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  چكيده
 ،ن سرزمينبا توجه به تاريخ و فرهنگ كهن اي ،وجود اساطير در شعر شاعران ايراني

كـردن ايـن    كارايي اسـاطير در غنـي   ،شاعران معاصر شعر زبان نمادينِ. گي نداردتاز
و كاركردهاي اجتماعي و سياسـي   ،با شعر و اساطير ملل ديگر شاعران آشنايي ،زبان
  .ودكار ر در اشعار شاعران معاصر به وفور به اساطير سبب شد تا شعر

هـايش   جامعه و زبان نمـادين سـروده  حميد مصدق نيز با توجه به شرايط روز 
اين رويكـرد در همـة مـوارد عميـق      اما ،رويكردي گسترده به اساطير دارد هرچند

  .اند رفتهكار  به ها و نمادهاي اساطيري در سطح زباني شعر وي نام فقطنيست و گاه 
و اساطير ساير ملل در شعر او ماهيـت رمـزي    ،عشق ةاساطير حماسي، اسطور

هـاي مـورد    در هريـك از اسـطوره  . اند كار رفته ساطير عرفاني سطحي بهاند و ا يافته
بحث، با توجه به شاهد مثال، نشان داده شده است كه اين اساطير در شـعر وي بـا   

بـا   .اند و چقدر با نماد اوليـة خـود مطابقـت دارنـد     كار رفته چه رمز يا رمزهايي به
غالبـاً عاشـقانه و   كـه   ،ار ويتـوان دريافـت در اشـع    بررسي در اشعار مصدق مـي 

  .دارندي تر بيش سهماساطير حماسي و قومي و اسطورة عشق  ،اند وطني
  .اساطير، زبان نمادين، حميد مصدق، شعر معاصر :ها واژه كليد
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يـا   ،افسانه، قصـه « ،در فارسي .)344: 1375 بهار،(» عربي اي است برگرفته از زبان واژه وام«
وجودآمدن اشيا و حيوانات يا قهرمانان كهن يك  به ةروايتي از دوران باستان كه معموالً دربار

» اي ازلـي و مقـدس اسـت    انـد، يـا روايـت واقعـه     از فرهنگ آن ملت شده ئيكه جز ،ملت
همـة   درطـي زنـدگي انسـان    هـا   هاسـطور  .)»اسـطوره «ذيل  :1381، فرهنگ بزرگ سخن(

  . اند ي او تأثير گذاشتههاي زندگ جنبه
يـي را   مفهوم اساسي زندگي نيستند، بلكه منشورها ةها تنها بيان تفكرات آدمي دربار اسطوره

كننـد   دهند و عقايد انساني را تبيين و تدوين مـي  دست مي درمورد رفتار اخالقي و ديني به
  .)26 - 25: 1379 ،هينلز(

و رفتـاري در جامعـه دارد    ،سه مانند اساطير معموالً نقشي ايـدئولوژيك، اخالقـي  حما
  .)374: 1375بهار، (

خـود او و   ةهاي انسان را دربار زيرا اسطوره ديدگاه ،كل اسطوره بخشي از تاريخ است
  .)163: 1379، هينلز(جهانش و تحول آن دربردارد 

كـه   اي گونـه  به .خورند و شعر پيوند مي ،ختاري ،ها با حماسه از اين منظر است كه اسطوره
  :گويد مي ،مشهور شناس جامعه ،استروس  لوي

معتقد هستم كه در جوامع خودمان تاريخ جايگزين اسطوره شده است و همان كاركرد را به 
  .)55: 1376 ،استروس لوي(عهده دارد 

ميق و گسـترده  كاركرد ع اند و بسياري از عناصر طبيعي خود جزوي از نمادهاي اساطيري
  .اند  در جوامع بشري داشته

اي جويا در برابر طبيعـت و ماوراءالطبيعـة    شعر نيز چون اسطوره، روايت رويارويي انديشه
كشف حقايق هستي بودند و در درپي هاي نخستين  انسانكه  گونه همان. حاكم بر ذهن است

جهان پيرامون خـويش و   دنبال رازهاي اين رهگذر به اساطير حيات بخشيدند، شاعر نيز به
 ،هاي هميشگي بشر چون آزادي، عدالت دادن به آن در قالب كلمات است تا به اسطوره جان

