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چکیده
در اسـطوره، قهرمانـان فـوق بشـری و خارق العـاده ای حضـور دارنـد کـه بـا اعمـال خـود جهـان 
را تفسـیر می کننـد. از ایـن رو، اسـطوره زبانـی خـاص دارد. بدیـن سـان، شـاعران بـا اسـتفاده از اسـطوره 
و نمادهـا و نشـانه ها، دنیایـی پـر از رمـز و راز در پیـش روی خواننـده می گذارنـد کـه تنهـا بـا آشـنایی 
بـا آنهـا می تـوان زبـان و منظـور شـاعر را به آسـانی درک نمـود. احمـد شـاملو و بـدر شـاکر السـّیاب، دو 
شـاعر پـرآوازۀ شـعر نـو در ایـران و عراق، بـا بهره گیـری از عناصری چون اسـطوره به تصویرسـازی جامعه 
خـود از نظـر سیاسـی و اجتماعـی پرداخته انـد و ایـن موضـوع برخاسـته از حـوادث و دغدغه هـای تقریباً 
مشـابهی اسـت کـه در زندگـی شـاملو و سـّیاب رخ داده، باعـث قرابـت و نزدیکـی اندیشـة ایـن دو شـاعر 
شـده اسـت. بـا بررسـی آثـار شـاملو و سـّیاب در زمینة پـردازش به اسـطورۀ قابیل و مسـیح، بـا مضامین 
مشـترک و متمایـز روبـه رو می شـویم کـه برخاسـته از محیط های مشـابه محـّل تولّد و پـرورش، فرهنگ 
دینـی و شـباهت فرهنگـی و نیز شـرایط یکسـان سیاسـی و اجتماعی آنـان بوده اسـت. در ایـن پژوهش، 
اسـطورۀ قابیـل و مسـیح در اشـعار دو شـاعر نامبـرده مـورد مداّقـه قـرار گرفته اسـت و به تبـع آن، وجوه 
اشـتراک و افتـراق آنهـا در زمینـة بهره گیـری از اسـطورۀ قابیـل و مسـیح، تبییـن و تحلیـل شـده اسـت.
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مقّدمه
ادبّیـات ایـران و عـرب از کهن تریـن و پربارتریـن 
ادبّیات هـا در جهان به شـمار می آیند. ایـن دو ادبّیات 
همـواره  فرهنگـی،  قرابـت  و  هم جـواری  دلیـل  بـه 
تشـابهات بسـیاری بـا یکدیگر دارنـد و در بسـیاری از 
موضوعـات با یکدیگر قابل تطبیق و بررسـی هسـتند. 
بـا نفوذ اسـالم بـه ایران، تأثیرپذیـری ادبّیـات ایران از 
عـرب بیشـتر صورت گرفـت و تحّوالت شـعر عرب در 
شـعر ایـران نمـود پیـدا کـرد. پیدایش شـعر نـو یکی 
از ایـن تحـّوالت بـود کـه در هـر دو ادبّیـات بـه آن 
پرداخته شـده اسـت و یکی از موضوعاتی که در شـعر 
نـو مورد اسـتقبال قـرار گرفت، اسـطوره بـود. هرچند 
در ادبّیـات کالسـیک بـه نمونه های متعـّددی در این 
اساسـی ترین  از  یکـی  »چراکـه  برمی خوریـم؛  بـاب 
روش هـای احـراز هویّـت در جوامـع سـّنتی، بـاور و 
خلـق اسـطوره ها بـود« )Rauch, 2003:16(. اّمـا در 
شـعر نـو بـه شـیوۀ جدیـدی بـه ایـن موضـوع توّجه 
شـده اسـت و »هیـچ زمـان شـعر تـا این حد بـه روح 
اسـطوره نزدیـک نبـوده که امروز اسـت« )اسـماعیل، 
19۸۸م.: ۲33(. ایـن به سـبب ویژگی های شـعر دورۀ 
معاصـر اسـت و»از ویژگی هـای مهّم شـعر ایـن دوره، 
اسـتفاده از شـیوۀ نمادیـن اسـت که سـبب می شـود 
اشـعار جامعه گرایانـه و متعّهدانـة شـاعران ایـن دوره، 
و  تبدیـل شـوند  انسـانی  و  اجتماعـی  اشـعاری  بـه 
شـعر، عمق و وسـعت بیشـتری پیـدا کنـد و از حالت 
یک بُعـدی و یـک معنایـی خارج شـود و قابل تفسـیر 

گـردد« )هینلـز، 13۷9: ۲5ـ۲۶(.
آنچـه ذیـل واژۀ اسـطوره در فرهنـگ معیـن به 
عنـوان معنـا می تـوان یافـت، عبـارت اسـت از: »1ـ 
افسـانه، قّصه. ۲ـ سـخن پریشان می باشـد و جمع آن 
نیـز اسـاطیر اسـت. افسـانه های باطل و داسـتان های 
خدایـان  داسـتان های  و  افسـانه ها  نیـز  و  اکاذیـب 

و پهلوانـان ملـل قدیـم می باشـد« )معیـن، 13۷5، 
ج1: 113(. اسـطوره در فهـم عامـه و در برخـی از 
فرهنگ هـا، بـه آنچـه که خیالـی و غیرواقعی اسـت و 
جنبـة افسـانه ای محـض دارد، اختصاص یافته  اسـت. 
اسـطوره را باید داسـتان و سرگذشـتی مینوی دانست 
کـه شـرح عمـل، عقیـده، نهـاد یـا پدیـده ای طبیعی 
اسـت کـه دسـت کم بخشـی از آنهـا از سـّنت ها و 
روایت هـا گرفتـه شـده اسـت و بـا آیین هـا و عقایـد 
دینی پیوندی ناگسسـتنی دارد. در اسـطوره، سخن از 
ایـن اسـت کـه چگونه هـر چیـزی پدید می آیـد و به 

هسـتی خـود ادامـه می دهـد.

