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  هاي فایزدشتی جلوه اساطیر در دو بیتی  
 

  com.yahoo@mortazavi.sfm*سیده فاطمه مهدوي مرتضوي

  بوشهرواحد  دانشگاه آزاد  زبان و ادبیات فارسیدانشجوي دکتري
  

  
 چکیده

او بـا بیـانی کلـی و دیـدگاهی دیگـر بـه        .خاصی دارنددر شعر فایز دشتی اساطیر جلوه و شکوه         
وي گـاهی فقـط اسـاطیر    . کند گوناگون یاد میشهای نگرد و از اساطیر مختلف با بیان     جهان می 

کند و گاه نیز به اسطوره سازي با کمـک حـوادث و شخـصیت          ملی و یا مذهبی کهن را بیان می       
اعم از اساطیر مذهبی و ملی پیش از اسالم       وي به اساطیر مختلف     . زندهاي غیر ایرانی دست می    

این مقاله با روش توصـیفی و تحلیـل       . و پس از اسالم و نیز اساطیر غیر ایرانی توجه داشته است           
هاى آن را در اشعار فایز دشتی، شـاعر بـزرگ بوشـهري،     محتوایی، میزان تأثیر اسطوره و بن مایه   

خـست، اشـعار فـایز مـورد مطالعـه و بررسـی،       ن. مورد کندوکاو و تجزیه و تحلیل قرار داده اسـت   
 رفتـه در ایـن اشـعار،    کـار بـه  هایی از اساطیر ایرانی، غیر ایرانـی و اسـاطیر مـذهبی        سپس نمونه 

هـاي  هـا حـاکی از آن اسـت کـه گـرایش      یافتـه . ه استاستخراج و مورد شرح و تحلیل قرار گرفت 
اي او بـوده و منظـور    خانـه ات مکتـب اي فایز، متأثر از مطالعۀ عمیـق شـاهنامه و تعلیمـ          اسطوره

فایز توانـسته   . نگارنده از نگارش این مقاله، نمایاندن جایگاه اساطیر و تأثیر آن در شعر فایز است              
کـار  هاي خود، نوع حماسه را به ادبیات غنایی وارد کنـد و اسـاطیر بـه             است در بعضی از دوبیتی    

وجود آمدن سبکی نو در دوبیتـی   آنها باعث بهکارگیريرفته در اشعار، با هدف قبلی انتخاب و به    
  .شده است

  
  
  
  

18/9/1397:                                 تاریخ پذیرش مقاله8/9/1397:تاریخ دریافت مقاله   
  

 واژگان کلیدي
  یفارس  شعر*

  ریاساط*  
  یتیدوب*  
 بوشهر* 

  یدشت زیفا* 
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  مقدمه
ترین هاي گوناگون تعریف شده است، اما کاملاسطوره داراي مفاهیم گوناگون است و به شیوه

اسطوره، نقل کنندة سرگذشت قدسی و مینوي است، «: گویدالیاده میتعریف ارائه شده توسط 
به بیانی . راوي قصه اي است که در زمان اولین، زمان شگرف بدایت همه چیز، رخ داده است

دولت سر و به برکت کارهاي نمایان و برجستۀ  کند که چگونه ازدیگر، اسطوره حکایت می
اي، نوع نباتی خاصی، جزیره: اجزایی از واقعیتیا فقط  موجودات مافوق طبیعی، واقعیتی

  )14: 1362، 1الیاده( ».انسانی و نهادي پا به عرصه وجود نهاده است سلوکی و کرداري
این تعریف الیاده تقریبا ً معنایی جهان شمول یافته و توسط مذاهب و مکاتب گوناگون و یا 

تواند به هر داستانی اطالق شود یبر این اساس اسطوره نم. محققان مختلف پذیرفته شده است
  . ؛ بلکه باید حتماً بیان مینوي و قدسی سر گذشتی باشد که پایه گذار امر یا اصلی است

هاي بعد مورد تقلید سایرین امر یا اصلی که توسط شخصیتی مقدس انجام گرفته و در دوره
سبت به سایر تعاریف همین تعریف با تمامیتی که ن. واقع و به عنوان الگو قلمداد شده است

ها و بنابراین در بررسی اسطوره در شعر نیز همین نشانه. دارد، در این اثر نیز پذیرفته شده است
ها را راجع به اسطوره پذیرفته و از این رو امور انجام شده توسط اولیا، پیامبران، امامان، نکته

یرا گستردگی ابعاد شخصیتی، فرشتگان و بزرگان را نیز نوعی اسطوره قلمداد خواهیم کرد؛ ز
برخورداري از عنصر قداست، قدرت اعجاز، مقبولیت عام و همگانی، همه از عواملی هستند که 

 الگو کنند وهاي قداست را دور منش و شخصیت برخی افراد به ویژه پیامبران ایجاد میهاله
  . گردندشدن و اسطوره بودن را موجب می
اند، با اند؛ ولی خاصیت ماورایی خود را حفظ کردهگون شدهدر طول زمان اساطیر گرچه دگر

 فراي، اسطوره را از اصول .روندجدایی ناپذیر آن به شمار میشعر پیوندي دیرینه داشته و اصل 
دنی . داندها پیوسته میشمارد و آن را با کهن الگوزیربنایی ساختار و قال بندي ادبیات برمی

  )44: 1383جواري،.(شمارندمی بیات را منتج و مستخرج از اسطوره هالوي استراوس نیز ادژورمون و 

دینی و مذهبی خود را از دست داده، تبدیل  به این صورت که سبب می شوند اسطوره کارکرد
اساطیر کال وراي ادبیاتند و ارزش اسطوره، ارزش  اما برخی معتقدند به یک داستان زیبا شود؛

                                                             
1 - Eliade, Mircea 
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اسماعیل ( .تجربۀ ادبی خاصی به شمار نمی رود هادبی خاصی نیست و درك یک اسطور
  )73: 1377پور،

ذهن شاعران را به خود مشغول کرده و در اشعار به صور گوناگون،  در هر صورت اساطیر همواره
  :هاي مختلف بوده استالبته شیوة ظهور آنها به گونه. اند نمود داشته

  
زیرا  شوند؛یط زمان و مکان باززایی میگاه اسطوره ها به نحوي جدید و متناسب با شرا -الف

مرزهاي  زمان، شکل و نقش و کاربرد ویژه اي دارد و در جریان زمان و در اسطوره در هر
نقش  هایی شود وخوش دگرگونیجغرافیایی و در میان مردمان گوناگون ممکن است دست

