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بررسی بازتاب نمادهای اسطورهای
در اشعار احمد شاملو و شیرکو بیکس
تاریخ دریافت – 7331/4/3 :تاریخ پذیرش7331/6/3 :

علی دالیی

میالن1

دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه
فهری

سلیمان2

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه صالحالدین اربیل
شیرکو بیکس یکی از کسانی بود که به همراه چند تن از
ادیبان کرد با انتشار «روانگه» در جهت پایهگذاری و نشو و
نمای شعر نو کردی بسترسازی کردند .بیکس مسایل
اجتماعی ،فقر فرهنگی و اقتصادی جامعۀ کرد را در آینۀ اشعار
خود منعکس نموده است .وی از کسانی است که نیم نگاهی
به روزگار دیرین تاریخ بشریت دارد و در شعر خود از
نشانهها و نمادهای اسطورهای سود جسته است .بیکس برای
غنیکردن شعر خود و تشویق و ترغیب مبارزان و جوانان ،در
اشعار و نوشتههایش از اسطورهای بومی و دیگر ملتها
استفاده نموده است .احمد شاملو نیز با شعر منثور ماندگاری
خود در عرصۀ ادبیات فارسی را تضمین کرده است .شاملو
در خدمت مردم بود و شعرش خواستهای اجتماعی و
سیاسی مردم و بیان دردهای مردم است .وی برای بازنمایی
مسایل مردم از نمادها ،به ویژه نمادهای اسطورهای ،بهرۀ
زیادی برده است .نمادهای اسطورهای هم به شعر شاملو عمق
بخشیده و بین گذشته و حال پیوند برقرار کرده است و هم
شعرش را ادبیتر گردانیده است .همچنین شاملو به کمک این
اسطورهها توانسته است با توجه به فضای خفقان حاکم بر
جامعه ،با شیوهای غیرمستقیم و هنری بهتر از دردهای مردم
و مشکالت آنان بگوید .وی در این راستا گاه از اساطیر ایرانی
بهره برده است و گاه اساطیر جهانی و ملتهای دیگر را در
شعرش به کار گرفته است .در این بازتاب نمادهای اسطورهای
در شعر احمد شاملو و شیرکو بیکس بررسی میگردد و با
مقایسه این دو شاعر و بیان تفاوتها و شباهتهایشان ،میزان
تأثیر شیرکو بی کس از ادبیات فارسی به ویژه شاملو بیان شود.

کورته
شێرکۆ بێکهس یەکێکە لە شاعیرە بەناوبانگەکانی ئەدەبی
نوێی کوردی .ئەو یەکێکە لەو شاعیرانەی کە لەگەڵ
چەند ئەدیبێکیتر لە ڕێی باڵوکردنەوەی مانیفێستۆی
«ڕوانگە» بۆ بەرەوپێشبردن و تازەگەری لە ڕەوتی شیعری
نوێی کوردیدا مەجالێکی باشیان ڕەخساند .شێرکۆ
یەکێک بوو لەو شاعیرانەی کە کێشەکانی کۆمەڵگا،
ھەژاریی فەرھەنگی و ئابووری کۆمەڵگای کوردەواری
لە شیعرەکانیدا ڕەنگی داوەتەوە ،بەتایبەت بەرگری و
دژایەتی لەگەڵ ڕژێمی پێشتر لەسەر کێشەی نەتەوەیی
کورد و بۆ ئەم مەبەستەش لە ھێما ئوستوورهییەکانی
میللەتی کوردی و ھەروەھا میللەتانی تر کەڵکی
وەرگرتووە.ئەحمەدی شاملۆش یەکێکە لە شاعیرە
بەناوبانگەکانی ئەدەبیاتی نوێی ئێرانی .شاملۆ لەو
کەسانە بوو کە شیعرەکانی تەواو لە خزمەتی خەڵک و
میللەتدا بوو و شیعرەکانی داخوازییەکانی میللەت و
نیشاندانی ئازار و سەختی و ڕەنجی خەڵک بوو .ھێما
ئوستوورهییەکان ،شیعری شاملۆی قووڵتر کردووە و لە
بەینی ڕابردوو و ئێستادا پەیوەندی دروست کردووەو بەھۆی
کەڵکوەرگرتن لە ھێما ئوستوورهییەکانی ئێرانی و
میللەتانیتر توانیویەتی دەرد و ڕەنج و کێشەکانی خەڵک
بەشێوەیەکی باشتر بەرجەستە بکات.لەم لێکۆڵینەوەیەدا
ھەوڵ دراوە کەڵکوەرگرتنی ئەم دوو شاعیرە لە ھێما
ئوستوورهییەکان لێکبدرێنەوە و شرۆڤهبکرێن.ھهروهھا لە
ڕێی بەراوردکردنی شیعری ئەم دوو شاعیرە ڕادەی
کاریگەری ئەدەبی فارسی لەسەر شێرکۆ دهربکەوێت.

کلیدواژهها :قرآن کریم ،زبان کردی ،زبان فارسی ،ترجمه
قرآن ،تفسیر قرآن.

