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1. Introduction 

The Myth is the most significant embodiment of imagination in a 
language, narratable, visual, and culturalized symbol partially 
associated with ontological and cosmological reality and, in part, 
related to national beliefs. With their characteristic recurrence, myths 
have an intertextual nature. Hence, their reproduction in different works 
throughout history. Based on their knowledge of this potential to 
represent resistance-related matters, Afghanistan's resistance poets 
have benefitted from the symbolic aspects of myths. 

One of the Afghan poets who extensively draws on resistant 
imagination and mythical recurrence is Wasef Bakhtari. He recreates 
myths with measured language in a symbolic and multifaceted fashion, 
voicing its protest vis-a-vis the established political autocracy and the 
aggressors. 
2. Methodology 

The present study seeks to revisit the role and function of mythical 
figures in Afghanistan resistance poetry to analyze how mythical 
elements are reproduced in Wasef Bakhtari's resistance poetry using a 
descriptive and analytical methodology and an intertextual approach 
based on Gérard Genette's ideas. 
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3. Discussion 
As myths need literature and art to survive, poets undergird their 

works by tapping into the potential of myths. By doing so, they have 
given life to human civilization, mythology, and culture while 
immortalizing themselves. Nevertheless, poets do not employ 
mythology solely for aesthetic reasons. Instead, as demonstrated by a 
significant strand of cultural studies, they sometimes do so to 
communicate political and social messages. In particular, the symbolic 
language of myths helps poets expand their words' meaning-making 
capacity by using intertextual references. Contemporary poets engage 
in literary creation and beautifully recreate, revisit, and rewrite myth to 
fend off contemporary de-mythicization and transfer human 
experiences in ancient ages. By doing so, they seek to contribute to the 
preservation of their authentic identity and culture. This study discusses 
mythical figures in Wasef Bakhtari's resistance poetry. Although the 
scholarship on mythology is prolific in Iran due to its interdisciplinary 
nature, as far as this research shows, there is yet to be a book or article 
written on the subject of "Revisiting the Role and Function of Mythical 
Figures in Afghanistan Resistance Poetry. " The extent and frequency 
with which Bakhtari uses myths and mythology in the context of 
resistance calls for a comprehensive study. Therefore, this paper 
undertakes a methodical analysis of myths in Wasef Bakhtari's 
resistance poetry. 
4. Conclusion 

The present research suggests: 
Most myths reborn in Bakhtari's resistance poetry are among 

national myths whose intertextuality is primarily implicit. However, it 
also appears as allusions, quotations, and explicit referential 
intertextuality. 

1. For Wasef, myth is an instrument for the audience to rethink 
their identity. He mobilizes the persuasion potential of the myths to 
foster a sense of national self-confidence and provoke social 
movements against domestic authoritarianism and foreign aggression. 
He relies on myths to reinforce his epic and resistance positions and stir 
collective emotions, calling on their audience to battle the political 
repression and autocracy of the rulers and the aggressors. Moreover, 
Wasef uses national myths to depict themes related to resistance.  

2. The most critical themes that Bakhtari reflects in his poetry with 
the aid of national myths due to their resistance theme include the Red 
Army's attack and the prediction of its disgraceful failure, betraying the 
fighters, the country's anarchic conditions, and its relation to the poet 
and his people, the collapse and disappearance of all material and 
spiritual values, the unprosecuted killing of brave young men, political 
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despotism and tyranny, hope for improvement and the end to the reign 
of the despots, schism, and division resulting from egocentrism, 
describing the martyrs, reprimanding the warriors for participating in 
civil wars and political and social corruption. 

3. Wasef Bakhtari has devoted his attention to recreate the 
narratives and figures of national myths. Remarkably, he has focused 
on the personas of Rostam, Siavash, Zahhak, and Kaveh to epic 
potentials of mythical narratives and figures to entice the public to 
create national resistance movements to combat domestic despotism 
and foreign aggressors.  

4. Even though the reflection of mythical narratives in Bakhtari's 
poetry is of aesthetic value, myths fulfill a political and resistance 
function in his poetry to communicate political and social messages 
based on a critical approach. 

 
Keywords: Myth, Resistance poetry, Afghanistan contemporary poetry, 
Wasef Bakhtari, Intertextuality, Gérard Genette. 
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 نشرّیۀّادبّیاتّپایداری

 دانشکدة ادبي ات و علوم انسانی

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 1401سال چهاردهم، شمارة بيست و ششم، بهار و تابستان 

ایّدرّشعرّپایداریّهایّاسطورهشخصّیتبازخوانیّنقشّوّکارکردّفراخوانیّ
ّافغانستان

ّ)مطالعۀّموردیّاشعارّواصفّباختریّبرّاساسّنظریۀّژرارّژنت(
 محمدّدانشگر1
 سیدعلیّقاسمزاده2
 رضاّچهرقانی3

ّچکیده
شده که و فرهنگی مند، تصویریترین تجلی تخيل در زبان و نمادی است روایتاسطوره مهم

مرتبط است.  مل یشناختی و بخش دیگر به باورهای شناختی و کيهانبخشی از آن به واقعيت هستی
تی بينامتنی دارند و به همين دليل در طول تاریخ در های تکرارشوندگی، ماهي ها با ویژگیاسطوره

ظرفيت در بازتاب مسائل شوند. شاعران  پایداری افغانستان با آگاهی از این آثار مختلف بازآفرینی می
اند. یکی از شاعران پایداری افغانستان که به برده های نمادین اسطوره بهرهمرتبط با مقاومت از جلوه

جسته، واصف باختری  ها سودصورت گسترده از تخيل پایدار و الگوی تکرارشوندگی اسطوره
بازآفرینی اسطوره پرداخته و به یاری صورت نمادین و چندسویه به ته بهاست. او با کاربرد زبانی سخ

است. در کرده اساطير، صدای اعتراض خود را در برابر استبداد سياسی حاکم و نيروهای متجاوز بلند
تحليلی و با رویکرد  -این جستار به تحليل اسطوره در اشعار پایداری واصف باختری با روش توصيفی

دهد که اغلب های تحقيق نشان میاست. یافتهه شدهبينامتنی بر پایۀ آرای نظری ژرار ژنت پرداخت
است که حضور بينامتنی آنها  مل ییافته در شعر پایداری باختری از گونۀ اساطير های بازتاباسطوره

کنایی، نقل قول و ارجاع  ت ضمنی مرتبط است و گاهی به صورتبيشتر به گونۀ تلميحی و با بينامتني 
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ی در مخاطبان هوی تابزاری برای بازاندیشی  ،است. اسطوره در نظر واصفت صریح نيز پيوستهبينامنتي 
ها برای ایجاد حس اعتماد به های اقناعی اسطورهخواهد از ظرفيتشود. گویا وی میمحسوب می

گيرد و با طرح  و تحریک به جنبش اجتماعی عليه استبداد داخلی و تجاوز خارجی بهره مل ینفس 
 ضع حماسی و پایداری و تحریک احساسات جمعی بپردازد.اساطير به تقویت موا

ّکلیدی:واژه  اسطوره، ادبيات پایداری، شعر معاصر افغانستان، واصف باختری، های
 ت، ژرار ژنتبينامتني 
 

ّمهمقّدّ-1
هایی در مورد خدایان، فرشتگان، موجودات مافوق طبيعی و به صورت ها روایتاسطوره

روایات قدسی و مينوی  ،که در ابتدا هستندتفسير و شناخت انسان از جهان و هستی  ،عموم
بينی مردمان بيان جهان ها صحبت کرده و تا حـدودی وظيفـۀرفته و از نخستينبه شمار می

وی نيازهای معنوی ، اساطير پاسخگاز این رو ؛(14: 1392اند )الياده، نخستين را بر عهده داشته
است و در تفسير و شناخت یک قوم از هستی بوده ،یها و به طور کل به ناشناختهانسان نسبت 

پور، است )اسماعيلکاوش هستی پرداخته گونه به روش تمثيلی و نمادین بهاستعاره ،واقع
س های بدوی مقد ای برای انسانبه باور الياده چون باورهای اسطوره ،از دیگر سو (؛14: 1387

این  ،تدریجشدند و بهکردند، دائما  تکرار میاستفاده می آنها ها و مناسک ازبودند و در آیين
های دینی، جای گرفتند. با گسترش دین و نفوذ آموزهتجارب در ناخودآگاه جمعی جای

