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 دانشجوی دکترای زبان و ادبيات عربی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشمر، ايران ـ0
 کاشمر، ايران اسالمی، آزاد زبان و ادبيات عرب، واحد کاشمر، دانشگاه استاديار ـ3و  6

 (06/00/0331تاري  پذيرش:  ؛66/17/0339)تاري  دريافت: 

 چکيده

 یمعاصر عرب است. با توجه به فضا یو از شاعران رمزگرا نيدحبور شاعر مقاومت فلسط احمد
و  يـی بـه رمزگرا وی  ،عرب یشاعران رمزگرا دينسل جد از یرويو به پ نيفلسط یو اجتماع یاسيس
ـ      یريکارگ به ـ د نياسطوره در شـعر پرداخـت. اسـتفاده از اسـطوره در اول  ونيـ و ع یالضـوار  ،او واني

و  ی داردشـتر يانسـجام ب  هنـا و هنـاک  و  هکـذا  یهـا  وانيو خام و در د يیبه صورت ابتدا ،األطفال
هستند. او  ینيو د یوناني یها ر دحبور از جنس اسطورهگرفته در شع کار به یها اسطورهمرکب است. 

ـ و مـورد ن  نينـو  یرا با شکل ها اسطوره نياز ا کيپردازد و هر  یم ها اسطورهبه دخل و تصرف در   ازي
در شـعر او نمـاد غربـت و     پيو اد داسيچون مدوزا، م یوناني یها اسطوره. رديگ یم کار بهعصر خود 
 ثـار يو ا یفـداکار  ۀاسـطور  (ع)ميابـراه  قهرمان و ۀاسطور، (ع)حيمس چون ینيد یها اسطورهو  یآوارگ
 یسـت يبه روند اسطوره در شعر عـرب و چ  یبا نگاه ،جستار نيهستند. در ا نشيآفر ۀاسطور (ع)يیحي

 .شود یبرجسته در شعر احمد دحبور پرداخته م یها اسطورهبه  ،اتياسطوره و ادب ۀرابطنيز اسطوره و 

 .ینيد های ، اسطورهیوناني یها اسطوره احمد دحبور،، ه، شعر معاصر عرباسطور ها: واژه کليد

                                                            
 .E-mail: sabzevary.saeede@gmail.com ()نويسندۀ مسئول   
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 . مقدمه0
و بـرای آزادی فلسـطين از    ديسـرا  یمـ احمد دحبور شاعری است که برای دردهايش 

آوارگـی و غربـت    ها سال. شعرش سندی بر زند یمی کاغذين فرياد ها ورقاعماق دل بر 
کـه زيـر پـرچم ادب مقاومـت فلسـطين گـام       فلسطينی است. او از جمله شاعرانی است 

برداشت و برای رسيدن به مقصود خود در شعر، از شاعرانی چون خليل حاوی و... پيروی 
بود، اما علـم و آگـاهی او از ميـرا      بهره یباو از تحصيالت آکادميک و دانشگاهی  کرد.

ل سياسی و . بنا به داليکند یمتاريخی، فرهنگی و علمی کشورش در اشعارش خودنمايی 
معاصر سرشـار از رمـز و اسـطوره     ۀدوراجتماعی موجود بر اشعار فلسطينی، اين اشعار در 

 ۀدوراو از جملـه شـاعران رمزگـرا در     .احمد دحبور نيز از اين امر مسـتثنی نيسـت   است.
گاه برای ساختن رمـزی   و معاصر است که اشعارش سراسر نماد و رمزهای مختلف است

 :برد یممختلف سود ی ها اسطورهجديد از 
را  هـا  اسـطوره  ، اين اسـت کـه ادبيـات عربـی    چه بايد بدان اعتراف کردآن»
و  اسـت  شـده حقيقـت و واقعيـت بنـا     ۀيپاکه تفکر اسالمی بر ؛ چراشناخت ینم

ادبيات عربی در نوری روشن و خورشيدی درخشـان، صـحرايی وسـيع و افقـی     
و  هـا  هيسـا ان نور و ظلمـت،  در فضايی مي ها اسطورهکه  گسترده باليد، در حالی
ــ   ويژه ادبيـات بعـد از اسـالم    بهـ  بنابراين، ادبيات عربی. نديآ یمنورها به وجود 

 فارسـی، هنـدی و يهـودی موجـود بـود،      که در ادبيات يونانی،را يی ها اسطوره
 (.019: م.0399)الجندی،  «شناخت ینم

. جبـران خليـل   گـردد  یمبـاز به اوايل قرن بيستم  کاربرد اسطوره در شعر معاصر عرب
 ۀديقصـ نسـيب عريضـه در   ۀ آدونيس و عشتار، از اسطور ،دمعة و ابتسامةجبران در کتاب 

در قصـايد خـود از اسـاطير يـاد      ، و عقاد و أبوشادی«إرم ذات العماد»ۀ از اسطور «نار إرم»
از اساطير به شـکل ظـاهری و لفظـی،     (. اين شاعران63.: م0333حرب، ر.ک؛ ) کنند یم

ـ انگ. شايد يکی از برند یمتوجه به محتوا و مفهوم دراماتيک آن بهره  بدون يی کـه  هـا  زهي
 باعث روی آوردن شاعران عرب به اسطوره شد، تحوالت و حواد  سياسی و اجتمـاعی و 

، جبـراً ر.ک؛ ل اروپـايی باشـد )  وَيل و سـيطره و اسـتعمارگری دُ  نيز شکست در برابر اسرائ
 (.79: م.0339
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حساسات غربت و پوچی حيات که منجر به فرار او از واقعيات جامعـه  شاعر معاصر با ا
که ادبيات پس از  شود یم. گفته ديجو یم، دنيای جديدی را در دامان ميرا  کهن شود یم
 ها چهرهدر اين دوره،  است. یريگ گوشه، ادبيات عجز و احساس يالدیم 0314ی ها سال

ـ عاری ها نقابهمه در پس  بـه عنـوان    هـا  اسـطوره  ،. بـدين سـان  رنـد يگ یمـ ی قـرار  ا هي
ی يونانی در ادبيات معاصـر  ها اسطوره. از شوند یمادب عرب  ۀيدستما پاک یها سرچشمه
و پنجـاه   ۀويژه در آثـار ادبـی دهـ    ، به«سيزيف، أوديسه، أورفه، پرومته»به  توان یمعرب، 

کاسته شد و بيشـتر   ها آناز تأثير رفته  ی سامی، رفتهها با ورود نماد شصت ياد کرد. البته 
 «عشـتار »که معادل آدونيس يونانی است و  «تموز»ی فنيقی و آشوری، مانند ها اسطورهاز 

 کردنـد  یمـ اسـتفاده   آشـوری « گيلگمش»رومی است و « ونوس»و  «فروديتآ»که معادل 
 (.073: م.0319 شکری،ر.ک؛ )

ـ آ یمـ دار اين شاعران است، اما جزء نسل دومی بـه شـمار    احمد دحبور ميرا  کـه   دي
اسـطوره را   کـاربرد  ،بستند. نسل دوم نسبت به نسل اول کار بهاسطوره را در شعر خويش 
در شعر بـا   خواستند یم ها آن مردم تغيير کرده بود. ۀذائقکه در شعر خويش کمتر کرد؛ چرا

شـعر دحبـور نسـبت بـه      بنـابراين، رو شوند.  هسياسی و اجتماعی معاصر روب ۀمسائل روزان
گفت  توان یمدحبور  های نيوااست. با توجه به د از اسطوره استفاده کردهکمتر  ،نسل اول
استفاده از اسـطوره در   .است شدههمراه با شعر او پخته  ،کاربرد اسطوره در شعر دحبور که

 یها وانيدبه صورت ابتدايی و خام است و در  ،الضواری و عيون األطفال، اولين ديوان او
کـه از بررسـی    گونـه همان  ،. در واقعتری دارد جام بيشتر و پختهانس هنا و هناکو  هکذا
گيری اسطوره و خرافه در روزگار جوانی دحبـور  کار به ،ميکن یمدحبور مالحظه  های نيواد

، شـود  یمـ شعری شاعر بيشتر  ۀتجربکه کنايه و تشبيه است و بعد از اين بيشتر نزديک به
سادگی و بسـاطت بـه سـوی پيچيـدگی و      گيری اسطوره در شعرش ازکار بهکه  مينيب یم