وشە گهلی سەرەکی :ھێماکان ،ئوستوورە ،شیعری
کۆمەاڵیەتی و ئابووری ،شێرکۆ ،شاملۆ.
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 -1مقدّمه
در ادبیات جهان به صوورت عام و در ادبیات کرردی به شوکل ویژه اسووطوره ،افسانه و
قصووه از انواغ غنی و پرمایۀ ادبیات شووفاهی به حسوواب میآیند که به دو بخش عمده
نظم و نثر تقسوویم میشوووند .در ادبیات کردی به بخش منظوم «بیت» گفته میشووود و
بخش منثور را قصوه یا داستان مینامند .گاهی این سه اصطالح مترادف شمرده شده و
یک مفهوم را می رسوانند ،ویی متخصوصان آنها را از هم متمایز و جدا از هم دانسته و
تعریف کردهاند« :اسطوره به عصر قبل از تاریخ برمیگردد .یعنی در آن دوران ،اسطوره
به جهان مافوق طبیعت (متافیزیک) در ارتباط و به سدههای قبل از تاریخ متعلق است؛
افسوانه به دوران بعد از تاریخ برمی گردد ،دورانی که انسان از راه فکر و اندیشه و نظر
کردن تا حدی از علل حوادث و اتفاقات آگاه میشود؛ داستان و حکایت هم به دوران
تغییر و تکامل تاریخ بشوریت و دوران کشف قوانین علمی در مورد پدیدههای طبیعی
در ارتباط است» (سلیمی.)32 :3102 ،
نماد ،ارتباط تنگاتنگی با اسوطوره و افسوانه دارد .حتی بعا از پژوهشگران بر
این باورند که افسانه و اسطوره بخشی از نماد هستند ،در کتاب االسطوره و ایتاریخ فی
ایتراث ایشورقی ایقدیم آمده است« :ارتباط قوّیی بین افسانه و (اسطوره) ،و نماد برقرار
است .به همین دییل است که ووو تیلیل و تفسیر نمادین ووو در پژوهشهای مربوط به
افسوانه ،به صوورت یک سوبک و روش اسواسوی درآمده اسوت» (حسن.)20 :3113 ،
بعضووی از میققان ،متن افسووانهای و اسووطورهای را یک متن نمادین میدانند و برخی
دیگر ،شوخصویتهای داخل آن را نماد به حساب می آورند .حمادی در این خصوص
میگوید« :مشوخ ترین ویژگی شوخصیت های اسطوره و افسانه که نمادین هستند و
مهمترین صوفت و خصووصویت نماد هم این اسوت که در هر عصری معنای جدید و
تازهای میدهد» (همان .)20 :ادبا و پژوهشووگران ادبی نیز دربارۀ اسووطوره و افسووانه
دیدگاه خاص خودشان را دارند و معتقدند که نه تنها افسانه و اسطوره شعر است بلکه
به اعتقاد آنان افسوانه و اسوطوره شیوۀ نخستین شعر است .گاهی پا را از این هم فراتر
نهادهاند و گفتهاند که تنها شواعران میتوانند معنی افسوانه و اسطوره را درست بفهمند
(همان.)23 :
 -1-1شیرکو بیکس
شیرکو بیکس ( 0491و و  3102م) یکی از بزرگترین شاعران کرد به شمار میرود .او
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در بسیاری از شعرهایش ،خود را از مضمونهای شعری قدیمی و کلیشهای رها ساخته
اسوت .میتوای اشوعارش بیشوتر در مورد میهنپرسوتی ،عشق ،آزادی ،تودههای مردم،
حقوق زنان ،مسوووایل اجتماعی و غیره میباشووود (بورهکهیی )313 :3112 ،و یکی از
برجسووتهترین شوواعران ادبیات نو کردی میباشوود که مسووایلی همچون داسووتانهای
قهرمانانه کردها و شهدای راه مبارزات آنان و آزادی مردم کرد ،بخش بزرگی از فضای
شعری این شاعر نوگرا را به خود اختصاص داده است .به همین دییل در بررسی شعر
معاصوور کردی میتوان به این نتیجه رسووید که شوویرکو بیکس جزو پیشووگامان ادبیات
معاصر کرد میسوب میشود .او به همراه عدهای دیگر از نویسندگان و شاعران کرد با
انتشوووار بیوانیۀ ادبی «روانگه» تیویی بزرگ در شوووعر معاصووور کررد به وجود آوردند
(صوووادقی .)0 :0243 ،بوا قاطعیت میتوان گفت شووویرکو بیکس یکی از معجزههای
ادبیات کردی و از پیشگامان شعر پیشرو و نوترین تجربه در ادبیات کرد در اواخر قرن
 31و اوایل قرن  30است .او جسارت و توانایی آن را داشته است که با خلق هر اثری
دست به آزمونهای متفاوتی بزند و هر بار خالقیت تازه ای به وجود بیاورد .همان طور
که بختیار علی میگوید« :همان گونه که زندگی شوویرکو بیکس یک اتفاق بزرگی بود،
همان طور هم درگذشوت وی اتفاق بزرگی است .بیکس پدیده است که اگر بخواهیم
آیندهمان را به روشونی در بکنیم و بفهمیم باید مدام به آثار او رجوغ کرد» (بی کس،
.)392 :3102
یکی دیگر از کارهای برجسوتۀ بیکس این بود که او توانسوت به شیوهای قابل
توجوه بر روی فرهنوز زبان کرردی کار کند و واژهها را از نو ،در متون شوووعری خود
معنای تازه و زیبا ببخشد و از نو برایشان نقش تعریف کند؛ این جریان صورتی زیبا و
برجسوتۀ به اشوعار بیکس داده است (رؤوف .)042 :3114 ،همچنین تجدد و نوآوری
در واژهها و اصوطالحات ،هم از ییا سواختار و هم معنی ،در اشوعار وی به شیوهای
برجسته به چشم میخورد (همان.)312 :
شیرکو در سال 0421م به دریافت جایزهی ادبی «توخویسکی» از طرف مؤسسۀ
علمی قلم سوئد مفتخر شد و یقب «همشهری» را از سوی بزرگترین انجمن مدنی در
فلورانس ایتاییا از آن خود کرد .از سوووی دیگر ،ترجمۀ آثار او به زبانهای انگلیسووی،
فرانسوووی ،ایتاییایی ،آیمانی ،سوووئدی ،نروژی ،عربی و فارسووی ،نه تنها موقعیت او را
چون چهرههای شناخته شده در گسترۀ شعر جهانی تثبیت کرده است ،بلکه در گرایش
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اذهان جهانیان به سووی هویت ،فرهنز و شعر کردی بسیار مؤثر افتاده است (صادقی،
.)3 :0243
یکی از جریانهای جدیدی که در ادبیات کرردی رخ داد که خود «بیکس» هم
در آن سووهیم بود ،وهور متن باز یا آزاد بود که عبارت بود از متن شووعری که فضووای
نامیدود حادثهای بر روی آن متن پر و بال کشویده و غایب است .این متن باز یکی از
شوکلهای نوین شوعر کرردی و مهارت شاعرانۀ شاعر میسوب میشود .همان طور که
خود بیکس میگویود :اگر چوه در این روزگوار شوووعر ،تا حد زیادی حد و مرزها و
میدودیتهای قدیمی خود را شووکسووته و انتظار میرود که متن باز و آزاد ،شووکل و
صورت غایب و برجسته این دنیای سیرآمیز شود (رؤوف .)043 :3114 ،در توانایی و
مهارت وی در انواغ زمینههای شوعری گفته شوده اسوت« :در شوعر شیرکو نسیم و باد
اسووت که میتواند در یک زمان به دو سوووی بوزد؛ به سوووی بلندیها که موضوووعات
میهنی و مردمی اسووت ،همچنین به سوووی پایینها که شووامل چیزهای کوچک زندگی
روزانه میباشد» (ههیو.)2 :3102 ،
شیرکو بیکس نه تنها یکی از بزرگ ترین شاعران کردستان است بلکه در ایران
از دیرباز شاعر نام آشنایی بوده است .بسیاری از شعرهای او به فارسی ترجمه و منتشر
شوودهاند .از جمله« :درۀ پروانهها ،صوولیب و مار و گاهشوومارشوواعر ،سووایه و آزادی،
عطرنامه ،مردی از درخت سیب ،کوچ ( » ...نوشآذر .)2 :0243 ،دربارۀ اصایت ،قدرت
شوواعرانگی و زیبایی شووعر شوویرکو همین بس که شوواملو در یکی از مصوواحبههایش
گفتهاسوت« :اگر شویرکو را زودتر پیدا کرده بودم و میشناختم ،نخست شعرهای او را
ترجمه میکردم ،بعد یورکا را» (صوادقی .)3 :0243 ،از زبان خود شاعر نیز آمده« :یکی
از ویژگی های تجربۀ شواعری من این اسوت ،که در یک شویوۀ شووعری متوقف نشوم،
چون شووعر را یک ایسووتگاه نمیدانم ،شووعر کوتاه ،شووعر بلند ،شووعر داسووتانی ،شووعر
نمایشوونامهای و  ...آخرین تالشووم سوورودن (قصوویده) رمان بود که این ویژگی گونهای
نوآوری و خالقیت به اشعارم بخشیده است» (رؤوف.)32 :3114 ،
بیکس در سوال  0440م پس آزادی کردها از قید رژیم بعث به اقلیم کرردستان
برگشت و به فعاییت های ادبی و سیاسی خود ادامه داد .الزم به ذکر است که شاعر در
زمینههای سوویاسووی هم فعاییت داشووته اسووت ،هم در دوران رژیم بعث و هم بعد از
خودگردانی کرردها .او در اویین دورۀ انتخابات پاریمان اقلیم کردسووتان شوورکت نمود و
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به پاریمان راه یافت ،سوسس به عنوان وزیر فرهنز در تشوکیل دویت اقلیم سووهیم شد
(رؤوف.)31 :3114 ،
 -2-1احمد شاملو
بیشوک احمد شواملو نیز یکی از بزرگ ترین شواعران ادبیات فارسی معاصر میباشد.
وی در زمینههای مختلفی همچون شووعر ،ترجمه ،آثار تیقیقی و  ...دسووت به فعاییت
زده اسوت و در تمامی این موارد ،به شیوه های چشمگیر به موفقیت دست یافته است.
در عرصوۀ شاعری شاملو شهرت خود را ب یشتر مدیون شعر منثور است .وی به عنوان
بزرگترین شاعر منثورسرای ادبیات فارسی شناخته میشود .بعد از وی کسی نتوانست
در شوعر منثور چندان به موفقیت دسوت پیدا کند .شوواملو در شیوۀ شاعری راه نیما را
اداموه میدهود و دگرگونیهوای مود نظر وی را تکمیل میکند .شووواملو در مورد نیما
میگوید « :من شوعر را از نیما آموختم  ...بینش شاعرانه را از نیما آموخته بودم .با شعر
نیما تلنگری در خود یافتم و شعر را در خود یافتم» (پاشایی.)019 :0212 ،
وی فقط به آموختههایش از نیما اکتفا نکرد؛ بلکه سوووعی کرد در شووواعری راه
مخت به خود را پیدا کند و در این امر هم موفق شود .وی راه شعر منثور را در پیش
گرفت و وزن را از شوعر حذف کرد و به جای آن ،با آشنایی زیادی که با متون کهن و
زبان مردم در کوچه و بازار داشووت ،یین و ریتم را جایگزین گردانید .به نظر شووفیعی
کدکنی ،همنشووینی زبان کهن و جدید و زبان کوچه و بازار به نیوی در شووعر شوواملو
صووورت گرفته اسووت که منجر به خلق نظام شووعری در شووعر او گردیده اسووت .وی
مهمترین توفیق شوعری شواملو را خلق «نظام شعری» میداند؛ به گونهای که با عوض
شودن حتی کلمهای از شوعر او ،نظام شوعری اشعارش به هم میریزد (شفیعیکدکنی،
.)011 - 024 :0222
شاملو در شعر سرایی به شدت متأثر از فرهنز سنتی ایرانی است و در شعرش
درصودد بازسوازی این فرهنز اسوت (بقاییماکان .)32 :0222 ،ریشۀ شعری شاملو از
یک طرف به متون کالسووویک ادبیات فارسوووی و از طرف دیگر ،به خاطر فعاییتهای
هنری وی ،به مردم کوچه و بازار و زبان عامیانه برمیگردد .همنشینی این دو ،به همراه
تأسوی وی از شوعر متعهد و اجتماعی نیما ،باعث میشووود که وی در شعر مخت به
خود به نیوی به توانایی و شووهرت دسووت یابد که بعد از وی هی کس دیگر نتواند
همسای او در این راه قدم بگذارد (پاشایی.)242 - 249 :0212 ،
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اشووعار شوواملو به زبانهای زیادی ترجمه شوودهاند .وی در ایام حیات خود در
عرصوۀ ادبیات جهان از چهرههای شناخته شده و مشهور به حساب میآمد و به همین
خاطر جوایز فردی زیادی را به دسووت آورده اسووت .وی در سووال  0212جایزۀ ادبی
بینایمللی  Stig Dagermanو در سال  0214جایزۀ ویژۀ «واژۀ آزاد» کشور هلند را به
دسووت آورد .وی همچنین در سووال  0224جایزۀ  Free Expressionسووازمان حقوق
بشر نیویور را هم گرفته بود (رحیمی.)32-30 :0240 ،
 -3-1بیان مسأله
واژۀ نماد (سومبل) از فعل یونانی ) (Symballienبه معنی وابستگی به یکدیگر ،به هم
پیوسووتن ،اتصووال ،گرد هم آمدن؛ و همچنین ) (Symbolonبه عنوان اسووم در معنای
عالمت ،دالّ یا نشانهای است که معرّف چیز دیگری باشد( .ثروت .)021 :0221 ،نماد
بیان سواده و غیرمسوتقیم آن چیزی است که یا نمیتوان به راحتی آن را برای مخاطبان
توضیح داد و یا نباید آن را به راحتی بیان کرد .در این حایت شاعر از عناصر جایگزین
اسوووتفواده می کند که برای آن معانی غیر قابل گفتن ،در حکم نماینده و جانشوووین به
حسووواب میآینود .نمواد بیان معانی دور از ذهنی اسوووت که شوووناخت آن برای افراد
امکانپذیر نیست .بر این اساس ما به ناچار به بیان غیر مستقیم نمادین روی میآوریم.
نماد به ما کمک می کند تا شناخت خودمان را که ممکن نیست به صورت مستقیم بیان
کنیم ،به شیوه های غیرمستقیم بازگو کنیم؛ به نیوی که تصویری رساتر و تواناتر از آن
برای افادۀ آن شناخت در شده ،وجود ندارد (ستاری.)32: 0224 ،
اسوتفاده از زبان نمادین راهکاری سوازگار برای شاعران منتقد و معترض است
که خواهان دگرگونی اسواسوی در ارکان جامعه هسووتند .این شاعران با زبان نمادین و
تفسویرپذیر ،مسوایل اجتماعی و سویاسوی را در شعر خود بازتاب دادهاند .بیان نمادین
بوافوت ادبی مبهم و هنری میآفریند و خواننده را در متن شووورکت میدهد .در دوران
معاصور اختناق و استبداد جامعه باعث بهرهگیری شاعران از زبان نمادین و غیرمستقیم
شووده اسووت .عالوه بر آن ،زبان نمادین به غنای شووعر میافزاید و برعد معنایی شووعر را
گسترش داده و زمانهای گذشته و حال را در بطن شعری واحد جمع میکند (احمدی
و دالور.)31-32 :0242 ،
احمد شاملو و شیرکو بیکس از شاعرانی هستند که هر دو در زمانه و جامعهای
زندگی میکردند که نمیتوانسووتند تمام خواسووتههایشووان را به راحتی و مسووتقیم بیان