  .اي بپذیردتازه
  .بردمی قیقت نوعی تلمیح به کارگاه شاعر عین یک اسطوره را یادآوري کرده و در ح - ب

  )213: 1378سرکاراتی، (    
هایی که اسطوره پردازد؛هاي تاریخی میگاه نیز شاعر به اسطوره سازي با کمک شخصیت

قدرت انطباق پذیري با شرایط و تفکرات جامعۀ جدید را ندارند، جاي خود را به اساطیر جدید 
هاي تاریخی، گونه اي اساطیري به خود  شخصیتدر این گونه اسطوره سازي غالباَ. می دهند

 )73: 1377اسماعیل پور،. (گیرند و به صورت نمونه و الگوي عصر نوین درمی آیندمی
در این بین، اساطیر ممکن است مربوط به کشور و مذهب شاعر باشند و گاه نیز از وراي مرزها  

ها از شود که در اسطورهده میگاهی مشاه. آمده و ذهن شاعر را به خود مشغول کرده باشند
  . رمانس استفاده شده است

ها و  هاي خیالی منظوم و منثور را که شرح حادثه هاي نخستین میالدي، قصه در قرن«
هاي  هاي عجیب و غریب، ماجراهاي شگفت انگیز، عشق هاي غیر عادي، صحنه شخصیت

). 406: 1380ایرانی، .(»دمی نامیدن»رمانس«احساساتی و پرشور و اعمال سلحشورانه بود، 
هاي  ها یا ضدارزش هاي رمانسی مظهر یکی از قشرهاي اجتماعی یا نماد یکی از ارزش شخصیت

هاي مختلف،  اي براي موقعیت کنند، یا بهانه جامعه و زمانه خاصی هستند که در آن زندگی می
  .از بالهت آمیز و طماعانه گرفته تاعاشقانه و مفرّح هستند

اي  هاي اصیل زاده هاي خیالی است که جنبه سرگرم کننده دارد و به قهرمان قصهرمانس بیشتر 
اند و به ماجراهاي عاشقانه اغراق  هاي زندگی روزمره به دور بوده یابد که از واقعیت اختصاص می
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زدند و با جادوگران و  آمیز، دلبسته و در راه رسیدن به محبوب، به اعمال جسورانه دست می
  .جنگیدند یر میهاي شر شخصیت

نام . رمانس به ندرت داراي محتواي اخالقی و تعلیمی است و به کلی متفاوت از اسطوره است
هاي خیر و شرّ بوده و هر  هاي اصلی آن نام هاي رمانتیسم قهرمانان و شخصیت شخصیت

هاي دوره رمانس و افسانه، نام گذاري  در داستان. کند شخصیت، متناسب با نام خود عمل می
هاي  طور مستقیم به ویژگییعنی نام، عنوانی بود که به یا تمثیلی بود،ه طریق مستقیمب

  .کرد شخصیت اشاره می
بوجود آمد و در قرن دوازدهم در » هزار و یک شب«هاي  تحت تاثیر قصه» رمانس«شکل 

- د بهدر ابتدا شعر روایتی بود و بع» رمانس«. هاي دیگر راه یافت فرانسه رونق گرفت و به کشور
توان گفت که رمانس جامع بین در پایان می. تدریج به نثر گرایید و عمومیت بیشتري یافت

  .عشق و حماسه است
  بیان مسئله

هاي جهان اطراف   که انسانها براي پدیده فرزند زمانی. سطوره فرزند دوران کودکی بشر استا
  .ساختندگونه میهاي آرمانخویش داستان

تراشد و به این ترتیب هاست که براي رویدادها علت و انگیزه میاناسطوره حاصل تخیل انس
اي از حقیقت ها به آرزوهاي خود جامه دهد و همچنین با اسطورهها پیوند میتخیل را با واقعیت

  .پوشاندمی
. هاي خاصی دارند که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است ، اسطورههمۀ تمدنهاي بشري

هاي مشترکی با هم دارند و از جمله دآگاه جمعی بشر است؛ زیرا جنبهاسطوره، زادة ناخو
مانند اسطورة آفرینش، نخستین انسان، زن، مرگ، پایان . ویژگی آنها مقدس بودنشان است

که میان ... جهان، بهشت و هزاران اسطورة دیگر دربارة انسانها، جانوران، گیاهان، جمادات و
. تبلور اساطیر بیش هر چیز در هنر و ادبیات بوده است. دها مشترك هستن بسیاري از فرهنگ

استفاده از اسطوره در شعر،  .شود  پردازي بیشتر در شعر نمایان می در ادبیات ایران نیز اسطوره
ها و  هاي رازآلود اسطوره شوند از جنبه ها بازتابی زیبا می کند و این واژه ها را بارور می واژه

بازتاب . ین شعر جایگاه مناسبی براي خلق و بازآفرینی اسطوره استهمچن. اي باورهاي اسطوره
ویژه در قالب صنایع شود، به ها در آثار شاعران دیده میاساطیر و بازآفرینی آنها در همۀ دوره

شاعر  بینی  بدیعی مانند استعاره، تشبیه و تلمیح، که اغلب، این بازتاب ارتباط مستقیم با جهان
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همان صورت ثابت و باستانی، بدون  گاه شاعر، اسطوره را به . این عناصر داردو توانایی بالقوة 
شخصی و اجتماعی خویش، آنها را   هاي گاه با توجه به انگاره کند و دخل و تصرف وارد شعر می

ها الهام بخش  در واقع اسطوره. کرده، تصویر جدیدي از آن اسطوره ارائه می دهد بازآفرینی
هاي  ها در تصویر سازي و آفرینش اند و پویایی برخی اسطوره یخ ادبیات بودهشاعران در طول تار

  .فایز نیز موثر بوده است
ها به این پرسش شود پس از بررسی انواع اساطیر در اشعار فایز،  در این پژوهش کوشش می

   :پاسخ داده شود
  جایگاه اساطیر در شعر فایز چیست و چقدر از آنها متأثر بوده است؟

 ها در شعر فایز، چه بازتاب و نمودي در سطح شعر فارسی داشته و دارد؟ زترین اسطورهبار
  پیشینۀ تحقیق

هاي مهد اساطیر است و ادبیات فارسی و در راس آن شاهنامۀ فردوسی،  ایران یکی از سرزمین
از این جهت . هاي گوناگونی از اسطوره و نمادهاي اساطیري را بازتاب داده است جلوه

هاي گوناگون با  هاي بسیاري در این زمینه انجام گرفته است که برخی از آنها از جنبه پژوهش
. موضوع این پژوهش مرتبط بوده و به عنوان منبع و پیشینۀ قابل استفاده و طرح هستند

