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معنـاي كلمـه،    بـه ــ  logosزبان و خاموش، متضاد  معناي گنگ و بي به mythosيونان باستان، 
  )195: 1383لطافتي، . (بود ــبيان، كالم ظريف، عقل و خرد 

معناي  به mythosبرخي اين واژه را مشتق از : البته در اشتقاق اين واژه، اختالف نظر هست
پاينـده،  (انـد   هاي شـفاهي ادا شـود، دانسـته    چه با واژهگويي و آن گفتن و داستان دهان و سخن

هاي گوناگوني براي اسطوره بيان  نظر اصطالحي نيز تعريف از).  253: 1380؛ كادن، 31: 1383
هايي كه بيشـتر   ها و روايت اند؛ اما آنچه مسلّم است، اين است كه در جوامع سنّتي، افسانه كرده

اي بـه دورة   شفاهي، در هر ملّتي سينه به سـينه از دوره  جنبة تقدس يافته بودند، براساس سنت
اي داشتند، اسطوره ناميده شـدند،   اند كه بعدها چون منشأي مبهم ناشناخته شده ديگر منتقل مي
در اصـطالح، اسـطوره بـه    : كه منبع آن روايات شناخته شـده اسـت    (history)درمقابل تاريخ

ــار  اي اطــالق مــي قصــه ــامعلومي داردشــود كــه ظــاهراً منشــأي ت  منظومــة اســاطير. يخي ن
(mytheology) جهـان،   اءهايي است كـه معمـوالً مضـاميني چـون منشـ      مجموعة چنين قصه

آفرينش انسان، جنگ خدايان و قهرمانان، يا مصائبي را كه بر اقـوام كهـن رفتـه اسـت، دربـر      
رفـت و انسـان    ر مـي شما گيرد براي اقوام اوليه، اساطير اساس باورها و اعتقادات مذهبي به مي
  ).26:1378داد، ( .كرد هاي هستي و طبيعي را تبيين و تفسير مي وسيلة آنها، پديده به

معنـاي خـاص داسـتان خـدايان و آنچـه بـه قسـمت         در مقالة حاضر، اسطوره نه فقط بـه 
تر به هر آنچه كـه در بطـن تـاريخ بشـروجود     فراتاريخي تعلّق دارد، بلكه در مفهومي گسترده

شود؛ زيـرا  اي يافته است، نيز اطالق ميما از پوستة واقعيت بيرون آمده و رنگ اسطورهداشته ا
شوند، براي مثال رستم، پوريـاي ولـي هـر كـدام     تدريج و با طي زمان پرورده مي ها بهاسطوره

در اين مقاله نيز هر آنچه از . ايتوانند هم شخصيت واقعي داشته باشند و هم تجلّي اسطورهمي
  .رشك تجلّي يافته، بررسي شده استس. فراتاريخي كه در شعر م ـاي تاريخي اسطوره ميراث
  

  پيوند اسطوره و شعر
كارل گوستاو يونگ، با گسترش و تكميل نظرية ناخودآگاه فرويـد بـه ناخودآگـاه فـردي و     

درست در زير آستانة خودآگاه قـراردارد؛  » ناخودآگاه فردي«ناخودآگاه جمعي، برآن بود كه 
قرار دارد كه عمومي و » ناخودآگاه جمعي«نام  تري به اما در زير ناخودآگاه فردي، الية ژرف

دهـد   فراگير است و در همة افراد يكسان است و بنابراين الية رواني مشتركي را تشكيل مي
  )28: 1378روتون، ( .كه سرشت فرافردي دارد و درون فرد فرد ما حضور دارد

جـايي بـراي تصـورات مشـترك ذهنـي ازقبيـل       » آگاه جمعيناخود«در رهيافت يونگ، 
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ناميـده   (Archetype)الگـو   ها و امثال آن است كه كهـن  ها، افسانه رؤياهاي جمعي، اسطوره
يونگ، با بيان اين نكته كه هنرمند انساني است به معناي كلـي كلمـه يعنـي انسـان     «.شود مي

اي را كـه هنرمنـد    نياز روحي جامعهو اينكه اثر هنري يك شاعر،   (colloctiveman)جمعي
، رابطـة نزديكـي ميـان    )194: 1383گـورين و ديگـران،   (» سـازد  زيد، سيراب مي در آن مي

  .اسطوره و هنر كشف كرد
داشـته باشـد، يعنـي حساسـيتي     » بينش ازلي«هنرمند بزرگ كسي است كه : به نظر يونگ

. خود ازطريق تصويرهاي ازليخاص نسبت به الگوهاي صور ـ مثالي و استعدادي براي بيان  
. انـد  شاعران بزرگ، هنر خود را درخدمت رؤياها و خـرد جمعـي نهـاده   ). 193همان، ص (

ها براي حفظ بقا و جاودانگي بايد به بهترين و واالترين كالم بيان شوند؛ و به همـين   اسطوره
ـ تجلّـي  تـرين سـطح زبـاني بشـر اسـت        دليل، در شعر و ادبيات ـ كه ماندگارترين و هنري 

هاي جمعي، از ماقبل تاريخ تا زمـان خـود، او را بـه     شاعران با پيوند فرد به اسطوره. اند يافته
رسانند و با ابراز همدردي جمعـي، درد جـاودانگي انسـان را تسـكين      پويايي و فناپذيري مي