بررسی بازتاب نمادهای اسطورهای در اشعار احمد شاملو و شیرکو بیکس 852

کنند .هر دو شواعر برای مردم شوعر میگویند و از مردم و مشکالتشان حرف میزنند.
شووعر برای این دو شوواعر در حکم سووالح اسووت که به کمک آن ،میتوانند مقداری از
مشووکالت آنها را برطرف کنند و در نهایت جامعهای عاری از سوویاهی و ولم و سووتم
بسوازند .شعر برای هر دو شاعر وسیلۀ بیان درد و اندوه جمعی مردم میباشد .بسیاری
از موضوعات اجتماعی مورد نظر این دو شاعر ،قابلیت بیان مستقیم و آشکار را ندارند
و قلم صوریح و مسوتقیم توان و یا جرئت انتقال آن موضوعات و مفاهیم را ندارد؛ از
این رو هر دو شواعر به بیان سومبلیک روی آوردهاند .یکی از ویژگیهای مشتر این
دو شاعر ،استفاده از نمادهای اسطورهای و اشاره به اساطیر بومی و غیر بومی در اشعار
خود میباشد.
«حسووون اسوووطوره در آن اسوووت که در عین ابهام ذاتی و عدم قطعیت مبنایی،
همواره می توان واقعیاتی جدید را در آن کشوف کرد .اسطوره در دل خود چیزی مبهم
دارد و در عین حال قادر اسوووت آن چیز مبهم را در تصووواویری بگنجاند که میتوانند
مخاطب را به تصوواویر دیگر رهنمون شوووند» (میمدی و همکاران .)014 :0243 ،این
امر عالوه بر دادن حایت سومبلیک به اساطیر ،ورفیت تأویل و تفسیر به آن میبخشد.
به همین خاطر است که در اشعار شاعران معاصر به صورت زیادی از بیان سمبلیک به
کمک اسوواطیر اسووتفاده شووده اسووت .شوواملو و شوویرکو از همین ویژگی اسوواطیر بهره
گرفتهاند و شوورایط جامعه و اوضوواغ حاکم بر آن را با آن اسوواطیر هماهنز کرده و از
دردهای مردم و جامعه به شیوهای هنری و رسا حرف زدهاند.
 -4-1فرضیههای تحقیق
فرضیههای تیقیق به شرح زیر است:
 -0شیرکو بیکس از نمادهای اسطورهای در شعر خود زیاد استفاده کرده است.
 -3احمد شاملو از نمادهای اسطورهای در شعر خود زیاد استفاده کرده است.
 -2شووباهت زیادی در اسووتفاده از نمادهای اسووطورهای در شووعر هر دو شوواعر
وجود دارد.
 -9شوویرکو بیکس از نمادهای اسووطورهای ایرانی در شووعر خود زیاد اسووتفاده
کرده است.
 -2هر دو شووواعر بیشوووتر بوه خاطر بیان دردهای مردم و اجتماغ خود به بیان
نمادین اسطورهای روی آوردهاند.
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 -5-1پرسشهای تحقیق
سؤالهای تیقیق به شرح زیر است؟
 -0آیا شیرکو بیکس از نمادهای اسطورهای در شعر خود استفاده کرده است؟
 -3آیا احمد شاملو از نمادهای اسطورهای در شعر خود استفاده کرده است؟
 -2آیا در اسوتفاده از نمادهای اسطوره ای در شعر این دو شاعر شباهتی وجود
دارد؟
 -9آیا شویرکو بیکس از نمادهای اسطورهای ایرانی در شعر خود استفاده کرده
است؟
 -2چرا این دو شووواعر در شوووعر خود به بیان نمادین و بهرهگیری از نمادهای
اسطورهای روی آوردهاند؟
 -6-1اهداف تحقیق
هدف اصولی این تیقیق آن است که بازتاب نمادهای اسطورهای در شعر احمد شاملو
و شوویرکو بیکس را بررسووی کند و با مقایسووه این دو شوواعر و بیان تفاوتها و
شوباهتهایشان ،میزان تأثیر و تأثر شیرکو بیکس از ادبیات فارسی به ویژه شاملو بیان
شود .به بیان دیگر اهداف دیگر به شرح زیر است:
 -0بررسوی جایگاه احمد شاملو و شیرکو بی کس در ادبیات فارسیی ،کردی و
ادبیات جهان؛
 -3بررسی نمادهای اسطورهای به کار رفته در اشعار شیرکو بیکس؛
 -2بررسی نمادهای اسطورهای به کار رفته در اشعار احمد شاملو؛
 -9بررسی دییل استفادۀ این دو شاعر از نمادهای اسطورهای در اشعار خود؛
 -2بررسووی شووباهتها و تفاوتهای این دو شوواعر در اسووتفاده از نمادهای
اسطورهای.
 -2پیشینۀ تحقیق
میمد ایرانی و سمیرا کنعانی در مقایهای با عنوان «مضمونآفرینیهای شیرکو بیکس با
نوسازی تلمیح به داستان پیامبران» که در شمارۀ  02فصلنامۀ ادبیات و زبانهای میلی
ایران زمین دانشوگاه آزاد اسوالمی واحد یاسوور در سال  0242به چاپ رسیده است،
کوشویدهاند که به بررسوی تیلیلی وووو توصیفی بازتاب سیمای پیامبران در سرودههای
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شوویرکو بیکس بسردازند .این دو نشووان دادند شوویرکو در تلمیح به داسووتان پیامبران ،به
باورهای دینی و آیینی سوورگذشووت پیامبران نظر ندارد؛ بلکه هدف او بیان مفاهیم
سیاسی وووو اجتماعی وطنش در پوشش تصاویر و هنرهای ادبی است .همچنین میمد
ایرانی و سومیرا کنعانی در مقایۀ دیگری با عنوان «بازنمود آرمان خواهانه اسطوره کاوه
در نمایشوونامۀ منظوم «کاوه ئاسوونگه ر» شوویرکو بیکس» که در شوومارۀ  09دوماهنامۀ
فرهنز و ادبیات عامه در سال  0242به چاپ رسیده است ،نشان دادند شیرکو بیکس
این روایت اسطورهای را با هدف بیان مصایب و مسایل قوم کررد سروده است.
سووامان رحمان زاده ،عبدایناصوور نظریانی و وزیر مظفری در مقایهای با عنوان
«بررسوی اسواطیر آب و ماه در شعر «مانز و زریا» از شیرکو بیکهس» که در هشتمین
همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسووی که توسووط پژوهشووگاه علوم انسووانی و
مطایعات فرهنگی و انجمن علمی زبان و ادبیات فارسووی در سووال  0249برگزار شوود،
بیان داشووتند که شوویرکو در این شووعر ،با اسووتفاده از این مفاهیم ،میخواهد مضوومونی
عاشقانه را به خواننده ایقا کند .پیمان تباری ،سید احمد پارسا و میمدعلی گذشتی در
مقایهای با عنوان «انعکاس اوضواغ اجتماعی در اشعار شیرکو بیکس» که در شمارۀ 21
فصولنامۀ زبان و ادبیات فارسوی دانشوگاه آزاد سونندر در سال  0242به چاپ رسیده
اسوت ذکر کردهاند ترسویم فضای ترسآیود جامعۀ عراق در زمان حکومت بعث ،بیان
درد و رنجهای مردم جامعه و مسووایلی این چنینی بر بیث آزادی در سوورودههای او
جلوهای نوین بخشیده است.
از تیقیقاتی که به صووورت تطبیقی به بررسووی شووعر شوواملو و شوویرکو بیکس
پرداخته اسوت میتوان به مقایۀ «انسوان ،مبارزه و عشق در شعر شیرکو بیکس و احمد
شاملو» اشاره کرد که توسط امید ورزنده و مژگان وفایی در شمارۀ  39فصلنامۀ زبان و
ادبیات فارسوی دانشوگاه آزاد سنندر در سال  0249به چاپ رسیده است .نویسندگان
این مقایه نشان دادند که شیرکو بیکس و احمد شواملو گرچوه در دو زبان ،دو جغرافیا
و دو فرهنز مختلف زیستهاند و شعر سرودهاند اما هر دو در شعرشووووان ،به مضامین
انسووانی و جهانی مشووترکی پرداختهاند و هر دو دغدغۀ اجتماغ و مردم جامعۀ خود را
داشتهاند و از آن حرف زدهاند.
بنابراین در سوابقۀ تیقیق ،مقایهای که به بررسوی بیث نمادهای اسطورهای در
شعر شیرکو و شاملو پرداخته باشد ،یافت نشد .این تیقیق با زاویهای جدید سعی دارد
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که در ضوومن بررسووی شووعر این دو شوواعر و نشووان دادن تفاوت و مشووابهت آنان در
بهرهگیری از نمادهای اسووطورهای ،جایگاه ادبی این دو شوواعر را بهتر مشووخ کند و
نزدیکی زندگی ،عقیده و شعر این دو شاعر را به همدیگر نشان دهد.
 -3بحث و بررسی
در فرهنزها و پژوهشهایی که در مورد اسطوره صورت گرفته است ،آن را این چنین
معنی کردهاند :اسوطوره عبارت است از «داستان خدایان» ،یعنی آن روزگاری که انسان
خودایوان را در میوان خود میدیودنود و زمین را جوایگاه و پایگاه آنها میدانسوووتند و
«اسوطوره» را مانند سرگذشت و تاریخ و «تاریخ مقدس» خداوندگاران بازگو میکردند
و میشنیدند (ابراهیم حسن .)02 :3113 ،اسطوره ،افسانه و داستان همزمان و همراه با
انسان متوید شده و ارتباطی ناگسستنی میان آنها برقرار است .به عبارتی دیگر میتوانیم
دیودگواه های گوناگون ادبیات شوووفاهی با آن گذشوووتۀ دیرین را ،مانند پرلی میان همۀ
اقلیوتهوا و ملوتهای جهان ببینیم و با مطایعۀ آثار فویکلوریک ،به شوووناخت جهان،
جامعهشوناسی ،روانشناسی و شاخههای دیگر علوم انسانی دست یابیم و از هویت و
گذشتۀ اقوام و ملل جهان آگاه شویم (سلیمی.)32 :3102 ،
شیرکو بی کس در بسیاری از اشعارش برای خلق فضای شعری خود از اساطیر