کار رفته در اشعار فایز، به طور مستقل پژوهشی صورت اگرچه در موضوع شناساندن اساطیر به
  :توان برشمرد  از جمله منابع و مقاالت مرتبط با این پژوهش، موارد زیر را میاما. نگرفته است

هاي مربوط به  کتابی است شامل شرح اسطوره: »تاریخ اساطیري ایران«) .1395(آموزگار
 .آفرینش که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است

که از منابع مورد استفاده در  انیاییشناس روم از اسطوره: »اندازهاي اسطوره چشم«).1392(الیاده
  .نظري این پژوهش است مباحث

  .»اسطوره در شعر حمید مصدق«).1391(حسن زاده میرعلی و حسینی کلباسی
بررسی اسطوره و انواع آن در شعر معاصر، با نگاهی به «).1391(سلمانی نژاد مهرآبادي و سیف

  .»شعر موسوي گرمارودي
شامل معرفی و شرح : »ها در ادبیات فارسیوارهو داستانفرهنگ اساطیر «).1388(یاحقی

این کتاب نیز از منابع مورد استفاده در متن پژوهش . ها در ادبیات فارسی است اسطوره
  .باشد می
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  اهداف تحقیق 
هاي خاص دارد، انجام این تحقیق  اي جلوهکه در شعر فایز نمادها و نامهاي اسطوره از آنجا 

یا و تأثیرات سبکی در حوزة ذهن و زبان فایز دشتی الزم و ضروري براي روشن شدن زوا
آن جنبۀ ارجاعی براي پژوهندگان ادبیات و شعر استان بوشهر  که نتیجۀ تحقیقی . نماید می

  .خواهد داشت
  بررسی اساطیر در دو بیتی هاي فایز

مسی  هجري ش1209 هجري قمري برابر با 1250محمدعلی دشتی متخلص به فایز در سال 
 هجري قمري برابر با 1330بوشهر متولد شد و در تاریخ   در کردوان، یکی از روستاهاي دشتی

فایز براي بیان مضامین و احساسات .  هجري شمسی در سن هشتاد سالگی درگذشت1289
عاشقانه و پرسوز و گداز خود، قالب دوبیتی را برگزید و در این قالب چنان موفق ظاهر شد که 

هاي فایز در تعداد دوبیتی. آیدگوي فارسی به حساب می طاهر، دومین شاعر دوبیتیبعد از بابا
هاي فایز به کوشش مجموعه ترانه. هاي چاپ شده و منسوب به او، متفاوت استمجموعه

 ذکر کرده 494 قرار گرفته است، تعداد دوبیتی ها را  عبدالمجید زنگویی که در این مقاله منبع
ها در این مجموعه هاي مقالۀ حاضر، شمارة دوبیتی در ارجاع دوبیتیشمارة مندرج.( است
 ).است
. ها را یافت توان رد پاي اسطوره فایز هم، مانند اشعار دیگر شاعران، میهاي  دوبیتیدر 

. کند اي و معاشرتش با علماي مذهبی وي را با احادیث و روایات آشنا میخانهتحصیالت مکتب
هاي او بیانگر این است که شاهنامه را خوانده و با سیاري از دوبیتیاز طرف دیگر  مضامین ب

ها و اساطیر و قصص و روایات است  توجه و توسل به افسانه«. هاي آن آشنا بوده استداستان
چه، دل و . کند که روح سرکش فایز را آرامش می دهد و اشتیاقش را هر چه بیشتر سیراب می

ها پناهنده شود و  پرشور را چاره اي نیست جز این که به افسانهاي چنین دین باخته و سودازده
تر و دریاوارتر از شاهنامه  بیان مطلب کند بر وفق اندیشه و در این زمینه چه منبعی عظیم

فایز براي بیان این شیفتگی و شوریدگی و به تصویر کشیدن ) 68: 1387زنگویی (».استاد توس
و در این میان، هم اساطیر و  گیردها کمک می و داستانآن، مانند شاعران دیگر، از اساطیر

  .کند هاي غیر ایرانی استفاده میها و داستانگزیند و هم از اسطورههاي ایرانی را برمیداستان
هاي  هاي ایرانی، اسطوره ها را در شعر فایز به سه دستۀ اسطوره توان اسطوره بنابراین می

  .قسیم کردهاي دینی ت ایرانی و اسطوره غیر
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  هاي ایرانی اسطوره
هاي ها، جنگل، کوههاي پر برف و دره سرزمین بیابان. بزرگ است ایران قلمرو تضادهاي «

هاي گوناگون آن ویژگیهاي جغرافیایی در فرهنگ این سرزمین موثر و فرهنگ... سرسبز
گ مردم و باید توجه داشت گسترة غنی شعر، فرهن... هاي متفاوتی را شکل داده استاسطوره
  )31: 1385 2هینلز(».هایی است که از دیرباز بر باورهاي مردم این سرزمین تاثیر نهاده استاسطوره

آید که او با شاهنامه به عنوان یکی از مهمترین منابع اساطیر هاي فایز چنان برمیاز  دو بیتی
أثیرپذیري در ذهن ایرانی آشنا بوده و تحت تأثیر اشعار فردوسی قرار گرفته است؛ اما این ت

اي خشن و رزمی، کند و در آسیاب تخیل او حماسه با روحیهعاشقانۀ فایز جلوة دیگري پیدا می
  .شودنرم و عاشقانه می

جوید و دل خود را به  بهره می» رستم، سلم، سیاوش، فرنگیس، افراسیاب«هاي  وي از اسطوره
دان جنگ است، دل او نیز در تالطم و طور که رستم در کارزار و می همان. کند رستم تشبیه می

هاي خود را از این  در این دوبیتی، فایز از داستان سیاوش بهره برده و وجه تشبیه. عتاب است
شود سیاوش مورد ظن هاي گرسیوز سبب میچینیسخن. داستان استخراج کرده است

 و دختر افراسیاب، کند، اما فرنگیس، همسر سیاوش گیرد و افراسیاب قصد کشتن وي را می قرار
شود و رستم با حمله به توران، انتقام در نهایت سیاوش کشته می. کند وي را به فرار تشویق می

فایز با اشاره به این داستان و کاربرد تشبیهی آن، تصویري زیبا . گیردخون او را از افراسیاب می
  .از عشق پرسوز و گدازش ترسیم کرده است

  