اند و هم خود  ها، و تمدن و فرهنگ بشري بخشند و از اين طريق هم عامل حيات اسطوره مي
هـا و جـاودانگي    پس ادبيات و هنر، عامل حيات اسـطوره . اند را در ضمن شعر جاودانه كرده

  .اند ها هستند؛ و شاعران، پاسداران اين رؤياهاي كهن بشري در مرز فراموشي تمدن ملّت
  

  سرشك. اسطوره در شعر م
عري ها، باورها و رؤياهاي جمعي است؛ ش سرشك، سرشار از اسطوره. شعرهاي م  مجموعه

. درواقع شـعر م . ها و نمادهاي فرهنگي يك ملّت را در خود دارد اجتماعي و كلي كه نشانه
دانش عميق  شاعر همراه بـا تنـوع   . سرشك، عصارة تمدن و فرهنگ يك قوم پارسي است

اي و وسعت ميراث ادبي، شعر او را از ديگران متمـايز كـرده اسـت     مفاهيم ديني و اسطوره
  .المعارف ملي دانست ةتوان آن را فرهنگ يا داير ظر ميكه از اين ن طوري به

هـاي اشـخاص و    دركنار نـام : گويد سرشك مي. پورنامداريان دربارة اين ويژگي شعر م
وب،      مكان هاي اساطيري و تاريخي ازقبيل دقيانوس، زال، ماني، خضـر، اسـكندر، نـوح، ايـ

تاتـار، و بخـارا، سـمرقند، شـادياخ،     ابراهيم، سليمان، فرعون، ابوالهول، طيان ژاژخاي، غُـز،  
هـا در حـوزة    ها نام ديگر، تنوع و گسـتردگي واژه  جابلقا، جابلسا، بالساغون، آذربرزين و ده

چه برگرفته از ميراث تـاريخي   ــطبيعت، اساطير و تاريخ و زندگي و جامعه و ديگر مفاهيم 
كي از درگيري وسيع شاعر ـ اگر نه حا و ادبي كهن و چه برگرفته از فرهنگ شفاهي و محلي
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با ابعاد مختلف زندگي و فرهنگ باشد كه هست، حداقل حاكي از گستردگي قلمرو نگاه او 
  )122: 1378پورنامداريان، . (به فرهنگ و زندگي است

سرشك، انسان است؛ انساني پاك و وارسته كه به اسارت جبر زمانه سر . اسطورة شعر م
بيرون پريده و با بينشي روشن دربرابر هرچه پليدي و  هاي زمان نهد، كسي كه از دست نمي

هـا و   است تـا در دل تـاريكي    ظلمت است، درپيكار است و روح و جان خود را بذل كرده
  .اي بيافريند هاي زمانه ابهامي افكند و اسطوره فراموشي

ورزد؛ خواه زرتشت پيامبر باشد، خـواه سـياوش،    سرشك به اين نوع انسان عشق مي. م
  ... .القضات، پورياي ولي،  ي، عينمان

در اين مقاله، براي اسـطوره در معنـاي خـاص داسـتان خـدايان و باورهـاي فراتـاريخي        
هـا بـه مفهـوم عـام و      نظر گرفته نشده، بلكـه اسـطوره   محدوديت تاريخي، زماني و مكاني در

توانــد  در ايـن مفهـوم، اسـطوره مـي    . سرشـك بررسـي شـده اسـت    . گسـتردة آن در شـعر م  
هـاي تـاريخي كـه جنبـة      ها و شخصيت هاي كهن ماقبل تاريخ را دربر بگيرد يا روايت سطورها

هاي خوفناك  هاي پرشكوه شادي باشد يا لحظه اند، مانند حالج يا دهخدا؛ لحظه اساطيري يافته
طـوركلّي،  بـه . جاماندة ملّي در حافظة قومي و ناخودآگاه جمعي است و اندوه كه ميراث به  غم

  .سرشك تجلّي يافته، بررسي شده است. صورت اسطوره در شعر م مقاله، هرآنچه بهدر اين 
  

  سرشك.انواع تجلّي اسطوره در شعر م
سرشك، در اعماق ناپيـداي فرهنـگ و تمـدن    . قومي شعر م ـهاي ملّي   تجلّي اسطوره )الف

ناخودآگاه قـومي،  كه در روح  اند ـ ريشه دارد؛ چنان  ايراني ـ كه سالياني فراتر از تاريخ زيسته 
هاي مـبهم، رمزگونـه و نمـادين برجـاي مانـده، كـه وراي آن، شـكوه و         رسوباتي از روايت

سرشك از تبـار ايـن قـوم و از وارثـان     .م. افتخاري براي فرزندان خويش باقي گذاشته است
 ست كه با دانشي عميق و پيوندهاي ناگسستني سعي دارد آنها را گنجينة اساطير نياكان ايراني ا

اي، حيـات   هاي اسـطوره  سرشك، روايات و شخصيت. در شعر م. بازسازي و بازآفريني كند
  :گيرند، تا چون شمعي در تاريكي ظالم به خاموشي و فراموشي نگرايند خود را ازسر مي

  اينجا 
  از كالممقصود  

  .اي  بود، در ظالم تدبيرِ حمل مشعله
  )326/ هزاره(  
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تواند ناخودآگاه جمعي شاعر را بيدار كند و  ديوار مي به بسته حتّي يك كاشي قديمي نقش
انگيز ببرد؛ آنجا كه انعكاس عصارة فرهنگ و تمدن ايراني  او را به سفري دور و دراز و خيال