و نمادهای اسواطیری و افسوانهای و تاریخی اسوتفاده نموده اسووت .مضامین و مفاهیم
اسوطورهای و افسانهای که وی در سروده های خود به کار برده است قلمرو وسیعی از
جهان فکری و اندیشوه ای وی را در برگرفته اسووت .وی سووعی نموده است از راه این
نمادها ،ناکامیهای دوران کودکی خود و دردها و رنجهای نسوول اندر نسوول ملت خود
را به تصوویر بکشود .گاهی شاعر خواسته است که مسایل اجتماعی و ناهنجاریهایی
که در جامعۀ دوران وی موجود بوده از قبیل فقر فرهنگی ،مادی و اقتصوووادی ،حقوق
زنان و  ...را از طریق این نمادها ترسوویم نماید و روزگاران مردم کهن را آیینۀ عبرت و
مایۀ روشنی راه زندگی نسلهای جدید و آینده قرار دهد.
بی کس در جواب شواعر و نویسنده ابراهیم یوسف که از روزگاران زندگیاش
پرسیده بود ،میگوید:
برایوت از چوه بگویم؟ از دوران کودکیام کوه هرگز با خنده آشووونایی
نداشوت ،دورانی که با رنز «سیاه» آغشته شده بود (مرگ پدر و بعد از
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آن هم زنودگی نومیودانه تیت سووورپرسوووتی مادر)؛ و جوانیای که از
مجموعۀ رنز ها به جز دو رنز چیزی به یاد ندارم :سیاهیای که گفته
شووود (رنز یباس مادرم) ،و سوووفیدی رنز برف کوههای کرردسوووتان.
«میرومیت» بود که اسوتعداد شوعریام را شکوفا نمود و این زمانی بود
که میبایسوت بر زبان تسولط پیدا کنم آن هم از راه قصههای عامیانه و
اسوووطورههوایی کوه برای اویین بار نکهت و بوی خوش خنده را مانند
کودکان معمویی به من آموخت (میمود.)02 :3102 ،
بیکس در اسوووتفاده از نمادهای اسووواطیری و افسوووانهای ،از میان اقوام و ملل
مختلف بیشوتر از همه به عناصور اساطیری ایرانی پرداخته است که این توجه گاهی به
سووی اشخاص بوده است مانند :اهورا مزدا ،زرتشت ،میترا ،اهریمن ،پری ،شاه پریان،
پری دریایی ،آدم شاخدار ،آدم چهار چشم ،فرشته رز ،کاوه ،شیرین و :...
 ...تۆ جێ قوربانیی/کیژانی ئاھورامزدات لە ئاتەشگگگگگگگگگەی بەرپێییەکانی/،
زەردەشتا بۆ :خواوەندی ڕووناکیی و ڕەز و گوڵەگەنم /لە بیر نییە(... .خاچ
و مار)7 /
روژژمیری دهسگگگگگگگگت و پگهنجگهی /ھگهلوهریوی میگدیهکان و (/کهالم خوینی)
(میترا) بووم /.ئگایمیترای دوزهخگهکگهم! /چگهند خوا پهالماریان دایت و /چهند
ئهھریمهن دابهشگگگگگیان کردی!(..نسگگگگگی  / )77 /ئەی  ...شگگگگگای پهرییانی
چیانشگین!( .نسگگی  ... /)02 /حورییئاو« ،که نیوهی ماسگگییه و نیوهی ژن»
ھاتوته سهر بهردی( ...ژن و باران)77 /
بیکس در دفتر شعری «صلیب و مار» غایباً این اسطورهها را در هنگام بازگویی زندگی
خود کوه از همان دوران کودکی با رنج و سوووختیها و نامالیمات بسووویار همراه بوده
اسوت ،مورد اسوتفاده قرار میدهد و میخواهد با پیوند دادن زندگی خویش به گذشتۀ
دور و دوران اسووواطیری ،زنودگی و حوادث و اتفاقات که برای وی رخ داده اسوووت
رازآیود و افسوووانهای نشوووان دهد .مانند این ابیات :من رووتی رووت و قووتی ،پهریه
کوانی خوام ئوه بینیم من بوه رووتی ،رووت و قوتی ،نهینیوه کانم ئه بینی) (معنی :من
برهنه ،کامال برهنه پریهای خدا را میدیدم ،من برهنه ،کامال برهنه ،اسرار را میدیدم).
بی کس همچنین در هنگام اسوتفاده از اسواطیر ایرانی ،اسووطورهها و افسانههای
مربوط به جانداران نیز مورد توجه قرار داده اسوووت مانند :اژدها ،دیو ،غول ،سووویمر ،
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ققنوس ،اسووب بایدار ،مار ،یویو و  . ...غایباً این عناصوور اسوواطیری زمانی وارد زندگی
شواعر میشوند و وهور پیدا میکنند که او در دنیای کودکانه خود غوطهور بوده است.
این دنیای کودکی شوواعر گاهی ترس و وحشووت آن را فرا میگرفت و دیو و غول و
اژدهوا و مار در اطراف وی واهر میشووودند؛ و گاهی آرزوهای کودکانه ،او را بر پر و
بال سویمر قرار میدادند یا بر اسوب بایدار سوار میکردند و وی را در فضای رؤیایی
کودکانه به پرواز در میآوردند:
ئهمجارهیان ئهچویته سهربالی سیمرخ ،ئهگهیشتیته  /کاروانکوژه( ...خاچ و
مگگگار / )77 /بگگگهفری سگگگگگگگگگگهر «جودی» وا ئگگگهلی /:ئگگگهژدیهگگگا ھگگگات ...
ئگهژدیهگارویشگگگگگگگگت( /تو ئهتوانی /)751 :...که قهقنوس گری گرت /که
نالی گری گرت /نه جوولی و ھهلنهسی پیی نهبی! (خاچ و مار/ )07 /
ئهچوویته ناو خهونیکهوه :لهو خهونهدا ھهر خویشگگت بووی /،ئهبووی به دووان
یگگهکیکگگت ئگگهپوکگگایگگهوهو پیسگگگگگگگگتی کونی /فری ئگگهداوئگگهوهی ترت ئگگهبوو بگگه
ئگهسگگگگگگگگدیکی بگالدار( ... ،خاچ و مار /)67 /من خاچی مارتیئاالوم /.من
شگگگگهویکی دهربهدهری ئهم میژووهم /.من نهفرهتیکی بهھهشگگگگتیی و( /خاچ و
مار)52 /
شاعر باز میخواهد راه طلسم شدۀ زندگی خود را به نمایش گذارد.
مکانهای مقدس و اساطیری نیز ،گوشهای از ذهن و اندیشۀ بیکس را به خود
مشوووغول کرده اسوووت .در ابیوات زیر شووواعر برای نشوووان دادن عمق فواجعه و غم
طاقتفرسووای بمباران شوویمیایی حلبجه ،این عناصوور اسوواطیری را به کار برده اسووت
همچنین خواسوته اسوت تا از این راه ضمیر خفتۀ جمعی جهانی را بیدار کند و هشدار
دهد که هر ییظه ممکن اسووت این تراژدی تکرار شووود .عناصووری مانند :آتشووکده
(آتشگاه)؛ دشت آتش ،بیشۀ سوزن ،کوه قاف ،سرزمین افسانهای:
کوریکی کهچهلی ئازاتر /له درنج ،ئازاتر له دهشگگگگتی ئاگر و له بیشگگگگهی /
سگگگگگگگوژن و له مهرگ!( /خاچ و مار )71 /روژیکیان بهیانیی زسگگگگگگگتانی/
سروشتی یاخیبوو  ..له کیوی شیتگیری قافهوه /لهودیوی والتی ئهفسانه و
دیوهوه /به سگگگگگگگواری ئهسگگگگگگگدیکی چهموشگگگگگگگی قهترانیی توفانی /به خوی و
شگگگگگگگمشگگگگگگگیری زریان و /به خوی میژویهکی لورهوه /.به خوی سگگگگگگگهر خیلی
مهرگهوه /ھاته سگگگگگگگگهر ھهلهبجه( /.خاچ و مار /)01 /من (کهالم خوینی)
سگگگنهوبهرو /کهالم خوینی پشگگگکوکانی ئاگردانی ناو گیانت بووم( /.نسگگگی /
.)77
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یکی دیگر از موارد اسوتفاده از نمادهای اسوطورهای ایرانی در اشووعار بیکس مراسم و
اعیاد و مناسووبتهایی نمادین هسووتند مانند :نوروز ،آتش پارس ،افسووون (سوویر) نیزۀ
عجم.
بروانی :ناوچهوانی له ناوچهوانی کیو ئهچوو /.ریشی بونی ئهستیرهی بهرز،
بونی ئاگر ،بونی /نهوروز ،بونی مامهیاران لی ئهھات (خاچ و مار.)75 /
بگهم بنگارهدا چی نگهروی!؟ /بگهم بنگارهدا چی نگهھگات!؟ /لووره لووری ئگگاگری
پارسگگگگو /گفه گفی شگگگگمشگگگگیری ئهسگگگگ ابهکان و /قیژه قیژی شگگگگهوهزهنگی
رومهکان و /نیله نیلی رمی عهجهم( /خاچ و مار.)76 /
از عناصوور نمادین دیگری که در شووعر بی کس ذکر گردیده اسووت ،عناصوور
اسوطورهای مسوییی اسوت .آشونایی بی کس با فرهنز مسیییت شاید از بدو توید او
صوورت گرفته است که زن مسییی همسایهشان به میا متوید شدنش با خاکستر و
دوده ،صولیبی بر پیشوانی او می کشود .این نزدیکی باعث شووده است ایفت و عطوفتی
نسوبت به همسوایگانش در خود احسواس نماید که بعدها وارد شووعر وی شده است:
مریم ،صلیب ،عیسی ،سه میخ.
 ...ھیشگگگگتا لهناو کاسگگگگهدا بووی /،مریم به کلو خهلوزی ،له سگگگگهر تهتختی
نیوچاوانت  /،وینهی صگگگگگهلیبیکی کیشگگگگگاو تاجهدرکی کرده سگگگگگهرت و /له
باوهشگگگگگگگگی ناموی خوی وعیسگگگگگگگگادا ،وهک کارژولهیهکی تازه زاو /،ماچی
کردی و ھهلیگرتیت .ژنه دیانیکی ھاوسگگگگگگی /نهفرهتیکی ناو شگگگگگگارهکهت ،
چاروگهی یهکهم قوماتهی /ئهم سگگگگگگگگهفهره و یهکهم خاچی ئهم ژیانه به تو
بهخشی.
لگگهو سگگگگگگگگاتگگهوه( ،خگگاچ و مگگار /)1 /ئیتر من لگگهو حگگهوت روژجگگارهوه /بوم بگگه
ھاودهمی ئهم خاچهو /له ئیوه جوی نهبومهوه( .خاچ و مار.)75 /
از طرفی هم با به کارگیری این عناصور نمادین می خواهد این باور را به تصویر بکشد
که از نظر مردم و اطرافیانش وی در همان بدو توید بد شووانس بوده اسووت که یک زن
مسوییی آمده و برای او دایگی کرده اسوت .از همان ییظه میکوم به سختی و درد و
