صدراحت آمدده و هدم در تفاسدیر و
کتب تاريتی و عرفانی متتلف بدان پرداخته شددهاسدت گرمدارودی ( )188 :1898از ايدن
آفرينش چنین ستن راندهاست« :ما خاک بارور را /خاک بر سر کردهايم /و اينک آن گِم که با

ما آدم میآفريد /کوزۀ بینم آفريده است» و بالفاصله مسئلۀ سجده نکدردن شدیطان و راندده
شدن از بهشت و سپس اغوای آدم(ع) را بده خداطر آورده و گفتدهاسدت« :در بددايت حیدات/

شیطان ،پدرم را به اين چشمان اغوا کرد» (همان )162 :وی با انددوه بسدیار از خدوردن گنددم
اظهار ندامت میکند و در شعری با عنوان «آه ،پدر! اگر تو آن گندم را نتورده بودی» مدیآورد:

«میدانم /زندگی داغیست /که پدر /با همان دستان که گنددم را چیدد /بدر پیشدانی مدا کوبیدد»
(همان )118 :1828 ،و بیفاصله هبوط از بهشت در اين ابیات منعکس میشود« :به سرعت تا
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بهشت آدم واپس میگريزم /با تالشی مذبوح /چون رفتار سوسمار /و از خاندۀ يکايدک پیدامبران/

عصازنان برمیگردم /تا لحظۀ اکنون» (همان )83 :در تمام اين ابیات ،شاعرْ بازگشتی به زمدان
آفرينش و بهشت آغازين دارد و حضور نتستین عشق ،نتستین گناه ،نتستین سرپیچی را
با تجربهای امروزی بیان میکند
شاعر در زمان و فضايی اسطورهای سدیر مدیکندد و از زمدان آدم(ع) و سداير پیدامبران
میگذرد و به حال میرسد و بدون درنگ متوجه نتستین مرگ و عامم آن میشود« :آدم!
اگر تو گرسنهای /گندم خوردهاست /وگرنه سدیب /میدان هابیدم و بدرادر /الفتدیسدت /فراسدوی

برادری /که تنها خنجر /حد آن را معین میکند» (موسوی گرمارودی )81 :1832 ،قابیم ،برادر را از
بین می برد و برای پنهان کردن جسدش دچار سدردرگمی مدیشدود ،تدا اينکده دو کدالغ
راهنمای او میشوند« :کدام قابیم مرا از پیش کشته است /که چون به دنیا آمددم /از کدالغهدا
نفرت دارم /و دلم چون پر سیاوشان کبود است» (همان)128 :

ارتباط اساطیر دينی و ملی ،يکی از مهمترين کارهايی است که در نگاه گرمارودی بده
اساطیر وجود دارد شاعر با بیان اين ابیات ،به مفهوم و مضمون اجتماعی اسطورۀ هابیم و
قابیم اشاره کرده و به نوعی ،مظلومیت مکرر هابیم را يادآور شدهاسدت« :مدا از تبدار پداک
هابیم زمانیم /امروز میجنگیم تا فردا بمانیم» (همان)631 :
(ع)

وی سپس اسطورۀ هابیم و قابیم را با يوسف و برادرانش تطبیق دادهاست« :يعقدوب،
آدم ديگر است /برادران ،قابیالنی ديگر /اکنون نیز /هابیمها يگانهاندد و /قابیلیدان بسدیار /و اگدر
قابیم را جفتجويی ،انگیزۀ قتم برادر بود /امروز اما بیانگیزه و هیچ جانمايهای /برادر میکشند»