است و زماني به درازاي عهد زردشت و ماني تا حالج و پورياي ولي و مكاني به فراخنـاي  
  )21ـ  18/ هزاره. (كاشمر دارد نشابور و هري تا فرغانه و فرخار و سمرقند و

اساطير كهن ايراني مانند سياووش، بيـژن، كـاوه و درفـش كاويـاني، تهمـتن، كـاووس،       
بار ديگر در ذهن و شعر شاعري از اين نسل ... سيمرغ، زرتشت، اهورامزدا، ماني، افراسياب،

تجلّـي  سرشـك،  . شدن بيژن و روايـت سـياووش در شـعر م    داستان زنداني. يابند تبلور مي
ديگر كه خون جوانان ايـران را    اي است از جانب افراسيابي اوضاع جور و بيداد جانب تازه

  :ريزد محابا مي بي
  اي از اين حصار پير هرگوشه

  صد بيژن آزاده در بند است
  جوشد خون سياووش جوان در ساغر افراسياب پير مي

  .اش صد صبح پيوند است خوني كه هر قطره
  )125/آيينه(    

گيرد و يقين دارد عاقبت بهـار و   كارمي را در شعرش به 1»اسفندارمذ«سرشك، اسطورة . م
اسفندارمذ . معني اخالص و بردباري مقدس است به» اسفندارمذ«. بيداري از راه خواهد رسيد

. نشـيند  آيد و در انجمن آسماني در دست چپ او مي شمار ميبا نمادي زنانه، دختر اورمزد به
  )16: 1374آموزگار، . (بخشد زمين است، به چهارپايان چراگاه مي چون ايزد بانوي

  آيي و تو مي
  همراهت شميم و شرم شبگيران

  ها و لبخند جوانه
  رويند از تنوارة پيران كه مي    
  آيي و در باران رگباران تو مي

  صداي گرم و نرمانرمِ تو بر خاك
  سپيدارانِ عريان را 

  .به اسفندارمذ تبريك خواهد گفت  
  )413 ـ 414/آيينه (    

، اختر كاوياني و )كافيان، كاوان، گاوان(هاي درفش كابيان  صورت كه به«درفش كاويان، 
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علَم فريدون نيز آمده، بيرق معروف ايران از عهد قديم تا پايان دورة ساساني كـه بـه گفتـة    
. داننـد  يبيشتر روايات آن را منسوب به كاوه م. مورخين، هزار هزار سكة طال ارزش داشت

آهنگر، مردي كه به روايت شاهنامه و ساير منابع معتبر بر ضـحاك بيوراسـب شـوريد و آن    
اي كرد و خلق را به ياري خوانـد و   پوست كه آهنگران بر پيش پاي بسته دارند، بر سر نيزه

  ).192: 1368ياحقي، (» زير آورد به همت فريدون، ضحاك را از اريكة ستم به
  :گويد به اين اسطورة كهن و با زباني حماسي مي سرشك با دستاويز. م

  آهنگ سپاهم پيش                   
  تن صدهزاران گُرد رويين      
  با درفش كاويان جاودان پيروز  
  هاشان برگذشته از حرير ابر تيغ  
  سربه سر  روي زمين زير نگين من  
  )110/آيينه (          

كـاووس در بنـد ديـوان مازنـدران و     سرشك به روايت اسيرشدن . م: تهمتن و كاووس
كند؛ اما از سوي ديگـر، بـا اشـاره بـه روايـت مـرگ        شتافتن رستم براي نجات او اشاره مي

زنـد و اميـد    ناجوانمردانة رستم به حيلة برادرش شغاد، اين دو روايت را به هـم پيونـد مـي   
  :كند س بدل ميشدة ايراني را براي رسيدن قهرمان ملّي به يأ بندكشيده و طلسم جامعة به

  پاي در زنجير چون كاووس و يارانش  
  در طلسم جاودان از چارسو اينك اسيرانيم  
  تهمتن با رخش پنداري به ژرف چاه افتاده  
  وينك اينجا ما چو تصويري كه بر ديوار  
  آشناي خويش حيرانيم از درنگ غربت بي  
  )117/آيينه(               
هاي مختلفي  يرباز در شعر شاعران ايراني به گونهاي شگفت از د اين مرغ افسانه: سيمرغ

رساني  است؛ اما گويي از ياري متجلّي شده و در شعر شفيعي نيز بارها با زباني سمبليك آمده
  :و اعجاز او ديگر خبري نيست و روحية نااميدي سرتاسر فضاي جامعه را گرفته است

  ها، گفته بودي گاه سختي  
  اري خوانمت باري،ي پرِ تو در آتش اندازم به  
  ها اي برجانمانده در سياهي اينك اينجا شعله  
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  تا پرت در آتش اندازم  
  ياري خوانمت با چتر طاووسانِ مست آرزوي خويش و به  
  از نهانگاه ستيغ ابرپوش تيرة البرز  

  )115/آيينه( 
ديگر، ساية اين مرغ سعادت و مددرسان را حتي ماية شومي و بـدبختي    شاعر در جايي