 الضواری و عيون األطفالۀ ديوان که اين امر از مقايس رود یمب و منسجم ساختاری مرکّ
 (.34: م.6107ين، الدّ ر.ک؛ صالحاست )ملموس  هکذاو 

ی برجسـته در شـعر   هـا  اسطورهسبک استفاده از اسطوره در شعر دحبور چگونه است؟ 
 هـای  پرسـش از هـا   اين پرسشدر شعرش چگونه است؟  ها آندحبور کدام است؟ کارکرد 
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يـروی او از  . با توجـه بـه اشـعار دحبـور و پ    شود یمبنيادينی است که در اين مقاله مطرح 
گفـت او از اسـطوره بـرای     تـوان  یم و خليل حاوی صائغتوفيق شاعران رمزگرايی چون 

و بـرای بيـان غربـت     را بيشتر به صـورت متنـاق    ها اسطورهبرد. او  مینمادسازی سود 
 .برد یم کار بهفلسطينيان 
امـا   ،اسـت  شدهرفته در شعر دحبور نوشته ن کار بهی ها اسطوره ۀدربارپژوهشی تاکنون 

موجـود   ينالدّ بنان صالح ۀنوشت« را  فی شعر أحمد حبورالتواصل بالتّ»پژوهشی با عنوان 
 است. شعر دحبور پرداختهرفته در  کار بهی دينی و تاريخی ها تيشخصاست که در آن به 

 پيشينۀ پژوهش. 6
ی برجسـته در شـعر احمـد دحبـور انجـام      هـا  اسـطوره  ۀبـار کنون پژوهشی جامع درتا
مضامين در شعر احمد دحبور و  ی. البته در مواردی شاهد بررسی و تطبيق بعضاست شدهن

بررسـی  شاهد اشارتی به شعر احمد دحبـور در   ،موارد ديگردر و  ،برخی از شاعران معاصر
 .اند شدهادب مقاومت ارائه  ۀ. اين تحقيقات بيشتر در حوزهستيميک موضوع خاص 

ی هـا  اسـطوره به بررسـی برخـی از    «اسطوره در شعر عرب» ۀ( در مقال0393) یورزـ 
 است. اين اثر فاقد اشاره به اشعار احمد دحبور است. برجسته در شعر معاصر عرب پرداخته

بـه   «و شعر نو ادبيـات معاصـر عربـی    ع()نيحسقيام امام » ۀ( در مقال0393) يیرازيمـ 
شعر احمـد دحبـور    چشمی به و گوشه پردازد یمبررسی قيام در شعر شاعران نوپرداز عرب 

دارد. اين مقاله از منظر توجه احمد دحبـور بـه    )ع(ۀ کربال و نقش هدايتی امام حسينباردر
 است. تأملشايستۀ مضامين دينی 

ـ 0339) النيگـ صالحی و سـهيلی  ـ  در اشـعار   ع()نيحسـ عاشـورا و امـام   » ۀ( در مقال
با رويکردی توصيفی به بررسی جايگـاه قيـام عاشـورا و     «شاعران فارسی و عربی معاصر

همچون احمـد   ،در ميان جمعی از شاعران معاصر فارسی و عربی ع()نيحسشخصيت امام 
حمد دحبـور و نگـاه وی بـه    با شخصيت ادبی ا يی. اين مقاله از باب آشناپردازد یمدحبور 
 توجه است. شايستۀعاشورا 

 و الشّهادة فـی شـعر أحمـد دحبـور     الشّهيد و»ۀ ( در مقال0331) شهمکارانفوزی و ـ 
به بررسی ادبيات مقاومت در شعر معاصر عرب و ايـران بـا    «)دراسة مقارنة( سلمان هراتی
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عر احمـد دحبـور و   و ايـن موضـوع در شـ    اسـت  کيد بر موضوع شهيد و شهادت پرداختهتأ
 تحقيق مورد نظر ندارد. ۀبارۀ خاصی درسلمان هراتی پرداختند. اين مقاله نکت

أحمد دحبـور   استدعاء التّرا  فی شعر حميد السّبزواری و» ۀ( در مقال0331حسنوند )ـ 
 است ميرا  گذشتگان در شعر معاصر فلسطين و ايران پرداخته ۀبه مطالع «)دراسة مقارنة(
. ايـن تحقيـق   کنـد  یمـ را در شعر حميد سبزواری و احمد دحبـور بررسـی    و اين موضوع

و کاری  است دهکربررسی  عنوان يکی از مواريث گذشتگاناسطوره را به معنای عام و به 
تفـاوت ايـن پـژوهش بـا آثـار       اسـت.  ۀ مورد نظر اين مقاله نداشتهی برجستها اسطورهبه 
ی برجسـته در  هـا  اسـطوره بررسی  ۀباراين پژوهش کاری جديد در در آن است که مذکور

 شعر احمد دحبور است.

 . اسطوره3
بينـی انسـان، از همـان ارزش فرهنگـی      هش اسطوره به عنـوان نـوعی از جهـان   پژو

ر.ک؛ ی انسـان ـ علمـی و فلسـفی ـ برخوردارنـد )      هـا  ینيب جهانبرخوردار است که ديگر 
ـ يب جهـان بلکـه در   باسـتانی، انسـان   ینيب جهان(. اسطوره نه تنها در 4: 0394کاسيرر،  ی ن
عقالنيت فلسـفی در   ،در جهان باستان یا اسطورهبينی  جهان صر نيز نقش دارد.انسان معا

ابعـاد   باموجودی  در دورۀ معاصر مسلط است. انسانی علمی نيب جهاندورۀ روشنگری، و 
 نقـش  اين ابعاد به نوعی در کمـال انسـان  گوناگون در بينش و شناخت است. هر يک از 

، (Paul Ricoeur) کـور يرل پُ ۀی انسان است. به گفتا اسطورهعد دارد. يکی از اين ابعاد، بُ
(. 010: 0391ر.ک؛ ريکـور،  ی خالصی داشته باشـد ) ا اسطورهعد از اين بُ تواند ینمانسان 

فيـتس  ر.ک؛ از ميـان برداشـته شـود )    ها اسطورهروشنگری، تالش شد تا  رۀواگرچه در د
ن است که دانشمندان در عصـر روشـنگری،   آ(. اما اين تالش بيانگر 03: 0396پاتريک، 
ی از دريافـت و شـناخت بشـر از    ا گونه . اسطورهاند داشتهی به اسطوره ا نگرانه یسطحديد 

ی هـا  گذشتهيی را که برای ها جشنزندگی است که برای بشر انواع دلخوشی در پی دارد. 
، همـه بيـانگر   ميکنـ  یمـ زادروز و... برگزار برای روزهای زندگی خودمان، چون  نيزدور و 

و دريافـت اسـاطيری از    بينـی  جهـان عشق اساطيری و دلخوشی اساطيری است. تنها بـا  
را توجيه کرد. از ارتباط اسطوره  ها یدلخوشو  ها ليتجلاين گونه  توان یمهستی و زندگی 
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پيونـد ژرفـی بـين     است. به بـاور پيـر البـوی،    ۀ ادبی نيز سخن رفتهاسطورنيز و ادبيات و 
اسطوره و ادبيات وجود دارد. حتی اسطوره و ادبيات را شبيه هم دانسته، ادبيات را حامی و 

دبيات و هـم اسـطوره بـر    : نخست برای تسلطی که هم اشناسد یمبرتر اسطوره  گاه هيتک
که وجود قدرت و توانايی تکثرگرا به دليل مفاهيم متفـاوت موجـود   دوم اين تخيل دارند و

 ۀاسـطور (. او روابط اسطوره و 76: 0396فيتس پاتريک، ر.ک؛ اسطوره و ادبيات است )در 
 تـوان  یمـ ارتباط عميقی بين اسطوره و ادبيات وجـود دارد و  » :کند یمادبی را چنين بيان 

 (.79همان: «)برتر اسطوره شناخت گاه هيتکرا شبيه هم دانست و ادبيات را حامی و  ها آن
از ادبيات تغذيه  ، وارد ادبيات شده،دهد یمرا از دست  خود  ینيدد اسطوره بُع که زمانی 

