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  هاي مختلف اسطوره در شعر سهراب واكاوي و تحليل گونه

  *نژاد مهرآبادي سلماني ساغر

  چكيده
سهراب از شاعران سوررئال معاصر است كـه در شـعرش شـاهد نـوعي سـياليت      

او بـا بيـاني كلـي و    . سهراب اساطير جلوه و شكوه خاصي دارنـد در شعر . هستيم
هـاي گونـاگون يـاد      نگرد و از اساطير مختلف بـه بيـان    چشماني ديگر به جهان مي

كنـد و گـاه نيـز بـه       وي گاهي فقط از اساطير ملي و يا مذهبي كهن ياد مي. كند  مي
اسـاطير در  . زند  هاي تاريخي دست مي  سازي با كمك حوادث و شخصيت  اسطوره

شوند و شاعر كمتـر بـه ذكـر نـام       شعر سهراب بيشتر از طريق روايت يادآوري مي
وي در . پردازد؛ از اين رو دريافت آنها در شعرش كمي ديريـاب اسـت    مستقيم مي

عين حال به اساطير مختلف اعم از اساطير مذهبي و ملي پيش از اسـالم و پـس از   
در اين بين اشـارة بسـيار وي بـه    . توجه داشته است اسالم و نيز اساطير غير ايراني

عالوه بر اين . اي مشترك بين ايران و هند قابل توجه است  نيلوفر به عنوان اسطوره
اساطير آفرينش نيز در بين تمام اساطير بيش از بقيه مورد توجه سهراب قرار گرفته 

  است
  ياسطوره، انواع، شعر معاصر، سهراب سپهر:   ها  كليد واژه

  
  مقدمه.1

هاي مختلف، اسطوره داراي مفـاهيم گونـاگون اسـت و بـه طـرق        ها و نگرش  در بين گروه
اسطوره، « : گويد  ترين تعريف ارائه شده توسط الياده مي  مختلفي تعريف شده است؛ اما كامل

ايسـت كـه در زمـان اولـين، زمـان        نقل كنندة سرگذشت قدسي و مينوي است، راوي قصه
كند كه چگونه از   به بياني ديگر اسطوره حكايت مي. همه چيز، رخ داده استشگرف بدايت 
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چه كـل  (دولت سر و به بركت كارهاي نمايان و برجستة موجودات مافوق طبيعي، واقعيتي 
اي، نوع نباتي خاصي، سلوكي و كرداري   جزيره: ، يا فقط اجزايي از واقعيت)كيهان: واقعيت

  )14: 1362الياده،(» .جود نهاده استانساني و نهادي پا به عرصه و
شمول يافته و توسط مذاهب و مكاتب گوناگون و                          ً            اين تعريف الياده تقريبا  معنايي جهان

تواند به هر داستاني اطالق   بر اين اساس اسطوره نمي. يا محققان مختلف پذيرفته شده است
. گذار امر يا اصـلي اسـت                       ً                                       شود؛ بلكه بايد حتما  بيان مينوي و قدسي سرگذشتي باشد كه پايه
هاي بعد مورد تقليد سايرين   امر يا اصلي كه توسط شخصيتي مقدس انجام گرفته و در دوره

همين تعريف با تماميتي كه نسبت به ساير تعاريف . واقع و به عنوان الگو قلمداد شده است
نيـز همـين    بنـابراين در بررسـي اسـطوره در شـعر    . دارد، در اين اثر نيز پذيرفته شده است

رو امـور انجـام شـده توسـط اوليـا،        ها را راجع به اسطوره پذيرفته و از ايـن   ها و نكته  نشانه
پيامبران، امامان، فرشتگان و بزرگان را نيز نوعي اسطوره قلمداد خواهيم كرد؛ زيرا گستردگي 

همه ابعاد شخصيتي، برخورداري از عنصر قداست، قدرت اعجاز، مقبوليت عام و همگاني، 
هاي قداست را دور منش و شخصيت برخي افراد به ويژه پيامبران   از عواملي هستند كه هاله

 . گردند  كنند و الگو شدن و اسطوره بودن را موجب مي  ايجاد مي
انـد؛ آن خاصـيت مـاورايي خـود را حفـظ        اساطير گرچه در طول زمان دگرگون شـده 

فـراي  . رونـد   ناپـذير آن بـه شـمار مـي      صل جدايياند، با شعر پيوندي ديرينه داشته و ا  كرده
الگوها  شمارد و آن را با كهن  بندي ادبيات برمي  اسطوره را از اصول زيربنايي ساختار و قالب

هـا    دني ژورمون و لوي استراوس نيز ادبيات را منتج و مستخرج از اسـطوره . داند  پيوسته مي
شـوند اسـطوره كـاركرد      ورت كه سبب مي؛ به اين ص)44: 1383ك جواري، .ر(شمارند  مي

ديني و مذهبي خود را از دست داده، تبديل به يك داستان زيبا شـود؛ امـا برخـي معتقدنـد     
اساطير كال وراي ادبياتند و ارزش اسطوره، ارزش ادبي خاصي نيست و درك يك اسطوره «

اساطير همـواره   در هر صورت)  78: 1381روتون ،(» .رود  ادبي خاصي به شمار نمي   تجربة
البتـه  . انـد   ذهن شاعران را به خود مشغول كرده و در اشعار به صور گوناگون، نمـود داشـته  

  : ي مختلف بوده است  ها  شيوة ظهور آنها به گونه
گاه شاعر عين يك اسطوره را يادآوري كرده و در حقيقت نوعي تلمـيح بـه كـار    ) الف

  . برد مي
شـوند؛    و متناسب با شرايط زمان و مكان باززايي مـي ها به نحوي جديد   گاه اسطوره)ب

 در و زمـان  جريـان  در و اي دارد  زيرا اسطوره در هرزمان، شـكل و نقـش و كـاربرد ويـژه    «
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 و شود هايي  دگرگوني دستخوش است گوناگون ممكن مردمان ميان در و جغرافيايي مرزهاي
  ).213:  1378سركاراتي، (»بپذيرد اي  تازه نقش

. پـردازد  هـاي تـاريخي مـي     سـازي بـا كمـك شخصـيت      نيز شـاعر بـه اسـطوره   گاه )پ
 جاي خود ندارند، را جديد جامعة تفكرات شرايط و با پذيري  انطباق قدرت كه هايي اسطوره

 اي  گونه هاي تاريخي،  شخصيت      ًغالبا  سازي  اسطوره گونه اين در. دهند  مي اساطير جديد به را

 آينـد   درمـي  نـوين  عصـر  الگـوي  و نمونـه  صـورت  بـه  و گيرنـد   مـي  خـود  بـه  اسـاطيري 

در اين بين اساطير ممكن است مربوط بـه كشـور و مـذهب    ). 1377:73 پور،  اسماعيل.رك(
  .اند  اند و ذهن شاعر را به خود مشغول كرده  شاعر باشند و گاه نيز از وراي مرزها آمده

  
  اهداف و سواالت پژوهش . 2

نافذ و دقيق دارد و اشعارش در نوعي جريان سـيال،  سهراب شاعري است كه  نگاهي  
                                         ً               او در بسياري از موارد در فضا و مكاني كـامال  متفـاوت از   . دهد  ذهن خواننده را حركت مي

او . كنـد و در المكـان در جستجوسـت     زماني سـير مـي    در بي. گويد  فضاي زميني سخن مي
هـاي    ارش خـود را شـيفته زمـان   ها اسـت و بارهـا در اشـع              ّ                 شاعري معل ق در دنياي اسطوره

ايـن نگـرش و ديـدگاه    . دارد  هاي ماورايي قدم برمي  كند و در پي مكان  دوردست قلمداد مي
  . كند       ً                                                                 دقيقا  از آغاز هشت كتاب خود را نشان داده و تا پايان، مخاطب را همراهي مي

دريافـت  گويـد و    نكتة جالب اين است كه سهراب اغلب در هاله، از اساطير سخن مـي 
بر همين اسـاس مـا در ايـن    . ها در شعرش به نوعي دقت ويژه نيازمند است  اغلب اسطوره

  :مقاله در پي يافتن پاسخ به اين سواالت هستيم
 اساطير موجود در شعر سهراب كدامند؟   . 1
 گيرند؟  اين اساطير بيشتر در چه گروهي قرار مي. 2

طيري در شـعر سـهراب خـواهيم داشـت و     به اين منظور ابتدا نگاهي كلي به بينش اسا
بررسي » اساطير ملل ديگر«و » اساطير ملي و مذهبي« بندي كلي  سپس اساطير را در دو دسته

  .خواهيم كرد
  

                    بينش اساطيري سهراب  .  3
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توان يافت كه سير ذهنـي شـاعر در زمـان و      در سرتاسر هشت كتاب، ابيات بسياري مي
. اي، ابد و ازل به هم پيوسته است  زمان شگرف اسطورهدر . دهد  مكان اساطيري را نشان مي

. تمام وقايع قابل تكرار هستند و هر ويراني مساوي با آبادي دوباره و بازسازي مجدد اسـت 
در . پيوندد و بسيار قدرتمند و پرانـرژي اسـت    اين زمان مينوي، خارج از تاريخ به وقوع مي

كوشد تا بـه    و برخي مراسم و مناسك خاص ميآغاز، انسان اساطيري با پرداختن به قرباني 
به قول الياده انجام دهندگان مراسم در حقيقت جهان ناسوتي را تـرك  . اين زمان دست يابد
سـهراب در  ). 399: 1376اليـاده، .رك(شـوند   مرگي و جاودانگي وارد مي  كرده و به جهان بي

ورده است و صداي سخن زماني كه با طبيعت گره خ. اشعار خود در پي چنين زماني است
هاي نخستين كه عالم از آنها بيرون آمده را به خـاطر دارد و    آب. شنود  گفتن همه چيز را مي