رنج کشووویدن و حتی میکوم به فنا بوده اسوووت ،جایی که میگوید« :من خاچی مار
تئیئاالومم من نه فره تئکی یه زداینیمم من سئ بزماری رواوم» (من صلیبی هستم که مار
به دور آن پیچیده است .من یک نفرین خداوندگارم .من سه میخ روییده شده هستم).
یکی دیگر از استفاده های پر بسامد نمادهای اساطیری در اشعار شیرکو بیکس
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نمادهای اسوطورهای و افسوانه ای سوامی است .شاعر برای خلق فضای شعری خود و
برای زدن پلی بین گذشوتۀ دور بشوری و عصور حاضر به زیبایی مفاهیم نمادین اقوام
سوامی را در اشعارش گنجانده است ،مثل :نوح (غ) ،کشتی نوح ،طوفان ،خوشه گندم،
شویطان ،رانده شودن آدم (غ) از بهشوت ،کوشک بلورین ،فرشتۀ بایدار ،حوری ،هدهد
(سولیمان) ،عیسوی (غ) ،موسوی (غ) ،جودی ،آتش (شیطان) ،بت ،سجده بر آدم ،رهبر
فرشتگان ،رق کوهها (داوود) ،قوچ گوهی ،قوچ قربانی (ابراهیم).
گاهی خیال شوواعر به خیلی دوردسووتها سووفر کرده حتی به زمان نخسووتین
خلقت ،به زمانی که هنوز میان آدم(غ) و ابلیس در بهشووت جدال و کشوومکش وجود
داشووت ،آنگاه که این کشوومکش به فریب خوردن آدم (غ)و خارر شوودن وی از خلد
برین منتهی شود و این جدال و رویارویی در گذر زمان ادامه داشته است تا زمان نوح
(غ) و همچنان با روزگاران همراه و هم کاروان بوده اسووت تا به زمان شوواعر؛ بلکه تا
پایان یافتن نفس کشیدن بر روی این کرۀ خاکی:
من گوناھی رووت و قووتی دهرکراوی /ئهو بهھهشگگگتهم که نهعلهتی کرد له
بوونم (خگگاچ و مگگار /.)1 /خواوهنگگدی رونگگاکیی و رهز و گولگگهگگگهنم /لگگه بیر
نییه( /.خاچ و مار)7 /
حگهوت روژ جگاریگک .روژنگامگهیهک .وهک کهشگگگگگگگگتی نووج /جووت جووت
ھگهموو نیره و مییگهی میژویگهکی الفگاو بردووی /له خویدا کوئهکردهوه .من
له ویدا نهژادی ئهم خاچهی ( ...خاچ و مار.)75 /
شواعر در ابیات زیر عناصور نمادین را برای نشوان دادن وضعیت نابسامان اجتماعی و
سویاسوی زمان خود به کار برده اسوت .زیرا مسلم است که وی نمیتوانسته مستقیم و
بیپرده حرف دیش را به گوش مردم و جهانیان برسوواند ،بنابراین به ناچار از نمادها و
رمز و رازها استفاده نموده است:
چهند پهپووسگگگگلیمانکهی ئاخوون و چهند ئهسگگگگتیرهی ئاشگگگگوربانی پال و/چهند
ھیاللی تورکمان و چهند تاوسی یزیدییان و  / ...چهند م مهد(ص) و چهند
مووسگگگگا( ) و عیسگگگگا( )و /چهند  ...گرت و /بردییانه ناو ئهم کوشگگگگکهوه و
نهھاتنهوه /چهند خزمی نزییکی خوایان گرت و بردیاننه ناو ئهم کوشگگکهوهو/
نهھاتنهوه نهھاتنهوه نهھاتنهوه (خاچ و مار /)767 /بهفری سهر «جودی»
وا ئگهلی /:ئگهژدیهگا ھات  ...ئهژدیها رویشگگگگگگگگت( /تو ئهتوانی /)751...له
دواییگدا لگگه یگگاخیبوونم رازی بوو /.لگگهو سگگگگگگگگاتگگهوه فگگهرمگانیدا و /کردمی بگگه
گهورهی گشگگگت فریشگگگتهکان/.له کهناری شگگگهویکی زیویینهوه کهوتمه ری/.
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(نسگگگگی /)06 /قوچی قوربانیی ئهم دهشگگگگته تهلیسگگگگماوی و /ئهم زهماوهندی
دهفهرهیش  /شهپولهکانی (خابوور)ه! (نسی.)76 /
چنانچه در شوعر شویرکو بیکس نمادهای اساطیری مربوط به آیین ایزدیهای
را از نمادها و اسوطوره و افسانههای کرردی جدا کنیم ،میتوان گفت که شاعر آن گونه
که بایسوته است به اسطوره و افسانههای کردی نسرداخته است .وی در دو دفتر شعری
«صوولیب و مار» و «نسووه» به تعدادی از نمادهای کردی اشوواره نموده اسووت :الس ،مم،
کاوه ،نوروز ،زین ،ویی ،شووم ،اسووتی ،جودی .در چند بیت زیر بیکس ،هنوز در پی به
هم وصوول کردن روزهای زندگی خود اسووت ،در همراه شوودن با این کاروان خیال در
گذر روزگاران زندگی خود؛ و همانگونه که فریادهای الس ،مم ،زین ،شوووم ،خج و ...
در طول تاریخ غایباً بیپاسخ ماندهاند ،فریادهای خود و نسل خود را بیپاسخ مییابد:
ئهو کاتهیش تو چاوی نهھینیی شگگگگگگیعر بووی /له زاری دایکتا ،که (الس)
یک به ریگهی /ئهویندا ئهرویشت و له شهویک ھهلئهنووت( /.خاچ و مار/
 /)02ھهر وهکو خهمیکی لیکهوتووی /گیرفانی شگگگگگگهقامی «کاوه» بی،
( ...خاچ و مار)70 /
بروانی :ناوچهوانی له ناوچهوانی کیو ئهچوو /.ریشی بونی ئهستیرهی بهرز،
بونی ئگاگر ،بونی /نگهوروز ،بونی مگامگهیاران لی ئهھات( .. /.خاچ و مار/
 /)75دوانزهی خوین؟! یگگگگان دوانزهی«ئگگگگازار»؟! /دوانزه «مگگگگهم» /دوانزه
«زین» (تو ئهتوانی)76...
ئهم نهفرهتهم کرد به کفنی سگگووری (شگگهم) و  /سگگهری خویشگگم دایه دهسگگتی
پیره شگگگگگگگگهیتان( ..ژن و باران /)77 /مانگی جاری ..ئهبی به گولی دار
ھهرمی و( /خهج)ه و (شگگگگهم)ه و ئارام ناگری و /ھهر کوچ ئهکا( ..نسگگگگی/
 /)64پگهپولگه بکگات بگه نوتگه و /شگگگگگگگگهھیگد بگه ژی و /تهمبوری سگگگگگگگگهری
(ھهلهبجه) لیبدات و /گهردهنی (ئهسگگتی) بژهنی!( .نسگگی /)51 /ئهم شگگینه
شگگاھویه عومره /ھهتا ئیسگگتهیش /له ئاسگگمانی زمانیکی شگگیندا ئهفری و /له
(نهوروز)یشگگگدا ئاگره! (نسگگگی /)47 /ئهگهر بیت و (خهج) یان (سگگگتی)/
کچگگه بیری و پگگهریخگگانی /دوو سگگگگگگگگی جگگاری بگگانگی بکگگهن /..لگگه وانگگهیگگه
ھهستیتهوه و /جاریکی دی بچیتهوه جی ژوانی! ( / .نسی)47 /
بیکس از اسواطیر یونان و روم قدم نیز غافل نبوده است و طبق اعتقادات کهن
آن اقوام که هر پدیدۀ طبیعی یک ایههای داشووته اسووت ،شوویرکو نیز این باور نمادین را
وارد شعر خود نموده است ،مثالً :ایهۀ بیابان  ،هفت ایه (ایۀ آفتاب ،ایۀ مهتاب ،ایۀ فلک،
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ایۀ ستاره شفق ،ایۀ آدم و جانداران ،ایۀ بهشت ،ایۀ دوزخ) .ا قیانوس(اوییه) ،و  . ...شاید
شاعر خواسته است که حکایت غم آنگیز آدمیان را بازگو کند ،چنانکه در روزگار کهن
انسوووان خود را در برابر ایهگان و خدازادگان ناتوان و درمانده دیده اسوووت در دوران
معاصوور هم انسووانها و ملّتهایی هسووتند که فدای خواسووتها و آرزوهای بعضووی
سردمداران و طاغوتها گشتهاند:
ئگهو حگگهوت خواوهنگگدی /وهک حگهوت الوالوی تگهلیسگگگگگگگگمگگاویی /لگگه ئگگاخگگافتنم
ئگگاالبوون( /.خواوهنگگدی ھگگهتگگاو ،خواوهنگگدی مگگانگگو ،خواوهنگگدی فگگهلگگهک،
خواوهندی ئهسگگتیرهی بهیان ،خواوهندی بهھهشگگت ،خواوهندی دوزهخ .خواوهندی
گیانلهبهرو ئادهمیزاد( ).نسگگی /)77 /بو ئهوهی لهگهل خودای (مانو)دا/
خهرمانهی دهوری سهرمان بکهین به ھهوری ھهژاران!( .نسی /)02 /سهرهتا
ئگهوهی ھگهبوو ھهر زهریایهکی مهزن بوو /.زهریا  ...زهریا( .نسگگگگگگگگی/)07 /
یگگهکگگهمین پگگهیفی بی دهنگگو و ھیمگگای نیوان من و( /خواوهنگگدی فگگهلگگهک)
بوو /ھیمای سهرمهدی( / .نسی)07 /
بیکس همچنین از میان اقوام و آیینها ،قوم و آیین ایزدی را بسووویار مورد توجه قرار
داده اسوت و عناصر نمادین بسیاری از این قوم و مذهب را در اشعار خود ،به ویژه در
دفتر شوووعری «نسوووه» ،ذکر نموده اسوووت :طاووس ،ملک طاووس ،جلوۀ درخشوووان
ایزدیهوای ،قوّال (کتوابخوان ایزدیهوا) آتشوووکده (معبد ایزدیها) ،فقیران (مریدان
ایزدی) ،الیش ،مصوویف سوویاه پر ملک طاووس .ذکر عناصوور نمادین مذهب ایزدی با
بسوامد زیاد در اشعار بی کس ،از یک طرف آگاهی کامل شاعر از اصطالحات ،مراسم،
مناسبتهای این قوم و این آیین را نشان میدهد ،از طرفی دیگر ،همدردی و دیسوزی
وی نسبت به این آیین و این قوم ستمدیده (به زعم شاعر) را میرساند.
تراژدی با رانده شودن شویطان از بهشت آغاز می شود و تا به امروز ادامه دارد،
چون اعتقاد قوم ایزدی بر این است که شیطان هادی و نجاتدهندۀ آنان است:
(قهوال)ی (مهلهک تاوس) بووم( .نسگگگگگگگگی / )77 /ئهی بالداری پیروز له
ئاگرسگگگگگگتانی عهشگگگگگگئدا! /ئهی ھاودهمی یهزدان له بهرزاییهکانی تهنیاییداو/
ئگهی ھاودهمی (فهقیران) له نزماییهکانی کلولیدا! /ئهی مهلهک تاوس)ی
