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 کورته  چکیده
کس یکی از کسانی بود که به همراه چند تن از شیرکو بی

 گذاری و نشو ودر جهت پایه« روانگه»ادیبان کرد با انتشار 
کس مسایل نمای شعر نو کردی بسترسازی کردند. بی

شعار ا ۀینۀ کرد را در آمعفقر فرهنگی و اقتصادی جا ،اجتماعی
خود منعکس نموده است. وی از کسانی است که نیم نگاهی 
به روزگار دیرین تاریخ بشریت دارد و در شعر خود از 

 کس برایای سود جسته است. بیها و نمادهای اسطورهنشانه
کردن شعر خود و تشویق و ترغیب مبارزان و جوانان، در غنی

ها هایش از اسطورهای بومی و دیگر ملتاشعار و نوشته
استفاده نموده است. احمد شاملو نیز با شعر منثور ماندگاری 
خود در عرصۀ ادبیات فارسی را تضمین کرده است. شاملو 

های اجتماعی و در خدمت مردم بود و شعرش خواست
اسی مردم و بیان دردهای مردم است. وی برای بازنمایی سی

ای، بهرۀ مسایل مردم از نمادها، به ویژه نمادهای اسطوره
ای هم به شعر شاملو عمق زیادی برده است. نمادهای اسطوره

بخشیده و بین گذشته و حال پیوند برقرار کرده است و هم 
 کمک اینتر گردانیده است. همچنین شاملو به شعرش را ادبی

ها توانسته است با توجه به فضای خفقان حاکم بر اسطوره
ای غیرمستقیم و هنری بهتر از دردهای مردم جامعه، با شیوه

و مشکالت آنان بگوید. وی در این راستا گاه از اساطیر ایرانی 
های دیگر را در بهره برده است و گاه اساطیر جهانی و ملت

ای بازتاب نمادهای اسطوره شعرش به کار گرفته است. در این
ا گردد و بمیکس بررسی در شعر احمد شاملو و شیرکو بی

هایشان، میزان ها و شباهتاین دو شاعر و بیان تفاوت یسهمقا
 یان شود.به ویژه شاملو ب سیتأثیر شیرکو بی کس از ادبیات فار

 

س یەکێکە لە شاعیرە بەناوبانگەکانی ئەدەبی شێرکۆ بێکه 
کوردی. ئەو یەکێکە لەو شاعیرانەی کە لەگەڵ نوێی 

تر لە ڕێی باڵوکردنەوەی مانیفێستۆی چەند ئەدیبێکی
بردن و تازەگەری لە ڕەوتی شیعری بۆ بەرەوپێش« ڕوانگە»

نوێی کوردیدا مەجالێکی باشیان ڕەخساند. شێرکۆ 
یەکێک بوو لەو شاعیرانەی کە کێشەکانی کۆمەڵگا، 

کۆمەڵگای کوردەواری  ھەژاریی فەرھەنگی و ئابووری
لە شیعرەکانیدا ڕەنگی داوەتەوە، بەتایبەت بەرگری و 
دژایەتی لەگەڵ ڕژێمی پێشتر لەسەر کێشەی نەتەوەیی 

ییەکانی  کورد و بۆ ئەم مەبەستەش لە ھێما ئوستووره
میللەتی کوردی و ھەروەھا میللەتانی تر کەڵکی 
وەرگرتووە.ئەحمەدی شاملۆش یەکێکە لە شاعیرە 

انگەکانی ئەدەبیاتی نوێی ئێرانی. شاملۆ لەو بەناوب
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 

ییەکان، شیعری شاملۆی قووڵتر کردووە و لە ئوستووره
پەیوەندی دروست کردووەو بەھۆی  بەینی ڕابردوو و ئێستادا

ییەکانی ئێرانی و وەرگرتن لە ھێما ئوستوورهکەڵک
تر توانیویەتی دەرد و ڕەنج و کێشەکانی خەڵک میللەتانی

بەشێوەیەکی باشتر بەرجەستە بکات.لەم لێکۆڵینەوەیەدا 
وەرگرتنی ئەم دوو شاعیرە لە ھێما ھەوڵ دراوە کەڵک

لە  ھاروهبکرێن.ھهو شرۆڤهبدرێنەوە ییەکان لێکئوستووره
ڕێی بەراوردکردنی شیعری ئەم دوو شاعیرە ڕادەی 

 ربکەوێت.کاریگەری ئەدەبی فارسی لەسەر شێرکۆ ده
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 مهمقدّ -1
در ادبیات جهان به صوورت عام و در ادبیات کرردی به شوکل ویژه اسووطوره، افسانه و 

آیند که به دو بخش عمده قصووه از انواغ غنی و پرمایۀ ادبیات شووفاهی به حسوواب می
ود و شووگفته می« بیت»شوووند. در ادبیات کردی به بخش منظوم نظم و نثر تقسوویم می

نامند. گاهی این سه اصطالح مترادف شمرده شده و منثور را قصوه یا داستان میبخش 
رسوانند، ویی متخصوصان آنها را از هم متمایز و جدا از هم دانسته و یک مفهوم را می
گردد. یعنی در آن دوران، اسطوره اسطوره به عصر قبل از تاریخ برمی»اند: تعریف کرده

ت؛ های قبل از تاریخ متعلق اسک( در ارتباط و به سدهبه جهان مافوق طبیعت )متافیزی
گردد، دورانی که انسان از راه فکر و اندیشه و نظر افسوانه به دوران بعد از تاریخ برمی

شود؛ داستان و حکایت هم به دوران کردن تا حدی از علل حوادث و اتفاقات آگاه می
یعی های طبدر مورد پدیده تغییر و تکامل تاریخ بشوریت و دوران کشف قوانین علمی

 (.32: 3102)سلیمی، « در ارتباط است
نماد، ارتباط تنگاتنگی با اسوطوره و افسوانه دارد. حتی بعا از پژوهشگران بر 

فی  االسطوره و ایتاریخاین باورند که افسانه و اسطوره بخشی از نماد هستند، در کتاب 
ین افسانه و )اسطوره(، و نماد برقرار ارتباط قوّیی ب»آمده است:  ایتراث ایشورقی ایقدیم

 های مربوط بهاست. به همین دییل است که ووو تیلیل و تفسیر نمادین ووو در پژوهش
(. 20: 3113)حسن، « افسوانه، به صوورت یک سوبک و روش اسواسوی درآمده اسوت

دانند و برخی ای را یک متن نمادین میای و اسووطورهبعضووی از میققان، متن افسووانه
آورند. حمادی در این خصوص های داخل آن را نماد به حساب مییتدیگر، شوخصو

های اسطوره و افسانه که نمادین هستند و ترین ویژگی شوخصیتمشوخ »گوید: می
ترین صوفت و خصووصویت نماد هم این اسوت که در هر عصری معنای جدید و مهم
سووطوره و افسووانه (. ادبا و پژوهشووگران ادبی نیز دربارۀ ا20)همان: « دهدای میتازه

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 

توانند معنی افسوانه و اسطوره را درست بفهمند اند که تنها شواعران میاند و گفتهنهاده
 (.23مان: )ه
 کسشیرکو بی -1-1

رود. او ترین شاعران کرد به شمار میم( یکی از بزرگ 3102ووو  0491کس )شیرکو بی
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ای رها ساخته های شعری قدیمی و کلیشهدر بسیاری از شعرهایش، خود را از مضمون
های مردم، پرسوتی، عشق، آزادی، تودهاسوت. میتوای اشوعارش بیشوتر در مورد میهن

( و یکی از 313: 3112یی، کهباشووود )بورهزنان، مسوووایل اجتماعی و غیره میحقوق 
های باشوود که مسووایلی همچون داسووتانترین شوواعران ادبیات نو کردی میبرجسووته

قهرمانانه کردها و شهدای راه مبارزات آنان و آزادی مردم کرد، بخش بزرگی از فضای 
است. به همین دییل در بررسی شعر شعری این شاعر نوگرا را به خود اختصاص داده 

 کس جزو پیشووگامان ادبیاتتوان به این نتیجه رسووید که شوویرکو بیمعاصوور کردی می
ای دیگر از نویسندگان و شاعران کرد با شود. او به همراه عدهمعاصر کرد میسوب می
تیویی بزرگ در شوووعر معاصووور کررد به وجود آوردند « روانگه»انتشوووار بیوانیۀ ادبی 

های کس یکی از معجزهتوان گفت شووویرکو بی(. بوا قاطعیت می0: 0243قی، )صووواد
ادبیات کردی و از پیشگامان شعر پیشرو و نوترین تجربه در ادبیات کرد در اواخر قرن 

است. او جسارت و توانایی آن را داشته است که با خلق هر اثری  30و اوایل قرن  31
ای به وجود بیاورد. همان طور خالقیت تازه دست به آزمونهای متفاوتی بزند و هر بار

ود، کس یک اتفاق بزرگی بهمان گونه که زندگی شوویرکو بی»گوید: که بختیار علی می
کس پدیده است که اگر بخواهیم همان طور هم درگذشوت وی اتفاق بزرگی است. بی

کس،  )بی« مان را به روشونی در  بکنیم و بفهمیم باید مدام به آثار او رجوغ کردآینده
3102 :392  .) 

ی قابل اکس این بود که او توانسوت به شیوهیکی دیگر از کارهای برجسوتۀ بی
ها را از نو، در متون شوووعری خود توجوه بر روی فرهنوز زبان کرردی کار کند و واژه

معنای تازه و زیبا ببخشد و از نو برایشان نقش تعریف کند؛ این جریان صورتی زیبا و 
(. همچنین تجدد و نوآوری 042: 3114کس داده است )رؤوف، اشوعار بیبرجسوتۀ به 

ای ها و اصوطالحات، هم از ییا  سواختار و هم معنی، در اشوعار وی به شیوهدر واژه
 (.312خورد )همان: برجسته به چشم می

از طرف مؤسسۀ « توخویسکی»ی ادبی م به دریافت جایزه0421شیرکو در سال 
ترین انجمن مدنی در را از سوی بزرگ« همشهری»شد و یقب  علمی قلم سوئد مفتخر

، های انگلیسوویفلورانس ایتاییا از آن خود کرد. از سوووی دیگر، ترجمۀ آثار او به زبان
فرانسوووی، ایتاییایی، آیمانی، سوووئدی، نروژی، عربی و فارسووی، نه تنها موقعیت او را 

 ت کرده است، بلکه در گرایشهای شناخته شده در گسترۀ شعر جهانی تثبیچون چهره



852    

 

اذهان جهانیان به سووی هویت، فرهنز و شعر کردی بسیار مؤثر افتاده است )صادقی، 
0243 :3  .) 