  )26: 1387فایز(

                                                             
2- Hinnells, John R 

  ب استدل من همچو رستم در عتا
 

  چو توران ملک سلم از او خراب است 
 

  رقیب گرسیوز و فـایـز سیـاوش
 

  فرنگیس عشق و دل افراسیاب است 
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خورد، اشکبوس کشانی است که با که نامش یک بار در اشعار فایز به چشم می اسطورة دیگري
 خاقان چین را همراهی کرد و بود که در هاماوران، سپاه  اشکبوس دالوري. کند رستم نبرد می

 .در جنگ با ایرانیان، به دست رستم کشته شد
بیند که اسیر و کشتۀ  اشکبوس مین فایز با تشبیه معشوق خود به رستم دستان، خود را همچو

  . معشوق است

  )125: 1387فایز (
هاي شاهنامه، رستم، معروفترین شخصیت اسطورهاي  باید توجه داشت که در بین اسطوره

. ایرانی که نماد قدرت و شجاعت و شکوه است، بیشترین توجه شاعر را به خود جلب کرده است
ت مورد از رستم با القاب گوناگون اي، هفشاهنامه   اسطورة24این در حالی است که در بین 

رستم در سفر به . خوردخوان نیز دو مورد به چشم میاستفاده کرده است و همچنین نبرد هفت
هاي زیادي رو به رو  مازندران از هفت مهلکه گذشته است و در این سفر پر مخاطره با دشواري

خوان تشبیه  به نبرد هفتفایز نیز درد  فراق و سختی هاي رسیدن به معشوق را . شده است
 .کند می

  )212: 1387فایز(
هاي شاهنامه اي هستند که شاعر دو بار در اشعار خویش مورد  بیژن و منیژه از دیگر اسطوره

بیژن پسر گیو گودرز، به فرمان کیخسرو براي دفع گرازان رهسپار . ار داده استاستفاده قر
منیژه با . رود او با فریب همراه خود، گرگین، به بزمگاه منیژه دختر افراسیاب می. شودارمان می

شود افراسیاب از دلباختگی آنان مطلع می. بندد و او را به توران میبرد دیدن بیژن به او دل می
سپس رستم . پردازداما منیژه پنهانی به تیمار او می. کشدن را درون چاهی به بند میو بیژ

 تا 239: 1388ك یاحقی .ر.(دهدشود و بیژن را از چاه نجات میبراي نجات او عازم توران می

  بتا زلف تو سر از سرکشان برد
 

  به میدان گوي حسن از مهوشان برد 
 

  بت فایز چو رستم بود دستان
 

  در میدان، کشانی ره کشان بردکه  
 

  مسلسل حلقه حلقه روي دلبر 
 

  همچو عنبر  دو گیسویش فتاده  
 

  دل فایــز فشرده تــار زلفش 
 

  چو رستم در نبرد هفت پیکر  
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گوید و وي را مایۀ رهایی از غم و تنهایی  فایز در این ابیات با معشوق خود سخن می  )240
 .داند می
  

  )235: 1387فایز(
بهمن یکی از چهار پسر اسفندیار . کند در جایی دیگر شاعر، بیژن و منیژه را با بهمن همراه می

اسفندیار پس از تیر خوردن، او را به رستم سپرد که به «. است که در زابلستان همراه او بود
همان ترتیب که به سیاوش، آیین رزم و بزم و پادشاهی را آموخت، بهمن را نیز تعلیم 

رستم با آن که برادرش زواره با پرورش بهمن همداستان نبود و «) 234: 1388یاحقی (».دهد
همن را نزد خود برد و هنرها اندیشید که از وي به زابستان بد خواهد رسید، بمی

بهمن پس از گشتاسب به سلطنت رسید و با ) 223: 1379رستگار فسایی (».آموخت
فایز با تشبیه خم ابروي یار به برندگی . لشکرکشی به زابلستان، اتتقام خون پدر را ستاند

خواهد  کشد و می هاي او به تیرهاي رستم، زیبایی معشوق را به تصویر می شمشیر بهمن و مژه
  .چون بیژن در بند عشق  یار گرفتار شود

  )314: 1387فایز     (
.  نبرد او با رستمکه فایز در اشعارش به کار برده، اسفندیار است و  اي شاهنامه  دیگر اسطورة

 103او در بند . اسفندیار، شاهزادة ایرانی، پهلوان، گسترندة دین بهی و پسرگشتاسب است
  )500: 2 ج 1394یشتها .(فروردین یشت ستوده شده است

زردشت ) 273: 1381ك بهار.ر.(یاد شده است» یل دلیر«از اسفندیار در یادگار زریران با صفت 
ي اسنفدیار در غلبه بر ارجاسب تورانی و تبلیغ دین زردشت، او را به پاس خدمات و پهلوانی ها

اسفندیار با وعدة تاج و تخت از طرف پدر، روانه .  پذیر ماندرویین تن کرد، اما چشمان او زخم

  بتا بیژن صفت در چه گرفتار
 

  مـنیـژه وار اگــر هستی وفادار  
 

  کمند زلف بگشا چون تهمتن 
 

  تو فایز را ز چاه غم برون آر  
 

  خم ابروست یا شمشیر بهمن 
 

مژه یا  نیزه  یا  تیر  تهمـتن   
 

بت فایز منیژه سان به یک بار  
 

به چاهم درفکن مانند بیژن   
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گیرد،  که رستم می در تمام این جنگ شگفت، دشوارترین تصمیمی . شودجنگ با رستم می
دهد و رستم با تیري  ف اسفندیار را به وي نشان میزال نقطه ضع. کشتن اسفندیار است

فایز با استفاده از این . دهد گیرد و به زندگی وي خاتمه می هاي اسفندیار را نشانه می چشم
کند و دل خود را شبیه به اسفندیار  اسطوره، به جدایی سخت و دردآورش از معشوق اشاره می

گذارد که پایان آن جز دوري و  دم در راهی میاش ق داند که بر خالف میل باطنی تن می رویین
  .عذاب نیست

  )350: 1387فایز (
است که در نهایت در پیوند زال و رودابه، این عشق براي نشان دادن همان تضاد اجتماعی «

اي است براي پیدایش باید به وحدت برسد و وحدتی که گویی این رابطه نیز خود زمینه
شبی رودابه . شودزال گرفتار عشق رودابه، دختر مهراب کابلی می) 139: 1393مختاري (».آن

 کمک زال با بوسه بر موي رودابه، به. آویزد گشاید و از بام کاخ می زلف کمندآساي خود را می
فایز با استفاده از این اسطوره، با . بوسد رود و تمام شب محبوب خود را می آن از دیوار باال می

کند تا دیدار عاشقانۀ زال و رودابه براي او و  تمام جان اشتیاق دارد که دست تقدیر یاري 
  . معشوق او نیز اتفاق بیفتد