  .)18: 1370رشيديان، (و حقيقت لباس واقعيت بپوشاند 

جديد در زبان و ادب پارسي، شاعران از همان ابتدا به  انبعد از ورود اسالم و آغاز دور
و در  شـد با شعر فارسي عجـين   و زنده پويااساطير يدند و اساطير در قالب شعر جان بخش

هاي اساطيري ايـران حيـاتي هميشـگي     اوج آن فردوسي بزرگ با استادي تمام به شخصيت
 شـده هايي درخشش اساطير در ادب پارسي كم  در امتداد حركت شعر فارسي در دوره. داد

دي چـون مفـاهيم اجتمـاعي و    هـاي جديـ   با كاركرد اساطير وطهمشر انبود، اما با آغاز دور
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شاعران معاصر نيز با استفاده از تجربة شـاعران  . ارسي حياتي دوباره يافتندفسياسي در شعر 
در تطابق با ذهنيات خويش و نياز جامعه به آفرينش اسـطوره از نمادهـاي   «دوران مشروطه 
و براسـاس  ) 29 :همان(» پردازند ايراني مي مذهبي ايراني و غير ـ و قومي ،طبيعي، اجتماعي

  .آورند ها روي مي باورها و دنياي آرماني خويش به بازآفريني اسطوره
شدة بشر ناتوان  گر الگوي مقاومت هميشگي انسان و آرزوهاي سركوب بيان«ها  اسطوره

كه به  ،، اما شاعر معاصراند ضعف و پيري و چون مرگ ،)19: همان(» در برابر حقايق هستي
اش مطابقـت   بخش و زايندة آن را با نياز جامعه ماية رهايي درون ،ردازدپ بازآفريني اساطير مي

ميزان انطباق دقيق و درست بر  مبتنيموفقيت شاعر در بازسازي مجدد يك اسطوره  .دهد مي
  .استاش  ها و آرزوهاي جامعه و واقعي آن با انديشه

اسـاطير  . 1 :تقسـيم كـرد  توان به چند بخـش   مي اند كار رفته بهدر شعر معاصر  ي را كهاساطير
اسطورة . 5 ؛اساطير طبيعي. 4 ؛اساطير مذهبي. 3 ؛اساطير اقوام ديگر. 2 ؛حماسي و قومي و ملي

  .)32 - 31 :همان(اسطورة عرفاني معاصر . 8 ؛اسطورة عشق. 7 ؛اسطورة اجتماع. 6 ؛شهر

را  بـا زبـاني نمـادين بسـياري از اسـاطير      ،عصـرش  چون شـاعران هـم   ،حميد مصدق نيز
  .كند هاي خويش را بيان مي آرزوها و نگرش و هاي جامعه و دغدغه كند ازآفريني ميب

جامعـه   اي گونه بهكارگيري اسطوره در شرايط ويژة تاريخي سعي دارد  مصدق با به ،درواقع
: 1380 ،ابومحبـوب (اساطيري را بر جامعه مسـلط سـازد    ةرا در درون آن قرار دهد و سابق

113 - 114(.  

وي از تعـدادي از   گيـري  كاربرد و نوع بهـره  و سعي شده است تا چگونگي ،هدر اين مقال
 يك كدامو مشخص شود كه در اشعار وي  شوددر شعر معاصر بررسي  كاررفته بههاي  اسطوره

ها در زبان نمادين شـاعر چـه    د و هريك از اين اسطورهنين كاربرد را دارتر بيشاز اين اساطير 
  .ا معنا و نماد اولية خويش مطابقت دارنداند و چقدر ب مفهومي يافته

  
  سي و ملياساطير حما
خاطر كارهايي كه در زمان با اعتبار  اند و خاصه به هاي اسطوره موجودات مافوق طبيعي آدم

  .)15: 1362 الياده،(اند  اند، شناخته شده ازلي انجام داده

. يـا انسـاني اهريمنـي   نمـاد انسـاني متعـالي و     ؛انـد  گاه اراده و قدرت بشـري  آنان تجلي
در . نـد يـا شـر مطلـق    ا آنان يا خيـر مطلـق  . هاي انساني هرگز در ميانه جاي ندارند اسطوره
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آنـان برگزيـده    .در اسـطورة شـر خيـر راه نـدارد    كه  گونه هماناسطورة نيك بدي راه ندارد، 
اسـطورة انسـاني نيـك    . بخشـند  يي مطلـق شدن بشر را معنـا  اند تا اهورايي و اهريمني شده