هم « کسبی»های جدیدی که در ادبیات کرردی رخ داد که خود یکی از جریان
در آن سووهیم بود، وهور متن باز یا آزاد بود که عبارت بود از متن شووعری که فضووای 

ای بر روی آن متن پر و بال کشویده و غایب است. این متن باز یکی از دود حادثهنامی
شود. همان طور که های نوین شوعر کرردی و مهارت شاعرانۀ شاعر میسوب میشوکل
گویود: اگر چوه در این روزگوار شوووعر، تا حد زیادی حد و مرزها و کس میخود بی

رود که متن باز و آزاد، شووکل و های قدیمی خود را شووکسووته و انتظار میمیدودیت
(. در توانایی و 043: 3114صورت غایب و برجسته این دنیای سیرآمیز شود )رؤوف، 

در شوعر شیرکو نسیم و باد »های شوعری گفته شوده اسوت: مهارت وی در انواغ زمینه
ها که موضوووعات تواند در یک زمان به دو سوووی بوزد؛ به سوووی بلندیاسووت که می
ها که شووامل چیزهای کوچک زندگی می اسووت، همچنین به سوووی پایینمیهنی و مرد
 (.2: 3102یو، )هه« باشدروزانه می

ترین شاعران کردستان است بلکه در ایران کس نه تنها یکی از بزرگشیرکو بی
آشنایی بوده است. بسیاری از شعرهای او به فارسی ترجمه و منتشر از دیرباز شاعر نام

شوومارشوواعر، سووایه و آزادی، ها، صوولیب و مار و گاهدرۀ پروانه: »اند. از جملهشووده
(. دربارۀ اصایت، قدرت 2: 0243آذر، )نوش« عطرنامه، مردی از درخت سیب، کوچ ... 

هایش شوواعرانگی و زیبایی شووعر شوویرکو همین بس که شوواملو در یکی از مصوواحبه
 تم، نخست شعرهای او راشناخاگر شویرکو را زودتر پیدا کرده بودم و می»اسوت: گفته

یکی »(. از زبان خود شاعر نیز آمده: 3: 0243)صوادقی، « کردم، بعد یورکا راترجمه می
های تجربۀ شواعری من این اسوت، که در یک شویوۀ شووعری متوقف نشوم، از ویژگی

دانم، شووعر کوتاه، شووعر بلند، شووعر داسووتانی، شووعر چون شووعر را یک ایسووتگاه نمی
ای . آخرین تالشووم سوورودن )قصوویده( رمان بود که این ویژگی گونهای و ..نمایشوونامه

 (.32: 3114)رؤوف، « نوآوری و خالقیت به اشعارم بخشیده است
م پس آزادی کردها از قید رژیم بعث به اقلیم کرردستان  0440کس در سوال بی

ر د های ادبی و سیاسی خود ادامه داد. الزم به ذکر است که شاعربرگشت و به فعاییت
های سوویاسووی هم فعاییت داشووته اسووت، هم در دوران رژیم بعث و هم بعد از زمینه

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 
 (.31: 3114)رؤوف، 

 لواحمد شام -1-2
اشد. بترین شواعران ادبیات فارسی معاصر میشوک احمد شواملو نیز یکی از بزرگبی

های مختلفی همچون شووعر، ترجمه، آثار تیقیقی و ... دسووت به فعاییت وی در زمینه
های چشمگیر به موفقیت دست یافته است. زده اسوت و در تمامی این موارد، به شیوه
یشتر مدیون شعر منثور است. وی به عنوان در عرصوۀ شاعری شاملو شهرت خود را ب

ست شود. بعد از وی کسی نتوانترین شاعر منثورسرای ادبیات فارسی شناخته میبزرگ
در شوعر منثور چندان به موفقیت دسوت پیدا کند. شوواملو در شیوۀ شاعری راه نیما را 

نیما کند. شووواملو در مورد هوای مود نظر وی را تکمیل میدهود و دگرگونیاداموه می
من شوعر را از نیما آموختم ... بینش شاعرانه را از نیما آموخته بودم. با شعر »گوید: می

 (.019: 0212)پاشایی، « نیما تلنگری در خود یافتم و شعر را در خود یافتم
هایش از نیما اکتفا نکرد؛ بلکه سوووعی کرد در شووواعری راه وی فقط به آموخته

ن امر هم موفق شود. وی راه شعر منثور را در پیش مخت  به خود را پیدا کند و در ای
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 

در شووعر شوواملو کدکنی، همنشووینی زبان کهن و جدید و زبان کوچه و بازار به نیوی 
صووورت گرفته اسووت که منجر به خلق نظام شووعری در شووعر او گردیده اسووت. وی 

ای که با عوض داند؛ به گونهمی« نظام شعری»ترین توفیق شوعری شواملو را خلق مهم
کدکنی، ریزد )شفیعیای از شوعر او، نظام شوعری اشعارش به هم میشودن حتی کلمه

0222 :024 - 011  .) 
سرایی به شدت متأثر از فرهنز سنتی ایرانی است و در شعرش شاملو در شعر

(. ریشۀ شعری شاملو از 32: 0222ماکان، درصودد بازسوازی این فرهنز اسوت )بقایی
ای هیک طرف به متون کالسووویک ادبیات فارسوووی و از طرف دیگر، به خاطر فعاییت

نی این دو، به همراه گردد. همنشیهنری وی، به مردم کوچه و بازار و زبان عامیانه برمی
شووود که وی در شعر مخت  به تأسوی وی از شوعر متعهد و اجتماعی نیما، باعث می

خود به نیوی به توانایی و شووهرت دسووت یابد که بعد از وی هی  کس دیگر نتواند 
 (.242 - 249: 0212همسای او در این راه قدم بگذارد )پاشایی، 
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اند. وی در ایام حیات خود در های زیادی ترجمه شوودهاشووعار شوواملو به زبان
آمد و به همین های شناخته شده و مشهور به حساب میعرصوۀ ادبیات جهان از چهره

جایزۀ ادبی  0212خاطر جوایز فردی زیادی را به دسووت آورده اسووت. وی در سووال 
کشور هلند را به « واژۀ آزاد»جایزۀ ویژۀ  0214و در سال   Stig Dagermanایمللی بین

سووازمان حقوق  Free Expressionجایزۀ  0224دسووت آورد. وی همچنین در سووال 
 (.32-30: 0240را هم گرفته بود )رحیمی،  نیویور  بشر

 لهبیان مسأ -1-3
به هم  گر،یکدیبه  یوابستگ یبه معن (Symballien)ی ونانیاز فعل  (سومبلواژۀ نماد )

 یبه عنوان اسووم در معنا(Symbolon)  نیاتصووال، گرد هم آمدن؛ و همچن وسووتن،یپ
. نماد (021: 0221)ثروت،  .باشد یگرید زیکه معرّف چ ای استنشانه ایعالمت، دالّ 

توان به راحتی آن را برای مخاطبان بیان سواده و غیرمسوتقیم آن چیزی است که یا نمی
را به راحتی بیان کرد. در این حایت شاعر از عناصر جایگزین توضیح داد و یا نباید آن 

کند که برای آن معانی غیر قابل گفتن، در حکم نماینده و جانشوووین به اسوووتفواده می
آینود. نمواد بیان معانی دور از ذهنی اسوووت که شوووناخت آن برای افراد حسووواب می

آوریم. یم نمادین روی میپذیر نیست. بر این اساس ما به ناچار به بیان غیر مستقامکان
کند تا شناخت خودمان را که ممکن نیست به صورت مستقیم بیان نماد به ما کمک می

های غیرمستقیم بازگو کنیم؛ به نیوی که تصویری رساتر و تواناتر از آن کنیم، به شیوه
 (.32: 0224برای افادۀ آن شناخت در  شده، وجود ندارد )ستاری، 

دین راهکاری سوازگار برای شاعران منتقد و معترض است اسوتفاده از زبان نما
که خواهان دگرگونی اسواسوی در ارکان جامعه هسووتند. این شاعران با زبان نمادین و 

ن اند. بیان نمادیتفسویرپذیر، مسوایل اجتماعی و سویاسوی را در شعر خود بازتاب داده
دهد. در دوران میآفریند و خواننده را در متن شووورکت بوافوت ادبی مبهم و هنری می

گیری شاعران از زبان نمادین و غیرمستقیم معاصور اختناق و استبداد جامعه باعث بهره
افزاید و برعد معنایی شووعر را شووده اسووت. عالوه بر آن، زبان نمادین به غنای شووعر می

کند )احمدی های گذشته و حال را در بطن شعری واحد جمع میگسترش داده و زمان
 (.31-32: 0242و دالور، 

 ایکس از شاعرانی هستند که هر دو در زمانه و جامعهاحمد شاملو و شیرکو بی
هایشووان را به راحتی و مسووتقیم بیان توانسووتند تمام خواسووتهکردند که نمیزندگی می
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زنند. گویند و از مردم و مشکالتشان حرف میکنند. هر دو شواعر برای مردم شوعر می
توانند مقداری از حکم سووالح اسووت که به کمک آن، می شووعر برای این دو شوواعر در

ای عاری از سوویاهی و ولم و سووتم مشووکالت آنها را برطرف کنند و در نهایت جامعه
 باشد. بسیاریبسوازند. شعر برای هر دو شاعر وسیلۀ بیان درد و اندوه جمعی مردم می

ند و آشکار را ندار از موضوعات اجتماعی مورد نظر این دو شاعر، قابلیت بیان مستقیم
و قلم صوریح و مسوتقیم توان و یا جرئت انتقال آن موضوعات و مفاهیم را ندارد؛  از 

های مشتر  این اند. یکی از ویژگیاین رو هر دو شواعر به بیان سومبلیک روی آورده
ای و اشاره به اساطیر بومی و غیر بومی در اشعار دو شاعر، استفاده از نمادهای اسطوره

 باشد.یخود م
حسووون اسوووطوره در آن اسوووت که در عین ابهام ذاتی و عدم قطعیت مبنایی، »
توان واقعیاتی جدید را در آن کشوف کرد. اسطوره در دل خود چیزی مبهم همواره می

توانند دارد و در عین حال قادر اسوووت آن چیز مبهم را در تصووواویری بگنجاند که می
(. این 014: 0243)میمدی و همکاران، « مخاطب را به تصوواویر دیگر رهنمون شوووند

بخشد. امر عالوه بر دادن حایت سومبلیک به اساطیر، ورفیت تأویل و تفسیر به آن می
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 