(موسوی گرمدارودی )119 :1828 ،نگاه اجتماعی ،شاعر را بر آن داشدته تدا بده دنبدال انگیدزۀ
برادرکشی در اسطورۀ هابیم و قابیم باشد و آن را در دنیای امروزی بازسازی کند امدروزه
برادرکشی تکرار میشود ،بیآنکه انگیزهای در پی داشته باشد گرمارودی هشدت مدورد از
آدم(ع) ياد میکند و پنج مرتبه داستان هابیم و قابیم را يادآوری کردهاست
داستان نوح(ع) و طوفان نیز از اساطیر دينی مورد توجه است که گرمارودی پنج بار بدان
پرداختهاست اسطورۀ طوفان در بین اغلب ملم ديده میشود و با انددک تفداوتهدايی بده
وقوع پیوستهاست در کتیبۀ يازدهم اسطورۀ گیلگمش آمدهاست:
خدايان تصمیم میگیرند طوفان بزرگی بر انسان نازل کنند فقدط اِآ ( )Eaاسدت کده
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مقام و مرتبه را زير پا میگذارد و «اوت د نده يدیش تدیم» را از وقدوع فاجعده مطلدع
میسدازد خانده ات را بدرچین و يدک قدايق بسداز /امدوال شتصدی را بگدذار و بده
جستوجوی موجودات زنده درآی /اموالت را رها کدن و زنددگان را نجدات ده /تتدم
همۀ چیزهای زنده را در قايق بگذار طوفان هولناک فرارسید و /شدش روز و هفدت
شب /باد میوزيد و طوفان و تندباد زمین را در خود گرفتده بدود وقتدی هفتمدین روز
رسید ،طوفان فرونشست «اوت د نه يیش تیم» نتست يک کبوتر و سدپس يدک
چلچله را رها میکند ،اما هر دو بازمیگردند سرانجام کالغدی را رهدا مدیکندد کده
بازنمیگردد و نشان میدهد که آبها فروکش کردهاند (در کتاب مقدس ،ندوح نتسدت

يک کالغ و سپس دو کبوتر را بیرون میفرسدتد) سدپس قربدانی عظیمدی بده پیشدگاه
خدايان تقديم میکند (مک کارل29 :1888 ،د)22

در اساطیر هند نیز تجلی اول ويشنو به شکم ماهی است که از مردی بده ندام «مندو»
کمک میخواهد و رشد سريع اين ماهی سبب حیرت منو میشود و هشدار مدیدهدد کده
طوفانی عظیم در پیش است که برای حفظ زمین و موجوداتش ،الزم است کشتی بزرگدی
ساخته شود در اين اسطوره هم منو شبیه به نوح نبی(ع) کشتی میسازد شاعر با نگداه بده
اين اسطورهها ،جامعۀ امروز را محتاج طوفان ديگری میداند« :کاش فرزند ندوح /در کشدتی
جايی میداشت /تا من امروز /اينقدر با بدان نمینشستم /راستی کدام نجات يافتهايم /نکند ندوح
و همراهان /در کشتی بر قلۀ آرارات /مصون مانده باشد /از تَف آتش ما بَدان کده در تندور او آب
افروختهايم» (موسوی گرمارودی)118 :1832 ،

عالوه بر اين ،در صفحات  692و  198باغ سنگ و صفحۀ  169سرود رگبار ،به نوح

(ع)

و طوفان اشاره کرده و بهخصوص به شروع طوفان از تنور توجه داشته است
گرمارودی ( )12 :1898دو بار نیز به اسطورۀ ابراهیم(ع) و سه بدار بده اسدماعیم(ع) اشداره
کردهاست« :گیسويت کمندی بود /که با آن فراز آمدم /از آن پس که کدامین منجنیدق /مدرا بده