اســطوره در ایــن معنــا، ترجمــة »Myth« اســت 
کــه خــود ایــن کلمــة از واژۀ یونانــی »Mythos« بــه 
ــده اســت.  ــه ش ــه گرفت ــر و قّص ــرح، خب ــای ش معن

ــد: ــارۀ واژۀ اســطوره چنیــن می گوی بهــار درب

»اسـاطیر جمع مکّسـر واژۀ اسـطوره در عربی 
اسـت. اسـطوره خود واژه ای اسـت معّرب از یونانی 
و  آگاهـی  “جسـتجو”،  معنـای  بـه   ”Historia“
بـه معنـای   ”Historian“ از مصـدر داسـتان؛ و 
بررسـی کـردن و شـرح دادن. واژۀ اروپایـی برابـر 
آن “Myth” در انگلیسـی، “Mythe” در فرانسـه 
و در آلمانـی “Myth-e” می باشـد« )بهار، 13۷5: 

.)3۴۴
در تعریف سادۀ دیگر،

»اسـطوره، یـک روایـت و بیان نمادین اسـت. 
ایـن بیـان می توانـد نوشـتار باشـد، یـا تصویـر، یا 
جـزء هنرهـای نمایشـی، یـا حّتـی موسـیقی. بـه 
هـر حـال، اسـطوره یـک روایت اسـت. اسـطوره ها 
کیهانـی   حقایـق  از  نمادیـن  و  رمـزی  روایاتـی 
هسـتند. در دیدگاه پدیدارشناسـی الیاده، اسطوره 
عبارت اسـت از روایـات یا روایاتی در بـاب ایزدان، 
فرشـتگان، موجودات مافوق طبیعـی و آفریده های 
)اسـماعیل پور  قـوم!«  یـک  قدسـی  و  محبـوب 

مطلـق، 13۷9: ۶(.
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اسـطوره  جامعه شناسـان،  و  مورّخـان  لحـاظ  از 
زمانـی بـه ظهـور می رسـد که تصویـر خیالی یـا کالم 
ضابطه ماننـدی یـا داسـتانی کـه آفریدۀ وجد و نشـاط 
یـا قـّوۀ تخّیـل شـاعر و راوی اسـت، از شـهود صائب و 
صمیمانـة ذهنّیـت قومـی برخاسـته کـه آن تصویر یا 
کالم و یـا داسـتان را ارتجـاالً خـودی می دانـد و وضـع 
و موقعّیـت خویـش را در آنهـا جلوه گـر می بینـد، و 
بدیـن ترتیـب، »اسـطوره واقعّیـت فرهنگـی به غایـت 
پیچیـده ای اسـت کـه می تـوان از دیدگاه هـای متعّدد 
کـه مکّمـل یکدیگرند، بـه آن نظر کرد و آن را تفسـیر 
کـرد« )Eliade, ND, V. 3: 1133(. در ایـن پژوهـش، 
اسـطورۀ »قابیل« و »مسـیح« در اشـعار شاملو و سّیاب 
مـورد مداّقـه قـرار گرفتـه اسـت و بـه تبـع آن، وجـوه 
اشـتراک و افتراق، کارکـرد و آثار بازآفرینی آنها، تبیین 
و تحلیل شـده اسـت. محدودۀ پژوهش حاضـر و واحد 
تحلیـل آن، بر اسـاس تفّحص در آثار شـاملو و سـّیاب 
طبق مشـّخصات کامـل آنها در بخش منابع می باشـد.

1ـ پرسش های پژوهش
این جسـتار در پی پاسـخ به پرسش های بنیادین 

زیر بوده اسـت:
الـف( وجـوه اشـتراک و افتـراق اسـطورۀ »قابیـل و 
مسـیح« در شـعر شـاملو و سـّیاب چگونـه اسـت؟
اسـطورۀ »قابیـل و مسـیح« در شـعر  ب( کارکـرد 

می شـود؟ ارزیابـی  چگونـه  نامبـرده  شـاعران 
ج( بازآفرینی اسـطورۀ »قابیل و مسیح« در شعر شاملو 
و سـّیاب، حاوی چـه پیام هایی برای بشـر امروزی 

است؟
2ـ پیشینة پژوهش

بـا  مرتبـط  ارزنـده ای  تحقیقـات  و  پژوهش هـا 
موضـوع مقالـة حاضـر، در قالـب کتـاب و مقالـه در 
ایـران و کشـورهای عربـی صـورت گرفتـه اسـت کـه 

مهم تریـن آنهـا عبارتنـد از: تحلیـل تطبیقـی شـعر 
بعـد  »المسـیح  و  شـاملو  احمـد  مصلـوب«  »مـرد 
الّصلب« بدر شـاکر السـّیاب از علـی صفایی و علیرضا 
قاسـمی )139۴(، »بررسـی تطبیقی مسیح)ع( در شعر 
ادونیس و شـاملو« از خلیل پروینی، حسـین عابدی و 
غالمحسین غالمحسـین زاده )139۰(، »مسیحّیت در 
شـعر شـاملو و مقایسـة تطبیقی آن با شـعر برخی از 
شـاعران معاصر عرب« از حمیدرضا قانونـی )13۸9(، 
»تکنیـک نقـاب در قصیـدۀ المسـیح بعـد الّصلب بدر 
شـاکر السـّیاب« از نجمـه رهایـی و علی اصغر حبیبی 
)139۰(، »اسـطوره در شـعر ادونیـس و شـاملو« از 
سـّید بابـک فرزانـه و علـی علی محّمـدی )1391(، 
»گـذری بـر اسـطوره در شـعر شـاملو« از محّمدعلی 
امینـی )13۷9(، »بررسـی بازآفرینـی اسـطوره ها در 
شـعر معاصـر« از مهیار علـوی مقّدم و مریم ساسـانی 
)13۸۶(، »واکاوی تصویـر قابیـل در شـعر داسـتانی 
المؤمـس العمیـاء بـدر الشـاکر السـّیاب« از احمدرضا 
حیدریـان شـهری )1391(، »اسـطورۀ رهایی: تحلیل 
روانشناسـانة اسـطوره در شـعر عربی معاصر« از نجمه 
رجایـی )13۸1(، »األسـطورة فی الّشـعر السـّیاب« از 
عبدالّرضـا علی )19۷۸م.(، »األسـطورة فی الّشـعر بدر 
شاکرالسـّیاب« از یوسـف خـالوی، »الّرمز األسـطوری 
فـی شـعر بـدر شـاکر السـّیاب« از علـی عبدالمعطی 

البطـل )19۷5م.(.

3ـ ضرورت پژوهش
بی تردیـد در باب اسـطوره و بازتـاب و کارکرد آن 
در شـعر فارسـی و عربـی، به ویـژه در اشـعار شـاملو و 
شـاکر السـّیاب تحقیقـات ارزنـده ای صـورت پذیرفته 
اسـت. اّمـا بـا تفّحـص در پژوهش هـای مزبـور معلوم 
رویکـرد  بـا  پژوهشـی  حـال  بـه  تـا  کـه  می گـردد 
تطبیقـی در بـاب اسـطورۀ قابیـل و مسـیح و بازتـاب 
مفاهیـم سیاسـی و اجتماعـی آن در اشـعار شـاملو و 



پژوهش های تطبیقی زبان و ادبّیات ملل؛ دورة 2. پاییز 1395. شمارة 1085

شـاکر السـّیاب صـورت نپذیرفته اسـت. از ایـن رو، در 
مقالة حاضر سـعی شـده اسـطورۀ قابیل و مسـیح در 
سـروده های دو شـاعر یـاد شـده بـه طور دقیـق مورد 

تحلیـل قـرار گیرد.