مفهوم و نقطـة  . خويش ةها به برگزيدگي شايست اندازي است براي رسيدن همة انسان چشم«
 اسطوره .)411: 1379 مختاري،(» دادن برگزيدگي است عزيمت در انديشيدن به او گسترش

 ،كه شـاعر  شود ميچنين  . است ها براي رسيدن به كمال بشري اوج تعالي بشر و اسوة انسان
روي هـاي انسـاني    گـذرد، بـه اسـطوره    اجتماعش مي دارد و آنچه بر براي بيان آنچه در دل

مـدد پهلوانـان     بـه  ،كنـد و  گذرد در اساطير بازسازي مـي  آنچه بر او و مردمش مي. آورد مي
  .كند اساطيري ملتش، شور و اميد را در جان و دل خوانندگان اشعارش زنده مي

از ايـزدان و  . خـورد  چشـم مـي   هاي حماسي و ملي فراوان به اسطوره ،در اشعار مصدق
امـا نـوع اسـتفاده از     ،فرشتگان تا پادشاهان و پهلوانان در شعر او نمود و بسامد بااليي دارند

شعرهاي اجتمـاعي   ويژه ، بهبا شعر اًاز اين اساطير عميق رخيب. ها يكسان نيست اين اسطوره
بـدون نگرشـي تـازه و     ،ديگـر  رخـي اند و ب اند و كاركردي رمزگونه يافته پيوند خورده ،وي
در اليـة سـطحي شـعر بـاقي      فقـط ارتباطي داشته باشـند،   كه با مفهوم و كاركرد شعر آن بي

بـراي نمونـه چنـد مـورد از ايـن       در ادامه .ها برده شده است اند و گاه فقط نامي از آن مانده
  .شود مي و بررسي ذكراساطير 
وضع جامعه و مردمش اسـتفاده  براي ترسيم » كاوه«اي  مصدق از شخصيت اسطوره: كاوه

برقـرار  در عصـر خـود     اساطير ايراني و وضعيت جامعـه  ميانتشابه تاريخي كه شاعر  .كند مي
كـاوه   طلبد كه از ميان مردم باشد، نه از بزرگان و نژادگـان و  كرده است حضور قهرماني را مي

ز ميـان مـردم برخاسـته    كاوه از معدود قهرماناني است كـه ا  ،در اساطير ايراني. استچنين  اين
در اشـعار  . كه نماد اهـريمن اسـت   عليه ظلم ضحاك است» قيام و برخاستن«رمز  هوكا. است

فرياد طبقة خـويش عليـه   . است» قيام عليه ظلم«، كاوه نماد »درفش كاويان«در  ويژه بهمصدق، 
را  اي از شوراندن مردم عليـه حكومـت وقـت    كه رمزگونه است استبداد و استعمار عصر خود

  :كند بيان مي
  بپاخيزيد

  بايد كف دستانتان را قبضة شمشير مي
  بايد ها تير مي دارانتان را در كمان كمان

  بايد گير مي شما را عزمي اكنون راسخ و پي
  .)18: 1378مصدق، (
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نـه خـود را   . كاوة شعر مصدق نه همه به خويش پرداخته است و نه همـه بـه ديگـران   
هاي آغـازين قيـام و مبـارزه بـا ضـحاك خـون        و نه در لحظه داند قهرماني جدا از مردم مي
  :برد فرزندانش را از ياد مي

  اجاق آرزوها كور
  نور چراغ عمر ما بي

  بند تن و جانمان اسير
  دوش آژدهاك پير رخوراك از بهر ماران د

  سر فرزند
  .)24: 1356مصدق، (

بـراي  تجلـي همـة آرزوهـاي شـاعر     . در شـعر اوسـت  » خيـزش و حركـت  «كاوه رمز 
  :و خيزش عليه ظلم و جور حاكم بر جامعه و يا جهان پارچگي يك

  كجاست كاوة آهنگري
  كه برخيزد

  بند برهاند اسيريان ستم را ز
  و داد مردم بيدادديده بستاند

  .)315: 1378مصدق، (

شود و حتي جان خويش را  انسان معاصر وقتي از بند زندگي معمول و روزمره رها مي
اي است بس دور از حوزة تصور آدميان معمول در بنـد   گاه اسطوره ، آننهد ميسر هدف   بر

  .)188: 1379مختاري، (زندگي روزمره 

اي چون كاوه باشند و  خواهد كه اسطوره اش مي روي است كه مصدق از فردفرد جامعه بدين
  :بگويند» نه« انساني است  به آنچه غير