پايین افکنده بود» دربارۀ ماجرای به آتش افکندن ابراهیم(ع) ،بلعمدی اشداره دارد کده چدون
آتش بسیاری برافروخته شده بود ،نمیدانستند ابراهیم را چگونده درون آتدش بیندازندد تدا
خودشان آسیبی نبینند شیطان به هیئت مردی ظداهر شدد و منجنیدق بدرای آندان آمداده
ساخت و با آن ابراهیم(ع) را به آتش افکندند شداعر در مداورای ذهدنش نگداهی بده ايدن
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اسطوره داشته و در ظاهری عاشقانه آن را بیان کردهاست گويا خود را ابراهیم(ع) ديگدری
میبیند که گیسوان معشوب او را در هنگام سقوط از منجنیق ،بازمیيابد
همچنین اسطورۀ قربانی در تمام دينها و بین همۀ ملتها ديده میشود اين اسدطوره
در قرآن نیز آمده و ساير کتابهای دينی هم بدان اشاره داشدتهاندد خداوندد ابدراهیم(ع) را
مأمور میکند تا فرزندش اسماعیم(ع) را کده بدا سدتتی فدراوان و دور از پددر بده جدوانی
رسیدهاست ،به درگاهش قربانی کند ابراهیم(ع) اين امر را در خواب میبیند و تصدمیم بده
اجرای فرمان الهی میگیرد «يا ذبیحاهللا /تو اسماعیمِ گُزيدۀ خدايی /و رؤيای بهحقیقتپیوسدتۀ
ابراهیم» (موسوی گرمارودی91 :1832 ،؛ رک همان)163 :1898 ،

سرگذشت ابراهیم(ع) با نمرود و آتش گره خوردهاست خواب نمرود سبب کشدتن تمدام
پسران متولدشده و جدا کردن مردان و زنان بنیاسرائیم از هم است در همان زمدان ،بده
خواست خدا نطفۀ ابراهیم(ع)د که پدرش در دستگاه نمرود است د بسته مدیشدود پدس از
تولد نیز به دور از چشم نمرود میبالد و سرانجام در مقابم او قرار میگیرد نمرود بدرای از
بین بردن ابراهیم(ع) راهی جز سوزاندنش نمیيابد هیزم فراوان جمدع مدیشدود شدیطان
منجنیقی را برای آنان مهیا میسازد ،اما خدای ابراهیم(ع) بلندمرتبهتدر از آن اسدت کده در
ذهن کوچک نمرود بگنجد« :يک روز آتش بود و نمرودی برافروخت /میخواست ابراهیم سوزد،
خويشتن سوخت» (موسوی گرمارودی)636 :1832 ،

گرمارودی ( )36 :1832اين داستان را به ساختار تازهای درمیآورد و میگويد« :آتش از رود/
حتی نمی ندارد /اما وقتی نمرودش برمیافروزد /از آب ابراهیم /گمشعلۀ بوستان میشود /و ابدراهیم

و نمرود /هر دو از رود میگذرند /اما با تبری که ابدراهیم بدت مدیشدکند /نمدرود هیدزم» در ايدن
اسطوره نیز رود و موسی(ع) با آتش و ابراهیم(ع) در هم گره میخورند و اسدطوره بده گوندهای
نوين بازسازی میشود نمرود پس از اينکه با آتش کاری از پیش نمیبرد ،برای جنگیدن بدا
خدای ابراهیم(ع) به سمت آسمانها پرواز میکند ،اما باز هم شکست میخورد چهارصد سال
از حکومتش میگذرد و باز هم به خدا ايمان نمیآورد سرانجام بدا ورود پشدهای در مغدزش
عاجز میشود (رک بلعمی )121 :1838 ،گرمدارودی ( )128 :1832بدا نگداهی بده ايدن داسدتان
میگويد« :نمرود را که باد به بینی فکنده بود /آن باد را به نیش پشه کرد از آن به در»

اسطورۀ ديگری که توجه گرمارودی را به خود جلب کرده ،داستان موسی(ع) است تولد
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موسی(ع) در زمانی که پسران به کام مرگ راهی میشوند و جاری ساختن گهواره او به رود
نیم و پذيرفته شدنش در جايگاه فرزندی فرعون (همان 611 :و  )89برانگیتتده شددن او در
مقام پیامبر در سرزمین طور درحالیکه در پی آتش میرود (همان92 :د98؛ همدان)18 :1898 ،