  :كه عرصة زندگي را بر ديگران تنگ كرده است داند، طوري زحمت و سنگيني قوم مي و
  حاليا پر شده هر سو ز حضور سيمرغ  
  است زندگي بر همة مرغان تنگ آمده  
  نيز بر مردمِ شهر  
  و پر و پيكر سيمرغ شده لحظة فزاي  

  باشد آن روز چه روز مي: گويند همه مي
  يمرغكه دگرباره سوي قاف برآيد س  
  سراي برگي و تنگي به قحطي آورده و بي  
  )156/ هزاره(      

دهـد و از آنـان    را منـادا قـرار مـي   » زرتشت«و » اهورامزدا«سرشك، . م: مزدا و زردشت
  :گشايند و چراغي نو برافروزند اي  خواهد كه در اين تاريكي بيداد و جهانگير، دريچه مي

   2هان اي مزدا در اين شب ديرند  
  دريچة اجابت را  بگشاي  
  )142/آيينه(      
  ها در اين شب  
  روغني دارد چراغ ما كه از بي  
  شود  اش خشك مي فتيله      
  رود باال زهر سو مي 3و دود و بوي خنجيرش  
  بگو پير خرد زرتشت را يارا  
  چراغ ديگري از نو برافروزد      
  )29/هزاره(          

بنيانگذار آيين .) م276مقتول (پرفاتك، . شدن ماني صحنة فجيع كشته: ماني، مزدك
 او در دورة ساسانيان و در زمان پادشاهي شاپور اول، ادعاي پيامبري كرد. مانوي است
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پسـر  « ،  و مـزدك  )391: 1374محمـدي،  ( »سرانجام به فرمان بهرام اول كشته شد... 
ري ، نام مردي است كه در زمان قباد ساسـاني ادعـاي پيـامب   )فسا(بامداد از اهالي پسا 

سـرانجام يـك روز، خسـرو    . منزلـة اصـالحي در ديـن مـاني بـود      دين مزدك به. كرد
اين مناظره در . انوشيروان، مزدك و تمام پيروانش را به يك مناظرة مذهبي دعوت كرد

طور پنهاني محاصـره  باغ بزرگي برگزار شد كه قبأل سربازان مسلح انوشيروان آن را به
هاي موبدان ورزيدة ساسـاني مجـاب   ر مقابل استداللكه مزدكيان د زماني. كرده بودند

همراه مزدك از دم تيغ شدند، با شمشيرهاي آخته بر ايشان تاخته و همة مزدكيان را به
اند انوشيروان دستور داد همة مزدكيان را در همان باغ چون درخت از گفته. گذراندند

آزارد كه در شعر  ا ميچنان روح شاعر ر) 405 ـ  406همان، ص. (سر در زمين بكارند
  :آن را دقيقاً بازسازي كرده است

  گر ز نزديك همي ترسي بنگر از دور    
  پوست آكنده به كاه  
  اندر باد  
  شاپور روي دروازة جندي  
  پيكر ماني  
  زنديق بزرگ    
  آور زيبايي و نور آن پيام  
  )50/ هزاره (      
  4گرچه پس ناژوي واژونه  
  اش در آن حاشيه  
  مايد به نظرن مي          
  سار مرا پيكر مزدك و آن باغ نگون    

  )21/هزاره(                                                           
هاي دردناك تاريخ  اگرچه ديگر صحنه): اسكندر، تازيان و تاتار( قتل و غارت اقوام بيگانه

شـود، داسـتان    اعر مـي قوم ايراني همچون حملة اسكندر و قوم تازي موجب آزردن خاطر ش
اي دانست كه در سراسر فضاي شعر  ترين حادثه ترين و دردناك توان مهم بيداد قوم تاتار را مي

هاي ايـن قـوم در شـعر شـفيعي،      آشامي اشاره به خون. شود تلخي ياد مي سرشك از آن به. م
و برنا  زاي آن روزهاي قتل و غارت كودك طوري كه كابوس وحشت باالترين بسامد را دارد 
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سرشك  باشد، ظاهر . اين قوم كه باور م  و پير هنوز از پس ساليان دراز در ناخودآگاه جمعي
  :دارد هاي دردناكي وامي آشوبد و او را به ناله شود و ذهن شاعر را مي مي

  در بامداد رجعت تاتار
  ديوارهاي پست نشابور  

  هاي  بلند است تسليم نيزه
  .ونهاي خ اي فواره در هر كرانه

  ديگر در اين ديار
  گويا  
  خيل قلندران جوان را        
  .غير از شرابخانه پناهي نيست        

  )278 ـ 279/آيينه(
  ام امشب من خواب تاتاران وحشي ديده

  در مرزهاي خونيِ مهتاب
  بر بام اين سيالب

  )232/ آيينه(
  زان ساليان و روزان
  روزي كه خيلِ تاتار

  :ستدروازه را به آتش و خون ب  
  سوزان سال كتاب  
  با مرده باد آتش  
  .زنده  باد باد    
  )286 ـ 287/آيينه (      

  برفراز تودة خاكستر ايام
  شهر بند جاودان جاودان قرن

  گامخوار سم اسبان تتار و ترك
  ... .رهگذار اشتران تشنة تازي

  )116/آيينه(
در آثار يك  تلميح مركزي آن است كه. سرشك است. اين روايت، تلميح مركزي شعر م
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به عبارت ديگر، بسـامد تكـرار آن   . شود زند و تكرار مي شاعر خاص، تلميحي دايم دور مي
شناسـي، تلميحـات    از ديدگاه روان... تلميح در بين تلميحات ديگرش كامالً چشمگير است
هـا و   ها و نفـرت  طور غيرمستقيم عالقه مركزي با ناخودآگاه هر شاعر در ارتباط هستند و به