ها و روایات دینی گرفت؛ اما اساطير به سبب ای را آموزهها و باورهای اسطورهقداست روایت
بلکه در قالب هنر و ادبيات به حيات  ؛شان از بين نرفتندمکان بودنن و بیزماال و بیت سي ماهي 

رانند، ها سخن میهای مينوی هستند و از نخستينهها، روایتخود ادامه دادند. اینکه اسطوره
مطالعه و بررسی آثار  با بلکه ها دیگر هستی ندارند؛به این معنی نيست که امروزه اسطوره

ها همچنان در آثار ادبی ادوار توان دریافت که اسطورهمیر کنونی شده در عصآفریده
از این رو، باید گفت چه در غرب و چه در حوزة کاربرد  مختلف ظهور و بروز داشته و دارند؛

بلکه درک بسياری از آثار  ها کاسته نشده؛ها از ارزش اسطورهزبان فارسی دری، نه تن
شناسی ممکن است اسطوره آگاهی از دانشنویسندگان و شاعران تنها به واسطۀ 

ها و ابزار انتقال آن باورهای ادبيات، زهدان اسطوره (؛ بنابراین،4: 1396پور، )اسماعيل
به سبب  هاداران آن اندیشهدر نقش ميراث همگانی است. شاعران و نویسندگان موروثی و

 کاس مضامين وتوجه به ضمير ناخودآگاه جمعی، خودآگاه یا ناخودآگاه به انع
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ها برای آوردند. درست است که اسطورهالگوهای ضمير ناخودآگاه جمعی روی میکهن
های گيری از ظرفيت؛ اما شاعران نيز با بهرهندتداوم و بقای خود به ادبيات و هنر نيازمند

 نها و تمد هم عامل حيات اسطوره ،از این طریق ؛پردازندها به تقویت آثار خویش میاسطوره
اهداف  ،با این حال ؛انداند و هم خود را در ضمن شعر جاودانه ساختهو فرهنگ بشری شده

بلکه یکی از مباحث مهم حوزة  ؛شناختی نداردشاعران از کاربست اسطوره تنها ارزش زیبایی
آید که گاه در خدمت مقاصد سياسی و اجتماعی شاعران نيز مطالعات فرهنگی به حساب می

کند تا با پيوندهای بينامتنی، ویژه زبان نمادین اساطير به شاعران کمک میبه ؛گيردقرار می
معاصر برای جلوگيری از حس ع معنایی ببخشند. شاعر ظرفيت کالم خویش را توس 

زدایی معاصر و انتقال تجارب بشری در اعصار کهن و نخستين، دست به آفرینش اسطوره
تا سهمی در  استها پرداختهازنویسی اسطورهزسازی و بادبی زده و به زیبایی به بازآفرینی، با

ل به شاعران با توس  ،بنابراین ؛و فرهنگ اصيل خود داشته باشد هوی تصيانت و نگهداری از 
گونه که آن و  مکانی آرمانی را بازتاب دهند؛ سعی دارند تا تصویر زمان پردازیاسطوره

ابند و هم آرزوهای خود را گرایانه دست یهم به یک احساس ناب آرمان ،ها در آنانسان
 ی نمایند.یافته تلق تحقق

ّلهبیانّمسئّ-1-1
ای در شعر های اسطورهشخصي تکوشد تا نقش و کارکرد فراخوانی این پژوهش می

با رویکرد بينامتنی، مبتنی بر  يه بر اشعار پایداری واصف باختریپایداری افغانستان را با تک
بر این اساس نوشتۀ حاضر، پژوهشی است  ؛تحليل و بازخوانی کند« ژرار ژنت»آرای نظری 

 های زیر:برای رسيدن به پاسخ پرسش
 کند؟پایداری واصف باختری چه اهدافی را دنبال می مل ی در شعربازتوليد اساطير  -1
با چه نقش و کارکردهایی  ای در اشعار پایداری واصف باختریهای اسطورهشخصي ت. 2

 است؟هی یافتتجل 

ّپیشینۀّپژوهشّ-2ّ-1
 در است. پرثمر و پربار ایران در ایرشتهميان تماهي  سبب به اسطوره حوزة در پژوهش

 فراوان نامهپایان و مقاله صورت به معاصر و کالسيک ادبی متون در پژوهیاسطوره ،ميان این
 موضوع با که مواردی به ادامه در ؛گنجدنمی جستار این حوصلۀ در آثار تمامی ذکر و است
ّشود:می اشاره دارند، ترینزدیک پيوند پژوهش این اصلی
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، تأليف «بخش آن در شعر جنگهوی تدرآمدی بر شناخت اسطوره و تبيين کارکردهای »
در تقویت روحيۀ دفاع و  مل یهای بخش اسطورههوی تمنوچهر لک که در آن به نقش 

 .(1384است )لک، پرداخته در ميان ایرانيانمل ی افزایش وفاق و وحدت 
دی محم ، مقالۀ پژوهشی برات «اهلل مردانینمودهای اسطوره و زبان حماسی در شعر نصر»

نصراهلل مردانی و نقش این  در شعر مل یهای اد است که بازتوليد اساطير و حماسهو مریم حد 
س را مورد مطالعه در به تصویر کشيدن شجاعت و جوانمردی رزمندگان دفاع مقد  عناصر

 (. 1398اد، دی و حد است )محم قرار داده
نامۀ کارشناسی ، پایان«چگونگی بازتاب اسطوره در شعر حافظ و احمد شاملو»طور همين

ا با رویکرد که چگونگی بازتاب اسطوره در شعر حافظ و شاملو ر نژادرضا طيبیارشد غالم
بازتوليد اسطوره در شعر کهن  ،و با تکيه بر شاعران مزبور و سنجش و مقایسه بازخوانی کرده

جو وا که جستتا آنج اما ؛ ( و ...1391نژاد، است )طيبیو نو فارسی را بررسی و تحليل کرده
های شخصي تبازخوانی نقش و کارکرد فراخوانی »است در خصوص موضوع شده

 است. ای نوشته نشدهکنون کتاب و یا مقاله تا «ی در شعر پایداری واصف باختریااسطوره
ّمبانیّنظریّپژوهشّ-3-1

ّکارکردّاسطورهّ-1-3-1
های انسان از جهان پيرامون و پاسخگوی نيازهای مادی و اسطوره دربردارندة برداشتّ

شود. کارکرد اسطوره یکی ع احيا میروانی اوست که به دالیل مختلف، با کارکردهای متنو 
-در تعریف آن نقش بسزایی ایفا کند. در این خصوص صاحبتواند میاز عناصری است که 

های همۀ اند. الياده کارکرد اسطوره را کشف سرمشقنظران، نظریات فراوانی ارائه کرده
-اسم اسماعيلولی ابوالق ؛(17: 1392است )الياده، دار آدمی دانستهها و فعاليت  کار معنیآیين

گذاری، توصيف پور کارکردهای اسطوره را به توضيح و توجيه حقایق طبيعی، تأیيد و ارزش
(. برخی دیگر نيز با 57-59: 1387پور، است )اسماعيلو درمان، بهبود و الهام خالصه کرده

 اند:پژوهان در مورد کارکرد اسطوره آوردهبندی آرای اسطورهجمع
 های طبيعتشناختی و توجيه پدیدهتی و عل تشناخکارکرد معرفت -1

 یهوی تکارکرد اندیشگانی و  -2
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توانند ها بهتر میاسطوره» زیرا ؛های اجتماعیکردن نظاموجيهبه وجود آوردن و ت -3
های ار انسان عمل نمایند و به فعاليتمثابۀ پشتوانۀ رفتهمبستگی اجتماعی را تقویت کنند و به

 (.48: 1386مالفيت و همکاران، )دوال« خشندت بها مشروعي انسان

 های مختلف مردمکنندة آرزوهای گروهبيان -4

  تی اجتماعتوجيه رفتارهای سن  -5

 توصيف برخی مفاهيم انتزاعی؛ نظير خدا، مرگ و دنيای پس از مرگ -6

 بخشینگری و بهبود روانی و الهامدرما -7

 (38 -37: 1384توصيف و روایت زندگی یک شخص )رضایی،  -8

 کارکرد سياسی و فرهنگی -9

پردازی را نيز به بهترین شکل تخيل و تخيل»شناختی و هنری که کارکرد زیبایی -10
 دهد. (  و بخشی از بالغت متن را شکل می23: 1400)نامورمطلق،« کندنمایندگی می