آشنا هستم / گيرم  نبض گلها را مي/ من به آغاز زمين نزديكم« : تشنة آن دنياي فرازماني است
  ).287:  1374سپهري،(» با، سرنوشت تر آب، عادت سبز درخت

يعني عصر فطرت و اصالت «عني همان دوران اساطيري، همان آغاز آفرينش آغاز زمين ي
شيمسـا،  (»                      ً                  ها در شعر سپهري مكررا  اشاره شـده اسـت    به عصر اساطير و حماسه. و بدويت
در كـل در  . تپـد   سهراب دوستدار اين آغازهاست و دلش به ياد آن روزهـا مـي  ). 96:1382

                                             ـ     و دو مرتبه از واژة اسطوره استفاده شده اسـت؛ ام ا    اساطير    اشعار سپهري هشت بار از واژة
آغـاز و    در تـاريكي بـي  « : اند  هاي متعددي آشكار شده                      ّ           مفاهيم اساطيري به كر ات و به شكل

در ته خوابم خـودم  /...خودم را در پس در تنها نهادم/ دري در روشنايي انتظارم روييد/ پايان
( »آيا اين هشياري خطاي تازه من بـود؟ / ا آلودو اين هشياري خلوت خوابم ر/ را پيدا كردم

  )129- 127: 1374سپهري،
هاي   پايان، همان عصر آب  آغاز و بي  سهراب به آغاز خلقت اشاره دارد و اين تاريكي بي

آن    افتـد كـه نتيجـة     سـپس خلقتـي اتفـاق مـي    . سياه است كه هنوز خلقت انجام نشده بـود 
. كنـد   عهد است كه در ناشناسي خود آن را گم مـي نسيان آن . فراموشي عجيب انسان است

فرود آمدن سـايه در وجـود شـاعر بـا     . برد  هاي شعر به گناه اصلي خود پي مي  وي در نيمه
گندمي كه خـوردن  . شيطان مساوي است و هشيار شدن يادآور خوردن گندم است   وسوسة

ـ   آن گناهي بزرگ محسوب مي . افزايـد   ش انسـان مـي  شد و شيطان ادعا كرد بر آگاهي و دان
  . يافت و باعث هبوط او از بهشت گرديد  دانشي كه راجع به خود مي

در جايي ديگر، شاعر انگار از دنياي بيرون خسته است و مسافر كهن، يعني انسان   
روشـن   - بياييد از سايه« : طلبد تا چون او در پيوند نزديك با طبيعت باشد  اي را مي  اسطوره
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و اگر جا پايي ديديم، مسـافر كهـن را از   / شبنم بايستيم، در برگ گل فرودآييمبرلب / برويم
ــرويم  ــي ب ــيم   / پ ــادو سركش ــابة ج ــاران، نوش ــوان آن روزگ ــيم، دراي ــرديم و نهراس »          برگ

اشاره به همان زمان مينوي و آغـاز زنـدگي بشـريت    » آن روزگاران«). 173: 1374سپهري،(
  .دارد

آنجا كه آغاز و پايان بـه هـم   . زمان و مكان اساطيري استسهراب خواهان بازگشت به 
. خواهد انساني اساطيري باشد و در پي كسـب شـهرت و نـام نـرود      او مي. اند  پيوند خورده

روزي كه دانش « : شود  هاي اوليه در اين ابيات نيز ديده مي  اشاره به اين نخستين زيبا و زمان
/ هاي الجوردي خوش بود  با فلسفه/ لطف يك مرتع انسان در تنبلي/ كرد  لب آب زندگي مي

/ مغلوب شـرايط شـقايق بـود   / زد  با نبض درخت، نبض او مي/ كرد  در سمت پرنده فكر مي
نزديك طلـوع  / خوابيد  انسان در متن عناصر مي/ در قعر كالم او تالطم داشت/ مفهوم دشت

/ زانوي عروج/ پيچيد  رد لذت ميت  در مفصل /                       ام ا گاهي آواز غريب رشد/ شد  ترس بيدار مي
» مانــد  تنهــا مــي/ در هندســه دقيــق انــدوه/ انگشــت تكامــل/ آن وقــت/ شــد  خــاكي مــي

  ).425- 423: 1374سپهري،(
خـاكي  «سهراب جدا شدن از آن بدويت، آن حيات گياهي و پيوند با طبيعـت را سـبب   

بـه تكامـل برسـد،     انسان كوشـيد تـا  . شمارد  مي» هندسة دقيق اندوه«و » شدن زانوي عروج
اي خـود را از دسـت                                                           تري بيابد، به جاودانگي برسد؛ ام ا نه تنها حيات اسـطوره   دانايي افزون

پشـت  / اين تن بي شـب و روز « :داد، بلكه حاصلي در برنداشت و جز اندوه  چيزي نيافت
زمـان  اشاره به » باغ ارقام«). 439: 1374سپهري،(» خفت  مثل اسطوره مي/ باغ سراشيب ارقام

اي است كه گرفتار ورود و خروج                                     ِ              تاريخي است و تن بي شب و روز، از آن  انساني اسطوره
  . در زمان تاريخي نبوده است

اشاره به زمان اساطيري و تفاوت آن با زمان گيتيانه در اين جا نيز توسط سهراب مطرح 
آيا پـيش از ايـن    /راهي پيموده نشد/ خستگي در من نبود/ من ناگاه آمده بودم« : شده است

شاعر بـه تفـاوت دو زمـان مختلـف     ) 109: 1374سپهري،(» ام فضايي ديگر داشت؟  زندگي
                                               پذير است؛ ام ا زمان تاريخي در مداري طويـل بـه     زمان اساطيري برگشت. اشاره كرده است

خستگي مربوط به تاريخ اسـت؛  . رود كه هرگز امكان بازگشت در آن وجود ندارد  پيش مي
اي، انسـان را بـه     سازد؛ ولي زمان اسـطوره   ين گذشته و آينده انسان را محبوس ميزيرا در ب

  . دهد  ها پيوند مي  سيالن و جريان در آورده و مدام او را با آغازها و پايان



 هاي مختلف اسطوره در شعر سهراب واكاوي و تحليل گونه   120

  

دهـد و    ستايد و او را در مقابل انسان امـروزين قـرار مـي     سپهري انسان اساطيري را مي
مـرا بـه وسـعت    « : فرار كند و به آغاز آفرينش بـاز گـردد   خواهد از اين فضاي تاريخي  مي

تـوانيم    مـي ) 327: 1374سـپهري، (» ها برسـانيد    مرا به كودكي شور آب/ تشكيل ابرها ببريد
هـا    ها را در اين بيت، اشاره به آفرينش جهان از آب در باور اغلب اسطوره  كودكي شور آب

شود، بـر آن اسـت كـه      يان اساطير مصر ديده مياين آفرينش از آب كه به ويژه در م. بدانيم
كه خداوند تصميم به خلقت زمين وآسمان   هاي سياه پوشانده بود، تا اين  ابتدا همه جا را آب

باد آمد، در بگشا، انـدوه خـدا   « : گويد  سهراب مي) 28: 1382ويو،.ك.ر(ها گرفت  از اين آب
اينجـا آمـدن آب   . »هـاي سـيا آورد    گـل  آب آمد، آب آمد، از دشت خدايان نيـز، / .../ آورد
هـاي آغـازين     بينيم كه سهراب تشـنة آب   مي. اي به همان اساطير مذكور باشد  تواند اشاره مي

بينـي    در جهـان . است و خسته از زمان سپنجي و تـاريخي كـه قابليـت بازگشـت را نـدارد     
كرد و هنوز آلـودة    سپهري، فقط انسان اساطيري يا انساني كه در معصوميت بكر زندگي مي

او اين خوشبختي را گمشده ). 16:1377مقدادي،.ك.ر(دانش نشده بود انسان خوشبخت بود
  .تاب باز يافتن آن روزهاي شيرين  كرد و همواره در طلب آن بود؛ بي  احساس مي

  
  انواع اساطير در شعر سهراب.4

  اساطير ملي و مذهبي 4.1
. به اسطورة آفرينش انسان توجه داشته اسـت سهراب در بين اساطير ملي بيش از همه،  

بـه  » ومشيانه  مشي«ها از دو گياه به نام  در كتب اوليه مربوط به اساطير ايراني، نخستين انسان
حقيقت اين است كه ابتدا اهورامزدا كيومرث را كه نخستين موجـود اسـت و   . وجود آمدند

راند و از نطفة او در خاك دو گياه بـه  مي  سپس او را مي. آفريند  ست مي  درازا و پهنايش يكي
                                               ّ    هر دو از گياه پيكري به مردم پيكري گشتند و آن فـر ه  «گاه   آن. آيند  هم چسبيده به وجود مي

حضور روح در وجود ايـن  ). 81:1369فرنبغ داداگي، (» مينوي در ايشان شد كه روان است
در . بيان و تشريح شـده اسـت  دو گياه و تبديل آنها به انسان به صورت كامل در اثر مذكور 

آيد كه هر برادر خواهر را   همان جا آمده است كه از اين دو، شش جفت نر و ماده پديد مي
ومشيانه يا همـان    برخي مشي. شوند              ً           ومشيانه جمعا  هفت جفت مي  گيرد و با مشي  به زني مي

سهراب ). 393: 1375،ياحقي.ك.ر(دانند               ً                                  گياهي كه بعدا  به مردم تبديل شد را گياه ريواس مي
/ پيش از اين يعني« : بارها به اين اسطوره به صورت مستقيم يا غير مستقيم اشاره كرده است
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روي / روزگـاري كـه در سـاية بـرگ ادراك    / .../ روزگاري كه انسان از اقوام يك شاخه بود
خـون  / از تماشـاي سـوي سـتاره   / رفـت   خواب شيريني از هوش مي/ پلك درشت بشارت

