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  چكيده
ــان، چرخــة هســتي را زمــاني دوازده  انــد و ايــن دانســتههزارســاله مــيدر گذشــته ايراني

كردند؛ در آغاز، جهان روشني و تيرگي از هم  هزارسال را به چهار بخش تقسيم مي دوازده
اهريمنان به سرزمين روشني تاختند و آن را به تباهي كشيدند و نيكي را جدا بود تا اينكه، 

با بدي درآميختند. در دورة پاياني، قرار است كه آفـرينش دوبـاره بـه سـمت پـالودگي و      
پيراستگي برود و آلودگي و بدي از دنيا رخت بربندد. باور به اين چرخة چندهزارساله در 

قي مانـده و بازتـاب ايـن اعتقـاد را در آثـار شـاعران و       ذهن و ضمير ناخودآگاه ايرانيان با
 – 1379توان ديد. از جملة اين شاعران، احمد شاملو (هاي مختلف مينويسندگان به شكل

هـاي  ) هم گاهي در اشعارشـان، بـه مناسـبت   1307 - 1369) و مهدي اخوان ثالث (1304
اي نيك اخوان نيز به گذشتهدهند. شاملو و مختلف، اعتقاد خود را به اين چرخه، نشان مي

اي كـه در آن بـدي   كه در آن بدي و آلودگي وجود نداشت، معتقدند و همچنين به آينـده 
نالنـد و در  اند. آنان از حال تكراري ميوجود ندارد و همه چيز خوبي است، چشم دوخته
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بـا هـم   هزارسالة دوم كه هنوز نيكي و بدي  خوبي هستند؛ در دورة سه انتظار آن آيندة همه
آميخته نشده، گذشته، نيك است. اين امر، در ذهن شاعران رسوخ كـرده و بـر زبـان آنـان     

اند و دنيا خاكستري شده، هزارسالة سوم كه بدي و نيكي درآميخته شود؛ دورة سه جاري مي
اي نيـك و پـالوده از هرگونـه     زمان و زبانِ حالِ شعرِ شاملو و اخوان است و اميد به آينده

هزارساله است كه از ناخودآگاه شاعران بر زبان  زارسالة پاياني اين چرخة دوازدههبدي، سه
توصيفي، بازتاب باورهـا و اعتقـادات   ـ  شود. در اين تحقيق، به شيوة تحليليآنان جاري مي

اي، بررسي شده و نشان داده شده است كه در برخي مـوارد،  شاملو به اين چرخة اسطوره
بابل و اخوان تحت تأثير اساطير ايراني است؛ در برخي موارد نيز  شاملو تحت تأثير اساطير

هـاي   اند، و در مواردي نيـز اسـطوره   زمين ايِ مشرق هر دو تحت تأثير فضاي ذهنِ اسطوره
   حاكم بر ذهن آنها جهاني است و متعلّق به هيچ قوميت و ملّيتي نيست.

سـاطيري، احمـد شـاملو، مهـدي     : شعر معاصرفارسي، بينش اساطيري، زمان اها كليدواژه
  اخوان ثالث.

  
  مهمقد. 1

هـا   گذرد، از سه راه گذشته است؛ يكـي از آن راه  آدمي، از ديرباز، براي درك آنچه بر او مي
رساند، ديگري تمسك به قوة عقل است  وي را به نتيجة مطلوب مي  تجربه است كه آزمايش

شهود، مابين اسـطوره، ديـن، عرفـان و    و راه ديگر كشف و شهود در عالم. حوزة كشف و 
ترين راه شناخت عالم براي بشر بوده كه امروزه نيز  شعر مشترك است. كشف و شهود، كهن

همچنان مورد استفادة اوست. در واقع، كشف و شهود متعلّق اسـت بـه دوران پيشـامنطقي    
ست كه از مردمان شناختي ااي و جهاناگر پذيرفته باشيم كه اسطوره، دبستاني انديشه«بشر. 

بيني ديگري فروتر ايم كه ارزش فرهنگي آن از هيچ جهاناست، پذيرفتهكهن به يادگار مانده
بيني ديگري، كوشـيده  اي نيز آدمي، مانند هر جهانبيني اسطورهتواند بود؛ زيرا در جهاننمي

به ياري  هاي بنيادين خويش دربارة جهان و انسان پاسخي درخور بدهد واست تا به پرسش
ان نيرومنـد، اثرگـذار و پايـا    بينـي آنچنـ  آن رازهاي هستي را بگشايد و بازنمايد... اين جهان

اي بر ذهن و روان مردمان چيرگـي دارد، بـا آنكـه در بـرون     است كه هنوز نيز به گونه بوده
اي، ديري است كه بـه پايـان آمـده اسـت و چگـونگي      كه روزگار اسطورهشود انگاشته مي
  ).6: 1372(كزّازي، » اي و باستاني نيست.مي به جهان ديگر نگرشي اسطورهنگرش آد

شعر معاصر ادامة روند طبيعي شعر فارسي است. اين روند طبيعي، مبتني است بر رشـد  
سره، از گذشـتة خـود دور شـده باشـد؛ بلكـه شـعر        و تعالي. اين بدان معني نيست كه، يك
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هـاي ادبـي    ادبي پيش از خود دارد. در ميان سـنت معاصر، ارتباطي مستمر و پايدار با سنت 
حماسي، جايگاهي ويژه دارد و شاعر معاصر، نيـز، در  ـ  اي گذشتة ادب فارسي، ادب اسطوره

ادامة همان سنت، گاه، تحـت تـأثير آن اسـت. ايـن تصـور كـه ادب معاصـر فاقـد بيـنش          
كنـد كـه:   ه مـي درستي بـه ايـن مسـأله اشـار    ست، تصوري غلط است. ياحقّي به اي اسطوره

گـذارد و  ماند به خودآگاه هنرمند قدم مياسطوره وقتي مدتي در ناخودآگاه جمعي باقي مي«
آيـد در  شود و تفاوت اين دو چنان كـه از همـين جملـه نيـز برمـي     نوعي تمثيل بدل ميبه 

ها باشد. در شعر امروز بسياري از اين تمثيلاسطوره مي» ناخودآگاهيِ«تمثيل و » خودآگاهيِ«
 هاي بيگانة ديگـر بـه  از فرهنگ ملّي ايران، و برخي از فرهنگ سامي و اندكي هم از فرهنگ

ويژه هند و يونان و روم باستان به عاريه گرفته شده است و البتّه تمامي آنها كاربرد و جهتي 
امروزين يافته است. از اين رو بايد گفت كه اساطير، مـا را بـا فرهنـگ گذشـتة خـويش از      

). 799: 1355(يـاحقّي،  ». بينـد يكسو و با حاصل تجربيات بشريت از سوي ديگر مرتبط مي
انـد. ايـن دو، گذشـته از بهـره      گنج وان ثالث، نيز در همين تعريف و توضيح ميشاملو و اخ

ساخت فكري خود،  هاي حماسي، در ژرف هاي زباني و استفاده از شخصيت بردن از ويژگي
هاي اين  ترين نشانه تحت تأثير مفهوم زمان در بينش اساطيري هستند. در ادامه برخي از مهم

  خوانيم. امر را مي
ق در پي تبيين تأثيرپذيري شاملو و اخوان ثالث از  دو جريان متفاوت اساطيري اين تحقي

است. دليل انتخاب اين دو شاعر براي مقايسه با يكديگر، از منظر زمان اساطيري همين نكته 
ي بـه آنهـا نشـان مـي      داد؛  باشد كه شاملو بيشتر تحت تأثير اساطير بابلي بود و عالقة خاصـ

كنـد. در   گامش به نثر خود، اين عالقه را تا حدودي براي ما آشكار مي برگردانِ ترجمه گيل
عوض، اخوان ثالث عالقه فراواني به اساطير ايراني و زردشتي داشت و زندگي شخصـي و  

هـاي زيـر   آثار او، خود گواهي حاضر بر اين ادعا هستند. اين پژوهش در پي پاسخ به سؤال
  است:
  گرايش دارند؟ "زمان اساطيري"به چرا شاملو و اخوان، در اشعاشان  ـ
  در اشعار شاملو و اخوان چگونه است؟ "زمان اساطيري"بازتاب   ـ
 ناخودآگاه جمعي چه تأثيري بر ذهن و زبان شاملو و اخوان ثالث داشته است؟ ـ

