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چکیده
امهیت  شاعران  شناخت  برای  که  مسائلی  از  یکی 
اشعار  مضمون های  و  اندیشه  حتول  بررسی  دارد، 
برای  عشق  به  آنان  نگاه  نوع  مجله  از  است؛  آنان 
رضوری  وی  عرص  وضعیت  و  شاعر  شناخت 
و  انسان  روابط  به  توجه  با  دیگر  سوی  از  است. 
شاعران  رویکرد  شناخت  حارض،  عرص  در  جامعه 
این مسائل در  تأثریی که  درباره ی حوادث عرص و 
شعر و اندیشه ی آنان دارد، رضوری است. با توجه 
به زندگی و اشعار محید مصدق و شریکو بی کس که 
هر دو در عنی پرداختن به مسائل سیاسی عرص، به 
عشق نیز توجه کرده اند، برای شناخت سری حتّول و 
چگونگی تعامل عشق و سیاست در شعر کردی و 
اشعار  در  را  و سیاست  دو مضمون عشق  فارسی، 
نشان  پژوهش  این  نتیجه ی  کرده ایم.  بررسی  آنان 
رسزمنی  و  وطن  به  عشق  در  شاعر  دو  هر  می دهد 
خود و نگرانی نسبت به اوضاع آن، عقاید مشرتکی 
مضامنی  و  عشق  موارد،  از  بسیاری  در  دارند. 
برخاسته از آن در اشعار آنان، مقدمه ای برای ورود 
به مسائل سیاسی و اشعار میهنی است. محید مصدق 
کودتای  از  بعد  خفقان آور  و  بسته  فضای  دلیل  به 
بیان  مستقیم  را  عرص  مردم  مشکالت  مرداد،   28
مجله  از  تکنیک هایی  از  استفاده  با  بلکه  نمی کند؛ 
می شود،  گفتگو  وارد  خماطب  با  نقاب،  تکنیک 
به  ترصیح  با  را  صدایش  می کند  تالش  شریکو  اما 
برساند.  جهانیان  گوش  به  معارص،  تارخیی  وقایع 
شیوه ی  از  استفاده  صورت  به  شاعر  مستقیم  بیان 
طبیعی  عنارص  برشمردن  و  خاطره گویی  روایت 
اقلیم کردستان نمود می یابد. عشق در اشعار مصدق 
متناسب با گذشت زمان بسامد زیادتری می یابد اما 
بن مایه ی عشق در اشعار شریکو کم رنگ است و در 

خدمت افکار سیاسی اوست. 

جنگ،  خیال،  صور  سیاست،  عشق،  کلیدواژه ها: 
مهاجرت، روایت شعری.

کورتە
گرینگی  شاعیران  ناسینی  بۆ  کە  بابەتانەی  لەو  یەکێک 
بابه تی   و  بیروبۆچوون  ئاڵۆگۆڕی  تاوتوێکردنی  هه یە، 
ئه وان  روانینی  شێوەی  منوونه   بۆ  ئه وانە؛  شێعرەکانی 
ئه و  بارودۆخی سەردەمی  و  شاعیر  ناسینی  بۆ  ئەوین  بۆ 
په یوەندیی  بە  سه رنجدان  بە  تره وه   الیەکی  لە  گرینگە. 
مرۆڤ وکۆمەڵگا له سەردەمی ئێستادا، ناسینی هه ڵوێستی 
شاعیران لە بارەی رووداوه کانی سەردەم و کاریگه ریی ئەو 
بابەتانە کە له  نێو شێعر و ئه ندێشه ی ئه واندا هه یە گرنگە. 
و  موسەدق  حەمید  شێعرەکانی  و  ژیان  بە  سەرنجدان  بە 
بە  پێداچوونەوە  کاتی  لە  هه ردووکیان  کە  بێکەس  شێرکۆ 
بابەتەکانی ڕامیاری سەردەم، سەرنجیان بە ئەوینیش داوە، 
بۆ ناسینی تەواوی گۆڕانکارێیەکان و چۆنیەتی کارلێکی 
وفارسیدا،  کوردی  شێعری  نێو  لە  سیاسه ت  و  ئەوین 
نێو شێعرەکانی  لە  بابه تی خۆشەویستی و سیاسه ت  دوو 
لێکۆڵینەوەیە  و  ئە  ئاکامی  کراوه .  تاوتوێ  ئه واندا 
بە  خۆشەویستی  لە  شاعیر  دوو  هه ر  کە  دەدات  پیشان 
بارودۆخه   ئه و  بۆ  نیگه رانی  و  خۆیان  واڵتی  و  نیشتامن 
روانگه یه کی هاوبه شیان هه یه . لە نێو زۆربەی بابەتەکاندا، 
خۆشەویستی و ئه و بابه تانه ی که  له وێوه  ده رکه وتووه ، له  
شیعره کانیاندا پێشه کییه که  بۆ چوونه ناو پرسه  سیاسییه کان 
هۆی  بە  موسەدق  حەمید  نیشتامنییه کانه .  شیعره   و 
کەشی داخراو و ئاڵۆزی پاش کووده تای ٢٨ی گەالوێژ، 
ناکاتەوە.  ڕوون  ڕاستەوخۆ  سەردەم،  خەڵکی  کێشەکانی 
وه کوو  ته کنیکگه لێک  لە  وەرگرتن  کەڵک  بە  بەڵکوو 
ده کات.  وتووێژ  به رده نگدا  له گه ڵ  دمه مامک،  ته کنیکی 
بە رووداوه   بە ڕوونی  دەنگی  دەدات  بەاڵم شێرکۆ هەوڵ 
مێژووییه کانی سەردەم، بە گوێی هه موو جیهان بگەیێنێت. 
ده ربڕینی ڕاستەوخۆی شاعیر به  شێوەی کەڵک وەرگرتن 
هێامنه   به   سه رنجدان  و  بیره وەری  گێڕانه وه ی  شێوەی  لە 
ده رده که وێت.  کوردستان  هه رێمی  رسوشتیه کانی 
مووسەدقدا  شێعرەکانی  نێو  لە  خۆشەویستی  فرەپاتیی 
ژێرخانی  بەاڵم  ده بێته وه   زۆرتر  کات،  تێپه ڕینی  به پێی 
خۆشەویستی لە نێو شێعرەکانی شێرکۆدا کەمرت دیاره  و لە 

خزمەت بیروباوەڕی سیاسیی ئه ودایه .

وشە گه لی سەرەکی: ئه وین، سیاسەت، وێنه کانی خه یاڵ، 
شەڕ، کۆچبه ری، گێڕانەوەی شیعری.
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1- بیان مسأله
رایج تریـن و مهم تریـن مضمـون شـعر سـنتی، عشـق اسـت امـا در شـعر نـو، متناسـب بـا 
وضعیـت زندگـی جدیـد، مضمون هـای دیگـری نیـز در شـعر وارد شـده اسـت و بـه مهنی 
نسـبت، از میـزان توجـه شـاعران بـه عشـق در مفهـوم غزلـی آن کاسـته شـده اسـت. اگـر 
هـم عشـق در قالب هـای سـنتی نظـری غـزل، قـوت حضـور خـود را حفـظ کـرده باشـد در 
قالب هـای آزاد )شـعر نـو( هویـت سـابق خـود را نـدارد. در عـنی حـال، یکـی از مسـائلی 
کـه بـرای شـناخت شـاعران امهیـت دارد، بررسـی حتـول اندیشـه و مضمون هـای اشـعار 
آنـان اسـت، از مجلـه نـوع نـگاه آهنـا به عشـق، بـرای شـناخت شـاعر و وضعیـت عرص وی 
رضوری اسـت. از سـوی دیگـر بـا توجـه بـه روابـط انسـان و جامعـه در عـرص حـارض، 
شـناخت رویکـرد شـاعران دربـاره ی حـوادث عـرص و تأثـریی کـه ایـن مسـائل در شـعر 
و  اندیشـه ها  بررسـی  هنـگام  روی،  ایـن  از  اسـت.  رضوری  دارد،  آنـان  اندیشـه ی  و 
مضمون هـای شـاعران بایـد بـه مسـائل سیاسـی و اندیشـه های سیاسـی نیز توجه کـرد. دو 
مضمـون عشـق و سیاسـت و نسـبت و میـزان تعامـل و مهاهنگـی آهنـا بـا هـم در شـعر هـر 
شـاعری می توانـد در عـنی جتلـی هویـت اندیشـگی، سـبک و حتـول شـاعری وی را هـم 
نشـان بدهـد. در ایـن مقالـه، بـا توجـه بـه زندگی و اشـعار محیـد مصدق و شـریکو بی کس، 
کـه هـر دو در عـنی پرداختـن بـه مسـائل سیاسـی عـرص، به عشـق نیز توجـه کرده انـد، برای 
شـناخت سـری حتـول و چگونگـی تعامـل عشـق و سیاسـت در شـعر کـردی و فارسـی، دو 
مضمون عشـق و سیاسـت را در اشـعار آنان بررسـی می کنیم. عالوه بر مضمون عشـق و 
سیاسـت، بـه نحـوه ی بیـان ایـن مضامـنی و ابـزار و عنـارصی توجـه می کنیم که بـرای بیان 

آهنا اسـتفاده شـده اسـت.