جوانیی و /شگگای پهرییانی چیانشگگین!( .نسگگی( /)02 /مهسگ هفا رهش)یشگگم
ھهر به نووکه کلدهی سگگگگگووتانی خوم /نووسگگگگگیوه ،گهال ئهلی( /:مهسگگگگگ هفا
رهش) مهسگگگگگگ هفا خهونی بیشگگگگگگهالنمانه /ئام ئهلی :مهسگگگگگگ هفا رهش ویردی
پهلکهگیاو /نزای ورده شهپولی کانیهکانمانه /.بهرد ئهلی  :مهس هفا رهش،
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بگگهفره کتیبی منگگه /،ھگگهتگگاونگگامگگهیگگه لگگه بگگهیگگانیگگانی نویژکردنگگدا /بو تگگاوسگگگگگگگگه
میهرهبانهکهم (نسی.)07 /
شواعر در اصول در ابیات زیر به چگونگی به وجود آمدن آیین ایزدی و بنا شدن معبد
ایزدیها (الیش) و آتشووکده و شووکلگیری باورها و مراسووم آنان ،همچنین به مراتب
اشخاص در این مذهب و آیین اشارهای دارد:
ھگگاوارم کردهوه وتم (من جگگگه لگگه نووری خودا /،لگگه چگگاوی خودا ،لگگه دهنگی
خودا ،کرنووش بو کهسی دی نابهم) /من(مهلهک تاوس)م( .نسی /)06 /
ھهر لهو شگگگگگهوهدا یهکهمین کهلهشگگگگگیری قوربانیمان /له بهر قاچی خواوهندی
گهورهمان( /مهلهک تاوس)دا سگگگگگگگگر بری و خوینهکهیمان /له یهکهم بهردی
بناغهی ھهواری (اللش) ھهلسگگگگگوو /لهو شگگگگگگهوهوه ئیتر (اللش) یش بوو به/:
مالی سدی و پیروزی خوداو /به ئاگردانی عشئی ئیمه و بوو به /:ئینجانهی
پگهرو بگالی (مگهلهک تاوس) و بوو به /:گهرووی سگگگگگگگگروودی (قهوال) و به
روگگهی (فگهقیران) /.بو روژی دواییش /یهکهم جهژنی خورهتاومان /له دلی
کگگازیوهیگگهکی زیویینگگدا /کردوو /یگگهکگگهم قولینگگهی پر لگگه (نگگان و پیگگاز و
سگگگگاوار)یشگگگگمان /به سگگگگهر ھهژارانی دهفهری (مهلهک تاوس) دا بهخشگگگگیوه!
(نسگگگی 05 /گگگگگگگگگگگ  /)07ئهی فریشگگگتهی روحی سگگگدیی! /.ئهی (مهلهک
تاوس)ی رهنگین (نسی /)11 /ھاته سهر ھهتاوی روحی (مهلهک تاوس).
(نسگگگی /)07 /جهسگگگتهم ئهخهمه سگگگهر ئهسگگگدی بالداری (اللش) و /ئهبم به
ھگگگاواریکی فریوی ( ....ھمگگگان( /)01/بگگگا) یگگگهک ئگگگهلیم :بن ھگگگهنگلی/
.........له پهری (مهلهک تاوس)و /له بونی رهنگی (پهریخان)!( .نسگگگگگی/
.)54
شوووبواهوت زیادی در میان بهرهگیری شووویرکو از «پر ملک طاووس» در بیان افکار و
اندیشوههای نمادین ایزدیها و «پر سویمر » در ادبیات رمزی و عرفانی فارسی وجود
دارد .شویرکو بیکس از نمادهای قوم آشووری نیز غافل نماده اسوت و در دفتر شعری
«صولیب و مار» از پادشواه اسوطورهای و افسانهای آنان «آشور بانیسال» که در قرن هفتم
قبل از میالد حکمرانی میکرد و ملقب به «پادشاه جهان» بود ،نام برده است.
 -2-3نمادهای اسطورهای در شعر احمد شاملو
در شوعر معاصر ادبیات فارسی استفاده از نماد و نمادهای اسطورهای بسامد باالیی پیدا
کرده اسوووت .از آنجا که شوووعر معاصووور ارتباط نزدیکی با زندگی اجتماعی مردم دارد
شواعران معاصر خواهناخواه به بیان نمادین روی آوردند .ریشۀ استفاده از نماد در زبان
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ادبی شعر معاصر به نیمایوشیج و شعر «ققنوس» او برمیگردد (فرزانه و علی میمدی،
 .)34 :0240رضوا براهنی در کتاب «طال در مس» نیما را شواعری اسطورهساز معرفی
کرده اسووت که بعد از خود ایگوی شوواعران بعدی قرار گرفته اسووت (براهنی:0221 ،
 .)210این ویژگی از این جهت اسووت که نیما در ادامۀ شووعر دورۀ مشووروطیت ،ارتباط
بین مردم و شوووعر را حفر کرد و شووواعر را فردی متعهد دانسوووت که باید در خدمت
جامعۀ خود و بیان دردهایش باشود .شاگردان و دنبایهروان نیما ،بعد از وی ،کار وی را
ادامه دادند .شواعران بسویاری چون :مهدی اخوان ثایث ،فرو فرخزاد ،منوچهر آتشی،
حمید مصدق و  ...هنگام به کار بردن بیان نمادین ،از نمادهای اسطورهای بهرۀ بیشتری
بردهاند .یکی از این شاعران که در کاربرد نماد ،به استفاده از نمادهای اسطورهای توجه
داشته است ،احمد شاملو میباشد.
دییل اصوولی اسووتفادۀ شوواملو از بیان نمادین ،نوغ نگاه شوواعر به ماهیت شووعر
می باشد .شعر شاملو ارتباط تنگاتنگی با زندگی و مبارزات سیاسی او دارد .شاملو خود
میگوید« :آثار من خود اتوبیوگرافی کاملی اسووت .من به این حقیقت معتقدم که شووعر
برداشتهایی در زندگی نیست ،بلکه یکسره خود زندگی است« (رحیمی.)31 :0240 ،
شووعر شوواملو زندگینامۀ او و مردم عصوورش اسووت .وی از خود و مردم خود حرف
میزند .از دیدگاه شوواملو شووعر سووالح ملی اسووت (جروم دبلیو و نائومی بی:0229 ،
 .)021شوواملو  -به گفتۀ خودش -ترجیح میدهد شووعرش شوویسوری باشوود برای بیدار
کردن مردم ،نوه الالیی برای خوابواندن آنان (رحیمی .)21 :0240 ،از آنجا که شووواملو
شواعری متعهد و ایدئویوژیک اسوت شوعر را همانند سالحی در میدان کارزار اجتماغ
میداند که باید به نفع مردم از آن بهره برده شووود ،تا با کمک آن ،مردم بتوانند در برابر
مشکالت اجتماعی و ولم و ستم طبقۀ حاکم از خود دفاغ کنند .هدف اصلی شاملو در
شاعری ،همانند نیما ،بیدار کردن مردم و برای مردم شعر گفتن است (معتقدی:0229 ،
.)012
در شوعر احمد شاملو ،انسان حضور پررنگی دارد .انسانی که در جامعۀ دردزده
حقوق زیادی از او پایمال شوده است و نیاز است برای احقاق حقوق خود به پا خیزد.
در واقع شواملو در شعرش ،از انسان حایتی اسطورهای می سازد و به انسان در شعرش
ماهیتی سووبمبلیک و فراطبیعی میدهد (سووالجقه .)23 :0221 ،این انسووان الزم اسووت
همانند جهان اسووطورهای ،در جهانی که سووراپای وجودش تقابل دیده میشووود -مثل
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تقوابل بدی و خوبی ،تاریکی و روشووونی -با تالش خود ،خودش را به بعد روشووون
زندگی بکشاند (احمدی و دالور.)22-21 :0242 ،
شواملو آشونایی خوبی با سنت گذشته و ماهیت اسطوره دارد و سعی میکند با
ایگو گرفتن از اسواطیر و زبان سومبلیک موجود در آن ،شعری بسازد که شبیه اسطوره
اسوت و حایتی ماورایی دارد (امامی .)02 :0229 ،جدال و کشمکش دنیای اساطیری و
غلبۀ قهرمان در آن ،و جدال او با نیروهای اهریمنی ،فضوووایی در خدمت شووواعر قرار
می دهود که بتواند با بیانی نمادین ،جامعۀ زمان خود را ترسووویم کند .به عبارت دیگر،
شووواملو جهان خود را با جهان اسووواطیری مطابقت میدهد و به کمک آن ،از انسوووان
روزگار خود و جامعۀ آشوب زدۀ او حرف میزند (قاسمی و رضایی .)091 :0242 ،از
آنجا که وی در شوعرش دغدغۀ اجتماغ و انسان میکوم به نیستی و زوال جامعۀ خود
را دارد ،سووعی میکند با بهرهگیری از اسووطورهسووازی ،زبان و تلمییات اسوواطیری ،به
دفاغ از عقاید خود و انسان شعر خود برخیزد.
یک دییل اصوولی دیگر بهرهگیری از زبان نمادین در شوووعر ،مهیا نبودن بسوووتر
مناسوب برای اسوتفاده از بیانی مسوتقیم میباشود .فضای آیودۀ سیاسی و آکنده از ولم
جامعه ،زبان برندۀ شوواعر را از او میگیرد و وی به ناچار ،به غیر مسووتقیمگویی و بیان
نمادین روی میآورد .در اینجایت که شواعر به تناسوب فضای سیاسی حاکم بر جامعه
و سوانسوور شودید عقاید ،به نماد روی میآورد .شواملو هم از این امر مسووتثنا نیست.
شورایط سویاسی جامعه زبان شعری او را سمبلیک ساخته است .وی به کمک این بیان
نمادین و بهرهگیری از نمادهای اسطورهای سعی در حرکت در جهت شعر متعهد دارد
و در راسوووتوای احقواق حقوق مردم قدم میگذارد (ر  :میمدی و همکاران:0243 ،
003؛ نادری و آرمن.)322 :0242 ،
به گفتۀ پورنامداریان در شوعر شاملو ،به نامهای اساطیری ،افسانهای و تاریخی
زیادی اشواره شوده است (پورنامداریان )323 :0220 ،یکی از دفترهای مهم شعری که
شووواملو در آن بیانی نمادین دارد و از ییا اسووواطیر و فرهنز ایرانی غنی میباشووود
«ابراهیم در آتش» اسوت .در این دفتر شواملو نسبت به سایر دفاتر شعری خود ،دیدی
ایرانیتری دارد و در آن ،عناصوور فرهنز ایرانی بیشووتر از بقیۀ دفاتر شووعری وی دیده
میشود (عایی عباسآباد.)339 :0240 ،
در صوورت کلی ،شوعر شواملو از ییا تلمییات اسواطیری ایرانی بسیار فقیر