  
  پيشينة تحقيق. 2
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هـاي زيـادي در ايـن     مطالعه برپاية بررسي زمان اساطيري، امري ناشناخته است و پـژوهش 
بيــنش «) در فصــلي از كتــابش بــا عنــوان 1393در دســترس نيســت. شــايگان ( خصــوص
گيـري   همت گماشته است. وي با بهره» زمان اساطيري«، به بررسي ابعاد مختلف »اساطيري

  اي را مشخص كرده است. از منابع غربي، معنا و مفهوم زمان اسطوره
پـس از  » شـعر معاصـر  بينش اسـاطيري در  «) نيز در پژوهشي با عنوان 1370رشيديان (

اي كوتاه در خصوص بينش اسـاطيري، مصـاديق آن را در شـعر شـاعراني برجسـتة       مقدمه
زده » زمـان اسـاطيري  «معاصر برشمرده است. وي در خالل مباحث، گريـزي بـه مفهـوم و    

است؛ اما چون بحث او متمركز بر زمان نيست، در نهايت، شاهد روشن شدن ابعاد مختلف 
  نيستيم.» يريزمان اساط«مفهوم 

) به مفهوم زمان اساطيري و زمان فلسفي پرداخته است. وي به اجمـال،  1395ضيمران (
  اما دقيق، سير تطور مفهوم زمان، از تلقي دوراني تا خطّي را بررسي كرده است.

) در خالل بررسي اسطورة زال، به تفصيل، به بررسي سـوال دانايـان از   1379مختاري (
دانايان از زال در مورد زمان است. مختاري در اين مقاله، مفهوم زمان  پردازد. پرسش زال مي

  دهد. در ايران باستان را به تفصيل توضيح مي
) نيز به تلقي ايرانيان از آفرينش آغازين و تقسيم زمان در گذشته، پرداخته 1380كزّازي (

، خصوصيات است. وي با بر شمردن سه دورة بندهشن، گوميچِشن و ويچارِشن، به تفصيل
  دهد.  هر دوره را توضيح مي

شناسي زمان در نظم و نثر فارسي نوشته شده است؛ از  چندين مقاله نيز در حوزة روايت
؛ و همچنين مقالة »زمان، روايت، ابديت در شعر حافظ«جمله مقالة عليرضا نيكويي با عنوان: 

در اين ميان، بايـد بـه   ». نيهاي زمان و مكان در قصص قرآ مؤلّفه«ابوالفضل حري با عنوان: 
بررسي تطبيقي مفهوم زمـان در شـعر   «پور با عنوان:  نامة كارشناسي ارشد زليخا حاجي پايان

  هم اشاره كرد.» شاملو و آدونيس
- )، بخش1375» (مقدس و نامقدس«) و 1393» (اسطوره بازگشت جاودانه«الياده نيز در 

ادهـاي آن اختصـاص داده اسـت. همچنـين     هايي را به بررسي زمان و مكان اساطيري و نم
نوشتة مينـا آقـانبي   » زبان تصويري: زمان و مكان اساطيري و نمادهاي آن«اي با عنوان: مقاله

  ) در كتاب ماه هنر منتشر شده است. 1388قلهكي (
شناسـي   )، در مقاالتي جداگانه، بر اين باورند كه اسـطوره 1391) و فرزانه (1379اميني (

اسالمي همچـون  ـ  هاي ايراني حداقل، دو جنبه دارد. احمد شاملو از اسطوره در شعر شاملو،
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هاي ديگر ملل، بهره برده است. از طرف ديگر، شاعر، خود دست به خلق اسـطوره   اسطوره
زند. در اين مقاالت آمده است كه اسطورة انسان و عشق دو موردي است كـه شـاملو از    مي
ال، در هيچ يك از اين مقاالت گفتـه نشـده اسـت كـه     ها اسطوره ساخته است. با اين ح آن

زند. در اين شرايط اسـت كـه    شاملو تحت تأثير بينش اساطيري، دست به خلق اسطوره مي
    سازي بسيار فراتر از مواردي است كه در اين مقاالت ذكر شده است. اسطوره

اميد (مهدي اخـوان  هاي م. نااميدي«مقاالتي با عنوان:  ) در سلسله1388محمد ميرزايي (
هـاي اخـوان ثالـث پرداختـه اسـت.      به بررسي عوامل گونـاگونِ مـؤثّر در نااميـدي   » ثالث)

األسـطوره و تجلّياتهـا فـي شـعر أخـوان      «اي با عنوان: ) در مقاله1390محمدجعفر ورزي (
اي (از جمله: رستم، زال، سهراب، آرش و...) در شـعر  ، به ذكر تجلّي چند نام اسطوره»ثالث

تغيير جايگـاه  «اي با عنوان ) هم در مقاله1398اخوان پرداخته است. مسعود جعفري جزي (
هـاي اخـوان و   ، مباحث مهمي دربارة روحيات و و انديشـه )»10شاعران در تاريخ ادبيات (

انـد.  هـاي وي بـوده، مطـرح كـرده    گراييهمچنين سبك زندگي وي كه متأثّر از نتايج آرمان
هاي مهدي  خوانش حماسة نو در عاشقانه«اي با عنوان  زاده، در مقاله يمعصومي و اوجاق عل

، در پي بررسي تأثير اخوان ثالث از شاهنامه هستند. نويسندگان در اين مقاله، به »اخوان ثالث
هاي مختلف زباني كه ميـان شـاهنامه و آثـار اخـوان ثالـث برقـرار اسـت،         تفصيل، شباهت

  اند.  يشگاني شاهنامه و آثار اخوان ثالث نپراختهاند؛ اما به شباهت اند برشمرده
  

  )Circular Time(اي  اي يا چرخه زمان اسطوره. 3
بـه  «هـاي بـدوي    اي انسان بدوي است. انسـان  زمان، مفهومي بسيار مهم در انديشة اسطوره

جاي اينكه زمان را مدتي متجانس، متشكل از لحظات مساوي و قابل تقسيم در نظر بياورند 
را براساس نظام توالي تصور كنند، بر عكس بدان صفات و خصايص دروني و كيفـي  و آن 
). دوراني بودن زمان در بينش اساطيري، به انسـان بـدوي   129: 1393(شايگان، ». بخشد مي

دهد كه آغازي نو و آفرينشي تازه را محتمل بدانـد و بـدين واسـطه، پـاك      اين امكان را مي
  ).24: 1378پور،  د و جاودانگي نيز ميسر شود (اسماعيلپذير باش شدن گناهان امكان

هاي مهم  دادند تا جايي كه يكي از اسطوره ايرانيان نيز به اين مسأله بسيار توجه نشان مي
) بود. زروان، ايزد زمان است كه سرشتي جاودانه و zorvan» (زروان«در بينش اساطيري آنها 

: 1395پرود (سـعادت،   زد و اهريمن را در بطن خود ميدوگانه دارد و دو برادر توأمان اورم
ايرانيان كهن چرخـة هسـتي را زمـاني    «). انديشيدن به مفهوم زمان منجر به آن شد كه 393
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اند... به همان سان كـه هـر سـال چهـار بخـش (فصـل) دارد، در       دانستههزارساله ميدوازده
شـود، هـر دوره    ر دوره بخـش مـي  هزارساله به چهـا اي نيز زمان دوازدهگاهشماري اسطوره

(بالقوه) است و » در توان«هزارة نخستين كه هر چيز  پايد. آفرينش پس از سههزارسال مي سه
  گذرد:هنوز به كردار آورده نشده است، از سه دورة جدا از يكديگر مي

 آفرينش نخستين؛»: بندهشن. «1

 آميزش؛»: گوميچِشن. «2

  جدايي. »: ويچارِشن. «3
از هم جدا بود و سرزمين فروغ از نيمروز (جنوب) بـه سـرزمين    آغاز، نيكي و بديدر 

رسيد. روزگاري نيروهاي تاريكي، ديوان به ساالري اهريمن، به سرزمين روشـني  تيرگي مي
بارترين فاجعة آفرينش رخ ترين و زيانتاختند و آن را به تباهي كشيدند. بدين سان شگرف