ويـژه شـعر را    ، بـه زيرا اسطوره و ادبيات با هـم ماهيـت همگـون دارنـد. ادبيـات      ؛کند یم
 اسطوره نيز از منطق و منطقی شدن سر ،ينچنهم منطقی سنجيد. یها قاعدهبا  توان ینم
جـذب   ،ا قدرت تخيل برانگيزی که دارند، در کـلّ . بنابراين، ادبيات و اسطوره بزند یمباز 
بنـا بـه    ها اسطورهکه است؛ چرا ها اسطوره گاه هيتک. ادبيات آخرين جايگاه و شوند ینمد رَخِ

کـه   آن گونـه . شـوند  یمـ متحـول   و اقتضاهای زمان در شعر و رمان ی بشریها خواست
 ارد:ريکور باور د
نخـورده و   نيستند کـه دسـت   يیها قهيعتناپذير نيستند.  دگرگونی ها اسطوره»
سادگی از روزگاران گذشته در حالتی بکر و اصيل باقی مانـده باشـند. هويـت     به
را بنا بـه نيازهـا، باورهـا و     ها آنبه روشی وابسته است که هر نسل،  ها آن ۀويژ
 (.013: 0391)ريکور،  «کند یمولوژيک خود دريافت و تأويل ی ايدئها زشيانگ

. زبان اسطوره، نمادين نديآ یمآثار سمبوليک به حساب  کنونی جزء ۀردودر  ها اسطوره
. از گذر همين زبان است که اسطوره رويـه  هاست نشانهی زبان ا گونهاست و زبان نماد به 

کـه انسـان   راچ اسـت؛  شتن اسـطوره بـا گذشـت زمـان رد داده    ی دارد. نمادين گا درونهو 
زمان دور آن  ۀهالولی وقتی  ،ه سخن بگويدکه پوشيدۀ اين نبود نخستين هرگز در انديش

رفته هر  شد و رفتهـ اين باورهای مردم آغازين ـ رازآلود و رمزواره    ها اسطورهگرفت، را فرا
ی مکتبـی  هـا  دگاهيدزمانی نيست که ، ديرنشد. در نتيجه ها آن ۀکس محرم شناخت درون

ـ دکه از  کنند یمو کوشش  اند پرداختهپژوهی آن  يک به روش خود به درونهر  خـود   ۀدي
(. انـواع  40: 0390واحددوسـت،  ر.ک؛ آن را بازجويند و به توجيه و تفسـير آن بپردازنـد )  
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به ساخت انواع رمزها در ادبيات منجـر شـد و اکنـون بـه اسـطوره بـه عنـوان         ها اسطوره
و انتقال  ت بار سنگينی از مفاهيم را حمل کندکه قادر اس شود یمرمز نگاه  ۀمرحلبرترين 
 (.77: 0390رجايی، ر.ک؛ دهد )

نيازمند همين زبـان رمـزی و    ،حضور اسطوره در ادبيات گفت که توان یم ،در مجموع
نمادين است و اگر نتوانيم زبـان اسـطوره را دريـابيم، قـادر بـه درک مفهـوم واقعـی آن        

 کم دستی بدوی و نازل و يا ها داستان صرفاًرا  ها اسطوره ،نخواهيم بود و در چنين حالی
 (.606: 0344امامی، ر.ک؛ تعابيری شاعرانه و محصول تخيل انسان خواهيم دانست )

 مدوزا و ميداس ۀ. اسطور0ـ3
 است: در واقع، گفته شده به معنای فرمانروا است.« مدوزا»

و تنهــا  (Ceto)و کتــو  (Phorcys) دختــر خــدايان دريــا، فورکــوس مــدوزا»
يدون )خدای دريـا(  اد، اما مدوزا با پوسگورگون فانی بود. او و خواهرش زيبا بودن

بستر شد و به تالفی اين کار، آتنه ظاهرشـان  آتنه هم یها پرستشگاهدر يکی از 
مفـرغين و موهـای    یهـا  پنجـه وار، بـا   پرنده يیها تيعفررا دگرگون کرد و به 

گوشت تـن   ها بدانتغيير داد و چنان وحشتناک شدند که تنها يک نگاه  دماننمار
 (.379: 0399)کندی، « کرد یمسنگ انسان را 

 :است شدهدر جايی ديگر نيز گفته 
ی بـود کـه هرگـاه بـه کسـی چشـم       ا اسطورههای  مدوزا يکی از گورگون»
هـا، مـدوزا    . از بـين ايـن گورگـون   کردنـد  یمـ ، او را تبديل به سنگ دوختند یم

زيباترين گورگون بود که به سبب ادعای همانندی در زيبـايی بـا خـدای خـود،     
 «را زشـت سـاخت و موهـايش را بـه مـار تبـديل کـرد        اش چهرهآتنه، او )آتنه( 
 (.017: م.0393و هندريکس،  )ماکس

 :ديسرا یم الضواری و عيون األطفالدر ديوان « مادلها  الرّ» ۀديقصدحبور در 
 وَ لَهُم مرايا عمرنا الحجریّ تومیءُ:»
ـ ن، ا... وجهنا المنحـوت، بـالبالّ  مدان ا لَکَ إالّمَ» : م.0393)دحبـور،   «ن عينـی مِـدوزا  مِ
344). 
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 :دهد یمنشان  ها آنبه  ما  یسنگی عمر ها نهيآ»يعنی؛ 
 .«جز پايان ما برای تو نيست... صورت ما تراشيده شده از چشمان مدوزا است

 مدوزا و چشمان جادويی او سـخن  ۀاسطورر و مفرد از اختصا ، دحبور بهدر اين قصيده
ی جـوان را  هـا  نسلکارانی است که  شعر دحبور از زبان محافظهسمت از است. اين ق گفته

. بندنـد  یمو درهای آزادی و رهايی را به روی آنان  کنند یمستی دعوت به خمودگی و سُ
صورت ما برگرفته از صـورت   حرف آنان اين است که تنها روش و دنيای ما وجود دارد و

بيان داشـت کـه    توان یم. پس شود یمبه هر که بنگرند، او سنگ  ها آنيعنی  مدوزاست؛
 آور جمود و تحجر هستند. پيام ها آن

ه در گيری اسطورکار به دار شعر شاعران نسل اول چنانچه بيان شد، احمد دحبور ميرا 
از مـدوزا   ۀاسـطور گيری کار بهاين قصيده نيز تقليدی از  ادبيات عربی چون السياب است.

 :ديسرا یمت. سياب اس« المومس العمياء»السياب در شعر  سوی
 اللَّيلُ يُطبقُ مرّة أُخـرَی فتشـربُه المَدينـة   »

 

 

 والعَابرُون إلَی القَرارَة مثل أغنيـة  حزينـة   
 

 و تفَتَّحَت کأزهارِ الدِّفلیَ مَصَـابيحُ الطَّريـق  
 

 

 کَعُيون ميدوزا تحجِّر کُلَّ قَلب  بِالضَّـغينة  
 

 «لَ بِالْحَرِيقو کَأَنَّهَا نَذْرٌ تُبْشِرُ أَهْلَ بَابِ
 .(900 :0م.، ج 0340)السياب، 

ی هـا  ترانـه و عـابران چـون    ؛نوشـد  یمـ و شـهر آن را   گذرد یمشب بار ديگر »يعنی؛ 
 شـوند؛  ی خرزهره بازمیها لگُی راه چون ها چراغ. روند یمانگيز به سوی محل خواب  غم

که اهل بابـل   و گويی او نذری است ؛شود یمچون چشمان مدوزا هر قلبی با کينه سنگ 
 .«دهد یمرا به آتش نويد 

بـه صـورت   « اتينيّحجـر ذهبـی للسـتّ   » ۀديقصـ در  هکـذا احمد دحبور در ديـوان   اما
. ابتـدا بـه عنـوان ايـن     اسـت  کردهمدوزا و ميداس استفاده  ۀساختاری و پيوسته از اسطور

سـت کـه ايـن هيـوالی     مدوزا ۀاسـطور ی بـه  ا اشـاره « حجـر »، ميافکنـ  یمقصيده نظری 
 ۀافسـان اشـاره بـه   « ذهبـی »و  شـود  یمـ ی به هر کس نگاه کند، تبديل به سنگ ا انهافس
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« اتينيّسـتّ »و  شـود  یمـ تبديل به طـال   ،ست که هر کس او را لمس کندميداس فرمانروا
از اسطوره در محافـل ادبـی   گسترده  ۀشصت از قرن بيستم است که استفاد ۀدهاشاره به 