و محاجّه با فرعون و دعوت وی به پرودگار و آشکار شددن معجدزۀ عصدای موسدی(ع) بدر
فرعون (همان181 :1832 ،؛ همدان )81 :1898 ،و عبور موسی(ع) و همراهدان از دريدای نیدم و
غرب شدن فرعونیان در نیم (همان 611 :1832 ،و  ،)128مواردی هستند که گرمارودی دوباره
مطرح کرده و از ساختار داستانی و اجتماعی آنها بهره جستهاست در کم ،او هشت مرتبه
از اين اسطوره استفاده کردهاست« :ای شعر! در انديشهات مینشانم /از دل میرويی /بده رودت
میسپارم /از خانۀ فرعون سر برمیآوری /بر قله ره میپويی / /خورشید در گربیانم رخنه میکند/
و اشک نیلی میشود /که هزار فرعون را به کام درمیکشد /طوفان میکنی /آه! ای موسای شعر»

(همان )123 :در اين ابیات نیز اسطورۀ شعر برای شاعر با اسطورۀ موسدی(ع) گدره خدورده و
فضای مذهبی ذهن شاعر را دقیق منعکس کردهاست
اسطورۀ دينی ديگری که در آثار گرمارودی بدان پرداخته شده ،يوسف(ع) و سرگذشدت
اوست شاعر به زيبايیِ يوسف(ع) (موسوی گرمارودی )618 :1832 ،و حسادت برادران کده او را
به «بضاعت مزجاه» فروختند (همان668 ،؛ همدان )119 :1828 ،و فدروش نهدايی وی در بدازار
مصر به بوتیفار (همان )26 :1898 ،اشاره کردهاست« :امروز ،اما شبزده /بدهجدای آنکده از چداه
برآيم /احساس يوسف را دارم /هنگام که برادران /او را به پايین میفرستادند /و او به دهاندۀ چداه
می نگريست /و غیبت خود را بر زمین حس میکرد /و با خود میگفت :آه ،پدر! /اگر تو آن گنددم
را نتورده بودی / ،من امدروز بدا طنداب بدرادران بده چداه فرونمدیشددم» (همدان)119 :1828 ،

گرمارودی در اين ابیات ،اسطورۀ يوسف(ع) را با گناه نتستین آدم(ع) به هم پیوند داده و بده
گونهای زيبا ،کهنالگوی برادرکشی را يادآوری کردهاست
اما سلیمان(ع) و حکومت وی بر تمام جهان ،ارتبداط بدا جنیدان و پريدان و اطاعدت آندان از
سلیمان(ع) ،در اختیار داشتن باد و دانستن زبان حیوانات و پرندگان ،همه وجدوه اسداطیری ايدن
داستان است در همین زمینه ،ستن گفتن سدلیمان(ع) بدا مدور بتشدی اسدت کده محققدان و
مفسران قرآن بدان توجه بسیار کردهاند؛ زيرا در سورۀ نمم بدين ماجرا اشاره شدهاسدت تداريخ
بلعمی نیز به آن اشاره کردهاست (رک بلعمی )218 :1838 ،اين بتش ،توجه شاعر را جلب کرده
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و دو بار از اين اسطوره ياد کردهاست« :شعر من چون مور /بر کاغذ راه افتادهاسدت /سدلیمانوار /بده

نیمنگاهی بر من درنگ کدن» (موسدوی گرمدارودی862 :1832 ،؛ رک همدان 616 :و  )862در کدم،
گرمارودی سه بار از سلیمان(ع) ياد کردهاست او يک بار هم اسطورۀ اصحاب کهف را يدادآوری
کرده و میگويد« :کاش در نماز اصحاب کهف /يک جای ديگر برای خفتن میبود» (همان)166 :