ت؛ جهان هنوز در گوميچِشن اسـت... ايـن كشـمكش، بـي هـيچ      داد؛ نيكي با بدي درآميخ
پايد تا پيروزي فرجامين، تا يكسره شـدن كـار در آفـرينش آميختـه، تـا      سستي و درنگ مي

؛ تا آن زمان كه ايران، توران را در هم كوبد و از كار و كـوش و تـوان و تـوش    »ويچارِشن«
  ).17: 1376(كزّازي، » ر افگندبيندازد؛ تا كيخسروي برآيد و افراسياب را از پاي د

 

  شعر شاملو و اخوان هاي زمان اساطيري در برخي از نشانه. 5
  انتظار 1.5

شود، در ناخودآگاه خورد و اهورامزدا پيروز ميانتظار رسيدن روزي كه اهريمن شكست مي
ز شـود. يكـي ا  ايرانيان و خاصه، شاعران ايراني رسوخ كرده است و در شعر آنها متجلّي مي

مفاهيم پرتكرار در شعر احمد شاملو كه بر آمده از بينش اسـاطيري اوسـت، مفهـوم انتظـار     
بيند و به تبع نوشـوندگي و   اي، زمان را دوراني مي است. شاملو، همچون يك انسان اسطوره

  انتظار شروعي نو آميخته است با ذهن و زبان وي. 
برخاسته از ناخودآگاه جمعي ايرانيان شود و اين در شعر شاملو، فراوان ديده مي» انتظار«

است كه مفهوم انتظار براي ظهور منجي، در فرهنگشان رسوخ كرده است. ظهور اهـورامزدا  
هزارة پاياني در آئين زرواني و ظهـور سوشـيانس در آئـين زردشـت و حتـي ظهـور       در سه

- ان و بـه هـا در بـاور ايرانيـ   پهلواناني چون گرشاسب در آخر زمان بـراي نـابودكردن بـدي   
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ر خود را شاعرانه خصوص شاعران ايراني هميشه وجود داشته است. شاملو هم فراوان انتظا
  بيان كرده است:

  
  در انتظار بازپسين روزم
  پيچم وز قول رفته، روي نمي

  ).19: 1372(شاملو، 

هيچ شك و ترديدي، مفهوم انتظار، با آمدن روزهاي خوش گره خورده است. شاعر،  بي
ايي است كه دنياي آرماني وي محقق شود. از آنجا كه انسان اساطيري، نمونه و منتظر روزه

الگوي خود را از گذشتة طاليي وام گرفته است، همواره انتظار وي، انتظار بازگشت روزگار 
، كـه مفهـوم انتظـار را بـه ذهـن      »افقِ روشن«طاليي است. شاملو در شعري ديگر با عنوان 

  ر روزي خوب را چنين به تصوير كشيده است:كند، انتظا مخاطب منتقل مي
  روزي ما دوباره كبوترهايمان را پيدا خواهيم كرد

  ..و مهرباني دست زيبايي را خواهد گرفت
  كه معناي هر سخن دوست داشتن استروزي 

  خاطر آخرين حرف دنبال سخن نگرديتا تو به 
  روزي كه آهنگ هر حرف، زندگي است

  نجِ جست و جوي قافيه نبرمشعر، رتا من به خاطرِ آخرين 
  ست يي روزي كه هر لب ترانه

  تا كمترين سرود، بوسه باشد
  كه تو بيايي، براي هميشه بيايي روزي

  و مهرباني با زيبايي يكسان شود
  كشمو من آن روز را انتظار مي

  حتي روزي
  كه ديگر
  نباشم

  ).61 - 63(همان: 
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روزهـاي خـوش   » دوبـاره «منتظر اسـت كـه   وار،  بينيد كه شاعر به تأثير از زمان دايره مي
تـوان  دارد و پررنگيِ انتظار را در اشعار او مي» ترديد«گذشته تكرار شود. وي، شعري با نام 

او را به رؤيـاي بخـارآلود و   «وضوح مشاهده كرد. انتظار يك رهايي. رهايي توسط آنكه به 
بينـيم كـه    ) در اينجـا مـي  126: 1396(شـاملو،  ». بودم من...  گاهي دور، گويا ديده گنگ شام

خواهـد. در   هاي دور، ديده بوده است آن چيـزي را كـه امـروز مـي     شاملو، گويا، در گذشته
  گويد:بخشي ديگر از اين شعر مي
  اي پيداي دور از چشم
  چشم رنجاب تلخ انتظارت راديري است تا من مي

   !رؤياي عشقت را، در اين گودال تاريك، آفتابِ واقعيت كن
  (همان).

اخوان نيز به تأثير از مفهوم زمان در بينش اساطيري، باور دارد كـه روزگـار دوبـاره نـو     
خواهد شد و آدمي دوباره، همچون گذشته، در سعادت و بهروزي خواهد زيسـت. وي در  

  كشد:به زيبايي انتظار خود را فرياد مي» قصة شهر سنگستان«شعر 
  ؟يگر فروغ ايزدي آذر مقدس نيستمگر د
  آن هفت انوشه خوابشان بس نيست؟ مگر

  يد، آيا بر فراز آسمان كس نيست؟زمين گند
  تر زآنكه دربند دماوند است؛گسسته است زنجير هزار اهريمني

  پشوتن مرده است آيا؟
  و برف جاودان بارنده سام گرد را سنگ سياهي كرده است آيا...؟ 

  ).24: 1360(اخوان ثالث، 

همراه است با انتظار يك ناجي. شخصـي كـه مـأمور بازگردانـدن     مفهوم انتظار همواره 
آور گذشـتگان اسـت. وي    روزگار به وضعيت درخشان گذشـته اسـت. ايـن شـخص پيـام     

  كند: خاطرات خوش گذشته را براي مردم نو مي
  دانم كه چون يا چند،من نمي

  ستام كه در راهمن شنيده
  . كبي، بر آن نشسته مرد شوكتمند..مر
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  )36(همان: 

آوران مورد پسند اخوان آنهايي هستند كه مردم عصر خود را بـه سـعادت راهنمـون     پيام
اند و روزگار آنان همان چيزي است كه اخـوان انتظـار دارد دوبـاره رخ بدهـد. دنيـاي       بوده

هيچ ترديدي در گذشته تجربه شده است و چيزي نو نيست. بلكه با اعتقاد  آرماني اخوان بي
اي بر پاية اصل تكرار در  گار، بايستي منتظر تكرار آن بود. تكراري اسطورهبه نوشوندگي روز

  بينش اساطيري: 
  امچشم بر دامن البرزِ سيه دوخته
  ستروح من منتظر آمدن مرغ شب
  فشردعشق در پنجة غم قلب مرا مي

  ست.با تو اي خواب، نبرد من و دل زين سبب
  كشد:و اين انتظار او بسيار به نااميدي مي
  علي رفت؛ زردشت فرمند خفت
  شبان تو گم گشت و بوداي پاك

  روانا نهفترخ اندر شب ني
  كسي بر زمين» من«ست جز نمانده

  دگر ناكسانند و نامردمان؛
  بلندآستان و پليدآستين.

