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چکیده
الگوی باروری به انديشۀ حيات ادواری (تناسخ ارواح) و ازسرگرفتن زندگي اشاره دارد و مبنای آن
قرباني شدن يك ايزد يا ايزدبانو ،يك شخص يا يك حيوان برای حيات بخشيدن به موجودی ديگر است.
جيمز فريزر ،اسطورۀ باروری را کليد همۀ نظامهای اسطورهای ميداند و معتقد است همۀ اديان در اصل،
آيينهای باروری هستند که برای پرستش و قربانيکردن ادواری فرمانروای مقدّس به وجود آمدهاند.
در روايات اسطوره ای ملل مختلف برخي از ايزدان و ايزدبانوان ،انسانها ،حيوانات و گياهان با مرگ خود
حيات ديگری را فراهم مي آورند .شاملو و سيّاب در شعر معاصر فارسي و عربي از مفهوم نمادين حيات
دوبارۀ اين روايات اسطورهای ،برای بيان افکار مبارزهجويانه و دعوت مردم به خيزش عليه نيروهای
استبدادی بهره ميگيرند .شاملو ،بيشتر ا ز نمادهای باروری انساني و حيواني و گياهي استفاده کرده و
سيّاب از ايزدان و ايزدبانوان گياهي و نمادهای باروری انساني و حيواني در اشعار خود بهره گرفته است.
واژههای کلیدی :اسطوره ،الگوی باروری ،شعر معاصر ،شاملو ،سيّاب.
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 .5مقدّمه
از وجوه امتياز شعر نو نسبت به شعر سنّتي ،بهرهگيری از اسطوره در اين نوع شعری
است .تحوّالت اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي و اقتصادی در دورۀ معاصر موجب تغيير نگاه
شاعر نسبت به مسائل و پديدههای مختلف شده است.
در ايران ،شاملو به علّت خفقان و عدم آزادیهای فردی و اجتماعي و سانسورشدن،
اسطوره را ابزاری در جهت بيان افکار مبارزهجويانۀ خود عليه استبداد حاکم پهلوی
ميداند و به کمك آن ،روزگار سخت و سياه عصر خود را توصيف ميکند.
در شعر عربي نيز سيّاب از اسطوره با هدف بيان انديشههای ضدّ استعماری و
مبارزهجويانه عليه حکومت وقت و نيروهای خارجي که در سرنوشت مردم عراق دخيل-
اند استفاده ميکند .قرن بيستم در سرزمينهای عربي از نظر سياسي و اجتماعي دوراني
پرحادثه به شمار ميآيد .رخدادهای مهمّي چون جنگهای سوئز و الجزاير ،شکست
فلسطين و تشکيل رژيم صهيونيستي در سال 4328م ،.قيام مردم عراق بر ضدّ استعمار
انگليس در سال 4328م ،.جنگ شش روزۀ  4376م ،.شکست ژوئن 4366م ،.اشغال
بيروت به وسيلۀ نظاميان رژيم صهيونيستي و آغاز جنگ داخلي لبنان توجّه شاعران را
به مسألۀ فلسطين و لبنان و به طور کلّي به رخدادهای مهمّ سياسي و اجتماعي دنيای
عرب جلب ميکند .اين رویدادها موجب ميشود تا شاعران عرب با استفاده از زباني
نمادين و رمزی و با به کارگيری اسطوره ،به همدردی با مردم عرب بپردازند و پيامهای
فلسفي ،اخالقي ،اجتماعي و سياسي را در قالب نماد و رمز بيان کنند .يکي از مفاهيم
رايج در اشعار نمادين اين دوره ،آرزوی حيات دوباره و بارورشدن جنبش ملّتهای عربي
است .سيّاب به عنوان يکي از نمايندگان شعر نمادين معاصر عرب ،با بهرهگيری از اين
مفهوم ،به تبيين فساد اجتماعي و سياسي حاکم بر جوامع عربي ،بيان دردها و رنجهای
مردم عراق و آرزوی رهايي از اين رنجها ميپردازد.
شاملو و سيّاب هميشه به عنوان شاعران اسطورهپرداز مورد توجّه محقّقان بودهاند و
شعر ايشان مصدر تدوين و تاليف پژوهشهای ارزندهای گشته است .نجمه رجايي و
علياصغر حبيبي در مقالۀ « تکنيك نقاب در قصيدۀ المسيح بعد الصّلب بدرشاکرالسيّاب»
( )4933و حميدرضا قانوني در مقالهای با عنوان «مسيحيّت در شعر شاملو و مقايسۀ
(ع)
تطبيقي آن با شعر برخي از شاعران معاصر عرب» ( )4983به بررسي شخصيّت مسيح
به عنوان نماد و الگوی رستاخيز و جاودانگي و تولّد دوباره پرداختهاند .همچنين در مقالۀ
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«بررسي تطبيقي اساطير در شعر شاملو و ادونيس» ( )4983از سيّدفضلاهلل ميرقادری و
منصوره غالمي ،شماری از نمادهای اسطورۀ باروری تحت عنوان اساطير مرگ و
رستاخيز مورد بررسي قرار گرفته است .عالوه بر اينها ،نجمه رجايي در کتاب اسطورۀ
رهايي و سيّدحسين سيّدی نيز در ترجمۀ کتاب کارکرد سنّت در شعر معاصر عربي به
طور گذرا به برخي از جلوههای اسطورۀ باروری اشاره کردهاند امّا به طور خاص به
اسطورۀ باروری نپرداختهاند .بايد گفت تا کنون پژوهشي مستقل دربارۀ اسطورۀ باروری
در شعر شاملو و سيّاب صورت نگرفته است و پژوهش حاضر ميتواند نخستين پژوهش
در اين زمينه باشد.
به نظر ميرسد الگوی اسطورۀ باروری در شعر شاملو و سيّاب در برخي موارد
شباهتهايي با يکديگر داشته باشند .اين پژوهش سعي دارد به پرسشهای زير پاسخ
دهد:
 -4نمادهای اسطورۀ باروری در شعر شاملو و سيّاب کدامند؟
 -2چه شباهتها و تفاوتهايي ميان الگوهای اسطورۀ باروری در شعر شاملو و سيّاب
وجود دارد؟
روش پژوهش در مقالۀ حاضر به صورت تحليلي-توصيفي است .ابتدا الگوهای اسطورۀ
باروری در اساطير ملل مختلف معرّفي شدهاند .سپس اين الگوهای اسطورهای در شعر
شاملو و سيّاب به عنوان شاعران اسطورهپرداز در ادبيات معاصر فارسي و عربي بر اساس
مکتب آمريکايي در ادبيات تطبيقي بررسي شده و مورد نقد و تحليل قرار گرفته است.
 .2الگوی اسطورة باروری
الگوی باروری به انديشۀ حيات ادواری و ازسرگرفتن زندگي اشاره دارد و مبنای آن
قرباني شدن يك ايزد يا ايزدبانو ،يك شخص يا يك حيوان برای حيات بخشيدن به
موجودی ديگر است .الرنس کوپ ،)laurence coupe( 4اين الگو را ترجمان الگوهای
آفرينش و قهرمان ميداند و در توضيح آن ميگويد« :در برخي روايات اسطورهای
ميبينيم که يك قهرمان بعد از مرگ دوباره زنده ميشود» (کوپ .)16 :4982 ،ميرچا
الياده )mircea eliade( 2اسطورۀ آفرينش را اصل همۀ اسطورهها ميداند .امّا جيمز
فريزر )frazer games( 9اسطورۀ باروری را کليد همۀ نظامهای اسطورهای ميداند .در
ديباچۀ کتاب «شاخۀ زرين» از زبان مترجم در توضيح موضوع اين کتاب آمده است :
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«تزِ کتاب اين است که همۀ اديان در اصل ،آيينهای باروری بودهاند متمرکز بر گِرد
پرستش و قرباني کردنِ ادواری فرمانروای مقدّس ،که تجسّد خدايي ميرنده و زنده-
شونده و الوهيّتي خورشيدی بود و به وصلتي رمزی با الهۀ زمين تن در ميداد و هنگام
خرمن ميمُرد و به وقت بهار ،تجسّد دوباره مييافت» (فريزر.)6 :4988 ،