اند و شوورایط جامعه و اوضوواغ حاکم بر آن را با آن اسوواطیر هماهنز کرده و از هگرفت
 اند.ای هنری و رسا حرف زدهدردهای مردم و جامعه به شیوه

 های تحقیقفرضیه -1-4
 های تیقیق به شرح زیر است:فرضیه

 ای در شعر خود زیاد استفاده کرده است.کس از نمادهای اسطورهشیرکو بی -0
 ای در شعر خود زیاد استفاده کرده است.احمد شاملو از نمادهای اسطوره -3
ای در شووعر هر دو شوواعر شووباهت زیادی در اسووتفاده از نمادهای اسووطوره -2
 وجود دارد.
ای ایرانی در شووعر خود زیاد اسووتفاده کس از نمادهای اسووطورهشوویرکو بی -9
 کرده است.
ای مردم و اجتماغ خود به بیان هر دو شووواعر بیشوووتر بوه خاطر بیان درده -2

 اند.ای روی آوردهنمادین اسطوره
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 های تحقیقپرسش -1-5
 های تیقیق به شرح زیر است؟سؤال

 ای در شعر خود استفاده کرده است؟کس از نمادهای اسطورهآیا شیرکو بی -0
 ای در شعر خود استفاده کرده است؟آیا احمد شاملو از نمادهای اسطوره -3
ای در شعر این دو شاعر شباهتی وجود در اسوتفاده از نمادهای اسطورهآیا  -2
 دارد؟

ای ایرانی در شعر خود استفاده کرده کس از نمادهای اسطورهآیا شویرکو بی -9
 است؟

گیری از نمادهای چرا این دو شووواعر در شوووعر خود به بیان نمادین و بهره -2
 اند؟ای روی آوردهاسطوره

 اهداف تحقیق -1-6
 شاملو احمد شعر در ایاسطوره نمادهای بازتاب هدف اصولی این تیقیق آن است که

 و هاتفاوت بیان و شوواعر دو این مقایسووه با کند و بررسووی کس رابی شوویرکو و
 بیان شاملو هویژ به فارسی ادبیات از کسبی شیرکو تأثر و تأثیر میزان هایشان،شوباهت
 به بیان دیگر اهداف دیگر به شرح زیر است: .شود

کس در ادبیات فارسیی، کردی و بررسوی جایگاه احمد شاملو و شیرکو بی -0
 ادبیات جهان؛
 کس؛ای به کار رفته در اشعار شیرکو بیبررسی نمادهای اسطوره -3
 ای به کار رفته در اشعار احمد شاملو؛بررسی نمادهای اسطوره -2
 ای در اشعار خود؛ستفادۀ این دو شاعر از نمادهای اسطورهبررسی دییل ا -9
های این دو شوواعر در اسووتفاده از نمادهای ها و تفاوتبررسووی شووباهت -2
 ای.اسطوره

 

 پیشینۀ تحقیق -2
 با کسبی شیرکو هایآفرینیمضمون»ای با عنوان میمد ایرانی و سمیرا کنعانی در مقایه

های میلی فصلنامۀ ادبیات و زبان 02که در شمارۀ « پیامبران داستان به تلمیح نوسازی
به چاپ رسیده است،  0242ایران زمین دانشوگاه آزاد اسوالمی واحد یاسوور در سال 

 هایرودهس در پیامبران سیمای بازتاب توصیفی وووو تیلیلی بررسوی به که اندکوشویده
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 به مبران،پیا داسووتان به تلمیح در بسردازند. این دو نشووان دادند شوویرکو کسبی شوویرکو
 مفاهیم بیان او هدف بلکه ندارد؛ نظر پیامبران سوورگذشووت آیینی و دینی باورهای
همچنین میمد  .است ادبی هنرهای و تصاویر پوشش در وطنش اجتماعی وووو سیاسی

 وهکا اسطوره خواهانه آرمان بازنمود»ایرانی و سومیرا کنعانی در مقایۀ دیگری با عنوان 
دوماهنامۀ  09که در شوومارۀ « بیکس شوویرکو «ر ئاسوونگه کاوه» منظوم نمایشوونامۀ در

 کسبی به چاپ رسیده است، نشان دادند شیرکو 0242فرهنز و ادبیات عامه در سال 
 سروده است. کررد قوم مسایل و مصایب بیان هدف با را ایاسطوره روایت این

ای با عنوان مقایهزاده، عبدایناصوور نظریانی و وزیر مظفری در  سووامان رحمان
که در هشتمین « سبیکه شیرکو از «زریا و مانز» شعر در ماه و آب اسواطیر بررسوی»

 و انسووانی علوم فارسووی که توسووط پژوهشووگاه ادبیات و زبان هایهمایش پژوهش
برگزار شوود،  0249فارسووی در سووال  ادبیات و زبان علمی فرهنگی و انجمن مطایعات

 مضوومونی خواهدمی مفاهیم، این از اسووتفاده با شووعر، این در بیان داشووتند که شوویرکو
ی در گذشت و میمدعلی پارسا احمد سید تباری، پیمان .کند ایقا خواننده به را عاشقانه
 21که در شمارۀ « کسبی شیرکو اشعار در اجتماعی اوضواغ انعکاس»ای با عنوان مقایه

به چاپ رسیده  0242سال  سونندر در آزاد دانشوگاه فارسوی ادبیات و فصولنامۀ زبان
 بیان بعث، زمان حکومت جامعۀ عراق در آیودترس فضای اند ترسویماسوت ذکر کرده

 او هایدر سووروده آزادی بیث بر چنینی این مسووایلی و جامعه مردم هایرنج و درد
 است. بخشیده نوین ایجلوه

س کاز تیقیقاتی که به صووورت تطبیقی به بررسووی شووعر شوواملو و شوویرکو بی
 احمد و بیکس شیرکو شعر عشق در و مبارزه انسوان،»توان به مقایۀ پرداخته اسوت می

 و فصلنامۀ زبان 39اشاره کرد که توسط امید ورزنده و مژگان وفایی در شمارۀ « شاملو
به چاپ رسیده است. نویسندگان  0249سنندر در سال  آزاد دانشوگاه فارسوی ادبیات

 یاجغراف دو زبان، دو گرچوه در شواملو احمد و بیکس این مقایه نشان دادند که  شیرکو
 مضامین شعرشووووان، به در دو هر اما اندسروده شعر و اندزیسته مختلف فرهنز دو و

اند و هر دو دغدغۀ اجتماغ و مردم جامعۀ خود را پرداخته مشووترکی جهانی و انسووانی
 اند.اند و از آن حرف زدهداشته

ی در اای که به بررسوی بیث نمادهای اسطورهمقایهبنابراین در سوابقۀ تیقیق، 
عی دارد ای جدید سشعر شیرکو و شاملو پرداخته باشد، یافت نشد. این تیقیق با زاویه
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که در ضوومن بررسووی شووعر این دو شوواعر و نشووان دادن تفاوت و مشووابهت آنان در 
شووخ  کند و ای، جایگاه ادبی این دو شوواعر را بهتر مگیری از نمادهای اسووطورهبهره

 نزدیکی زندگی، عقیده و شعر این دو شاعر را به همدیگر نشان دهد.
 
 بحث و بررسی -3

هایی که در مورد اسطوره صورت گرفته است، آن را این چنین ها و پژوهشدر فرهنز
، یعنی آن روزگاری که انسان «داستان خدایان»اند: اسوطوره عبارت است از معنی کرده

دانسوووتند و دیودنود و زمین را جوایگاه و پایگاه آنها میخود میخودایوان را در میوان 
د کردنخداوندگاران بازگو می« تاریخ مقدس»را مانند سرگذشت و تاریخ و « اسوطوره»

(. اسطوره، افسانه و داستان همزمان و همراه با 02: 3113شنیدند )ابراهیم حسن، و می
وانیم تبرقرار است. به عبارتی دیگر می و ارتباطی ناگسستنی میان آنها انسان متوید شده

های گوناگون ادبیات شوووفاهی با آن گذشوووتۀ دیرین را، مانند پرلی میان همۀ دیودگواه
های جهان ببینیم و با مطایعۀ آثار فویکلوریک، به شوووناخت جهان، هوا و ملوتاقلیوت
 یت وهای دیگر علوم انسانی دست یابیم و از  هوشناسی و شاخهشوناسی، روانجامعه

 (.32: 3102گذشتۀ اقوام و ملل جهان آگاه شویم )سلیمی، 
کس در بسیاری از اشعارش برای خلق فضای شعری خود از اساطیر شیرکو بی

ای و تاریخی اسوتفاده نموده اسووت. مضامین و مفاهیم و نمادهای اسواطیری و افسوانه
قلمرو وسیعی از  های خود به کار برده استای که وی در سرودهای و افسانهاسوطوره

ای وی را در برگرفته اسووت. وی سووعی نموده است از راه این جهان فکری و اندیشوه
های نسوول اندر نسوول ملت خود های دوران کودکی خود و دردها و رنجنمادها، ناکامی

ی هایرا به تصوویر بکشود. گاهی شاعر خواسته است که مسایل اجتماعی و ناهنجاری
وجود بوده از قبیل فقر فرهنگی، مادی و اقتصوووادی، حقوق که در جامعۀ دوران وی م

زنان و ... را از طریق این نمادها ترسوویم نماید و روزگاران مردم کهن را آیینۀ عبرت و 
 های جدید و آینده قرار دهد.مایۀ روشنی راه زندگی نسل

اش کس در جواب شواعر و نویسنده ابراهیم یوسف که از روزگاران زندگیبی
 گوید:بود، می پرسیده

ام کوه هرگز با خنده آشووونایی برایوت از چوه بگویم؟ از دوران کودکی
آغشته شده بود )مرگ پدر و بعد از « سیاه»نداشوت، دورانی که با رنز 
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ای که از آن هم زنودگی نومیودانه تیت سووورپرسوووتی مادر(؛ و جوانی
ه ای که گفتها به جز دو رنز چیزی به یاد ندارم: سیاهیمجموعۀ رنز

های کرردسوووتان. شووود )رنز یباس مادرم(، و سوووفیدی رنز برف کوه
ام را شکوفا نمود و این زمانی بود بود که اسوتعداد شوعری« میرومیت»

های عامیانه و بایسوت بر زبان تسولط پیدا کنم آن هم از راه قصهکه می
هوایی کوه برای اویین بار نکهت و بوی خوش خنده را مانند اسوووطوره

 (.02: 3102ی به من آموخت )میمود، کودکان معموی
ای، از میان اقوام و ملل کس در اسوووتفاده از نمادهای اسووواطیری و افسوووانهبی