  اندها پير و پژمردههمه باغ
  رهگذرها مانده بيهمه راه

   اندها مردههمه شمع و قنديل
  ). 102(همان: 

تـوان دريافـت. شـاملو و اخـوان هـر دو از       تفاوت نگاه شاملو و اخوان را به راحتي مي
گرا هستند؛ اما اساطير حاكم بر شعر هر كدام از نوعي ديگـر اسـت. شـاملو     شاعران اسطوره

بسيار تحت تأثير اساطير بابلي و يهودي است و در عوض، اخوان، اسطوره را از زاوية متون 
  بيند. براي نمونه، اين تلقّي شاملو از زمان: ان ميزردشتي ايران باست
  در نيست
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  راه نيست
  شب نيست

  ستماه ني
  نه روز و نه آفتاب

  ايم ما بيرون زمان ايستاده
  هايمان با دشنة تلخي در گرده

  ).171: 1396(شاملو، 

  ايِ بابلي: جيم با يك متن اسطورهحال اين ابيات را بسن
  هنگام كه نه آسمان بود

  نه زمين
  ه نامنه ژرفا ن

  هنگام كه اپسو
  تنها بود

...  
  رسد را ميدر آن سر است كه لحظة تصميم ف

  خورد و سرنوشت آيندگان رقم مي
  » پرواست؟ ... كدام يك از ما در نبرد بي

  ). 117: 1375(ساندرز، 

مقايسة بين اين دو متن به خوبي شباهت ساختاري آنها، و زماني را كه در آن هيچ چيـز  
كـه در هـر دو مـتن تكـرار     » نيسـت «و » نبـود «هـاي   دهد. كاربرد فعل ما نشان مي نيست به

هاي بر روي گرده،  شوند و همچنين رسيدن به يك نبرد و مبارزه، در شعر شاملو با دشنه مي
خوردن سرنوشت و آغاز نبـرد. در هـر دو مـتن نيـز      و در متن بابلي با لحظة تصميم و رقم

گويـد كـدام    ايم؛ متن بابلي هم مي بيرونِ زمان ايستاده» ما«گويد  انسان تنها نيست؛ شاملو مي
ا همـه چيـز      16: 1384پرواست؟ (ر.ك: امامي،  در نبرد بي» ما«يك از  در شـعر اخـوان امـ .(

ايراني است؛ فروغ ايزدي، آذر مقدس، هفت انوشه، زنجير اهريمن، پشوتن، برف جـاودان،  
» كتيبه«سطورة ايراني در ذهن شاعر هستند. البتّه، شعر سامِ گرد و... همه نشانة جايگيرشدنِ ا
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توان به نوعي تحت تأثير اسطوره يونانيِ سـيزيف دانسـت. در ايـن شـعر:      اخوان را هم مي
وار هسـتند و   سـنگي كـوه   اجتماعي از زنان و مردان بسته به زنجيري مشترك در ژاي تختـه 

وني يـا صـدايي مرمـوز، آنـان را بـه      شاعر هم يكي از آنها و راوي داستان است. الهامي در
خيـز  بـه طـرف     خواند. همگان سـينه  سنگ نقش بسته است فرا مي كشف رازي كه بر تخته

خواند كه بر روي آن  نوشته غبارگرفته را مي رود و سنگ روند. يك نفر باال مي سنگ مي تخته
ـ ». كسي راز مرا داند كه از اين رو به آن رويم بگرداند»   نوشته شده: ان بـا مشـقّت بسـيار،    آن

سنگ نيز چيـزي   روي  تخته مانند زيرا نوشتة آن گردانند اما مات و مبهوت مي سنگ را برمي
كسي راز مرا داند كه از ايـن رو بـه آن   »  نيست جز آن كه در روي ديگرش نوشته شده بود:

  گويي حاصل تحصيل آنها چيزي جز تحصيل حاصـل نبـوده اسـت (ر.ك:   ». رويم بگرداند
  ).239: 1396يري و همكاران، دل

  
  ديركردگي 2.5

- به وجود مـي » ديركردگي«پذيرفتني است كه با گذشت چند سال از چنين انتظاري، تصور 

يابد. درست اسـت كـه   آيد و اين ديركردگي، با اندكي نااميدي، در شعر شاعران بازتاب مي
ديركردگي آميخته است با نااميدي؛ اما به اين معني نيست كـه اينـان، بـه كلـي، از نوشـدن      

تابانـه و   روزگار و بازيافتن روزگار خوب نااميد شده باشند؛ بلكه، به مقتضاي انسانيت، بـي 
  ناك، خواستار بازگشت روزگار طاليي هستند.  شتاب

هـاي مختلـف بـر زبـان او جـاري       شود و به بيان گي ميذهن شاملو، گاه، درگير ديركرد
  ، شاملو، ديركردگي را به زيبايي وصف كرده است:»بهار خاموش«شود. در شعر  مي

  ش دستي نيفروختبر آن فانوس كه
  صدا ماندبر آن دوكي كه بر رف بي

  بر آن آئينة زنگاربسته
  ش دستي نجنباندبر آن گهواره كه

  نكوبيدبر آن حلقه كه كس بر در 
  ش كسي نگشود ديگربر آن در كه

  بر آن پله كه بر جا مانده خاموش
  كسش ننهاده ديري پاي بر سر
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  مصرف افتاد!...بهار منتظر بي
  سبي نبستنداي ابه هيچ ارابه

  سرود پتك آهنگر نيامد
  كسي خيشي نبرد از ده به مزرع

  سگ گله به عوعو در نيامد.
  كسي پيدا نشد غمناك و خوشحال

  ا بر جادة خلوت گذاردكه پ
  كسي پيدا نشد در مقدم سال

  كه شادان يا غمين آهي برآرد... 
  ).11: 1372(شاملو، 

شـود و بـه تـأثير از زمـان      اي بر ذهن شاعر كمرنگ مـي  گاهي البته تسلط زمان اسطوره
شود. اين به اين معنا نيست كه شـاملو، بـه    خطي، انتظار نوشوندگي در وجودش خشك مي

اي به دور افتاده باشد؛ بلكه به مقتضاي انسانيت، گاه در باورهاي خـود   ان اسطورهكلي از زم
بينيـد كـه ايـن     كند؛ شكي مقدس كه يقيني محكم در پـي دارد. در شـعر زيـر مـي     شك مي

  كند: انجامد؛ اما با اين حال، تماماً از باورهاي خود دل نميديركردگي به نااميدي شاعر مي
  جماعت!
  من ديگه
  حوصله
  ندارم

  »خوب«به 
  اميد و

  گله» بد«از 
  ندارم

  گرچه از
  ديگرون
  فاصله
  ندارم،
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  كاري با
  كارِ اين
  قافله
   !ندارم

  ).69: 1379(شاملو، 
اخوان ثالث هم، به مانند شاملو، با وجود يقين به نو شدن روزگار، گاه به گاه، به جـايي  

  گويد: رسد كه ميمي
ــار نيامـــ    ــه يـ ــدي دال كـ ــرد آمـــد و     دديـ ــوار نيامـــد گـ  سـ

 و آن صــــبح زرنگــــار نيامــــد   بگداخت شمع و سوخت سراپاي
 1و آن ضـــيف نامـــدار نيامـــد     وان راآراســــتيم خانــــه و خــــ

  ).108: 1379(اخوان ثالث، 

توان به دست داد كه در آن ديركردگي بازگو شده باشد؛ اما  هاي فراوان ديگري مي نمونه
ديركردگي در شعر شـاملو و اخـوان هسـتند و از آوردن    هاي فوق به خوبي نمايانگر  نمونه
 كنيم. هاي ديگر خودداري مي نمونه

در اينجا نيز تفاوت بينش اساطيري دو شاعر را شاهد هسـتيم؛ بـا دقّـت بـه واژگـان و      
كنـيم.   اي شـعر آنـان را بهتـر درك مـي     برند، فضاي اسطوره تركيباتي كه دو شاعر به كار مي

انوس، گهواره، ارابه (كه براي نمونه، در شـاهنامة فردوسـي ايرانيـان    شاملو در ان شعر، از ف
ا    اند و در تاريخ هم حتّي)، خيش مزرعه و... سخن مي گاه از آن استفاده نكرده هيچ گويـد امـ

اي شاملو كامالً تحت تأثير فضاي شعر فارسي است: دال، يار نيامد، گرد آمـد،   بينش اسطوره
  سوخت سراپاي، صبح زرنگار، خانه و خوان، ضيف و... . سوار نيامد، بگداخت شمع و

  
  گذشتة بازگشتني 3.5

اي نيك وجود داشته كه مردمان در نـاز و نعمـت و بـدون    در اساطير ايراني، هميشه گذشته
ه   كرده هيچ درد و رنجي زندگي مي اند (از جمله زندگي مردمان در زمان جمشيد). بـا توجـ

اي در ناخودآگاه ايرانيان هميشه وجـود دارد و  چنين گذشتهبه اين باور، خواست بازگشت 
بينيم. اين گذشتة مقدس بازگشتني مبنـي  بازتاب آن را در شعر شاعران اين سرزمين هم مي
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وار اساطيري، نوشوندگي، امري مطلق  است بر درك زمان در بينش اساطيري. در زمان دايره
  و يقيني است. در واقع انسان بدوي، 