2- پرسش های حتقیق
الـف( نسـبت عشـق و سیاسـت در اشـعار محیـد مصـدق و شـریکو بی کس چگونه اسـت؟
ب( بـا توجـه بـه عنـرص حلن، کدام یک از مؤلفه های عشـق یا سیاسـت در اشـعار محید 
مصـدق و شـریکو بی کـس وجـه غالـب اسـت و از مؤلفـه ی دیگـر به عنـوان ابزار اسـتفاده 

می کند؟
ج( عنـارص صـور خیـال محید مصـدق و شـریکو بی کس برای بیان اندیشـه ی عاشـقانه 

یا مسـائل سیاسـی چیست؟
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3- پیشینه ی حتقیق
مدرسـی و یاسـینی در مقالـه ای )1386(، باسـتان گرایی را در اشـعار نیامیـی محید مصدق 
در دو حـوزه ی آرکائیسـم واژگانـی و نحـوی بررسـی کـرده و بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند 
کـه اسـتفاده از سـاخت کهن گـرا، یکـی از شـگردهای محیـد مصـدق بـرای آشـنایی زدایی 
و برجسـتگی زبـان شـعر اسـت. سـاخت کهن گـرا در شـعر او شـامل مقوله هـای فعـل، 
ترکیـب وصفی، اسـمی و حروف اسـت. مهنی نویسـندگان در پژوهشـی دیگـر )1388(، 
شـگردهای قاعده افزایـی در شـعر محیـد مصـدق را بررسـی و بیـان کرده انـد کـه مصـدق با 
تسـلطی کـه بـر امکانـات زبان فارسـی داشـته، به خوبی توانسـته اسـت از ذخایـر این زبان 
هبـره گـرید و بـا به کارگـریی مطلـوب تـوازن آوایـی و واژگانـی در حیطـه ی قاعده افزایـی، 
بـه عادت زدایـی دسـت زنـد و از ایـن رهگـذر موجـب برجسته سـازی و آهنگنی تـر شـدن 
بـا بررسـی نمودهـای نوسـتالژی در  کالم خـود گـردد. نظـری و کولیونـد در مقالـه ای 
رسوده هـای محیـد مصـدق )1389(، دریافته انـد که نوسـتالژی در شـعر مصدق بیشـرت در 
عاشـقانه هایش و بـه صـورت فـردی نمـود می یابـد. نوسـتالژی مجعـی را هـم می تـوان در 
رسودهـای سیاسـی و اجتامعـی او مشـاهده کـرد. حسـن زاده مریعلـی و حسـینی کلبـادی 
در مقالـه ای )1391(، چگونگـی کاربـرد و نـوع هبره گـریی مصدق از اسـاطری را بررسـی 
کرده و اظهار داشـته اند که هرچند محید مصدق رویکردی گسـرتده به اسـاطری داشـته، اما 
ایـن رویکـرد عمیـق نیسـت؛ مهچنـنی در اشـعار او، اسـاطری محاسـی و قومی و اسـطوره ی 

عشق سـهم بیشـرتی دارد. 
آثـاری کـه بـه حتقیـق دربـاره ی اشـعار شـریکو بی کـس پرداخته انـد عبـارت اسـت از: 
بنیـاد تصویـری هنـری در شـعر شـریکو بی کـس، پایان نامـه ی فـوق لیسـانس از هاوژیـن 
صلیـوه عیسـی )2008(؛ غربـت در اشـعار شـریکو بی کـس، پایان نامـه ی فـوق لیسـانس، 
شـریین سـعید حممـد سـعید )2001(؛ ابعـاد بافت در شـعر شـریکو بی کس، لقـامن رؤوف 

)2012(؛ و بن بسـت در شـعر شـریکو بی کـس نوشـته ی امحـدی )2012(.

4- حتلیل و بررسی
4-1- دّره ی پروانه 

پروانـه مظلومیـت کردهـا اسـت. هـدف شـاعر، جلـب موافقـت  دّره ی  موضـوع شـعر 
جهانیـان و نشـان دادن جنایـت حکومـت بعـث عـراق علیـه کردهـا اسـت. پیـام اصلـی 
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شـاعر، رسـاندن پیـام یـک فاجعـه ی هولنـاک اسـت کـه رژیـم صـدام در مـاه مـارس سـال 
بـا سـالح  را  اقلیـم کردسـتان عـراق  در  مرتکـب شـد و شـهر حلبچـه  میـالدی   1988
شـیمیایی بمبـاران کـرد. در نتیجـه ی ایـن بمبـاران، بیشـرت از پنـج هزار انسـان بی دفـاع اعم 
از زن و کودک و مرد شـهید شـدند، ده هزار نفر جمروح شـدند و بیشـرت بازماندگان نیز به 
مجهـوری اسـالمی ایـران مهاجـرت کردنـد. شـاعر برای رسـیدن به هـدف، نـام مکان ها و 

مناطـق حـوزه ی حلبچـه را ذکـر می کنـد کـه بمبـاران در آن رخ داده اسـت. 

4-1-1- تشبیه های گسرتده ی دّره ی پروانه
می سـازم  کبـود  را  خشـکیده ام  پنجـه ی  و  دسـت  بـرگ  بـه  بـرگ  شـاخه،  بـه  شـاخه 
وجه شـبه:  بـرگ؛  و  شـاخه  مشـبه به:  پنجـه؛  و  دسـت  مشـبه:   .)35 )بی کـس،1381: 
نرمه بـاد )35(. مشـبه: شـاعر؛  بـه  باویلکـه می سـپارندم  خشـک شـدن.// چـون گیـاه 
مشـبه به: گیـاه باویلکـه؛ وجه شـبه: زردی و خشـکی.// چـه دی مـاه زردی اسـت و چـه 
برایمـوک )36(. مشـبه: دی مـاه، کـوالک؛ مشـبه به:  کـوالک معره کـه ای! چـون عشـق 
عشـق برایمـوک؛ وجه شـبه: زرد و معرکـه بـودن.// مـرگ من عـروس من اسـت )38(. 
مشـبه: مـرگ؛ مشـبه به: عـروس؛ وجه شـبه: وصـال.// سـم نیـز شـاباش جهـان اسـت 
)38(. مشـبه: سـم؛ مشـبه به: شـاباش جهـان؛ وجه شـبه: بخشـیدن.// گنبـدی به سـان 
عاممـه ی مولـوی هرمـی شـکل )39(. مشـبه: گنبد؛ مشـبه به: عاممـه ی مولوی؛ وجه شـبه: 
هرمی شـکل.// گنبدی چون پشـت مخیده ی موالنا )40(. مشـبه: گنبد؛ مشـبه به: پشـت 
موالنـا؛ وجه شـبه: مخیدگـی.// ناکامـی سینه شـان را بِمکـم، چـون مـادر و باران دسـتنبو 
ببویمشـان )41(. مشـبه: آن هـا؛ مشـبه به: مـادر، بـاران؛ وجه شـبه: مکیـدن  و بوییـدن.// 
هاله هـای شـعرم را شـال دور کمرشـان می کنـم )41(. مشـبه: هاله هـای شـعر؛ مشـبه به: 
شـال دور کمـر؛ وجه شـبه: دور کمر بسـتن.// توفـان کوچ نامه دلدادگان در روح عاشـق 
رشاره اسـت )43(. مشـبه: توفان؛ مشـبه به: رشاره؛ وجه شـبه: ویران کردان.// آن یکی، 
فانـوس گـردن نالـی اسـت )43(. مشـبه: آن یکی)انسـان(؛ مشـبه به: فانـوس؛ وجه شـبه: 
روشـنایی.// پرنـده ی تیـز پـر خیالـش می آسـاید )44(. مشـبه: خیـال؛ مشـبه به: پرنـده؛ 
ُسـم؛  آرامـش؛ مشـبه به:  آرامشـش، ُسـم رضبـه )45(. مشـبه:  پـروازی  بلنـد  وجه شـبه: 
وجه شـبه: رضبـه زدن.// شـیهه اش، شـجاعت بردبارانـه )45(. مشـبه: شـیهه؛ مشـبه به: 
شـجاعت؛ وجه شـبه: بردبـاری.// قبلـه اش، خـاک و خـل )45(. مشـبه: قبلـه؛ مشـبه به: 
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خـاک  و خـل// آالله هـای زیبـای اشـک رود زمل )45(. مشـبه: رود زمل؛ مشـبه به: آاللـه؛ 
موالنـا؛  مشـبه:   .)47( شـب ها  نیمـروز  روشـن  آفتـاب  موالنـا،  زیبایـی.//  وجه شـبه: 
مشـبه به: آفتـاب؛ وجه شـبه: زیبایـی و روشـنی.// موالنـا، آبشـار بلنـد سـکوت دل خـدا 
و بارکـش گریه هاسـت )47(. مشـبه: موالنـا؛ مشـبه به: آبشـار، بارکـش گریـه؛ وجه شـبه: 
بلنـدی، غمگینـی.// موالنـا، بلـوط کوهی اسـت کـه هر روز برای سـوختن بـا پای خود 
بـه درون اخگـر و آتـش مـی رود )47(. مشـبه: موالنـا؛ مشـبه به: بلـوط کوهی؛ وجه شـبه: 
حمکمـی و اسـتواری.// موالنـا، کـوه بلنـد برفـی اسـت )48(. مشـبه: موالنـا؛ مشـبه به: 
کـوه؛ وجه شـبه: بلنـدی و بزرگـی.// وطـن در چشـامنش، جرقـه ی الفبـای بی خانـه و 
مکانـی اسـت )50(. مشـبه: وطـن؛ مشـبه به: جرقه؛ وجه شـبه: بی خانه و مـکان بودن.// 
وطـن در صدایـش آواز خـوش کبکـی اسـت )50(. مشـبه: وطـن؛ مشـبه به: آواز َکبـک؛ 
وجه شـبه: صـدای خـوب داشـتن.// وطـن، قاه قـاه زیبـای دو دخرت اسـت )50(. مشـبه: 
وطـن؛ مشـبه به: قاه  قـاه دو دخـرت؛ وجه شـبه: زیبایـی و خوشـحال بـودن.// آب چشـم 
چـون چـاه آب حجـازی آغوزی)= شـری تـازه زائو( که هـر روز غریبی می نوشـد )507(. 
مشـبه: آب چشـم؛ مشـبه به: چـاه آب حجـازی آغـوزی؛ وجه شـبه: نوشـیدن// روزها در 
حجـاز بخـاری اسـت و شـب ها در وطـن برکـه ای اسـت و می بنـدد )51(. مشـبه: روز، 
شـب؛ مشـبه به: بخـار، برکـه؛ وجه شـبه: گرمـی و عمیقـی.// او درخت و سـایه و رسپناه 
آن وعده ی عاشـقانه می-گردد. مشـبه: او؛ مشـبه به: درخت و سـایه و رسپناه؛ وجه شـبه: 
تگیـه گاه.// دراز اسـت رود اشـک ایـن کـوه و بـرزن، از دجلـه  و فـرات درازتـر )54(. 
مشـبه: اشـک؛ مشـبه به: دجلـه و فـرات؛ وجه شـبه: بلنـدی و درازی.// غربتـم از خطوط 
راه آهـن اروپـا درازتـر اسـت )54(. مشـبه: غربـت؛ مشـبه به: خطـوط راه آهـن؛ وجه شـبه: 
درازی و بلنـدی.// می بایسـت نمـک و زخـم به سـان عشـق »ولـی و شـم« باهـم کنـار 
آینـد )55(. مشـبه: نمـک و زخـم؛ مشـبه به: ولـی و شـم ؛ وجه شـبه: باهـم کنـار آمدن.// 
می بایسـت نمک و زخم به سـان رس مسـیح  و تاج خار باهم کنار آیند )56( مشـبه: نمک و 
زخـم؛ مشـبه به: رس مسـیح و تـاج خار؛ وجه شـبه: باهم کنـار آمدن.// این، گیسـوان بلند 
جامانـده قصیـده اسـت یـا کاکل خـواب دهـی؟ )56(. مشـبه: کاکل خـواب ده؛ مشـبه به: 
گیسـو؛ وجه شـبه: بلنـدی.// ایـن، آیینه شکسـته آفتابی اسـت یـا دخرتی؟ )56(. مشـبه: 
دخـرت؛ مشـبه به: آینـه شکسـته؛ وجه شـبه: نازکـی.// ایـن دانـه ی گیـالس رسخ اسـت یـا 
نـوک پسـتان )57(. مشـبه: نـوک پسـتان؛ مشـبه به: دانـه گیـالس؛ وجه شـبه: رسخـی و 
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زیبایـی.// رس بریـده ی پـدر من اسـت یا کلبه ی تنـوری؟ )57(. مشـبه: رس بریده ی پدر؛ 
مشـبه به: کلبـه ی تنور؛ وجه شـبه: رسخی و گرمی.// حدقه ی چشـم من انـد یا دانه-های 
زیتـون و انگـور زیبـا )57(. مشـبه: چشـم؛ مشـبه به: زیتـون؛ وجه شـبه: زیبایی و سـبزی/ 
مشـبه: چشـم؛ مشـبه به: انگور؛ وجه شـبه: زیبایی و سـیاهی// برف درون رست می تابد 
)57(. مشـبه: رس؛ مشـبه به: بـرف؛ وجه شـبه: سـفیدی.// اطمینـان دارم چـون حقیقـت 
)59(. مشـبه: اطمینـان؛ مشـبه به: حقیقـت؛ وجه شـبه: بـاور داشـتن.// آسـوده ام چـون 
پایکوبـی و رقـص آزادی )59(. مشـبه: م)شـاعر(؛ مشـبه به: رقص و پایکوبی؛ وجه شـبه: 
آسـوده بودن.// اشـک پاییزه ی غریبان آشـنایان من اند )60(. مشـبه: آشـنایان؛ مشـبه به: 
اشـک؛ وجه شـبه: مهراهی.// این خیال پنجره آینده تاریخ اسـت )604(. مشـبه: خیال؛ 
مشـبه به: پنجـره؛ وجه شـبه: دیـدن.// این جایـم و می خواهـم چـون کوه و سـنگت باشـم 
)62(. مشـبه: م)شـاعر(؛ مشـبه به: کوه/سـنگ؛ وجه شـبه: بلنـدی / مشـبه: م)شـاعر(؛ 
مشـبه به: سـنگ؛ وجه شـبه: سـختی و حمکمی.// قله ات، کتاب و اسـتادم )62(. مشـبه: 
قلـه ی تـو؛ مشـبه به: کتـاب و اسـتاد؛ وجه شـبه: بلنـدی و مقدسـی.// آن هـا هـرم گالب 
آن هـا؛ مشـبه به: هـرم گالب؛ وجه شـبه: خوشـبویی.//  بودنـد )63(. مشـبه:  خوشـبو 
آغوششـان کاه دان گرم بود )64(. مشـبه: آغوش؛ مشـبه به: کاه دان؛ وجه شـبه: گرمی.// 
وجه شـبه:  ریـواس؛  مشـبه به:  بچـه؛  مشـبه:   .)64( بودنـد  نـازک  ریـواس  بچه هایشـان 
نازکـی.// پریشـان شـاخ و بـرگ شـاه توت ده )64(.// مشـبه: پـری؛ مشـبه به: شـاخ و 
بـرگ شـاه-توت؛ وجه شـبه: فراوانـی.// سیاسـت، گاوی بـود شـتابزده، چشـم رسخ و 
خشـمگنی )64(. مشـبه: سیاسـت؛ مشـبه به: گاو شـتابزده؛ وجه شبه: خشـمگینی و چشم 