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، 

 دریایی، آدم شاخدار، آدم چهار چشم، فرشته رز، کاوه، شیرین و ...: پری
... تۆ جێ قوربانیی/کیژانی ئاھورامزدات لە ئاتەشگگگگگگگگگەی بەرپێییەکانی،/ 
زەردەشتا بۆ: خواوەندی ڕووناکیی و ڕەز و گوڵەگەنم/ لە بیر نییە. ...)خاچ 

 (7و مار/ 
الم خوینی( کان و /)کهریوی میگدیهلوهی /ھگهنجگهسگگگگگگگگت و پگهروژژمیری ده

ند الماریان دایت و/ چهند خوا پهم!/ چگهکگهخگه)میترا( بووم./ ئگایمیترای دوزه
رییانی ( /  ئەی ... شگگگگگای په77شگگگگگیان کردی!..)نسگگگگگی / ن دابهھریمهئه

 «ی ژنی ماسگگییه و نیوهکه نیوه»(/ ... حورییئاو، 02چیانشگین!. )نسگگی / 
 (77باران/  ردی... )ژن ور بهھاتوته سه

ها را در هنگام بازگویی زندگی غایباً این اسطوره« صلیب و مار»کس در دفتر شعری بی
ها و نامالیمات بسووویار همراه بوده خود کوه از همان دوران کودکی با رنج و سوووختی

خواهد با پیوند دادن زندگی خویش به گذشتۀ دهد و میاسوت، مورد اسوتفاده قرار می
ری، زنودگی و حوادث و اتفاقات که برای وی رخ داده اسوووت دور و دوران اسووواطی
ریه من رووتی رووت و قووتی، پهای نشوووان دهد. مانند این ابیات: رازآیود و افسوووانه

: من )معنی کوانی خوام ئوه بینیم من بوه رووتی، رووت و قوتی، نهینیوه کانم ئه بینی(
 دیدم(.کامال برهنه، اسرار را می دیدم، من برهنه،های خدا را میبرهنه، کامال برهنه پری

های ها و افسانهکس همچنین در هنگام اسوتفاده از اسواطیر ایرانی، اسووطورهبی
مربوط به جانداران نیز مورد توجه قرار داده اسوووت مانند: اژدها، دیو، غول، سووویمر ، 
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دگی ققنوس، اسووب بایدار، مار، یویو و ... . غایباً این عناصوور اسوواطیری زمانی وارد زن
ور بوده است. کنند که او در دنیای کودکانه خود غوطهشوند و وهور پیدا میشواعر می

گرفت و دیو و غول و این دنیای کودکی شوواعر گاهی ترس و وحشووت آن را فرا می
شووودند؛ و گاهی آرزوهای کودکانه، او را بر پر و اژدهوا و مار در اطراف وی واهر می

کردند و وی را در فضای رؤیایی اسوب بایدار سوار می دادند یا بربال سویمر  قرار می
 آوردند: کودکانه به پرواز در می

یشتیته / کاروانکوژه... )خاچ و گهربالی سیمرخ، ئهچویته سهیان ئهمجارهئه
ژدیهگگگا ھگگگات ... لی:/ ئگگگهوا ئگگگه «جودی»ر فری سگگگگگگگگگگه( / بگگگه77مگگگار/ 

قنوس گری گرت/ که قه (/ که751توانی...: ژدیهگارویشگگگگگگگگت/ )تو ئهئگه
( / 07بی!  )خاچ و مار/ سی پیی نهلنهنالی گری گرت/ نه جوولی و ھه

بووی به دووان ر خویشگگت بووی،/ ئهدا ھهونهو خهوه: لهونیکهچوویته ناو خهئه
بوو بگگه ی ترت ئگگهوهداوئگگهو پیسگگگگگگگگتی کونی/ فری ئگگهوهپوکگگایگگهکیکگگت ئگگهیگگه
(/ من خاچی مارتیئاالوم./ من 67ار/ سگگگگگگگگدیکی بگالدار، ... )خاچ و مئگه

شگگگگتیی و/ )خاچ و ھهتیکی بهفرهم./ من نهم میژووهری ئهدهربهویکی دهشگگگگه
   (52مار/ 

 خواهد راه طلسم شدۀ زندگی خود را به نمایش گذارد.شاعر باز می
کس را به خود بیۀ و اندیشذهن از  ایاساطیری نیز، گوشه های مقدس ومکان

. در ابیوات زیر شووواعر برای نشوووان دادن عمق فواجعه و غم اسوووت مشوووغول کرده
 کار برده اسووتفرسووای بمباران شوویمیایی حلبجه، این عناصوور اسوواطیری را به طاقت

همچنین خواسوته اسوت تا از این راه ضمیر خفتۀ جمعی جهانی را بیدار کند و هشدار 
نند: آتشووکده دهد که هر ییظه ممکن اسووت این تراژدی تکرار شووود.  عناصووری ما

 ای:)آتشگاه(؛ دشت آتش، بیشۀ سوزن، کوه قاف، سرزمین افسانه
ی / شگگگگتی ئاگر و له بیشگگگگهلی ئازاتر/ له درنج، ئازاتر له دهچهکوریکی که

یانیی زسگگگگگگگتانی/ روژیکیان به (71)خاچ و مار/  رگ!/سگگگگگگگوژن و له مه
ه و فسانئهودیوی والتی وه/ لهقافه سروشتی یاخیبوو .. له کیوی شیتگیری

ترانیی توفانی/ به خوی و موشگگگگگگگی قهسگگگگگگگدیکی چهوه/ به سگگگگگگگواری ئهدیوه
ر خیلی وه./ به خوی سگگگگگگگهکی لورهشگگگگگگگمشگگگگگگگیری زریان و/ به خوی میژویه

الم خوینی( (/ من )که01بجه./ )خاچ و مار/ لهر ھهوه/ ھاته سگگگگگگگگهرگهمه
وم./ )نسگگگی / الم خوینی پشگگگکوکانی ئاگردانی ناو گیانت بورو/ کهوبهسگگگنه
77.) 
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کس مراسم و ای ایرانی در اشووعار بییکی دیگر از موارد اسوتفاده از نمادهای اسوطوره
هایی نمادین هسووتند مانند: نوروز، آتش پارس، افسووون )سوویر( نیزۀ اعیاد و مناسووبت

 عجم.
رز، ی بهستیرهچوو./ ریشی بونی ئهوانی کیو ئهوانی له ناوچهبروانی: ناوچه

 .(75ھات )خاچ و مار/ یاران لی ئهوروز، بونی مامهئاگر، بونی/ نهبونی 
ھگات!؟/ لووره لووری ئگگاگری دا چی نگهم بنگارهروی!؟/ بگهدا چی نگهم بنگارهبگه

نگی زهوهکان و/ قیژه قیژی شگگگگهسگگگگ ابهئه پارسگگگگو/ گفه گفی شگگگگمشگگگگیری
 .(76)خاچ و مار/  م/جهکان و/ نیله نیلی رمی عهرومه
ر نمادین دیگری که در شووعر بی کس ذکر گردیده اسووت، عناصوور از عناصوو

کس با فرهنز مسیییت شاید از بدو توید او ای مسوییی اسوت. آشونایی بیاسوطوره
شان به میا متوید شدنش با خاکستر و صوورت گرفته است که زن مسییی همسایه

وفتی طکشود. این نزدیکی باعث شووده است ایفت و عدوده، صولیبی بر پیشوانی او می
نسوبت به همسوایگانش در خود احسواس نماید که بعدها وارد شووعر وی شده است: 

 مریم، صلیب، عیسی، سه میخ.
تختی ر تهلوزی، له سگگگگهدا بووی،/ مریم به کلو خهناو کاسگگگگه... ھیشگگگگتا له

رت و/ له درکی کرده سگگگگگهلیبیکی کیشگگگگگاو تاجهی صگگگگگهنیوچاوانت ،/ وینه
کی تازه زاو،/ ماچی یهک کارژولهوه ،شگگگگگگگگی ناموی خوی وعیسگگگگگگگگاداباوه

ت ، کهتیکی ناو شگگگگگگارهفرهلیگرتیت. ژنه دیانیکی ھاوسگگگگگگی/ نهکردی و ھه
م ژیانه به تو م خاچی ئهکهره و یهفهم سگگگگگگگگهی/ ئهم قوماتهکهی یهچاروگه

 خشی.به
وه/ بوم بگگه وت روژجگگارهو حگگه(/ ئیتر من لگگه1وه، )خگگاچ و مگگار/ و سگگگگگگگگاتگگهلگگه

 (.75)خاچ و مار/  وه.بومهنه م خاچهو/ له ئیوه جویمی ئههھاود
خواهد این باور را به تصویر بکشد کارگیری این عناصور نمادین میاز طرفی هم با به 

که از نظر مردم و اطرافیانش وی در همان بدو توید بد شووانس بوده اسووت که یک زن 
ییظه میکوم به سختی و درد و مسوییی آمده و برای او دایگی کرده اسوت. از همان 

خاچی مار  من»گوید: رنج کشووویدن و حتی میکوم به فنا بوده اسوووت، جایی که می
ه مار ک )من صلیبی هستم« تئیئاالومم من نه فره تئکی یه زداینیمم من سئ بزماری رواوم

 یده است. من یک نفرین خداوندگارم. من سه میخ روییده شده هستم.(چبه دور آن پی
س کهای پر بسامد نمادهای اساطیری در اشعار شیرکو بیدیگر از استفادهیکی 
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ای سوامی است. شاعر برای خلق فضای شعری خود و ای و افسوانهنمادهای اسوطوره
برای زدن پلی بین گذشوتۀ دور بشوری و عصور حاضر به زیبایی مفاهیم نمادین اقوام 

تی نوح، طوفان، خوشه گندم، سوامی را در اشعارش گنجانده است، مثل: نوح )غ(، کش
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 

 ها )داوود(، قوچ گوهی، قوچ قربانی )ابراهیم(.فرشتگان، رق  کوه
ها سووفر کرده حتی به زمان نخسووتین دوردسووتگاهی خیال شوواعر به خیلی 

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 

همچنان با روزگاران همراه و هم کاروان بوده اسووت تا به زمان شوواعر؛ بلکه تا )غ( و 
 پایان یافتن نفس کشیدن بر روی این کرۀ خاکی:

تی کرد له علهم که نهشگگگتهھهو بهرکراوی/ ئهمن گوناھی رووت و قووتی ده
نم/ لگگه بیر گگگهز و گولگگهرهنگگدی رونگگاکیی و خواوه /.(1بوونم )خگگاچ و مگگار/ 