الرنس کوپ نيز در مقايسۀ نظريۀ الياده و فريزر ،نظر الياده را ترجيح ميدهد .زيرا
به نظر او ،آيين باروری نميتواند پيش از اختراع کشاورزی در عصر نوسنگي (حدود  8هزار
ق.م) به وجود آمده باشد و اين آيين بسيار پيشتر از اين تاريخ يعني در  23هزار ق.م به
وجود آمده است .در واقع انسانهای نخستين ،ميدانستند که جهان ،برای آنکه بتوان در
آن زيست ،ابتدا بايد خلق شده باشد (کوپ .)73 :4982 ،وی الگوی باروری را نه به عنوان
اساس همۀ روايتهای اسطورهای ،بلکه به عنوان يکي از الگوهای اسطورهای در کنار
الگوهای اسطورهای آفرينش ،قهرمان (شخصيّت) ،فرجام و نجات و الگوی اسطورۀ ادبي
دارای اهميّت ميداند.
در اساطير ملل مختلف گاهي ايزدان و ايزدبانوان ،انسانها ،حيوانات و گياهان با
مرگ خود حيات ديگری را فراهم مي آورند .شاعران معاصر با توجّه به مفهوم نماديني
که در اين مرگ و زندگي دوباره نهفته است ،از آن برای بيان انديشههای خود بهره مي-
گيرند .عشتار و تمّوز در اساطير بابلي ،سياوش در اساطير ايراني ،مسيح(ع) در روايات
مسيحي ،خضر(ع) و امام حسين(ع) در روايات اسالمي ،ققنوس در اساطير مصری و
اساطير ملل ديگر دربردارندۀ مفهوم باروری هستند و شاعران معاصر فارسي و عربي از
آنها برای بيان مفاهيم خيزش ملّت و حيات دوباره در اشعار خود استفاده کردهاند.
 .9نماد باروری در شعر شاملو و سیّاب
نمادهای باروری را در شعر معاصر فارسي و عربي ميتوان به ايزدان و ايزدبانوان،
نمادهای انساني ،حيواني و گياهي تقسيم کرد که ذيال به شرح هريك از آنها پرداخته
ميشود.
 .5-9ایزدان و ایزدبانوان