رسخی.

4-1-2- تشبیهات فرشده ی دّره ی پروانه
در جـدول زیـر، تشـبیهات فـرشده ی شـعر دّره ی پروانـه، مشـبه به ایـن تشـبیهات و عنـرص 

سـازنده ی مشـبه به مهـراه بـا شـامره ی صفحـه و سـطر اشـعار آمـده اسـت:
عنرص سازنده ی مشبه بهتشبیه فرشدهشامره صفحه و سطر

مشبه به
طبیعینرمه بادنرمه باد عشق35 / 11

طبیعیکوهکوه رس35 / 5
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عنرص سازنده ی مشبه بهتشبیه فرشدهشامره صفحه و سطر
مشبه به

طبیعیخیبندانخیبندان روح35 / 12

معنویاذاناذان زخم38 / 5

ارشافیتاجتاج غربت39 / 3

انسانیشاهشاه غم39 / 2

خاکیخشتخشت درد39 / 15

اشیاءگهوارهگهواره ی تاریخ40 / 5

طبیعیآبشارآبشار گردن41 / 16

طبیعیآفتابآفتاب گیسو41 / 7

موسیقینینی قامت42 / 2

روشناییفانوسفانوس گردن43 / 18

پوششچادرچادر خیال44 / 1

معدنیمرواریدمروارید دل44 / 8

اشیاءپاروپاروی قلم44 / 13

انتزاعینورنور تاریکی45 / 3

گل و گیاهآاللهآالله های اشک45 / 7

طبیعیگردابگردابه ی امید45 / 9

طبیعیآفتابآفتاب حق48 / 2

انتزاعیهبشتهبشت جان48 / 8

موسیقیتارتار عشق48 / 19

پزشکیمرهممرهم شعر49 / 14

رزمیخنجرخنجر شعر49 / 14
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عنرص سازنده ی مشبه بهتشبیه فرشدهشامره صفحه و سطر
مشبه به

طبیعیگندم زارگندم زار هنر49 / 15

معنویاذاناذان هنر49 / 15

طبیعیمتشکمتشک غربت51 / 15

رزمیتریتری عشق53 / 1

رزمیسنگرسنگر شعر55 / 14

طبیعیسیالبسیالب شمشری56 / 15

طبیعی برفبرف رس57 / 21

طبیعیدّرهدّره ی دود59 / 4

طبیعیدّره دّره ی ترس59 / 4

طبیعیچمن زارچمن زار شعر59 / 18

طبیعیبادباد خیال60 / 8

انتزاعیدوزخدوزخ خیال60 / 20

اشیاءآینهآینه ی دوزخ62 / 15

طبیعیتپهتپه ی سینه68 / 18

رزمیلشکرلشکر باد69 / 13

رزمیلشکرلشکر بوران69 / 13

طبیعیکاریزکاریز شعر74 / 3

طبیعیآتشفشانآتشفشان درون74 / 4

طبیعیرسچشمهرسچشمه ی عشق74 / 13

اشیاءخورجنیخورجنی شعر76 / 3

زمانیشبشب ظلمت80 / 19
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عنرص سازنده ی مشبه بهتشبیه فرشدهشامره صفحه و سطر
مشبه به

طبیعیسنگسنگ امید81 / 2

طبیعیدریا دریای سکوت81 / 11

طبیعیدریادریای وجدان81 / 20

اشیاءاّرهاّره ی زمان83 / 9

اشیاءاّرهاّره ی موج90 / 15

طبیعیرودخانهرودخانه ی غربت87 / 11

4-1-3- استعاره ی مکنیه در شعر دّره ی پروانه
بـاران گل می نویسـد  بخشـنده ای )35(. چکه چکـه  درد  و چـه  بیگانـه ای  چـه سـاالب 
)35(. گله گلـه بـرف گـوش می-سـپارد )36(. در راه مـرگ سـپیدت )36(. کـوالک 
سـاالنه هبـار نکبـت )37(. درخـت بی  پنـاه و رقص زخم هـای کهن )37(. شـیون گردباد 
اسـت و مویـه ی گل هـا )37(. آن هنـگام کـه درد بـر سـنگ می رویـد )37(. آن  هنـگام کـه 
بـاران، شـعری سـبزتر می نویسـد )37(. بـه هنگامـی کـه گهـواره  و بتـه و جنـگل می تازند 
)37(. گردنبنـد ایـن ماتـم )38(. گـردن درخـت یـا پنجـه ی نرگسـی یـا زلـف بنفشـه ای 
باشـد )38(. رس بریـده ی شـعر )38(. قامـت حلبچـه )38(. روبنـد رسخ شـعر )37(. 
بگذاریـد بـر بـازوان آب دراز کشـند )40(. بگذاریـد بـر شـانه های بـاد کـز کننـد )40(. 
شـاخ و بـرگ گریه شـان )37(. خـواب را بـا چشـامن خـاک می بینـد )44(. تنهـا خـودش 
و غـم شـعله ورش )44و49(. واژه هـای او راه می پوینـد )45(. امـواج عشـق تشـنه اش 
)45(. روزهـا چشـامن زمخـش زالل تـر )48(. می تـوان نگاهـت را برویانـی و نیـز سـبز 
شـود )48(. قامـت تاریکـی )50(. در آن جـا اگـر رس سـنگی را بشـکنند )51(. آن دم کـه 
مـوج ایـن آب بـال سـبز، پـرواز کـرده اسـت باغ هـا بـه دنبالـش می گردنـد )51(. آن دم کـه 
ایـن ابـر کـوچ کـرده اسـت )52(. آن سـنگ هم اگر ایـن مهه نـازک دل نبود آخـر چگونه به 
نفـس نرمه بـادی سـینه اش ترک برمی داشـت )52(. به دروازه ی مرگ رسـید )53(. زاد و 
ولـد نـوه ی ایـن رودهـا و چشـمه ها رسـیده اند )53(. دراز اسـت دود ایـن بیشـه ی غمناک 
)54(. می بایسـت کـوه بـه پیشـواز دشـت جانـت بیایـد )55(. بـاز خنجـر اسـت کـه بـا باد 
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می بـارد )55(. دگـر بـار چاقـو اسـت کـه بـا بـاد می بـارد )55(. ایـن گیسـوان جـا مانده ی 
قصیـده اسـت )56(. هـر روز یک دسـتم مرا جا می گـذارد )58(. آمده ام کـه باد بیاموزدم 
)58(. آمـده ام کـه سـنگ بیامـوزدم کـه چگونـه بـر او برویـم )58(. درخـت بلـوط پیشـم 