 (7/ )خاچ و مار/ یه.نی
شگگگگگگگگتی نووج/ جووت جووت ک کهک. وهیهوت روژ جگاریگک. روژنگامگهحگه
وه. من کردهکی الفگاو بردووی/ له خویدا کوئهی میژویگهو مییگه موو نیرهھگه

 .(75ی ... )خاچ و مار/ م خاچهژادی ئهله ویدا نه
نابسامان اجتماعی و شواعر در ابیات زیر عناصور نمادین را برای نشوان دادن وضعیت 

 توانسته مستقیم وسویاسوی زمان خود به کار برده اسوت. زیرا مسلم است که وی نمی
پرده حرف دیش را به گوش مردم و جهانیان برسوواند، بنابراین به ناچار از نمادها و بی

 رمز و رازها استفاده نموده است:
ند پال و/چه بانیی ئاشگگگگورسگگگگتیرهند ئهی ئاخوون و چهپووسگگگگلیمانکهند پهچه

ند د)ص( و چهند م مهند تاوسی یزیدییان و ... / چهھیاللی تورکمان و چه
وه و م کوشگگگگکهند ... گرت و/ بردییانه ناو ئهمووسگگگگا) ( و عیسگگگگا) (و/ چه

و/ وهم کوشگگکهند خزمی نزییکی خوایان گرت و بردیاننه ناو ئهوه/ چهھاتنهنه
 «جودی»ر فری سه(/  به767)خاچ و مار/  وهھاتنهوه  نهھاتنهوه  نهھاتنهنه

(/ له 751توانی...ژدیها رویشگگگگگگگگت/ )تو ئهژدیهگا ھات ... ئهلی:/ ئگهوا ئگه
دا و/ کردمی بگگه رمگانیوه فگگهو سگگگگگگگگاتگگهدواییگدا لگگه یگگاخیبوونم رازی بوو./ لگگه

وتمه ری./ وه کهویکی زیویینهناری شگگگهکان./له کهی گشگگگت فریشگگگتهورهگه
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ندی ماوهم زهلیسگگگگماوی و/ ئهشگگگگته تهم ده(/ قوچی قوربانیی ئه06)نسگگگگی/ 
 .(76کانی )خابوور(ه! )نسی/ پولهیش / شهرهفهده

ی هاکس نمادهای اساطیری مربوط به آیین ایزدیچنانچه در شوعر  شویرکو بی
ن گونه توان گفت که شاعر آهای کرردی جدا کنیم، میرا از نمادها و اسوطوره و افسانه

های کردی نسرداخته است. وی در دو دفتر شعری که بایسوته است به اسطوره و افسانه
به تعدادی از نمادهای کردی اشوواره نموده اسووت: الس، مم، « نسووه»و « صوولیب و مار»

کس، هنوز در پی به کاوه، نوروز، زین، ویی، شووم، اسووتی، جودی. در چند بیت زیر بی
ود اسووت، در همراه شوودن با این کاروان خیال در هم وصوول کردن روزهای زندگی خ

گذر روزگاران زندگی خود؛ و همانگونه که فریادهای الس، مم، زین، شوووم، خج و ... 
 ابد:یپاسخ میاند، فریادهای خود و نسل خود را بیپاسخ ماندهدر طول تاریخ غایباً بی

 که )الس(ھینیی شگگگگگگیعر بووی/ له زاری دایکتا، یش تو چاوی نهو کاتهئه
نووت./ )خاچ و مار/ لئهویک ھهرویشت و له شهویندا ئهی/ ئهیک به ریگه

بی، « کاوه»قامی وتووی/ گیرفانی شگگگگگگهمیکی لیکهکو خهر وه(/ ھه02
 (70... )خاچ و مار/ 

رز، ی بهستیرهچوو./ ریشی بونی ئهوانی کیو ئهوانی له ناوچهبروانی: ناوچه
ھات./ ..  )خاچ و مار/ یاران لی ئهوروز، بونی مگامگهبونی ئگاگر، بونی/ نگه

دوانزه «/ ممگگگگه»؟!/ دوانزه «ئگگگگازار»یی خوین؟! یگگگگان دوانزه(/ دوانزه75
 (76توانی...)تو ئه« زین»
سگگتی ری خویشگگم دایه دهم( و / سگگهم کرد به کفنی سگگووری )شگگهتهفرهم نهئه

بی به گولی دار جاری.. ئه(/ مانگی 77یتان..   )ژن و باران/ پیره شگگگگگگگگه
کا.. )نسگگگگی/ ر کوچ ئهم(ه و ئارام ناگری و/ ھهج(ه و )شگگگگهرمی و/ )خهھه

ری مبوری سگگگگگگگگهھیگد بگه ژی و/ تهپولگه بکگات بگه نوتگه و/ شگگگگگگگگه(/ پگه64
م شگگینه (/ ئه51نی!. )نسگگی/ سگگتی( بژهنی )ئهردهبجه( لیبدات و/ گهله)ھه

فری و/ له ه ئاسگگمانی زمانیکی شگگیندا ئهیش/ لتا ئیسگگتهیه عومره/ ھهشگگاھو
ج( یان )سگگگتی(/ ر بیت و )خهگه(/  ئه47وروز(یشگگگدا ئاگره!   )نسگگگی/ )نه

یگگه ن../ لگگه وانگگهریخگگانی/ دوو سگگگگگگگگی جگگاری بگگانگی بکگگهکچگگه بیری و پگگه
 (47وه جی ژوانی! . / )نسی/ وه و/ جاریکی دی بچیتهستیتهھه

ز غافل نبوده است و طبق اعتقادات کهن کس از اسواطیر یونان و روم قدم نیبی
ای داشووته اسووت، شوویرکو نیز این باور نمادین را آن اقوام که هر پدیدۀ طبیعی یک ایهه

وارد شعر خود نموده است، مثالً: ایهۀ بیابان ، هفت ایه )ایۀ آفتاب، ایۀ مهتاب، ایۀ فلک، 



828    

 

قیانوس)اوییه(، و ... . شاید ایۀ ستاره شفق، ایۀ آدم و جانداران، ایۀ بهشت، ایۀ دوزخ(. ا
آنگیز آدمیان را بازگو کند، چنانکه در روزگار کهن شاعر خواسته است که حکایت غم

انسوووان خود را در برابر ایهگان و خدازادگان ناتوان و درمانده دیده اسوووت در دوران 
ها و آرزوهای بعضووی هایی هسووتند که فدای خواسووتها و ملّتمعاصوور هم انسووان

 اند:ها گشتهن و طاغوتسردمدارا
لیسگگگگگگگگمگگاویی/ لگگه ئگگاخگگافتنم وت الوالوی تگهک حگهنگگدی/ وهوت خواوهو حگگهئگه

ک، لگگهنگگدی فگگهنگگدی مگگانگگو، خواوهتگگاو، خواوهنگگدی ھگگهئگگاالبوون./ )خواوه
ندی خ. خواوهندی دوزهشگگت، خواوهھهندی بهیان، خواوهی بهسگگتیرهندی ئهخواوه

ل خودای )مانو(دا/ گهی لهوه(/ بو ئه77/ ی)نسگگ میزاد.(رو ئادهبهگیانله
تا ره(/ سه02ژاران!. )نسی/ وری ھهین به ھهرمان بکهوری سهی دهرمانهخه
(/ 07ریا. )نسگگگگگگگگی/ ریا ... زهزن بوو./ زهکی مهریایهر زهبوو ھهی ھگهوهئگه
ک( لگگهنگگدی فگگهنگگو و ھیمگگای نیوان من و/ )خواوهیفی بی دهمین پگگهکگگهیگگه

 (07دی. / )نسی/ رمهبوو/ ھیمای سه
ها، قوم و آیین ایزدی را بسووویار مورد توجه قرار کس همچنین از میان اقوام و آیینبی

داده اسوت و عناصر نمادین بسیاری از این قوم و مذهب را در اشعار خود، به ویژه در 
درخشوووان ، ذکر نموده اسوووت: طاووس، ملک طاووس، جلوۀ «نسوووه»دفتر شوووعری 

ها(، فقیران )مریدان هوا( آتشوووکده )معبد ایزدیخوان ایزدیهوای، قوّال )کتوابایزدی
ایزدی(، الیش، مصوویف سوویاه پر ملک طاووس. ذکر عناصوور نمادین مذهب ایزدی با 

کس، از یک طرف آگاهی کامل شاعر از اصطالحات، مراسم، بسوامد زیاد در اشعار بی
دهد، از طرفی دیگر، همدردی و دیسوزی را نشان میهای این قوم و این آیین مناسبت

 رساند. دیده )به زعم شاعر( را میوی نسبت به این آیین و این قوم ستم
شود و تا به امروز ادامه دارد، رانده شودن شویطان از بهشت آغاز می باتراژدی 

 دهندۀ آنان است: چون اعتقاد قوم ایزدی بر این است که شیطان هادی و نجات
ی بالداری پیروز له ( / ئه77ک تاوس( بووم. )نسگگگگگگگگی/ لهوال(ی )مهقه)

نیاییداو/ کانی تهرزاییهزدان له بهمی یهی ھاودهشگگگگگگئدا!/ ئهئاگرسگگگگگگتانی عه
ک تاوس(ی لهی مهکانی کلولیدا!/ ئهقیران( له نزماییهمی )فهی ھاودهئگه

ش(یشگگم فا رهسگگ ه(/ )مه02رییانی چیانشگگین!. )نسگگی/ جوانیی و/ شگگای په
فا سگگگگگ هلی:/ )مهال ئهی سگگگگگووتانی خوم/ نووسگگگگگیوه، گهر به نووکه کلدهھه
ش ویردی فا رهسگگگگگگ هلی: مهالنمانه/ ئام ئهونی بیشگگگگگگهفا خهسگگگگگگ هش( مهره
ش، فا رهس هلی : مهرد ئهکانمانه./ بهپولی کانیهگیاو/ نزای ورده شهلکهپه
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یگگانیگگانی نویژکردنگگدا/ بو تگگاوسگگگگگگگگه یگگه لگگه بگگهنگگامگگهتگگاوفره کتیبی منگگه،/ ھگگهبگگه
 .(07م )نسی/ کهبانهمیهره

شواعر در اصول در ابیات زیر به چگونگی به وجود آمدن آیین ایزدی و بنا شدن معبد 
گیری باورها و مراسووم آنان، همچنین به مراتب ها )الیش( و آتشووکده و شووکلایزدی

 ای دارد:اشخاص در این مذهب و آیین اشاره
نگی لگگه چگگاوی خودا، لگگه ده /وه وتم )من جگگگه لگگه نووری خودا،ھگگاوارم کرده