مسیح(ع) همراه با تمام شگفتیهای زندگی مانند بکرزايی مدريم(ع) (همدان ،)181 :نفَدس
(ع)
روحبتش مسیح و زنده کردن مردگان (همدان )192 :و در گهدواره سدتن گفدتن (همدان،
 )96 :1898مورد توجه گرمارودی قدرار گرفتده اندد وی سده بدار هدم از ايدن اسدطوره يداد
کردهاست« :چشمانی که من میشناسم /اينک مريم را به گهوارۀ عیسی پیام میآورد» (همان)
عالوه بر اين ،شاعر نگاهی نیز به تولد يحیی(ع) در پیدری پددر و مدادر دارد در سدورۀ
مريم اين ماجرا دقیقاً شرح شدهاست (نیز رک بلعمی )911 :1838 ،گرمارودی ( )181 :1832نیز
به عظمت اين امر واقف است و قدرت پروردگار را اين گونده برمدیشدمارد« :گداه از پیدری
اوفتاده ز پای /همچو يحیی برآوری دلبند» همچنین جبرئیم ،يکدی از چهدار فرشدتۀ مقدرب
الهی است که دو بار شاعر بدو توجه کردهاست در يکی از اين موارد ،جبرئیم را دارای بالی
به فراخنای افق توصیف میکند و خطاب به حافظ میگويد« :تا میگدويم :آه مبدادا شکسدته
باشی /چون جبريم /با بالی به فراخنای افق /از ملکوت خدا /فراتدر رفتدهای» (همدان )161 :و يدا
آوردهاست« :ستارگان را با سرانگشتان از سر طیب ،میشکنی /و در جیب جبريم مینهی /و يا به
فرشتگان ديگر میدهی» (همان)96 :1898 ،

در مجموع ،اساطیر دينی در اشعار موسوی گرمارودی ،بروز و ظهور فراوانی دارندد کده
گاه برای بیان مسائم و مشکالت اجتماعی به گونهای نوين بازسازی شدهاند اين اسورهها
گاهی به هم گره خوردهاند و گاه با اسطورههای ملدی درآمیتتدهاندد شداعر در پرورانددن
مفاهیم متتلف از اين گروه اساطیر ،بهرههای فراوان گرفتهاست
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8د 8اسطورههای تاريتی و اسالمی
تاريخ گاهی ح قیقت خود را فراموش کرده و در ذهن مردمی که از آن ستن میگويند بده
اسطوره مبدل میشود و جای اسطورههای کهنتر را که با عقايد روزگار همتوانی ندارندد،
میگیرد (رک اسماعیمپدور )88 :1888 ،قرنها از حضور اسدالم گذشدتهاسدت ،امدا برخدی از
شتصیتها و وقايع چنان در ذهن و زبان مردم زندهاند که هیچ توجیهی جز اسطوره شدن
ندارند گرمارودی شاعری کامالً دينگرا و مذهبی است ،از ايدن رو ،در عدین حدال کده از
شتصیتهای تاريتی مبدل به اسطوره ياد میکندد ،بده شتصدیتهدای اسدالمی توجده
دوچندان دارد در ادامه ،به بررسی اين گونه اساطیر میپردازيم
از بین شتصیتهای تاريتی دور ،فقط چنگیز و اسکندر و حسن صباح ،نظر شداعر را
به خود جلب کردهاند چنگیز در نظر گرمارودی حالتی نمادين به خدود گرفتده و نشدان از
خونتواری و بیرحمدی دارد او در بداغ سدنگ (ص  112و  )83دو بدار بده ندام وی اشداره
کردهاست دلیم اسطوره شمردن چنگیز ،برجستگی وی در جايگاه يک نیروی شر در عالم
ذهن ايرانی است همچنین تنفر ايرانیان از او هالههايی از ابهام و شدگفتی پیرامدون ايدن
شتصیت منفور ساخته و پرداخته است شاعر به شتصیتهای تاريتی نمیپدردازد ،مگدر
اينکه وجهی اسطورهای به وی داده باشدد« :چنگیدز خونتدوارتر از لحظدههدا نیسدت! /زمدان
سیریناپذير است /میان شهادت و شقاوت /فاصله /به درازی تفنگیست /تدا در کددام سدوی آن