  ).431: 1374سپهري،(» شد  پر از شمش اشراق ميانسان 
سهراب در اين ابيات، ابتدا به آفرينش انسان از گياه اشاره كرده و سـپس عصـر طاليـي    

ايشان را سي روز «ومشيانه آمده است   در وصف مشي. اي را به تصوير كشيده است  اسطوره
بـه بـزي سـپيد    ... سي روز پس از . خورش گياهان بود و خود را به پوششي از گياه نهفتند

هنگامي كه شير را خورده بودند، مشيانه . موي فراز آمدند و به دهان شير پستان او را مكيدند
اكنـون مـرا آرامـش    . گفت كه آرامش من از آن بود كه من آن شير آبگونه را نخورده بـودم 

). 82:1369، فرنبـغ دادگـي  (» گاه مرا بر تن بد اسـت   آن. دزديده از آن است كه شير خوردم
انـدازد كـه بـا                                                 ومشيانه ما را به ياد اشتباه آدم و حـو ا مـي    اندوه حاصل از اين اشتباه در مشي

سهراب در اين ابيـات نگـاهي ضـمني بـه هـر دو      . خوردن ميوة ممنوعه دچار هبوط شدند
صداي / صدا كن مرا« : اسطوره داشته است و به طور غير مستقيم به هر دو اشاره كرده است

: 1374سـپهري، (» رويـد   كه در انتهاي صميميت حـزن مـي  / سبزينة آن گياه عجيبي است تو
نما شدن آنها بـا حـزن و انـدوه      ومشيانه باشد كه مردم  تواند اشاره به مشي  اين گياه مي).395

گنـدم يـا   (                                                     تواند به گياهي كه سبب اخراج آدم و حو ا از بهشـت شـد     همراه است و هم مي
اين دوران در ذهن شاعر نيز تداعي شده و حزنـي عجيـب در وجـود او    . اشاره كند) سيب

  .ايجاد كرده است
خيـال  / بـدون حاشـيه هسـتيم   / كـرديم   خيال مي« : در تداوم همين انديشه آورده است 
و چند ثانيه غفلـت، حضـور هسـتي    / شناوريم/ ميان متن اساطيري تشنج ريباس/ كرديم  مي

اشاره به همان آفرينش نخستين  دارد و چنـد ثانيـه   » ريباس«). 325: 1374سپهري،( »ماست
و «: شود  اشاره به هبوط دراين ابيات نيز ديده مي. غفلت تداعي كنندة هبوط از بهشت است

» و در حرارت يك سـيب دسـت و رو شسـتيم    / كه روي هيچ نشستيم/ در كدام زمين بود
                                     اي است كه ابليس، آدم و حو ا را اغـوا    ممنوعه   اين سيب همان ميوة). 326: 1374سپهري، (

  .كرد و آنان را به خوردن اين خوردني ممنوع وا داشت
/ نسبم شايد برسـد « :انتساب انسان به اصل گياهي در اين ابيات نيز قابل مشاهده است 

جالـب توجـه      نكتة). 274: 1374سپهري،( »اي از خاك سليك   به سفالينه/ به گياهي در هند
   ومشيانه توجه داشته است؛ ناخودآگاه به مسـالة   سهراب هرگاه به اسطورة مشياين است كه 

اين اصل ناشي از ديد ملي، مذهبي اين شاعر . آفرينش انسان در كتب ديني نيز متوجه است
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عنصـر ديـن و مـذهب او را بـه        معاصر است كه هرگاه به اساطير ملي پرداخته است، غلبة
به اين بيـت نيـز توجـه    . كند  ت، انجيل و قرآن نيز متوجه ميمسالة آفرينش در قاموس تورا

دانم ريواس كجـا    خوب مي/ .../ و به بوييدن يك بوته بابونه/ من به سيبي خوشنودم« : كنيد
ومشيانه و هبوط آدم را در كنار هـم آورده    ؛ كه باز هم مشي)289: 1374سپهري،( »رويد  مي

در : فكري به پردازش ابياتي زيبا دست زده است شاعر اغلب در اطراف اين محدودة. است
عصر سنگ، «: اي اشاره دارد  هاي دور اسطوره  باز هم سهراب به زمان» متن قديم شب«شعر 

/ برگ انجيـر ظلمـت  « : گويد  در همين شعر مي» ...عصر سفال، دورة پيش از شيوع تكلم و 
در دهان طعم يـك وهـم   / هسيب روزان/ سوزد  مي/ سينة آب در حسرت عكس يك باغ.../ 
  ).434: 1374سپهري،( »دارد

هبوط آدم » وهم«و » سيب»   وي ابتدا به آفرينش جهان از آب اشاره دارد و سپس با واژة
التقربا هذه الشـجره  «: آمده است 33   بقره آية   در قرآن سورة. سازد                        و حو ا  را خاطر نشان مي

، آيه  2                                   و است كه در تورات نيز سفر پيدايش، باباين خطاب به آدم و ح» فتكونا من الظالمين
سهراب با هر بـار خـوردن   . »                                       ام ا از درخت معرفت نيك و بد، زنهار نخوري«: خوانيم  مي 17

نيز اشاره به همان خوردن » برگ انجير ظلمت«. آورد  سيب، گناه آغازين بشر را به خاطر مي
يا (چون گندم « : هاي بهشتي از آنان دارد                                       ّ ممنوعه توسط آدم و حو ا  و فرو ريختن حل ه   ميوة
هاي بهشـت از ايشـان فـرو                                                   ّ به حلق آدم فرو گذشت و به شكم رسيد، حالي آن حل ه) سيب

. هايشان پيدا بود و از يكديگر شرم داشـتند   ريخت و هردو برهنه و عريان بماندند و عورت
طبـري،  (» دنـد پس هر يك برگي از درخت انجير بـاز كردنـد و بـر عـورت خـويش برنها     

در اين )گندم يا سيب(مفهوم آفرينش از آب و هبوط و اثر خوردن ميوة ممنوعه ). 53:1352
هر ). 225: 1374سپهري، (» سيبي به زمين افتاد/ بر آبي چين افتاد« : بيت نيز قابل تأمل است

        ام ا زير اي گذرا به حركت باد و افتادن سيبي از درخت باشد؛   تواند اشاره  چند ظاهر بيت مي
  . تري دارد  تر و عميق  ساخت اين بيت اشاره به اصل مهم

» آخـرين جشـن جسـماني مـا بـه پـا بـود       / در علف زار پيش از شيوع تكلـم «:در بيت
مقدادي درباره اين . ؛ باز هم سهراب به منشأ گياهي انسان نگاهي دارد)435: 1374سپهري،(

ممنوعه توسـط     قبل از خوردن ميوة بيت معتقد است آخرين جشن جسماني اشاره به زمان
                                                                               آدم و حو است كه از آن پس به ماهيت نيكي و بدي پي برده و از عريان بودن خود شرمسار 

                                                  توجه سهراب به درخت انجير به عنوان پوشش آدم و حو ا  ). 72:1377مقدادي، . رك(شدند
: 1374سپهري،(» ستردگ  اش را مي              ّ      انجير كهن سر  زندگي« : در اين جا نيز قابل مشاهده است
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هاي   اند كه زبري و خشونت موجود در برگ  برخي مفسران، چون طبري بر اين عقيده) 188
                                                                              درخت انجير به سبب اين است كه پذيرفت به عنوان پوشش براي آدم و حـو اي گناهكـار   

سهراب در بيت باال، شايد بـه ايـن مسـأله    ). 53: 1352طبري، . رك(مورد استفاده قرار گيرد
  . شه چشمي داشته استگو

از نظر سهراب چيدن ميوة ممنوعه مساوي با هبوط از بهشت ديده است و حضور خود 
و اينـك  / ها، دسـتم ميـوه چيـد     ترين باغ  در نهفته«: داند  را روي زمين ناشي از همين امر مي

 عطش آشـنايي / تابي انگشتانم شور ربايش نيست  بي/ از سرانگشتم پروا مكن! شاخة نزديك
هـا    ترين باغ  نهفته). 158: 1374سپهري،( »وسوسة چيدن در فراموشي دستم پوسيد/ ... است

» ميوة تاريك«شعر . پروراند  اشاره به بهشت دارد و امروز ديگر وسوسة چيدن را در سر نمي
هشت كتاب، داستان هبوط آدم را بـه خـوبي بيـان     181و  180بيت در صفحات  16نيز در 

تاريـك بـه      كه قبل از هبوط دروني روشن و تابنـاك دارد، بـا چيـدن ميـوة    آدم . كرده است
« : خـوانيم   در شعر مسافر نيز مـي .                                  ّ          ها آلوده شده و كمال و تماميتش منق ص خواهد شد سايه

سپهري، ( »ست  حيات نشئة تنهايي!/ هاي قشنگي  چه سيب:/ نگاه مرد مسافر به روي ميز افتاد
1374 :306.(  

شود؛ بلكه طبق گفتة طبري آدم را به   ا از بهشت در يك مكان واقع نمي             هبوط آدم و حو 
تنهايي، آدم و .                                                                   ّ هندوستان بر سر كوه سرنديب انداختند و حو ا به جده افتاد در سرزمين مك ه

هـا گريسـتند و از     سال. آنها از هم هيچ خبري نداشتند.                                 حو ا را به شدت تحت تأثير قرار داد
آنان    پس از صد سال خداوند توبة. جاري شد و درختاني قد كشيدنداين گريستن جويبارها 

مسـافر  ). 244: 1375يـاحقي، .رك(را پذيرفت و اين فاصلة حجاز و هندوستان برداشته شـد 
                                                       كند ناگهان به ياد هبوط آدم و حو ا  از بهشـت افتـاده و     هاي روي ميز نگاه مي  وقتي به سيب