شناسد، زمان آغازين است، يعني زماني كـه بازآفريننـدة مـدام وقـايع      ني كه ميتنها زما
امروزي است و مادام كه آئين به درستي انجام شود، آدم بدوي جهان را هر روز، از نـو  

آفريند و آفرينش او... نوعي آفرينش دائمي است؛ زيرا كالم خالق اساطيري جهـان   مي
  ). 141: 1393ايگان كند (ش او را دائم از نو تجديد مي

  گويد كه: كزّازي در اين خصوص مي
بازگشت به آغاز همواره در نهاد آدمي، به ويـژه در ناخودآگـاه وي، برابـر و همـراه بـا      

هاي شادكامي، بهروزي، توانمندي و جواني، شكفتگي و شادابي بوده و هست. در آيين
خـوريم   ه به اين انديشه باز ميگرايي، گاهاي نهان رازآميز و باورهاي درويشي و دبستان

هاي شگفت درونـي و   كه اگر رهرو و رازآشنا بتواند به آغاز خويش، يا به ياري آزمون
روزي و شادي پايدار دست خواهد فرارواني به آغاز جهان بازگردد، به تندرستي و فرّخ

است؛  گسترش يافتهيافت... بازگشت به آغاز، چونان بنيادي باورشناختي، در جهان نيك
هايي را پديد آورده است. يكـي از زيبـاترين و   ها و آيينها، جشنو بسياري از فرهنگ

آميز ايران، جشـن و آيـين    شكوهمندترين آنها، در فرهنگ گرانسنگ و ديرمان و نازش
ها پايدار مانده است؛ و تا به روزگار ما نوروز است؛ جشن و آييني كه در درازناي هزاره

ز، به شيوة نياكانمان، در جشن آييني و نمادين نوروز، هنـوز پـس از   رسيده است. ما ني
  ). 22: 1376نهيم (كزّازي، داريم و ارج ميهزاران سال، بازگشت به آغاز را گرامي مي

به بازيافتنِ فرياد «نوشتيم كه ايرانيان، از ديرباز خواهان گذشتة بازگشتني بودند و اميدوار 
) در زمـان پادشـاهي ضـحاك، در دل هـواي دوران     358 :1387؛ (شـاملو،  »گمشدة خويش

كردند و در دورة فريـدون  كردند و از فراخي نعمت در زمان او ياد ميپادشاهي جمشيد مي
كنند! در فرگرد بيستم از دينكرد نهم، خطاب به ضـحاك  هم از دوران خوبِ ضحاك ياد مي

د نيـاز و فقـر و گرسـنگي و    و مردم به ضحاك چنين پاسخ دادنـد كـه جمشـي   «آمده است: 
تشنگي و پيري و مرگ و شيون و مويه و سرما و گرماي بدون اندازه و اخـتالط ديـوان بـا    

هـاي  مردم را از جهان بازداشته بود... آن جمشيد دارندة رمة خوب كه شـما او را بـا ضـربه   
» خـوب را... ناروا بيدادانه كشتيد... و تو از ما ربودي آن جمشيد درخشانِ روشن داراي رمة 

). و جالب اينكه در زمان پادشاهي فريدون هم بـه شـكايت پـيش او    102: 1397(تفضّلي، 
بـود مغلـوب   كـردن چرا تو ضحاك را كه پادشاه خوبي بـراي حكومـت  «آمدند و گفتند كه: 
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داد) و او كه جويـاي (مـا)   داشت (= به ما امنيت ميكردي او كه ترس را از ما دور نگاه مي
). شـاملو هـم بـه    109(همـان:  » كرد در برابر مـردم مازنـدران  كشور را حفظ مي بود. و اين

براي او آغازي نو است. آغازي نـو   بيند و مرگ صورت ناخودآگاه، پاياني بر خط زمان نمي
اي است كه از حال بهتـر  را رقم خواهد زد. وي هميشه به دنبال گذشته» گذشتة شيرين«كه 

  است:
  باربگذار اي اميد عبث، يك 
  بر آستان مرگ نياز آرم

  باشد كه آن گذشتة شيرين را
  بار دگر به سوي تو باز آرم 

  )19: 1372(شاملو، 

وار ايمان دارد، با بياني از سر يقين و اطمينـان،   شاعر، چون به نوشوندگي در زمان دايره
  گويد كه روزي اين گذشته دوباره بازگردد: مي

  خواهيم كرد روزي ما دوباره كبوترهايمان را پيدا
  و مهرباني دست زيبائي را خواهد گرفت 

  ). 181(همان: 

هـاي  شـود. يكـي از لحظـه   اين گذشتة زيبا به طور مستتر، در غزل فارسي هم ديده مي
شود. اخوان ثالث شروع مي» دوش«كنند، با واژة شيريني كه شعرا در شعر خود از آن ياد مي

  گويد:مي» ديشب«هم در شعري با عنوان 
 او را به هــزار حيله ديـدم مـن     ديشب به مـراد دل رسـيدم مـن   
 همراه نگاه خـود چريـدم مـن..      آهو شدم و به دشـت ديـدارش  

 ...شـنيدم مـن  داد نشان و ميمي   خواند مرا به نـام و از شـعرم  مي
 ديشب به مـراد دل رسـيدم مـن      »اميـد «زين بيش چـه گويمـت   

  .)88: 1379(اخوان ثالث، 
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نمادي » كبوتر«برند هم جالب توجه است؛  نمادهايي كه دو شاعر در شعرشان به كار مي
است كه فراوان در شعر شاملو آمده و گوش ما در خوانش ادبيات كهن ايران، با آن مأنوس 

  سازد. يي كه در شعر اخوان آمده، ما را به همان ادبيات كهن رهنمود مي»آهو«نيست؛ اما 
كـار از كـار   «اي از زمان، همچون هدايت بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه       برههاخوان نيز در 

هاي بزرگ، ديگر قابل تحقّق نيست. اخوان خود به خوبي آگاه بود كـه  و آن آرمان» گذشته
گاه در صدد آرمانشهر تخيلي او امكان تحقّق ندارد و دنيايي شاعرانه است. از همين رو، هيچ

گـري  (تركيب معنويت زردشت و اشتراكي» مزدشتي«خيالي كردن آن برنيامد و كيش عملي
شمرد كه خود او، هـم پيـامبر   مزدك با گوشة چشمي به اخالقيات بودا و ماني) را آييني مي

). با اين نگاه، طبيعـي اسـت كـه    40: 1398(جعفري جزي، » آن است و هم امت و پيرو آن
  گويد:هم به همين قرار مي »ياد«اخوان هميشه از يك گذشتة نيك ياد كند. در شعر 

  هرگز فراموشم نخواهد گشت، هرگز
  آنشب كه عالم عالمِ لطف و صفا بود

  من بودم و توران و هستي لذتي داشت
  زد و رويش به ما بودوز شوق چشمك مي

  ماه از خالل ابرهاي پاره پاره.
  