4ـ روش پژوهش
در ایـن مقالـه سـعی شـده اسـت موضـوع پژوهش 
بـه گونـه ای گسـترده تر و بـا تأکیـد بـر پژوهش هـای 
علمـی پژوهنـدگان عرصـة ادب، بـا رهیافتـی تحلیلـی 
بـا بهره گیـری از روش اسـنادی و کتابخانـه ای و تحلیـل 
شـواهد درون متنی در قالب مقاله ای علمی بررسی گردد.

5ـ گذری به زندگینامة احمد شاملو و سّیاب
5ـ1( احمد شاملو

احمد شاملو )اـ صبح / اـ بامداد( شاعر و نویسندۀ 
ایرانـی در آذر 13۰۴شمسـی در رشـت متولّـد شـد و 
در سـوم مـرداد سـال 13۷9 در کـرج چشـم از دنیـا 
فروبسـت )ر.ک؛ بهار، 13۷۴: 1۰( و بنا به گفتة خود، 
»رقصـان از آسـتانة اجبـار می گـذرد«. شـهرت اصلی 
شـاملو بـه سـبب نـوآوری در شـعر معاصر فارسـی و 
سـرودن گونـه ای شـعر اسـت کـه با نام شـعر سـپید 
یـا شـعر شـاملویی یا شـعر منثور شـناخته می شـود. 
شـاملو در سـال 13۲5 به طور اتّفاقی با نیما یوشـیج 

آشـنا شد:

ناقـوس،  شـعر  از  بخشـی  خوانـدن  بـا  »وی 
اّولیـن ضربـة بیدارکننـده در ذهـن او جرّقـه زد. 
اّمـا ایـن بیـداری بـرای او کافـی نبود. او جسـتجو 
را آغـاز کـرد و بـه یـاری زبـان فرانسـوی ناقصـی 
کـه می دانسـت، در ماهنامـة فرانسـوی شـعر، در 
نخسـتین نظـر بـه شـعری از لـورکا برخـورد کـه 
)رونقـی، 13۸۸: 13(. برانگیخـت«  را  او  شـیفتگی  

او »بـه گفتـة خود، تحت تأثیر نیمـا و نوآوری های 

بـه  کـه  کتاب هایـی  در  و  اسـت  بـوده  شـعر  در  او 
چـاپ رسـانید، شـعرهای بسـیاری در قالـب نیمایـی 
می سـراید. شـاملو بـه طـور جـّدی از سـال 13۲۶ بود 
کـه فّعالّیت هـای ادبـی خـود را آغـاز کرد« )پاشـایی، 
13۸۲: ۶۰5(. دشـنه در دیـس، ترانه هـای کوچـک 
و حدیـث  آینـه  در  آیـدا  بی صلـه،  مدایـح  غربـت، 
بی قـراری ماهـان از جملـه آثار اوسـت. شـاملو با آنکه 
تحصیالت دانشـگاهی نداشـت، اّما در زمینة زبان های 
بیگانه اسـتعداد داشـت و به فّعالّیت های مربوط به آن 

می پرداخـت.

5ـ2( بدر شاکر السّیاب
بدر شـاکر السـّیاب در سـال 19۲۶ میـالدی در 
عـراق و روسـتای کوچکی به نام »جیکور« متولّد شـد. 
سـّیاب از ایـن روسـتا در اشـعار خود بسـیار یـاد کرده 
اسـت و ایـن روسـتا در شـعر سـّیاب جایگاهـی مهـم 
دارد و بـه صـورت نوعـی روسـتای رمزی و اسـطوره ای 
بیـان می شـود. او در بغـداد بـه تحصیـل پرداخـت و 
گرایش های مارکسیسـتی داشـت. وی را از بنیانگذاران 
شـعر نـو و آزاد عربـی می داننـد. سـّیاب نسـبت بـه 
شـاعران دیگر عرب، در شکسـتن قواعد سـّنتی شـعر 
عربـی پیشـگام تر بـود و در ایـن زمینـه بـا جسـارت 
بیشـتری عمـل می کـرد. اگرچه در سـّن سی وهشـت 
سـالگی و در جوانی درگذشـت، اّما در عمر کوتاه خود، 
تحّول بسـیاری را در سـاختار و زبان شـعر معاصر عرب 
ایجـاد نمود. مهم ترین شـعر وی، »سـرود باران« اسـت 
کـه یکـی از بهتریـن نمونه های شـعر معاصـر عرب به 

شـمار می رود.

سـّیاب مّدت کوتاهی بـه کار پـدرش پرداخت، اّما 
بعـد بـه علّـت افـکار سیاسـی کـه داشـت، او را از ایـن 
شـغل برکنـار کردنـد. بعـد از آن، در پـی فّعالّیت هـای 
سیاسـی و عضویّـت در حزب هـای متفـاوت، ناچـار به 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B4%D9%86%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B4%D9%86%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D8%AF%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D8%AF%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AD_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B5%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AD_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B5%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
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گریـز بـه ایـران، کویت و بیروت شـد و در سـال 19۶۴ 
میالدی درگذشـت. جـدال میان امیـد و نومیدی، رنج 
و شـادی، و توانایـی و ضعف در اشـعاری که سـّیاب در 
طـول بیـکاری خـود سـروده، به خوبی مشـهود اسـت. 

اسـتاد شـفیعی کدکنی دربـارۀ سـّیاب می گوید:

»تقریبـاً همـة ناقـدان و شـاعران معاصـر عرب 
ایـن نکته را پذیرفته اند که سـّیاب پیشـوای مسـلّم 
شـعر جدیـد عرب اسـت. در ایـن موضوع، عـالوه بر 
اسـتعداد و خاّلقّیـت ایـن شـاعر و نقـش واقعـی او 
در تحـّول شـعر عـرب، یـک نکتـة دیگـر هـم مؤثّر 
اسـت و آن مـرگ زودرس و جـوان او بـود کـه در 
سـّن سی وهشـت سـالگی اتّفـاق افتـاد. بی گمـان 
اگـر زنـده بـود، ممکـن بـود مّدعیـان او را گاه بر اثر 
اختالفـات شـخصی نفـی کنند، ولی مرگ او سـبب 
شـد کـه همـه او را نخسـتین شـاعر متجـّدد عرب 
بـه شـمار آورنـد. در گفتگوهایی که من با شـاعران 
و ناقـدان معاصـر عـرب داشـته ام، دیـده ام کـه همه 
مّتحدالقـول هسـتند که باید نخسـتین فصل تاریخ 
شـعر جدیـد عرب را )بعـد از جنگ جهانـی دوم( به 
نـام بدر شـاکر السـّیاب نوشـت و بـر روی هـم، او را 
یکی از سـه شـاعر بزرگ نسـل خود به شـمار آورد« 

)شـفیعی کدکنـی، 1359: 13۲(.