  !دگر هراس مدار، اين زمان ز جا برخيز
  جان بستيزه كاوة آهنگري، ب كنون تو

  پا خيزيد هها ب كنون شما همة كاوه
  بند دماوند جمله بستيزيد و با گسسته

  كه تا براي هميشه
  ها بزنيد به ريشة ستم و ظلم تيشه

  .)316 - 315: 1378مصدق، (
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در شـعر  . اسـت » پـاكي «و » مظلوميـت «سياووش در اسـاطير ايرانـي رمـز    : سياووش
   ،»شــهيد«، »گنــاهي بــي«، »عشــق«رمــزي از  منزلــة ري بــهايــن شخصــيت اســاطي ،مصــدق

  را بـه » نجـابتش «و » پـاكي «گـذرد و   از آتش افروخته مـي . كار رفته است به» آوري پيام«و 
  :رساند اثبات مي

  غش با جان پاك بي چون سياوش،بگذر تو 
  با عشق آن پريوش، چونان شهاب از آتش
  .)123: 1376مصدق، (

 ،ريـزد  غلتد، اما خون وي بيهوده بر زمـين نمـي   بيگانه به خون ميدر سرزميني » گناه بي«
شود كه از قطـرة خـون او بـه درختـان تنومنـدي       هاي كوچكي مي بلكه باعث باروري نهال

  :شوند تبديل مي
  گناه فام سياووش بي از خون سرخ
  در پاي نونهالي

  از جام چند قطره فروريخت
  ماية درخت تناور شد بن

  .)75: همان(

  :»آوري نام«است و » شهرت«بر آن در شعر مصدق او رمز  نافزو
  ريزند خونم تا مباد خود نمي

  شهره مانند سياووشم كنند
  .)203: 1377مصدق، (

  :دهد كه آنچه را بر او رفته در همة اعصار پژواك مي ست ا اي دانهجاو ةاسطور
  گناه ست خون سياوش بي اي اسطوره

  كز آنچه رفته است و نرفته ز ياد
  تو خبر دهد بر

  .)76: 1376مصدق، (

كـه گوينـد از قطـرة خـون     » خون سياووشـان «اي باشد از گياه  شايد رمزگونههردو اين 
او جوشان است و هزاران سـياووش را  » خون«. روييده است ،كه بر زمين ريخت ،سياووش
  :دهد جان مي
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  ريز را بگوي خون
  خون مرا بريز
  خون من ةكه هر قطر

  يگر برآوردبسيارها سياووش د
  و هر سياووشي

  ترانة پيكار سر دهد
  .)77: همان(

  ،در اساطير ايراني. است» بزرگ مار«معناي  به )دهاك اژي(ضحاك : ضحاك
كه نماد خداوند  ،را كردن آتش مقدس او فرزند اهريمن است و از همان ابتدا قصد خاموش

  .)82: 1379 ،هينلز(داشت  ،بر زمين است
ضـحاك در  . داننـد  ايراني و اغلب از نژاد تازيان مـي  اك را غيرمدارك تقريباً ضح ةهم

  .)191 - 190: 1375ياحقي، (روايات ايراني، تجسم نيروي شر است 
و  ،»سـتم «، »بيگانـه «ضحاك، او در شـعر مصـدق رمـز     با توجه به شخصيت اساطيري

. بـر او است و ماران روييده بر دوشش نماد سـيطرة اهـريمن   » پليدي«نماد . است» گر ستم«
  :آورد دهاك مي را در كنار نام اژي» ديوخو«موارد صفت  تر بيشمصدق در  ،يرو ازاين

  .)31: 1356مصدق، ( اگر با اهرمن پيمان ياري آژدهاك ديوخو دارد
اي است كه دشمن اين  بيگانه. پاية ديو است در زشتي و پلشتي روح و جسم هم ضحاك

  :زمين سرزمين است و آرزويش نابودي ايران
  داني مگر كاين اژدهاك پير نمي

  چنان با اهرمن دارد؟ به جان پيمان ياري هم
  نگيرد حلقة اين بندگي از گوش تا جان در بدن دارد