می آیـد و رگ خـود را بـه رگ پاهایـم می بنـدد )59(. 
در  غریانسـان  و  انسـان  مسـتعارمنه  بـرای  کـه  مسـتعارله هایی  زیـر،  جـدول  دو  در 
اسـتعاره های مکنیه شـعر دّره ی پروانه آمده، عنرص سـازنده ی مسـتعارله و شـامره صفحه 

و سـطر ذکـر شـده اسـت.
عنرص سازندهمستعارمنه انسانشامره صفحه و سطر

انتزاعیساالب35 / 3

روانیدرد35 / 3

طبیعیباران35 / 1

طبیعیبرف36 / 7

زمانیهبار37 / 8

طبیعیدرخت37 / 4

جسمی / روحیزخم37 / 4

طبیعیباد37 / 10

گل و گیاهگل37 / 10

طبیعیباران37 / 15

روانیماتم38 / 1

طبیعیدرخت38 / 10

گل و گیاهنرگس، بنفشه38 / 10

ادبیشعر38 / 13

ادبیشعر38 / 24

مکانیحلبچه38 / 14
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عنرص سازندهمستعارمنه انسانشامره صفحه و سطر
طبیعیآب40 / 9

طبیعیباد40 / 11

طبیعیخاک44 / 6

زبانیواژه45 / 3

انتزاعیعشق45 / 2

جسمی/ روحیزخم48 / 7

زمانیروز48 / 7

طبیعیتاریکی50 / 1

طبیعیسنگ51 / 3

عنرص سازندهمستعارله غریانسانشامره صفحه و سطر

انتزعیمرگ36 / 15

روانیگریه43 / 17

اشیاءگهواره37 / 17

طبیعیبته، جنگل37 / 17

روانیغم44 / 14

انتزاعیعشق45 / 2

دیدارینگاه48 / 19

4-1-4- استعاره ی مرصحه در شعر دّره ی پروانه
نگاهـم را بـا پشـنگ گالبشـان خیـس کنـم )40(. گل هـای سـپید را دفـن مکنیـد )40(. 
ماه هـای طالیـی را خـاک مکنید )41(. چه بیشـه و دره ای در درون آن سـینه ی تنگ اسـت 



پژوهشنامه ادبیات ُکردی/ سال سوم، شماره 4، پاییز و زمستان 121396

)46(. تـربی آمـد، تـربی رفـت )73(. به نـام حلبچـه و پنج هزار مـاه )74(. به نـام مولوی 
و پنج هـزار گل )77(. به نـام گـوران و پنج هـزار کبوتـر )776(. دود یـک مـاه سـوخته 

اسـت )78(.
مستعارمنهمستعارلهشامره صفحه و سطر

پشنگ گالباشک40 / 17

گلانسان40 / 3

ماهانسان41 / 10

بیشهغم و غصه46 / 7

تربظامل و خونریز73 / 1

ماهشهیدان حلبچه77 / 14

گلشهیدان حلبچه77 / 15

کبوترشهیدان حلبچه77 / 16

ماه سوختهحلبچه78 / 12

4-2- گورستان چراغان
شـاعر در اشـعار ایـن کتـاب بـه فاجعـه ی انفـال پرداختـه اسـت. هـدف شـاعر نشـان دادن 
مظلومیـت مـردم اسـت. رژیـم صـدام در سـال 1988 میـالدی، عملیـات انفـال را انجـام 
داد و در نتیجـه ی آن، هـزاران روسـتا و شـهرک و شهرسـتان را ویـران و ده هـا هـزار نفر را 
قتـل عـام یـا زنـده بـه گـور کـرد. ایـن عملیـات در مناطقـی چـون گرمیـان، قره داغ، دشـت 
کویـه، بادینـان، کرکـوک و َچمَچـامل انجـام شـد و هـزاران نفـر از مـردم ایـن مناطـق اعـم 
از زن و مـرد و کـودک کشـته شـدند. مـردم مناطقـی چـون تـو بـزاوا و نگـره سـلامن مهگـی 
زندانـی شـدند. در ایـن محلـه، مـرد و زن را جدا می کردنـد، دخرتان را به اسـارت می بردند 
و بـا آن هـا ماننـد کنیـزان کافر رفتـار می کردنـد و در بازار عرب هـا می فروختنـد، و مردها، 

بچه هـا و پریزنـان و پریمردهـا را زندانـی می کردنـد. 
شـاعر، فجایـع انفـال را بـه روایـت دخـرتی بـه نـام کالـی بیـان می کنـد کـه از اهالـی 
روسـتای زینانـه بـوده و کشـتن و زندانـی کـردن و مهـه ی بدبختی ها را با چشـم خـود دیده 
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است.
4-2-1- تشبیه های گسرتده ی گورستان چراغان