3ـ اسـطوره در اشـعار احمـد شـاملو و 
السـّیاب شـاکر  بدر 

اسـطوره زبانی خاص دارد و شـاعران با اسـتفاده از 
اسـطوره، نمادهـا و نشـانه ها، دنیای پر از رمـز و رازی را 
پیـش روی خواننـده می گذارنـد که تنها با آشـنایی با 
آنهـا می تـوان زبـان و منظـور شـاعر را به آسـانی درک 
نمود. محتوای اسـطوره، مربوط به بعضـی کارویژه های 
اجتماعی خاص می شـود. با بررسـی ایـن محتوا معلوم 
می گردد که اسـطوره داسـتانی نیسـت که فقـط برای 
داسـتان گویی نقل شـود، بلکه داستانی است که بعضی 
خصایـص جامعـه ای را که اسـطوره بـدان تعلّـق دارد، 
گـزارش می کنـد. اسـطوره توضیح می دهد کـه چرا در 

آن جامعـه، بعضـی از آیین هـا معمول اسـت و منشـاء 
پیدایـش قانون هـا، توتم هـا، کالن هـا و طبقـة حاکـم 
و سـاختارهای اجتماعـی را بـدان گونـه کـه انقالبات و 
فتوحـات در گذشـته بـدان تحّقـق بخشـیده، روشـن 
و توجیـه می کنـد. اسـطوره، گـزارِش دادوسـتد میـان 
خدایـان و بشـر و یا تعریـف تکامل بعضـی پدیده های 

طبیعـی اسـت )ر.ک؛ سـّتاری، 13۸۷: 1۰1(.

بی تردیـد ادبّیـات ملّـی بـدون شـناخت ادبّیـات 
سـایر ملـل به درسـتی فهیـده نمی شـود )ر.ک؛ پـروار، 
السـّیاب  شـاکر  بـدر  و  شـاملو  احمـد   .)3۶  :139۶
خـود،  اشـعار  در  کـه  هسـتند  شـاعرانی  جملـه  از 
اسـطوره های بسـیاری را بـه کار برده انـد و به خوبـی به 
آن پرداخته انـد؛ چنان که »در شـعر شـاملو، به نام های 
اسـاطیری، افسـانه ای و تاریخی اشـارات بسـیاری شده 
اسـت« )پورنامداریـان،1۲۸۲:13۸1(. شـاملو در شـعر 
نـو حماسـی و اجتماعـی خـود بیـش از دیگـران بـه 
اسطوره سـازی گرایـش دارد و در اشـعارش، بـه نام های 
اسـاطیری بسـیاری )چـه کهـن، چه امـروزی( اشـاره 
کرده اسـت. همچنین، می توانیم اسـاطیری از فرهنگ 
غـرب و از ادیـان دیگـر را در اشـعار او مشـاهده کنیـم. 
بـدر شـاکر السـّیاب نیز بـرای بیـان اندیشـه های خود 
بـه اسـطوره پنـاه می بـرد. دالیلـی همچـون وضعّیـت 
نابسـامان سیاسـی و اجتماعی، تغییرات ناصواب فراوان 
در صحنـة سیاسـی عـراق، بحـران شـدید جسـمی 
و روحـی شـاعر،  اسـباب کاربـرد اسـطوره را در اشـعار 
وی فراهـم آورده اسـت کـه در این مجال، دو اسـطورۀ 
»قابیـل« و »مسـیح« را در اشـعار شـاملو و سـّیاب 
بررسـی می کنیم تـا از این رهگـذر بتوانیم به مضامین 
مشـترک و بعضـاً متمایـز آن دو در بهره منـدی از ایـن 

اسـطوره ها دسـت پیـدا کنیم.
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3ـ1( قابیل در اشعار شاملو و سّیاب
داسـتان قابیـل در کنـار داسـتان خلقت انسـان، 
یکی از اصیل ترین اسـاطیر انسـانی اسـت کـه جریان 
روایـت آن در محـدودۀ زمانـی و مکانـی خاّصی، ثابت 
و راکـد نمانـده اسـت و جایگاهـی قابل توّجـه و تأّمل 
در میـان اسـاطیر ملـل مختلـف دارد. در دین هـای 
ابراهیمـی، »هابیـل و قابیـل« یـا »هابیـن و قائـن« 
پسـران آدم و حـّوا هسـتند. بـر اسـاس ایـن دین هـا، 
ایـن دو بـرادر هدایـا و قربانی هایـی بـه خداوند تقدیم 
می کننـد که هدیـة هابیل پذیرفته، ولـی هدیة قابیل 
رد می شـود. در نتیجـة ایـن حادثـه، قابیل بـه هابیل 
حسـادت مـی ورزد تا آنجا کـه یک روز او را می ُکشـد. 
روایت قرآنی و اسـالمی از داسـتان هابیـل و قابیل در 
آیـات ۲۷ـ31 سـورۀ مائـده ذکر شـده اسـت. هرچند 
نـام ایـن دو بـرادر در قـرآن نیامـده اسـت و بـا تعبیر 
»إبنـی آدم« از آن دو یـاد شـده که خطـاب به پیامبر 
اسـالم)ص( می فرمایـد: َواتْـُل َعَلْیِهـْم نََبـأَ ابَْنی آَدَم 
: و داسـتان دو فرزنـد آدم را به حـق بـر آنهـا  بِالَْحـقِّ

بخوان  )المائـده/ ۲۷(.

داسـتان هابیـل و قابیـل از آن رو کـه ریشـه ای 
بسـیاری  مـوارد  بـه  تعمیـم  قابـل  و  دارد  انسـانی 
به ویـژه  شـاعران،  از  بسـیاری  توّجـه  مـورد  اسـت، 
شـاعران معاصـر قـرار گرفتـه اسـت. احمـد شـاملو 
یکـی از ایـن شـاعرانی اسـت کـه از هابیـل و قابیـل 
بـه عنـوان نمـاد در شـعر خـود اسـتفاده نموده اسـت:

»اگر اعتماد

چون شیطانی دیگر

این قابیل دیگر را

به جسمانی دیگر

بـه بی خبـری الال نگفته بـود...« )شـاملو، 13۷۸: 
.)۶۶۲

شـاملو بـا بهره گیـری از ایـن داسـتان و بـا توّجه 
بـه شـرایط و اوضـاع زمـان خود، هابیـل را نمـادی از 
انسـان های پـاک و بی گناه مجّسـم کرده که از سـوی 
روح آلـوده و شـیطانی قابیلـی مورد ظلم و سـتم قرار 
می گیرنـد و کشـته می شـوند. در جایـی دیگـر نیـز 
هنگامـی کـه با زمیـن سـخن از درد و رنـج می گوید 
و بی عدالتی هـا را بیـان می کنـد، از هابیـل بـه عنوان 

انسـانی کـه مظلومانه کشـته شـد، یـاد می نماید:
»تـو را آموختـم من که به جسـتجوی سـنگ آهن 