ايستاده باشی» (موسوی گرمدارودی )83 :1832 ،در ايدن ابیدات ،زمدان سدتمکارتر از چنگیدز و
خونريزتر از وی تصوير شده و شاعر زمان جنگ را اينگونه با تاريخ پیوند دادهاست
اسکندر هم گاه پادشاه و گاه همچون پیامبر مطرح شده و همین مبهم بودن شتصدیت ،او را
در جمع اسطورهها قرار دادهاست گرمارودی (186 :1828د )182در شعر «المدوت» بده گوندهای بدا
حسن صباح ستن میگويد که به نظر میرسد از او الگوپذيری بسیار داشتهاسدت« :بدر فدراز قلعدۀ
صباح /چرا چنان تلخ گريستم؟ /برای که گريستم؟ /چشمهای جن /در شدکاف ديوارهدای خرابدۀ دژ /جدا

ماندهاست /چشمهای حسن انگار /از پیکر تاريخ جدا ماندهاست» اين شعر کده در چهدار صدفحه ادامده
يافته ،از حسن صباح ،سردستۀ فرقۀ اسماعیلیه ،ستن میگويد باقی اسدطورههدا و داسدتانهدای
تاريتی که در شعر گرمارودی بازتاب يافته ،مربوط به تاريخ اسالم و بهويژه کربالست
گرمارودی بارها به شتصیت واالی حضرت محمد(ص) به عنوان سرآغاز تداريخ اسدالم
اشاره کردهاست مواردی نیز هست که او واقعهای مربوط به آن حضرت(ص) را آوردهاسدت
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در کتاب باغ سنگ (ص  )182از مُهر نبوت بین دو شانۀ پیامبر(ص) ستن گفته و يا به شروع
زندگی همراه با ازدستدادن پدر اشاره کردهاست (گرمارودی )16 :1832 ،وی از بُراب ،اسدب
متصوص خويش ،ياد کرده (همان )182 :و بهويژه مسئلۀ معراج را خاطرنشان ساختهاسدت:
«چون بلندترين گردباد /به خود میپیچم /و تا آن سوی خدا /تنورهکشدان اوج مدیگیدريم /قداب
قوسین أو ادنی /و إنک سدرة المنتهی» (همان)13 :1898 ،

بعثت پیامبر(ص) نیز در صفحات  118تا  162باغ سنگ مورد توجه واقع شدهاست امتدداد
اسالم در حضور علی(ع) شکم میگیرد و گرمارودی با نام و ياد علی(ع) زيسته و بدا وصدف او
گريستهاست اشارات اين شاعر به ايشان و وقايع متتلف زندگی آن حضرت(ع) کم نیست ،اما
با توجه به شمارشی که در کار است ،بايد گفت دوازده مرتبه صراحتاً به نام موال اشاره کدرده
(همان )618 ،639 ،868 ،866 ،662 :1832 ،و در صدفحات متعددد بدا آن حضدرت(ع) در جايگداه
متاطب خويش ستن گفتهاست« :چشمی که تو را ديدهست /چشم خداست /ای ديدنیتر /گیدرم

به چشمخانۀ عمار /يا در کاسۀ سر ابوذر» (همدان )99 :1898 ،نگاه شاعر به امام علی(ع) به صورت
يک موجود فرازمینی ،ايشان را به يک اسطوره مبدل ساختهاست
از بین حوادث اسالمی ،امکان ندارد واقعۀ عاشورا از دفتر ذهن مسلمانان و بهخصوص
شیعیان پاک شود گرمارودی نیز در اين مورد استثنا نیست و با نگاهی زيبا به اين حادثده،
«حُر» را چنین وصف میکند« :حُر شتی نیست /فضیلتیست /از توشدهبدار کداروان مِهدر جدا
مانده / /و اما دامنت /:جمجمه های عاريه را /در حسرت پناه يافتن /مشتعم میکندد /:از غبطدۀ
سر گلگون حُر /که بر دامن توست» (همان)99 :1832 ،
(ع)

(ع)

در اين باره ،به حضرت ابوالفضم (همان632 ،99 :د )631و حضرت علیاکبر (همدان)99 :