  حال تكراري 4.5

ست، شاعر دچـار حـال تكـراري    گردد و در عالم واقع بازگشتني نيزماني كه گذشته بازنمي
كنـد و از ايـن تكـرارِ    حاصل نگاه مـي شود و نااميدانه به گذشت روزهاي تكراري و بيمي
امِ حـال را همـه تـاريكي و آلـودگي       حاصل شكوه سر مي بي دهد. شاملو، در شعر بـرف ايـ
  داند:خواند و آمدن برف را نقطة روشني و اميد مي مي

  سالم!برف نو، برف نو، سالم، 
  اي بر بام.بنشين، خوش نشسته

  
  اي اميد سپيد پاكي آوردي
  ست اين ايام.همه آلودگي

  
  زند مطربست ميراه شومي
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  چكد در جامست ميواريتلخ
  

  خندكُشد لبست ميوارياشك
  تراشد نامست ميواريننگ

  
  شنبه چون جمعه، پار چون پيرار،

  زند رسام.رنگ مينقشِ هم
  )25: 1379(شاملو، 

  در جايي ديگر، با وجود اصرار بر برآمدن سحر و  يقين به روشنايي بخشي چراغِ اميـد
كند. تا جايي كه آنچنـان از برآمـدن صـبح     صبح، ماللت خود از حال تكراري را پنهان نمي

  كند: مطمئن است كه به قوة بينايي و شنوايي خود شك مي
  ست از اين كنار ست عابري نگذشتهديري
  ام... معِ او بتابد نوري ز روزنشكز 
  كشد رم به جست و جوي سحر راه ميفك

  اما سحر كجا!
  يي ز جنبشِ مرغي خورد تكان در خلوتي كه هست، نه شاخه

  كشد. ه باد روي بام و دري آه مين
  كند سگي از دور شيوني حتا نمي
  كند خسي از باد جنبشي... حتا نمي

  ست شايد از شنوايي دو گوش من: هماند
  ام خبر از بانگ او من خروس و بيخوانده 
  خيال: سحر گذشته و من مانده بي شايد
  ام. ده از چشمِ روشنام مگر ش بينايي

  )132 – 130: 1387(شاملو، 

به » زمان«ظلمت » آستانة«در » اكنون«و «گويد: مي» مرثية خاك«زماني كه شاملو در شعر 
دهد و يِ زمانِ حال را نشان مي»تكرار«تايي و ، به زيبايي حالت ايس»است» ايستاده«ريشخند 
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كنـد و معنـايِ اهريمنـيِ    ، بارِ منفيِ اين ايستايي را بيشتر مي»ريشخند«و » ظلمت«با واژگانِ 
  دهد. گرايي ايراني نشان ميرا در زمانِ دو بن» تكرار«واژة 

ر كـالم او  شـود. بيـزاري از روزمرگـي د    اخوان ثالث نيز گاه دچار درد حال تكـراري مـي  
ها دلگير است. وي  هايي رنگارنگ دارد. به واقع، اخوان نيز از تكرار و نوشوندگي بدي بازتاب

شـوند.   آزار او تكرار مي هاي دل منتظر بهروزي است؛ اما برخالف انتظار او، نيروي شر و نمونه
م و رنجـي  فكران وي را رنجانده است. اخوان ثالث، از غـ  آزار، خاطر وي و هم اين تكرار دل

  كند:در مقام رديف شعر ياد مي» كشممي«و فعل » دمادم«است، با قيدهاي » حال«كه در 
ــادم مــي  ــناگــر رطــل دم  كشـم مـن  ز دست سـاقي غـم مـي      كشــم م

 كشم مـن؟ مگر از دست دل كم مي   بپوش اي ديده، چشم از هرچه بيني
 مـن كشـم  عذاب هر دو عـالم مـي      رويتهيدستم درين، در آن سيه

 كشـم مـن  تو گوئي جام پر سم مي   چـــو روي زنـــدگي بيـــنم برابـــر
 كشـم مـن  جز ابروها كه درهم مـي    همه چهرم گشـايد لـب بـه دشـنام    

  ).90: 1379(اخوان ثالث، 

مند  كس گله چيز و همه بار از همه خاطر تنها و غم بدون آن تكرار باشكوه، اخوان، رنجيده
  گويد:) چنين از حال تكراري سخن مي142است. وي در جاي ديگر (همان: 

 بـــه اميـــد آبـــي، بـــه ســـوداي نـــاني   همـــه روح فرســـايم و جـــان گـــدازم
 نه وجدي، نه حالي، نه جسمي، نه جاني   نه خويشي، نه ياري، نه عيشي، نه عشقي

ــه ــه م ــان دســت و ســاقي ن ــرة پرني  پيكـــر پيـــرهن پرنيـــاني  نـــه گـــل    چه
ــائي    ــرة چارپ ــز نه ــه ج ــوتي، ب ــه ص  نـه ســازي، بـه جــز هـي هــي ديهقــاني      ن
ــالن   ــيم طفـ ــرگرم تعلـ ــه روز سـ ــباني     همـ ــپندي، شـ ــة گوسـ ــو در گلّـ  چـ
ــان  ــار درس بزرگـ ــه شـــب گرفتـ  چــو در كشــت كــم حاصــلي كشــتباني   همـ

حال تكراري، در شعر شاملو و اخوان، برگرفتـه از يـك منشـأ اسـت و آن هـم شـرق       
يك واقعيت اجتماعي و تاريخي را هميشه بايـد در  «گويد:  اسالمي است؛ شفيعي كدكني مي

زمـين بـه طـور عـام هميشـه       نظر داشت و آن اين است كه در شرق اسالمي و شايد مشرق
انـد. ايـن    جسته ها مي ايي و صفا و نيكي را در گذشتهمردمان از عصر خود نااميد بوده و زيب

كند. مدرن از اين كه  اي است كه مرز نگاه سنّتي و مدرن را در تاريخ ما از هم جدا مي قاعده
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اكنون يا آينده بجويد پرهيز و پروايي ندارد ولي در نگاه سنّتي تمام  زيبايي و كمال را در هم
خـورد فاقـد    داشته است و آنچه اكنون به چشـم مـي   ها در گذشته حضور ها و نيكي زيبايي

). از اين زاويه، شـاملو و اخـوان را   363: 1، ج1397(شفيعي كدكني، » نيكي و زيبايي است
  زمين دانست. بايد شاعراني سنّتي، و متعلّق به فضاي ذهني مشرق

  محوري آينده 5.5
ده است و به ناچار چشم بـه  در چنين وضعيتي، مجددا اميد شاعر در روزگار نوميدي به آين

اي براي برچيدنِ بدي از جهان محور و در انتظارِ منجي دوزد. ايرانيان، همواره آيندهآينده مي
محـوري اسـاطيري را، كـه    ) با زبان نمادها، آينده147: 1372اند. شاملو در شعر شبانه (بوده

ي به تصوير كشـيده اسـت و   محوري در بينش اساطيري دارد، به زيباي تأثيري آشكار از آينده
  بخشي است كه حضورش ماية سعادت است: منتظر رهايي

  يه شب مهتاب
  ماه مياد تو خواب

  بره...منو مي
  اونجا كه شبا

  و تنها يكه
  درخت بيدتك

  شاد و پر اميد
  كنه به نازمي

  دستشو دراز...
  آخرش يه شب
  ماه مياد بيرون
  از سر اون كوه

  باالي دره
  روي اين ميدون

  ميشه خندون رد
  يه شب ماه مياد

  يه شب ماه مياد...
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ها و مصـاديق آن، شـاعران و    بار شرّ و نمونه پيشتر نوشتيم كه سرخوردگي از تكرار غم
آلودگي هميشگي نيست. شاعر دوباره به  كند؛ اما اين غم فكران آنان را گاه دچار يأس مي هم

نتظـر آمـدن نيكـي اسـت. وي در اميـد      آورد كه انتظار او، انتظاري مبارك است. او م ياد مي
از اميد و انتظـار و  » كوگل«) در شعرِ 44برآمدن صبح بهروزي و نيكي است. شاملو (همان: 

  گويد:محوري مي آينده
  من ندارم سر يأس

  با اميدي كه مرا حوصله داد.
  باد بگذار بپيچد با شب
  بيد بگذار برقصد با باد

  آيدكو ميگل
  لب.آيد خنده به كو ميگل
  دانم،آيد، ميكو ميگل

  با همه خيرگي باد
  اندازدكه مي

  پنجه در دامانش
  روي باريكة راه ويران،

  يدآكو ميگل
  با همه دشمني اين شب سرد
  كه خط بيخود اين جاده را

  كند زير عبايش پنهان...مي
  من ندارم سر يأس،

  هاي شب، از دورادورحوصلگيزير بي
  آيد.ضرب آهستة پاهاي كسي مي

دادهـاي   در شعر اخوان نيز اوضاع به همين منوال است. وي نيز همچون شاملو اسير رخ
شود. نگاه اخوان، هميشه به آينده است و حاوي حـالتي از اميـد بـه     آزاردهندة روزمره نمي

  آينده:
 وه كه وصل تو شبي، گرچه خيال است و محال
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ر شـودم، خـواب چـه خواهـد بـودن؟       گر ميسـ 
  ).86: 1379ثالث، (اخوان 