بـا پاپیونـی کـه ناربنـی بیـوه زن بـا دسـتان لـرزان بـه گریبـان مـن آوخیـت )بی کـس،1384: 
116(. مشـبه: ناربـن؛ مشـبه به: بیـوه زن؛ وجه شـبه: لـرزان.// راهـی ام چنان ابـر تبعیدی 
در پیـچ و خـم کـوه )13(. مشـبه: م)شـاعر(؛ مشـبه به: ابـر؛ وجـه شـبه: راهـی بـودن و 
م)شـاعر(؛  مشـبه:   .)13( آذرخـش  از  هراسـان  بـادی  چنـان  راهـی ام  رسگردانـی.// 
رهـا  دخرتکـی  چـون  راهـی ام  رسگردانـی.//  و  هراسـانی  شـبه:  وجـه  بـاد؛  مشـبه به: 
شـده از هـوای آن زمـان حلبچـه )13(. مشـبه: م)شـاعر(؛ مشـبه به: دخـرتک؛ وجه شـبه: 
رسگردانـی.// ربـود گردنـش را و چنـان چـون حتفـه ای آن را بـه منـاره ای تقدیم داشـت! 
)14(. مشـبه: گـردن؛ مشـبه به: حتفـه؛ وجه شـبه: زیبایـی و گران هبایـی.// سـفری چنـان 
چون سـفر پرنده ای پریشـان و گم کرده فرزند )15(. مشـبه: سـفر؛ مشـبه به: سـفر پرنده؛ 
مشـبه:   )16( مقتـول  رسچشـمه  جویبـاری  چنـان  راهـی ام  رسگردانـی.//  وجه شـبه: 
م)شـاعر(؛ مشـبه به: جویبـار؛ وجه شـبه: حرکـت و راهی بودن.// سـمندوار بـا آذرخش 
پـر می زنـم )17(. مشـبه: م)شـاعر(؛ مشـبه به: سـمندر؛ وجه شـبه: پـر زدن.// دگربـار 
م)شـاعر(؛  مشـبه:   .)17( می  آرامـم  گریـه  درخـت  آشـیان  میـان  ویرانه هـا  بـوف  چنـان 
مشـبه به: بـوف؛ وجه شـبه: آرمیـدن و منحوسـی.// سـایه ی رشحـه رشحـه ی کوهسـار 
می-گـردم )17(. مشـبه: م)شـاعر(؛ مشـبه به: سـایه؛ وجه شـبه: تاریکـی و رشحـه رشحـه 
نوازش هـای  فاختـه ای خاکسـرتین )18(. مشـبه:  به سـان  مـادر  نوازش هـای  بـودن.// 
مـادر؛ مشـبه به: فاختـه؛ وجه شـبه: مهربانـی.// نامـه ی دخرتی اسـت کـه بالـنی رؤیاهای 
بالـنی؛ وجه شـبه: آرامـش.//  نامـه ی دخـرت؛ مشـبه به:  مـن گشـته اسـت )19(. مشـبه: 
مـن چنـان تنـد بـادی کـه صحـرای اش دیوانـه کـرده )23،س:9(. مشـبه: مـن؛ مشـبه به: 
تنـد بـاد؛ وجه شـبه: دیوانگـی و رسگردانـی.// به سـان تنـوره ی گردبـاد بـه دور خویـش 
خواهم گشـت )234(. مشـبه: م)شـاعر(؛ مشـبه به: تنـوره گردباد؛ وجه شـبه: گیجی.// 
تـارک مـن آن جـا چنـان چـون نسـیمی بـه آغـوش واپسـنی رساغ آرام یابـد )24(. مشـبه: 
تـارک مـن؛ مشـبه به: نسـیم؛ وجه شـبه: آرامـش.// پاسـخی به سـان یقـنی خدایـی دسـت 
یابـم! )24(. مشـبه: پاسـخ؛ مشـبه به: یقـنی خدایـی ؛ وجه شـبه: مطمئنـی.// مـن اینـک 
آمـاده )25(. مشـبه: من)شـاعر(؛ مشـبه به: حـرت ؛ وجه شـبه:  چنـان چـون حـرت 
آمـاده بـودن.// مـن به سـان فریـاد برخاسـته ام )25(. مشـبه: م)شـاعر(؛ مشـبه به: فریـاد؛ 
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بخـار  یـا  باخـرت  رساب  راسـتای  در  رفـت؟  بایـد  چه گونـه  برخاسـتن.//  وجه شـبه: 
رسخ گـون خـاور؟ )27(. مشـبه: بخـار؛ مشـبه به: خاور؛ وجه شـبه: گرمـی و رسخی.// 
چه سـان بایـد رفـت؟ به سـان چـنی و شـکن موج هـای عاشـق و معشـوق دریـا؟ )27(. 
آنچـه  جنبـش.//  و  حرکـت  وجه شـبه:  مـوج؛  شـکن  و  چـنی  مشـبه به:  رفتـن؛  مشـبه: 
آبـش می دادنـد و آنچـه درختـان مسـری و پرندگانـش می داننـد، چکیـده ی انـدوه اسـت و 
کوتـاه اسـت )29(. مشـبه: آب و درخـت و پرنـده؛ مشـبه به: چکیـده انـدوه؛ وجـه شـبه: 
کوتاهـی.// آفـات سـیه سـال بودم! )29(. مشـبه: م)شـاعر(؛ مشـبه به: آفات؛ وجه شـبه: 
سـیاهی ویرانـی.// ترانه هایتـان چنـان چـون جامه هایتـان پوسـیده )30(. مشـبه: ترانـه؛ 
مشـبه به: جامـه؛ وجه شـبه: پوسـیدن و از بـنی رفتـن.// حفـره ی دیـده گان و مججمـه و 
مشـام و دهـان نیـز رسایـی نوین بـرای کژدمان بیابان! )32(. مشـبه: دیده، مججمه، مشـام، 
دهـان؛ مشـبه به: رسا؛ وجه شـبه: حمـل اسـکان.// رشـته ی بلنـد انـدوه مـرا )32(. مشـبه: 
انـدوه؛ مشـبه به: رشـته؛ وجه شـبه: بلنـدی انـدوه.// توپـزآوا نخسـتنی رسدسـری قبیلـه ی 
مـرگ! )32(.مشـبه: توپـزآوا؛ مشـبه به: قبیله ی مرگ؛ وجه شـبه: از بنی رفتـن.// توپزآوا 
دشـتی از هـراس هراسـان )32(. مشـبه: توپـزآوا؛ مشـبه به: دشـت؛ وجه شـبه: فراخـی و 
هراسـانی.// توپزآوا بیشـه ای از پرسـش های رسگردان )33(. مشـبه: توپزآوا؛ مشـبه به: 
بیشـه؛ وجه شـبه: انبوهـی و رسگردانـی.// توپزآوا نقشـه ای از رازهـای پیچیده ی رساب 
و غبـار )33(. مشـبه: توپـزآوا؛ مشـبه به: نقشـه رازهـای رساب و غبـار؛ وجه شـبه: پیچیده 
و دراز )33(.  کلبـه دور  کلبـه و هـزار  کلبـه ای حلبـنی و دو  توپـزآوا  و حمـو شـدن.// 
مشـبه: توپـزآوا؛ مشـبه به: کلبـه ی حلبـنی؛ وجه شـبه: فراوانـی و سـادگی.// زنانـی پرپـر، 
چنـان شاخسـاران عریـان )37(. مشـبه: زنـان؛ مشـبه به: شاخسـار؛ وجه شـبه: پرپر شـدن 
و عریانـی.// زنانـی از تبـار برگ ریـزان از نطفـه ی شـبی مـه  آلـود پـر چینـی گشـته بودنـد 
)37(. مشـبه: زنـان؛ مشـبه به: پرچـنی؛ وجه شـبه: مانـع شـدن.// ذلـت را کـه جامـه ای 
پـاره پـاره گشـته بـود بـر اندام مـا )40(. مشـبه: ذلت؛ مشـبه به: جامه؛ وجه شـبه: پـاره پاره 
شـدن.// آمده ایـم آن سـان کـه شمشـری درون خـون گشـت و برنگشـت )42(. مشـبه: 
بی پنـاه )53(.  یکـی شـعله ای  بـردن.//  بـنی  از  مشـبه به: شمشـری؛ وجه شـبه:  یم)مـا(؛ 
مشـبه: یکی)انسـان(؛ مشـبه به: شـعله؛ وجه شـبه: بی پناهی.// مژگان را و گریه و لبخند 
را و پـره ی گـوش را و تـار گیسـوان را چنـان چـون گـرده ی گل هـای مسـری بـاد بـرآورد از 
گـور کـودکان )72(. مشـبه: مـژگان، گریـه، لبخنـد، پـره ی گـوش، تـار گیسـو؛ مشـبه به: 
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گـرده ی گل چـون؛ وجه شـبه: پراکندگـی.// تـن، پوسـته ی انـار خشـکیده )74(. مشـبه: 
تـن؛ مشـبه به: پوسـت انار؛ وجه شـبه: خشـکیده.// هنـاد، انبانی هتـی )75(. مشـبه: هناد؛ 
مشـبه به: انبـان؛ وجه شـبه: هتـی و خالـی بـودن.// اندیشـه، نـواری رشحـه رشحـه )75(. 
مشـبه: اندیشـه؛ مشـبه به: نـوار؛ وجه شـبه: رشحـه رشحـه بـودن.// هـراس چنـان مرغـی 
بـود )75(. مشـبه: هـراس؛ مشـبه به: مـرغ؛  ثانیه هـای سـفر غنـوده  بـر حلظه هـا و  کـرچ 
وجه شـبه: کرچـی و غنـودن. یـادگار نیـز دیـدگان گربـه ی درون تاریـک اسـت گاه بـه گاه 
می درخشـد )77(. مشـبه: یـادگار؛ مشـبه به: دیـدگان گربـه؛ وجه شـبه: درخشـیدن.// 
گوزنـی تنومند بودی )80( مشـبه: تو؛ مشـبه به: گوزن؛ وجه شـبه: تنومنـدی و زیبایی.// 
مـن غزالـی نـازک انـدام به آغوش تو )80(. مشـبه: من؛ مشـبه به: غزال؛ وجه شـبه: زیبایی 
و نازکـی.// نفس هـا در آغـاز گـرم  و مکرر و در پایـان بلورهای برف می-شـدند )80(. 
مشـبه: نفس؛ مشـبه به: برف؛ وجه شـبه: رسدی.// چشـامن تو کز چشـمه زالل تر )82(. 
مشـبه: چشـم؛ مشـبه به: چشـمه؛ وجه شـبه: زیبایـی و زاللـی.// اشـک چشـامن تـو از نـم 
شـبنم برتر )82(. مشـبه: اشـک چشـم؛ مشبه به: شـبنم؛ وجه شـبه: زیبایی و زاللی.// آن 
شـب ماه به سـان سـینی سـیمنی می درخشـید )90(. مشـبه: ماه؛ مشـبه به: سـینی سـیمنی؛ 
وجه شـبه: درخشـیدن.// آنان خیزان و شـتابان چنان پرندگان شـبانگاهان )91(. مشـبه: 
آنـان؛ مشـبه به: پرنـده؛ وجه شـبه: حرکـت، خیـزان و شـتابان.// عشـق امـا در مـا نسـیم 
مکـرر آرامـش بود )91(. مشـبه: عشـق؛ مشـبه به: نسـیم؛ وجه شـبه: آرام بخشـی.// آنان 
چنـان ابرهـای خیـزان بـا کولـه بـاری رسشـار بـاران )91(. مشـبه: آنـان؛ مشـبه به: ابـر؛ 

وجه شـبه: خیـزان.

4-2-2- تشبیهات فرشده ی گورستان چراغان
در جـدول زیـر، تشـبیهات فـرشده ی شـعر گورسـتان چراغـان، مشـبه به ایـن تشـبیهات و 

عنـرص سـازنده ی مشـبه به مهـراه بـا شـامره صفحـه و شـامره سـطر اشـعار آمـده اسـت.

شامره صفحه و 
عنرص سازنده ی مشبه بهتشبیه فرشدهسطر

مشبه به
پوششجامهجامه های شعر10 / 1

اشیاءدامدام روزنامه و جمله12 / 15



پژوهشنامه ادبیات ُکردی/ سال سوم، شماره 4، پاییز و زمستان 161396

شامره صفحه و 
عنرص سازنده ی مشبه بهتشبیه فرشدهسطر

مشبه به
پزشکیبخیهبخیه ی هق هق11 / 12

اشیاءپوشالپوشال درد13 / 2

طبیعیبیشهبیشه ی تن13 / 3

طبیعیقطرهقطره های حرت13 / 5

اشیاءنی لبکنی لبک آه و اندوه13 / 18

مکانیکرکوککرکوک سینه14 / 2

طبیعیدرختدرخت گریه17 / 3

پوششجیبجیب حمبت18 / 3

طبیعیشبنمشبنم واج19 / 5

اشیاءمنجوقمنجوق نور19 / 5

طبیعیدّرهدّره ی فریاد27 / 1

طبیعیرسابرساب باخرت27 / 11

حیواناتاسباسب افسانه28 / 14

حیواناتغزالغزال رؤیا28 / 16

پرندگانپرستوپرستوی شعر28 / 18

طبیعیبیشهبیشه ی پرسش33 / 2

طبیعیتوفانتوفان شعله34 / 6

اشیاءتنورتنور تانک34 / 12

طبیعیجزیرهجزیره ی ظلمت36 / 5

اشیاءآبگنیآبگنی عمر54 / 9
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شامره صفحه و 
عنرص سازنده ی مشبه بهتشبیه فرشدهسطر