  .آورد  تنهايي آنان را به خاطر مي
                                                                              مسألة خوردن ميوة ممنوعه به ويژه در قرآن به آدم و حو ا هر دو منسوب شده است؛ ام ا 

خورد و سپس آدم را به خـوردن ايـن ميـوه                                            در تورات اين حو است كه فريب ابليس را مي
حيـات،  « :شـمارد                                                         سهراب نيز در اين بيت حو ا را مسئول گنـاه آغـازين مـي   . كند  ترغيب مي

اين غفلت و فريب خوردن بارها ). 313: 1374سپهري،(» حواست  غفلت رنگين يك دقيقة
دانـد كـه در آغـاز رخ داده      او خود را حاصل خطايي مي. شود  در شعر سهراب يادآوري مي

و  80: 1374سـپهري، . رك.(دانـد   است و علت حضور خود در اين عالم را همان خطا مـي 
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                                 آدم و حو ا از بهشت برچه امر ديگري  پا نهادن خطا بر زمين جز اشاره به هبوط)  122- 121
  تواند داللت داشته باشد؟  مي

                                                                                 مسألة خروج آدم وحو ا  از بهشت از ديدگاه كتب ديني و آسـماني در ايـن ابيـات هـم     
و چه / افتاده چه پژواكي كه شنيد اهريمن« : رسوخ كرده و شاعر را به سرايش واداشته است

خاموشي و يكـي  /ر خويش و كالغي لب حوضمن د/لرزي كه دويد از بن غم تا به بهشت
هـاي    واژه). 261- 2: 1374سـپهري، (»شـب دانـايي  / تنة تاريكي، تبـر نقـرة نـور   /زمزمه ساز

آفرينش آدم و حضـور     هر كدام به بخشي از اسطورة» دانايي«و » كالغ«، »بهشت«، »اهريمن«
ز همان آغاز از سجده ، شيطان يا ابليس ا»اهريمن«. او و همسرش بر روي زمين اشاره دارند

اين تـالش ابلـيس   . زند و به عنوان دشمن سعي در اغواي انسان دارد  در برابر آدم سرباز مي
                                                فرزندان آدم وحو ا  در روي زمين با هم درگير شـده  . گردد  منجر به اخراج آدم از بهشت مي
ـ    » كـالغ «رسد و   و هابيل به دست قابيل به قتل مي ه قابيـل  روش مـدفون كـردن بـرادر را ب

» معرفـت «اي است كه در تـورات بـه عنـوان      ممنوعه   نيز مرتبط با ميوة» دانش«آموزد و  مي
بدين ترتيب ابيـات مـذكور ذره ذره آن   .                                            معرفي شده و آدم و حو ا  از خوردن آن منع شدند

هـايم نهايـت     دست/امشب«.آورند  اسطوره را يادآوري كرده و طعم تلخ اندوه را در دهان مي
هـاي    آيا شاخه).434: 1374سپهري،( »چينند  ميوه مي/ هاي اساطيري  امشب از شاخه/ ندندار

ها همـان ميـوة ممنوعـه را      هاي درختان بهشتي نيست و ميوه  اساطيري اشاره به همان شاخه
ديـدم كـه از موسـم    / .../در خلوص نبـاتي فرورفتـه بـودم   / من كه تا زانو«كند؟   تداعي نمي

خواهند دوباره   درختان نمي). 436: 1374سپهري،(»كرد  ر شاخه پرهيز ميذات ه/ هايم  دست
. كننـد   شاهد هبوط تلخ انسان به فرو دست باشند؛ اين است كه از دستان شـاعر دوري مـي  

كوشـد تـا از درخـت                                                           گونه كه سورآبادي در قصص قرآن آورده است حو ا  وقتي مـي   همان
عتيـق  . رك(شـود   برد و مانع از اين عمل مـي   وا مياي بچيند، درخت شاخ در ه  ممنوعه ميوه
توان در اين ابيات نيز مورد تحليـل و بررسـي قـرار      اين اسطوره را مي). 8:1365نيشابوري، 

كه دعاهاي نخستين بشر / بينم  زير باراني مي/ امتدادتر بازوهايم را/ من در اين تاريكي« : داد
ها، خطاي آنان، صدسال گريسـتن    اولين انسان سهراب به). 398: 1374سپهري،( »را تر كرد

در گشـودم  / من در اين تاريكي« :جهت بخشش گناه اشاره كرده و در ادامة آن آورده است
گويا شـاعر بـه زمـان    . »هايي كه به ديوار اساطير تماشا كرديم  به طاليي/ هاي قديم  به چمن
اشاره به خوردن ميوة . يافته استاي بازگشته و دوران طاليي و خوش گذشته را باز   اسطوره
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و در / كه روي هيچ نشسـتيم / و در كدام زمين بود« :شود  ممنوعه در اين بخش هم ديده مي
  )236: 1374سپهري،( »حرارت يك سيب، دست و رو شستيم؟

هاي ملي و مذهبي به همـين مـوارد خـتم      اساطير مربوط به آفرينش در قاموس اسطوره
به عنوان مثـال در ايـن   . هاي ملي نيز توجه داشته است  ساير اسطوره                  شود؛ ام ا سهراب به  مي

مـردي از  / هـا   وقتي از شب« :ابيات به طور غير مستقيم به اسطورة جمشيد اشاره كرده است
در » انگور«منظور از )392: 1374سپهري،(»تا طلوع انگور چند ساعت راه است؟/ من پرسيد

شميسا نيز . جاز به عالقة مايكون به كار برده استاين جا همان شراب است و شاعرنوعي م
) يمـه (جمشـيد  . شراب در اساطير ملي ما دختر جمشيد است«: گويد  در مورد اين بيت مي

از اين رو به طرز ناخودآگاه و اساطيري، طلـوع بـا انگـور    . خورشيد يا پسر خورشيد است
/ دور بايد شد دور« : آيد  ز ميني» پشت درياها«در شعر ). 228:1382شميسا، (» تناسب دارد 

: 1374سپهري،(»زن آن شهر به سرشاري يك خوشة انگور نبود/ مرد آن شهر اساطير نداشت
تواند اشاره به همان اسـطورة شـراب دختـر جمشـيد       ارتباط بين زن و انگور نيز مي). 363
  ).409: 1375ياحقي،.ك.نيزر(باشد

سپهري بـه  . اي دارد  جايگاه ويژه» و سهرابرستم «در بين اساطير ملي و ايراني اسطورة 
مـن از سـياحت در يـك حماسـه     «:اين اسطوره نيز توجه داشته و در اين ابيات آورده است

در ايـن  ). 315: 1374سپهري،(» روانم/ تمام قصة سهراب و نوشدارو را/ و مثل آب/ آيم  مي
نه كه در مـوارد پيشـين   گو  اي كهن دست زده است، همان  عبارات شاعر به بازگويي اسطوره

باشـد و    سهراب، پهلوان جوان توراني است كه در حقيقت فرزند رسـتم مـي  . نيز چنين بود
العاده اسـت كـه رنـگ و      اين يك تراژدي فوق. آاليد  رستم ندانسته دست به خون فرزند مي

و گناهي او كه كشتة فريب افراسياب   بي. بوي حماسي آن در مشام جان شاعر پيچيده است
سهراب اندوه مرگ همنـام را  . دارد  دستان زمخت تقدير است، هر ايراني را به واكنش وا مي

  .آورد  پاك را فرا ياد مي   كشد و اين اسطورة  بر دوش مي
ملي ديگـر تحـت عنـوان       در بين اساطير مطرح شده در ديوان سهراب، به يك اسطورة

/ هزار سال گذشت/ م زمين را فرا گرفتبدي تما« : يابيم  زرتشت و جانشينان وي دست مي
: همـان (» اي در آب نيفتـاد   و عكـس پيكـر دوشـيزه   / صداي آب تني كردني به گوش نيامد

. اين بخش در حقيقت اشاره به موعود، منجي يا نجات دهنده در آيين زردشت است). 322
شـي  فرو 99999كيانسـه توسـط      زردشـت در درياچـة     نطفـة  62طبق يشت سيزدهم، بنـد  

در سه هزار سال پاياني جهان كه در حقيقت دوران آميختگي و حكومت . شود  نگهداري مي
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اي هنگام آب تنـي كـردن در درياچـة      شر و بدي است، هر هزار سال يك بار دختر دوشيزه
زردشت حامله شده و سه منجي و يا نجات بخش به فاصلة هزار سال به    مورد نظر، از نطفة

ترين آنها، سومين   ارت است كه مهم  م اين سه نفراوشيدر، اوشيدرماه و استوتنا. آيند  دنيا مي
سوشيانس به معناي سـود رسـاننده، رهاننـده و    . آنهاست و به سوشيانس نيز معروف است

اولـين منجـي،   . ثبت شـده اسـت  ) saoshant(منجي است و در پهلوي به صورت سوشيانت
زرتشـت كـه در درياچـه       او از نطفـة . شـود  زاده مـي   اي بـاكره  است كه از دوشيزه» اوشيدر«
رسـد،   سـالگي مـي    وقتي ايـن منجـي بـه سـي    . گردد شود، حامله مي نگهداري مي» كيانسه«

جايي كه پـيش از    ايستد؛ در همان خورشيد ده روز يكسره در ميان آسمان در هنگام ظهر مي
بـه  . گـردد  به جهان بازميبا آمدن او وضعي همانند وضع بهشت . حمله اهريمن قرار داشت

كنند و بخشي  مدت سه سال مردمان با هماهنگي بيشتر و به دور از آفريدگان بد، زندگي مي
ها به   انواع گرگ   به اين صورت كه همة. شود از آفريدگان اهريمن؛ يعني نوع گرگ نابود مي

ـ  . روند آيند و توسط مردم از بين مي صورت يك گرگ بزرگ درمي دي هنـوز  با اين حـال ب
انگيـزي بـا    شـر بـه صـورت زمسـتان هـراس     . هست و بار ديگر اظهار وجود خواهد كـرد 