و روی

سینة عاشقم را بَِدری، و این همه از برای آن بود

تـا تـو را در نـوازش پُرخشـونتی کـه از دسـتانت 
چشـم داشـتم

افـزاری بـه دسـت داده باشـم، اّمـا تـو روی از مـن 
فتی تا بر

کـه آهـن و مـس را از سـنگ پاره کشـنده تر یافتی 
کـه هابیل را

قربانیـان  از  را  خـاک  و  بـود،  کشـیده  خـون  در 
بدکنشـی های خویـش بـارور کـردی« )همان: 

.)۸93

سـّیاب نیـز قابیـل را نمـاد سرکشـی، عصیـان و 
نافرمانـی می دانـد و از ایـن نمـاد طغیانگـر، بـرای بـه 
تصویـر کشـیدن تبهـکاری و ویرانگـری بهـره جسـته 
اسـت. سـّیاب در قصایدی چون »حفار القبـور«، »قافلة 
الّضیـاع«، »تسـدید الحسـاب«، »المخبـر« و»المؤمس 
العمیـاء« خیـر و شـر را در برابـر هـم قـرار داده، بـه 
هابیـل و قابیـل پرداختـه اسـت، اّما قصیـدۀ »المؤمس 
العمیـاء« اوج پـردازش او بـه این موضوع می باشـد. این 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%84
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قصیده، شـعری اسـت که سّیاب شـخصّیت قابیل را به 
عنـوان نمـاد شـّر و فتنـه بـرای انسـان امـروزی مطرح 
کـرده اسـت و »المؤمـس العمیـاء« همان وطن شـاعر 
اسـت کـه دسـتخوش حاکمّیت خصمانـة قایبـل قرار 
گرفته اسـت و فضایی تاریک و دردآلود دارد. سـّیاب به 
سیاسـت های سیاسـی، اجتماعی و اقتصادی کشـورش 
اعتـراض دارد. او فقـر و تنگدسـتی مردمانـش و ظلمی 
کـه به آنها روا می شـود را می بیند. بنابرایـن، فریاد خود 
را در سطر سـطر »المؤمـس العمیاء« آشـکار می سـازد، 
به ویـژه کـه سـّیاب ایـن قصیـده را در بحبوحـة جنگ 
جهانـی دوم سـروده اسـت و شـاهد اوضـاع پریشـان و 

نابسـامان عـراق بوده اسـت:

»ِمْن أَیِّ ِعْش فِی الَْمَقابِِر َدفِّ أَْسِفْع َکالُْغَراِب؟

“َقابِیل” أَِخْف َدِم الَْجِریَمِة بِاأْلََزاِهِر َوالُشُفوِف

َوبَِما تََشاَء ِمَن الُْعُطوِر أَْو ابِْتَساَمات النَِّساِء

َیاِء َوِمَن الُْمَتاِجِر َوالَْمقاَِهی َوِهَی تَْنِبُض بِالضِّ

َعْمَیاِء َکالُْخفَّاِش فِی َوْضِح النََّهاِر، ِهَی الَْمِدینَُة،

َواللَّْیُل َزاَد لََها َعَماَها« )السّیاب،19۸1م.: 19۸(.

)شـبی چنان سـیه فام بسـان کالغ از کدامیـن النه ای 
در گورسـتانـ  بـه سـوی سـرزمین مـاـ  پرکشـید؟ تـوی 
قابیـل، خـون بـر زمیـن ریختـه از جنایـت خویـش را، 
لطیـف  جامه هـای  و  رنگیـن  گل هـای  از  پوششـی  در 
گنهـکاری  می توانـی  همچنیـن،  سـاز.  نهـان  نـازک، 
خویـش را در پوششـی از عطرهـا و آرایه هـا یـا در پـس 
لبخندهـای زنـان پنهـان نمایـی، و یـا در نـور و روشـنایی 
تجارتخانه هـا و قهوه خانه هـا. ایـن شـهر همچون خّفاشـان 
و  نیسـت  دیـدن  بـه  قـادر  نیـز  روز  روشـنایی  دل  در 
نابینایـی او را فـزون سـاخته اسـت(. فرارسـیدن شـب، 

سـّیاب بـه بُعـد اجتماعـی ایـن شـهر پرآشـوب 
بـه تصویـر می کشـد کـه  را  می پـردازد و سـرزمینی 

دسـتمایة متجاوزان شـده اسـت و آلوده و پلید گردیده 
نمی شـود.  دیـده  آن  در  انسـانّیت  از  نشـانی  و  اسـت 
کشـوری کـه امنّیتـی در آن وجود نـدارد و فسـاد آن را 
فراگرفتـه اسـت. او همچنان تـالش می کند تـا دولت و 
مردمانـش را نسـبت به متجـاوزان و اسـتعمارگرانـ  که 
نه تنها در تالشـند مال و ثروت و سـرمایة ملّی ایشـان را 
بـه تـاراج ببرند، بلکه بـه دنبال نابودی هویّـت و تمّدن و 

آبـروی آنهـا نیز هسـتند ـ بیدار سـازد.
اّمـا از سـوی دیگـر، شـاملو برخـالف سـّیاب نـگاه 
متفاوتـی نیـز بـه ایـن داسـتان دارد و برخـالف سـخن 
پیشـین، قابیل را مظلوم و سـتمدیده و هابیل را ستمگر 

و قاتـل بـرادر خویـش معّرفـی می کنـد:

»تو بی خیال و بی خبری

و هابیل برادِر خوِن تو

راه را بر تو می بندد

از چار جانب

به خوِن تو

با پریده رنگی گونه هایش

کز خشم نیست

آنقدر

کز حسد« )شاملو، 13۷۸: ۶۴۰(.

قابیـل یکـی از اسـاطیر مشـترکی اسـت کـه هـر 
دو شـاعر به زیبایـی بـه آن پرداخته انـد و حـوادث و 
ماجراهـای آن را در البـه الی اشعارشـان بـا حـوادث 
روزگار خـود تعمیـم بخشـیده اند، قابیـل فرزنـد آدم 
می باشـد کـه در واقع، نمـادی از برادرکشـی و عصیان 
اسـت و در شـعر شـاعران بـه عنـوان نمـاد شـر مـورد 