  ).29ـ  28: 1374محمدي، . (كنند هاي او را براي ما آشكار مي ها و نخواسته تخواس
  !آي  
  آن خشم فروخوردة قومت را! شاعر  
  !از نو بسراي                                       
  ).158/هزاره(                                      

سرشـك، لهجـة تاتـاري    . هـاي ديگـر، اشـاره بـه روايـت تاتـار در شـعر م        براي نمونه
، )456/آيينـه  (، بـا سـبزه نـاي گنـدم چنگيـز      .)228/آيينـه (،  خيمه قبايل تاتـار  )279/آيينه(

  ... .،)495/آيينه(وحش چنگيزي  باغ
  
  :پيامبران و اشاره به روايات آن تجلّي اسطورة )ب

اي ديرينه دارد تا جـايي كـه شـاعران     ان در شعر شاعران ايراني، سابقهاشاره به داستان پيامبر
سرآمد و بزرگي همچون رودكي، فردوسي، عنصري، خاقاني، نظامي، سنايي، عطار، مولوي، 

 .آورنـد  ها را در شـعر خـود مـي    سعدي، حافظ و ديگران، بنابه اغراض خاصي  اين داستان
  )54ـ  7: 1385پورنامداريان، (

اي تاريخي كه يك بار اتفاق افتاده و تمام شده باشد، نيسـت،   امبران، تنها حادثهداستان پي
شـود و نقـد حـال هسـتي      اي است كه در وجود هركسي در هر زمان تكرار مي بلكه حادثه
  ).97همان، ص . (انسان است

سرشك كه آشنايي عميقي با قصص قرآن كريم، تورات، انجيل و تفاسـير و روايـات   . م
است، طوري كه داسـتان آدم، نـوح، ابـراهيم،     رد، بهرة وافري از داستان انبيا گرفتهاسالمي دا

هركدام درخدمت مضـموني تـازه يـا آفـرينش تصـويري      ... عيسي، موسي، سليمان، خضر،
اند؛ براي مثال، با تصرّف در داسـتان خضـر    انگيز و يا بيان عواطف شاعرانه قرار گرفته خيال

كـران معرفـت و    آورد و شاعر در اين بحر بيرا مي» آب حيرت«، »آب حيوان«جاي  نبي، به
قـرار   قـارة بـي  «پي يـافتن   وجوي آب زندگاني، در  جاي جست حب الهي كه حيران شده، به

  :است» عشق
  قرارِ عشق جوي قارة بيودرجست            
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  اقليم هشتمين ملكوت هفتمين زمين  
  »ميرا«نما  توشة راه و قطب بي

  ...راني ت ميبرآب حير
  پيش از تو خضرها و سكندرها

  اند خيز اين بحر بوده خاشاك موج
  قرار عشق جوي قارة بي و در جست

  اند هايش بسيار سوده پارو به موج
  )194ـ  195/ هزاره(      

پيـامبر  «جـاي   در جاي ديگر نيز خضر را كه پيوندي ناگسستني با رنـگ سـبز دارد، بـه   
  :كند خطاب مي» اريپيامبر سرخ پوش صح«، »سبزپوش
  !پوش صحاري اي خضر سرخ              
  خاكستر خجستة ققنوسي  
  . بر اين گروه مرده بيفشان                    
  )294/آيينه(                             

هاي اين  ها و ناپاكي در شعر شفيعي، مضموني براي بيان پليدي) ع(تجلّي روايت هبوط آدم
  :ژآيين بوده است ي پست است كه از آغاز آفرينش، بنياد آن زشت و كدنياي ناهموار خاك

  غبارآلود و   
  زشت    
  آمد زمين    
  »آدم«در ديدة     
  .چو چشم خويشتن بگشود و رخسار زمين را ديد  

  )363/هزاره( 
شاعر براي گريز از «شود كه با آن  و ذبح فرزند، مضموني مي) ع(داستان حضرت ابراهيم

زاده از جـان انديشـمندش را     خودي، اضطراب دردناك هني و از خودبياين چرخة عقيم ذ
خواند، و با قاطعيت ابراهيم، در مسلخ عشق خنجر بر گلوگـاه   شهادتگاه كرداري پويا فرا مي

كشد و رهايي جان آزادش، بازيافت  شاعر نفس شكّاكش را مي. زند اين ضمير ترديدآلود مي
  ):231: 1378رشيديان، . (»خيزد ماهيت انساني خويش را برمي

  همچو آن پيامبر سپيدموي پير  
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  كشيد اي كه پور خويش را به قتلگاه مي لحظه  
  از دو سوي  
  اين دو بانگ را    
  شنيد به گوش مي      
  بانگ خاك سوي خويش و  
  بانگ پاك سوي خويش  
  هان چرا درنگ  
  با ضمير ناگزير خويش جنگ    
  )423 ـ 424/ آيينه(        

  ).35/هزاره(و سربريدن مرغان ) ع(ه داستان ابراهيمو نيز اشاره ب
جديـد در شـعر شـفيعي، بـراي بيـان      ) ع(و مسـيح ) ع(، نـوح )ع(اشاره به داستان سليمان