برف و تگرگ بخش اعظم نوع بشـر را از  . گردد ظاهر مي» ملكوس«جادوگري ديوي به نام 
با اين وجود پيش از رسيدن دومين منجي، خير دوباره پيروز خواهد شـد؛  . ميان خواهد برد
ه جمشيد ساخته است، بيرون خواهند آمد و زمين دوباره از آنان پر ي ك»ور«زيرا مردمان از 

اي، زاده  ، دومين منجي، مانند اوشيدر از دختر بـاكرة پـانزده سـاله   »اوشيدر ماه«. خواهد شد
سالگي او، خورشـيد بيسـت روز در    در سي . زرتشت باردار شده است   شود كه از نطفة مي

. تاد و آفريدگان، شش سال در كاميـابي خواهنـد بـود   ميان آسمان در هنگام ظهر خواهد ايس
خـواري   آدمـي در ايـن دوره از گوشـت   . شود زمين به سوي وضع بهشتي بيشتر نزديك مي

خواري بـاز ايسـتند، جـز گيـاه و شـير        آنها چون از گوشت. شود خوار مي  گردد و گياه برمي
خواري نيز دوري خواهنـد    هپس از شير خوردن باز خواهند ايستاد و از گيا. نخواهند خورد

از آب خـوردن نيـز   » سوشـيانس «كرد و جز آب نخواهند خورد و ده سال پيش از رسيدن 
در پايان اين دوره، شر . ميرند برند و با اين همه نمي كنند و بدون خوراك به سر مي پرهيز مي

تاخت و  كند و با وي از زندان فرار مي. دوباره به صورت ضحاك، اظهار وجود خواهد كرد
تاز در جهان، به ارتكاب گناه دست خواهد زد و يك سوم نـوع بشـر و حيـوان را خواهـد     

، يكـي  »گرشاسب«                                                                 بلعيد و به عناصر خوب؛ يعني آتش و آب و گياه آزار خواهد رساند؛ ام ا 
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از قهرمانان باستان، برانگيخته خواهد شد و جهان را از اين موجود شـرير، رهـايي خواهـد    
  . بخشيد

اي  زرتشت و دختـر بـاكرة پـانزده سـاله       نس نيز همانند دو منجي پيشين، از نطفةسوشيا
آدمـي تنهـا غـذاي معنـوي     . با آمدن او پيروزي نهايي خير فرا خواهد رسيد. شود متولد مي

. انـد، برخواهـد انگيخـت    سوشيانس مردگان را در همان جايي كه در گذشته. خواهد خورد
در زمان ظهور او، خورشـيد  . وري واپسين پيش خواهند رفتمردمان به سوي دا   آنگاه همة

دارد تا زمان نابودي  ايستد و علتش آن است كه اهريمن آن را نگه مي سي روز در آسمان مي
گيرنـد و پـس از آن بـه     آنگاه همة مردمان، مورد داوري قرار مي. خويش را به تعويق اندازد

نه هـزار سـال عـذاب       روند كه به اندازة ميمدت سه روز، نيكان به بهشت و بدان به دوزخ 
پس از آن، همه بايد از رودي از فلـز گداختـه عبـور كننـد تـا      . كنند كشند، يا خوشي مي مي

در آخـر، سوشـيانس در   . پالوده و اليق زندگي جاوداني شوند و در پاكي با هم برابر شـوند 
، اكسير جاودانگي تهيه خواهد »هوم سفيد«كند و از پيه آن و  نقش موبد، گاوي را قرباني مي

شـود، تـا    در نبرد نهايي هر يك از موجودات اهورايي بر ديو همتاي خويش پيروز مي. كرد
مانند كه از همان سوراخي كه در آغاز آفرينش پديد آورده و به  سرانجام اهريمن و آز باز مي
ود فلز گداختـه  سپس آن ر. روند و به دوزخ خواهند گريخت جهان تاخته بودند، بيرون مي

  ).26: 1363سن، كريستين.رك(در آن سوراخ ريخته خواهد شد و آن را مسدود خواهد كرد
ها نيـز نمـود     كه در تمام مذاهب و آيين    ترين اسطوره  ترين و طاليي  بايد گفت برجسته

. آيـد  يافته است، اسطورة منجي و نجات بخش پاياني است كه براي نجات تمام جهان مـي 
است كـه همـه انتظـار     )عج(ي سوشيانس، مسيح، و در بين مسلمانان حضرت مهدياين منج

اين است كه آرام زيـر لـب زمزمـه    . سهراب نيز سرشار از انتظار است. كشند  آمدنش را مي
و يـا در جـايي   ) 441: 1374سـپهري، (»يك نفر بايد از پشت درهاي روشن بيايـد « : كند  مي

و در حقيقت بـا  )432: 1374سپهري،(»طوالني انتظار است زاد طومار  آدمي« : گويد  ديگر مي
يـك بـار نيـز بيـان      . كند  اين مصراع به انتظار تمام بشر براي منجي مورد نظر خود اشاره مي

و من آنان را، بـه صـداي قـدم    « : دهد  كند كه به دوستان خود بشارت آمدن پيكي را مي  مي
به طنين گل سرخ، پشـت پـرچين   / يش رنگو به نزديكي روز و به افزا/ پيك بشارت دادم

دهنـده    تواند منجي يا بشارت  در اين جا پيك، مي). 375: 1374سپهري،(»هاي درشت   سخن
افزايش رنگ، اشاره به يكي از عالئـم ظهـور آن حضـرت اسـت كـه افـزون شـدن        . باشد

ي اسـت  گل سرخ نيز نمونة انسان كامل، مانداالي تمام يا همان منج. مشكالت جامعه است
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آيد و به بشريت بشارت رهايي   ها از پردة غيبت بيرون مي  كه بعد از تمام مشكالت و سختي
  .خواهد داد

 )ع(مورد ديگري كه در اينجا بايد به بررسي آن پرداخت، راجع به مزامير حضـرت داوود 
و بار «  :كند  شدند، تداعي مي  هاي قوم يهود را كه در كنار رودخانه آويزان مي  است كه بربط

نواي بربط / به هوش آمدم/ »بابل«در آن سفر كه لب رودخانة / »مزامير«ديگر، در زير آسمان 
بـه  / و چنـد بـربط بـي تـاب    / آمـد   و خوب گوش كه دادم، صداي گريه مـي / خاموش بود

  ).316: 1374سپهري،(»خوردند  هاي تر بيد تاب مي  شاخه
يـا سـرودهاي چنـگ، يكـي از     » دعاهاي پرسـتش «به معني  داوود زبورمزامير يا    
و  هرودو  زرو بابلدوم  هيكلمزامير در . است انجيلدر  عهد عتيقو  يهودي تنخهاي  بخش

گيري مزامير به  شكل. رفت ، به عنوان كتاب دعا و پرستش به كار ميها كنيسهبراي استفاده از 
مزمور فقط سي و چهارتاي آن عنوان  150از . گردد بازمي يسيپسر  داوودروزهاي سلطنت 
وزن عبـري نگاشـته    مزامير به صورت شعر بي. شود گفته مي مزامير يتيمها  ندارند، كه به آن

  ). 327: 1341خزائلي،.رك(شده است 
اسباب طرب است كه مخترع آن يوبال بود و قوم يهود آن را در «بربط عود نيز نوعي از 

و پس از آنكـه بنـي اسـرائيل بـه اسـيري بـرده شـدند،        ... نمودند   ميوقت عبادت استعمال 
بـه ايـن   ). 171:1383هاكس، (» آويختند  عودهاي خود را بر درخت بيد در كنار نهر بابل مي

داستان در بخش مزامير اشاره شـده اسـت و راجـع بـه مهـارت داوود در آواز و موسـيقي       
د آن وقايع افتاده و دوبـاره آن را در ذهـن خـود    سهراب در اين بيت، به يا. اند  ها گفته سخن

  .بازسازي كرده است
به سمت پردة / و در مسير سفر راهبان پاك مسيحي«:آورده است» مسافر«در ادامة شعر  

( »خوانـدم   مـي » كتـاب جامعـه  «/ و مـن بلنـد بلنـد   / كردند  اشاره مي/ »ارمياي بني«خاموش 
ن يهود است كه وقتي خداوند اعضاي قوم يهود را ارميا يكي از پيامبرا). 316: 1374سپهري،

. كند تا به هـدايت مـردم بپـردازد     بيند، او را به پيامبري برگزيده و مأمور مي  در اوج گناه مي
                                                                 خواهد كه او را از اين مسئوليت معاف كند؛ ام ا خداوند به وي دسـتور    ارميا ابتدا از خدا مي

كرد و شكست يهـود    او در اورشليم موعظه مي. ددهد تا جهت ياري قوم يهود تالش كن  مي
مردم سـخنان او را نپذيرفتنـد و   . كرد  گويي كرده و مردم را از مقابله با بابليان منع مي  را پيش

   ّ                                                        الن صر قوم يهود را به قتـل عـام وحشـتناكي دچـار كـرد و        خداوند سرانجام به وسيلة بخت
ارميا پس از سقوط اورشليم همـراه  . شد المقدس در اين درگيري به تلي از خاك مبدل بيت
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با اسيران به بابل رفت و نياحات كه شامل مراثي ارميا است، در رثاي اورشليم سروده شـده  
                                             در كتب تفسير مختلف، ارميا و ع زير با هم خلـط  . اند  اين اشعار در تورات حفظ شده. است

ي استخوان، به هـر دو  شده و داستان مرگ يا خواب صد ساله و تبديل شدن مركب به مشت
  ).329:1380امامي، . رك(نبي منسوب شده است