(/ 06ک تاوس(م. )نسی / لهم(/ من)مهدی نابه سیخودا، کرنووش بو که
ندی ر قاچی خواوهشگگگگگیری قوربانیمان/ له بهلهمین کهکهدا یهوهو شگگگگگهر لهھه
ردی م بهکهیمان/ له یهکه(دا سگگگگگگگگر بری و خوینهک تاوسلهمان/ )مهورهگه

یش بوو به:/  وه ئیتر )اللش(وهو شگگگگگگهلسگگگگگوو/ لهواری )اللش( ھهی ھهبناغه
 یمالی سدی و پیروزی خوداو/ به ئاگردانی عشئی ئیمه و بوو به:/ ئینجانه

وال( و به رووی سگگگگگگگگروودی )قهگه ک تاوس( و بوو به:/لهرو بگالی )مگهپگه
تاومان/ له دلی ژنی خورهم جهکهی دواییش/ یهبو روژ قیران(./ی )فگهروگگه

ی پر لگگه )نگگان و پیگگاز و م قولینگگهکگگهکردوو/ یگگه /کی زیویینگگدایگگهکگگازیوه
خشگگگگیوه! ک تاوس( دا بهلهری )مهفهژارانی دهر ھهسگگگگاوار(یشگگگگمان/ به سگگگگه

ک لههی )می روحی سگگگدیی!./ ئهی فریشگگگته(/ ئه07گگگگگگگگگگگ  05)نسگگگی/ 
ک تاوس(. لهتاوی روحی )مهر ھهھاته سه /(11)نسی/ نگین تاوس(ی ره
بم به و/ ئه سگگگدی بالداری )اللش(ر ئهمه سگگگهخهم ئهسگگگته(/ جه07)نسگگگی/ 

نگلی/ لیم: بن ھگگگهک ئگگگهیگگگه (/ )بگگگا(01ھگگگاواریکی فریوی .... )ھمگگگان/
ریخان(!. )نسگگگگگی/ نگی )پهک تاوس(و/ له بونی رهلهری )مه.........له په

54). 
در بیان افکار و « پر ملک طاووس»گیری شووویرکو از هوت زیادی در میان بهرهشوووبوا
در ادبیات رمزی و عرفانی فارسی وجود « پر سویمر »ها و های نمادین ایزدیاندیشوه
کس از نمادهای قوم آشووری نیز غافل نماده اسوت و در دفتر شعری شویرکو بی دارد.
که در قرن هفتم « آشور بانیسال»ای آنان ای و افسانهاز پادشواه اسوطوره« صولیب و مار»

 بود، نام برده است.« پادشاه جهان»کرد و ملقب به رانی میقبل از میالد حکم
 ای در شعر احمد شاملونمادهای اسطوره -3-2

دا ای بسامد باالیی پیدر شوعر معاصر ادبیات فارسی استفاده از نماد و نمادهای اسطوره
معاصووور ارتباط نزدیکی با زندگی اجتماعی مردم دارد  کرده اسوووت. از آنجا که شوووعر

آوردند. ریشۀ استفاده از نماد در زبان  ناخواه به بیان نمادین رویشواعران معاصر خواه
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گردد )فرزانه و علی میمدی، او برمی« ققنوس»ادبی شعر معاصر به نیمایوشیج و شعر 
ساز معرفی شواعری اسطوره نیما را« طال در مس»(.  رضوا براهنی در کتاب 34: 0240

: 0221کرده اسووت که بعد از خود ایگوی شوواعران بعدی قرار گرفته اسووت )براهنی، 
(. این ویژگی از این جهت اسووت که نیما در ادامۀ شووعر دورۀ مشووروطیت، ارتباط 210

بین مردم و شوووعر را حفر کرد و شووواعر را فردی متعهد دانسوووت که باید در خدمت 
روان نیما، بعد از وی، کار وی را دهایش باشود. شاگردان و دنبایهجامعۀ خود و بیان در

ادامه دادند. شواعران بسویاری چون: مهدی اخوان ثایث، فرو  فرخزاد، منوچهر آتشی، 
 ای بهرۀ بیشتریحمید مصدق و ... هنگام به کار بردن بیان نمادین، از نمادهای اسطوره

جه ای تونماد، به استفاده از نمادهای اسطوره اند. یکی از این شاعران که در کاربردبرده
 باشد.داشته است، احمد شاملو می

دییل اصوولی اسووتفادۀ شوواملو از بیان نمادین، نوغ نگاه شوواعر به ماهیت شووعر 
باشد. شعر شاملو ارتباط تنگاتنگی با زندگی و مبارزات سیاسی او دارد. شاملو خود می
املی اسووت. من به این حقیقت معتقدم که شووعر آثار من خود اتوبیوگرافی ک»گوید: می

(. 31: 0240)رحیمی، » هایی در زندگی نیست، بلکه یکسره خود زندگی استبرداشت
نامۀ او و مردم عصوورش اسووت. وی از خود و مردم خود حرف شووعر شوواملو زندگی

: 0229زند. از دیدگاه شوواملو شووعر سووالح ملی اسووت )جروم دبلیو و نائومی بی، می
دهد شووعرش شوویسوری باشوود برای بیدار ترجیح می -به گفتۀ خودش -شوواملو (. 021

(. از آنجا که شووواملو 21: 0240کردن مردم، نوه الالیی برای خوابواندن آنان )رحیمی، 
شواعری متعهد و ایدئویوژیک اسوت شوعر را همانند سالحی در میدان کارزار اجتماغ 

ود، تا با کمک آن، مردم بتوانند در برابر داند که باید به نفع مردم از آن بهره برده شوومی
مشکالت اجتماعی و ولم و ستم طبقۀ حاکم از خود دفاغ کنند. هدف اصلی شاملو در 

: 0229شاعری، همانند نیما، بیدار کردن مردم و برای مردم شعر گفتن است )معتقدی، 
012.) 

دردزده  در شوعر احمد شاملو، انسان حضور پررنگی دارد. انسانی که در جامعۀ
حقوق زیادی از او پایمال شوده است و نیاز است برای احقاق حقوق خود به پا خیزد. 

سازد و به انسان در شعرش ای میدر واقع شواملو در شعرش، از انسان حایتی اسطوره
(. این انسووان الزم اسووت 23: 0221دهد )سووالجقه، ماهیتی سووبمبلیک و فراطبیعی می

مثل  -شووودجهانی که سووراپای وجودش تقابل دیده میای، در همانند جهان اسووطوره
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با تالش خود، خودش را به بعد روشووون  -تقوابل بدی و خوبی، تاریکی و روشووونی
 (.22-21: 0242زندگی بکشاند )احمدی و دالور، 

با  کندشواملو آشونایی خوبی با سنت گذشته و ماهیت اسطوره دارد و سعی می
موجود در آن، شعری بسازد که شبیه اسطوره  ایگو گرفتن از اسواطیر و زبان سومبلیک
(. جدال و کشمکش دنیای اساطیری و 02: 0229اسوت و حایتی ماورایی دارد )امامی، 

غلبۀ قهرمان در آن، و جدال او با نیروهای اهریمنی، فضوووایی در خدمت شووواعر قرار 
ر، ت دیگدهود که بتواند با بیانی نمادین، جامعۀ زمان خود را ترسووویم کند. به عبارمی

دهد و به کمک آن، از انسوووان شووواملو جهان خود را با جهان اسووواطیری مطابقت می
(. از 091: 0242زند )قاسمی و رضایی، روزگار خود و جامعۀ آشوب زدۀ او حرف می

آنجا که وی در شوعرش دغدغۀ اجتماغ و انسان میکوم به نیستی و زوال جامعۀ خود 
سووازی، زبان و تلمییات اسوواطیری، به از اسووطورهگیری کند با بهرهرا دارد، سووعی می

 دفاغ از عقاید خود و انسان شعر خود برخیزد. 
گیری از زبان نمادین در شوووعر، مهیا نبودن بسوووتر یک دییل اصوولی دیگر بهره

باشود. فضای آیودۀ سیاسی و آکنده از ولم مناسوب برای اسوتفاده از بیانی مسوتقیم می
ان گویی و بیگیرد و وی به ناچار، به غیر مسووتقیماز او میجامعه، زبان برندۀ شوواعر را 

آورد. در اینجایت که شواعر به تناسوب فضای سیاسی حاکم بر جامعه نمادین روی می
آورد. شواملو هم از این امر مسووتثنا نیست. و سوانسوور شودید عقاید، به نماد روی می

 ی به کمک این بیانشورایط سویاسی جامعه زبان شعری او را سمبلیک ساخته است. و
ای سعی در حرکت در جهت شعر متعهد دارد گیری از نمادهای اسطورهنمادین و بهره

: 0243گذارد )ر : میمدی و همکاران، و در راسوووتوای احقواق حقوق مردم قدم می
 (.322: 0242؛ نادری و آرمن، 003

خی و تاری ایهای اساطیری، افسانهبه گفتۀ پورنامداریان در شوعر شاملو، به نام
( یکی از دفترهای مهم شعری که 323: 0220زیادی اشواره شوده است )پورنامداریان، 

باشووود شووواملو در آن بیانی نمادین دارد و از ییا  اسووواطیر و فرهنز ایرانی غنی می
اسوت. در این دفتر شواملو نسبت به سایر دفاتر شعری خود، دیدی « ابراهیم در آتش»

عناصوور فرهنز ایرانی بیشووتر از بقیۀ دفاتر شووعری وی دیده تری دارد و در آن، ایرانی
 (.  339: 0240آباد، شود )عایی عباسمی

در صوورت کلی، شوعر شواملو از ییا  تلمییات اسواطیری ایرانی بسیار فقیر 
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باشود. به عبارت دیگر، شواملو در اشعارش چندان به اساطیر ایرانی نسرداخته است. می
اسوواطیری ایرانی که اسوومش در شووعر شوواملو آمده اسووت، های از معدود شووخصوویت

تنانی چون اسفندیار و شاعر از رویین« ابراهیم در آتش»اسوت. در سرودۀ « اسوفندیار»
 زند:آشیل حرف می

 بهم سوورنوشووت نِیخون دانِیمم عاشووق نگونهیاز ا یمرد کوهرآهنیو شوو
 غمِم عشق و اندوهِم که رازِ مرگشیم تننهییروم درنوشتم لیآشو ۀپاشون
 هدیفروپوشووم تو را آن به که چشووم! ممغموم ارِیآه، اسووفند مبود ییتنها
 !یباش
شاعر بار دیگر به اسفندیار اشاره « شبانه»در سورودۀ « دشونه در دیس»در دفتر شوعری 