داند كه در حال حاضـر در  ) حاصل هستي را در چند چيز مي93در جاي ديگر (همان: 
  دسترس نيستند و از نظر او در آينده هم امكان تحقّق آنها ضعيف است:

مفاهيمي كه تاكنون برشمرديم همگي از اعتقـاد بـه مفهـوم زمـان در انديشـه منشـعب       
شوند و در ادامة هر مفهوم بايستي منتظر مفهوم ديگر بـود. ايـن مفـاهيم جهـاني اسـت       مي

هنگـام خوانـدن   دهـد. پـس بـه درسـتي بايـد       پيوسته كه رويكرد شاعر به دنيا را شكل مي
بـه خـوبي بـه    » كاوه و اسكندر«مفهومي، منتظر مفهوم ديگر بود. اخوان ثالث در پايان شعر 

  كند:اشاره مي» ديركردگي«و » آيندة خوب«، »حال تكراري«، »گذشتة نيك«
  هر كه آمد بار خود را بست و رفت«

  نصيبما همان بدبخت و خوار و بي
  زآن چه حاصل، جز دروغ و جز دروغ؟

  ين چه حاصل، جز فريب و جز فريب؟ز
  گويند: فرداي دگرباز مي

  صبر كن تا ديگري پيدا شود
  اي پيدا نخواهد شد، اميدكاوه

 كاشكي اسكندري پيدا شود.

اي است خوب براي اين نكته كـه اخـوان منتظـر آمـدن      نمونه» شهريار شهر سنگستان«
) در شـعر  17: 1360ت؟ اخـوان ( يـافتني اسـ   روزگار نو است؛ اما اين اميد آيا اميدي دست

  كشد:اي ايرانيان را به تصوير ميبه زيبايي نگاه اسطوره» قصة شهر سنگستان«
  بينم در او بهرام را ماند.ها كه مينشاني

  همان بهرام ورجاوند

ــرابي   ــعري و ش ــقي و ش ــي و عش ــا، زن  تنه
 اي، وصـلي و خـوابي  ور دست دهـد زاويـه  

 هستياين است و جز اين نيست دگر حاصل 
ــي   ــر آب ــود نقــش ب ــز ب ــد كــه ايــن ني  هرچن
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  پيش از روز رستاخيز خواهد خاست كه
  آور،هزاران كار خواهد كرد نام

  اران طرفه خواهد زاد ازو بشكوه.هز
  پس ازا و گيو بن گودرز

  وس بن نوذرو با وي ت
  و گرشاسپ دلير، آن شير گندآور

  و آن ديگر/ و آن ديگر
  ريمني رايات را بر خاك اندازند.انيران را فروكوبند وين اه

  ست.ست، ناخوبيبسوزند آنچه ناپاكي
  پريشان شهر ويران را دگر سازند.

  ش،درفش كاويان را، فره در سايه
  ».از چهره بزدايند،/ برافرازند...غبار ساليان 

اي، يـك   شوند؛ چراكه زمـان اسـطوره   اما در جايي، اين اميدها هم به نااميدي تبديل مي
انتها است و نقطة آغاز و پايان ندارد، زماني است خارج از تاريخ و زمـان   ابتدا و بي زمانِ بي

  گويد:  دهد و مي فلكي؛ شاملو در اين نااميدي شكوه سر مي
  مدن از روي حسابي نبودآ«

  رفتنو 
  » از روي اختياري

  ). 524: 1396(شاملو، 

پس بـه  «گويد:  در اين شعر، نظر به آغاز و فرجام كامالً مشهود است. در جاي ديگر مي
). اخوان هم زماني كه اسـيرِ دامِ  609(همان: » ناگاهان همه با هم برآغازيدند/ و آفتاب برآمد

  گويد:رسد و ميه نااميدي ميشود، ب اين چرخش زماني مي
  هاي سالهمان شهزاده است آري كه ديگر سال«

  ست،ز بس دريا و كوه و دشت پيموده
  ست.دلش سير آمده از جان و جانش پير و فرسوده

  ست.جوها پوچ و بيهودهوو پندارد كه ديگر جست
  پر سيمرغ و پرسد چاره و ترفند،نه جويد زال زر را تا بسوزاند 
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  »زار حتّي از دريغاگويي نوحه... رد انتظار هفت تن جاويد ورجاوند،/ دگر بينه دا
  ). 20: 1360(اخوان، 

  
  فرار از مرگ و ميل به جاودانگي 6.5

هاي ذهني بشر بوده است. به  ترين درگيري دغدغة مرگ و پايان زندگي شايد يكي از اصلي
وار،  جاودانگي را ميسر كند. زمان دايرههمين دليل وي همواره به دنبال راهي بوده است كه 

از آنجايي كه بازگشت و نوشوندگي در آن امري قطعي است، موجب جاودانگي هم هست. 
شود. هر موجودي با مرگ از يك زنـدگي بـه    بدين ترتيب هيچ چيز دچار مرگ قطعي نمي

نـدگي وي را  اي بوده است كـه در دنيـا، ز   رود. گاه، بشر به دنبال دستمايه زندگي بعدي مي
هاي فرار از مرگ و ميل به جاودانگي است كه در اساطير از نشانه» آب حيات«جاودانه كند. 

اي دارد و دغدغة گذشتگان براي فـرار از مـرگ حتمـي را نشـان     و فرهنگ ما جايگاه ويژه
پـذير   دهد. شاملو در مواجهه با مرگ، تسليم آن نيست؛ زيرا به باور او جاودانگي امكـان  مي
  داند: ت. وي مرگ را پايان يك انسان نمياس

  ام هراس از غريوِ ديوِ طوفان
  وز خروشِ تندرم اندوه نيست،

  .گيرم به هيچ مرگ مسكين را نمي 
  )123: 1387(شاملو، 

  وي با بياني رسا و محكم، جاودانگي را سروده است:
  سان زيست بايد پاك گربدين

  ون كوهننشانم از ايمانِ خود، چ من چه ناپاكم اگر
  بقاي خاك. يادگاري جاودانه بر ترازِ بي
  ).173(همان: 

: 1396دارد و در پي جـاودانگي اسـت؛ (معصـومي،    اخوان ثالث هم مرگ را دشمن مي
  گويد:، در مجموعة آخر شاهنامه مي»چون سبوي تشنه«) چنان كه خود در شعرِ 183

  از تهي سرشار«
  ستها جاريجويبار لحظه
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  واب بيند آب، واندر آب بيند سنگدر خچون سبوي تشنه كان
  شناسم مندوستان و دشمنان را مي

  دارمزندگي را دوست مي
  ».مرگ را دشمن

فرار از مرگ و ميل به جاودانگي، البتّه، چيزي است فراتر از اسـاطير ايـران يـا بابـل يـا      
متعلّق  اي است كه از زمان خلقت انسان در وجود او بوده و هرجاي ديگر؛ اين ميل، دغدغه

ها، از پوچي و بيهودگي  به هيچ قوميت و ملّيتي نيست. شاملو و اخوان هم چون ديگر انسان
  آويزي جز شكوه و گاليه ندارند. اند و حربه و دست گذر ايام در غم و حسرت

  
  داوريِ زمان 7.5

خداي چون (هرمزد) آفريدگان را بيافريد، زمان درنگ «) آمده است: 36: 1395در بندهشن (
نخستين آفريده بود كه او فراز آفريد؛ زيرا، پيش از آميختگي، (زمان) تمامـاً بيكرانـه بـود و    

مند را آفريد... چنين گويد در دين كـه كـه زمـان    هرمزد، از آن (زمانِ) بيكرانه، (زمانِ) كرانه
تر است، آگاهتر است. زمان از آگاهان ياندگان يابندهيابندة جريانِ كار(ها) است، زمان از نيك
» در آسـتانه «) در شـعرِ  976 - 978: 1390شـاملو ( ». چنان كه داوري به زمـان تـوان كـردن   

  گويد:  مي
   دريغا«

  كاشكاش اياي
  قضاوتي قضاوتي قضاوتي

  در كار در كار در كار
  بود!مي 

  شايد اگرت توانِ شنفتن بود
  هايِپژواك آوازِ فروچكيدنِ خود را در تاالرِ خاموشِ كهكشان

  خورشيدبي
  چون هرَّست آوارِ دريغ

  شنيدي:مي
  كاشكي كاشكي
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  داوري داوري داوري
  در كار در كار در كار در كار...