و حضرت زينب(س) (همان618 :د )611اشاره دارد و بزرگواری و دالوری آنان را میستايد بدروز
و ظهور ساير اسطورههای اسالمی نیز در البهالی شدعرهای گرمدارودی بده صدورت مدبهم
موجود است؛ مثالً برای ذکر نام امام رضا(ع) از واژۀ توس کمک گرفته (همان ،)688 :اما دربارۀ
امام زمان(عج) يا منجی ،صفحات متعددی را اختصاص دادهاست؛ همان گونه که برای سدتن
گفتن از پیامبر(ص) و امام علی(ع) و حضرت زينب(س) ابیات متعددی آوردهاست میتوان گفدت
(عج)

بیش از شصت بیت خطاب به امام زمان

آورده و يا به ذکر نام ايشان پرداختهاست« :چدون

دعوی دجال پذيرد به زمانه /آن کاو شنود دعوت مهدی زمان را» (همان)669 :
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شعر «تو بازآ» نیز خطاب به آن حضرت(عج) از صفحۀ  686تدا  ،682همدین اسدطوره را
شامم میشود (همچنین رک همان )616 :در شعر گرمارودی نمیتوان فقط به دنبال ندامهدا
گشت و تعداد دقیق و مواردی را که به اين شتصیتها پرداخته ،مشتی کدرد اشدعار او
مملو از نام و ياد بزرگان اسالم است وی اشعار متعددی به صدورت موضدوعی دارد و بده
يکی از بزرگان اسالمی تقدديم کدردهاسدت بايدد گفدت اسدطورههدای اسدالمی در شدعر
گرمارودی فراوان است و میتوان در گوشه و کنار هر صفحه از دفترش نشانههدايی از آن
ديد و به گونهای بهکارگرفتهشده که از شمارِش بیرون اسدت او شداعر آيدین و مدذهب و
اسالم است و نمیتوان جدولی تهیه کرد و مثالً تعدداد دفعداتی را کده از پیدامبر(ص) ،امدام
علی(ع) يا ستن گفته ،در آن ثبت کرد او به ماجرای تاريتی «ابرهه» نیز اشاره مدیکندد
ماجرای تالش ابرهه با سپاهی فیمسوار برای نابودی خانۀ خدا که
خدای جمّ جالله مرغانی بفرستاد همچون خطاف [که آن را پرستوک خوانندد و بده
لب دريا شدند و هر يکی سه پاره گِم گرفتندی پس فروهشتند هر مدردی کده آن
سنگ بر سر وی آمدی ،آتش به تن وی اندر افتادی و گوشت از اندام وی بريتتدی و
همه تنش آبله بردمیدی و به تن خويش مشغول شدی و هر که را آن سنگ رسیده
بود ،بمرد (بلعمی)869 :1838 ،

در اين داستان ،شاهد عناصر اسطورهای چون سنگهای آتشین و فرود آنها از منقدار
پرندگان هستیم گرمارودی دو بار به اين اسطوره اشاره کردهاست« :آمد يکدی ز پدی فکندد
خانۀ خدای /اما خدای خانه فکندش به جان شرر /مرغان آتشینستن انگار آمدند /پیالن کاغذی
را کردند شعلهور /وان ابرهه چو ابرک افتاده سوی باد /رفت از میان و ماند نه از وی بهجز سدمر»

(موسوی گرمارودی123 :1832 ،؛ همچنین رک همان )638 :استفاده از ايدن اسدطوره ،بده شداعر
کمک کردهاست تا به نابودی شر و بدی و پیروزی خیدر در روزگدار خدود امیددوار بماندد
جمعبندی کلی اين دسته از اسطورهها ،در جدول شمارۀ  8آمدهاست
جدول شمارۀ  8اساطیر تاريتی و اسالمی در شعر گرمارودی
اسطوره

چنگیز

اسکندر

حسن صباح

پیامبر

(ع)

(ص)

امام علی

امام رضا
(ع)