 کند: می
به م هنییرو ویم کاملِ گنبدِ آسومان باش رِیتصووم داریناپا یهمچون حباب

 .به چشمت زند لیخطِّ رحی م سوزانِ شهاب رِیسم ماریکه اسفند ییجادو
واپسین تیر ترکش آن چنان که »در سورودۀ « ابراهیم در آتش»شواملو در دفتر شوعری 

 استفاده کرده است: « سیاوش»ای ایرانی از شخصیت اسطوره« گویندمی
یم قربان منطقِیخونِ ب همچونم کردم یبر زبان جارم را نیمن کالمِ آخر
که هنوز  یخونِ هر روزِ آفتابم )اوشیهمچون خونِ سووو ام یوبر موذبح

که خود  ام یاش مانده اسوووتبه طلوغ یریکه هنوز دم  اسوووت امدهیبرن
 .(دیایهرگز برن

در ارتباط با اسوتفاده از نمادهای اسواطیری در شوعر شاملو، آنچه شایان ذکر است این 
است اما برعکس به اساطیر توجه باشد که هر چند وی به اساطیر ایرانی کمامر مهم می

و فرهنز غیر ایرانی مثل: سووامی، مسووییی و یونانی توجه زیادی دارد. به این امر، به 
(. 339: 0240آباد، عنوان ضووعف در شووعر شوواملو نگریسووته شووده اسووت )عایی عباس
های شاملو دانسته پورنامداریان خأل فرهنز ایرانی در اسواطیر شاملو را یکی از ضعف

 یهابر اسووطوره یگذر»(. میمد علی امینی در مقایۀ 324: 0220مداریان، اسووت )پورنا
دانسته  «بالی روشنفکری»دییل استفادۀ زیاد شاملو از عناصر غیر ایرانی را « شعر شاملو

کند انسانی روشنفکر را ترسیم کند، از اسوت. به نظر وی شواملو در شوعرش سعی می
های خارجی دارند ایباً سوورچشوومههای جمعی شوواملو غاین جهت اسووت که اسووطوره

 (.12-14: 0214)امینی، 
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در این بین، توجه شواملو بیشوتر به زندگی حضرت مسیح و حقایق زندگی او 
رسود دییل اصولی که باعث شده است شاملو از فرهنز مسیییت باشود. به نظر میمی

ه نجا کباشد. از آبیشوتر اسوتفاده کند، همسانی جامعۀ روزگار وی و روزگار مسیح می
کند که همانند مسیح اسیر جهایت اطرافیان ای تصور میشواعر خود را در چنان جامعه

ای برای او در بر ندارد )شیرخانی و باشد و در آخر، جز بر سر دار رفتن نتیجهخود می
(. منوچهر جوکوار و عارف رزیچی در تیقیقی دییل این امر 22-24: 0242همکواران، 

این شواعر به سبب مطایعۀ عمیق و پیگیر متون گذشته )به ویژه : »اندرا این گونه آورده
ای( مطوایعوۀ آثوار جهان مسووویییت، نگاه متکثر متون نثر دینی، تواریخی و اسوووطوره

فرااسوالمی و نیز آشونایی و ازدوار با خانم آیدا سوورکیسیان انس و آشنایی  -فراایرانی
(. 030: 0241ر و رزیچی، )جوکا« ها و مسوووائل مسووویییت پیدا کردعمیقی با آموزه

شووریعت کاشووانی علل توجه شوواملو به اسوواطیر غیر ایرانی و بیگانه را در این موارد 
گرایش به اتخاذ موضووع  -3شووناختی یا عاطفی؛ عناصوور روان -0داند: گانه میسووه
 -2ای و حماسووی ایرانی؛ گرایانه و گاه حتی دشوومنانه در قبال فرهنز اسووطورهخرده

های ایرانی و جایگاه ها و افسانهها، حماسهآگاهی کافی از اسطوره نداشوتن شناخت و
 (.222: 0222پر اهمیت آنها در عرصۀ فرهنز بشری )شریعت کاشانی، 

های شوخصی و عاطفی شاعر و نوغ نگاه او به فرهنز مسیییت، جدا از انگیزه
یز و آمهمسوووانی و انطبواق دوران حیوات مسووویح با ایام زندگی شووواعر، حایت ابهام

ای داشوتن زندگی و مرگ حضرت مسیح که برای شاعری چون شاملو امکان اسوطوره
تأویل، تفسویر و تمثیل را فراهم سواخته اسوت، نیز در توجه وی به فرهنز مسیییت 

 (.002: 0243نقش دارد )میمدی و همکاران، 
مسیح نماد مرگ ناحاصل قهرمانی است که حتی با مرگ خود »در شوعر شاملو 

اش را بیدار کند. شواملو سورنوشت خود و مبارزان وانسوت جامعۀ به خواب رفتهنیز نت
داند که جان خود را برای رسووویدن به اهداف خود فدا روزگارش را چون مسووویح می

اند؛ اما نه کسی به هواخواهی آنها به پا خاست و نه کسی عبرت گرفت و تأثیری کرده
 (.002-009: 0242)خدایاری، « پذیرفت

ای که شواملو از مسیح ساخته است در شعر او جایگاه مرکزی و اسوطورهنماد 
کنیم. به عنوان نمونه، میوری دارد و در اشووعار زیادی به فرهنز مسووییی برخورد می

روایتی نمادین و شاعرانه از ییظۀ بر دار کردن مسیح « مرد مصولوب»شواملو در شوعر 
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 (:233: 0221ترسیم کرده است )ر : سالجقه، 
 ینایاز سوونگ ترنیسوونگ جسوومشدم خود آم بهم گرباریدم مصوولوبمردِ 
سَبرکم  ووووووووم »:بود ختهیدسوتانش آو ۀمِسومارِ جراحاتِ زند برم نیزم

ن ک امیاریکن  امیارم یگذرگاهِ درد نیبه گذارِ از ادر!م سیسبکبارم کن ا
 کن! امیاری

ترسوویم هم نماد مسوویح حضووور پررنگی دارد. این شووعر « مرگ ناصووری»در شووعر 
ای از ماجرای مرگ مسیح است. در این شعر مسییی تاجی از خار بر سر دارد شاعرانه

ایستد. این شعر رنج مسیح در و نماد قهرمانی اسوت که در برابر خائنان و دشومنان می
 دارد که همانند عصر شاعر و رنج او است:آگاه کردن مردم عصر خود را بیان می

 نینگس یخطم شیقفا درم بار نِیچوب ۀدنبایم  کدستم یکدستییبا آواز
 «!دیبر سرش بگذار یتارِ خار -»م  دیکشیخا  م برم و مرتعش

های دیگر و که شوواملو در آن به درد ملت« قصوویده برای انسووان ماه بهمن»در سوورودۀ 
 ایران اشاره دارد، با قاطعیت این گونه از مسیح حرف زده است:

رخِ  یۀدر قاف کهم هر انسووان یِو شووعرِ زندگ م انیپا ردیخون بسذ کیسوور
 به مریکه پا درزنج ییهاانسووان وم اسووت خیتار کیتِیابد خِیچارم حِیمسوو

 کیرِیگجهان ونِیحوارم را خِشووانیتار ندیسوورایآهنزِ طبلِ خونِشووان م
 .اندنید

شوواعر باز از مسوویح « آیدا، درخت، خنجر و خاطره»از دفتر شووعری « یوح»در شووعر 
 زند:حضرت مریم و تار خار حرف میمصلوب و 

 هیبه مو شیمصلوبِ خو حِیشود آن زمانه که بر مسو-:م »برداشوتم ادیفر
 بر ییسایعم  را میو هر مرم ستیمیمرم هر زنم که اکنونمدینشوسوتیم
 «... و جرل جرتا بیتارِ خار و صل یبم است، بیصل

شاملو، بعد های دیگری فرهنز سوامی و مسووییی که در شعر یکی از داسوتان
اسووت. با توجه به ماهیت این داسووتان که « هابیل و قابیل»نمادین یافته اسووت، داسووتان 

باشد و در آن باز، به ناحق کشته شدن انسان وجود بسویار شوبیه به داسوتان مسویح می
وی این داسوووتان را « ای کاش آب بودم»کند. در شوووعر دارد، شووواملو به آن توجه می

 آورد:می
 جوشان از آفتاب و عربده یدانیدر مم اندبه زانو نشانده )ووو حتا اگرش
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 لِیقابم  زدیانگیرا بر نم اترتیحم  گردنش بزنند؟ یریبه شوومشوو تام 
م  را دهینابایدهیبای یدرخت ام ی شان؟یگراندیجالدِ د ام ی برادرِ خود شودن

 .(جان؟یانگاشتن ب ایمهیهم  حتا
 باز به ماجرای هابیل و قابیل اشاره دارد: شاملو« ققنوس در باران»در دفتر شعری 

 بنددیبر تو م راهم ووو برادرِ خونِ تو وو لیقاب ویم خبریو ب الیخیتو ب
خشوووم  کزم شیهاگونه یرنگدهیپر باو م خونِ ت بهم  چوار جانب ازم 
 حسد. کزم قدرآنم  ستین

 توانمیاز عناصور سوامی و عبری دیگری که در شعر شاملو ذکر گردیده است 
« ابراهیم در آتش»اشاره کرد. در دفتر شعری « اسرافیل»و « ابراهیم»، «خضر»، «ایوب»به 

 شاعر ایوب و خضر را در کنار هم آورده است:« برخاستن»در سرودۀ 
به م خضروارتیم برخاسوته بودیم به پام اگر شیپ نیاز ا کهیم وبیتو ا

م یتندبادم اتباد ِ دامان وم گسترد،یمم به خا یم چمن ۀنیسبزم هر قدم
 بروبد.  مخار یهابوته گرل ِنینظم ِ کاغذ تا

تیرکی که در این شووعر ایوب قهرمانی اسووت که شوواعر او را از صووبر، سووسووتی و بی
 (.021: 0242کند )قاسمی و رضایی، میکوم به فنا است منع می

ارد د« در آتشابراهیم »ای به نام سروده« ابراهیم در آتش»شاملو در دفتر شعری 
 آورد:شکنی آن حضرت سخن به میان میو در آن از بت

م گرانید کهم رقم زد یبرتم تو را سرنوشتِم وووووو طانیاما نه خدا و نه ش
 .دندیپرستیمم اشگرانیدم که یبرتم دندیپرستیم
شووعر برای آیدا، شوواملو از اسوورافیل « سوورودۀ پنجم»در « آیدا در آینه»در دفتر شووعری 