تواند ديگـر آن سـليمان نبـي     سرشك مي. هاي م سليمان جديد در سروده. مضاميني تازه است
ها  نيان تخت و رختش را موريانهنباشد، بلكه اشاره به حاكميت مستبدانة رژيم سابق باشد كه ب

  :پندارد كه جاودانه پابرجا است اند اما او هنوز با ظلم و بيداد در خيال خويش، مي خورده
  تر شدم نزديك  
  ديدم عصا و تخت سليمان را  
  ها كه موريانه      

  اند، اما هنوز او، از پايه خورده
  با هيبت و مهابت خود ايستاده بود،

  ست باور نداشتند كه مرده        زيراكه مردمان       
  ست  در انتظارش بادي    و پيكر و سريرش   

  )400/ آيينه(                                                                   
در شعر شفيعي، سليمان اسطوره نيست، بلكه اسطوره مردي است فراتـر از تـاريخ كـه    

  :شود دمي سرخ مي شود و نماد سپيده و سرخ مياي شكافته  اش در صفير گلوله پيشاني
  آنگاه  
  ها از كار اوفتادند اي كه ساعت در لحظه  
  ها به روي سپيدارها و سيره  
  :گفتند      
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  »كوب شد اينجا تاريخ ميخ«  
  ديدم كه در صفير گلوله  
  دم را مردي سپيده            
  كشيد بر دوش مي               
  اش شكسته و خونش پيشاني  
  اشيده در فلقپ      

  )406/ آيينه(
اي  توانـد دسـتماية بـاور و انديشـه     سرشـك مـي  . داستان پيامبران ديگر نيـز در شـعر م  

اي معكوس با آنچه سابقه دارد، باشد؛ براي مثال، كشتي نوح پر از موش  پارادوكسي و نتيجه
  و عيسـيِ ) 120/هـزاره (و مار صحرايي است و در آن جايي براي كبـوتر و قنـاري نيسـت    

و ) 288/آيينـه (بخشـد   اي دروغين است كه بيمارهاي ساختگي را شفا مـي  جديد شفادهنده
همة معجزة خضر يك بهار عاريتي و سرسبزي دروغين است كه از دور بر تنة خشك و پير 

وب نيـز در شـعر شـفيعي بازتـابي      ). 360/آيينه(كند  سپيدار، سبز جلوه مي اشاره به صبر ايـ
ل در ايـن دوران اسـت كـه       ديگرگونه با جنبة طنز  و ريشخندي به ثمـرة شـكيبايي و تحمـ

شـود و چيـزي جـز مشـت      وار پوسيده و تباه مي درنهايت همة جسم و جان صبوران ايوب
  :ماند كرمي برجا نمي

  اين بار هم، ناآگاه  
  زرين ملخ باريد    
  آري،  
  اما نه بر ايوب  
  بر مشت كرمي در كنار راه    

  ل و هفت ماه و هفته و ساعتزيرا كه بعد از هفت سا
  چندان كه هفت اندام خود را جست،

  !ديد اي دريغا
  :هيچ پيدا نيست    
  يعني،

  .انبوهي از كرم است و ايوبي در آنجا نيست
  )368ـ  369/ هزاره( 
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  عرفانيهاي  تجلّي اسطورة شخصيت )ج
هـاي   يتاي حـاكم اسـت كـه شخصـ     جويانـه  گرايانـه و آرمـان   سرشك، بينش واقع. در شعر م
هـا در شـعر شـفيعي     اين شخصـيت . آفرينند هاي آن را مي ـ عرفاني، حماسه  اي مذهبي اسطوره

هـاي كامـل و    دلبستگي عميق شاعر به فرهنگ اسالمي و عشـق بـه انسـان   . دارند بسامد بااليي 
وارستة اين ميدان تا جايي است كه شاعر با تقدس بخشيدن بـه روايـت آنهـا، شـعرهايي نـاب      

اش و بـا فرهنـگ    در ايـن لحظـه، ايـران در جانـب اسـالمي     : گويـد  خود شـاعر مـي   .سازد مي
اش و هـزاران   اهللا حروفي تبريـزي  اش و با فضل القضات و حلّاج و سهرودي اش با عين اسالمي

تـر اسـت از ايـران     خـان و دهخـدايش بسـيار مقـدس     هزار ديگرش بيا تا خيابـاني و كوچـك  
زند و در آن جانب هـم، آن قسـمتي را    بر دريا تازيانه ميهوخشتره و كوروش كبير و مردي كه 

دوست دارم كه در دورة اسالمي حيات خود را استمرار داده مثل سياووش و رستم و نه آنها كه 
  )11/، مقدمه12: تا كدكني، بي  شفيعي( »اند در آورده هاي احتماالً موهوم سربه نوشته ازميان سنگ

ست كه در سرتاسـر ادبيـات    هايي ا ، يكي از اسطوره»قاناالح«شهادت حالج و سرود سرخ 
  :كند سرشك  آن را مضمون شعري سرخ مي. م. فارسي بازتاب زيبايي يافته است

  در آينه، دوباره، نمايان شد                
  با ابر گيسوانش در باد  
  »اناالحق«باز آن سرود سرخ   
  ورد زبان اوست  
  تو در نماز عشق چه خواندي؟  
  هاست سال كه      
  هاي پير باالي دار رفتي و اين شحنه  
  ات هنوز از مرده            
  كنند پرهيز مي                
  خاكستر تو را باد سحرگاهان  
  هرجا كه برد   
  .مردي زخاك روييد    