اسـتفاده قـرار گرفته اسـت.
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چنان که ذکر شـد، شـاملو در اشعار خود برخالف 
دیگـر شـاعران دو تصویـر از قابیـل ترسـیم نمـوده 
اسـت. نخسـت قابیـل را چون عمـوم سـخن پردازان، 
نمـاد شـرارت و سـتم دانسـته کـه شـیطان وار در پی 
نسل کشـی آدم برآمـده اسـت؛ نمـادی از خودخواهی 
کـه بـرای رسـیدن بـه اهـداف و آرمان خود از کسـی 
ابایـی نـدارد. البّتـه این بدخواهـی و کیـن را می توان 
دیگـر،  سـویی  از  دانسـت.  جهـل  و  نادانـی  َسـِر  از 
شـاملو نگاهـی متفـاوت بـه این داسـتان می انـدازد و 
برخالف سـخن پیشـین، قابیل را مظلوم و سـتمدیده 
و هابیـل را سـتمگر و قاتـل بـرادر خویـش می خواند. 
پورنامداریـان می نویسـد: »از آنچه از تورات و تفسـیر 
قـرآن برمی آیـد، قابیل کشـندۀ هابیـل اسـت، اّما در 
اشـاره هایی کـه شـاملو بـه ایـن داسـتان دارد، همـه 
جـا هابیـل کشـندۀ قابیل تصّور شـده اسـت و به نظر 
می رسـد نـام ایـن دو را بـا هـم اشـتباه کرده اسـت« 
)پورنامداریـان، 13۸1: ۲۸5ـ۲۸۶(. اّمـا ایـن سـخن، 
منطبـق بـا نظـر شـاملو نیسـت؛ چراکه چهـرۀ قابیل 
در اشـعار شـاملو ذووجهین اسـت و یـا حّتی میگوئل 
داونامونـو، داسـتان نویس اسـپانیایی نیـز بـا شـاملو 
هم نظـر اسـت و قابیـل را مظلـوم و هابیـل را نمـاد 

حسـادت معّرفـی می کنـد:

هابیـل  کـه  نـدارم  شـّکی  »...کوچکتریـن 
و  قابیـل  رخ  بـه  را  خـود  مقبـول  هدیّه هـای 
هدیّه هـای مردود او می کشـید و با گوسـفندی که 
بـه خـدا هدیّـه داد، به قابیـل جلـوه می فروخت و 
دل او را بـه درد مـی آورد. کسـانی کـه خـود را در 
معّیـت حـّق و طرفـدار عدالـت می دانند، چه بسـا 
مردمـی مغـرور می شـوند کـه دلشـان می خواهـد 
بـا طمطـراق عدالـت خود دیگـران را ُخـرد کنند« 

.)۶۷  :13۸5 )اونامونـو، 

البّتـه »در ادبّیـات غرب، شـاعرانی ماننـد بایرون، 
وینیـی، لوکنـت دولیـل، به ویـژه بودلـر، جانـب قابیل 

را گرفته انـد؛ زیـرا از دیـدگاه آنـان، حـق بـا قابیل بود 
و تنهـا گناهـش ایـن بود کـه نخواسـته از حـّق خود 

چشم پوشـی کنـد« )عشـری زایـد، ۲۰۰۶م.: 99(.

از آن سـو، بـدر شـاکر السـّیاب در چند قصیـده از 
قابیـل سـخن بـه میـان آورده اسـت و قابل ذکر اسـت 
که نسـبت به شـاملو بیشـتر به این اسـطوره پرداخته 
اسـت. قابیـِل اشـعار سـّیاب، همـان قابیـِل طغیانگـر 
و فتنه گـری اسـت کـه همـگان او را بـه آن صفـت 
می شناسـند. زیباترین قصیده ای که سـّیاب، اسـطورۀ 
قابیـل را در آن بـه کار برده اسـت، »المؤمـس العمیاء« 
می باشـد و در آن بـا جزئّیـات و به طـور کامل به قابیل 
و داسـتانش پرداخته و از آن بهره مند شـده اسـت. نزاع 
بیـن هابیـل و قابیل و عصیان و سـتم قابیل دسـتمایة 
سـّیاب گشـته تا از طریق آن، زشـتی های جامعة خود 
را نشـان داده اسـت و در برابر اوضاع نامناسب سیاسی، 
اجتماعـی و اقتصادی کشـورش فریاد اعتـراض برآورد 
و آنچـه را کـه حـّکام سـرزمینش قابیل گونـه در حـّق 

مردمـش روا می دارند، آشـکار سـازد.

چهـرۀ شـّر قابیل وجه مشـترک شـاملو و سـّیاب 
بـود. آنچـه بـه عنـوان تفـاوت در به کارگیـری ایـن 
اسـطوره قابـل بیان اسـت، تصویر بی گناهی وی اسـت 
کـه شـاملو بـا جسـارت از آن پـرده برمـی دارد. شـاملو 
در ایـن شـعر، چهـرۀ بی گنـاه و معصومـی پیـش روی 
خواننـده قـرار می دهـد و سرچشـمة اعمـال بـد وی را 
ناشـی از بی مهـری می دانـد کـه بـر وی روا داشـته اند 
و موجـب حسـدورزی وی گردیـده اسـت. او هابیـل را 
قاتـل بـرادر می دانـد که می تـوان گفت مقصـود وی از 
مـرگ قابیـل، مرگ جسـمانی نیسـت، بلکه بـه مرگ 

روح قابیـل اشـاره دارد.
قابیل اشـعار سـّیاب همـان طغیانگـر و فتنه گری 
اسـت کـه دیگـران می شناسـند و برخـالف شـاملو، 
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بُعـدی دیگـر ندارد. البّته جسـارت و شـهامت شـاملو 
در نمایـش دادن چهـره ای دیگـر از قابیل نیـز درخور 
توّجـه اسـت. شـاید در پـس ذهـن شـاملو ایـن نکته 
باشـد کـه هیـچ کـس از روز ازل سرشـت و بنیانی بد 
و ناپـاک نـدارد و شـرایط زندگـی و جامعـه تأثیـری 
اسـطورۀ  انسـان می گـذارد.  بـر سرشـت  دوچنـدان 
»قابیل«، بیانگر ظلم و سـتم موجـود در جامعة هر دو 
شـاعر و فضـای خفقان، تاریک، برادرکشـی و عصیانی 

اسـت کـه در پـی آن شـکل گرفته اسـت.

3ـ2( مسیح در اشعار شاملو و سّیاب
از جمله داسـتان هایی که شـاملو به آن دلبستگی 
فراوان دارد، سرگذشـت حضرت عیسی)ع( است. وی از 
برخـی شـخصّیت ها، رخدادها و مکان هـای مربوط به 
آیین مسـیح نماد سـاخته، رنگ اسـطوره بدانهـا داده 
اسـت؛ نظیـر عیسـی)ع(، مریـم)س(، حواریّـون، یهودای 
اسـخریوطی )یکـی از حواریّـون(، مصلوب شـدن، تّپة 
جلجتـا )تّپـه ای کـه عیسـی مسـیح)ع( را در آنجـا بـه 
صلیـب کشـیدند(، باغ جتسـمانی )باغـی در نزدیکی 
اورشـلیم و جایی که عیسـی مسـیح در آنجا دستگیر 
شـد(، شـام آخر، تـاج خـار و... که همه با سرگذشـت 

مسـیح ارتباط دارد.
هویّـت، شـخصّیت و زندگی بسـیاری از پیامبران 
در پس پرده ای از ابهام، داسـتان و اسـطوره قرار دارد. 
می تـوان گفـت یکی از دالیل توّجه شـاملو به مسـیح 
و مسـائل مربـوط بـه آن، آمیختگـی آن بـا افسـانه و 
داسـتان و پذیرفتـن رنـگ اسـطوره اسـت کـه بـه 

جذابّیـت موضـوع فزونی می بخشـد.