ّپیوندّاسطورهّوّادبیاتّ-2-3-1
جا که آثار د به بهترین کلمات بيان شوند و از آنها برای  پویایی و جاودانگی بایاسطوره

توانند ظرف مناسبی برای شوند، میترین واژگان آفریده میخصوص شعر با سختهادبی، ب
از  ؛یابندی میاساطير در شعر و ادبيات بازتاب و تجل  ،به همين دليل ؛ها باشندبازتاب اسطوره

های ها در گذر زمان در سطوح و الیهاسطورهخانۀ پنهان عناصر اساطير است و  ،سویی ادبيات
عنوان یکی چنانچه تلميحات به دهند؛ادبی به حيات خود ادامه می آشکار و ناخودآگاه آثار

و  بازسازیشوند. این خانه اساطير محسوب میهای پنهانی از سطوح آشکار متون از الیه
شود )شميسا، و خراب نمیصورت کامل ویران گردد؛ ولی بهتعمير  شده و  دگرگون می

1400 :113.) 
توانند در شرایط سياسی، اجتماعی و فرهنگی ظرف تجربيات و روایات اساطيری می

ها و مسائل نوظهور بشری قرارگيرند و بر پرباری قالب و نوع ادبی بيفزایند؛ محمل اندیشه
و در بر داشتن عصارة  مندی از فرم و زبان نمادین و استعاریزیرا عناصر اساطيری به علت بهره

های بارة آفرینش، خدا و زندگی، ظرفيتس و ماورایی انسان درباورها و آرزوهای مقد 
ها در اختيار شعرا و ها و ایدهکرانه برای بروز و ظهور آفرینشگری و پيگيری خواستهبی

 (.11: 1397بيگدلی، زاده و بزرگد )قاسمندهنویسندگان قرار می
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دهند و پویایی خود ادامه می سو به حياتب در شعر و ادبيات، از یکاساطير ضمن بازتا
گردند. شعر نيز چون اسطوره، روایت  رویارویی مایۀ باروری ادبيات می ،و از سوی دیگر

گونه که همان ؛ای پرسنده و پویا در برابر طبيعت و ماوراءالطبيعۀ حاکم بر ذهن استاندیشه
حقایق هستی بودند و در این رهگذر به اساطير حيات های نخستين در پی کشف انسان

دادن به آن در قالب کلمات بخشيدند، شاعر نيز به دنبال رازهای جهان پيرامون خویش و جان
های هميشگی بشر چون آزادی، عدالت و حقيقت لباس واقعيت بپوشاند است تا به اسطوره

های جمعی، از ماقبل تاریخ د با اسطورهشاعران با پيوند فرهمچنين  ؛(19-17: 1370)رشيدیان،
رسانند و با ابزار همدردی جمعی، درد نياز به جاودانگی را به پویایی می آنها تا زمان خودشان،

ن و فرهنگ بشری ها، تمد هم عامل حيات اسطوره ،دهند و از این طریقانسان را تسکين می
 سازند. شوند و هم خود را در ضمن شعر جاودانه میمی

 تّژنتیّوّانواعّآنبینامتنّیّ-3ّ-3ّ-1
حضوری عناصر بر پایۀ هم»است که  های روابط ترامتنیت از گونهبينامتني « ژرار ژنت»نزد  

است؛ یعنی هرگاه عناصری از یک متن ادبی در متن دوم دو یا چند متن استوار گردیده
تن نخست تأثير غيرمستقيم از محضور بيابد و به یقين معلوم گردد که متن مستقيم یا 

یعنی هنری  ،جنسرابطۀ دو متن اغلب هم . ... این دو متن بينامتنی است است، رابطۀپذیرفته
است که یکی بر دیگری تأثير قطعی گذاشته باشد؛ اما نوع تأثير چنان است که اگر متن 

از نظر « ژنت»ت ي (. بينامتن31: 1395)نامورمطلق، « توانست باشدمتن دوم می ،نخست نبود
صریح و ضمنی تقسيم ت به سه گونۀ صریح، غيرحضور پنهان یا آشکار عناصر بينامتني 

تن در حضور یک م -گيردکه نقل قول و ارجاع را دربر می-حت صریشود. در بينامتني می
ت ژنت، حضور عناصر گونۀ دیگر بينامتني  که در دودر حالی متن دیگر واضح و آشکار است؛

های سرقت ادبی را که گونه ت غيرصریحتن به گونۀ آشکار قابل مشاهده نيست. بينامتني بينام
ای به گونه ؛آیدهای دیگر به وجود میشود، با حضور پنهان یک متن در متن یا متنشامل می

ت اما در بينامتني  ؛ت به صورت آشکار در آن قابل رؤیت نيستکه حضور عناصر بينامتني 
کنایات، اشارات،  ت،به دالیل ادبی معلوم نيست. این گونۀ بينامتني  مرجع متن ،ضمنی

 (.67 -64: 1391گيرد )صباغی،تلميحات و ... را در برمی
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ّبحثّّ-2
ّدالیلّبازتابّاسطورهّدرّشعرّپایداریّافغانستانّ-2-1
 هایی است که در ادوار مختلف شعرگونهاز استعاره دارنمادی روایت عنوانبهاسطوره ّ

به تاریخ یا زمانی »بدین سبب که اسطوره  ؛استبا تفاوت در بسامد حضور داشته فارسی
تواند بازنمایی ای میخاص وابسته نيست ... و همواره در هر نوع و قالب ادبی و در هردوره

(. از آن روی که ادبيات پایداری، بنا به ضرورت 20: 1397بيگدلی، زاده و بزرگ)قاسم« شود
های زند و در ارتباط با حماسهسازی میو ميهنی گاهی دست به حماسه مل یاسات تهييج احس

پردازد؛ شاعران پایداری افغانستان نيز در ها در شعر پایداری میبه بازآفرینی اسطوره مل ی
اند. اگرچه گرایش و توجه شاعران بازپروری مضامين مقاومت و پایداری از آن سود جسته

اشاره  آنها ترینبه اسطوره دالیل دیگری نيز دارد که در ادامه به مهمپایدری افغانستان 
 شود:می

ّروایت فرهنگی  هوی تر روایتگ از آنجا که اسطوره: فرهنگیّهوّیتکردن
 ؛شودهای ادبی از بسترهای تداوم فرهنگی تلقی میهاست، توجه به اسطوره در آفرینشمل ت

ها محسوب تفرهنگی و سرچشمۀ ایجاد تاریخ فرهنگی مل هایی زیرا عناصر اساطيری، پدیده
کنند. هنگامی که تداوم فرهنگ فرهنگی اقوام را روایت می هوی تهای شوند و غالبا  ریشهمی

تواند ها میشکل گيرد؛ بازتاب اسطوره بين حال و گذشته ۀگيری مداوم و مکالمبا بهره مل ی
(. شاعران پایداری 239: 1389يگدلی و همکاران، ببستری برای تداوم فرهنگی باشد )بزرگ

 -های اساطيریشخصي تشان، از روایات و ی شکوه و عظمت سرزمينروایتگرافغانستان، در 
خود را  هن و مردمی ميهوی ت -رفتن گذشتۀ فرهنگیحماسی یاری جسته، نابودی و از دست

( 25: 1378)آذرخش، « رثيۀ باغم»هایی از غزل چنانچه سرور آذرخش در بيت اند؛مویه کرده
 شخصي تفرهنگی  -یهوی تحماسی رستم و با تکيه بر جنبۀ  -اساطيری شخصي تبا استفاده از 

پيوند داده و از « نامۀ ساللۀ رستمنسب»ميهنان خویش را به ای مزبور، نسب خود و هماسطوره
 است: گفتهنامه سخننابودی این نسب

ته نســـب     باد رف ــاللۀ    به  ــتم نامۀ سـ  رسـ
 

یم              ــدار تعــار ن ــ ــام مســ جز ن ب ــه  کران ین   در
 (26)همان:                                                          

ایرانيان  ایران سياسی امروز و ایران  مل ی هوی تعنوان سند به شاهنامه: گراییشاهنامه
از سوی اکثر  ش،آفرینریخ هزار و اند سالۀ پس از فرهنگی و تاریخی بزرگ، در درازای تا
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حماسی ایران بزرگ  -های اساطيریترین منبع داستانعنوان مهمشاعران و نویسندگان به
اند، حماسی داشته -های اساطيریها و داستانگاه نگاهی به اسطوره پذیرفته شده و شاعران هر