 زند:حرف می
 بهم اکنون وم  گرفته اسوووت یو تو را و اجودادِ ما را به باز مرام نیزم

دن ز شخندیبه از ن  یهم شودیآغاز م لیاسراف ۀکه جازِ شولختانتظارِ آن
 .ستین

دایی زدر این شعر شاعر به داستان اسرافیل و صور او، برخوردی طنزآمیز دارد و تقدس
(. در کنار اساطیر 009: 0243کند )برای توضییات بیشتر ر : میمدی و همکاران، می

سوامی، عبری و مسوییی که در شوعر شواملو به کرات وارد شده است، وی از اساطیر 
های یونانی که شوواملو به صورت نمادین از اسوت. از اسوطورهیونانی هم غافل نمانده 
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د. نام بر« زیفسی»و « پرومته»، «هرکول»، «لآشی»توان از آنان اسوتفاده کرده است، می
 از آشیل اسفاده کرده است:« ابراهیم در آتش»وی در سرودۀ 

 بهم سوورنوشووت نِیخون دانِیمم عاشووق نگونهیاز ا یمرد کوهرآهنیو شوو
 مِ غم عشق و اندوهِ م که رازِ مرگشیم تننهییروووومدرنوشت.ملیآش ۀپاشن
 بود. ییتنها
که شوواملو آن را برای انقالبیون یونانی « پیوند»در شووعر « تازههوای »در دفتر شووعری 

 سروده است، از هرکول استفاده کرده است:
آن  وم خاکستر شد ونانیدرگاهِ معبدِ  برم هرکول زدهیسو ،یقربان زدهیسو

 .بودم منم زدهیهر س
ار کنزیف را در شاعر پرومته و سی...« تنها »باز در دفتر شوعری هوای تازه، در سرودۀ 

هم به کار برده است و ماجرای رنج فراوانی که این دو قهرمان اساطیری یونانی در اثر 
 اند را بازگو کرده است:تنبیه و مجازات خدایان تیمل کرده

 فِیزیشووما به سوو خداوندانِم در وحشووتم یکیو از نزد یمن از دور
 انِالغکم از جگرِ خسته کهم نامرادم ۀپرومت منم دیخواهند بخش دادگریب
 .امگسترده ایرا سفره سرنوشتیب

 
 گیرینتیجه -4
کهن  هایکس، شاعری توانا و نوپرداز و مبتدغ بوده است و در سرودن اشعار کلیشهبی

های یفر و معنی، سووبک و سوویاق و سوواختار دسووت به را در هم شووکسووته و در زمینه

بلند، شعر داستانی، شعر نوآوری و خالقیت زده اسوت. وی در زمینۀ شعر کوتاه، شعر 

ای و ... دسووت به نوآوری زده اسووت و آخرین تالشووش هم در سوورودن نمایشوونامه

کس نمادهای اساطیری را گاهی اوقات در راستای )قصیده( رمان بوده است. شیرکو بی

ی بردارها و وضوعیت نابسوامان شخصی و خانوادگی مایۀ بهرهبیان مشوکالت، ناکامی

های جامعه و ها و سوووختیهی هم در جهت یادآوری درد و رنجقرار داده اسووت و گا

شده است، از آن استفاده نموده است. در ملت خود که همیشوه مورد ولم و ستم واقع 

مورد توجه وی قرار گرفته است. از دیدگاه « هاایزدی»کس، آیین بسویاری از اشعار بی
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 ودهرو بها روبهطول تاریخ با ناکامیکه در  باشدای میدیدهها قوم و آیین ستماو ایزدی

دردی خود با آنان را با آوردن نمادهای اساطیری ها و احساس هماسوت. و این ناکامی

کارۀ بخش و حتی همهای اوهار داشووته اسووت. در آیین ایزیدی، شوویطان ایهامو افسووانه

بهشت،  کس با یادآوری جریان رانده شدن او ازآید، شویرکو بیانسوان به حسواب می

دانند و معتقدند که مواننود خیلی از علما و عرفای ایرانی که شووویطان را گناهکار نمی

غیرت باالی عاشووقانۀ وی موجب شوود که برای کس دیگری جز میبوب ازیی سوور بر 

نوایی و دیسوزی سوجده نگذارد، با ذکر نمادهای اسواطیری در این باره با او اوهار هم

با آیین مسوویییت دارد و از نمادهای آنان در اشووعار  کس تعلق خاطری همکند. بیمی

خود اسوتفاده نموده اسوت. این عطوفت و دیبسوتگی ممکن است هم به خاطر زندگی 

های مسوییی باشد و هم ممکن است به این دییل باشد که کردن آنان در جوار خانواده

 به دنیا آمدنشاشان در بدو توید او را بر طبق مراسم دینی خود از زن مسییی همسایه

 استقبال کرده است.

شاملو جزو شاعرانی است که به تبع نیما از زبان نمادین بهره گرفته است. وی 

ای هم بهره برده اسووت. در بین اسوواطیر های اسووطورهدر بین نمادها، از نمادها و تلمیح

بین  رایرانی و غیر ایرانی، شواملو بیشوتر به اساطیر غیر ایرانی توجه داشته است. وی د

اساطیر غیر ایرانی هم بیشتر به فرهنز مسیییت و زندگی مسیح پرداخته است. آگاهی 

های دیگر، و های مختلف او از زبانهوای مختلف غربی در اثر ترجمهشووواعر از زبوان

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

یری از گایرانی استفاده بکند. قصد شاعر در بهره یونانی در شوعر خود بیشتر از اساطیر

اساطیر ملل مختلف، بیان شرایط دردنا  اجتماعی و رنج مردم است. وی سعی دارد با 

ای غیر ایرانی که های اسطورهپنداری شرایط مییط خود با دوران آن شخصیتهمسان
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 اند،شده خیانت کشووتهاند و گاه به نامردی و عموماً در زندگی رنج زیادی تیمل کرده

های درونی خود را غیر مسووتقیم و هنری بیان بکند. در بین ای بهتر، خواسووتهبه شوویوه

هایی استفاده کرده است که زندگی و مرگ پر اساطیر غیر ایرانی شاعر از آن شخصیت

اند. این امر به شوواعر امکان تأویل داسووتان و بیان رمز و راز همراه با درد و رنج داشووته

 دهد.واستۀ ادبی و اجتماعی خود را میخ

اند، در توان گفت عالوه بر اینکه هر دو شواعر به اشوعار همدیگر آشنا بودهمی

ر گیری هاند. از جمله، بهرههای مشابه و مشترکی بودهچند زمینه دارای افکار و دیدگاه

م. شاملو دو شواعر از اساطیر ملل مختلف در بیان شرایط دردنا  اجتماعی و رنج مرد

و شویرکو هر دوی آنان در اسوتفاده از اسواطیر غیر بومی بسیار به فرهنز مسیییت و 

وان تاند. زمینۀ مشتر  دیگری که میزندگی مسویح و عناصور نمادین آن آیین پرداخته

در بین این دو شوواعر مشوواهده کرد، شووعر منثور اسووت که هر دو شوواعر در این قایب 

اند بلکه مایۀ نود، کوه نه تنها در این مجال موفق بودهاآزموایی کردهشوووعری نیز بخوت

 شهرت آنان نیز گردیده است.
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، 32، شمارۀ نشریۀ شعر«. شعر شاملو یهابر اسطوره یگذر(. »0214امینی، میمدعلی. )
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 . تهران: نویسنده.طال در مس(. 0221براهنی، رضا. )

 مروارید.. تهران: شاملو و عایم معنا(. 0222بقایی )ماکان(، میمد. )
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)د. شیعر(. یقویین وه ههیتهتوانی به قومی ماچ بمخهتو ئه. (0249)ووووووووووووووو .
 تاران: ئاریوحان.
 م.کهی یهچاپ)دیوان شعر(. تاران: ئاریوحان،  ژن و باران. (0249) ووووووووووووووو . 
)د. شیعر(. سلیمانی:  خاچ و مار و روژژمیری شاعیری. (3102) ووووووووووووووو . 
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-)دیوانی شیعر(. سلیمانی: انتشارات ئه پوویهندی پهربهده. (3102) ووووووووووووووو .
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 .یادگار :سلیمانی. نیایی  روژ تهد و یهسه .(3102) .یو شیرکوهه ،کسبی

. چاپ اول، تهران: زندگی و شعر احمد شاملونام همۀ شعرهای تو: (. 0212پاشایی، غ. )
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 . تهران: نگاه.سفر در مه: تأملی در شعر احمد شاملو(. 0220پورنامداریان، تقی. )
 . تهران: سخن، چاپ دوم.های ادبیآشنایی با مکتب(. 0221ثروت، منصور. )

ر معاصر وگو با شاملو: شعگفت(. »0229جروم دبلیو، کلینتون و شاییت نائومی بی )
، 01و  4، شمارۀ نامۀ احمد شاملو(نشریۀ گوهران )ویژه«. فارسی، سالح ملی در ایران
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عناصر و مضامین ترسایی در شعر احمد (. »0241جوکار، منوچهر و عارف رزیچی. )
 .090تا ص  030، از ص 01، شمارۀ پژوهیادب فصلنامۀ«. شاملو

 وییر: ئاراس.. ههمریدادوای نهران بهگه. (3113حسن، مویود ئیبراهیم. )
امۀ فصلن«. اسطورۀ قابیل و مسیح در اشعار شاملو و سیّاب(. »0242خدایاری، مصطفی )
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انی: . سلیمکانی شیرکو بی کسداماکانی مودیرنه یه شیعرهبنه(. 3114رئوف، یوقمان. )
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 . دفتر اول، تهران: نگاه.مجموعه اشعار احمد شاملو(. 0221وووووووووووو . )

شناسی شعر و اندیشۀ قراری: درنگی در هستیسرود بی(. 0222شریعت کاشانی، علی. )
 . تهران: گلشن راز.احمد شاملو

 . تهران: آگاه.موسیقی شعر(. 0222کدکنی، میمدرضا. )شفیعی
تیلیل مفهوم اسطوره در شعر بدر شاکر (. »0242شیرخانی، میمدرضا و همکاران. )

تا ص  20، از ص 92، شمارۀ مطایعات ادبیات تطبیقی فصلنامۀ«. ایسیاب و احمد شاملو
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 . تهران: سخن.شناسی شعر معاصرجریان(. 0240آباد، یوسف. )عایی عباس
«. اسطوره در شعر ادونیس و شاملو(. »0240میمدی. )فرزانه، سید بابک و علی علی
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کس: ایییاۀ و ایکتابۀ(. اربیل: االکادیمیۀ )بی ایرجل ایذی کان(. 3102میمود، ابراهیم. )
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