  اي كاو آرزومند است مگر نشنيده
  زمين هفت كشور را

  ز خون مردمان هفت كشور
  گون سازد لعل

  روان در هفت كشور جوي خون سازد؟
  )28: همان(

چراكه وطن  ،ي اهريمن، مغز سر جوانان خوراك ماران اوستأبه ر ،كه استسبب  اين به
  :شود به اميد و شور و جواني آباد مي
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  زا وفانطست  جوانان را به سر شوري
  اميد زندگي در دل
  ز بند بندگي بيزار

  دانست و اين را آژدهاك پير مي
  بيم او هم از جوانان بود ،رو ازاين

  .)18 - 17: همان(
گسـلد و بـدي    ها را مي ضحاك زنداني كوه دماوند است و هزارسال بعد از اسارتش بند

مصدق بـا اسـتفاده از ايـن    . شود شتيان كشته ميددست موعود زر كند و سرانجام به آغاز مي
  :كند ياد مي »بند دماوند گسسته« لقب اباور ايرانيان از ضحاك ب

  بند دماوند گسسته
  ديو خونخواري

  يربه جامة تزو
  .)315: 1378مصدق، (

بـودن   بـودن ضـحاك زنـده    چراكه زنده ؛دهد هشدار مي ،اگرچه در بند ،بودنش را و زنده
  :گري است ستم و ستم و خوي اهريمني

  قصر ضحاك هنوز آباد است
  تو به ويراني اين كاخ بكوش

  .)171: 1377مصدق، (
 گيـرد،  كار مي ها را به اند كه مصدق در اشعارش آن ياساطيرديگر خدايان و فرشتگان از 

 توجـه كنـد بـه    حيـات بشـر   هـا در آفـرينش و   اي آن كـاركرد اسـطوره  به  كه آناما بيش از 
  .افكند نظر مي شان، نيرومندي و ،يكتايي ،چون پاكيها،  آناي  هاي اسطوره ويژگي

اهورامزدا خداي پاك و يگانة ايرانيان مدافع پهلوانان است و آنان بـه نيـروي   : اهورامزدا
  :گذارند خدايي او پا به ميدان مي

  بلي مزدا
  اهورامزد

  همتاست بي
  چه باك از اهرمن دارم... 
  دار دليران وطن مزداست نگه

  .)31: 1356مصدق، (



 57   كلبادي هاجر حسيني علي و سيده زاده مير عبداهللا حسن

  1391، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال ادبيات پارسي معاصر

 ميتـرا . مهر يا ميترا نيز از ايزداني است كه در شعر مصـدق از او يـاد شـده اسـت    : ميترا
  .است» و پيمان عهد«خداي 

اسـاس  » سخن راسـت «و » پيمان«زيرا  ،كند آدميان برقرار مي و او نظم را در جهان خدايان
  .)120 - 119: 1379، هينلز(و جامعه است  ،يافته در جهان، دين تمامي زندگي نظام

  :جويد اش از او مدد مي هم با توجه به همين ويژگي »درفش كاويان«كاوة 
  خداي عهد و پيمان، ميترا

  پشت و پناهم باش
  ميثاقبر اين عهد و بر اين 

  گواهم باش
  در اين تاريك پرخوف و خطر

  خورشيد راهم باش
  .)33: 1356مصدق، (

اعـم از ايرانـي و    ،هـاي اسـاطيري ديگـر    هـاي شخصـيت   براين، در شعر مصدق نام افزون
هايي چون سـهراب، آرش، سـودابه، افراسـياب،     اسطوره ؛شود هم فراوان يافت مي ،ايراني  غير
نـامي از آنـان بـرده     فقـط  ،درواقـع . آنان در شعر سـطحي اسـت  اما حضور . و اسفنديار ،بيژن
ة اشـار  نام رسـتم به  خويشر اشعادر  مصدق .شود و در بافت شعر كاركرد ديگري ندارند مي

و  ،»دارو نـوش «، »مرده سهراب«، »رخش«چون  ،رستم هاي وابسته ذكر، اما نكرده استمستقيم 
 گونـه رمزهـايش ماهيـت    سـروده بـه   و كنـد  مـي  متبادررا به ذهن خواننده ، نام او »چاه شغاد«

  :اي است كه به نيروي اميد و همت خود باز بايد برخيزد نماد قهرمان ازپاافتاده رستم. بخشد مي
  !برخيز