شـاملو از میـان همـة پیامبران، اسـطورۀ مسـیح 
شـهید را با تمام ابعـاد و جزئّیات، سرشـار از مایه های 
ایجـاد  بـرای  و  می کنـد  مطـرح  انقالبـی  و  عمیـق 
تحـّرک و خیـزش در جامعـة منفعـل، تـن بـه قضای 

به ظاهـر قطعـی داده اسـت و رسـتاخیزی بیدارآفرین 
را فریـاد می کشـد؛ بـه طور مثـال، او در شـعر »مرگ 
ناصـری« بـا ایجـازی اعجازگونـه، آمیـزۀ ممتـازی از 
آیین بـاوری،  مردم شناسـی،  هنـر،  اسطوره اندیشـی، 
رسـالت مندی، ستم سـتیزی و عدالت جویـی را یکجـا 
به نمایـش می گـذارد )ر.ک؛ خادمی کوالیـی، 13۸۶: 

.)1۲۸

شـاملو به زیبایی داسـتان مسـیح را با اوضاع زمان 
خـود تعمیـم بخشـیده اسـت و از اتّفاقـات و حـوادث 
آن در اشـعارش سـود جسـته اسـت و »برای وی این 
اسـطوره جّذابّیـت باالیـی دارد کـه توانسـته به خوبی 
بـه آن بپـردازد، به ویـژه داسـتان بـه صلیب کشـیدن 
ایشـان، رنج فدا شـدن و برانگیخته شـدن دوبارۀ وی« 
)عشـری زاید، ۲۰۰۶م.: ۸۲(. شـاملو در شـعری به نام 
»مـرگ ناصری« از مجموعة ققنـوس در باران تصویر 
بسـیار دقیق و در عیـن حال موجـز، از واقعة مصلوب 
شـدن مسـیح را بـه تصویـر می کشـد و با اسـتعدادی 
خـاص از این داسـتان بـرای بیان اندیشـه ها و عواطف 

خـود سـود می جوید:
»با آوازی یکدست

یکدست

دنبالة چوبیِن بار

در قفایش خّطی سنگین و مرتعش

بر خاک می کشید.

تاج خاری بر سرش بگذارید«

         )شاملو، 13۷۸: ۶1۲(.

شـاملو در اینجـا مسـیح را نماینـده ای از همـة 
انسـان ها می دانـد کـه بار امانـت آنها را بـر دوش دارد 
و بـه دنبـال تحّقـق آرمان هـای آنهـا می باشـد و آن 
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تـاج خـاری کـه دشـمن بـر سـرش می گـذارد، تنهـا 
یـک هدف دارد: حقیر کردن شـخصّیت بـزرگ او نزد 

مردم و تماشـاگران:

»و آوازِ درازِ دنبالة بار

در هذیاِن دردش

یکدست

رشته ای آتشین

می رشت.

“شتاب کن ناصری! شتاب کن!”

از رحمی که در جان خویش یافت

سبک شد

و چونان قویی مغرور

در زاللِی خویشتن نگریست

“تازیانه اش بزنید”

رشتة چرم باف

فرود آمد

و ریسمان بی انتهای سرخ

در طول خویش

از گرهی بزرگ

برگذشت

“شتاب کن ناصری! شتاب کن!”

از صف غوغای تماشاییان

العازر،

گام زنان راه خود گرفت

دست ها

در پِس پشت

به هم درافکنده

و جانش را از آزار گران دینی گزنده

آزاد یافت:

“مگر خود نمی خواست، ورنه می توانست”

آسمان کوتاه

به سنگینی

بر آوازِ روی در خاموشی رحم فرو افتاد.

سوگواران، به خاک پشته بر شدند

و خورشید و ماه

به هم

برآمد« )همان: ۶1۲ـ۶1۴(.

مسـیح اسـطوره اسـت و مـرگ مسـیح، مـرگ 
انسـانّیت اسـت. در شـعر شـاملو، مسـیح نمـاد مرگ 
بی حاصـل قهرمانـی اسـت کـه حّتـی بـا مـرگ خود 
نیز نتوانسـت جامعة بـه خواب رفتـه اش را بیدار کند.

روزگارش  مبـارزان  و  خـود  سرنوشـت  شـاملو 
را چـون مسـیح می دانـد کـه جـان خـود را بـرای 
رسـیدن بـه اهداف خـود فـدا کرده انـد، اّما نه کسـی 
بـه هواخواهـی آنهـا به پـا خاسـت و نه کسـی عبرت 
گرفت و تأثیری پذیرفت. در تمام اشـعاری که شـاملو 
به سرگذشـت مسـیح و جزئّیـات مربوط بـه آن دارد، 
تصویرهایی را می بینیم که در لباس کنایه و اسـتعاره 
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بیانگـر اوضـاع و احـوال جامعـه و نشـان دهندۀ بینش 
ناشـی از عکس العمل عاطفی وی نسـبت به مسـائل و 

پیشـامدهای گوناگـون اجتماعی اسـت:
»که می داند
که من باید

سنگ های زندانم را به دوش کشم
بسان فرزند مریم

که صلیبش را« )همان:5۰(.

مسـیح نسـبت به دیگر پیامبران در شـعر معاصر 
عربـی چهـره ای پُررنگ تر دارد و شـاعران معاصر عرب 
از وی بـه عنـوان نمـادی در تحّمـل رنـج و زندگـی 
دوبـاره اسـتفاده می کننـد. این امـر قابل توّجه اسـت 
که در شـعر این شـاعران، انعکاس تفّکرات مسـیحّیت 
و انجیـل نیـز رنـگ و بوی بیشـتری دارد. »المسـیح 
بعـد الّصلـب« تصویـر عینـی در فراخوانی شـخصّیت 
مسـیح اسـت که سـّیاب به خوبـی تجربـة تحّمل رنج 
مسـیح و اندیشـة میـالد دوبـارۀ وی را در آن ترسـیم 

کرده اسـت:

»بَعدما أنزلونی، سمعُت الّریاَح

فی نواِح طویل تَسف الّنخیل

والخطی و هی تنأی إذن فالَجراِح

والّصلیب الّذی َسمُرونی علیه طواَل األصیل

لم تمّتنی. و أنصّت: کاَن الَعویل

هل بَینی و بیَن الَمدینَة یَعبر السَّ

مثل َحبُل یشّد الَسفینَة

و هی تهوی إلی القاِع. کاَن النَّواح

مثل خیُط ِمَن الّنوِر بیَن الّصباح

والّدجی، فی سماِء الّشتاِء الحزینِة

ثم تَغفو، علی ما تحّس المدینة« 

           )سّیاب،۲۰۰۰م.: ۲۴5(.