گويی شاعر بـا ايـن    رنگ شد؛ ی بعدی کمها دههعرب رواج يافت. اين توجه گسترده در 
 .ديگو یمسخن  شصت رواج يافت، ۀدهعنوان از اشتياقش به اين نوع نوشتار که در 

 ،. مدوزا هيواليی است که به هر کـس نگـاه کنـد   است شدهاين قصيده بر تناقضی بنا 
س او را که هر کاست فرمانروايی  ،و برعکس او، ميداس شود یم ارزش یبسنگی ناچيز و 
 ،در هـر دو مـورد   ،حـال  . اما به هرشود یمتبديل به طاليی باارزش و گرانبها  ،لمس کند

قلب انسان چه تبديل به سنگ شود و چه تبديل به طـال، از بـين خواهـد رفـت. در ايـن      
ـ »را در کنار اسم « مدوزا»که برای شعرش اسم  دارد یمبيان  ، شاعرقصيده تغييـر  « داسمي
 است. برگردانده «ميدوس»داده، به 

انگيـز او را   مدوزا دارد و بـا نگـاهی رقـت    ۀاسطوردر اين شعر، شاعر نگاهی جديد به 
ی ابدی اسـت کـه آرزو   ا شده ؛ چراکه نفرينپندارد یمبلکه مستحق شفقت  ،داند ینمشرور 

در ايـن   بـه سـنگ نکنـد     دارد مردم را دوست داشته باشد و با يک نگاه، آنـان را تبـديل  
نماد جدايی و فراق است که چون هيواليی وحشـتناک اسـت کـه خـود از     وزا مد ،قصيده

شاعر بدبختی و ناچاری مدوزا را از زبـان   ،. در ابتدای اين قصيدهبرد یموجود خويش رنج 
دارايـی   ۀهمـ  گويد میو  زديانگ یبرمو شفقت و دلسوزی مخاطب را  کند یمخودش بيان 

؛ کنـد  یمو نور و بشارت را زنده به گور  رانديم یممدوزا سنگی است که آتش و حرارت را 
سـرمايی بـه    ،و درون او جوشد یمخورشيد  ،پيرامون اوسنگی که همه چيز مدوزا است و 

، وقتـی عقلـی نيسـت    ، چگونه عشـق بـورزد،  وقتی گلی نيست همان اندازه سوزان است،
 صدايش چگونه است: ،وقتی گوشی برای شنيدن ندارد چگونه ديوانه شود و

 ةارَرَحَرٌ ميِّتُ الْجَحَ»
 ةَارَشَالبِورَ وَدُ النُّئِيَ
 ا،نَا أَلُّ مَرٌ کُجَحَ
 ی،لِغْسُ تَمْی، الشَّلِ، حَوْکَلْتِ
 یافِنَدٌ مَرْیَّ بَفِ وَ
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 ؟نُّحَفَ أَيْکَفَ ةٌدَرْی وَسَ لِيْلَ
 ؟نُّجَأَ فَيْکَفَ لٌقْی عَلِ نْکُيَ مْلَ
 «؟نٌأُذُ قِفُأُی الْفِ سَيْلَ ی وَتِوْصَ فَيْکَ

 .(079: م.0331)دحبور،                
. سـنگی کـه   کنـد  یمنور و نويد را زنده به گور  ،حرارت اس ۀشندکُسنگی که »يعنی؛ 

 ، * و در من سرمايی متضاد است. *جوشد یمآن، اطرافم، خورشيد  همه چيز من است *
سـت، چگونـه   ينوقتی عقلی برای مـن   . پس چگونه مشتاق شوم؟*گلی برای من نيست
 «.صدايم چگونه است؟ ،افق گوشی نيست حالی که در و در ديوانه شوم؟  *

. صورت مدوزا عجيب و غريـب  پردازد یمسپس به صفات مدوزا و به ترس مردم از او 
کـه   ديـ گو یمـ و از زبان مـدوزا   رديم یمو  زند یماست. هر کس به او نگاه کند، خشکش 

 ت:گيسوان و چشمان من اس مرگ در صورت،
 ةولَوجهُ ميدوسَ هَ»
 مَّداا تَجَآهَن رَمَ
 يرُ،خِا األَدُّنَحَ اهَ دَّحَ
 یدَ، المَهِعدِن بَمِ وَ
 انَ،مَسُ الزَّحبِرٌ يَجَحَ
 یدَصُ الرَّخلَستَيَ وَ
 «یَّينَی عَیَّ، فِاعِی أفَیَّ، فِی فِدَالرَّ وَ

 .(071 همان:)                         
. * شود یمخشک  ،کسی که او را ببيند و غريب است. * صورت مدوزا عجيب»يعنی؛ 

سـنگی کـه زمـان را نگـه      مرز او آخرين مرز ماست * و بعد از آن، طول زمان اسـت. * 
ی من و در چشمان مـن  ها یافعو مرگ در من، در  * دهد یمو از مرگ نجات  * دارد یم

 «.است
ز ديـدن او اجتنـاب   او نگـاه کنـد و ا   ۀچهـر به  خواهد ینماست که کسی  سببين بد
 :پرسد یممدوزا  .کند یم
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 اهُ،رَن أَأَ ی وَانِرَن يَوا أَفُالَفتَ»
 «ا؟اذَمَلِ
 .(071: همان)

  «.چرا؟ ، *کند یماجتناب  ،که او را ببينمپس از اينکه مرا ببيند و اين»يعنی؛ 
زند مردم را دوست  ی خيالی و بدبخت است که فرياد میموجودمدوزا  ،در شعر دحبور

ی مردم، دنيای اوست. صورتش قبل از مردمـی کـه او   ها صورت ۀکه پاراهد داشت. اينخو
شـده   از غم و اندوه ايـن خاصـيت نفـرين    ، خودششوند یمو تبديل به سنگ  ننديب یمرا 

 مرده است:
 اسَ،بُّ النَّحِأُسَ»
 اسِ،النَّ وهِجُوُ نْة  مِسرَکَی بِرضَأَ

 اتاونُ فُتَکُو تَلَ ی، وَرضَأَ
 ی،آنِرَ نْمَ اتَمَ نْکُيَ نْإِ
 «ااتَاهِدَ مَمُشَالْ جَّرَحَ نْأَ ذَنْی مُهِجْوَفَ

 .(071: همان)                         
ی مردم ساخته ها صورتيی از ها پارهزمينم با  مردم را دوست خواهم داشت. *»يعنی؛ 
کـه مـن را    چـه کسـانی را  ؛ * اگرباشـد  یمـ يی ها زهير و اگرچه خرده زمينم، . *است شده
 «.ردمُ ،کند یماما صورتم از زمانی که تماشاگرانش را سنگ  ، *رنديم یم ،ننديب یم

شهريار سرزمين پريـان و ثروتمنـدترين فـرد    ( Midas) ميداس ،های يونانی در افسانه
سرزمين فريژی )فريگيـه( اسـت.    ،شهريار ميداس یقلمرو ،ها در اين روايت .جهان است
ــی ــل ،در روايت ــاتيرهای  Silenus) نوسيس ــيوس ]و از س ــراه ديونوس ــاتيرهای هم ( از س
روی در  ای از شراب بـه سـبب زيـاده    ار چشمههای جنگلی[ در باغ ميداس در کن سرزمين

کشـد و بـه حضـور ميـداس      رود و باغبان او را به زنجير مـی  نوشيدن شراب به خواب می
ا آزاد و بـه گـروه همراهـان    با احتـرام زيـاد او ر   ،است شناخته ميداس که سيلن را .برد می

خواهـد کـه از وی چيـزی بخواهـد و ميـداس       گرداند و سيلن از او می میباز ديونوسيوس
طال شود و حتی با دست  ،زند چه دست میه به وی قدرتی داده شود تا به هرخواهد ک می
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کند کـه   شود و از ديونوسيوس تمنا می غذا تبديل به طال می، خورد ی که میيزدن به غذا
يونوسـيوس بـا شسـتن سـر و دسـت در      ی ديهنمـا ين قـدرت را از او بازسـتاند ]و بـه را   ا
هـای رود   شـن  ۀدهد[ و چنين است کـه همـ   پاکتول اين قدرت را از دست می ۀچشمسر

ر.ک؛ راســـــخون: ) شـــــوند ( تبـــــديل بـــــه طـــــال مـــــیPactulپـــــاکتول )
http://rasekhoon.net/article/show/666815/) 