در افغانستان، جایگاه شاهنامه در تقویت روحيۀ حماسی اند. های شاهنامه سود جستهاز روایت
اساطيری در اشعار پایداری این کشور است که  -های حضور قهرمانان حماسییکی از زمينه

 -های تحميلی اجانب و گاه خيانت حکام داخلی موجب بازخوانی تاریخ اساطيریجنگ
به همين دليل این اثر  ؛استشده مل یاساطير  کنندةحماسی و ارجاع  مردم به قدرت تحریک

، مورد توجه شاعران پایداری افغانستان، مل یداشتن مزایای فراوان ادبی، تاریخی و سترگ با 
های شخصي تها و قرار گرفته و شاعران با استفاده از روایت مل یدر بازآفرینی اساطير 

 ؛اندحماسی شاهنامه آفریده -ها و تلميحات اساطيریاساطيری، اشعاری مملو از داستان
: 1399)نادری، « تر از سکوتتلخ»راسانی در بندی از شعر پایداری الدین خچنانچه شجاع

است و با کاربرد چنين حماسی را از شاهنامه برگزیده -های اساطيری(، نمادها و روایت615
در جامعۀ خود را های انسانی، اجتماعی، عشق و آزادی ها، فروپاشی ارزشنمادها و روایت

حماسی عشق تهميه به رستم مواجه  -داستان اساطيری است. در این سروده باهشدار داده
اما برخالف روایت شاهنامه، تهمينه که نماد عشق به  ؛شویم که برگرفته از شاهنامه استمی

نشاندة شوروی در انسان برتر است به خواب غالمان که مقصود از آن وابستگان نظام دست
ای سياوش در شاهنامه روایت اسطوره رود. در بند دیگر این سروده باافغانستان است، می

دوستی، خواهی، ميهننماد شجاعت، جوانمردی، صلح ،شویم که سياوش در آنرو میروبه
نفرت  آشتی و پایبندی به تعهد در برابر افراسياب عهدشکن است که جز هوای جنگ و

حيله و نيرنگ و با برد ردانه و با توطئه، سياوشان مظلوم را سر میچيزی در سر ندارد و ناجوانم
(. خراسانی با توجه با 616-615کند )همان: ار خون سياوش معرفی میخود را پاسد

نۀ ضمنی و به صورت تلميحی حماسی تهمينه و سياوش، به گو -های اساطيریروایت
تلميحی به بازآفرینی  -ت ضمنیهای مزبور را از شاهنامه برگزیده و با استفاده از بينامتني داستان

 است:  بازنویسی روایات مزبور پرداختهو 
بينم/ که پاسداری فکران خجولی را میآیند ... روشنها به خواب غالمان میتهمينه»... 

های جدانراهی را/ که با خورجين وجویند/ یاران نيمهن افراسياب میسياووشان را/ در آستا
 اندمی را که از حراج خون برگشتهآزرتازند/ و بازرگانان بیآلود سوار مرکب نيرنگ میعفن
 .(616)همان: ...« 
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ترین عوامل اجتماعی از برجسته -اختناق و استبداد سياسی: اوضاعّاجتماعیّوّسیاسی
به همين دليل شاعران  ؛است مل یها، بخصوص اساطير توجه شاعران معاصر به احيای اسطوره

ها به بيان اوضاع کشور پرداخته و از اسطورههای نمادین پایداری افغانستان با استفاده از جلوه
ها اسطوره»زیرا  ؛اندظلم و استبداد زمامداران و زندگی محسوس و ملموس مردم سخن گفته

در ميان تودة مردم حيات  ،مرتبط باشندجامعۀ خود  یملتا روزی که با زندگی محسوس و ع
« شوندة مردم خارج میدارند و روزی که با این شرایط تطبيق نکنند، از زندگی تود

بنياد های اسطوره(، از سروده42: 1371)پهلوان، « از سنگ و آفتاب». شعر (364: 1376)بهار،
آزمون گذر سياوش »لطيف پدرام در دورة اشغال شوروی است که شاعر، داستان اساطيری 

، به را در بازتاب اوضاع اجتماعی به کارگرفته و به یاری این روایت اساطيری« از آتش
-و پيکارگران پنجشير را به سياوشانی مانند کرده پرداخته« پنجشير»ستایش رزمندگان استان 

کنند و برای آزادی از چنگال نيروی متجاوز تا پای است که آگاهانه از آتش جنگ عبور می
 اند:جان آمادة فداکاری

های مشرق آنگاه/که از کوچه شوند/ همپنجشير، فرزند من/ ستارگان از تو طالع می»
خورند/ به ماهی که در تو شکفت/ با گذری/ در شامسار تلخ/ برادرانت به تو حسد میبرمی

گذری/ با کمانی برمیام/ سرتاسر آسمان/ رنگينات خوابی دیدهبرادرش خرشيد/ به خردگی
از ميان آتش  ست بر دست/ات بر تن/ کتاب مقد های شکفتهکمربندی از سنگ و آفتاب/ زخم

 (.43 -42)همان:  «عظيم برخواهی گذشت/ از واقعات عظيم چنانکه سياووش/ چنانکه ابراهيم
 

ّایّدرّشعرّواصفّباختریهایّاسطورهتتحلیلّفراخوانیّشخصّیّ-2-2
منظور ستان، شاعری است که اساطير را بهاز پيشاهنگان شعر معاصر افغان واصف باختری

گيرد و با زبانی سخته و نمادین به مقاومت و پایداری به کار میهای افکندن درونمایهپی
شعر واصف باختری، شعر مبارزه و مقاومت  پردازد.آفریش اشعاری با محتوای پایداری می

آميز، درد زده و با زبانی نمادین و ابهام است که امروز و فردای مردم افغانستان را با هم گره
الفبای زبان شعر باختری را شکل داده و شاعر را  ،است. این ابهامميهنان خود را فریاد زدههم

ت باختری، شعری (. شعر مقاوم72: 1390است )فروغ،عابر خيابان ابهام و نماد ساخته
ای در بيان مضامين مرتبط با پایداری است و شاعر همراه با تخيل اسطورهتصویری و نمادین 

مادین از شاعرانی چون نيما یوشيج و اخوان ثالث سازی و بيان ندر تصویرپردازی، ترکيب
ای و حماسی را به های اسطورهشخصي ت(. او بسياری از 255: 1397متأثر است )رستگار، 
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های نيما را در های فکری و موضوعی شعر بازآفرینی کرده و دستورالعملدر زمينه مناسبت
(. باختری از دهۀ چهل 159: 1386است )ثروتی، عرصۀ شعر به صورت درست به کار بسته

سو، در عرصۀ فرهنگ و ادبيات فارسی معاصر افغانستان، حضوری پربار و خورشيدی به این
سياسی را  -های اجتماعیآثار ارزشمندی آفریده و واقعيت ،بخش دارد و در این مدتثمر

عاصر دری در عرصۀ ادبيات م»محتوای اصلی شعرهای خود قرار داده و  ،های مقاومتبا مایه
کنون،  تا شود. از باختری( شمرده می91: 1387)قویم،  «های شاخص و شناختهاز چهره

از این »، «اسطورة بزرگ شهادت»، «از معياد تا هرگز»، «ميردو آفتاب نمی»دفترهای شعری 
در استوای فصل »، «های بستۀ تقویمدروازه»، «ای در فرجامدیباچه»، «آیينۀ بشکستۀ تاریخ

« نامۀ وارثان زمينبيان»، «های اسفندیار گمشدهمویه»، «ضلعی آزادیتا شهر پنج»، «شکستن
 است.به نشر رسيده« وان بلورین فرداای چند بر پيشخسفالينه»( و 91ن: هما)

ّ
 مّلیهایّاساطیرّتشخصّیّ-3-2

شوند ظرف ادبی برای بازگشت به گذشته محسوب می ترین، مناسبمل یاساطير  
های فراسویی شکل هایی با ویژگیشخصي ت( و از 13: 1397بيگدلی، زاده و بزرگ)قاسم