  رخش سركش خود،
  زين كن

  داروي تو اميد نوش
  از كيست؟
  .)74: همان(

  چاه شغاد ماية مرگ توست
  از دست خويش

  تو گزند آيد بر
  .)76: همان(
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اما كاربرد آنان  ،توان در شعر وي ديد مادهاي اساطيري چون ققنوس و كوه قاف را هم مين
از  ،اسـت » حياتي دوبـاره «كه رمز  ،، ققنوسمثالً. نداردو قدرت نمادين در شعر  است اي كليشه

هاي استوار و راستين و  هاي آزاده و نستوه و براي ايمان براي انسان«و » خاكستر وجود خويش«
. )25: 1356نـژاد،   انزابـي (» گيرنـد، تمثيـل مبـاركي اسـت     كه از خويشتن خويش نيرو مي ها آن
  :يابد ماند و كاربرد تمثيلي و نمادين نمي تنها در حد يك تشبيه باقي مي ودر شعر ا همه، اينبا

  من مرغ آتشم
  اين عشق سركشم ةسوزم از شرار مي

  چون سوخت پيكرم
  هاي سركش جانم فرونشست چون شعله

  گاه باز از دل خاكستر نآ
  بار دگر تولد من

  شود آغاز مي
  .)83: 1378مصدق، (

  
  اساطير اقوام ديگر

سـبب باشـد    همين بهاي به اساطير ايراني دارد و شايد  مصدق شاعر وطن است و توجه ويژه
و آن هم به اساطير  ه،جز يكي دو اشار د؛كه اساطير ملل ديگر چندان در شعر او نمود ندارن

  .توان يافت اي ديگر از اين نوع را نمي نشانه ،آفرينش ةو اسطور تاريخي
  :گيرد خويش بهره مي در شعر ،»خيانت«نماد  و ناپسري سزار ،»بروتوس«مصدق از 

  و دوست
  نه

  كه بروتوس خنجر خود را
  آوران فرود آورد به نام نامي ننگ

  .)309 :همان(
  :است» دينفرين اب« و» آوارگي«كه نماد » يهودي سرگردان«و 

  جا كه من نشسته سر به گريبان اين
  اين رود

  اين يهودي سرگردان
  .)151 :1377مصدق، (
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  .بدان بسيار توجه كرده استمصدق  ي است كهاسطورة آفرينش از اساطير
و آفرينش جهان و  شوند مي هاي قدسي محسوب به معناي خاص، داستان ،هايي كه اسطوره

گويند چگونـه آداب و رسـوم و    د و بعضي ديگر نيز ميدهن ها را شرح مي خدايان و انسان
  .)190 /1 :1377 ،ستاري(قواعد وضع و مقرر شد 

ي نشان داده است و نگاه ويـژة  تر بيشايراني توجه  هاي آفرينش غير مصدق به اسطوره
  :سازگار است تر بيشايراني  او به چگونگي آغاز آفرينش با اساطير غير

  تاريك تا نهايت تاريكي
  ور در تمامت تاريكيمست

  تاك درهم و مبهم و تيك
  تاك مبهم و درهم و تاك

  تاك تكرار تيك
  دمادم
  و باز
  باز

  واژه شد آغاز
  .)182 - 181: 1377مصدق، (
آدم  فتنبرطبق اساطير، حـوا واسـطة فـري    ،شدن آدم و حوا از بهشت كه چگونگي رانده

  :درخور توجه استمصدق  براي 1شد
  اي پدر مگر ،آه

  در شيرين بود؟گندم چق
  و سيب سرخ وسوسه حوا را
  در دامن فريب چرا افكند؟

  نفرين به ديو وسوسه
  نفرين به هوشياري

  .)94: 1378مصدق، (
در شـعر مصـدق بـا     ،نمايش درآمده است كه در هابيل و قابيل به ،»برادركشي« ةاسطور

  :شود همان مفهوم ديده مي
  راستي اينان به

  ندا آيا برادران
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  جوي ينهكاين گونه ك
  پيكار را برابر هم

  اند قد كشيده
  ... اند؟ و خنجر كشيده
  معتاد كينه اما

  ان رارخون براد
  سفالين كين ةدر كاس

  كند نوش مي
  ندا ليان هماره همينيقاب
  اما

  قابيل شرمگين
  كند؟ هابيل را چگونه فراموش مي

  )112 - 111: 1376مصدق، (
  

  اسطورة عشق
او  ،درحقيقـت . هاي عاشقانة فراوانـي دارد  ي است و مايهموارد تغزل تر بيششعر مصدق در 
زند باز هم عشق است كه به حماسه جان  جا كه دم از حماسه مي حتي آن. شاعر عشق است