 ،که هر کـس او را لمـس کنـد   ؛ چراداند یم فرينميداس را ناما شاعر، مجد و عظمت 
 توانـد  یمگرفته است، اما او نه  . با اينکه گرداگرد ميداس را طال فراشود یمتبديل به طال 
شامد. ميداس نيز چون مدوزای دحبور دوست ندارد مردم را تبديل به طـال  بخورد و نه بيا

 کند:
 ةٌعنَيداسَ لَمِ جدُمَ»
 قلَبهُ انْسَّن مَلُّ مَکُ
 ةٌعَسْلَ هُنْةٌ مِسَمْلَ
 بَهَاللَّ وحَ وَسُ الرُّبِحْتَ
 ،هِيْدَی يَيلُ فِاثِمَالتَّفَ
 بِهَالذَّ نَودٌ مِسُمَ

 «رِفَی الصَّلَاهِبٌ إِذَهَبٌ ذَ
 .(074: همان)           
دگرگـون   ،هر کس او را لمـس کنـد   بزرگی و عظمت ميداس نفرين است. *»يعنی؛ 

 هـا  مجسـمه *  کند یمکه روح و آتش را زندانی  مس کردن او نيشی است *. * لشود یم
 «.رود یمطاليی که به سوی نيستی  شده از طال؛ * س م در دستانش است، *

از وطـن بـرای   صورت مدوزا و نفـرين ميـداس هـر دو نمـاد و رمـز غربـت و دوری       
از غربت و فراق وطـن   ،بيان اين دو اسطوره ۀادامچراکه شاعر در  فلسطينی آواره هستند؛

 :ديسرا یمو  نالد یم
 ا،هَنْمِ بِلْقَی الْا فِنَأَ ةٌ وَيدَعِی بَدِبِالَ»
 ی؟دِالَی بِوا لِعُجِرْتُ أَحْا صِذَقُ إِلْخَی الْدِّقُنِصَيُ لْهَفَ
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 ی؟ادِنَن أُمَ
 «ی؟ادِنَا يُيمَفِ اقِرَفَیِّ الْبِهَوت  ذَصَاةَ لِيَحَ الَ وَ

 .(091: همان)                                   
آيـا مـردم مـرا     . *که من در قلـب او هسـتم   در حالی ،سرزمين من دور است»يعنی؛ 
را بـه مـن برگردانيـد؟ چـه کسـی       سـرزمينم  زنـم  یمـ آن زمان که فرياد  ،کنند یمتأييد 
 «.خواند؟ دای طاليی جدايی نيست آنگاه که فرامیو هيچ زندگی در ص ؟ *خواند یمفرا

قـدر تلـ  و    اين مطلب است که جدايی و فراق آنشاعر خواهان بيان  ،صيدهدر اين ق
 :ديسرا یمزشت است که خود هم از وجود خود بيزار است و 

 ةٌولَوسَ هَيدَهُ مِجْوَ»
 ةٌنَعْاسَ لَيدَدُ مِجْمَ
 «ةٌبَرْدُ، غُعْا، بَمَهُ وَ

 .(090)همان: 
ت ميـداس نفـرين   بزرگـی و عظمـ  صورت مدوزا عجيـب و غريـب اسـت. *    »يعنی؛ 
 «.و آن دو دوری و غربت هستند . *است شده

 اديپ شهريار ۀاسطور. 6ـ3
، پادشـاه  الئوسی يونان است. وی پسر ها یتراژدترين  اديپ، قهرمان يکی از معروف

بود. پيشگويان پيش از تولد او هشدار داده بودند که فرزند به دنيـا نيامـده، پـدر     بتِشهر 
کـه از عواقـب پيشـگويی    بـرای آن  الئـوس . کند یمر خود وصلت و با ماد کشد یمخود را 

راه بگذارد، اما  رِتا سَ سپارد یم ولد فرزند، او را به خدمتگزار خويشنجات يابد، به مح  ت
به جـوانی   و شود یم. اديپ نزد آنان بزرگ سپرد یمخدمتگزار، اديپ را به چوپانان بيگانه 

 الئـوس وان حامـل  کـار  بـه کی در نزديکی شـهر،  در حال عبور از راه باري . روزیرسد یم
که راه را برای پادشاه باز کند و چون  دهد یمبه او دستور  الئوس. جارچی کند یمبرخورد 

 الئـوس و جارچی و  ديآ یم. اديپ نيز به خشم کشد یم، اسب اديپ را کند یماو سرپيچی 
 کـه   یهنگام. شود یمبخش نخست پيشگويی محقق  ،ين ترتيبو بد رساند یمرا به قتل 
 کنـد  یمانسان بود، برخورد  شير و نيمه که موجود نيمه« الهولابو»به  ،رسد یمب اديپ به تِ
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ـ برد یمو او را از بين  و مـردم بـرای    رديـ گ یمـ ب قـرار  . با اين اقدام، مورد توجه اهالی تِ
. ننـد يگز یبرمو وی را به شاهی  آورند یدرمرا به همسريش  الئوس ۀويبشناسی از او،  حق
که پدر خـورد را بـه قتـل     ابدي یدرمو او  افتد یمزودی راز تولد اديپ از پرده بيرون  اما به
ـ    کشد یممادر اديپ خود را   است کردهبا مادرش ازدواج  رسانده،  ۀو اديپ نيز بـا يـک ميل

 (.031: 0314گريمال، ر.ک؛ ) کند یمآهنی چشمان خود را سوراد 
 :ديسرا یمچنين ی به اديپ شهريار دارد و ا اشاره «اللعنة» ۀديقص احمد دحبور در

 ارهَبَیَّ، انْنَيْفُّ عَلِجَّ، يَأَی، فَدَّانِرَتُ مْبُ، لَاحِاکَ، صَنَيْعَ»
 ـ مِْاجِمَجَالْ ةِعَرِزْمَا بِمَزُّهُغُا، يَمَهُودُقُی يَضَمَ وَ
 يرِرِالضَّ يبَودِأُهُ جْوَ
 «يرِرِيبُ الضَّودِأُ ربِلدَّی لِنِادَقَتَ ... فَفْرَی غَمِدَبِ

 .(77: م.0393)دحبور،                            
، چشـمانم  کشد یم، پس شعله گرداند ینميار است، مرا بازاخت چشمانت، صاحب»يعنی؛ 

و صورت اديـپ شـهريار آن    کند یمآن دو را فرماندهی  . *ماند یم، مبهوت پوشاند یمرا 
در خونم غرق شدی... مرا بـه روش اديـپ    . *گرداند یمپيروز  ها جمجمه ۀدو را بر مزرع

 «.شهريار رهنمون کردی
 ۀنـد ينماکه او در اين شعر . ايناست کردهجا با اوديپ شهريار همزادپنداری شاعر در اين

ی کـور و ناآگاهانـه بـه مـادر خـود      ا زهيغراساس  مردم فلسطين است و اوديپ هر دو بر
 ،جـا ستند. منظور شاعر از مـادر در اين فرينی ابدی همستحق ن از اين رو، و اند کردهخيانت 

)= آوارگـی( اسـت کـه از    تعبيری از لعنت و نفرينـی  « اللعنة» ۀوطن است و عنوان قصيد
. او با ناآگاهی خود و با اعمـال کورکورانـه بـه    است شدهدچار آن  سوی مادر )= سرزمين(
 .داند یمو خود را مستحق عذاب  کند یممادر خود خيانت 

 شيطان ۀ. اسطور3ـ3
الحـار ، عزازيـل،   ة، أبومرّاز جمله: أبوالجان، الشيطان، أبو دارد؛ابليس اسماء متعددی 
در  شـيطان بـه تعبيـر همـدانی،     ( و17: م.0337عجينـه،  ر.ک؛ شمازيل، سوميا يا شوميا )

ی هـا  شـه ياند(. شـيطان در  41همان: ر.ک؛ گناه و تکبر است ) ،رمز شر« ةالمقامة الوصيّ»
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مقربی است کـه از فرمـان    ۀفرشت ،و در دين اسالم شود یمو بدی معرفی  شرّ ۀالهقديم 
و باعث هبوط انسان از عالم ملکوت بـه   دهد یم. انسان را فريب کند یمخداوند سرپيچی 
بقـره بـه مـاجرای     ۀسـور  31تـا   37در آيات  کريم قرآن. خداوند در شود یمعالم ناسوت 