  )489: 1387فایز (
رود و از شیرین، خسرو، فرهاد، شبدیز  هاي عاشقانۀ نظامی می  شاعر این بار به سراغ اسطوره

خسرو پرویز از مشهورترین شاهان ساسانی، به شکوهمندي و جالل . آورد سخن به میان می
 معشوق و زن خسرو بود و عشق افسانه اي آن دو به هم ، همراه با رقابت شیرین،. روف استمع

طبق مستندات تاریخی، شیرین . فرهاد کوهکن، از زیباترین داستانهاي عاشقانه درایران است

دال دیدي جدایی زیستی تو  
 

نه فوالدي نه سنگی، چیستی تو    
 

نمردي از خدنگ رستم هجر   
 

  اي رویین تن، آخر کیستی تو نه 
 

اگر امشب کند اقبال یـاري   
 

   حصاري به دست آرم من آن ماه 
 

چو رودابه کمند زلف مشکین    
 

  کاري  کند فـایز جـزایـش بـوسـه 
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شخصیتی واقعی است که نزد خسرو داراي منزلتی ویژه بود و در وجود او نفوذ بسیار 
 ) 618: 1368 3نك کریستن س.ر.(داشت

فایز خود را به فرهاد . همچنین خسرو اسبی به نام شبدیز داشت که بسیار مورد عالقۀ او بود
کند که در مقایسه با خسرو پرویز به وصال معشوق قدیمی خود نرسید و  کوه شکن تشبیه می

  . داند درد جانکاه دوري از او را مانند لگدمال شدن با سم شبدیز می

  )365: 1387فایز (
 

موجود متوهم «. است» پري«خورد،  بیشتر از همه به چشم می که در اشعار فایز  اسطورة دیگري
 که اصلش از آتش است و به چشم نیاید و غالبا نیکوکار است به عکس دیو که بدکار صاحب پر

درآیین مزدیسنا، پري به عنوان یکی از مظاهر شر و از جمله دامهاي ) دهخدا، ذیل پري(».باشد
موجوداتی پلید و فریبکار، همردیف دیوها و . اهریمنی معرفی و از آن به زشتی یاد شده است

مروزه مفهوم آن در زبان فارسی، بازماندة برداشتی کامال متفاوت از کلمه پري در اما ا. جادوان
ادب فارسی است که آن را موجودي خجسته، شکوهمند و از جنس زن اثیري، سرشار از جمال 

دربارة فزونی ) 2 تا 1: 1378ك سرکاراتی، .ر.(اندو زیبایی، در مقابل دیو و اهریمن پنداشته
با او  بندد و پنهانی  به پریزادي زیبارو دل می گویند او در جوانی  ر فایز میکلمۀ پري در اشعا 

بندد که این رابطه نهانی را فاش نسازد و با کسی در  فایز عهد می. کند رابطۀ عاشقانه برقرار می
گیرد و در پاسخ زنش که کم و بیش از  اي بین فایز و زنش درمی میان نگذارد؛ روزي مشاجره

 : کند شود، معشوق پریزاد خود را چنین وصف می ر میماجرا باخب

                                                             
3 -Cristen sen.Arthur 

نگیز کرده    مکحل چشم شورا
 

  چو شیرین عشوه با پرویز کرده  
 

تن  فایز  چو فرهاد کمرکن     
 

  لگــدکوب سم شبدیز کرده  
 

  بی نیاز است  تو خوبی، او ز خوبی 
 

  تو سروي آن پریرخ سروناز است  
 

  مـرنج  از راستـی  دلـدار  فـایـز 
 

  تو بازي آن نکورخ شاهباز است  
 )57: 1387زیفا(                                
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در نجوم کهن، مشتري را سعد «. از خدایان باستانی است) دناهی(اسطورة ایرانی دیگر زهره 
هره را سعد اصغر که داللت دارد بر تأنیت و خنثی بودن و حسن وجه و فرح و زنامند و اکبر می

شادي، و در اصطالح، کوکب اهل طرب و ستارة مخصوص زنان و مخنثان و ظرفا و اهل زینت و 
: 1388یاحقی(».سخریه به او اختصاص داردتجمل است و لهو و طرب و عشق و ظرافت و 

تجسم او در آبان یشت، زنی است جوان، «. اندزهره را ایزد بانوي آب یا آناهیتا نیز نامیده) 432
خوش اندام، بلند باال، زیبا چهره با بازوانی سفید و اندامی برازنده، کمربند تنگ بر میان بسته، 

در گوش، تاجی با صد ستاره، هشت گوش بر سر، با طوقی زرین بر گردن، گوشواره چهارگوش 
فایز معشوق را )  25: 1395آموزگار (».هایی درخشان در پا با باال پوشی زرین و پرچینکفش

 .  کند داند که با طلوع خود، سیاهی هجران را به روز روشن تبدیل میچون  زهره می

  )109: 1387فایز(
هما و  گیري از آرایۀ ایهام تناسب، اشاره به حیوان اسطوره اي هما و هم به افسانۀ  فایز با بهره

دة البته توجه شاعر، با توجه به تناسب هما و استخوان و دام، بیشتر به پرن. همایون داشته است
اي است که گاه از آن با نام مرغ سعادت هاي مردمی، هما مرغ فرخندهافسانه در«. هما است

اگر سایۀ او بر کسی افتد او را سعادتمند و اگر بر تارك کسی نشیند او را به . شودنیز یاد می
در بهرام یشت آمده است اگر کسی استخوان یا پري از ) 443: 1385هینلز (».شهریاري رساند

ین مرغ با خود داشته باشد، شکست او غیرممکن بوده و آن شخص داراي شکوه و احترامی ا
همچنین اعتقاد بر این بود که هما مرغی است ) 535: 2 ج1394ك یشتها .ر.(بسیار خواهد شد

فایز باز هم اشاره به معشوق خود دارد و هماي خوشبختی را بودن با او . آزارخوار و بیاستخوان
 . داند می

  )467: 1387فایز(

  سحر چون زهره از مشرق برآمد 
 

   نگارم همچو مه از در درآمد 
 

  ز فیـض  مقــدم  دلـدار  فـایـز 
 

  بحمداله شب هجران سرآمد  
 

  هماي دولت ار افتد به نامم 
 

  جهان سکه زند از نـو به نامـم  
 

  برآرد استخوان از سینه فایز 
 

  که تا گردد همایون مرغ، دامم  
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- مهرگیاه، گیاهی است به شکل دو انسان نر و ماده که دست در گردن یکدیگر، به هم پیچیده
ومرث پس از در اساطیر کهن هست که از نطفۀ کی«. انداند و پاها را در یکدیگر محکم کرده