دهند و با گذشت زمان ت را شکل مین و فرهنگ آن مل ت، تمد مل يگيرند که بخشی از می
ت و سياست پيوندی دو سویه دارند؛ مل يها با شخصي تشوند. این تبدیل می مل یبه نمادهای 

گونه را برای نمادهای سياسی و اعران شعر پایداری افغانستان این استعارهبه همين دليل، ش
های شخصي تاند. اجتماعی خود ابزاری مناسب تشخيص داده و به بازتاب آن پرداخته

اند و به سبب کارهایی که در زمانی با اعتبار ازلی انجام موجودات مافوق طبيعی اساطيری
نمادهای  عنوانبه(. این عناصر فراطبيعی 15: 1392ند )الياده، ااند، معروف و شناخته شدهداده

پور، )اسماعيل ایزدی و گاه اهریمنی هستندهای ایزدی یا نيمهشخصي تاهورایی یا اهریمنی، 
این باشند.  مل یبينی توانند بازتابی از فرهنگ و بينش و به تعبيری جهان( که می4: 1396

و  ص انسانی درآمدهش ایزدی به شکل پهلوان یا تشخ در عصر حماسی از نقها شخصي ت
ها و روایات بسياری از مطالب حماسه ،ینابنابر ؛اندحماسی یافته -ایاسطوره شخصي ت

اند و در اعصار بعد از عالم ای ميتولوژیک دارند و در اصل اسطوره بودهحماسی، سابقه
 (. 131 -130: 1371اند )بهار، اسطوره به شکل حماسه درآمده
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نظير رستم، اسفندیار، سهراب، تهمينه، سياوش، کاوه،  ،مل یهای اساطير شخصي ت
کيکاووس، شغاد و ضحاک و ... در شعر پایداری واصف باختری بازتاب و بسامد فراوان 

، زیباترین تصویرهای ادبی و مضامين اجتماعی مل یهای اسطورهدارند. وی با استفاده از این 
ها اشعاری پيوند با مقاومت و پایداری بازتاب داده و به یاری این اسطوره و انسانی را در

فراخوانی  ،ترو به تعبير دقيق مل یهای است. اسطورهتصویری، نمادین و چندآوایی آفریده
تان صورت گرفته که ت افغانسوری و حماسی مل برای احيای روحيۀ جنگا مل یهای شخصي ت

قومی  هوی تو  مل یم اجانب، به دنبال بازگشت اعتماد به نفس جنگ و هجو همواره زیر سایۀ
 است.و تاریخی بوده

ایرانی هستند که هریک با  مل یهای اساطير شخصي ترستم، سياوش، اسفندیار و کاوه 
: 1388)باختری، « درفش داد و آیين»هم در شعر  پایداری، یکپارچه و با -کارکردهای سياسی

اند. باختری با استفاده از سيمای این ی یافتهواصف باختری، تجل  های معروف( از سروده73
خواهی رستم از افراسياب و  قيام کاوة آهنگر در ، روایت اساطيری کينمل یهای اسطوره

پيشۀ برابر مظالم ضحاک تازی را بازسازی کرده و با این روش از استبداد حکام ستم
 است. سرزمينش انتقاد کرده

، نماد جوانان برومندی است که در راستای مبارزه «درفش داد و آیين» سياوش در شعر
شان خون و هنوز کسی به سراغ انتقام انددر برابر استبداد سياسی حاکم از سر و جان گذشته

ستيزانی است که تا پای اند. کاوه نيز، نماد استبدادنرفته؛ چراکه گویا از یادها فراموش شده
از هيچ سعی  ،و مفاسد نظام حاکم، مبارزه و مقاومت کرده و در این راستاجان در برابر مظالم 

ابيات، از نبود رستم و اسفندیاری که اند. واصف باختری در این و تالشی دریغ نورزیده
د، خبر داده نعصر شاعر بگيرد انتقام سياوشان سرزمين شاعر را از زمامداران ستمگر همبتوانن

ای به ميدان مبارزه آید تا از یک سو، درفش داد و کاوه کهست او اظهار اميدواری کرده
 بارة سرزمينش بگيرد:وشان را از زمامداران ستم، انتقام خون سياآیين برپا کند و از سویی

سياوش     ستم که خواهد کيفر خون  ست گر ر  ني
ــاران          ـ ـــد قصۀ اسفندی  نی غلط گفتم کهن شـ

ـرازد درفـش دا        کاوه ـه اف ـ ـ  د و آیينای باید کـ
 

ـن ميدان      ـ ـ ـرنخيزد       !آه از ای ـاری ب ـرا اسفندی ـ  چ
 واری بـــرنخيزددیگر از بنگاهشان جـــــــــز سنگ

خيزد              برن ــت غم گر خســـرو واالتبــاری   نيســ
 (73)همان:                                                       

محتوایی و از منظر ت در قالب غزل تکاز منظر سرمتني « درفش داد و آیين»گرچه شعر 
پایداری به تحریک احساسات مخاطبان روی  -ژانری در ادبيات غنایی با درونمایۀ سياسی
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با حوادث تاریخی افغانستان و « درفش داد و آیين»است؛ ولی به سبب پيوستگی شعر آورده
ای اسطورهپناه در برابر استبداد نظام حاکم، شعری کامال  نمادین و شدن جوانان مبارز بیکشته

وة آهنگر در شعر، از خواهی سياوش و قيام کابا درونمایۀ پایداری است. ارتباط روایات کين
ت ضمنی است؛ زیرا شاعر با اشاره  به روایات مذکور، به دليل و در ردة بينامتني  گونۀ تلميحی

متافيزیک حضور مفهومی و کارکردی سياوش، رستم، اسفندیار و کاوه، از آشکار کردن 
 است.این روایات اساطيری خودداری کردههای متنپيش

رستم با همان خویشکاری  شخصي تبازتاب  ،ای شعر باختریهای اسطورهاز ویژگی
م تجس »حماسی در اشعار اوست؛ کسی که پاسدار مرزهای ایران بزرگ در برابر متجاوزان و 

در شعر واصف  ستم(. ر292: 1383)رستگارفسایی،« ماست اندیشه و آرزوی پيشينيان
و از جایگاهی ارزشمند برخوردار است. فراخوانی  بوده باختری، مظهر شجاعت و کمال

های مرتبط با رستم در اشعار باختری شخصي تو همگرایی  مل یای قهرمان آرمانی و اسطوره
و  مل یباب سرنوشت  يت بازپروری اسطوره و احيای آن برای بيان دغدغۀ شاعر درگواه اهم 

های ميهن و مردمش آرمان ۀتقاد از اوضاع نابسامان روزگار معاصر است. شاعر تحقق همان
ی را شخصي تکند و آرزوی آمدن چنين جو میورا در سيمای قهرمانی چون رستم جست

ضمن اشاره به سيمای اساطيری  ،پروراند؛ چنانکه باختری در ابيات زیرهمواره در خاطر می
)افغانستان( را  سياسی کشورش -ن و بهبود وضعيت اجتماعیرستم، شکست و نابودی دشم

کند تا روزی مبارزی همچون رستم داند و آرزو میبه دست پهلوانی چون رستم محقق می
 نجات دهند:« نکبای نکبت»ظهور کند و کشورش را از این 

ــيمابی آن گرد و غبـــــــار    در پس پردة سـ
 

نم              ي ب يرشــــکــاری  فس  شــــ ن تم   یــل رســــ
 (77: 1388)باختری،                                          

 -نقل شده، شعری غنایی با درونمایۀ اجتماعی« عبور از برزخ»ابيات باال که از غزل 
پایداری است. اشعار باختری به سبب همين رویکرد اجتماعی در ردیف رئالسيم اجتماعی 

است که جز بند نهم، سایر بندهای آن از نظر است. این شعر متشکل از نه بند سروده شده
شباهت دارد. « بحر طویل»های غزل برخوردار است و تنها بند نهم آن به شکلی از ویژگی

ل از پنج بيت و بند هشتم آن بيت، بند ششم آن متشک  بند اول تا پنجم و بند هفتم آن سه
تی آشکار بين تاریخ و زمينۀ سنخي تناسب و  ،دارای چهار بيت است. از منظر نقد پيرامتنی نيز

عبور از »بنيان ابيات برقرار است. شعر اجتماعی آفرینش شعر با محتوا و مضمون اسطوره
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از اشعار چندسویۀ واصف باختری  ،استخورشيدی سروده شده 1347ه در سال ک« برزخ
مامداران شدن زاهه رفتن و گمراهاز جمله به بير ،است و شاعر در آن به موضوعات مختلف