بـر آن  » ارميـاي نبـي  «گويد كه تصوير  خاموشي سخن مي   سهراب در اين ابيات، از پردة
در كليساي سيستين تابلوي نقاشي وجود دارد كه ارميا را خاموش و دست . نقش بسته است

سـهراب آن تـابلو را ديـده و بـا ايـن ابيـات       رسـد    به نظر مـي . بر دهان تصوير كرده است
سهراب ابتـدا  . را از طرف راهبان مسيحي دوباره بيان كند )ع(خواهد بشارت ظهور مسيح  مي

هاي آويخته از درخت بيد را به تماشا نشسته اسـت، آن گـاه بـه      در كنار رودخانة بابل بربط
كنـار راه سـفر   « : گويـد   خاموشي و اندوه ارمياي نبي واقف شده و در آخـرين مرحلـه مـي   

).  317: 1374سـپهري، (»كردنـد   نگـاه مـي  / »لـوح حمـورابي  «بـه خـط   / كودكان كور عراقي
متوني از وي در شوش به دست آمده كـه  . حمورابي ششمين پادشاه سلسلة اول بابل است«

تـرين قـانون     قوانين حمورابي بر آن كنده شده و آن قديم.                   ِ          اكنون در موزه لوور  پاريس است
اين ابيات اگرچه به داستان و اصلي تاريخي اشـاره  ). 334: 1376كاميار،(»مدون جهان است

اي   گويي آن جهان اسطوره.                                                           دارد؛ ام ا شاعر به بازسازي آن وقايع اساطيرمانند دست زده است
                           ً                               ها، براي مسلمانان امروز اصال  قابل درك و فهم نيست و همه كور   و طاليي با تمام پيشرفت

بابل نيز در اين ابيـات عامـل اتصـال ايـن     . شوند  ند كه از آن وقايع هيچ متوجه نميمادرزاد
  . مفهوم با ابيات قبلي است

بينيم كه اساطير ملي و مذهبي مطرح شده در اشعار سهراب بيشـتر بـه     بدين ترتيب مي 
  .آغاز آفرينش مرتبطند و ساير اساطير به شكل اندكي قابل مشاهده هستند

  طير ملي و مذهبي  در شعر سهراباسا - 1جدول 
اسطوره  اسطوره

  آفرينش 
ارمياي  منجي سهراب جمشيد

  نبي
كتب  زردشت

  ديني 
در 
  كل

دفعات 
  تكرار
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   هاي ديگرند و البته تحت مجموعه  اي ديگر از اساطير هستند كه مربوط به سرزمين  دسته
، »ايكـاروس «، »نارسـيس «اسـاطيري چـون   . شـوند   اساطير ديني و اسالمي نيـز واقـع نمـي   

هاي اروپايي همچون يونان مربوطند و يا اسـاطيري كـه     كه اغلب به سرزمين... و » ها  سيرن«
در اين بخش به اين دسته از . شوند  مربوط به هند و شرق آسياست جزو اين گروه واقع مي

  . يم كرداساطير اشاره خواه
        ـ     و مـن مفس ر    « : سهراب در يكي از بندهاي شعر مسافر آورده اسـت : اساطير هند 4.2.1
آذيـن دختـران    بـراي گـوش بـي   /                            و گوشواره عرفان نشان تب ت را/ هاي درة گنگم گنجشك
تمام / ها»ودا«به دوش من بگذار، اي سرود صبح ./ شرح داده ام» سرنات«كنار جادة / بنارس

رود گنگ، رود مقدسي در هند است كه از كنار شهر ).321: 1374پهري،س(»وزن طراوت را 
» سيذارتا«اسطورة بزرگ هند،    كنندة  سرنات تداعي   شهر بنارس و جادة. كند  بنارس عبور مي

اين شخص كه زندگيش در . بودا به معناي روشني و نور است. هستند كه به بودا تبديل شد
اي بـزرگ    است، حدود شش قرن قبل از مـيالد در خـانواده   اي از اسطوره پيچيده شده  هاله

اي بود كه يك هفته پـس از تولـد، مـادر را از دسـت داد و توسـط        وي شاهزاده. متولد شد
سـالگي ازدواج   16در سـن  .                                                   اش پرورش يافت؛ ام ا همواره در حال تفكر و تعمق بـود  خاله

                            ها رياضت كشيد؛ ام ا وقتي ديد   تكرد و براي يافتن حقيقت زندگي و رنج موجود در آن مد
در زير درختي، كه گاه آن . تواند او را به حقيقت برساند از اين كار دست كشيد  رياضت نمي

ها نشست و انديشيد تا بـاالخره حقيقـت را يافـت و      گويند، مدت  را بانيان و گاه سپيدار مي
قبل از . وانا بود و او را دريافتاو به دنبال نير.                               ً        وجودش سرشار از نور شد و حقيقتا  بودا شد

بيند كه فيلي سفيد از آسمان فرود آمد و در وجود وي جاي   تولد وي مادرش در خواب مي
گويند كه وي صاحب فرزندي خواهد شد كه يـا فرمـانروايي تمـام      همة معبران مي. گرفت

  ).1377ذكرگو،. رك(                                     ً              جهان را برعهده خواهد گرفت و يا حقيقتا  بودا خواهد شد
اي است كه بودا از آن به سـوي بنـارس     شمسيا معتقد است كه سرنات اسم همان جاده

رود و اولين مدرسة كريشتامورتي نيز در كنار جادة سـرنات نزديـك شـهر بنـارس برپـا        مي
كند به بنارس رفته و در آنجا   بودا پس از اينكه چهار حقيقت جاوداني را كشف مي. گردد  مي

اي از اشــعار و   نيــز در واقــع مجموعــه» ودا«). 134: 1384شميســا،.رك(خوانــد  خطبــه مــي
ترين بخش آن كتاب وداهاسـت و در دورانـي كـه      است كه كهن   سرودهاي مذهبي آرياييان

بيـت   10500قطعـه شـعر و    1017. هند و ايران با هم مشترك بودند نگاشـته شـده اسـت   
ترين متون موجـود در    از كهن. شود  مي باشد و امروزه نيز در مراسم ديني هندوها استفاده مي
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سهراب به اين . رسد  قبل از ميالد مي 1100تا  1700زبان هندو اروپايي است و قدمت آن به 
اش تور   زن همسايه در پنجره« : كتاب مقدس هندوها در جاي ديگري نيز اشاره كرده است

     ً                ظاهرا  اسطورة خاصي را » ودا«).343: 1374سپهري،( »خوانم  مي» ودا«من / خواند  مي. بافد  مي
                                                                                       در برندارد؛ ام ا در حقيقت توجه سهراب به اساطير ساخته و پرداخته شـده در زمينـة افـراد    

  .رساند  هاي آنها را مي  مختلف هندو، افكار و آيين
فتح يك شهر به دست سـه  «از » صداي پاي آب«سهراب در دفتر : اساطير يوناني 4.2.2

ايـن ابيـات در واقـع اشـاره بـه      . گويـد   سـخن مـي  ) 284: همان(» چهار اسب سوار چوبي
اي يوناني دارد؛ ماجراي به آتش كشيدن شهر تروا توسط حملـه كننـدگاني كـه بـه       اسطوره

اين داستان به طور مفصل در ايلياد و اديسة هـومر  . اند  ظاهر شكست خورده و از آنجا رفته
يـا  » سـيرن «دهد اسطورة   د را نشان مياسطورة ديگري كه در اشعار سهراب خو. آمده است

/ .../ قايقي خواهم ساخت« :است كه باز هم متعلق به سرزمين باستاني يوناني است» سيرسه«
پريـاني كـه سـر از آب بـه      - نه به دريا/ ها دل خواهم بست  نه به آبي/ همچنان خواهم راند

ون از ســـر فشـــانند فســـ  مـــي/ گيـــران  و در آن تـــابش تنهـــايي مـــاهي/ آرنـــد  درمـــي
  ).363: 1374سپهري،(»گيسوهايشان

كوشد چون اديسه، شـيفته و    نظر داشته و مي» سيرن«سهراب در اين ابيات به اسطورهة 
سيرن يا حوري دريايي مربوط به اساطير يونـان اسـت   . اين زيبارويان افسونگر نشود   فريفتة

اير مـوارد بـه شـكل    كه گاهي به صورت موجودي با بدن يك پرنده و سر يك زن، و در س
آنهـا آوازي  . انـد  ها دختران خداي دريا فوركيس بـوده  سيرن. است تنها يك زن تصوير شده

هـاي   بسيار زيبا و فريبنده داشتند و دريانوردان را با آواي خود گمراه كرده و به كام صـخره 
يونـان،   اي اديسـه، قهرمـان افسـانه   . كشيدند  خواندند، مي  آوري كه بر روي آن آواز مي مرگ

رو كه طبق نصيحت سيرسه ساحره، او   توانست بدون هيچ خطري از جزيرة آنان بگذرد؛ازآن
هايشان را با موم پركرده و او را محكم به دكل كشتي ببندند   از همراهانش خواست تا گوش

 طبـق . هيچ خطري بتواند آواز آنان را بشنود  تا با اغواي آنان كشتي را به بيراهه نكشاند و بي
ها نيز موفـق بـه عبـور از گـذرگاه       اي از پهلوانان موسوم به آرگونوت اي ديگر، دسته افسانه
هـا را همراهـي     خواني به نام اورفئوس كه در سفر با كشـتي آن  ها شدند؛ چرا كه آوازه سيرن
 . قدري آوازهاي دلنشين و آسماني خواند كه كسي به حوريان گوش نسپرد كرد؛ به مي