 .پردازد یمسرپيچی شيطان از فرمان خداوند 
. در پـردازد  یمـ با نگاهی فلسفی به موضوع شـيطان   ،«تجربه»کوتاه  ۀديقصدحبور در 

 :کند یمو در شيطان نفوذ  پردازد یمبه مرزبندی زمانی اين قصيده  ،ابتدای اين قصيده
 اذَرِ کَهْشَ نْيرِ مِخِأَأوَّلِ الْی الْفِ»
 «يسَلِبْی إِتُ فِلْخَدَ

 .(90: م.0331)دحبور، 
 «.در ابليس نفوذ کردم در ابتدای پايان از فالن ماه *»؛ يعنی

که در زمان و مکانی نامعلوم . ايندهد یمثمری را توضيح  دحبور در اين شعر تالش بی
و تومـور اذيـت و    کند یمجا اتفاق بيفتد، در شيطان نفوذ  که ممکن است هر لحظه و هر

کـار و تـالش را بـه او هديـه      ،و خـوبی  کنـد  یمـ خود ذوب  ۀی قديسانها اشکآزار را با 
و شيطان را بـرای   دهد یمهويت درونی شيطان را تغيير  ،او در اين شعر ،. در واقعدهد یم

بيـانگر   ،«التجربـة »ايـن قصـيده بـا ايـن نـام يعنـی        ،در واقع .کند یمکمک به بشر مهيا 
بـه جـای    او .پـردازد  یمـ خـود   ۀاسطوری بيهوده است و از ابتدا شاعر به بازسازی ا تجربه

مخاطـب شـاعر اسـت کـه در      ،يعنـی بـرخالف تصـور    ؛کند یمشيطان در وجود او رخنه 
 :کند یمشيطان نفوذ 

 ةِارَجَحِالْوَ بِلْقَالْ نَيْتُ بَنْمَکَ»
 اذَی إِتَّحَ
 یذَأَالْ تُ غُدَّةَرْاصَحَ
 يسِدِّقِةِ الْعَمْدَا بِتُهَوَّبْذَ
 ةَارَرَمَلْااءَ وَرَفْتُهُ: الصَّيْأَا رَتُ مَعَمَّقْ
 :ةِارَشَبِالْتُ بِجْرَا خَذَکَهَ وَ
 ةِارَضَالنِّوَ فءِالدَّ
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 ةِبِّلَقَمُالْ ةِفَلشَّلِ
 ةِلَبُنْالسُّ
 ةُارَرَضِا اخْرَّثَهَوَ اعِرَزِلِ
 ةُلَبَنْقُالْ وَ
 «هُارَا جِدَهَی بِمَحْد  يَاعِسَلِ

 .(90 همان:)              
و آزار را توقيف کـردم   تومور اذيتتا اينکه *  ميان قلب و سنگ پنهان شد *»يعنی؛ 

، تعمـق کـردم: زرد و   آن را ديـدم  * و با اشک قديسی آن را ذوب کردم. * در آنچه کـه 
زده  ی بوسـه هـا  لببرای  و اين چنين با نويدی بيرون آمدم: * گرما و شادابی * سخت *
بـرای کمـک    بی ** و بم برد یمبرای کاشتی که سبزی آن را به ار   گندم * ۀسنبل *

 «.که با آن ديوارش را حمايت کند
تنهـا ابلـيس را    ،و در وجود ايـن موجـود جديـد    کند ینماما هيچ کس شيطان را باور 

دسـت   ، حاصلی جز آوارگی و بدبختی بـه شود یم ها یکينآور  . با اينکه ابليس پيامننديب یم
 :آورد ینم
 ارَّةِحَالْ لَهْأَ نَّکِلَ»
 يسَلِبْوا إِدُاهَشَ مْهُ لْیَّ بَفِی ونِحُمَلْيَ مَلِ
 ةَارَشَبِوا الْنُجَهْتَاسْفَ
 ارَهُطَمْی، أَنِاوَرَی حَذِمُ الَّيْغَقَ الْلَغْأَ وَ
 ؟ذَنْا إِاذَمَ
 «؟يسَلِبْی إِنِنَّأَ مْا؟ أَنَا أَنَأَ

 .(96ـ90: همان)        
ـ  در من مرا مشاهده نکردند ولی اهل خانه *»يعنی؛  يس را ديدنـد * و  ، بلکه آنـان ابل

را بست.  شيها باران ،ابرهايی که با من سخن گفتند بشارت مرا قبيح و زشت شمردند. *
 «.آيا من، من هستم؟ يا من ابليسم؟ * چرا چنين؟ *
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اين است که اصالح از داخل امکان ندارد و بايـد بـه   « تجربه»خالصه منظور شاعر از 
 تعامل با جهان باشيم. ۀعرصدنبال روابط جديد و معادالت جديد در 

 )ع(. حضرت مسيح7ـ3
ی فنيقی ها معادل ،يونانی و روم ی باستانی،ها اسطورهبعد از گويد  عبدالفتاح محمد می

ی اسـاطيری کـه در   هـا  نمـاد  نيتـر  عيشـا آمده،  زرّين ۀشاخدر  چه آن نيز و ها آنو بابلی 
حيت اسـت. توجـه بـه    ويـژه مسـي   ی دينی، بـه ها اسطوره ،رفته کار بهادبيات معاصر عرب 

اليـوت کـه    ۀشـ ياندرمزهای خاص مسيحيت ناشی از علل متعـددی اسـت. شـايد تـأثير     
 (the waste land) "سرزمين ويران" ۀديقص ويژه ، شعر او، بهمذهب بود مسيحی کاتوليک

ترين عوامـل   ، يکی از مهمرود یماز مصادر اساسی اسطوره در شعر معاصر عربی به شمار 
 ۀاسـطور و  (Prometheus) يوس، پرمئعالوه مسيحيت در اين شعر باشد. بهی ها نمادرواج 
شاعران جديد عرب  و رديگ یمی يونانی قرار ها اسطورهکه در رأس  (Sysyphus)سيزيف 

در داسـتان   ويژهی مسيحيت همخوانی شگفتی دارد، به ها سمبولبا  ،اند کردهبه آن تکيه 
تـوجهی بـا    شايسـتۀ ی هـا  شـباهت او،  ۀباردوو برانگيخته شدن  ع()حيمسصليب کشيدن 

ت و انس ميـان اسـالم و مسـيحيت    . دليل ديگر، الفشود یمی يونانی مالحظه ها اسطوره
 (.74: 0393عبدالفتاح محمد، ر.ک؛ )است 

از نظر آنان، شايستگی فرزنـد خـدا   در ديد مسيحيان، شخصيتی واالست که  )ع(مسيح
ـ النَّ تِالَقَ وَ :ديفرما یم تقاد مسيحياناين اع ۀدربار قرآن کريم. بودن را دارد ـ مَی الْارَصَ يحُ سِ

پسر خداوند اسـت.   ع()حيمسکه  اند گفتهمسيحيان  ،به حکم اين آيه .(31توبه/ ال) هللاِانُ ابْ
 پيامبر مقدس و معلم بزرگ توحيد، اخالق نيک و روحانيـت  ع()حيمساما از ديد مسلمانان، 

بلکه خداوند او را به نزد خـود بـاال بـرد و شـخص      د،است. او هرگز به صليب کشيده نش
 ديگری که شبيه او بود، به سبب کردار نادرستش گرفتار و مصلوب شد.