بهار نظر داده . مرگ، آبی بر زمین ریخت که دو گیاه از زمین رست، به نامهاي مشی و مشیانه
  از شیرة مهرگیاه براي رام ) 796: 1388یاحقی (».گیاه ریواس از جنس همین مهرگیاه است

  زیفا شعر در یرانیا ریاساط. 1 شماره جدول
 فایز با استفاده از این اسطوره، باز هم .شده استکردن قلوب و جلب دوستی استفاده می

کند  شود و در واقع خود را به مهرگیاه تشبیه می وفاداري عمیق خود به معشوق را یادآور می
 . گردد که بعد از مرگ، عشق و عالقۀ او به محبوب سبب روییدن مهرگیاه از تربتش می

  )222: 1387فایز (
  ایرانی هاي غیر اسطوره

. ایرانی است هاي غیر خورد استفاده از اسطوره که در اشعار فایز به چشم می هایی یکی از شاخصه
ل آن خورد و شاید دلی بیشتر به چشم می» مجنون«هاي انسانی غیرایرانی،  از بین اسطوره

که از استفادة  تعبیر دیگري . همذات پنداري فایز و ناکامی در رسیدن به معشوق خود است 
هاست که نمادي از عشق خود فایز  توان کرد، عشق پاك آنفایز از اسطورة لیلی و مجنون می
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  ز هر دلجو مجو رسم وفا را 
 

  ز هر آهو مجو مشک خطا را  
 

   فایز جو وفا کز بعد مردن ز
 

  دمد از تربتش مهرگیا را  
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  )226: 1387فایز(
خواهد عشق  کند و در کمال نامیدي از وصال، از او می فایز معشوق خود را به لیلی تشبیه می

 .دیگري جز فایز در دلش نپروراند

  )292: 1387فایز(
که شاعر استفاده کرده، ماجراي ذوالقرنین یا همان اسکندر  هاي غیر ایرانی یکی دیگر از اسطوره

چون ذوالقرنین همه جهان بگرفت وقتی «. و گذر از ظلمات و پیدا کردن آب حیات است
واي از مرگ که آخر : افتاد ملک را؟ گفتچه : گفتند. نشسته بود از مرگ یاد کرد، زار بگریست

. گشت تا بتواند خود را از مرگ دور کند ايو به دنبال چاره) 54: 1364صفوي (».می باید مرد
فایز با استفاده از این اسطوره، از جدایی و دوري از . دست آوردن آب زندگانی نبودچاره جز به

تالش و اشتیاق، باز هم از  کند که با همۀ گوید و خود را به اسکندر تشبیه می معشوق سخن می
 .ماندهمان آب حیات است، باز می وصال معشوق که

  

   )283 : 1387فایز(
  
  
  

  غم دنیا خورم با حسرت یار 
 

  و یـا گریـه کنـم مـن  بـا  دل  زار  
 

  انه فایز همی ترسم شود دیو
 

  چو مجنون رو نهم بر دشت و کهسار  
 

  بت لیـلی وشم خورشید عالم 
 

  مه برج حیا بانوي اعظم 
 

  تو بعد از فایز شیرین زبانت 
 

  مشو با مردم ناجنس محرم  
 

  سراغ جان جانان از که پرسم 
 

  نشان ماه کنعان از که پرسم  
 

  چو اسکندر به ظلمت رفت فایز 
 

  گذار آب حیوان از که پرسم  
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   شعر فایزاساطیر غیر ایرانی در. 2جدول شماره 
 
 
 
  
 
  
  
  
  دینی هاي سطورها

از ، باورهاي دینی انسان نخستین«. اساطیر در میان پیروان مختلف ادیان جایگاه ویژهاي دارند
عیل اسما(».گیردگردد و بعدها در زمانهاي متأخرتر، به گونۀ ادیان شکل میاسطوره ها آغاز می

  )14: 1387پور
. ها آمیخته شده استزندگی برخی از پیامبران چه در زمان حیات، چه پس از مرگ، با اسطوره

مقدس بودن پیامبران، ابعاد وسیع شخصیت و مقبولیت آنها در دید عموم مردم، سبب شده 
  .   اي از اساطیر قرار گیرنداست در هاله

 و هبوط او از بهشت )ع(رش به کار برده، حضرت آدمکه فایز در اشعا هاي دینی یکی از اسطوره
 و حوا به فریب ابلیس در )ع(طبق آیات قرآن کریم در سوره هاي بقره، اعراف و طه، آدم. است

دست بردند و به ) شجرة ممنوعه، درخت معرفت نیک و بد(هیأت مار، به میوة درخت زندگی 
لد برین خود را بودن با معشوق و جدایی از فایز خ. دلیل ارتکاب این گناه از بهشت رانده شدند

همذات ) ع(در واقع فایز با حضرت آدم . دانداو را رانده شدن از بهشت و افتادن به دوزخ می
  . داند کند و درد و رنج جداییاش را مانند هبوط آدم از بهشت می پنداري می

  )7: 1387فایز(
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  بودیم جا  مرا خلد برین دي
 

  کنونم دوزخ است امروز ماوا  
 

  ده دي، نماند فایز امروز نمان
 

  خدا داند چه باشد حال فردا  
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گوید  که می بیند تا جایی فایز با تلمیح به این داستان قرآنی، غم و اندوه خود را بسیار عمیق می
 .اندبه یقین هنگام آفرینش، خاکم را با آب غم و اندوه، آمیخته

  )287: 1387فایز (
 و )ع(خضرهاي دینی مورد توجه فایز قرار گرفته است، حضرت  که در اسطوره مورد دیگري

با وي  )ع( و الیاس)ع(در سفر اسکندر به ظلمات و یافتن آب زندگانی، خضر.  است )ع(لیاسا
بادیه  به سوي ) ع(خضر. یابند نوشند و حیات جاودان می آنها از آب زندگانی می. شوند همسفر می

گمراهان و  براي راهنمایی  اولی  .گردد  به جانب دریا روان می)ع(رود و الیاسو صحرا می
 )464تا  463: 1353ك بلعمی.ر.(ها براي نجات غرق شدگان و هدایت کشتی دومی

  )95: 1387فایز(
و ماجراي سرد شدن آتش بر او به خواست خداوند را نیز در اشعارش ) ع(فایز، حضرت ابراهیم

کند و با رفتن در دل آتش عشق،   تشبیه می)ع(او خود را به حضرت ابراهیم. انعکاس داده است
 .خواهد آتش هجران را بر او سرد کند از معشوق خود می