  :توان يافت هاي اساطيري را مي در شعر او عشق ،رو ازاين. دهد مي
  »مجنون«ديگر سراغ 

   عاشق محزون رام را ةشكست آن دل
  دگيرن مياز باد و از درخت ن

  )171: همان(
  »فرهاد«سراب حسرت ايام، حاصل 

  است» پرويز«كام  شراب دلكش شيرين به
  )337: همان(

زنـد و   هاي اساطيري را بـا پويـايي و فعـالي پيونـد مـي      عشق«او با توجه به روحية خويش 
  ):27: 1356 نژاد، انزابي(» جوست دنبال خودآزاري نيست و متفكر و راه به

  تيشه توسل جواي دست من به 
  را» فرهاد«تا داستان كهنة 

  از خاطرات خفته برانگيزي
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  اي اشتياق مرگ
  در من طلوع كن

  من اختتام قصة مجنون رام را
  كنم اعالم مي

  .)172: 1378مصدق، (

  :يابد عشقي جاوداني را نمي» نيرنگ«و » رنگ«اما در اين زمانة پر 
  ها كجا رفتند مجنون

  ند؟ا ها فراموش مگر فرهادها از ياد شيرين
  )54: 1376مصدق، (

  ها چه مجنون
  هايي كه ديگر نيست جنون

  هاي سرمستي دريغ از آن همه شب
  )56: همان(

انـد و ديگـر    ، عاشقان و معشوقان تغيير ماهيـت داده »فريب«و » آهن« و »دود«در عصر 
  :چون گذشته براي عشق حرمتي قائل نيستند

  ديگر زمان، زمانة مجنون نيست
  جويد در بيستون مراد نمي »فرهاد«

  »خسرو«آستانة  زيرا بر
  كنون سرسپرده است اي به دست، تيشه بي

  آن شور عشق
  عشق به شيرين را
  از ياد برده است

  )171: 1378مصدق، (
  

  عرفاني ةاسطور
ـ تشخصـي ندار  ،ايراني اعم از ايراني و غير، اساطير كهن عرفاني ،در شعر مصدق د و جـز  ن

  :توان يافت ها يا تفكرات عرفاني چيز ديگري نمي ماشاراتي كوتاه به نا
  هاي قرن در قرن

  تن  يك
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  با عقل سرخ خويش
  پرست گوي و حق حق

  ودش چو حالج مي
  )35: 1376مصدق، (

  :شود از اشعار مصدق اشاره به نوعي نگرش خيامي ديده مي رخيگاهي در ب
  تعبير عبور عالم الهوتي

  تفسير سفر ز سرزمين ناسوت
  اي دا ز شاخهچون برگ ج
  دركف باد

  افتاد  رفت و به بحر نيستي مي مي
  )63: همان(

  :شود از اشعار او يافت مي رخيهايي از تفكر عرفان شرقي نيز در ب رگه
  آري عقاب شيطان را
  من در بهشت ديدم
  و نيز رنج آدم و حوا
  در اين زمين زندان

  انسان ةو رنج جاودان
  )95: 1378مصدق، (

  سوي شرق رفتم به
  سوي مراسم اعدام خويشتن فتم بهر

  تا شاهد شهادت خود باشم
  )139: همان(

  
  گيري نتيجه
ـ   عالقه كارگيري اساطير در شعر مصدق در به توجه بـه اسـتفاده از ايـن     را او ةمنـدي آگاهان
بـوده كـه بـراي بيـان مفـاهيم       اي گونـه  بـه شرايط ساليان دراز شاعري وي . تابد برمي عنصر

عهد انساني به زباني نمادين نياز داشته است و اساطير در اين شرايط اجتماعي و سياسي و ت
با درك درست از شرايط  مصدق،. براي بيان آنچه در ذهن دارد دنبخش مي به شاعر قلمروي

هاي اجتماعي و با زباني  ها و واكنش ها و كنش اجتماع و توجه به آرزوهاي جمعي و نگراني
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منظومة خود  نخستين. كند اساطير بيان ميازطريق را  نمادين، دريافت حقيقي و درست خود
رويكرد او . كند ها نيز بسيار بادقت عمل مي گذاري مجموعه را با اسطوره آغاز و حتي در نام

با توجه به شرايط كاربرد  ،ها به انواع اساطير در اشعار وي مشهود است، اما در استفاده از آن
بـا توجـه بـه     ،اساطير حماسي. شود يفي مشاهده ميي و كهاي كم تفاوت ،هريك از اساطير