مشبه به
خاکیگورگور درون64 / 12

خوراکیشهدشهد بوسه64 / 20

پرندگانکبوترکبوتر بخشایش64 / 19

گل و گیاهگلگل حمبت64 / 18

خوراکیگالبیگالبی قلب67 / 8

گل و گیاهگلگل ستاره69 / 10

معدنیگوهرگوهر لب70 / 10

معدنیمرجانمرجان دیده70 / 11

معدنیمرواریدمروارید انگشت70 / 12

معدنیمرواریدمروارید پستان70 / 13

اشیاءدیواردیوار غبار75 / 15

معدنیبلوربلور برف80 / 8

اشیاءپنبهپنبه ی ابر86 / 9

خوراکیشهدشهد شعر94 / 8

پوششدیبادیبای مهتاب93 / 2

4-2-3- استعاره ی مکنیه در گورستان چراغان
جامـه ای از پولک هـای ریز رسشـک تا بتابـد حرت و بدرخشـد آه  و درد )10(. جامه ای 
از برگ هـای سـوگوار )11(. بـر انـدام شـامگاه عاشـقان و بـر قامـت سـفر غریبانـه اش 
)11(. زیـر نـور فانوسـی رنجـور )11(. تالوت سـوره ی عشـق )11(. برگ های جنگلی 
منحـوس )12(. بی رخصـت خواسـتن از نخسـتنی دسـت نویس خشـامگنی خـود )12(. 
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پـای  بـه  پـای  راهـی ام   .)12( عیب جـوی  یاوه گـوی  تندبـاد  از  خواسـتن  بی رخصـت 
اضطـراب )13(. راهـی ام گام بـه گام رساب و دسـت در دسـت خـزان )13(. سـفری بـا 
پـای برهنـه حمنـت )14(. سـفری سـوار بـر دودی کـه خورجـنی و تـرک خویـش از دیده ی 
کشـته ی بـاران انباشـته اسـت )15(. چنـان پـاره ابـری رسگـردان و زمخـی )16(. به سـان 
سـفر جویباری رسچشـمه مقتول )16(. چشـم به راه اوسـت تقدیر آب کجاسـت )16(. 
نـور تشـنه ی آفتـاب تابـان )17(. بـا آذرخش پـر می زنـم )17(. اضطـراب مـن َبغبغوُکنان 
بـر ختـم شـعر غنـوده و شـب مهتـاب می زایـد )18(. شـاخه های نـازک تنهایـی می رویند! 
)19(. بـادی آبسـتن زیـر فشـار درد زایـش مهـزادان آذرخـش و بـاران اسـت )19(. پـر و 
بـال رنگنی کـامن فـرو می ریـزد )19(. ناگـه واژه ای برنـا می مـرید )19(. رنگـی نویـن پـر 
می کشـد )19(. بیگـه مصیبتـی فـرو می بـارد )20(. بـه دنبـال آب مقتول می گـردم )22(. 
ره می نامیـد )24(.  مـرا  این کـه  اسـت  اسـت )22(. اضطـراب  آتشفشـانی خفتـه  آن جـا 
رساب اسـت ایـن کـز پیـش مـن می تـازد! )24(. دشـت اسـت و بیابـان، کویـر اسـت و 
هامـون این کـه مـرا می خوانـد )24(. سـخن کدامـنی خـاک و ماسـه را و کـدام صحـرای 
عـدم و کدامـنی رنـگ بـرگ را گـوش بسـپارم؟ )27(. بـه سـخن کـدام خـار و خاشـاک و 
کـدام بریاهـه ی توفـان گوش بسـپارم؟ )28(. کدامـنی گامن را راهنامی سـفر خویش کنم؟ 
)28(. بـه دور مـاه خفتـه، حلقه بسـته بودیـد )31(. خرمنی از گرد و غبار غنوده بر پشـت 
)31( آفتابتـان بـه رسزمـنی شـب، هنـاد خـاک می موییـد )31(. نـه هذیان شـعر اسـت و نه 

توهـم دیـدگان رؤیـا )32(. 
در  غریانسـان  و  انسـان  مسـتعارمنه  بـرای  کـه  مسـتعارله هایی  زیـر،  جـدول  دو  در 
اسـتعاره های مکنیـه شـعر گورسـتان چراغـان آمـده، عنرص سـازنده ی مسـتعارله و شـامره 

صفحـه و سـطر ذکـر شـده اسـت.

عنرص سازنده مستعارمنه انسانشامره صفحه و سطر

طبیعیبرگ11 /1

زمانیشامگاه11/ 4

روشناییفانوس11/ 9

طبیعیجنگل12 / 10
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عنرص سازنده مستعارمنه انسانشامره صفحه و سطر

نوشتاریدست نویس12 / 13

طبیعیباد12 / 14

روانیاضطراب13 / 9

طبیعیرساب، خزان13 / 10

انتزاعیحمنت14 / 17

بیناییدیده15 / 4

طبیعیابر16 / 1

طبیعیجویبار16 / 3

طبیعیآب16 / 13

روشنایینور17/ 9

روانیاضطراب18/ 13

زمانیشب18 / 13

طبیعیباد، آذرخش، باران19 / 11 

زبانیواژه19 / 17

طبیعیآب22/ 5

طبیعیآتشفشان22/ 20

روانیاضطراب24/ 9

طبیعیدشت، بیابان24 / 11

طبیعیکویر، هامون24 / 11

طبیعیخاک، ماسه27 / 17

طبیعیصحرا، رنگ برگ27 / 17
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عنرص سازنده مستعارمنه انسانشامره صفحه و سطر

طبیعیخار و خاشاک28 / 1

طبیعیتوفان28 / 1

انتزاعیگامن28 / 6

طبیعیماه31 / 16

طبیعیگرد و غبار31 / 18

طبیعیآفتاب31 / 4

ادبی، انتزاعیشعر، رؤیا32 / 10

انتزاعیحرت، آه و درد10 / 3

انتزاعیعشق11 / 16

طبیعیدود15 / 4

ادبیشاعر17 / 1

طبیعیآذرخش17 / 1

انتزاعیتنهایی19 / 9

طبیعیرنگنی کامن19 / 13

هنریرنگ19 / 18

روانیمصیبت20 / 2

طبیعیرساب24 / 10

4-2-4- استعاره ی مرصحه در گورستان چراغان
گورسـتان چراغان )1(. مسـتعارله: مردمان زنده به  گور؛ مسـتعارمنه: چراغ.// شمشری 
فتوایـی بـر فـراز ختتـه سـنگی بـا نـام آهـورا ربـود گردنـش را و بـه منـاره ای تقدیـم داشـت 
)14(. مسـتعارله: احـزاب تکفریی؛ مسـتعارمنه: شمشـری فتوایی.// بـوف آهننی )32(. 
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مسـتعارله: هواپیام؛ مسـتعارمنه: بوف آهننی.// حرامیان ماه عاشـقان در هنان از پس نیم 
شـبان! )35(. مسـتعارله: ماموران صدام؛ مسـتعارمنه: حرامیان.// هنوز هوای مسموم 
بـر بغـداد حکـم می رانـد )129(. مسـتعارله: صـدام؛ مسـتعارمنه: هـوای مسـموم.// 
آن مهـه مهتـاب زیـر خـاک  را گـامن مـن ایـن اسـت هرگـز نخواهنـد یافـت )130(.// 
مسـتعارله: مردمـان زنـده بـه گـور؛ مسـتعارمنه: مهتـاب.// آن مهـه  آفتـاب زیـر خـاک  را 
هرگـز نخواهنـد یافـت )130(. مسـتعارله: مردمان زنـده به گور؛ مسـتعارمنه: آفتاب.// 
آن  مهـه رحیـان گرمسـریی  را هرگـز نخواهنـد یافـت )130(. مسـتعارله: دخـرتان زنـده بـه 
گـور؛ مسـتعارمنه: رحیـان گرمسـریی.// یکایـک غـزاالن گم گشـته  را هرگـز نخواهـد 
یافـت )130(. مسـتعارله: مردمـان زنـده بـه گور؛ مسـتعارمنه: غـزاالن.// مریم هـا را از 
تـن عریان خویشـتن رشم می آمـد )160(. مسـتعارله: دخرتان ُکرد؛ مسـتعارمنه: مریم ها.

4-3- جمموعه اشعار محید مصدق
4-3-1- درفش کاویان

منظومـه ی »درفـش کاویـان« در قالـب قصه هـای مـادر بـرای کـودک از رسگذشـت وطـن 
روایت شـده اسـت )مصدق،1389: 50-17(. شـاعر، »کاوه« را نقابی قرار داده اسـت 
تـا بتوانـد اطالعـات روایـی را بـه صـورت تلوحیـی عرضـه کنـد؛ یعنـی بـه عـوض اظهـار، 
آن اطالعـات را بـه کمـک متهیدهـای بالغـی و معنـای ضمنی در »درآمد« شـعر قـرار داده 
اسـت تـا بـه صورت تلوحیی بگوید باقی شـعر، حـاوی چه مفاهیمی اسـت. مهه ی متهیدها 
نوعی اعرتاض اسـت؛ تا بگوید آزادی نیسـت و آنچه با آن مشـکل دارد، ضحاک اسـت. 
ضحـاک نیـز بـرای او نقابـی اسـت تـا بـا ضحاکـی در روزگار خـود بسـتیزد کـه شـعارش 
مهـنی عنـوان »درفـش کاویانـی« اسـت و مـا بـا مبـارزه ای متفـاوت از کاوه، آن را بـاز پـس 
می گرییـم. در ایـن اشـعار: »تـو امـا مـادر من مـادر نـاکام!+ دلت خـرم+ روانت شـاد+ که 
مـن دسـت نیـازی سـوی کـس+ هرگز نخواهـم بـرد...« )مهـان: 21(، به صـورت تلوحیی 
بـه ماجـرای روی آوردن مـردم از خرابـکاری مجشـید بـه ضحـاک تـازی یـاد کـرده اسـت، 
می گویـد: مـن ایـن کار را نخواهـم کـرد. گویـا از تاریـخ گذشـته درس گرفتـه اسـت، امـا 
مهچنـان بـا ضحاکـی دیگـر روبـه رو اسـت پـس کاوه را می جویـد. کاوه مهـنی »کـودک« 
اسـت اشـاره هایی هـم بـه خـواب می کنـد کـه غـری از خـواب کـودک بـه خـواب ضحـاک 
هـم اشـاره دارد. کاوه ای کـه الزم اسـت نه یک نفر، بلکه یک نسـل اسـت؛ بـرای مهنی، در 
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کـودک و کاوه حالتـی از اهبام هسـت تا شـمول و کلّیت آن را بیان کنـد. کاوه رمز »خیزش 
و حرکت« در شـعر اوسـت. جتيل مهة آرزوهای شاعر برای یکپارچگـی جهـان و خیزش 
علیـه ظلـم حاکـم بـر جامعـه یـا جهـان اسـت )حسـن زاده،1391: 53(. وجـود عنارصی 
چـون کـودک، جوانـان، جوانمـردان، ایران و ایرانشـهر در ایـن منظومه، موجب می شـود 
کـه شـعر از مضمـون اسـطوره ای خـود بـه بیـان نامدیـن )سمبولیسـم اجتامعی( تقلیـل یابد 
و جنبـه ی شـعاری آن پررنـگ شـود؛ مـراد آن کـه، معانـی و مفاهیـم سـمبولیک در الیـه-
هـای پنهـان روایـت گنجانده نشـده؛ بلکه شـاعر تالش می کند نشـان دهد کـه نقل روایت 
ضحاک برای بازنامیی مسـائل روز اسـت. »مصدق از شخصیت اسـطوره ای »کاوه« برای 
ترسیم وضع جامعه و مردمش اسـتفاده ميکند. تشابه تارخیي که شاعر میان اساطری ایراين 
و وضعیت جامعـه در عصـر خـود برقـرار کرده است، حضور قهرماين را ميطلبد که از 
میان مردم باشد، نه از بزرگان و نژادگـان، و کـاوه این چننی است« )مهـان: 52(. تنهـا 
قسـمتی کـه مهخوانـی خواننده بـا راوی را رضوری می شـامرد، ارصار راوی در این اسـت 
کـه داسـتان گذشـته را مایـه ی انتقـاد از مسـائل روز بنامیـد؛ بـرای نمونـه سـاختار نحـوی 
عبـارت »جوانـان را بـه رس شـوری اسـت توفـان زا«، شـعر را بـه عـامل امروزی می کشـاند؛ 

شـاعر بـا ایـن عبـارت، سـبب رسودن شـعر را آشـکار می کند.