در برخي از روايتهای اسطورهای ،گياهان در نقش ايزدان ظاهر ميشوند .ايزدان گياهي
با شروع فصل بهار زنده ميشوند با يكديگر ازدواج ميکنند و در همان سال کشته مي-
شوند و در سال بعد دوباره همزمان با موسم بهار بهپاميخيزند و موجب باروری گياهان
ميشوند .عشتار و تمّوز در اساطير بابل و بينالنّهرين ،آدونيس در اساطير يونان و ايزيس
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و اوزيريس در اساطير مصر از نمونههای ايزدان گياهي هستند که در چرخۀ مرگ و
زندگي ،از گياه به انسان و از انسان به گياه تبديل ميشوند .در شعر معاصر عربي ،عشتار
و تمّوز و ادونيس به عنوان مظاهر ايزدان گياهي حضور دارند و شاعران عرب از جمله
سيّاب از اين ايزدان و ايزدبانوان برای بيان مفهوم حياتبخشي و باروری بهره ميگيرند.
تموز از ايزدان اسطورهای بابل است که با نامهای مختلف در اساطير ملل ديگر وجود
دارد .در اساطير يونان با نام «ادونيس» ،در سوريه و فلسطين «تمّوز» و در اساطير
سومری «دمّوز» خوانده ميشود .در اساطير بابلي ،تمّوز جواني است که عاشق عشتار،
ايزدبانوی حيات و زندگي زميني ميشود .اين عشق موجب کشته شدن تمّوز به دست
گراز وحشي و رفتن وی به زير زمين يا دنيای مردگان ميشود .با رفتن تمّوز به زير
زمين ،حيات و زندگي از روی زمين رخت برميبندد و فصل زمستان آغاز ميشود.
عشتار برای نجات معشوق خود به زير زمين ميرود و تمّوز را به زمين بازميگرداند .با
بازگشتن تمّوز در فصل بهار ،زندگي به روی زمين بازميگردد.
عالقۀ شاعران معاصر عرب به «سرسبزی ،قيام و دعوت به نهضت و آزادی ملّت»
موجب شده است تا از وجه نمادين اسطورۀ تمّوز بهره گيرند (نيازی و حسيني.)26 :4987 ،
سيّاب ،حاوی ،يوسف الخال و بياتي را در ادبيات عربي شاعران «تمّوزپرداز» مي-
نامند .اين شاعران از اسطورۀ تمّوز به شيوهای نو در ادبيّات استفاده و در اشعار خود به
آن اشاره کردهاند.
در شعر سيّاب ،ادونيس «بشارتدهندۀ حيات پس از مرگ و والدت تمدّني است که
حيات و طراوت خويش را از دست داده است» (ناظميان .)434 :4981 ،وی در شعر
«سوبروس

بابل» ،وقتي سوبروس (سگ نگهبان جهان مردگان) که نمادی از حاکم عراق

است ،در خيابانهای عراق زوزه ميکشد ،اميدوار است که تمّوز از عالم مردگان و از زير
خاک بدبو به درآيد و مردم عراق را نجات دهد:
(السيّاب)426-427 /2 :2331 ،

«اگر از خواب بيدار شود بسيار ناله ميکند /خدای جوان ما ،اگر مزارع را سرسبز کند/
اگر خرمنگاههای سرسبز را در مزارع بگستراند /...بيشك روشني متولّد خواهد شد /از
زهداني که از آن خون ميچکد».
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گاهي سيّاب در اشعار خود به جای تمّوز ،از نام يوناني آن يعني ادونيس استفاده
ميکند .در اساطير يونان ،ادونيس شکارچي جواني است که بسيار محبوب آفروديت (الهۀ
زيبايي) است .روزی در شکار توسط گراز نری کشته ميشود و به دليل توجّه خاصّ
آفروديت به او ،از خونش نخستين گياه شقايق (آنيمون) ميرويد .وی به عنوان «روح
جاوداني گياهان» در يونان مورد پرستش قرار ميگيرد (پلودين و .)42-49 :4914 ،...
پرستش ادونيس نخستين بار در ميان سومريان پديد ميآيد .بعدها مردم سامي بابل
و سوريه او را ميپرستند و از طريق آنها به يونانيها ميرسد .واژۀ ادونيس از واژۀ
«ادونِ» سامي به معني «سرور» گرفته شده است (فريزر.)913 :4988 ،
اين اسطوره در ادبيات عربي ،نمادی است که حيات و زندگي را پس از يك دورۀ
مرگ و نيستي به زمين بازميگرداند .سيّاب در شعر «تموز جيکور» به داستان کشته
شدن ادونيس توسّط گراز و ريختهشدن خون و رويش گل شقايق از آن اشاره ميکند.
وی که اميد خود را از رهايي کشورش از دست داده است ،خود را چون ادونيس ميداند
که دندان گراز دستش را شکافته است ،امّا به جای آن که مانند ادونيس خونش به
شقايق تبديل شود ،اين خون به نمك بدل شده است:
(السيّاب)63 /2 :2331 ،

«دندان گراز دستم را ميشکافد /و سوزش آن به جگرم ميرسد /و خونم سرازير ميشود
و جريان مييابد /امّا خونم به شقايق يا گندم تبديل نميشود /بلکه به نمك تبدل مي-
شود».
همچنين در شعر «مدينه السّندباد» ،از اوضاع نابهسامان کشورش نااميد است و
معتقد است حتّي ادونيس هم نميتواند حيات و سرسبزی را به عراق بازگرداند:


(همان)449 :

«آيا اين ادونيس است؟ نور کجاست؟ /خوشهها کجاست؟ /داسها ديگر درو نميکنند/
شکوفهها بسته نميشوند /کشتزارهای سياه بدون آب است /ادونيس ای شکست
پهلواني! /مرگ اميد را در وجودت خُرد کرده است /اميد با چشماني از حدقه درآمده
بازگشت  /و با دستاني تهي /با دستاني که تهديد ميکند».
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عالوه بر تمّوز (ادونيس) ،عشتار نيز به عنوان ايزدبانوی گياهي و بارورکنندۀ زمين
مورد توجّه شاعران معاصر عرب است .بابليها اين ايزدبانو را «عشتار سبز» ميخوانند.
مصریها ،با عنوان «ايزيس سبز» و «مادر گندم» از او ياد ميکنند و يونانيها او را
«بانوی خوشهها» مينامند .عشتار در فينيقيه و کنعان عستارت يا اشعره ،در بينالنّهرين
ايشتر ،در ايران آناهيتا ،در مصر ايزيس ،در آسيای صغير آتيس ،در هند سرسوتي ،در
يونان آفروديت و در روم ونوس خوانده ميشود (وارنر.)249 :4983 ،
اين ايزدبانو ،در اساطير چهرهای دوگانه دارد .هم مظهر عشق و هم نماد جنگ و
مرگ است .يعني هم توليد ميکند و هم نابود ميسازد .او گاو آسمان را برای نابود
کردن گيلگمش ميفرستد .برخي او را دختر آنو (ايزد آسمان) و برخي او را دختر سين
(ايزد ماه) ميدانند .در اساطير بينالنّهرين ،تمّوز عاشق او ميشود .اهالي بينالنّهرين از
خشم او ميهراسند .آشوريان او را ايزدبانوی جنگ ميدانند (ژيران و .)62 :4982 ،...
در سوريه و فلسطين تصوير او را بر پالکهايي نقش ميکنند و به نشانۀ باروری بر
گردن مي آويزند .با رواج آيين يهودی و مسيحي ،از اهميّت اين ايزدبانو کاسته ميشود.
در عهد عتيق ،او که رقيب يهوه است ،به يك ديو مبدّل ميشود .در بهشت گمشدۀ
ميلتون ،او يکي از فرشتگان است که از عالم باال هبوط کرده است (وارنر.)249 :4983 ،
سيّاب شعر«

» را خطاب به عشتار سروده است .در اين شعر وی که به

بازگردانيدن حيات و زندگي به کشورش عراق اميد دارد ،از عشتار ميخواهد تا حيات و
سرسبزی را به روی زمين بازگرداند .در شعر «

» ،فضايي خفقانآلود را به

تصوير ميکشد که در آن عشتار ،نماد زندگي دوباره و ايزدبانوی حيات و سرسبزی ،مرده
است :
(السيّاب)448 /2 :2331 ،
«و در روستاها ،عشتار تشنه ميميرد ،در حالي که در پيشانيش گلي نيست /و در
دستانش سبدی است که در آن سنگ است /که هر زن زناکاری با آن سنگسار ميشود؛
و نصيب نخلستان /در ساحلش ،فرياد و ناله است»
گاهي سيّاب اين ايزدبانو را با مسيح (ع) ،که خود نماد باروری انساني است ،ميآميزد.
در شعر «

 »4317ميگويد:
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(همان)33-83 :
«عشتار را بر ساقۀ درخت /به صليب کشيدهاند و بر آن ميخ کوبيدهاند».
 .2-9نمادهای انسانی

در روايات اسطورهای ،برخي انسانها ويژگي حياتبخشي دارند و به عنوان نماد باروری
در اساطير مطرحاند .مسيح(ع) با مرگ خود (بنا به روايات مسيحي) و همچنين با نفس
حياتبخش خود به مردگان جان ميبخشد .جای پای خضر(ع) ،زندگي را به زمين مرده
بازميگرداند و موجب سرسبزی آن ميشود .سياوش در اساطير ايراني و ادونيس در
اساطير يوناني با مرگ خود در فرايند مسخ و تبديل ،از مردمپيکری به گياهپيکری مي-
رسند و در شکل و قالب ديگری حيات را به ارمغان ميآورند .امام حسين(ع) نيز با
شهادت خود ،زمينۀ حيات را برای ديگران فراهم ميکند و شاعران معاصر عرب مانند
ادونيس از شخصيّت او به عنوان نماد باروری استفاده ميکنند.
يکي از نمادهای انساني باروری در شعر معاصر فارسي ،خضر(ع) است .برخي منابع
خضر(ع) را پيامبر و برخي ديگر او را از اوليا ميدانند .بارزترين ويژگي او آن است که به
هر کجا قدم مينهد ،موجب سرسبزی آن مکان ميشود و به همين دليل خضر(ع) ناميده
شده است .خضر(ع) را راهنمای درياها ميدانند .نام وی در قرآن ذکر نشده است .بر طبق
(ع)
روايات اسالمي ،خضر به آب حيات دست يافته و جاويد شده است (ياحقّي-992 :4983 ،
 .)999در متون عرفاني ،مانند اين بيت از حافظ ،خضر(ع) نماد پير و راهنماست:


قطع اين مرحله بي همرهي خضر مکن 



ظلمات است بتـرس از خطـر گمــراهي



(حافظ)927 :4964 ،

شاملو از اين شخصيّت به عنوان نماد باروری و سرسبزی در شعر خود بهره ميگيرد
و به سرسبزشدن زمين با جای پای خضر(ع) اشاره دارد:
خضروارت /به هر قدم /سبزینۀ چمنی /به خاک میگسترد (شاملو)647 :4983 ،

شخصيّت اسطورهای ديگری که به عنوان نماد تولّد دوباره در شعر نمادين معاصر از
آن استفاده ميشود مسيح(ع) است .اين شخصيّت در شعر معاصر فارسي در مفهوم
رستاخيز و جاودانگي و حيات دوباره به کار برده ميشود .عيسای مسيح(ع) در انجيل،
پسر خداست امّا در قرآن يکي از پيامبران اولوالعزم است .بعد از تولّد ،يهوديان او را
خطری بزرگ برای آيين خود تلقّي ميکنند و هرادوس پادشاه يهودی (حکومت  2تا 93
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ميالدی) کمر به کشتن وی ميبندد .در انجيل آمده است که يکي از ياران عيسي به نام
يهودای اسخريوتي در مقابل سي سکّۀ نقره او را تسليم ميکند .هرادوس ،تتيانوس را
برای کشتن او ميفرستد .امّا به فرمان خداوند جبرئيل ،وی را از زمين برميگيرد و به
آسمان چهارم ميبرد و تصوير او را بر تتيانوس ميافکند و يهوديان او را به جای
مسيح(ع) به صليب ميکشند .در برخي روايات ،شمعون ،يکي از يارانش به جای او به
صليب کشيده ميشود (سورآبادی .)22-6 :4916 ،بر اساس انجيل ،مسيح(ع) پس از مصلوب-
شدن ،دوباره زنده ميشود و به ديدار پدر (خداوند) ميرود .در قرآن (نساء :آيۀ  )416آمده
است که مسيح(ع) به صليب کشيده نشده بلکه اين امر بر مخالفان او مشتبه شدهاست.
مسيحيان معتقدند عيسي(ع) ،به صليب کشيده شدهاست تا از عذاب گناه انسانها بکاهد.
تحمّل رنج صليب ،زندهشدن پس از مرگ و زنده کردن مردهای به نام عازر ،موجب شده
است تا شاعران معاصر ،از او به عنوان نمادی از باروری و رستاخيز در اشعار خود بهره
گيرند.
(ع)
شاملو عالقۀ ويژهای به شخصيّت مسيح دارد و در اشعارش از او به عنوان
نمادجاودانگي و باروری بهره ميگيرد .روايت او از داستان مسيح(ع) ،بسيار به روايت
مسيحي نزديك است .در شعر «مرد مصلوب» ،وی گفتوگوی مسيح با خداوند را به
تصوير ميکشد .در اين شعر مسيح(ع) از اينکه چنين رسالت دشواری به وی واگذار شده
است از خداوند شکايت دارد و از او ميخواهد تا از اين رنج آزاد شود .امّا ندايي به او نويد
ميدهد که تحمّل اين رنج و مرگ ،موجب رسيدن او به مقام جاودانگي است؛ خداوند
(پدر) به مسيح (پسر) ميگويد برای آنکه جزئي از وجودش شود و به جاودانگي برسد،
بايد رنج صليب را تاب بياورد:


جاودانگی است این /که به جسم شکنندة تو میخَلَد /تا نامت ابدآالباد /افسون جادویی نسخ
بر فسخ اعتبار زمین شود /به جز اینت راهی نیست /:به درد جاودانهشدن تاب آر ای لحظۀ
ناچیز (شاملو)343 :4983 ،

در نهايت مسيح مصلوب از تاريکيهای جهان خارج ميشود و به ابديّت ميپيوندد و
با مرگ خود زندگي تازه را نويد ميدهد:
مرد مصلوب از لجّههای سیاه بیخویشی برآمد دیگربار /:به ابدیّت میپیوندم ،من آبستن
جاودانگیم ،جاودانگی آبستن من /فرزند و مادر توأمانم من /اب و ابنم /...و درد /در جانِ
سایه /به تبسّمی عمیق شکوفید (همان)322 :
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سياوش شخصيّت اسطورهای ديگری است که در اساطير ايراني به عنوان نماد حيات
دوباره از آن استفاده مي شود .نام او در اوستا و متون پهلوی آمده است (ن .ک صفا:4986 ،
 .)141-143در شاهنامه ،او فرزند کيکاوس است که به دست رستم فنون پهلواني را
مي آموزد .چون به خواستۀ سودابه ،همسر کاووس تن در نميدهد ،برای اثبات بيگناهي
خود از آتش ميگذرد .سپس به جنگ با افراسياب توراني فرستاده ميشود و با او صلح
ميکند و مورد سرزنش کاووس قرار ميگيرد .در نتيجه به توران زمين و به دربار
افراسياب مي رود .در توران زمين مورد توجّه و لطف افراسياب و وزيرش ،پيران ويسه،
قرار ميگيرد امّا سرانجام به سعايت گرسيوز ،برادر افراسياب ،کشته ميشود( .فردوسي،
)222-286 /4 :4982
بر اساس روايات ايراني ،از خون سياوش ،گياهي به نام پَرِ سياوشان ميرويد( .زمرّدی،