های آگاه و اندیشمند برای هدایت مردم و ميهن و اميد به روایان افغانستان، نبود انسانو فرمان
است. سيمای تلميحی رستم در ابيات فوق در پيوندی ضمنی با ای بهتر، سخن راندهآینده

عنی ی خان رستم،ل از هفتای رستم قرار دارد. شاعر با اشاره به خان او خویشکاری اسطوره
نبرد رخش  رستم با شير، به دالیل ادبی و فرهنگی از آشکار ساختن منبع این داستان پرهيز 

 است. کرده
، ضمن توصيف کوه  باشکوه  آسمایی و «آسمایی»همچنين واصف باختری در شعر 

کشور  مانند کرده و از روزهای پررونق و سامانمند  ای طبيعی آن، این کوه را به رستمهجاذبه
است. وی با این وصف عواطف نوستالژیک خود، از روزهای خوب گذشته سخن گفتهسخن 

گفته و ضمن یادآوری گذشتۀ آسمایی که به تعبير شاعر، نماد عظمت و اقتدار افغانستان 
که روزگاری چون اژدهایی را های ناشی از یورش ارتش سرخ شوروی است، نابسامانی

 زده بود، یادآور شده و شکست و نابودی این ارتش و افغانستان چنبره « آسمایی»گرداگرد 
 است:  بينی کردهتا دندان مسلح را به بازوی توانای مردم افغانستان، پيش

ای از پرنيان های اهورایی/ خرقهتوش/ در پگاه ف رو دینپوش رستمکوه/ گ رد جوشنآسمایی»
رگاهی شد/ زیر سقف گنبد اندوه/ دوش/ دی گون برنور پوشيده/ هر زمستان/ آبشار گيسوان نقره

در هجوم بادهای وحشی چرکين/ ایستاده خشمگين اما/ خسته و خاموش/ آنک آنک در 
های آتش کينه/ راه بر ارهور فو از دهانش شعله /-الژوردینه -فرودش اژدهایی خفته بر گاهی/ 

داشت آیا باز نيرویی؟/ بست/ دانم/ اژدهایی هم اگر در راه او چنبر نمیهر رهگذر بسته/ من نمی
 (.234 -232)همان: « ...  زانوان عابر خسته

بند است و از نگاه نوع ادبی، غنایی با درونمایۀ ل از سهمتشک  و شعری نيمایی ،شعر مزبور
پایداری است که در آن به گونۀ ضمنی به تهاجم ارتش سرخ شوروی پرداخته و  -اجتماعی

رستم و  شخصي ت، «آسمایی»است. در شعر کردهبينی شکست نيروهای متجاوز را پيش
کوه آسمایی به رستم تشبيه شده است. در این شعر، ها بازخوانی شدهای اژدموجود اسطوره

های پيشين با روایت« آسمایی»و اژدها نماد نيروی متجاوز است. رابطۀ سيمای رستم در شعر 
با تشبيه آسمایی به رستم، ارتباط عنصر ت ضمنی است؛ زیرا شاعر آن، از گونۀ تشبيهی بينامتني 

نظر به پشتوانۀ فرهنگی و دالیل ادبی، آشکار ر در این سروده را با متون پيشين، حضوهم
 است.نکرده
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شغاد است. شغاد در شعر واصف باختری نماد ّرستم، شخصي تهای مرتبط با شخصي تاز 
ميهنان به ميهن و هم روی متجاوزو اشخاصی است که با همدستی زمامداران مستبد و ني خيانت

ضمن شکایت از غدر « فروشانیکی ز شيشه»اند. واصف باختری در غزل خود خيانت کرده
را از مبارزه باز  آنها گرفته ودوستانشان صورت وسيلۀبهو خيانتی که در حق رزمندگان 

نده و روایت است، این خيانت و جفاکاری را همچون خيانت شغاد در برابر رستم خواداشته
 است:شدن رستم به دست شغاد نابرادر را بازخوانی کردهکشته

ـغادان به چاه     ـ ـه کيد ش  سارش کشتبگو ک
 

ــت      گذشــ ــتم از نبرد  که وای ببين رسـ  مگو 
 (                                                         84)همان:                                                          

، غزل و از لحاظ است که از نظر قالبروایت رستم و شغاد در شعری بازتاب یافته
انتقادی است؛ زیرا شاعر  ۀائيپایداری و نوعی شکو -شناسی، غنایی با درونمایۀ اجتماعیگونه

است. رابطۀ بينامتنی شکایت کرده ،در آن از خيانتی که در حق رزمندگان صورت گرفته
ت ضمنی است؛ زیرا شاعر ضمن پيشين، از گونۀ تلميحی بينامتني اسطوره در بيت مزبور با متون

تان در متن حاضر اشاره به داستان افتادن رستم به چاه شغاد و جان سپردنش، مرجع این داس
است. پيوند اجتماعی را به سبب شدت وضوح و حضور در ناخودآگاه قومی آشکار نکرده

که مظهری از حساسيت و ظرافت « فروشانشيشه»و تاریخی شعر با فرامتن و استفاده از عنوان 
ر و تيرگی است، مناسبات پيرامتنی شعر برای شفافيت و دوری از تکد  ،و در عين حال

 بازنمایی خيانت دوستان است. 
اشعار باختری که بدان اشاره  حماسی دیگر در -ایهای اسطورهشخصي تاز 

، ضمن اشاره به «ای کاش، ای عشق»،کيکاووس است. واصف باختری در بيتی از غزل شده
فتن به رهبری خبره، آگاه و دلسوز نياسيمای اساطيری رستم، رخش و کيکاووس، علت دست

را که توانایی رساندن کشتی شکستۀ کشور شاعر به ساحل نجات را داشته باشد، به صورت 
 دهد:سان داد سخن میکنایی به ارتکاب اعمال نادرست پيوند داده و این

ستم نراندیم      شی چو ر ستيم، رخ  تيغی چو کاووس ب
 

 راندی  اگر تو، ما را ز درگاه   !حق بود ای پير 
 (94)همان:                                                        

است، شاعر سياسی سروده شده -که با درونمایۀ اجتماعی« ای کاش، ای عشق»در غزل 
حرانی سرزمينش را به تصویر از آتش، خون، گياه تشنه و ... سخن رانده و وضعيت ب

های رستم اشاره سواریجادویی کيکاووس و رخشر به پرواز است. وی در این شعکشيده
آمده را نتيجۀ اعمال است و وضعيت پيشسخن گفته باد رفتن افغانستان کرده و از تباهی و بر
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است. پيوند بينامتنی اسطوره در سرودة فوق از گونۀ نادرست شهروندان افغانستان خوانده
های پرواز ا شاعر با اشاره به روایتت ضمنی است؛ زیرتلميحی، کنایی و تشبيهی  بينامتني 

را به  «نراندنرخش»و « بستنتيغ»سو رابطۀ رستم با رخش، از یک و جادویی کيکاووس
اعمال نادرست خود و  دیگر، یدادن اعمال نادرست و از سوصورت کنایی به معنی انجام

« راندن رستمشرخ»را به  و اعمال پسندیده و درست« بستن کاووستيغ»تبارانش را به هم
اوضاع نابسامان سرزمينش را نتيجۀ کار و کردار نادرست خود و  ،مانند کرده و با این وصف

 است.وطنانش دانستههم
از نقش تهمينه در زایش و  با استفادة نمادین« استراب زندهسه»واصف باختری در شعر 

استمرار زندگی قهرمانی ایرانيان  ایران بزرگ، وضع اجتماعی کشورش را بازتاب داده و از 
گوید. شاعر های داخلی افغانستان سخن میهای ناشی از جنگاستبداد، کشتار و نابسامانی

نامه، از روایات اساطيری شاهپایۀ  ضمن بازآفرینی ماجرای ازدواج رستم و تهمينه بر
های معاصر کشورش، به نيروی مردان شجاعی چون و نابودی افراسياب بودن سهرابزنده

های ۀ زیباییشجاعی است که با همقهرمان و تهمينه در این شعر، نماد زنان دهد. رستم خبر می
دادن فرزندانی چون سهراب و همسرانی چون رستم، هنوز اميدی به آیندة زنانگی و از دست