    )275/آيينه(    
گويا شاعر ارادتي به اين عارف شـهيد دارد كـه همچـون رنـدي نيشـابوري نـام او را در       

  :آورد ناب مستي و شعر مي هاي لحظه
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  نام تو را به رمز  
  رندان سينه چاك نشابور    
  هاي مستي در لحظه    
  مستي و راستي       
  آهسته زير لب    
  .كنند تكرار مي      

  )276/ آيينه(
گزيند و با مرگي  القضات همداني است كه راه عشق را برمي از ديگر عارفان شهيد، عين
  :گويد ستايد و مي سرشك او را مي. م .زند سرخ سرنوشت خود را رقم مي

  از همدان تا صليب راه تو چون بود؟ـ                      
  ...مركب معراج مرد جوشش خون بود ـ      

  من نه به خود رفتم آن مسير كه عشقم ـ    
  .از همدان تا صليب، راهنمون بود     
  )488/آيينه(      

  :و
  مرا آتشي بايد و بوريايي  
  در زير هفت آسمان هم نگنجد كه اين كفر  
  بر ابليس جا تنگ گشته است آنجا  
  )487/آيينه (      

  :گويد الدين سهروردي مي و در سوگ شهاب
  تو،  
  چنان ظالم، در ظالمي آن  
  هاي تكرارِ تهي، ها را از پليدي واژه  
  .شستي با نور مي      
  )504/آيينه(        
قرن هشتم و اوايل قرن نهم، يكي ديگـر   گذار مكتب حروفيه در پايه: اهللا استرآبادي فضل

نظام «كوشد كه با  سرايد و مي است كه شفيعي برايش شعري مي  اي هاي اسطوره از شخصيت
  :به روز پيوند زند 5او در بازي عشق، روزبهان بقلي را» نوحروفيِ
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  »نظام نوحروفم«وجوي  به جست  
  و وزني      
  كه روز و روزبهان را كنار يكديگر  

  .و طاسين عشق بسرايم مديح گويم
  )493/آيينه(           

اي و با كالمي فـاخر، او   سرايد و در فضايي اسطوره اي براي دهخدا مي سرشك مرثيه. م
  :خواند ، مي»شكافد كرگدني كه آسمان شب را مي«را 

  در آن سپيدة ناپايدار  
  تو مثل كرگدن  
  از بيشه پا برون هشتي    
  و آسمانة شب را  
   چو آسمان سحر    
  شكافتي و      
  .سويي سوي بي شكفتي به      
  )474/آيينه(                  

الملـك ـ وزيـر دانشـمند دورة سـلجوقي و نويسـندة كتـاب         سرشك به خواجه نظام. م
  :بخشد اي به آن نمي كند، اما جنبة اسطوره نامه ـ نيز اشاره مي سياست

  ببين كه صف بستند 
  الملك هزار خواجه نظام
  ههزار خواجه اخت
  و بر لب هريك
  )495/آيينه... (هزار واژه اخته

  
  هاي جهاني و فراملّي  تجلي اسطوره )د
اي جهـاني   سرشك، ديدي جهاني و كلّي به شعر و ادبيات دارد و در شعر او نيز اسـطوره .م

اي در شعر  زمين كه سابقه هايي خارج از مرزهاي ايران ها و قهرمان شخصيت: شود يافت مي
گوارا ـ انقالبي و مبارز معروف آرژانتيني ـ كه سرانجام در ميدان    همچون چه پارسي ندارند،

  :نبرد، در جريان مبارزات چريكي بوليوي كشته شد
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  امشب در خيمة مجنونِ دلتنگ كدامين دشت  
  بر توسني ديگر 

  »گوارايي«براي مرگ شيرين                  
  .بندند يزين و يراق م                               

  )323/ آيينه(                                                   
گور ـ فيلسـوف نامـدار آلمـاني ـ       ير ـ كه  سرشك كه تناسب روحي عميقي با كي. م    

  :گويد فهمد، با بياني زيبا در جواب او مي يابد و زبان فكر و انديشة او را مي مي
  اين صداي كيست؟  
  اين صدا  
  كه خاك را به خون و              
  الله  خاره را  به      
  كند بدل مي        
  اين صداي سحر و كيمياي كيست؟  
  )425/آيينه(           

  
    اي شاعران بزرگ تجلّي اسطوره )هـ
. در تكامل شعر م. تأثير از شاعران گذشتة خود نيست شك، ذهنيت هيچ شاعر بزرگي، بي بي

تأثير زيـادي  ... خيام، حافظ، فردوسي، سعدي، رودكي، سرشك نيز شاعران بزرگي همچون
ناپـذير بـا    اي عميق و گسست عالوه شفيعي از معدود شاعراني است كه رابطه به. اند گذاشته

توان گفت كـه دركـي كـه     يقين مي به. شعر پارسي داشته، كه به دركي وسيع انجاميده است
غالمحسين يوسفي در . بديل است د بيشفيعي از شاعران پيشين خود دارد، درميان زمانة خو

سرشـك از زبـان و ادب فارسـي    . به آن ماية فراوانـي كـه م  «: گويد كتاب چشمة روشن مي
نظير است و  اندوخته دارد و از اين حيث درميان شاعران نسل خويش، خاصه نوگرايان، كم