 )72 :4986شاملو کالم آخرين خود را به خون سياوش مانند ميکند و اميدوار است که از
آخرين کالمش گشايشي حاصل شود همانگونه که خون سياوش به گياه مبدّل شد و
زندگي دوباره را پديد آورد ،کالم او نيز موجب بيداری خفتگان شود:
من کالم آخرین را /بر زبان جاری کردم /همچون خون بیمنطق قربانی /بر مذبح /یا همچون
خون سیاوش /خون هر روز آفتابی که هنوز برنیاید (شاملو)697 :4983 ،

در شعر معاصر فارسي شخصيّت سياوش به همۀ شهيداني که در راه آزادی ميهن و
مبارزه با حاکمان ستمگر و دولتهای متجاوز جان خود را فدا کردهاند ،تعميم داده مي-
شود .شاملو خون تقي ارّاني را که در راه مبارزه عليه رژيم رضاخاني ريخته شده است،
موجب باروری ميداند:
امّا بهار سرسبزی با خون ارّانی /...و شعرِ زندگیِ او با قافیۀ خونش /و زندگیِ شعرِ من /با خون
قافیهاش (همان)76 :



توجّه به شخصيّت مسيح(ع) در شعر معاصر عربي با ترجمۀ انجيل توسط يکي از
شاعران مهجر به نام فارسالشّدياق آغاز ميشود و پس از آن شاعراني چون نازک
المالئکه ،عبدالوهّاب البياتي ،محمود درويش ،سيّاب ،حاوی ،نجيب محفوظ و  ...از اين
شخصيّت در شعر خود بهره ميگيرند .نخستين بار سيّاب به وجه اسطورهای شخصيّت
مسيح(ع) به عنوان اسطورۀ باروری ،رستاخيز و حاصلخيزی توجّه ميکند و پس از او
شاعراني چون حاوی ،ادونيس و نجيب محفوظ اين وجه را در اشعارشان منعکس مي-
کنند (قانوني.)426 :4986 ،
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جنبههای گوناگون شخصيّت مسيح(ع) مانند زنده کردن مردهای به نام عازر ،تحمّل
رنج صليب و زندگي يافتن پس از مرگ بسيار مورد توجّه شاعران معاصر عرب بوده است.
مسيح(ع) در ادبيات معاصر عرب،شخصيّتي است که حيات را به زمين بازميگرداند.
وی پس از تحمّل رنج به صليب کشيدهشدن ،از نو بهپاميخيزد و عدالت را بر روی زمين
روان ميسازد .تصاوير شعر شاعران عرب دربارۀ شخصيّت مسيح(ع) ،بيشتر برگرفته از
روايت انجيل است« .کشش و انعطافپذيری ابعاد شخصيّتي مسيح(ع) در انجيل و آزادی
عمل بيشتر شاعر در تاويل جنبههای گوناگون شخصيّتي آن حضرت ،در کنار تجربۀ
تحمّل رنج به همراه اميد به ميالد دوباره» از مهمترين داليل رویآوردن شاعران معاصر
(ع)
به اسطورۀ مسيح است (رجايي و حبيبي.)33 :4933 ،
سيّاب در شعر «المسيح بعد الصلب» ،از ستمي که بر عراق و مردم آن روا شده است،
سخن ميگويد .وی در اين شعر مسيح(ع) را الگويي از اسطورۀ باروری ميداند و معتقد
است که وی با مصلوب شدنش ،زندگي دوباره را برای پيروانش به ارمغان آورده است و از
زبان او به مردم ميگويد:

(السيّاب)443-437 /2 :2331 ،


« قلبم مانند خورشيد در حال درخشش است /قلبم زميني است که در آن گندم و
شکوفه و آب پاک مي تپد /قلبم آب است ،قلبم گندم (سنبل) است /...مُردم تا نان به
نامم خورده شود تا با موسم کاشت مرا بکارند /در زندگيهای بسياری زندگي خواهم
کرد /آينده شدم ،دانه ای شدم /نسلي از مردم شدم و در هر قلبي خون من است /...اين
مرگ ،مرگ من است و چه مرگ بزرگي»! 
گاهي خود را در قالب مسيح(ع) ميبرد و با استفاده از تکنيك نقاب ميخواهد
همچون مسيح(ع) با عروج خود به بشريّت حيات ببخشد .در شعر «

» ،مرگ

خود را زندگيای ميداند که حياتي دوباره به بشريّت داده است:
(همان:
)431
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« دوست دارم که در گرداب خون خود غرق شوم /تا همراه با انسان ،بارش را بر دوش
کشم /و زندگي دوباره را برانگيزم ،که مرگ من خود پيروزی است».
 .9-9نمادهای حیوانی