شيهۀ رخش مردان قهرمان کشورشان بر تن روزی تا  منتظرندان سرزمين خود دارند و درخش
 گان را از بيخ و بن برکند:بارح کام ستمگر لرزه براندازد و کاخ این ستم

ای مرمر  /!«تمامت ذات زنانگی»ای  !آویزبند بازوی سهراب/ تهمينه /!بلند بانوتهمينه!/ باال»
ای  /!تهمينه!/ باالبلند بانو /-سوار توسن تاریخآن تک -ۀ رستم/ جهندة پستانت/ آوردگاه پنج

ای ز جوشن تاریخ/ ای قامت قصيدة عشقت/ واالتر/ از تاج شهریار بر بلور پيکر پاکت/ پيرایه
به سوی مشرق بنگر/ فرزند  ،است/ بنگردانی؟/ سهراب زندهمی /!سمنگان/ تهمينه!/ باالبلند بانو

 /!سوان سرخ پریشيده/ بر کرده سر ز روزن تاریخ/ تهمينه!/ باالبلند بانونامدار تو آنک/ با گي
سان فتاده لرزه دانی؟/ کآیا صدای شيهۀ رخش از کدام سو/ برخاست؟/ کافراسياب را/ اینمی

 .(163 -162)همان: « بر اندام
داستان رستم، تهمينه و سهراب را بدون  ،«استسهراب زنده»واصف باختری در شعر 

رابطۀ عناصر  ،اساس نظریۀ بينامتنی ژنت اساسا  بر .استمتن آن بازآفرینی کردهاشاره به پيش
همچنين به علت اینکه شاعر در این  ؛ت ضمنی استحضور در آن از گونۀ اشاری بينامتني هم

ترین و را در صریح -«زنانگی تمامت ذات»-ای از یک تعبير نادر نادرپور ارهسروده، پ
ت فقط در همين بخش، از گونۀ بينامتني  است،ترین شکل با گيومه و ارجاع نقل کردهلفظی
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سپيد و از نظر نوع  ،از نگاه قالب« استسهراب زنده»ت صریح است. شعر نقل قول و بينامتني 
زان در برابر استبداد ن نوید  پيروزی مباراجتماعی و متضم  -غنایی با محتوای سياسی ،ادبی

اوضاع  که استداخلی است که در آن با بازآفرینی نقش رستم، تهمينه و سهراب  تالش شده
شدن های قبل از آن بازگو شود و از کشتهو سال 1354نابسامان اجتماعی افغانستان در سال 

 ال زمامداران ستمگر انتقاد گردد.جوانان به دست ع م 
ای به داستان ضمنی و اشاره باختری به طور ،نيز«  نوشدارو»در شعری دیگر با عنوان 

است. اروی انتقام صحبت کردهدپرداخته و از نوش« نوشدارو»شدن سهراب و عالج آن با کشته
شدن سرزمين  شاعر را با کشته پایداری، شهادت جوانان مبارز -این شعر با درونمایۀ اجتماعی

 است:انتقام سخن گفتهسهراب مقایسه کرده و از نوشداروی 
هاش را ای دیگر/ که حتا/ آوای بوسۀ باد بر لبان بادباننيای من/ به پذیرة بزرگنا و هزاره»

های آماسيدة بيمار/ بر خواهد خاست/ و آسمانۀ این توان شنفت/ از خواب موميایی سدهمی
زخم باستانی خویش را/ ای/ تبعيد شده از جغرافيا را/ خواهد شکافت/ ... نيای من/ تاریخ شيشه

 .(316 -315)همان: « با نوشداروی انتقام خواهد شست

های به کارگيری یافتۀ خود، از بهترین نمونهت، با ساختار منسجم و تمامي «نوشدارو»شعر 
ای در شعر واصف باختری است. این شعر از نگاه شکل، سپيد و از نظر نوع عناصر اسطوره

« ارونوشد»ت ضمنی شعر با اشاره به پایداری است. بينامتني  -جتماعیادبی، غنایی با درونمایۀ ا
 با ای مرگ سهراب و خيانت سردمداران مستبد روزگاربه روایت اسطوره« نيای من»و 
ای و زیرساخت انتقادی اعتنایی به رنج جوانان این مرز و بوم، خواننده را با شبکۀ اسطورهبی
را « مرگ سهراب»ای در عنوان این شعر، داستان اسطوره «نوشدارو»سازد. واژة عر آشنا میش

هر بند این شعر، خواننده را به سرزمين  هایش دربا روایت« نيای من»کند و تکرار تداعی می
خویش در بازگشتی جاودانه، به نمونۀ « نيای»شاعر در واقع با حلول در تندیس . برداساطير می

پيوند پيرامتنی شعر را با حوادث « نوشدارو»وان شعر کند. عناشاره می« مرگ سهراب»ازلی 
های ناشی مرگیشدن جوانان و جوانای و وقایع تاریخی کشور افغانستان چون کشتهاسطوره

 سازد.های داخلی افغانستان برمال میاز جنگ

روایت زندگی سياووش در شاهنامه و  ،باختری ای مورد عالقۀهاز دیگر روایات اسطور
، ضمن بازآفرینی روایت «بشارت»آن در اشعارش است. واصف باختری در شعر  بازنویسی

بخشی همچون سياوش را نوید جاتاساطيری سياوش، به مخاطبان خود ظهور و زایش ن
سياوش »کند؛ زیرا دهد و با  نگرش اساطيری، زایش سياوش را به ميالد شقایق تعبير میمی
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یا نمادی از او است و خدای نباتی ی دانسته شدهدر اصل  اساطيری خویش از ایزدان گياه
(. 46 -9: 1388)آیدنلو، « شوداست که بسان همانندان دیگرش کشته و دوباره زنده میبوده

گناهی، آزادگی و های پاکی، بیدر این سروده، واصف باختری ضمن اشاره به ویژگی
ده، به  آزمون از آتش گذشتن شزیبایی که در روایت اساطيری شاهنامه به سياوش نسبت داده

پردازد و با نگاهی دیگرگون به این روایت، به نحوی افراسياب را اساطيری می شخصي تاین 
 کند:خورده توصيف  میدر برابرش سرافگنده و شکست

آید/ های عبير و نور میآید/ که ساالر سپاه سرزمينز شهرستان مشرق نعرة شيپور می»
در راهان ميالد شقایق را/ سياوش، شهسوار شهر آتش از دیاری دور  بشارت چشم /!بشارت باد

باف پهلوان زاولستان آید/ سمندش از ستام الژوردین صد بدخشان است/ کمندش دستمی
 !سراست/ شراب سرخ بهروزی به چرخشتش/ نگين لعل پيروزی در انگشتش/ ایا افراسياب خيره

)باختری، « چون موم است در مشتش -ر پوالداگ -پدرود گو با افسر و اورنگ/ کله خودت
1388 :159.) 
نيمایی و از نگاه نوع ادبی، غنایی با درونمایۀ ستيز اجتماعی  ،از نظر شکل« بشارت»شعر 

شعر پایداری و چگونگی آن در »گونه که پرتو نادری در کتاب است و همانسروده شده
مزبور را از جمله شعرهای پایداری باختری است و سرودة آن را بررسی و نقد کرده« افغانستان

( که با بينامتنی ضمنی و تالش 411: 1399است )نادری، و پيوندی از اسطوره و تاریخ دانسته
ویژه در ای در قلمرو فرهنگی زبان فارسی، بهفرامتنی سعی برای بازتاب پدیدة اسطوره

اساطيری سياوش  به روایت که «بشارت»ارد. واصف باختری در شعر افغانستان د
هم در برابر استبداد خودی و هم در برابر  ؛زمان در دو جهت مقابله دارداست، همپرداخته

 دهندة ستيز اجتماعی است. شاعر، ضمن بازآفرینی روایتنيروی متجاوز بيگانه و بازتاب
شناختی و سياسی از آشکار کردن ارتباط متن اساطيری سياوش، به دالیل توأمان زیبایی

روایت اساطيری سياوش دست  های غایب خودداری کرده و به بازسازیاضر با متنح
 است.یازیده

ضمن مخاطب قرار دادن معشوق خود،  ،نيز «وارهغزل»واصف باختری در بند نخست شعر 
او را به شهرناز اساطيری مانند کرده و در بند دوم به داستان این بانوی اساطيری، پرداخته و 