. يهوديـان  را نـدارد مسـيحيان و مسـلمانان   قداست نزد  )ع(در ديد يهوديان، مسيح اما
ازاتی ها و به کيفـر و مجـ   به صليب کشيده شد به حکم و فتوای آن )ع(که مسيح نديگو یم

کسـی   )ع(حق آن است. به اعتقاد آنان، مسـيح که با ناسپاسی و کفران نسبت به خدا، مست
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 اش سـته يشاکه رسيد جز يکی از گناهکاران و شورشگران به شريعت و به مجازاتی  ،نبود
 (.713: م.0341الخطيب، ر.ک؛ بود )

آفـرينش از  ی هـا  اسطوره ميتوان یم )ع(به داستان تولد و مرگ حضرت مسيح با نگاهی
 ۀواقعبازگشت دوباره را به نيکی مشاهده کنيم.  ۀاسطورقهرمان و  ۀاسطورمادری باکره و 
. شـاعران  د، نبايـد از نظـر دور کـرد   کـه در آن رد دا را و معجزاتی  ع()یسيعتولد حضرت 
 کـار  بـه ی ملت فلسـطين  ها رنجو مصائب مسيح را به عنوان نمادی برای  ها رنجمقاومت 

 .دانند یمن مبارز فلسطينی دين مسيحيت را نماد ايثار فدائيا برای ع()حيمسثار و اي برند یم
قهرمان اسـتفاده   ۀاسطوراز مسيح برای ساختن « أجراس الميالد»احمد دحبور در شعر 

 :ديگو یمو  است کرده
 لَ،يْا اللَّذَهَ اسُرَجْأَی الْنِرُبِخْتُ»
 ارُ،غَالصِّ هُفُرِعْيَ لِاتِقَمَ نْعَ
 «انِارَمَسْمِ هِيْدَی يَفِ

 .(641: م.0393)دحبور، 
 * دهـد  یمـ ی ناقوس شب ميالد مسيح خبر از تولد مبارزی را به مـن  ها زنگ»يعنی؛ 

 .«در دستانش مي  فروکردند ، *شناسند یمکه کودکان او را 
اشـاره  او پس از به صليب کشـيده شـدن    )ع(مسيح ۀدوبارشاعر به تولد  ،در اين قطعه

دارد.  بـر  بازگشت دوباره بعد از مرگ را در ۀاسطور ۀدارند بر درور تلويحی و به ط کند یم
دی مبـارزی کـه بـرای آزا    ؛شناسـند  یمـ سپس سخن از مبارزی است کـه کودکـان او را   

قهرمـانی اسـت کـه روزی     ۀاسـطور  ،در واقـع  .است سرنوشت کودکان فلسطين برخاسته
انی که صـاحب معجـزات و کرامـات    خواهد آمد و زمين را از جور پاک خواهد کرد. قهرم

ی به فلجی که توان ايستادن نـدارد و همـه   حتّ ،دهد یمالهی است. او فرمان به برخاستن 
 :دوند یمبه فرمان او 

 «يحُسِکَْال  َکَْری يَتَّوضِ حَهُالنُّبِ رُأمَيَ»

 .(640: همان)                            
 «.بدود تا فلج دهد یمفرمان به برخاستن »يعنی؛ 
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رودهـا و   ،ها خانه ۀو به هم ماند ینمجايی برای اندوه  ،با حضور اين قهرمان در زمين
آمـدن ايـن قهرمـان     .دهـد  یمـ ی اندوهگين، همه و همـه فرمـان شـاد بـودن     ها انسان
شـده بـه مظلومـان از سـوی      ی زمين، سـرور وعـده داده  انتها یبيعنی شادی ی، ا اسطوره
 خداوند:
 ،نَيزِحَالْ حُرَفْيَ»
 «الَمَالْوَ ارَهَنْأَالْوَ وتَيُبُالْ حِرَفَالْبِ هُرَمُأْتَ وْأَ

 .(640: همان)                            
فرمـان   هـا  تيـ جمعنهرهـا و   ،ها خانهيا او را به شادی *  شود یمغمگين شاد »يعنی؛ 

 .«دهد یم
شـورش بـا وجـود    ی کها زخمشاعر به قهرمان بودن و التيام يافتن  ،ی ديگرا قطعهدر 
، نماد کشور فلسطين اسـت کـه خـونش هـدر     «شتر مباح». کند یمقهرمان اشاره  ۀاسطور
و يسـوع يـا    دود یمو تنها به اميد فرجی برای درمان دردهايش به سوی آينده  است شده

 مسيح که دردها را درمان و زخمها را مرهم است:
 ةُاحَبَتَسْمُالْ ةُاقَالنَّ  ُکَرْتَ»
 وعِرُالدُّ وبِقُی ثُفِ
 وعُسُا يَاهَرَيَلِ
 «ةَاحَرَی جِاوِدَيُفَ
 .(099: همان)

را  ی زره * تا يسوع او را ببيند * و جراحت اوها سوراددر  * دود یمشتر مباح »يعنی؛ 
 «.درمان کند

سـوی  ، کوراسـت  کـرده يی که دحبور در زنـدگی تحمـل   ها رنجبا وجود تمام دردها و 
ـ يمدخويش و رسيدن بـه   اميدی به برآورده شدن آرزوهای کـه روزی  فاضـله دارد. اين  ۀن

 خواهد آمد: ها یقهرمان ۀاسطورمنجی جهان و 
 تَ،جْرَخَ وَ»
 مِالَحْأَالْ ةَينَدِمَ ةُقَيَّضَ نْکُتَ مْلَ
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 «يحُسِمَدُ الْيِّالسَّ امَقَ مِآالَالْ ةِعَمُجُ دَعْبَ
 .(101: همان)                        

د مسيح دردها سيّ ۀبعد از جمع . *باشد ینمشهر آرزوها تنگ *  و خارج کردی»يعنی؛ 
 «.برخاست

 )ع(. حضرت ابراهيم9ـ3
. معجـزات  اسـت  شـده بيـان   قـرآن و پسرش اسـماعيل در   )ع(ميابراهداستان حضرت 

از داسـتان جوشـيدن آب زيـر پـای      اسـت؛  رد داده )ع(ميابـراه مختلفی در زندگی حضرت 
ن اسماعيل که به امر خدا به جـای او گوسـفندی قربـانی    اسماعيل تا داستان قربانی کرد

و آن را بـرای بيـان اوضـاع     اسـت  شد. دحبور از داستان قربانی کردن اسماعيل سود برده
، با اين تفاوت که قربانی کردن در اين شرايط ديگر، سـودمند  است کردهفلسطين استفاده 
هدف رهايی و آزادی قربانی بـه  انسان معاصر فلسطينی هر روز با  ،دحبور ۀگفتنيست. به 
 ی ندارد:ا دهيفااما  ،بخشد یمزمين 
 يمَعِالنَّ يدَعِتَسْيَ نْأَ هِأنِشَ نْماً مِحُلْ هِنِبْإِی بِدِفْيُ يمُاهِرَبْإِ»
 يم ظِح  عَبْذِاهُ بِنَيْدَفَ وَ
 شُ؟بْکَا الْنَأَ لْهَ
 «یُّ؟ومِيَالْ یَّوتِا مَاذَمَفَ الَّإِ وَ

 .(306: مانه)              
بـا   . *فـدا کـرد   ،او بهشت بـازگردد  سببکه به ابراهيم پسرش را با رؤيای اين»يعنی؛ 

 «.مرگ روزانه من برای چيست؟ را فدا کرديم. * آيا من ميش هستم؟ *ذبحی بزرگ او 
. قوم ابراهيم نـه  کند یماشاره  )ع(ی به ماجرای سرد شدن آتش بر ابراهيما قطعهاو در 

 ع شدند، آتشـی بـزرگ فـراهم آوردنـد و    لبيک نگفتند، بلکه ظالمانه جم را تنها دعوت او
و رمزهـای   بـرد  یمانجام دادند. شاعر از اين اسطوره بهره  )ع(ميابراهظلمی بزرگ در حق 

حضـرت ابـراهيم نمـاد خـود شـاعر اسـت کـه         .کند یمخويش را استخراج  ۀاستفادمورد 
نيـاز   ها آن ؛ چراکهکند یمحت و ارشاد پيوسته ملت خويش را به ايستادگی و مقاومت نصي

 به اين سفارشات دارند:
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 ی،تِمَکْحِ رِبْالصَّ ةُعَرْی جُمِسْإِ وَ»
 يفاً؟رِخَ ونَوتُمُتَ لْهَ
 ارَ،النَّ عُايِبَنُ
 ،مَالَوا السَّونُ، کُدَرْبَوا الْونُکُ
 «ونُکُداً نَرْبَ ارُالنَّ ونُکُتَ ينَحِ

 .(301: همان)                
با آتش پيمان  ؟ *رنديم یمآيا در پاييز  صبر حکمت من است. * ۀجرعنام من »ن؛ يع

 «.باشيم ،در آن هنگام که آتش سرد باشد بستيم، * سرد باشيد، در صلح باشيد. *

 )ع(. حضرت يحيی1ـ3
ــ  )ع(يـی حاست، داسـتان تولـد حضـرت ي    کريم آمده قرآنيی که در ها داستانيکی از 
ـ فرزند  . ايـن يکـی   رود ینمبيرون مادری است که اميد تولد نوزاد از او از  حضرت زکری 
مريم بـه آن اشـاره    ۀسور 1ـ0آيات در و  قرآنی آفرينش است که در ها اسطورهديگر از 
پسری از همسری ، با دعای زکريا و عنايت خداوند، فرزند قرآن. با تکيه بر آيات است شده