قهرماندددان
کربال

عمار

ابوذر

حضدددددرت
(عج)
مهدی

ابرهه

دفعات
تکرار

6

1

1

بیشمار

بیشمار

1

9

1

1

بیشمار

6

درکم
*
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 2نتیجه
گرمارودی را میتوان از شاعران برجستۀ انقالب دانسدت کده شدعرش اغلدب در کسدوتی
آيینی ارائه شدهاست او صاحب شش اثر مستقم و چندين گزيدۀ شعر است که اشعار شش
مجموعه و برخی شعرهای تازه را در خود دارند وی در شعری مذهبی و به اقتضای هويت
شعر ،ابیات را با اسطورههای متتلف گره زدهاست در شعر او اسطورههای ملی و مذهبی و
گونههای متتلف آن استفاده شدهاست در آثار بررسیشده از اين شاعر (سرود رگبدار ،خدط

خون ،باغ سنگ) ،اسطورههای ملی با چهم بار و اسطورههای دينی پیش از اسالم با  96بار
ظهور ،نمودهای متفاوتی داشتهاند اسطورههای دينی اسالمی با جان شاعر پیوند خورده و
بن مايۀ اصلی برخی از شعرهای او بودهاست ،بهطوریکه شدمارش دفعدات ظهدور برخدی
شتصیتهای اسطورهای در شعر وی ممکن نیست گرمارودی در کندار تدوجهی کده بده
مفاهیم مذهبی دارد ،از اسطورههای ملی نیز غافم نمانده و گاه آنها را بدا شدکلی تدازه و
نمودی امروزين آوردهاست در اين دسته از اساطیر ،گرمارودی گذشدته را بدا حدال پیوندد
زدهاست؛ البته در بین اسطوره های ملی ،بیشتر به اسطورههای شاهنامهای توجه داشته يدا
اسطورههايی چون نوروز که هنوز هم در جريان هستند گرايش او به انقالب و آرمانهای
آن در نوع اساطیر بروزيافته در اشعارش ،کامالً موثر و مبرهن است
منابع
اسماعیمپور ،ابوالقاسم ( ،)1888اسطوره ،بیان نمادين ،تهران ،سروش
الیاده ،میرچا ( ،)1826چشماندازهای اسطوره ،ترجمۀ جالل ستاری ،تهران ،توس
باستید ،روژه ( ،)1886هنر و جامعه ،ترجمۀ غفار حسینی ،چاپ اول ،تهران ،توس
بلعمی ،محمد بن محمد ( ،)1838تاريخ بلعمی (تکمله و ترجمۀ تاريخ طبدری) ،تصحیح محمدتقی بهدار ،بده
کوشش محمدِ پروينِ گنابادی ،چاپ دوم ،تهران ،زوار
جواری ،محمدحسین ( ،)1838اسطوره در ادبیات تطبیقی ،به نقم از اسطوره و ادبیات (مجموعده مقداالت)،
چاپ اول ،تهران ،سمت
ذکرگو ،امیرحسین ( ،)1888اسرار اساطیر هند ،چاپ اول ،تهران ،فکر روز
روتون ،کک ( ،)1831اسطوره ،ترجمۀ ابوالقاسم اسماعیمپور ،چاپ دوم ،تهران ،مرکز
سرکاراتی ،بهمن ( ،)1883سايههای شکارشده ،تهران ،قطره
فرنبغ دادگی ( ،)1821بندهشن ،گزارش مهرداد بهار ،چاپ اول ،تهران ،توس
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مککال ،هنريتا ( ،)1888اسطورههای بینالنهرين ،ترجمۀ عباس متبر ،تهران ،مرکز
موسوی گرمارودی ،علی ( ،)1898سرود رگبار ،چاپ اول ،تهران ،رواب
دددددددددددددددد ( ،)1832باغ سنگ (گزيدۀ اشعار) ،چاپ اول ،تهران ،تکا
دددددددددددددددد ( ،)1828خط خون ،چاپ اول ،تهران ،زوار
ياحقی ،جعفر ( ،)1889فرهنگ اساطیر و اشارات داسدتانی در ادبیدات فارسدی ،چداپ دوم ،تهدران ،وزارت
فرهنگ و آموزش عالی ،مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،سروش