در روايات اسطورهای ،گاهي حيوانات با مرگ خود مفهوم حياتبخشي نمادگونه را بيان
ميکنند .يکي از اين موجودات ققنوس است .براساس روايات اسطورهای ،ققنوس پرنده-
ای است که در هنگام مرگ در برگهای خشك ميسوزد و با مرگش زندگي تازهای را
به وجود ميآورد.
در اساطير مصر ،نماد پرتو خورشيد است که هر بامداد از آتش بامدادی هستي مي-
يابد (ايونس .)442 :4961 ،اين پرنده در اساطير چيني ،نماد آتش و دربردارندۀ عنصر
مادينگي است (کريستي.)78-479 :4969 ،
همين ويژگيِ سوختن و دوباره متولّدشدن ،موجب شده است تا در متون ادبي از اين
پرنده به عنوان نماد باروری استفاده شود .ققنوس در شعر معاصر فارسي با خودسوزی،
زايشي دوباره را پديد آورده و نسلي نو ميآفريند .شاملو خود را به ققنوسي مانند ميکند
که از خاکستر وجودش ،عصيان و خيزش عليه اوضاع نابسامان جامعه شکل گرفته است.
گويي شاملو ميخواهد بسوزد تا مردم سرزمينش را به آگاهي برساند:
من آن خاکستر سردم که در من /شعلۀ عصیانهاست /من آن دریای آرامم که در من فریاد
همۀ طوفانهاست (شاملو.)462 :4983 ،

ققنوس که با سوختن خود موجب حياتي ديگر ميشود ،در شعر معاصر عرب نمادی
از رستاخيز ملّت عربي است .سيّاب اميدوار است اين خيزش و رستاخيز به وقوع بپيوندد
و زندگي و حياتي نو را برای ملّت عربي به ارمغان آورد .وی تنها راه نجات ملّت عرب را
مرگ ققنوسوار آنها ميداند .مرگ و سوختني که پس از خود حياتي باشکوه و آزادانه
به دنبال داشته باشد .در شعر «

» خود را ققنوسي ميداند که بايد

رخدادهای تلخ را تحمّل کند تا پس از مرگش از خاکسترش زندگي تازهای برای هم
وطنانش فراهم آيد:


(السيّاب)993 /2 :2331 ،
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«نمي بيني که اگر بخواهم زندگي کنم بايد گذشته را نابود کنم؛ زيرا اشيا به پا نمي-
خيزند /جز بر روی خاکسترهای سوخته /که در افق پراکنده است».
در شعر «مرثيۀ جيکور» اميدوار است همانگونه که از خاکستر عنقا ،عنقايي ديگر به
وجود ميآيد ،از خاکستر قبرهای مردگان ،شهرهای تازهای بنا شود:
(همان)77 :

«صبحگاهان او را ديديم و شبهنگام همچون غرّش رعد ،صدای او را شنيديم /آيا او
همان چيزی است که در پي آنند؟ ويرانهها و آوارهايي از خانۀ ويران؟ /مگر نه اين است
که تمدّنهای زمين بهسان عنقا از خاکستر گورها سربرآوردند»
 .2-9نمادهای گیاهی

گياه به عنوان توتم در روايات اساطيری مورد احترام و پرستش بوده است .يکي از مظاهر
توتميسم گياهي ،همتباری و همذاتپنداری انسان و گياه است .پيوند ميان گياه و انسان
در روايات مربوط به مسخ و تبديل انسان به گياه و برعکس ديده ميشود .روييدن گياه
پرسياوشان از خون سياوش و رسيدن مشي و مشيانه از گياهپيکری به مردمپيکری در
اساطير ايراني و تبديل نارسيس از پيکرۀ يك مرد به شکل يك گل در اساطير يوناني،
نمونههايي از اين مسخ و تبديل است (زمرّدی.)13 :4986 ،
در برخي از روايات اسطورهای با مرگ قهرمان ،گياهي ميرويد که در واقع همان
روح قهرمان است که در گياه حلول کرده است و در آن زندگي ميکند (الياده:4962 ،
 .)79در اساطير ايراني ،سياوش مظلومانه کشته ميشود و از خونش گياهي ميرويد .با
گسترشدادن اين شخصيّت ،در شعر معاصر فارسي از خون هر شهيدی که در راه وطن
کشته ميشود شقايق ،الله ،درخت و سبزه ميرويد .شاملو خون شهيد را سبب رويش
سبزه و درخت ميداند:


از هر خون سبزهای میروید /از هر درد لبخندهای/چراکه هر شهید درختی است (شاملو،
)221 :4983