822

می باشود .به عبارت دیگر ،شواملو در اشعارش چندان به اساطیر ایرانی نسرداخته است.
از معدود شووخصوویتهای اسوواطیری ایرانی که اسوومش در شووعر شوواملو آمده اسووت،
«اسوفندیار» اسوت .در سرودۀ «ابراهیم در آتش» شاعر از رویینتنانی چون اسفندیار و
آشیل حرف میزند:
و ش ویرآهنکوه مردی از اینگونه عاشووقم میدانِ خونینِ سوورنوشووتم به
پاشونۀ آشویلم درنوشتم رویینهتنیم که رازِ مرگشم اندوهِ عشق وم غمِ
تنهایی بودم آه ،اسووفندیارِ مغموم! متو را آن به که چشوومم فروپوشوویده
باشی!
در دفتر شوعری «دشونه در دیس» در سورودۀ «شبانه» شاعر بار دیگر به اسفندیار اشاره
میکند:
همچون حبابی ناپایدارم تصوویرِ کاملِ گنبدِ آسومان باشیم و رویینهم به
جادویی که اسفندیارم مسیرِ سوزانِ شهابی م خطِّ رحیل به چشمت زند.
شواملو در دفتر شوعری «ابراهیم در آتش» در سورودۀ «واپسین تیر ترکش آن چنان که
میگویند» از شخصیت اسطورهای ایرانی «سیاوش» استفاده کرده است:
من کالمِ آخرین رام بر زبان جاری کردمم همچون خونِ بیمنطقِ قربانیم
بر موذبحم یوا همچون خونِ سووویاوشم (خونِ هر روزِ آفتابی که هنوز
برنیامده اسوووت م که هنوز دیری به طلوغاش مانده اسوووتم یا که خود
هرگز برنیاید).
در ارتباط با اسوتفاده از نمادهای اسواطیری در شوعر شاملو ،آنچه شایان ذکر است این
امر مهم میباشد که هر چند وی به اساطیر ایرانی کمتوجه است اما برعکس به اساطیر
و فرهنز غیر ایرانی مثل :سووامی ،مسووییی و یونانی توجه زیادی دارد .به این امر ،به
عنوان ضووعف در شووعر شوواملو نگریسووته شووده اسووت (عایی عباسآباد.)339 :0240 ،
پورنامداریان خأل فرهنز ایرانی در اسواطیر شاملو را یکی از ضعفهای شاملو دانسته
اسووت (پورنامداریان .)324 :0220 ،میمد علی امینی در مقایۀ «گذری بر اسووطورههای
شعر شاملو» دییل استفادۀ زیاد شاملو از عناصر غیر ایرانی را «بالی روشنفکری» دانسته
اسوت .به نظر وی شواملو در شوعرش سعی میکند انسانی روشنفکر را ترسیم کند ،از
این جهت اسووت که اسووطورههای جمعی شوواملو غایباً سوورچشوومههای خارجی دارند
(امینی.)12-14 :0214 ،
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در این بین ،توجه شواملو بیشوتر به زندگی حضرت مسیح و حقایق زندگی او
میباشود .به نظر میرسود دییل اصولی که باعث شده است شاملو از فرهنز مسیییت
بیشوتر اسوتفاده کند ،همسانی جامعۀ روزگار وی و روزگار مسیح میباشد .از آنجا که
شواعر خود را در چنان جامعهای تصور میکند که همانند مسیح اسیر جهایت اطرافیان
خود میباشد و در آخر ،جز بر سر دار رفتن نتیجهای برای او در بر ندارد (شیرخانی و
همکواران .)22-24 :0242 ،منوچهر جوکوار و عارف رزیچی در تیقیقی دییل این امر
را این گونه آوردهاند« :این شواعر به سبب مطایعۀ عمیق و پیگیر متون گذشته (به ویژه
متون نثر دینی ،تواریخی و اسوووطورهای) مطوایعوۀ آثوار جهان مسووویییت ،نگاه متکثر
فراایرانی -فرااسوالمی و نیز آشونایی و ازدوار با خانم آیدا سوورکیسیان انس و آشنایی
عمیقی با آموزهها و مسوووائل مسووویییت پیدا کرد» (جوکار و رزیچی.)030 :0241 ،
شووریعت کاشووانی علل توجه شوواملو به اسوواطیر غیر ایرانی و بیگانه را در این موارد
سووهگانه میداند -0 :عناصوور روانشووناختی یا عاطفی؛  -3گرایش به اتخاذ موضووع
خردهگرایانه و گاه حتی دشوومنانه در قبال فرهنز اسووطورهای و حماسووی ایرانی؛ -2
نداشوتن شناخت و آگاهی کافی از اسطورهها ،حماسهها و افسانههای ایرانی و جایگاه
پر اهمیت آنها در عرصۀ فرهنز بشری (شریعت کاشانی.)222 :0222 ،
جدا از انگیزههای شوخصی و عاطفی شاعر و نوغ نگاه او به فرهنز مسیییت،
همسوووانی و انطبواق دوران حیوات مسووویح با ایام زندگی شووواعر ،حایت ابهامآمیز و
اسوطورهای داشوتن زندگی و مرگ حضرت مسیح که برای شاعری چون شاملو امکان
تأویل ،تفسویر و تمثیل را فراهم سواخته اسوت ،نیز در توجه وی به فرهنز مسیییت
نقش دارد (میمدی و همکاران.)002 :0243 ،
در شوعر شاملو «مسیح نماد مرگ ناحاصل قهرمانی است که حتی با مرگ خود
نیز نتوانسوت جامعۀ به خواب رفتهاش را بیدار کند .شواملو سورنوشت خود و مبارزان
روزگارش را چون مسووویح میداند که جان خود را برای رسووویدن به اهداف خود فدا
کرده اند؛ اما نه کسی به هواخواهی آنها به پا خاست و نه کسی عبرت گرفت و تأثیری
پذیرفت» (خدایاری.)002-009 :0242 ،
نماد اسوطوره ای که شواملو از مسیح ساخته است در شعر او جایگاه مرکزی و
میوری دارد و در اشووعار زیادی به فرهنز مسووییی برخورد میکنیم .به عنوان نمونه،
شواملو در شوعر «مرد مصولوب» روایتی نمادین و شاعرانه از ییظۀ بر دار کردن مسیح
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ترسیم کرده است (ر  :سالجقه:)233 :0221 ،
مردِ مصوولوبم دیگربارم به خود آمدم جسوومش سوونگینتر از سوونگینای
زمینم بر مِسومارِ جراحاتِ زندۀ دسوتانش آویخته بود:م «وووووووو سَبرکم
سبکبارم کن ایسدر!م به گذارِ از این گذرگاهِ دردم یاریام کن یاریام کن
یاریام کن!
در شووعر «مرگ ناصووری» هم نماد مسوویح حضووور پررنگی دارد .این شووعر ترسوویم
شاعرانهای از ماجرای مرگ مسیح است .در این شعر مسییی تاجی از خار بر سر دارد
و نماد قهرمانی اسوت که در برابر خائنان و دشومنان میایستد .این شعر رنج مسیح در
آگاه کردن مردم عصر خود را بیان میدارد که همانند عصر شاعر و رنج او است:
با آوازییکدستم یکدست م دنبایۀ چوبینِ بارم در قفایش مخطی سنگین
و مرتعش مبر خا میکشید م « -تارِ خاری بر سرش بگذارید!»
در سوورودۀ «قصوویده برای انسووان ماه بهمن» که شوواملو در آن به درد ملتهای دیگر و
ایران اشاره دارد ،با قاطعیت این گونه از مسیح حرف زده است:
و شووعرِ زندگیِ هر انسووانم که در قافیۀ رسوورخِ یک خون بسذیرد پایانم
مس ویحِ چارمیخِ ابدیتِیک تاریخ اسووتم و انسووانهایی که پا درزنجیرم به
آهنزِ طبلِ خونِشووان میسوورایند تاریخِشووان رام حواریونِ جهانگیرِیک
دیناند.
در شووعر «یوح» از دفتر شووعری «آیدا ،درخت ،خنجر و خاطره» شوواعر باز از مسوویح
مصلوب و حضرت مریم و تار خار حرف میزند:
فریاد برداشوتم:م «-شود آن زمانه که بر مسویحِ مصلوبِ خویش به مویه
مینشوسوتیدمکه اکنونم هر زنم مریمیستم و هر مریم را م عیسایی بر
صلیب است،م بی تارِ خار و صلیب و جرل جرتا »...
یکی از داسوتانهای دیگری فرهنز سوامی و مسووییی که در شعر شاملو ،بعد
نمادین یافته اسووت ،داسووتان «هابیل و قابیل» اسووت .با توجه به ماهیت این داسووتان که
بسویار شوبیه به داسوتان مسویح میباشد و در آن باز ،به ناحق کشته شدن انسان وجود
دارد ،شووواملو به آن توجه میکند .در شوووعر «ای کاش آب بودم» وی این داسوووتان را
میآورد:
(ووو حتا اگرش به زانو نشاندهاندم در میدانی جوشان از آفتاب و عربده
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م تا به شوومشوویری گردنش بزنند؟ م حیرتات را بر نمیانگیزد م قابیلِ
برادرِ خود شودن م یا جالدِ دیگراندیشان؟ م یا درختی باییدهناباییده را م
حتا م هیمهای انگاشتن بیجان؟).
در دفتر شعری «ققنوس در باران» شاملو باز به ماجرای هابیل و قابیل اشاره دارد:
تو بیخیال و بیخبریم و قابیل ووو برادرِ خونِ تو وو مراه بر تو میبندد
م از چوار جانب م به خونِ تو م با پریدهرنگی گونههایشم کز خشوووم
نیست م آنقدرم کز حسد.
از عناصور سوامی و عبری دیگری که در شعر شاملو ذکر گردیده است میتوان
به «ایوب»« ،خضر»« ،ابراهیم» و «اسرافیل» اشاره کرد .در دفتر شعری «ابراهیم در آتش»
در سرودۀ «برخاستن» شاعر ایوب و خضر را در کنار هم آورده است:
تو ایوبیم که از این پیش اگرم به پایم برخاسوته بودیم خضروارتم به
هر قدمم سبزینۀ چمنیم به خا م میگسترد،م و باد ِ داماناتم تندبادیم
تا نظم ِ کاغذین ِ گرلبوتههای خارم بروبد.
در این شووعر ایوب قهرمانی اسووت که شوواعر او را از صووبر ،سووسووتی و بیتیرکی که
میکوم به فنا است منع میکند (قاسمی و رضایی.)021 :0242 ،
شاملو در دفتر شعری «ابراهیم در آتش» سرودهای به نام «ابراهیم در آتش» دارد
و در آن از بتشکنی آن حضرت سخن به میان میآورد:
اما نه خدا و نه شیطان ووووووم سرنوشتِ تو رام برتی رقم زدم که دیگرانم
میپرستیدندم برتی کهم دیگراناشم میپرستیدند.
در دفتر شووعری «آیدا در آینه» در «سوورودۀ پنجم» شووعر برای آیدا ،شوواملو از اسوورافیل
حرف میزند:
زمینم مرا و تو را و اجودادِ ما را به بازی گرفته اسوووت م و اکنونم به
انتظارِ آنکه جازِ شولختۀ اسرافیل آغاز میشودم هی به از نیشخند زدن
نیست.
در این شعر شاعر به داستان اسرافیل و صور او ،برخوردی طنزآمیز دارد و تقدسزدایی
میکند (برای توضییات بیشتر ر  :میمدی و همکاران .)009 :0243 ،در کنار اساطیر
سوامی ،عبری و مسوییی که در شوعر شواملو به کرات وارد شده است ،وی از اساطیر
یونانی هم غافل نمانده اسوت .از اسوطوره های یونانی که شوواملو به صورت نمادین از
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آنان اسوتفاده کرده است ،میتوان از «آشیل»« ،هرکول»« ،پرومته» و «سیزیف» نام برد.
وی در سرودۀ «ابراهیم در آتش» از آشیل اسفاده کرده است:
و ش ویرآهنکوه مردی از اینگونه عاشووقم میدانِ خونینِ سوورنوشووت مبه
پاشنۀ آشیلمدرنوشت.مووورویینهتنیم که رازِ مرگشم اندو ِه عشق وم غ ِم
تنهایی بود.
در دفتر شووعری «هوای تازه» در شووعر «پیوند» که شوواملو آن را برای انقالبیون یونانی
سروده است ،از هرکول استفاده کرده است:
سویزده قربانی ،سویزده هرکولم بر درگاهِ معبدِ یونان خاکستر شدم و آن
هر سیزدهم من بودم.
باز در دفتر شوعری هوای تازه ،در سرودۀ «تنها  »...شاعر پرومته و سیزیف را در کنار
هم به کار برده است و ماجرای رنج فراوانی که این دو قهرمان اساطیری یونانی در اثر
تنبیه و مجازات خدایان تیمل کردهاند را بازگو کرده است:
من از دوری و از نزدیکی در وحشووتمم خداوندانِ شووما به سوویزیفِ
بیدادگر خواهند بخشیدم من پرومتۀ نامرادمم که از جگرِ خستهم کالغانِ
بیسرنوشت را سفرهای گستردهام.
 -4نتیجهگیری
بیکس ،شاعری توانا و نوپرداز و مبتدغ بوده است و در سرودن اشعار کلیشههای کهن
را در هم شووکسووته و در زمینههای یفر و معنی ،سووبک و سوویاق و سوواختار دسووت به
نوآوری و خالقیت زده اسوت .وی در زمینۀ شعر کوتاه ،شعر بلند ،شعر داستانی ،شعر
نمایشوونامهای و  ...دسووت به نوآوری زده اسووت و آخرین تالشووش هم در سوورودن
(قصیده) رمان بوده است .شیرکو بیکس نمادهای اساطیری را گاهی اوقات در راستای
بیان مشوکالت ،ناکامی ها و وضوعیت نابسوامان شخصی و خانوادگی مایۀ بهرهبرداری
قرار داده اسووت و گاهی هم در جهت یادآوری درد و رنجها و سوووختیهای جامعه و
ملت خود که همیشوه مورد ولم و ستم واقع شده است ،از آن استفاده نموده است .در
بسویاری از اشعار بیکس ،آیین «ایزدیها» مورد توجه وی قرار گرفته است .از دیدگاه
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او ایزدیها قوم و آیین ستمدیدهای میباشد که در طول تاریخ با ناکامیها روبهرو بوده
اسوت .و این ناکامیها و احساس همدردی خود با آنان را با آوردن نمادهای اساطیری
و افسووانهای اوهار داشووته اسووت .در آیین ایزیدی ،شوویطان ایهامبخش و حتی همهکارۀ
انسوان به حسواب میآید ،شویرکو بی کس با یادآوری جریان رانده شدن او از بهشت،
مواننود خیلی از علما و عرفای ایرانی که شووویطان را گناهکار نمیدانند و معتقدند که
غیرت باالی عاشووقانۀ وی موجب شوود که برای کس دیگری جز میبوب ازیی سوور بر
سوجده نگذارد ،با ذکر نمادهای اسواطیری در این باره با او اوهار همنوایی و دیسوزی
میکند .بیکس تعلق خاطری هم با آیین مسوویییت دارد و از نمادهای آنان در اشووعار
خود اسوتفاده نموده اسوت .این عطوفت و دیبسوتگی ممکن است هم به خاطر زندگی
کردن آنان در جوار خانوادههای مسوییی باشد و هم ممکن است به این دییل باشد که
زن مسییی همسایهاشان در بدو توید او را بر طبق مراسم دینی خود از به دنیا آمدنش
استقبال کرده است.
شاملو جزو شاعرانی است که به تبع نیما از زبان نمادین بهره گرفته است .وی
در بین نمادها ،از نمادها و تلمیحهای اسووطورهای هم بهره برده اسووت .در بین اسوواطیر
ایرانی و غیر ایرانی ،شواملو بیشوتر به اساطیر غیر ایرانی توجه داشته است .وی در بین
اساطیر غیر ایرانی هم بیشتر به فرهنز مسیییت و زندگی مسیح پرداخته است .آگاهی
شووواعر از زبوانهوای مختلف غربی در اثر ترجمههای مختلف او از زبانهای دیگر ،و
عالیق شوخ