4-3-2- قصیده ی آبی، خاکسرتی، سیاه
شـاعر، عمـدًا نـام ایـن شـعر را قصیـده هناده اسـت تا قصـد خـود را از آن گوشـزد کند. در 
بخش هایـی از شـعر بـه عنـارص و مفاهیـم عاشـقانه برمی خوریـم، امـا ایـن شـعر مبتنـی بـر 
عشـق از آن گونـه کـه در غـزل یافـت می شـود، نیسـت. عنـوان »آبی، خاکسـرتی، سـیاه« با 
پایـان شـعر کـه از مـن، تـو و مهـه یـاد کـرده کـه برمی خیزنـد، بیانگـر جنبه ی سیاسـی شـعر 
اسـت. بسـامد واژه هـای شـب، تاریکـی، پنجـره بـا اشـاره هایی مثـل »در ایـن تاریکـی«، 
موجـب می شـود عنـارص عاشـقانه ی شـعر مثـل بوسـه، گیسـو و نظایـر آن، غـری از روابـط 
عاشـقانه ی غزلـی در نظـر آیـد و در عـنی حـال، گـواه وضعیتـی اسـت کـه نشـان می دهـد 
شـاعر از ناچـاری بـه ایـن عنـارص روی آورده اسـت تـا سـخن اصلی خـود را بیـان کند. از 
آغـاز شـعر از چشـم سـخنگو یاد کرده اسـت تا حـریت، در عنی بسـته بودن زبـان را فرایاد 
آورد. واژه هـای کـدورت، بی بارانـی، ابر، شـب، دولـت خاموش، امهیت خـواب و رؤیا، 
قفـس، تشـبیه نـگاه به مرغ )که نشـان از بسـته بـودن یک پرنده اسـت(، اسـتفاده از صنعت 
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رجـوع بـا تکیـه بـر تشـبیه تفضیـل، شـعر حـارض را از حـوزه ی عشـق بـریون می کنـد و بـه 
حـوزه ی سیاسـت می کشـاند. طرحـی که شـاعر از کـودک و عروسـک های او ارائـه کرده 
اسـت و این کـه کـودک، خماطـب شـعر را می شناسـد، در کنـار ارصار او بـرای بـاز کـردن 

پنجـره، مهچنـان داللتـی اسـت بـر این کـه شـعر را از عشـق غـزل دور کند:
بـاز کـن پنجـره را / مـن تـو را خواهـم بـرد بـه عروسـی عروسـک های کـودک خواهر 
خویـش / کـه در آن جملـس جشـن / صحبتـی نیسـت ز دارایی داماد و عـروس / صحبت 
از سـادگی و کودکـی اسـت / چهـره ای نیسـت عبـوس / کـودک خواهـر مـن، در شـب 
جشـن عروسـی عروسـک هایش می رقصـد / کـودک خواهـر مـن، امپراتوری پر وسـعت 
خـود را هـر روز، شـوکتی می بخشـد / کـودک خواهـر مـن، نـام تـو را می داند / نـام تو را 

می خوانـد. 

4-3-3- در رهگذار باد 
در درآمـد منظومـه ی »در رهگـذار بـاد«، رسـتم را نقابـی قـرار داده اسـت تـا نشـان دهـد 
ادامـه ی شـعر شـامل چـه مفاهیمـی اسـت. شـاعر در درآمد ایـن منظومـه در آرزوی ظهور 
دوباره ی »رسـتم« اسـت؛ رسـتم را صـدا می زند تا برخیـزد )مصـدق،1389: 93-96(. 
بـا ایـن وصـف، شـاعر نشـان می دهد رسـتم یک نقاب اسـت تـا بتوانـد از عنارص دسـتگاه 
پهلـوی بـه صورت ضحاک و شـغاد و افراسـیاب یاد کنـد و رضورت مبـارزه را بیان کند: 
»بشـکن طلسـم حادثـه را بشـکن+ مهـر سـکوت از لـب خـود بـردار+ منشـنی به چاهسـار 
فراموشـی+ بسـپار گام خویـش بـه ره، بسـپار« )مهـان: 93(. در اشـعار دیگـر، جایگزیـِن 
رسـتم باعـث گسـرتش ایـن منظومـه می شـود؛ در قطعه 6، »صبح« جایگزین رسـتم شـده 
اسـت: »دیـدم نسـیم صبـح/ ایـن قریگونـه گیسـوی شـب را، سـپید می سـازد/ و اقتـدار 
قلـه ی کوهسـار دوردسـت/ در اهتـزاز روشـنی آفتـاب می خنـدد« )مهـان: 113(. گاهـی 
مهـدم سـایه شـده و بـا آن سـفر می کنـد؛ اشـعار متعـددی بـا مهنی سـفر پیونـد دارد تـا قطعه 
16 کـه دوبـاره از آن »مهـدم« یا »شـخصی« که آرزویش بود، یاد می کند. این بار مشـخص 
می شـود آن »شـخص« خود اوسـت، البته این شـخصی که آرزویش بود در او مرده اسـت 
تـا نشـان بدهـد چقـدر وضعیـت بـدی وجـود دارد. رابطه ی این وضـع بـد را در آغاز مهنی 
بنـد آورده اسـت: »دیگـر بـرای دیـدن او نیسـت، ایـن کـه من/ ایـن راه صعب را مهه شـب 
تـا بـه صبحـدم/ بـر جان خویشـتن مهـوار می کنـم/ او ُمـرده اسـت/ او ُمرده اسـت در من 
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و دیگـر وجـود او/ از یـاد رفتـه اسـت« )مهـان: 174(. در بند 19، با تشـبیه شـب به شـب 
رشیـر و سـیاه در مقابـل صبـح کـه به صداقت او رشـک می برد، نشـان می دهـد که مرادش 
از شـب چیسـت، امـا خاطـره اش را نیز به خـواب نمی بیند و مهان نومیدی بنـد 6 را تکرار 
می کنـد: »شـب مثـل شـب رشیـر و سـیاه اسـت و پـر ز درد/ در شـب رشارتـی اسـت کـه 
مـن گریـه می کنـم/ و صبـح بـر صداقـت من رشـک می بـرد« )مهـان: 186(. در بنـد 24، 
در قالـب جمنـون رام و ختـم قصـه ی تالش او یا فرهاد- عشـق و عاشـقی- ایـن نومیدی را 
بازمی گویـد: »دیگـر زمـان، زمانـه ی جمنـون نیسـت/ فرهاد، در بیسـتون ُمـراد نمی جوید/ 
زیـرا بـر آسـتانه ی خرو/ بی تیشـه ای به دسـت، کنون رس سـپرده اسـت« )مهـان: 196(. 
در سـفر چهـارم، مهچنـان عشـق یـک نشـانه بـرای تـداوم مبـارزه اسـت. شـعر بـا طرحـی 
تـا بازگـردد  نـاز یـک معشـوق را بکشـد  عاشـقانه نقـل شـده اسـت، گویـی می خواهـد 
و مهربـان شـود: »آیـا چـه کـس تـو را از مهربـان شـدن بـا مـن مأیـوس می کنـد؟« )مهـان: 
203(. در بنـد 32، دوبـاره از شـب کـه از عنـارص مبـارزه ی اجتامعـی و سیاسـی اسـت، 
یـاد می-کنـد و جنبـه ی شـخصی می یابـد. در پایـان منظومـه، بـه خـودش هنیـب می زنـد 
کـه برخیـز! و لـزوم تـداوم مبـارزه را یـادآور می شـود: »هرچنـد شـب بـا متام تـوش و توان 
و صالبتـش/ بـر رسزمـنی تـب زده آوخیـت/ دیدم سـیامب صبحگاهـی از قّلـه ی بلندترین 
کوه هـا فـرو می رخیـت/ گفتـم: امیـد مـن!/ برخیـز و خـواب را... / برخیز و باز روشـنی 

آفتـاب را...« )مهـان: 256(.
در ایـن منظومـه، ترکیـب عشـق و سیاسـت کم رنگ می شـود. برخی واژه هـا متعلق به 
عشـق اسـت مثل: پایان آشـنایی )مهان: 110(؛ می سـوزم از رشاره ی این عشـق رسکشـم 
)مهـان: 103(، امـا در مهـنی مـوارد، ترکیـب به گونـه ای شـده اسـت کـه بیـان اعرتاضـی و 
سیاسـی را نامیـان می سـازد. در عـوض ایـن عنـارص، واژه هـا و عنارصی مثل شـب، باران 
و پنجـره، جنبـه ی اعرتاضـی خـود را کامـاًل فریـاد می زننـد. در قطعـة: »مبهـوت در ایـن 
جهـان چـون برهـوت - مبهـوت/ آه ای پـدر مگـر، گنـدم چقـدر شـریین بـود؟/ و سـیب 
رسخ وسوسـه حـوا را/ در دامـن فریـب چـرا افکنـد؟/ نفریـن بـه دیـو وسوسـه نفریـن بـه 
هشـیاری« )مهـان: 115(، از عشـق و امیـدی سـخن می گویـد کـه بعـد فریـب می نامیـد و 
روشـن می شـود کـه عشـق، رصفـًا چیزی اسـت که بـرای فریـب نمود یافتـه. اگر شـاعر از 
عشـق یـاد کـرده، بـه خاطـر آن اسـت کـه نمی خواسـته واژه یـا طرحی واقعـی بـه کار بربد. 
نشانه شناسـی ایـن شـعر، خواننده را به یاد سـخنان شـاه دوم پهلوی می انـدازد با واژه های 



25مطالعه ی تطبیقی عشق و سیاست در اشعار شیرکو بی کس و حمید مصدق

دروازه هـای متـدن و رؤیاهای شـریینی که شـاعر پـوچ بودنش را با تصویـری از فرو رخیتن 
نشـان می دهـد، بـا اسـتفاده از واژه هـای گسـیخت، رخیت.