همچنين شاملو خون قرباني را موجب بارورشدن خاک ميداند:
امّا تو روی از من برتافتی ،که آهن و مس را از سنگپاره کشندهتر یافتی که هابیل را در خون
کشیده بود و خاک را از قربانیان بدکنشیهای خویش بارور کردی( ...همان)893 :
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سيّاب نيز چنانکه پيشتر در بخش ايزدان و ايزدبانوان اشاره شد از ادونيس و عشتار
به عنوان ايزد و ايزدبانوی گياهي استفاده ميکند.
 .2نتیجه
در روايات اسطورهای برخي از ايزدان و ايزدبانوان ،انسانها ،حيوانات و گياهان با مرگ
خود حيات ديگری را فراهم ميآورند .شاملو و سيّاب به عنوان نمايندگان شعر اسطوره-
ای معاصر فارسي و عربي ،از مفهوم نمادين حيات دوباره که در اين روايات نهفته است،
برای بيان افکار مبارزه جويانه عليه استبداد و دعوت مردم به خيزش عليه نيروهای
استبدادی بهره ميگيرند.
نمادهای باروری در شعر معاصر فارسي ،شامل نمادهای انساني ،حيواني و گياهي
است .شاملو ،شخصيّتهايي چون مسيح(ع) ،سياوش و خضر(ع) را به عنوان نماد باروری
انساني در اشعار خود به کار برده ا ست .ققنوس نيز به عنوان نماد باروری حيواني مورد
توجّه او بوده است .شقايق و الله نيز نماد باروری گياهي هستند که بر اساس روايات
ايراني از خون سياوش روييده است و در شعر شاملو ديده ميشوند.
در شعر سيّاب ،عشتار و تمّوز در نق ش ايزدان و ايزدبانوان گياهي ظاهر ميشوند که هر
سال همزمان با موسم بهار به پا ميخيزند و گياهان را بارور ميکنند و در همان سال
کشته ميشوند .سيّاب از عشتار و تمّوز برای بيان مفاهيم مبارزهجويانۀ خود و يا برای
بيان اميد به ساختن ملّت عربي مستقل بهره گرفته است .عالوه بر اين ،مسيح(ع) به
عنوان نماد انساني باروری در شعر سيّاب ديده ميشود که با مرگ خود ،زندگي دوبارهای
را نويد ميدهد .ققنوس نيز با سوختن خود موجب حياتي ديگر ميشود و در شعر سيّاب
نمادی از رستاخيز ملّت عربي است .وی اميدوار است اين خيزش و رستاخيز به وقوع
بپيوندد تا زندگي و حياتي نو برای ملّت عربي فراهم آيد.
با مقايسهای گذرا ميان شعر شاملو و سيّاب ،ميتوان دريافت نمادهای باروری انساني
و حيواني در شعر اين دو شاعر ،در مواردی به يکديگر شباهت دارند .نام شخصيّت
مسيح(ع) به عنوان نماد انساني باروری در شعر هر دو شاعر آمده است با اين تفاوت که
در شعر شاملو ،عالوه بر اين شخصيّت ،از خضر(ع) و اسطورۀ ايراني سياوش نيز استفاده
شده است .نام ققنوس نيز به عنوان نماد باروری حيواني ،در شعر هر دو شاعر آمده
است.
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در مورد نمادهای باروری گياهي ،شاملو ،با تعميمدادن شخصيّت سياوش به همۀ
شهيداني که در راه مبارزه با ظلم ،مظلومانه جان خود را از دست دادهاند ،شقايق و الله
و گياهان ديگر را روييده از خون آنها ميداند .امّا سيّاب از ايزدان و ايزدبانوان گياهي -
ادونيس و عشتار -به عنوان الگوی باروری گياهي بهره ميگيرد.
پینوشت
 .4الرنس کوپ معتقد است همۀ روايتهای اسطورهای را ميتوان در پنج الگوی آفرينش ،باروری،
شخصيّت يا قهرمان ،فرجام و نجات و اسطورۀ ادبي طبقهبندی کرد .وی در کتاب خود به نام «اسطوره»،
داستانهايي از اساطير مصر ،بينالنّهرين ،بنياسرائيل ،يونان و انگلستان نوين ميآورد و هر کدام را در
الگويي دستهبندی ميکند (کوپ.)2-4 :4982 ،
 .2ميرچا الياده (4336-4387م ).اسطورهشناس و دينپژوه رومانيايي ،پس از تحصيل در دانشگاههای
معتبر اروپا ،مدّت چهار سال را در هند به مطالعۀ فلسفه ،اديان و فرهنگ هند ،يوگا و زبان سنسکريت
پرداخت .وی عالوه بر زبان سنسکريت ،زبانهای انگليسي ،عربي ،فارسي ايتاليايي را نيز ميدانست .او
کتاب ها و مقاالت بسياری در زمينۀ تاريخ و تطبيق اديان نوشته است .از مهمترين آثار او تاريخ اديان،
اسطوره و نماد ،چشماندازهای اسطوره و اسطورۀ بازگشت جاودانه هستند که به فارسي ترجمه شدهاند.
الياده در آثارش بيشتر به مسألۀ زمان و انديشههای اساطيری پيشينيان دربارۀ آن توجّه دارد .وی با
گردآوری نمادها ،افسانهها و آيينهای باستاني و تفسير آنها به اين نتيجه ميرسد که انسان مذهبي در
جوامع باستاني به دو زمان اعتقاد دارد :نخست ،زمان عادی و تاريخي و ديگر زمان مقدّس و اساطيری
که در واقع لحظۀ «بدايتها»ست و در آن نمونههای ازلي کردارهای بغانه و فعل الهي خلقت به وقوع
پيوسته است (الياده.)8-6 :4933 ،
 .9سر جيمز فريزر (4324-4812م) محقّق اسکاتلندی ،در دانشگاه کمبريج انگلستان به تحصيل و
تحقيق پرداخته است .حاصل تحقيقات او کتابهای مختلفي چون توتميسم و برون همسری ( 2جلد)،
دانش عوام در عهد عتيق و کتاب  42جلدی «شاخۀ زرين» است که در سال 4833م منتشر شده است.
اين کتاب ،پژوهشي دربارۀ دين و جادو است و در آن به مسائلي چون خرافهپرستي ،مذاهب و مناسك
ابتدايي پرداخته شده است (برای آگاهي بيشتر ر.ک فريزر.)16-6 :4988 ،
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