او را به آن سووق داده اسووت که از اسوواطیر سووامی ،عبری ،مسییی و

یونانی در شوعر خود بیشتر از اساطیر ایرانی استفاده بکند .قصد شاعر در بهرهگیری از
اساطیر ملل مختلف ،بیان شرایط دردنا اجتماعی و رنج مردم است .وی سعی دارد با
همسانپنداری شرایط مییط خود با دوران آن شخصیتهای اسطورهای غیر ایرانی که
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عموماً در زندگی رنج زیادی تیمل کردهاند و گاه به نامردی و خیانت کشووته شدهاند،
به شوویوهای بهتر ،خواسووتههای درونی خود را غیر مسووتقیم و هنری بیان بکند .در بین
اساطیر غیر ایرانی شاعر از آن شخصیت هایی استفاده کرده است که زندگی و مرگ پر
رمز و راز همراه با درد و رنج داشووتهاند .این امر به شوواعر امکان تأویل داسووتان و بیان
خواستۀ ادبی و اجتماعی خود را میدهد.
می توان گفت عالوه بر اینکه هر دو شواعر به اشوعار همدیگر آشنا بودهاند ،در
چند زمینه دارای افکار و دیدگاههای مشابه و مشترکی بودهاند .از جمله ،بهرهگیری هر
دو شواعر از اساطیر ملل مختلف در بیان شرایط دردنا

اجتماعی و رنج مردم .شاملو

و شویرکو هر دوی آنان در اسوتفاده از اسواطیر غیر بومی بسیار به فرهنز مسیییت و
زندگی مسویح و عناصور نمادین آن آیین پرداختهاند .زمینۀ مشتر دیگری که میتوان
در بین این دو شوواعر مشوواهده کرد ،شووعر منثور اسووت که هر دو شوواعر در این قایب
شوووعری نیز بخوتآزموایی کردهانود ،کوه نه تنها در این مجال موفق بودهاند بلکه مایۀ
شهرت آنان نیز گردیده است.
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بقایی (ماکان) ،میمد .)0222( .شاملو و عایم معنا .تهران :مروارید.
بورهکهیی ،سدیق .)3112( .میژووی ویژهی کوردی (بهرگی سییهم) .ههوییر :ئاراس.
بیکس ،شیرکو .)3102( .نووسین با ئاوی خویهمیش (زندگی و خاطرات) .سلیمانی:
غزینوس.
ووووووووووووووو  .)0249(.یه گویهوه ههتا سووتوو (دیوانی شیعر) .تاران :ئاریوحان،
چاپی یهکهم.
ووووووووووووووو  .)0249(.تو ئهتوانی به قومی ماچ بمخهیتهوه ههیقویین (د .شیعر).
تاران :ئاریوحان.
ووووووووووووووو  .)0249( .ژن و باران (دیوان شعر) .تاران :ئاریوحان ،چاپی یهکهم.
ووووووووووووووو  .)3102( .خاچ و مار و روژژمیری شاعیری (د .شیعر) .سلیمانی:
ئهندیشه ،چاپی سییهم.
ووووووووووووووو  .)3102( .دهربهندی پهپوویه (دیوانی شیعر) .سلیمانی :انتشارات ئه-
ندیشه ،چاپی سییهم.
بیکس ،ههیو شیرکو .)3102( .سهد و یه روژ تهنیایی .سلیمانی :یادگار.
پاشایی ،غ .)0212( .نام همۀ شعرهای تو :زندگی و شعر احمد شاملو .چاپ اول ،تهران:
ثایث.
پورنامداریان ،تقی .)0220( .سفر در مه :تأملی در شعر احمد شاملو .تهران :نگاه.
ثروت ،منصور .)0221( .آشنایی با مکتبهای ادبی .تهران :سخن ،چاپ دوم.
جروم دبلیو ،کلینتون و شاییت نائومی بی (« .)0229گفتوگو با شاملو :شعر معاصر
فارسی ،سالح ملی در ایران» .نشریۀ گوهران (ویژهنامۀ احمد شاملو) ،شمارۀ  4و ،01
ص  022تا ص .021
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جوکار ،منوچهر و عارف رزیچی« .)0241( .عناصر و مضامین ترسایی در شعر احمد
شاملو» .فصلنامۀ ادبپژوهی ،شمارۀ  ،01از ص  030تا ص .090
حسن ،مویود ئیبراهیم .)3113( .گهران بهدوای نهمریدا .ههوییر :ئاراس.
خدایاری ،مصطفی (« .)0242اسطورۀ قابیل و مسیح در اشعار شاملو و سیّاب» .فصلنامۀ
پژوهشهای تطبیقی زبان و ادبیات ملل ،دورۀ دوم ،شمارۀ  ،2از ص  012تا ص .004
رحیمی ،هادی .)0240( .سسیدهدمان :زندگی ،اندیشه و گلچین اشعار احمد شاملو.
تهران :نوید صبح.
رئوف ،یوقمان .)3114( .بنهماکانی مودیرنه یه شیعرهکانی شیرکو بی کسدا .سلیمانی:
سهردهم.
ستاری ،جالل .)0224( .مدخلی بر رمزشناسی عرفانی .تهران :نشر مرکز ،چاپ چهارم.
سالجقه ،پروین .)0221( .نقد شعر معاصر :امیرزادۀ کاشیها (شاملو) .تهران :مروارید.
سهییمی ،هاشم .)3102( .چیرو و ئهفسانهی موکریان .سلیمانی :سهردهم ،چاپی.
شاملو ،احمد .)0213( .هوای تازه (مجموعه شعر) .تهران :نگاه.
وووووووووووو  .)0221( .مجموعه اشعار احمد شاملو .دفتر اول ،تهران :نگاه.
شریعت کاشانی ،علی .)0222( .سرود بیقراری :درنگی در هستیشناسی شعر و اندیشۀ
احمد شاملو .تهران :گلشن راز.
شفیعیکدکنی ،میمدرضا .)0222( .موسیقی شعر .تهران :آگاه.
شیرخانی ،میمدرضا و همکاران« .)0242( .تیلیل مفهوم اسطوره در شعر بدر شاکر
ایسیاب و احمد شاملو» .فصلنامۀ مطایعات ادبیات تطبیقی ،شمارۀ  ،92از ص  20تا ص
.20
عایی عباسآباد ،یوسف .)0240( .جریانشناسی شعر معاصر .تهران :سخن.
فرزانه ،سید بابک و علی علیمیمدی« .)0240( .اسطوره در شعر ادونیس و شاملو».
فصلنامۀ ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی ،سال  ،2شمارۀ  ،34از ص  90تا ص .11
قاسمی ،ناصر و بهرعلی رضایی« .)0242( .بررسی تطبیقی اسطورههای دینی در شعر
خلیل حاوی و احمد شاملو» .کاوشنامۀ ادبیات تطبیقی ،سال  ،2شمارۀ  ،33از ص 024
تا ص .020
میمدی ،ابراهیم و همکاران« .)0243( .اسطورهشکنی و اسطورهسازی رمانتیک در شعر
احمد شاملو» .فصلنامۀ ادبپژوهی ،شمارۀ  ،39از ص  012تا ص .039
میمود ،ابراهیم .)3102( .ایرجل ایذی کان (بیکس :ایییاۀ و ایکتابۀ) .اربیل :االکادیمیۀ
ایکردیۀ.
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معتقدی ،میمود« .)0229( .پیش از آنکه به صینه درآید :مؤیفههای انسان و عشق در
شعر احمد شاملو» .نشریۀ گوهران (ویژهنامۀ احمد شاملو) ،شمارۀ  4و  ،01از ص 012
تا ص .012
نادری ،ییلی و سیدابراهیم آرمن« .)0242( .ایگوی اسطورۀ باروی در شعر معاصر فارسی
و عربی :با بررسی موردی اشعار احمد شاملو و بدر شاکر ایسیاب» .فصلنامۀ ادب عربی،
سال  ،2شمارۀ  ،3از ص  321تا ص .323