. ين كـاربرد را در اشـعار وي دارنـد   تر بيش، رود مي شمار بهسرا  كه مصدق شاعري وطن اين
با توجـه بـه شـرايط سياسـي و      ،هاي حماسي و ملي با كاركردي رمزي اين اسطوره تر بيش

تفـاوت   ن كـاربرد ايـن اسـاطير   البته از نظـر كيفـي بـي   . اند كار گرفته شده به، اجتماعي شاعر
آگاهانـه و درسـت شـاعر و بـا توجـه بـه كـاركرد         ةاز آنان با اسـتفاد  رخيب. بسياري است

ديگر بدون توجـه   رخياما ب ،اند اي خود و بافت اجتماعي شعر ماهيت نمادين يافته اسطوره
بـا توجـه بـه     ،اساطير عاشـقانه . اند كار رفته به سطحي كامالًبه كاربرد اسطوره و بافت شعر، 

هاي  با نگاهي تازه به اسطوره مصدق. اش كاربرد دارد در اشعار عاشقانه ويژه شاعر، به ةروحي
هـاي امـروزي را بـا آنـان      بخشـد و عشـق   عاشقانه آنان را در عصر خويش دوباره جان مي

د ، با كاركردي نمادين و البته بـا بسـام  اساطير عرفاني و اساطير ساير ملل. كشد تصوير مي به
  .شوند ديده مي تر، در اشعار مصدق كم

 .دهد نشان مي به فرهنگ ايراني و شناخت آن را او ةتوجه حميد مصدق به اساطير عالق
در استفاده از انواع اساطير در اشعار او و بازپرداخت آنان در قالب انديشه و رسـالت شـاعر   

سادگي و صميميت شعر  جامعه نشان از تعهد اجتماعي اوست و همين مسئله در كنار برابر
  .جمعي شده است ةماندگاري نام و اشعار او در حافظ سبباو 

  
  نوشت پي

 

، شـيطان هـردو را وسوسـه    قرآنص صريح برطبق ن. كند اين مسئله را تأييد نميدين مبين اسالم  .1
  :فريفت كرد و

 .)20: اعراف(فوسوس لهما الشيطن 

  
 منابع

  .قرآن كريم
 .ثالث :، تهرانزندگي و شعر حميد مصدق ،هوي باد و هاي  در .)1380(ابومحبوب، احمد 

 .توس :تهرانجالل ستاري،  ة، ترجماندازهاي اسطوره چشم ).1362(الياده، ميرچا 
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  1391، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال ، ادبيات پارسي معاصر

 

 .149، ش 13س  ،نگين، »نظومههنگام در دو م سيري دير« ).1356( نژاد، رضا انزابي

 .آگاه: تهران، پارة نخست و دويم ،پژوهشي در اساطير ايران). 1375(بهار، مهرداد 

  .گستره: ، تهرانبينش اساطيري در شعر معاصر فارسي ).1370( رشيديان، بهزاد
 .مركز: ، تهران1ج  ،شناسي جهان اسطوره مجموعه مقاالت). 1377) (مترجم(ستاري، جالل 

 .سخن :تهران ،به سرپرستي حسن انوري ).1381( گ بزرگ سخنفرهن

 .كبير امير :تهران به سرپرستي محمد معين،). 1371( فرهنگ فارسي

 .مركز: شهرام خسروي، تهران ة، ترجماسطوره و معنا ).1376(كلود  ،استروس  لوي

  .توس :، تهرانانسان در شعر معاصر ).1379( مختاري، محمد
 .زرياب :تهران ،ها و شعرها منظومه ،تا رهايي .)1378( مصدق، حميد

 .البرز: ، تهرانهاي صبوري سال). 1377(مصدق، حميد 

 .كانون :، تهرانشير سرخ). 1376(مصدق، حميد 

 .توكا: ، تهرانمنظومة درفش كاويان). 1356(مصدق، حميد 

 .چشمه: تهران ي،ژاله آموزگار و احمد تفضل ة، ترجمشناخت اساطير ايران ).1379(، جان هينلز

 پژوهشـگاه علـوم   :تهـران  ،فرهنگ اساطير و اشارات داستاني در ادبيات فارسي ).1375(ياحقي، محمدجعفر 
 .انساني و مطالعات فرهنگي و سروش
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