 است:افراد وابسته به ضحاک سخن گفته وسيلۀبهج کاروانش در مورد تارا
های آبستن بناز آن دورها بيشۀ تاک -از آن دورها/ /-چنان شهرناز اساطير -تو آن شب/»

واژة سرخ/ سپهدار معراج/  در آن شب که بر بام هر /!رسيدی... تو ای شهرناز اساطيرسبز/ فرامی
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باختری، «)رسيدی؟نت به تاراج/ از آن ناکجا تا کجا میرفت اگر کاروادرفشی برافراشت/ نمی
1388 :167) 

 -از نگاه شکل، نيمایی و از نظر نوع ادبی، غنایی با درونمایۀ عاشقانۀ اجتماعی« وارهغزل»
شده و شاعر  ضمن بيان عواطف  خورشيدی سروده 1355پایداری است. این شعر در سال 

است. ت جان و مال مردم افغانستان پرده برداشتهمصوني  عاشقانۀ خود، به گونۀ تلویحی از عدم
ای شهرناز در بخش نخست سرودة فوق از گونۀ تشبيهی و در بخش حضور سيمای اسطوره

ت ضمنی است؛ زیرا شاعر ضمن تشبيه معشوق خویش به شهرناز، دوم از گونۀ تلميحی بينامتني 
 است.وان او را بازآفرینی کردهرفتن کاردر بخش دیگر سرودة مزبور، روایت به تاراج

ة ضحاک در اشعار واصف تکرار ای به اندازاسطوره شخصي تپس از رستم، هيچ 
خود به خود  ،است؛ زیرا تشبيه ضمنی و آشکار ظالم به ضحاک و صفات اهریمنی اونشده
گاه از ستمگرانی جهان هيچ؛ چون که سازدپيشگان را برای مخاطب آشکار میت ستمماهي 

پایان است. واصف باختری در جاهای چون ضحاک خالی نبوده و دادخواهی راهی بی
از سنگ »چنانکه در شعر  است؛مختلف در دیوان شعر خود، به این سویۀ تقابلی اشاره کرده

یافتن زمامداری خواهد تا با یادآوری خاطرة پایانمی« راویان نسل گنداور»از  ،«و از آب
بر د و مردم را در برانوانای کاوة آهنگر، به زوال استبداد بپردازضحاک ستمگر به بازوی ت

 :دنشان بسيج و به مبارزه دعوت کناستبداد سياسی حاکم بر سرزمين
حاک یاد آرید/ این پيرنقاالن باری/ از مارهای شانۀ ض /!ای راویان نسل گنداور»

نند/ این مارهای شانۀ داها را نمیها و ارغوانآیين/ که حتا معنی یک سطر شعر آبرشک
 (.250)همان:...«  تاریخ/ چون مارهای شانۀ ضحاک از مغز شما سيرند و پروار

در سرودة فوق با منبع آن، از گونۀ « مارهای شانۀ ضحاک»ای رابطۀ روایت اسطوره
یت اساطيری مارهای شانۀ ت ضمنی است؛ زیرا شاعر ضمن اشاره به رواتلميحی بينامتني 

ب در این شعر، به بازسازی ون آشکار کردن حضور متن غایر، بدضحاک ستمگ
شاعر از اختناق  ،«از سنگ و از آب»است. در شعر های ضحاک تازی پرداختهستمگری

ر از فرجام ، با اشاره به داستان ضحاک ستمگکرده و از سوی دیگر حاکم بر سرزمينش یاد
 است.استبداد فراخوانده های مستبد سخن گفته و مردم را به مبارزه در برابرنظام

، قيام کاوه در برابر ضحاک ستمگر است. واصف مل یترین رخدادهای اساطير از برجسته
آميز، از مردمی که خاطرة قيام پيروزمندانۀ کاوه در با لحنی طعنه« نفرین»باختری در شعر 
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اند، وردهتسليم فرود آ مقابل ضحاک را فراموش کرده و در برابر استبداد سياسی حاکم سر
 :استانتقاد و از افتادن زمام امور کشور به دست ضحاکان ستمگر مویه کرده

آهنگران شهر شقاوت!/ آیا درون کورة روح شما هنوز/ یادی ز کاوه است؟/ جز »
 .(156)همان: « پرچمش خميدة تسليم/ بار دگر به شانۀ این نسل یاوه است؟

لی با درونمایۀ پایداری است. تغز  ،شناسیگونه نيمایی و از نگاه ،از نظر شکل« نفرین»شعر 
متن با پيش« نفرین»ای قيام کاوة آهنگر در شعر پایۀ نظریۀ ژنت، پيوستگی روایت اسطوره بر

ت ضمنی است؛ زیرا شاعر ضمن اشاره به داستان قيام کاوه، بدون آن، از گونۀ تلميحی بينامتني 
است. شعر روایت اساطيری را آشکار نکرده کاری و به دالیل ادبی، مرجع اینقصد پنهان

کنندة مبارزه در برابر ستمگران و نکوهشکنندة ستيز اجتماعی، دعوت به بيان« نفرین»
شدگان در برابر استبداد است. این شعر که خاطرة قيام پيروزمندانۀ کاوة آهنگر در برابر تسليم

خواهد تا ران میآميز از مقاومتگطعننی و با لحنی بيوراسب جادو را احيا کرده، به گونۀ ضم
 مبارزات خود را ادامه دهند. ، بدون هراسبا یادآوری این قيام اساطيری

 
ّگیرینتیجهّ-3

های شخصي تهای این پژوهش با موضوع بازخوانی نقش و کارکرد فراخوانی یافته
رویکرد بينامتنی  ای در شعر پایداری افغانستان، با تکيه بر اشعار واصف باختری و بااسطوره

 ژنت شامل موارد زیر است:
مدشاه پایداری در شعر معاصر افغانستان با مح  -توجه به اساطير با رویکرد سياسی -

پایداری افغانستان از کسانی  رسد و او در ميان شاعران جریان شعرباختری به اوج میواصف
هایش در سروده مل یهای که به سبب برخورداری از زبان روایی و نمادین، اسطوره است

 دهد. ترین ویژگی شعرش را شکل میپردازی مهمد و اسطورهنبازتابی گسترده دار
باختری به طرح اساطير برای تقویت مواضع حماسی و پایداری و گرایش واصف-

مخاطبان خود را به مبارزه در برابر استبداد  ،تحریک احساسات جمعی است. او با این رویکرد
های مربوط به خواند و در بازتاب درونمایهسياسی حاکم و نيروی متجاوز فرامی و اختناق

 طلبد.یاری می مل یمقاومت و پایداری از اساطير 
، مضامين و موضوعات فراوانی را با توجه به درونمایۀ مل یباختری به یاری اساطير  -

بينی رتش سرخ و پيشمقاومت و پایداری بازتاب داده که شامل موارد زیر است: تهاجم ا
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شکست ننگين آن، خيانت به رزمندگان، وضعيت نابسامان کشور و ارتباط آن با اعمال 
شدن های مادی و معنوی، کشتهارزش ۀرفتن همنادرست شاعر و مردمش، ویرانی و از ميان

و اختناق حاکم، فرجام ستم و زمامداران بازخواست جوانان برومند، استبداد سياسی بی
یافتن ، دعوت مردم به مبارزه عليه استبداد حاکم، اميد به بهبود وضعيت و پایانگرستم
داری ستمگران، نفاق و تفرقۀ ناشی از غرور و خودخواهی، توصيف شهادت و شهدا، زمام

 اجتماعی. -های داخلی و فساد سياسیکردن در جنگنکوهش رزمندگان به علت شرکت
خصوص ، بمل یهای اساطير شخصي تو  ایتباختری به بازپروری روتوجه واصف -

های برداری از ظرفيتهای رستم، سياوش، ضحاک و کاوه برای بهرهشخصي تتمرکزش بر 
های دهی جنبشای به منظور تشویق مردم به شکلهای اسطورهشخصي تحماسی روایات و 

 برای مبارزه در برابر استبداد داخلی و نيروی متجاوز است. مل یمقاومت 
ولی  شناختی دارد؛باختری ارزش زیبایی های اساطيری در شعرباآنکه بازتاب روایت -

پایداری است و همگی در راستای انتقال پيام  -کارکرد اساسی اسطوره در اشعار او، سياسی
 است.اجتماعی با رویکرد انتقادی به کار گرفته شده -سياسی
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