ها ناكام از گريختن اديسه و يا پيـروزي اورفئـوس،    هاي بعدي، سيرن نهطبق برخي افسا
، آنان زنان بسيار زيبا )شاعر رومي(هاي آويد طبق گفته.  خود را به دريا افكنده و نابود شدند
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اي يونان بوده  و هنگام ربوده شـدن او در    و همبازي پرفسون دختر دمتر خدابانوي اسطوره
هايي  كه  در ربوده شدن او هيچ دخالتي نكردند، دمتر آنها را به پرندهكنارش بودند و از آنجا 

ربـاي   صداي هـوش ). 128: 1347ير، گريمال پي. نيزرك(سر زنان تبديل كرد با سري شبيه به
از !/ ديـوار قيرانـدود  «: اين پريان دريايي در بيت ديگري نيز توسط سهراب ذكر شده اسـت 

ايـن پايـان تلـخ    ). 89: 1374سپهري،( »فرو ريز!/ ربا پايان تلخ صداهاي هوش/ ميان برخيز
شدند به سمت   ها مي  اشاره به مرگ دارد؛ زيرا پهلوانان و دريانورداني كه شيفتة صداي سيرن

  .انجاميد  كردند كه به نابودي آنها مي  هاي مرگ آسايي حركت مي  صخره
طورة نارسـيس  اسطورة يوناني ديگري كه در متن اشعار سـهراب جـاخوش كـرده؛ اسـ    

)Narcissus(شـود نـام گلـي اسـت      نارسيس كه در زبان فارسي به نرگس تبديل مي. است .
تـرين    اي قديمي«:سهراب ضمن استفاده از اين نام به اصل اسطورة آن نيز اشاره داشته است

( »شـايد / تـا هـواي تكامـل؟   / جذبـه تـو مـرا همچنـان بـرد     !/ عكس نرگس در آيينة حزن
براساس اين . نماد جوانمرگي بوده است«نرگس، از نظر يونيان باستان. )435: 1374سپهري،

اسطوره كه جوان زيبايي با نام نارسيس با خيره شدن به انعكاس چهرة خود در آب شـيفتة  
زيبايي نارسيس چنان بـود كـه سـبب غـرور     . خود شد و پس از مرگ به گلي تبديل يافت

رفت روح كسي   تصور مي. هم توجه نداشت بانوان - بسيار او شده و به هيچكس حتي ايزد
  .در انعكاس صورت او اقامت داشت كه حوريان درياي راز بودند

و از آنجا كـه ايـن   . در چين مانند يونان، نرگس به معناي حوريان درياي جاودانه است 
هـال،  (»آورد  دهـد بـراي دوازده مـاه بعـد خوشـبختي مـي        گل در سال نو چيني شكوفه مي

كهـن را تـداعي      ايـن اسـطورة  » نرگس، آيينه و حـزن «سهراب با آوردن واژة  ).308:1383
نارسـيس عكـس   . كنـد   نيز به اين مفهوم بيشتر كمك مي» جذبه و تكامل«هاي   واژه. كند مي

خود را در آينة آب ديده، مجذوب آن شده و به نوعي مرگ خود را سبب گرديده و سـبب  
نارسيس بر لب آب به «: گويد  سهراب دربارة آن ميخود . ايجاد حزن و اندوه گرديده است

به همـين جهـت اسـت كـه جذبـة      ). 49: 1369سپهري، (»رسد             ِ            تنهاترين آن  هستي خود مي
  . پندارد  نرگس را هادي خويش براي رسيدن به نوعي تكامل مي

سپهري چنـان بـا ايـن    . اند  رسد اساطير يوناني بسيار مورد توجه سهراب بوده  به نظر مي
ساطير پيوند خورده بود كه گاه با آوردن تنها نام يك شهر انتظار دارد مخاطب تمام اسطوره ا

» "مگـار "بـه تختـه سـنگ    / سـت   حيات ضـربه آرامـي  « : به اين بيت توجه كنيد. را بخواند
مگار نام يكي از شهرهاي باستاني يونان است كـه در نزديكـي آتـن    ). 323: 1384سپهري،(
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ت اساطير يوناني در شهر مگار تخته سنگي اسـت كـه چـون بـا ريـزه      به رواي«. قرار داشت
شود و اين به سبب آن است كه يك بار آپولـون    سنگي به آن ضربه آوريم، نوايي شنيده مي

سهراب خوشي اين آهنگ را درنظـر  ). 345:1376عابدي، (» چنگ خود را براين سنگ نهاد
آرام بـر تختـه      ي بودن به همـان ضـربة  دارد و زندگي را در زود گذر بودن و دوست داشتن

  .سنگ مگار تشبيه كرده است
تـوانيم در اشـعار سـهراب بـه آن       اسطورة ديگري كه تحت عنوان اساطير ملل ديگر مي

اشاره به اين اسطوره در دو بخـش از هشـت   . است) Icarus(اشاره كنيم اسطورة ايكاروس 
» شاسوسا«سهراب در شعر . يك شعر استالبته هر دوبار در ضمن . كتاب اتفاق افتاده است

سـوزاند و    هايم را مـي   آفتاب بال/ روي دشتي دور افتاده/ پرم  پرم، مي  مي« : گويد  گونه مي  اين
چنـد صـفحه بعـد نيـز آورده     ). 140: 1384سپهري،( »افتم  من در نفرت بيداري به خاك مي

  ).143: 1384هري،سپ(» خندد  گون به مرگ مي  اي در آب نقره  چهره« : است
ور عهـد باسـتان اسـت كـه       هنرمند، صنعتگر و پيشه)                 )Deadalus  ايكاروس فرزند د د لس

و گاو برنجين، از كارهـاي اصـيل و   ) Labyrinth(اختراعات بديعي از جمله ساختة هزارتو«
هـايي بـراي خـود و فرزنـدش ايكـاروس        او با ساختن بال. رفته  اش به شمار مي  بكر هنري
ها را به وسيلة موم به تن خود و فرزندش متصـل كـرد و     از زندان فرار كند كه بالتوانست 

هشدارهاي مكرر به فرزندش داد كه زياد اوج نگيرد و به خورشـيد نزديـك نشـود؛ چـون     
ها آب شدند و او بـه ميـان دريـا      شدند؛ اما فرزندش آنقدر اوج گرفت كه موم  ها آب مي بال

هاي شاعر به وسـيلة    بدين ترتيب سوختن بال). 29:1377ي، مقداد(»سقوط كرد و غرق شد
هاي ايكـاروس و غـرق     خندد يادآور آب شدن بال  اي كه در آب به مرگ مي  آفتاب و چهره

  .شدن او در درياست
« :گويـد كـه    از جايي سخن مـي » مسافر«سهراب در طي شعر : النهرين  اساطير بين 4.2.3

گانـه    حدائق معلقه يكي از عجايب هفت). 284: 1384سپهري،(»خواند  جغد در باغ معلق مي
   ّ          الن صر دوم آن  بخت«ها در سرزمين بابل بوده و طبق اساطير گفته شده كه   محل اين باغ. است

گويند كه هفـت         ً                      ّ     ظاهرا  به اين دليل به آن معل قه مي. را براي همسرش سميراميس ساخته بود
ها از بين رفته است و اين ويراني با خواندن آواز جغد   ين باغا). 86:1382شميسا،(» طبقه بود

اي نيـز بـه     زند و با اين ابيات اشاره  سهراب در طي سفر به همه جا سر مي. در ارتباط است
  .اين اسطوره دارد
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گيـرد و بـه     مفهوم ديگري كه بارها در اشعار سهراب مورد توجه قرار مـي : نيلوفر 4.2.4
هر چند نيلوفر به . شود، نيلوفر و اساطير مربوط به آن است  ستفاده ميهاي مختلف ا  صورت

تـر بـه نظـر                                                                                 اساطير ملي نيز مرتبط است؛ ام ا از آنجا كه اين اساطير در سـرزمين هنـد زنـده   
  .رسند، آنها را در گروه اساطير ملل ديگرآورديم مي

نـام يكـي از   . تبار در اشعار سهراب مـورد اسـتفاده واقـع شـده اسـ      22» نيلوفر«واژة 
... خوانند   هنديان نيلوفر را به اين نام مي«پاشايي معتقد است كه . است» پادمه«اشعارش نيز 

در هند نزد هنـدو و بـودايي،   . اند  ها خوانده  و از دورة باستان تا اين زمان در ستايش آن ترانه
وفر از دمي كه در نيل. دانند  زندگي انسان را چون سرگذشت نيلوفر مي. رمزي پرارزش است

كند و با نخستين بوسة بامداد لـب    بندد تا بامدادي كه سر از آب بيرون مي  دل آب غنچه مي
در ) Padma. (ماند كه از غنچگي بـه اوج شـكفتگي رسـيده اسـت      گشايد، انساني را مي  مي

عابـدي،  .ك.ر(» تاريخ، گلي مقدس شمرده شده و از مقام گلي ساده تا خدايي رسيده است
ياحقي معتقد است منظور از پادمه نيلوفري است كه در دست چهـارم ويشـنو   ). 334:1376
نيز نـام ديگـري   » لوتوس«. نامند  نيلوفر را گل آبزاد، گل زندگي و آفرينش نيز مي. قرار دارد

  ).429: 1375ياحقي،.رك(شود  است كه بر اين گل اطالق مي
العاده داشته و با   هاي مختلف اهميت فوق  دهد كه اين گل در سرزمين  مطالعات نشان مي 

هـاي    هاي مختلف آن در مصر باستان و در بسياري از بخش  گونه. خدايان مرتبط بوده است
شد؛ زيرا آب نماد   جنبة مقدس آن در آغاز از محيط آبي آن ناشي مي. آسيا مورد پرستش بود

لوفر كه بر سطح آب در حركت بود ني. باستاني اقيانوس كهني بود كه كيهان از آن آفريده شد
هـاي آن    هم در اسطوره و هنر مصري و هم هندي گلبرگ. رفت  به مثابه زهدان به شمار مي