  رداي شومِ قاضيان.سويِ در نشسته است، بياما داوري آن
  اش درايت و انصافذات

  هيأتش زمان
  ».دگذرگاه اودار داوري خواهد شات تا جاودانِ جاويدان در و خاطره

  گويد:، مي»زمستان«در مجموعة » پاسخ«اخوان ثالث هم در شعرِ 
  كه سوزد و گدازدم«

  چو آتش وجود خود
  كنمخموش و سرد مي

  و كيست دشمنم؟ يگانه دشمن جهان كه بود
  ، هم نهانهم آشكار

  امانهمان روان بي
   ».زمان، زمان، زمان، زمان

  )46: 1360(اخوان، 
  
  گيري نتيجه. 6

زمان اساطيريِ ايران باستان در ضمير ناخودآگاه ايرانيـان بـاقي مانـده و امـروز نيـز      باور به 
ها عالوه بر حضور در زندگي افراد، بر زبـان شـاعران   شود. اين نشانههاي آن ديده مينشانه

شوند. انتظار، ديركردگي، گذشتة زيباي بازگشتني، حـال تكـراري و اميـد بـه     نيز جاري مي
هاي اعتقاد به زمان اساطيري هستند كه در شعر شاملو و اخوان ه از نشانهاي خوب، همآينده

شوند. اين دو شاعر، اگرچه نسبت به اوضاع و احوال سياسي و اجتماعي عصر هم ديده مي
گويند؛ اما به صـورت ناخودآگـاه   خود ناراضي هستند و در اعتراض به اين مسائل شعر مي

اي آنها است. اگر آنـان   همگي برخاسته از بينش اسطورهكنند كه سخناني بر زبان جاري مي
نسبت به حاكميت زمان خود معترض هستند، به گذشتة نيكي كه در ضمير ناخودآگاهشـان  
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كنند و بـه آينـدة   شوند، رجوع ميهاي ايراني هم ديده مينهفته است و در اساطير و حماسه
  دوزند.چشم ميزيبايي كه همة ايرانيان بدان معتقد بوده و هستند، 

ترِ اوضاع را دارند و گـاه نيـز ايـن    نالند و انتظار بهبود سريعگاهي از يك ديركردگي مي
دهند و گاه نيـز دوبـاره انتظـار را    رسد و از حالِ تكراري شكوه سر ميانتظار به نااميدي مي

اسـاطيري و  دانند. به اين ترتيب است كـه اعتقـاد بـه زمـان     تنها راه ممكن براي زندگي مي
هزارسـاله كـه   هاي آن در زندگي امروز ما نيز جريان دارد. اعتقاد بـه چهـار دورة سـه   نشانه

ايرانيان در خودآگاهشان بدان اعتقاد داشتند، امروز هم در ناخودآگاهشان وجـود دارد و در  
درون به آن معتقدند. دورة دوم (آغاز پيكرينگي آفرينش) كه در آن روشني و تيرگي از هـم  

كنـد؛ دورة  جدا هستند، همان گذشتة نيكي است كه ناخودآگاه شاعر مدام به آن اشـاره مـي  
بـرد و از آن  سوم (آميزش نيكي و بدي) همان دوران حالي است كه شاعر در آن به سر مي

دهد؛ و دورة چهارم كه قرار اسـت بـدي و آلـودگي از دنيـا رخـت      نالد و شكوه سر ميمي
نيكي شود، همان آيندة زيبايي است كه به ناخودآگاه شاعر تلنگـر  بربندد و همه چيز سراسر 

النهـرين   اي كه به اسـاطير بابـل و بـين    دهد. شاملو، با توجه به عالقهزند و به او اميد ميمي
تـوان ديـد)، گـاهي تحـت تـأثير       گمش هم مي داشت (اين عالقه را در اقدام به ترجمة گيل

سرايد؛ اما اخوان با توجه بـه   ي با مضامين اساطير بابلي ميگيرد و اشعار اساطير آنها قرار مي
دارد، غالبـاً تحـت   » مزدشتي«عالقة فراواني كه به ايران باستان و ادبيات زردشتي و به قولي 

اي جهاني دارند كه  هاي ايراني است؛ البتّه در مواردي هم، هر دو شاعر دغدغه تأثير اسطوره
   خاصي نيست. متعلّق به اسطورة هيچ سرزمين

  
  نوشت پي

 

تقـديم كـرده اسـت    (مصـدق)  » پيرمحمـد احمـدآبادي  «اخوان اين قصيده (تسلّ و سالم) را به . 1
  ).43: 1398(جعفري جزي، 
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54 -37. 

به كوشش ژالـه   .همن نكرديسوتكر و ورشت مانسرنسك از د ةو ترجم حيتصح). 1397تفضّلي، احمد. (
 .يبزرگ اسالم المعارف ةريتهران: دا .چاپ نخست .آموزگار

نامـة   ، پايان»بررسي تطبيقي مفهوم زمان در شعر شاملو و آدونيس«)، 1391پور طالكوهي، زليخا. ( حاجي
 كارشناسي ارشد در رشتة زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه بيرجند.

 ). ديوان حافظ. تصحيح پرويز ناتل خانلري. تهران: خوارزمي. 1362الدين محمد. (حافظ، شمس

ژذيري مهدي اخوان ثالث و عبدالوهاب بياتي از اسطوره  تطبيق الهام»)، 1396دليري، فاطمه و همكاران. (
 .235 - 251، صص 46، مطالعات ادبيات تطبيقي، شماره »»سيزيف«

 .در شعر معاصر. چاپ اول. تهران: نشر گستره يرياساط نشي). ب1370بهزاد. ( ان،يديرش

پـور، تهـران:    والقاسم اسـماعيل النهرين، ترجمة اب )، بهشت و دوزخ در اساطير بين1375ساندرز، ن.ك. (
 روز.  فكر

 . چاپ اول. تهران: نشر مركز.اسطوره در جهان امروز). 1376ستاري، جالل. (

. جلد اول. چاپ دوم. تهران: فرهنگستان زبان و ان و ادب فارسيدانشنامة زب). 1395سعادت، اسماعيل. (
 ادب فارسي.

 ، چاپ هشتم، تهران: نگاه.هواي تازه). 1372شاملو، احمد. (

 ، چاپ نهم، تهران: زمانه. باغِ آينه). 1379. ( شاملو، احمد

 چاپ سيزدهم. تهران: نگاه.   مجموعة آثار (دفتر يكم: شعرها).). 1396. ( شاملو، احمد

 ير.كبري. تهران: انتشارات اميازل ةو خاطر يذهن يها بت). 1393. (وشيدار گان،يشا

 سخن.)، اين كيمياي هستي، چاپ اول، تهران: 1397شفيعي كدكني، محمدرضا. (

تصحيح، تعليق و . مقدمه، منتهي األرب في لغات العرب). 1396پوري، عبدالرحيم بن عبدالكريم. ( صفي
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  . مجلّة پاورقي فرهنگ و هنر و انديشه.رستاخيز انتظار در آيين ايران باستانتا). فاضلي، محمدتقي. (بي
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 چاپ نخست. تهران: سوفيا. 

. جستارهايي در فرهنگ و ادب ايران. چاپ دوم. تهران: اي ديگر ازگونه). 1380الدين. ( كزّازي، ميرجالل
 نشر مركز.

 تهران: انتشاران روزنه.. چاپ اول. پرنيان پندار). 1376. ( الدين كزّازي، ميرجالل

 . چاپ اول. تهران: نشر مركز.رؤيا، حماسه، اسطوره). 1372. (الدين كزّازي، ميرجالل

 . تهران: مركز.مازهاي راز).  1388( الدين كزّازي، ميرجالل

 چاپ دوم. تهران: انتشارات توس. اسطورة زال.). 1379مختاري، محمد. (

هاي مهـدي اخـوان ثالـث.     ). خوانش حماسة نو در عاشقانه1396زاده. ( معصومي، رسول و اوجاق علي
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 . 781 - 809فردوسي مشهد. سال دوازدهم. شمارة چهارم. ص 