4-3-4- تشبیه در جمموعه اشعار محید مصدق
در اشـعار محیـد مصـدق، تشـبیه و اسـتعاره، ابزارهایی بـرای تبینی مفهوم مورد نظر شـاعر 
هسـتند. مـا ابتـدا بـا ذکر تشـبیهات بـه کار رفتـه در جمموعه اشـعار محید مصـدق )1391(، 
در جدول پیوسـت، ارکان تشـبیه را اسـتخراج کرده ایم و بر اسـاس آن، عنارص سـازنده ی 

طرفـنی تشـبیه را طبقه بنـدی کرده ایم: 

عنرص سازنده ی مشبه بهرکن مشبه به از تشبیهشامره صفحه و سطر

طبیعیدریا19/ 1

حیواناتسمند20 / 2

انتزاعیهاله ی اهبام20 / 7

انسانیکولی ولگرد24 / 2

طبیعیشب26 / 3

طبیعیابر ظلمت بار27 / 4

طبیعیجنگل 29 / 14

اشیاء و اجسامآهن / کوره30 / 7

اشیاء و اجساماجاق / چراغ32 / 4 و 5

طبیعیصبح هباری40 / 9

پرندگانعقاب42 / 13

حیواناتشری خشم آگنی45 / 10

اشیاءکوره ی آتشفشان45 / 11

طبیعیتوفان بنیان کن45 / 13
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عنرص سازنده ی مشبه بهرکن مشبه به از تشبیهشامره صفحه و سطر

طبیعیموج/ تنداب هباری / سیل47 / 3 و 4

انسانیعابد / زائر57 / 2 و 5

طبیعیشب / جنگل58 / 2 و 3

طبیعیگل / شبنم 62 / 10 و 12

انتزاعیمرصع شعر73 / 7

طبیعیباد / ابر 74 / 2 و 4

طبیعینسیم130 / 15

طبیعیخرمن / آتش136 / 6 و 8

پرندگانمرغ167 / 3

پرندگانپرنده های هباری 210 / 7

طبیعیقطره ی باران210 / 8

طبیعینسیم سحر210 / 9

طبیعیشکوفه های سیب211 / 3

طبیعیآتش329 / 10

طبیعیمهر )خورشید(430 / 2

طبیعیماه / بارنده ابر430 / 3 و 4

طبیعیژاله / آبشار431 / 3 و 8

انتزاعینور / شعر 431 / 9 و 12

انتزاعیروح/ جان/ شوق نوید432 / 1،2،5

گل و گیاهگل های رسخ و سپید432 / 6

طبیعیمهتاب تابنده/ خورشید خاک432 / 7، 8
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عنرص سازنده ی مشبه بهرکن مشبه به از تشبیهشامره صفحه و سطر

طبیعیموج / نسیم432/ 9، 10

انتزاعیوجد/ شور/ حال433 / 1،2،3

انتزاعیشعر حافظ433 / 4

اشیاءشمع463 / 3

گل و گیاهالله463 / 5

اشیاءرصاحی589 / 12

پرندگانپرنده612 / 1

اشیاءقفس612 / 2

طبیعیبید / آتش 623 / 7 و 15

طبیعیماه646/ 4

طبیعیشهاب713 / 2

ومهی و خیالیدریای آتشنی713 / 7

طبیعیدرخت733 / 5

طبیعیموج / شط58 / 5 و 7

اشیاءتری/ ُمهر623 / 5،3

4-3-5- استعاره در اشعار محید مصدق
و هـر فریـاد در زنجـری// و پـای آرزو در بنـد// هـزار آهنـگ و آوای خروشـان بـود و 
شـب خامـوش )مصـدق،1389: 23(. زمـنی رخـت عـزای خویـش می پوشـید// زمان 
ته مانده هـای نـور را در جـام خـاک خسـته می نوشـید )مهـان: 27(. شـبانگاهان بـه گلمیخ 
زمـان// شـوالی شـوم خویـش می آوخیـت )مهـان: 28( سـحر با خـود پیام صبـح می آرد 
)مهان: 39(. ابر خاکسـرتی بی باران دلگری اسـت// و سـکوت تو پس پرده ی خاکسرتی 
رسد کـدورت// افسـوس سـخت دلگریتـر اسـت )مهـان: 59(. بـاد کولـی، ای بـاد! تـو 
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چـه بی رمحانـه شـاخ پربـرگ درختـان را عریـان کـردی )مهـان: 79(. غرنـده و خزنـده، آن 
اژدهـای ز آهـن و پـوالد// بـا رسعتـی رسیع تـر از بـاد// از رشق تـا شـهر زرق و بـرق 
مـرا می بـرد )مهـان: 167(. وقتـی کـه مهـر، پلک گرانبـار خـواب را // با ناز و کرشـمه ز 
هـم بـاز می کنـد )مهـان: 101(. دیـوار اعتـامد فرورخیـت و کسـوت بلنـد متنا بـر قامت بلند 
تـو کوتاه تـر نمـود )مهـان: 109(. از پشـت پلـک پنجـره می دیـدم// شـب را و قریگونـه 
قبایـش را // دیـدم نسـیم صبـح// ایـن قریگونـه گیسـوی شـب را، سـپید می سـازد// 
و اقتـدار قلـه ی کهسـار دوردسـت// در اهتـزاز روشـنی آفتـاب می خندد )مهـان: 113(. 
دیدم، هتدید، شـور شـعله های شـهامت را، مرعوب می کند// و مهچنان که سـم گرازان 
تیـزرو// رؤیـای پـاک باکرگـی را // بـه ذهـن بـرف منکـوب می کنـد )مهـان: 150(. آن 
مـرغ آهننی درهم شـکاف سـینه ی شـب// با غرشـی شـگرف مـرا می برد )مهـان: 162(. 
شـب بـا متـام وحشـت خود بـه خواب رفتـه اسـت )مهـان: 182(. بدگامنـی تا فراسـوهای 

ذهنـی دیربـاور// خانـه ای برسـاخته از آهن و سـاروج )مهـان: 622(. 

5- نتیجه
بررسـی اشـعار شـریکو بی کس و محید مصدق نشـان می دهد که هردو شـاعر در عشـق به 
وطـن و رسزمـنی خـود و نگرانی از اوضاع آن عقاید مشـرتکی دارند. شـریکو به کردسـتان 
و مصدق به وطنش ایران می اندیشـد. آنان هنر خود در شـاعری را دسـت مایه ی اعرتاض 
علیـه دشـمنان ملتشـان قـرار داده انـد و بـا اسـتفاده از ابـزار عنـارص بالغـی ماننـد تشـبیه و 
اسـتعاره در شـعر، سـتم هایی را فریـاد می زننـد کـه بر مردم رسزمینشـان وارد می شـود. در 
بسـیاری از موارد، عشـق و مضامنی برخاسـته از آن در اشـعار آنان، مقدمه ای برای ورود 
به مسـائل سیاسـی و اشـعار میهنی اسـت. تفاوت میان دو شـاعر در رصاحت یک شـاعر 
و پرده پوشـی دیگـری اسـت. محیـد مصـدق بـه دلیـل فضـای بسـته و خفقـان آور سیاسـی 
بعـد از کودتـای 28 مـرداد، مشـکالت مـردم آن دوره را مسـتقیم بیـان نمی کنـد، بلکـه بـا 
اسـتفاده از تکنیک هایـی از مجلـه تکنیـک نقـاب، بـا خماطـب وارد گفتگـو می شـود. شـاعر 
می دانـد سـخن مسـتقیم در خماطـب نفـوذ نمی کنـد و تأثـری چندانـی نـدارد امـا بـه کمـک 
تکنیـک »نقـاب«، بـه عمـق روح و روان خماطـب نفـوذ می کنـد و او را بـه فکـر فـرو می برد 
تـا در نـوع حـوادث و رونـد جریان هـا و بازیگـران دقت نامیـد و فاصله ها و موانـع را برای 
درک حقیقـت از میـان بـردارد. منظومـه ی درفـش کاویـان و در رهگذار بـاد نمونه هایی از 
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ایـن نـوع اشـعار اسـت کـه در آن هـا کاوه، رسـتم، ضحـاک اسـتعاره هایی هسـتند تا شـاعر 
بـه کمـک آن هـا بتوانـد بـه صـورت تلوحیـی، فسـاد حاکـم بـر دوره ی پیـش از انقـالب را 

توصیـف کند. 
ایـن جهـت  از  اهبـام در حلـن و فضـای شـعر مصـدق بیشـرت اسـت. اشـعار شـریکو 
دارای رصاحـت بیشـرتی اسـت. او شـاعری مهاجر اسـت کـه از حکومـت خاصی وامهه 
نـدارد، بنابرایـن در اشـعارش تـالش می کنـد کـه صدایـش را بـا ترصیـح بـه وقایـع تارخیی 
معـارص، بـه گـوش جهانیـان برسـاند و آن هـا را از سـتم هایی کـه کردهـا کشـیده اند، آگاه 
کنـد. بیـان مسـتقیم شـاعر در اسـتفاده ی او از شـیوه ی روایـت خاطره گویـی و برشـمردن 
عنـارص طبیعـی اقلیـم کردسـتان و ذکـر نـام مکان های کردسـتان نمـود می یابد. بررسـی و 
جتزیه ی اجزای تشـبیه و اسـتعاره در اشـعار او و مشـخص کردن عنرص سـازنده ی مشـبه به 
از هرکـدام، بسـامد باالی اسـتفاده از عنـارص طبیعی و اقلیمی را نشـان می دهد. بن مایه ی 

عشـق در اشـعار او کم رنـگ و در خدمـت افـکار سیاسـی اوسـت. 
زمینـه ی  در  بی کـس  تشـکیل دهنده ی صـور خیـال محیـد مصـدق و شـریکو  عنـارص 
سیاسـت مهان ابزار و عنارص زندگی عادی اسـت اما در شـعر شـریکو، این عنارص عادِی 
زندگی یا طبیعت ویران شـده اسـت و در جای درسـت آن قرار ندارد؛ حلن شـاعر مهیشـه 
مبتنـی بـر گلـه از چنـنی وضـع و موقعیتـی اسـت، اما در اشـعار مصـدق گاهی نشـانه هایی 
از رضـا و پذیـرش وجـود دارد، ترکیـب عنـارص موجـب شـور و شـوق می شـود و مهیشـه 

غمگـنی یـا ویران شـده نیسـت، امـا در جممـوع تلخکامِی آن بیشـرت اسـت. 
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