بـه او ارزانـي   اي را  نيز انس وي با زبان دري ـ زبان ديرين مردم خراسان ـ چنـين توانـايي    
  )784: 1383يوسفي، . (داشته است

الي شعر شـفيعي اقتبـاس و تضـمين شـده،      عالوه بر اينكه ابياتي از اين شاعران در البه
عقايدي همچون رندي حافظ، شك خيام و عشق و سادگي سعدي، ديد حماسي فردوسي، 

. كـرده اسـت   همه در شعر و باور شفيعي يكجا رسوخ...  قناعت و عزّت نفس ناصرخسرو،
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ورزد و در برخي از اشعار خود از آنها نام برده يا شـعري بـه آنـان     شفيعي به آنان عشق مي
  :تقديم كرده است

  كتاب هستي، اين كتيبة خيام  
  كتاب هستي، اين سرود  فردوسي  

  كتاب هستي، اين سماع موالنا
  كتاب هستي، اين ترانة حافظ

  6)69/هزاره(    
  
  گيري نتيجه

است كه عصارة فرهنگ و  ها، باورها و رؤياهاي جمعي قوم ايراني عر اسطورهشعر شفيعي، ش
ـ تمدن ايراني  اسالمي را دربر دارد و اين حاكي از آگاهي عميق شاعر و پيوند تنگاتنگ بـا   ـ
هاي پاك و وارسته درطول تاريخ يا فراتر از آن، در شعر شـفيعي   تقدس انسان. نياكان است

ورزد و با عاطفه و خيال خود تصـويري   شاعر به آنان عشق مي. است اي يافته تجلّي اسطوره
اي، بـه بيـان    هـاي اسـطوره   آفريند؛ گاهي نيز ضمن بازگوكردن روايت اي از آنان مي اسطوره

هاي بارز  گي پردازد كه همة آنها از ويژ مفاهيم يا توصيف اوضاع و احوال مورد نظر خود مي
  .و فضيلت شعر شفيعي است

مثابة هنر براي اشاره به اسـاطير   ايان ذكر اين مطلب ضروري است كه در شعر بهاما در پ
هاي تاريخي، شاعر نبايد  به توصيف دقيق و شرح همة جزئيات بپردازد؛ بلكـه   و نيز روايت

ديگـر اينكـه   . اي هنري به آن كـافي اسـت   با مدد از حافظة كلّي و ناخودآگاه جمعي، اشاره
شود  پردازد و آنقدر متأثر مي ها مي به بازآفريني تصويري اسطورهبسياري از شعرهاي شفيعي 

  .برد شناسي را ازياد مي انجامد و شاعر فاصلة هنري يا زيبايي هاي  ديگري مي كه به تداعي
  
  نوشت پي

، در پهلـوي سـپندارمت كـه در فارسـي     )sepenta armaiti(در اوستا سـپند آرمئيتـي   : اسفندارمذ .1
فروتنـي،  (و آرمئيـدي  ) مقـدس (گوييم، مركب است از دو جـز سـپنت   ) اسفندارامذ(سپندارمذ 
سپندارمذ در . ترجمه شده است» خرد كامل«و در پهلوي به » زمين«، در اوستا به معني )فداكاري

عالم مظهر محبت و بردباري و تواضع اهورامزدا است و در عالم جسماني فرشتة موكل بر زمـين  
بـه ايـن مناسـبت او را مؤنـث و دختـر اهـورامزدا       . ردوستهاي درستكار و عفيف و شوه و زن
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به اين جهت، هـركس  . او موظف است زمين را خرّم و آبادان و پاك و بارور نگه دارد. اند دانسته
 )104: 1368ياحقي، . (»خشنودي سپندارمذ را فراهم كرده است. به كشت و كار و آباداني بپردازد

 ).ذيل مدخل: 1381انوري، (» ديرپا، بادوام، طوالني«به معناي اي قديمي است  ديرنده؛ واژه: ديرند .2
همان، ( »شود بوي تندي را كه از سوختن چيزي بلند مي«معناي  اي قديمي است و به واژه: خنجيز .3

 ).ذيل مدخل
و » وارونـه «و واژونـه تلفـظّ قـديمي    » كـاج  «به معناي ) ناژ(= كاج وارونه؛ ناژور: ناژوي واژونه .4

 ).همان، ذيل مدخل(است » واژگون«
وي در تفسير و حديث و فقه و عرفـان و علـوم   . شيخ شطاح، از عارفان بزرگ قرن ششم است .5

وي در  آرامگاه. سال در جامع عتيق شيراز صرف وعظ و تذكير كرد 50قرآني استاد بود و مدت 
 .محلة باالكفت شيراز است

، )308/هزاره( ، شهيد بلخي)69/زارهه( ، فردوسي)364ـ   68/هزاره(هاي ديگر، رودكي  براي نمونه .6
 ، مولـوي )325 -  323 - 118 - 69/هـزاره ( ، خيـام )156/هـزاره ( ، فرخي)394/آيينه( ناصر خسرو

 - 472 - 302 - 289 - 286آيينـه  ( ، حـافظ )384/؛ آيينـه 322،443/هزاره( ، سعدي)69 - 18/هزاره(
 ... .و )118 - 69 - 52 - 31/ ؛ هزاره508 -  495
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