از آنجا كه سپيده دم بـاز و غـروب   . دهد  در حال شكفتگي، يك خداي آفريننده را نشان مي
هـال،  جيمـز  (شود به خورشيد شباهت دارد كـه خـود منبـع الهـي حيـات اسـت         بسته مي

309:1383.(  
شده و خورشيد خدايان هند در ارتبـاط بـا برهمـا و      نيلوفر گاه جانشين درخت مقدس 

شود و از ناف ويشنو   شوند؛ زيرا برهما از يك نيلوفر متولد مي  ويشنو نيز با نيلوفر تداعي مي
اغلـب  بدين ترتيب . شاكتي يعني همسر خدايان هم با نيلوفر همراه است. رويد  نيلوفري مي

در تعليمات بودا نيز نيلوفر يكي از رمزهاي . هاي هندي با نيلوفر مرتبط هستند  خدايان و الهه
» هـا   آمي تـاب »   همان بهشتي كه بودا وعده آن را داده است و همچنين نشانه. با ارزش است

عالوه بر اين نيلوفر يكي از هشت عالمتـي اسـت   . خدايي است كه سروري را برعهده دارد
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برخـي نيـز   . هاي مباركي و ميمنت وجود داشـته اسـت    در كف پاي بودا به عنوان نشانهكه 
آرامش عظيم روح بيدار شـده در  : بيانگر يك چيزند«معتقدند كه مجسمة بودا و گل نيلوفر 

  ).159:1379بوكهارت، (» خود 
هـان  شمارد كه از مـرداب ج   شميسا نيلوفر را در سرزمين هند نشان روح اثير و پاكي مي

هـا    شـود و همـين دليـل را بـراي حالـت نشسـتن جـوكي                                  زند؛ ام ا آلـودة آن نمـي    سر برمي
توانـد    داند؛ زيرا هم مـي   ها مي  مكان   مرگي و حضور در همه  او نيلوفر را رمز بي. شمارد  برمي

د توانـد نمـا    وار بودن نيز قابل توجه است و مـي   نيلوفر به علت دايره. آبي باشد و هم خاكي
  ).134:1382شميسا، . رك(شمارد  بودا، نيلوفر را رمز جهان مي. گردونه و چرخ زندگي باشد

اي دارد و با گل ناهيـد در ارتبـاط اسـت؛ نمـاد       نيلوفر در اساطير ايراني نيز جايگاه ويژه
رود و از اين نظر نگاه اساطير ايراني و هنـدي بـه نيلـوفر همسـان       اصلي تأنيث به شمار مي

شـود و     زرتشت در كيانسه در تخم نيلوفر نگهداري مي   همچنين طبق اساطير، نطفة. شود  مي
البته اين امر به شرطي . همين امر سبب ارتباط آيين زرتشت با مهر پرستي يا آيين ميترا است

   شـود؛ بلكـه از ميـوه     شود كه بپذيريم طبق برخي اساطير، ميترا از سنگ متولد نمي  اثبات مي
  ).429: 1375ياحقي،.رك(گردد  ز غنچة نيلوفر زاده ميكاج يا ا

رسد سهراب آشنا با اين اساطير است كه گل نيلوفر را گلي رمزآميز شمرده و   به نظر مي
اولين باري . شود  گيرد، با اين گل مرتبط مي  هرگاه در حالت جذبه و كشش ماورايي قرار مي

ن نام يك شعر است كه سهراب در طي آن شود به عنوا  در هشت كتاب ذكر مي» نيلوفر«كه 
يابـد،    گويد كه هر جا شاعر خود را مـرده مـي    از آوردن دانة يك نيلوفر توسط باد سخن مي

هـا از نيلـوفر پوشـيده و بـاالخره       سـتون    همـة . شاهد روييدن يك نيلوفر به جاي آن اسـت 
در ). 120: 1384سـپهري، ( »همة مـن بـود   / ام پيچيده بود  نيلوفر به همه زندگي« : گويد  مي

خداي دشت «گويد و   سخن مي» هاي نيلوفر  بخار آبي گل«نيز از ) 145ص (» گل آينه«شعر 
نظـر   انـد كـه بـه     اي در كنار هـم قـرار گرفتـه     ابيات اين شعر به گونه. زند  را صدا مي» نيلوفر
كشد، يا   را مي يا جانشينان زرتشت و يا خود زرتشت   رسد شاعر انتظار همان سوشيانس مي

عرفـاني و روحـاني سـير       در حقيقت او در نوعي انديشة. به دنبال ظهور بودايي ديگر است
  . كند  مي

آنجـا  « : دانـد   در جايي ديگر نيز محل شكوفا شدن نيلوفرها را همان بهشـت خـدا مـي   
باغبـان آبـي   «او معتقد اسـت  ). 222: 1384سپهري،(»نيلوفرهاست، به بهشت خدا درهاست

به همين دليل است كه وقتي ). 150: 1384سپهري،(» باز شد درهاي بيداري/ هاي نيلوفر  گل
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سـپهري،  (» شـد   خواندنـد، نيلـوفر وامـي     مرغاني مي«ديد  گشت، مي  از چشمة خواب باز مي
اهميت تخم نيلوفر به ويژه در ارتباط با اسـطورة زردشـت سـهراب را بـرآن     ). 241: 1384

مـن قطـاري ديـدم، تخـم     «: گونه ببينـد   از فراز آسمان بر روي زمين اين داشته تا در هواپيما
رسـد، ماننـد     او وقتي به خودشناسي مي). 279: 1384سپهري،( »برد  نيلوفر و آواز قناري مي

»     هنگام من است، اي دربه فراز، اي جاده به نيلوفر خـاموش پيـام  « : يابد  بودا نيلوفر را درمي
از آنجا كه نيلوفر رمز عرفان است و سهراب حقيقت عرفان را براي . )264: 1384سپهري، (

پـي  / كه ميان گل نيلوفر و قرن/ كار ما شايد اين است« :گويد  داند مي  همه قابل شناخت نمي
اهميت نيلوفر در اديان و اساطير ملـل مختلـف   ). 299: 1384سپهري،( »آواز حقيقت بدويم

زير بـاران بايـد چيـز    « :شده است تا با خود زمزمه كند كه از ديد سهراب پنهان نبوده سبب
شـايد ايـن كاشـتن نيلـوفر نـوعي      ). 292: 1384سپهري،( »نوشت، حرف زد، نيلوفر كاشت

انتظار براي تولد جانشينان زرتشت، تولد بودا، برهما و يا ميترا باشد كه هر كدام بـه نحـوي   
هراب عـدم آلـودگي نيلـوفر بـه آب     سـ . اي از حقيقت به روي عالم مادي باز كردند  دريچه

مرداب و خيس نشدن آن را كه نوعي رمز انقطاع و دل بريدن از ايـن جهـان مـادي اسـت     
براي خواب دل آويز / اگرچه منحني آب بالش خوبي است« :كند  تحت عنوان فاصله ذكر مي

  ).308: 1384سپهري،( »اي هست   هميشه فاصله/ و ترد نيلوفر
نيلوفر با آگاهي به تمام اساطير مربوط به اين گل زيبا همراه بوده  در كل، نگاه سهراب به

  .است و اين آشنايي را هر بار به نحوي زيبا نشان داده است
  اساطير ملل ديگردر شعر سهراب - 2جدول 

حدائق  ايكاروس آپولون نارسيس سيرن اديسه بودا  اساطير
  معلقه

نيلو
  فر

    در كل

دفعات 
  تكرار

2 1 2 1 1 1  1  22  31  

  
            نتيجه گيري  .  5

سهراب در بين انواع اساطير از دو گروه ملي و مذهبي و اساطير ملل ديگر بيش از همه 
اي مشترك بـين ايـران و هنـد اسـت؛ امـا        اين اسطوره اسطوره. به نيلوفر توجه داشته است

اينجـا  اي غيرملـي در    پويايي آن امروزه در هند بيشتر است و از اين رو به عنـوان اسـطوره  
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از سوي ديگر در بـين اسـاطير ملـي و مـذهبي، وي بيشـتر بـه اسـطورة        . مطرح شده است
هاي تاريخي و اسالمي در اشـعار او    شخصيت. پردازد  آفرينش تمايل دارد و اغلب به آن مي

در بين پيامبران او . كند  نمود اندكي دارند و حتي گاه بدون ذكر نام از ماجراهاي آنان ياد مي
اشاره به اسطورة آدم نيز بدون ذكر نام . پردازد  مي )ع(و نيز موسي )ع(ذكر نام ارمياي نبي تنها به

كند و بيشـتر بـه     وي اغلب به صورت مبهم و بدون ذكر نام از اساطير ياد مي. شود  انجام مي
  . گردد  پردازد؛ از اين رو دريافت اساطير در اشعارش گاه ديرياب مي  ذكر ماجرا مي
مورد  9نظر گرفتن نيلوفر، شمار اساطير غير ايراني موجود در اشعار سهراب به بدون در 

درصد كل اساطير را  13رسد كه در مقايسه با كل اساطير موجود در شعر سعراب، تقريبا   مي
همچنـين تنهـا   . در اين ميان نيز بيشتر توجه سهراب به اساطير يونـان اسـت  . شود  شامل مي

رسـد سـهراب بـا      به نظر مي. اطير را به خود اختصاص داده استدرصد نمود اس 32نيلوفر 
پردازد و به همين دليل به بيان اساطير ملل مختلف عالقه   اي جهاني به بيان مطلب مي  انديشه

توجـه  . وي بيش از همه ذهنش درگير اسطورة آفرينش و آغاز جهـان اسـت  . دهد  نشان مي
اطير ايران و هنـد و نيـز نقـش نيلـوفر در اسـطورة      بسيار سهراب به نيلوفر نيز به ارتباط اس

  .آفرينش و آيين بودائيسم اشاره دارد كه سهراب با تمام اين موارد آشناست
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