انقالب  ۀآفرينش و رمزی برای تولد دوبار ۀراسطوبه دنيا آمد. يحيی   نازا و شوهری مسن
کـه رحمتـی از سـوی    ؛ چرااست. اين طفل کوچک حال فلسطينيان را تغييـر خواهـد داد  

 خداست:
 «یيَحْيَ يهِمِّسَفَ نُوْسَ»
 ارِ،النَّ ُ بِرْحَالْ ءُدِهْيُ الَ وَ
 ر ،هَصْی مُلَا إِدَينَجَسَ نْمِ طُبِهْنَ
 انَا ُ دَمَيْهَاللِّ يطُخِيَ وَ
 ی،ذِـ خُ
 اتِ،ـ هَ
 «یيَحْيَ يهِمِّسَنُ فَوْسَ

 .(361: همان)       
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 خـود  ایاز پيکرهـ  . *رديگ ینمو با آتش آرام ا دراو را يحيی خواهيم ناميد. * »يعنی؛ 
. بگيـر ـ  . *دوزد یمسوزش تشنگی را خونمان  . *مييآ یمی ذوب فرود ها کورهبه سوی 
 .«او را يحيی خواهيم ناميد* ـ بده  * 

که از پيکرهای سوخته و خون جوانـان   نامد یم ميحيي» دحبور انقالب مردم خويش را
 .بخشد یمو به همه اميد زندگی دوباره  شود یمآزادی متولد  ۀتشن

 گيری . نتيجه7
نـد.  ا هبـرد  کار بهاحمد دحبور از نسل دوم شاعرانی است که اسطوره را در شعر خويش 

به صورت ابتدايی و  الضواری و عيون األطفالوان او، يعنی ده از اسطوره در اولين دياستفا
ی هـا  وانيددر  ها اسطورهانسجام بيشتری است.  هنا و هناکو  هکذای ها وانيدخام و در 

ب و به صورت مرکّ هنا و هناکو  هکذای ها وانيداول دحبور بيشتر به صورت مفرد و در 
 .است شدهترکيبی استفاده 
چراکه هر دو بر تخيـل   هست؛ست و پيوند ژرفی ميان اين دو حامی اسطوره ا ،ادبيات

 استوارند و قدرت و توانايی تکثرگرا دارند.

با محيط جديد هستند و هر نسل بنا به نيازهـا،   شونده پذير و هماهنگتغيير ها اسطوره
 .کند یمرا دريافت و تأويل  ها اسطورهی ايدئولوژيک خود ها زشيانگباورها و 
در ادبيـات باعـث بـه وجـود      هـا  اسطورهآثار سمبوليک هستند و انواع  جزء ها اسطوره

بار سـنگينی   ؛ چراکهرمز گشت ۀمرحلاسطوره باالترين  از اين رو،آمدن انواع رمزها شد و 
 دارد. بر از مفاهيم را در

به صورت خام  الضواری و عيون األطفالمدوزا ابتدا در ديوان  اسطورۀ ،در شعر دحبور
و  است رفته کار بهچون السياب هم ،شعر شاعران نسل اول استفاده از اسطورهو تقليدی از 
، اما اين اسـطوره  دهند یمکارانی است که جوانان را به جمود و تحجر سوق  نماد محافظه
مـدوزا بـا    ،است. در اين قصـيده  رفته کار بهبه صورت ساختاری و پيچيده  هکذادر ديوان 
و تغيير معنـادار مـدوزا    شود یماعث تبديل شدن به طال فرمانروايی که لمس او ب ،ميداس
انگيـز   تـرحم  ۀچهـر آميز طـال و سـنگ و نيـز     به ميدوس و قرار گرفتن تناق  در قصيده
 ۀبرجسـت ی ها نکتهاز  ،اندازد یمکه اصل اسطوره را به چالش  ،آفرين ، هيوالی مرگمدوزا
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دو نمـاد غربـت و دوری از    استفاده از اسطوره در اين قصيده است. مدوزا و ميـداس هـر  
اديـپ در   ۀاسطورگيری کار به .است شدهوطن هستند که در شعر دحبور به اين معنا اشاره 

نماد مردم فلسطين است که با اعمال کورکورانه به مادر خـود فلسـطين    نيز« اللعنة»شعر 
 .اند شدهخيانت کردند و اکنون گرفتار نفرين و لعنت 

قهرمان اسـت کـه در شـعر     ۀاسطوری، شناخت اسطورهدر  ی شناختهها اسطورهاز جمله 
لباس حضرت مسيح را به تن دارد و چون قهرمانی در شعرهای دحبور که متأثر از  ،دحبور
 . قهرمـانی کـه دردهـا را درمـان، و    کنـد  یمبروز  ،ی مسيحی مادر خويش استها شهياند
 .خشدب یمو به کودکان اميد به فردا را هديه کند  میرا شاد  ها دل

ی دينـی  هـا  اسـطوره و ذبح پسرش در شعر دحبور از جمله  )ع(ماجرای حضرت ابراهيم
فلسطين و ذبح جوانـان  . اين ماجرا، نماد مردم خورد یماست که در ديوان دحبور به چشم 

ساز بنـدگی و ايثـار در راه عقايـد خـود      فلسطينی است؛ جوانانی که چون ابراهيم اسطوره
د شـدن آتـش   و نيز ماجرای سـر  بخشد ینماين ايثارها سودی  ،هستند، اما در شعر دحبور
 ۀاسـطور و ارشـادهای   ها يیراهنمابا  ،آشوب و جنگ داخلی است که در اينجا آتش فتنه،

و  )ع(حضـرت يحيـی   که آتش مرگ او را فـراهم کردنـد.  است صبر و گذشت برای قومی 
آفرينش و اميـد   ۀاسطورطين و نماد مردم فلس ،رود ینمتولد از مادری که اميد فرزند از او 

 ۀ سرزمين فلسطين است.کنند به انقالبی زنده
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 .090ـ063. صص 6. ش 0. س آيت بوستان«. عربی معاصر
مرکـز األبحـا  منظمـة    اهللا:  رام .التواصل بالترا  فی شـعر أحمـد دحبـور    .(.م6107) ين، بنان.الدّ صالح

 .التحرير الفلسطينية
مشـهد:   ترجمۀ نجمـه رجـايی.   .ای در تفسير شعر جاهلی ۀ اسطورهشيو (.0393حمد، احمد. )اح معبدالفتّ

 .دانشگاه فردوسی
 .دارالفارابیبيروت:  .موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية و دالالتها .(.م0337) عجينه، محمد.

سـلمان   مـد دحبـور و  الشّهيد والشّهادة فی شعر أح» نيا، سعيد و موسی عربی. فوزی، ناهذه، سعيد فروغی
 .031ـ009. صص 69. ش 4. س کاوشنامۀ ادبيات تطبيقی«. هراتی )دراسة مقارنة(
 .گنج دانش ۀ محمدعلی نوروزی. تهران:ترجم. شناسی حقوق نوين اسطوره (.0396فيتس پاتريک، پيتر. )
 .نشر مرواريدتهران:  محسن ثالثی. . ترجمۀزبان و اسطوره (.0394کاسيرر، ارنست. )

 .انتشارات طهوری ۀ بهزادی. تهران:رقي ۀترجم .يونان و روم ۀدانشنام(. 0399ی، مايک ديکسون. )کند
 .کبيرتهران: امير ۀ احمد بهمنش.ترجم .فرهنگ اساطير يونان و روم (.0314گريمال، پير. )

 .ينالدّ بيروت: دار عالء .معجم األساطير .(.م0393) ماکس، شابيرو و رودا هندريکس.
فصلنامۀ علـوم انسـانی   «. و شعر نوی ادبيات معاصر عربی )ع(قيام امام حسين(. »0393فرامرز. ) ميرزايی،

 .011ـ030. صص 96. ش 07. د دانشگاه الزاهرا
 .سروشتهران:  .شناسی رويکردهای علمی به اسطوره (.0390واحددوست، مهوش. )
 .09 ش .1 د .دبيـات فارسـی(  ا) بهارسـتان سـخن   «.اسطوره در شعر عرب(. »0393) ورزی، محمدجعفر.

 .91ـ14صص 
 