  )142: 1387فایز(
روایت بناي . گوید سخن می) ع( به دست ابراهیم) ع(ی شدن اسماعیلفایز در جاي دیگري از قربان

فایز . در باب او مشهور است و درقرآن نیز ذکر شده است) ع(کردن اسماعیل خانه کعبه و قربانی
کند که با کمال میل حاضر است در راه معشوق و به خواست  تشبیه می) ع(خود را به اسماعیل

  در این دنیا بسی اندوهناکم 
 

   مـردن نباشد هیچ بـاکـم کـه از 
 

  یقـین روز ازل تـقدیر فـایز 
 

  به آب غم عجین گردیده خاکم  
 

  شینم در امان باد بت زورق ن
 

  خدایش از بالیا حرز جان باد  
 

  به دریا باد فایز، یارش الیاس 
 

  به صحرا خضر با وي همعنان باد  
 

  صنم عشق تو همچون نار نمرود 
 

  مرا در منجنیق عشق  فـرسود  
 

  خلیل آسا  رود  فایز  در آتـش 
 

  برد، کن زود  تو قل یا نار کونی  
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تر براي اسک حج نیز تلمیح دارد تا بتواند هجران خود را ملموسبه من او حتی . او قربانی شود
 .مخاطب به تصویر بکشد

  )324: 1387فایز(
 براق و به به نام معراج است که سوار بر اسبی در شب ) ص( اسطورة دیگر اشاره به پیامبر اکرم 

را ) ص(فایز در این بیت با استفاده از تشبیه تفضیل، جایگاه واالي پیامبر. شودرفرف میروایتی 
 .داند شایسته رفتن به معراج  نمی) ص(کس را جز پیامبر هیچ که  به تصویر کشیده است؛ چنان

  )145: 1387فایز (
صبر مثال .  است)ع(حضرت ایوب برد؛ که فایز در اشعارش از آن بهره می اسطورة دینی دیگري 

 اهد مرهمخوگیرد و این بار خطاب به معشوق، از او می  مورد توجه شاعر قرار می)ع(زدنی ایوب
 . را ندارد)ع(دوري و فراق را بجوید؛ زیرا فایز حوصله و صبر ایوب زخم 

  )147: 1387فایز (
او به . افتد در کوه طور اتفاق می)ع( موسیطبق آیات قرآن، سخن گفتن خداوند با حضرت

روز چهلم پس از . گیردکند و روزه میفرمان الهی در دامنۀ کوه طور چهل روز عبادت می
 . رودگشودن روزه، به میقات می

  خیال کشتن من داشت جانان 
 

  کدامین سنگدل کردش پشیمان  
 

  ندانست عید فایز آن زمان است 
 

  که گردد در مناي دوست قربان  
 

به صعوه منصب بلبل ندادند  
 

   شمیم گل  نـدادند به  نیلوفر 
 

  چرا فایز به جز اوالد هاشم 
 

  کسی را رفرف و دلدل ندادند  
 

  به محبوبی ندارد  وفا دخلی 
 

  جفا هم بیش از این خوبی ندارد  
 

بتا زخم دلم را مرهمی نه  
 

   فـایز  صبـر  ایـوبـی   ندارد  که 
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: 1386نیشابوري (» .چون رسید بدان جاي که فرمان بود، حق تعالی کالم خود بشنوانیدش«
 )ع(،  از تکلم حضرت حق با موسی)ص(م و منزلت پیامبر اکرمفایز ضمن اشاره به مقا) 211

  . گوید سخن می

  )155: 1387فایز(
 بلقیس، هدهد و آصف بن ، )ع(هاي دینی مورد استفاده فایز، حضرت سلیمان  دیگر اسطوره

 سورة نمل، هدهد، غیبت خود را با سفر به سرزمین سبا و دیدن 24 و 23در آیات . برخیاست
   که دربار با شکوهی دارد و به جاي پرستش خداي یگانه، خورشید را ) بلقیس(حکومت زنی

یا را  سورة نمل آصف بن برخ41 و 40همچنین در تفسیر آیات . کند می پرستند؛ توجیه می
کنند که علم کتاب نزد وي است و به تعبیري اوست که تخت سلطنت  مردي توصیف می

فایز با . آوردمی )ع(بلقیس را در یک چشم به هم زدن از سرزمین سبا به درگاه حضرت سلیمان
کند که به دیار یار رفته و فکر و  هدهد تشبیه می به این داستان قرآنی دل خود را به تلمیح 

- همچنین دل خود را در مصرع دیگر مانند آصف می.  به دنبال اوست)ع(چون سلیمانخیال او 
 .دست آوردن معشوق استانگارد که در پی به

  )160: 1387فایز (
 و یوسف و زندان زلیخا، از دیگر اساطیري است که فایز از آن بهره )ع(ي حضرت یعقوبماجرا

حسادت برادران و در . رسد به اوج می)ع( با تولد یوسف)ع(داستان حضرت یعقوب. گرفته است
 در مصر پس )ع(یوسف. کند  را به درد دوري و نابینایی دچار می)ع(، یعقوب)ع(چاه انداختن یوسف

داستان عاشق شدن زلیخا و . آیدبه غالمی زلیخا و پوطیفار درمی با ماجراهایی از برخورد 
توان با سیاوش که نامادري اش سودابه، بر او شیفته زندانی شدن او بر اثر تهمت زلیخا را می

کند که درد دوري از   تشبیه می)ع(فایز خود را به یعقوب. شده و تهمت زده بود، مقایسه نمود

  عسل از معدن زنبور خیزد 
 

  کالم اهللا ز کوه طـور خیـزد  
 

  بشنو تو فایز  اگر نشنیده اي 
 

  به قبرت یا محمد نور خیزد  
 

  دل من همچو هدهد در سبا شد 
 

  خیالم چون سلیمان در قفا شد  
 

  دل  فـایـز  ز استـحضار  بـلقیس 
 

  مثـال  آصف  بـن برخیا  شد  
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همان  کند که گرفتار خیال وصال معشوق که   تشبیه می)ع( دلش را به یوسفمعشوق دارد و
 .شودزلیخاست، می

  )206: 1387فایز(
فایز باز هم با تلمیح به داستانی قرآنی، .  است)ع(اسطورة دیگر حضرت  مریم و حضرت  مسیح

در واقع آن رایحه را شبیه بوي زلف معشوق و یا . بیند ها مینسیم  شب را متفاوت از همۀ نسیم
شناسد که بنا به آیات قرآن، چون به می) ع(مانند دم مسیحایی فرزند مریم شمیمی فرازمینی

 مردگان، ازجمله  معجزات حضرت عیسی به شمار زنده کردن. شدندرسید، زنده میمردگان می
 .رفتمی

  ) 356: 1387فایز (
ر در مقولۀ روز محش خورد رستاخیز، قیامت وکه در شعر فایز به چشم می دیگر اسطورهاي

، فرشتۀ اسرافیل با دمیدن در صور در روز قیامت. معادشناسی و بینش مربوط به آخرت است
شاعر با تلمیح  به ماجراي  زنده شدن  . شودبیداري  مردگان و آشنایی روح  با حقایق میباعث 

افیل در کند که یاد و خاطرة معشوق تا روز قیامت و دمیدن اسر مردگان، این نکته را بازگو می
 .ماندصور، در وجودش  باقی می

  
  

  سحر گاهان ز غم با باد شبگیر 
 

  کنم یعقوب سان این قصه تقریر  
 

به مصر تن  زلیخاي خیـالت  
 

  گرفتـه یوسف دل کرده زنجیر  
 

  نسیم امشب عجب دفع غمی تو 
 

  یقین دارم نه از این عالمی تو  
 

  شمیـم زلـف یــار  فـایـزستـی 
 

  و یا زانفاس ابن مریمی تو؟ 
 

  که تا گشتی ز من دور  تو پنداري 
 

  ندارم در نظر چشم تو منظور  
 

  رود از سر خیـالش فـایز آن دم 
 

  که آواز سرافیل آید از صور  
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  اساطیر دینی در شعر فایز. 3جدول شماره 
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بیژن و منیژه، زال و مانند . ت کاربرد اساطیر عشق استنظر اسدر اشعار فایز آنچه مطمح 

ربردن این کارسد که منظور فایز از بهبه نظر می... رودابه، خسرو و شیرین ، لیلی و مجنون و
هاي مختلف تبلور یافته و در داند که در قالباساطیر، این است که او عشق خود را ازلی می

فایز اساطیر حماسی و ایرانی را به شکلی زیبا و با استفاده از . رسدزمان خودش به اوج می
که روحیۀ  ییتا جا. کند هاي تشبیه، تلمیح، استعاره و ایهام وارد شعر غنایی و عاشقانه می آرایه

  .اندازد یابد و نقش جدیدي در دوبیتی درمیسخت و خشن حماسه صیقل می
  نتیجه گیري

به عنوان نفر دوم در  فایز دشتی یکی از شاعران برجستۀ بوشهري است که در دوبیتی سرایی 
از آن جایی که ادبیات زاییدة ذهن و منبع آن، الهام و شهود و . ادبیات فارسی مطرح است

که فایز خلق کرده است برگرفته از ضمیر  اخودآگاه شاعر است، در نتیجه شعرهاییضمیر ن
  .ناخودآگاه و ناخودآگاه جمعی است

هاي ملی و مذهبی  ها، به ویژه اسطوره که از اسطوره رسد فایز با آشنایی عمیقی   به نظر می
ده است، در خلق اشعار دست آوربلکه به صورت مطالعه و تجربه به البته نه به صورت آکادمیک، 

هاي بویژه خوانش شاهنامه و تاثیر شخصیت. بسیار توجه داشته است خود به اساطیر و روایات،
هاي او مشهود است؛ چنان که او اشعار آن بر ضمیر ناخودآگاه شاعر، در بسیاري از دوبیتی

: ن گفتتوا بخشد و حتی می هاي اساطیري رنگی دیگر میغنایی خود را با حضور شخصیت
  .سبکی نو را در قالب دوبیتی رقم زده است

کهن الگوهاي حماسی است و تب و    از مهمترین و بارزترین کهن الگوها در اشعار فایز دشتی، 
بازتاب  براي  او از رمز اساطیر . کشد  خود را در تشبیه، ایهام و تلمیح به تصویر می تاب عاشقانۀ
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اش بهره برده و این اشعار  تفکر دینی و مذهبیاحساس خود در هجران معشوق و همچنین
رسد که او  به نظر می از طرفی .  نما از احساسات پاك و فرهنگ مردم جنوباي است تمام آینه

داند، زیرا از ازل وجود داشته و در زمانهاي مختلف با حوادث متفاوتی  عشق خود را امروزي نمی
تا خود شاعر و ... ، خسرو شیرین، لیلی و مجنونبیژن و منیژه، زال و رودابه. مطرح شده است

 .معشوق او 
- ه اسطور ه،اسطور این .است داشته توجه پريهمه به  از بیش اساطیر انواع بین در  فایز دشتی

 شده اینجا مطرح در ملی اياسطوره عنوان به رو این از  است پر کاربرد در ادبیات فارسی اي
 و دارد تمایل اسطورة آفرینش به بیشتر وي مذهبی، و ملی اساطیر بین در دیگر از سوي. است
 حتی و دارند اندکی او نمود اشعار در اسالمی و تاریخی هاي شخصیت .پردازد می آن به اغلب

نام آدم ، پیامبر  ذکر به او تنها پیامبران، بین در .کندمی یاد آنان ماجراهاي از نام ذکر بدون گاه
     نام انجام ذکر بدون گاهی آدم اسطورة به اشاره .می پردازداسالم، موسی، یوسف و عیسی 

 ماجرا به ذکر بیشتر و کند می یاد اساطیر از نام ذکر بدون و مبهم صورت به اغلب وي .شود می
  .گردد می دیریاب گاه اشعارش در اساطیر دریافت رو این از پردازد؛ می

در این میان را به خود اختصاص داده است؛    کاربرد اساطیر در اشعار فایز رقم قابل توجهی 
 دوبیتی، به اساطیر ایرانی 494که از میان  به طوري. بیشتر توجه فایز به اساطیر ایرانی است

 همچنین تنها پري،  نوزده درصد نمود اساطیر را به .درصد اشاره شده است 71/60  بار، 51
درصد، استفاده شده که  96/5 بار، 5اساطیر غیر ایرانی در کل از . خود اختصاص داده است

 با کل اساطیر موجود در شعر  که در مقایسه. بار تکرار بیشترین رقم را داشته است3مجنون با 
 33/33 بار ،28اساطیر مذهبی نیز . ، تقریبا شش درصد کل اساطیر را شامل می شودفایز

 بار، حضرت آدم، 4اند و از بین آنها حضرت موسی و حضرت عیسی با درصد به کار رفته
   . بار، بیشترین تکرار را داشته اند3حضرت یوسف و پیامبر اسالم نیز با 
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