)پس از آنکه از چلیپا پایینم کشـیدند، باد را می شـنیدم

که در نخلستان ها فغان سر می داد

و گام هایی که دور می گشت.

اینـک زخم هـا و چلیپایـی که مـرا در طول شـب بر آن 
به چارمیخ کشـیدند

مرگـم را موجـب نشـد و مـن سـراپا گـوش می سـپارم: 
گویـی صدای شـیون

از گذر دشت میان من و شهر می گذشت

همچون ریسمانی که کشتی بدان بند شود

آن زمان که

به اعماق غور می کند.

گویی شیون و مویة شهر بسان رشته ای از نور

در آسـمان غمـزدۀ آن فصل سـرد، میان سـحرگاهان و 
تاریکـی بود

و شـهر بـا هـر آنچـه حـس می نمـود، بـه نیم خـواب 
فرومی رفـت(.

در واقـع، »عنـوان قصیـده از همـان ابتـدا بیانگـر 
تجربـة رنـج و جانفشـانی اسـت و عبارت هـا و واژگان 
ایـن بنـد بر ایـن جـوِّ غـرق در انـدوه دامـن می زند« 

)البطـل، 19۸۲م.: 155(.

روبـه رو  واژگانـی  بـا  قصیـده  ایـن  سراسـر  در 
می شـویم که نشـان دهندۀ اوج درد و رنجی اسـت که 
بر مسـیح یا سـّیاب فـرود آمده اسـت. صدای شـیون 
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زخم هـای  گرسـنه،  پرنـدگان  نخلسـتان ها،  در  بـاد 
حاصـل از مصلوب شـدن، یهودای خیانت پیشـه و... از 

نمونه هـای ایـن تصویرسـازی می باشـد.

یکـی از هنرنمایی هـای زیبایی که سـّیاب در این 
قصیـده دارد و بـا اسـتخدام آن جّذابّیـت دوچندانـی 
به شـعرش بخشـیده اسـت، کاربـرد متضـاد واژگان و 
عباراتـی اسـت کـه وی در بیـان اندیشـه ها و افکارش 
بـه کار بـرده اسـت: »الّنور، الّدجـی و الّشـتاء الحزینه 
مـا أصغـره، ما أکبره، مسـیح، یهود، عریـت، صمدیّت، 
سـناها، دجاهـا، موت، البعث، ظل، أبیـض و نور از این 

واژگان می باشند. دسـت 
سـّیاب در قصیـدۀ »المسـیح بعـد الّصلـب« برای 
بیـان اهـداف و مقاصـد خـود به زیبایـی از مسـیح و 
تحّمـل درد و رنـج در پـی میالد دوباره، سـخن گفته 
اسـت. در ایـن قصیـده، سـّیاب خـود را با شـخصّیت 
اسـطوره ای یکـی می کنـد و در پـی ایـن اسـت بـا 
جانفشـانی خویشـتن، اندیشـة این ملّت سـتمدیده و 
عقـب نگه داشـته را تغییـر دهـد و آنهـا را نسـبت بـه 
حقـوق خـود آگاه کنـد. سـّیاب در ایـن قصیـده خود 
را مسـیح می دانـد و درد و رنج هایـی را کـه بـر وی و 

مردمـش فـرود آمـده اسـت، بـه تصویر می کشـد.

در ایـن قصیـده، شـاعر بـه رویدادهای پـس از به 
صلیب کشـیده شـدن مسـیح می پردازد و خـود را در 
قالـب او فرومی بـرد. از جیکـور سـخن به میـان آورده 
اسـت و بـا نگاهـی روشـن بـه آن می نگـرد. در برابـر 
خیانـت یهودا فریاد برمی آورد و از آن سـو، شـهامت و 
بی باکی مسـیح را به رخ می کشـد. در چشـم سـّیاب، 
مسـیح بـه قدری عظیم اسـت کـه راه و روش وی نزد 

نسـل های آینـده نیز مقـّدس خواهـد ماند.
این قصیده از آن دسـته اشـعاری است که سّیاب 
بـا وجـود تمـام مصایـب و دشـواری ها، روح امیـد و 

انتظار را در خود زنده نگه داشـته اسـت و در اندیشـة 
رسـتاخیزی عظیم اسـت. او بـا قربانی کـردن خود به 
دنبـال آن اسـت تـا بـه دیگـران نشـان دهد کـه این 
گونـه واال مـردن، نه مـرگ، که زندگی جاودانه اسـت.

اسـطورۀ مشـترک مسـیح و موضوعـات مربـوط 
بـه آن، البّتـه همواره مورد توّجه بسـیاری از شـاعران 
معاصـر، از جملـه شـاملو و سـّیاب بـوده اسـت و این 
از آن هنرمندانـه بهـره جسـته اند. درد و  دو شـاعر 
رنج های مسـیح، مصلوب شـدن وی و فـداکاری او در 
راه اهـداف خـود و روشـن نمـودن اندیشـة بشـری از 
جملـه مفاهیمـی اسـت کـه هـر دو شـاعر از آن بهره 
برده انـد. ایـن مفاهیـم بـه شـاعر کمـک می کنـد تـا 
بـا اسـتفاده از آنهـا، دغدغه هـای درونـی خویـش را 
نسـبت به اسـتبداد و اسـتثمار و رنج و سـتم مردمان 

سـرزمینش بیـان نماید.
در میـان نمونه های شـعری شـاملو، شـعر »مرگ 
ناصـری« بهتریـن و جامع تریـن نمونـه ای اسـت کـه 
شـاملو بـا بیـان جزئّیـات و بـه قلـم کشـیدن آنهـا، 
عدالت جویـی و ستم سـتیزی خـود را نشـان می دهد:

دنبالـة  یکدسـت،/  »بـا آوازی یکدسـت،/ 
خّطـی سـنگین و  در قفایـش/  چوبیـِن بـار/ 
مرتعـش/ بـر خـاک می کشـید./ “تـاج خـاری بـر 
سـرش بگذاریـد”/ و آواز درازدنبالة بـار/ در هذیان 
می رشـت.  رشـته ای آتشـین/  یکدسـت/  دردش/ 
/“شـتاب کـن ناصـری! شـتاب کـن!” / از رحمـی 
کـه در جـان خویش یافت،/ سـبک شـد/ و چونان 
در زاللـی خویشـتن نگریسـت./  قویـی مغـرور/ 
“تازیانـه اش بزنیـد!”/ رشـتة چرم بـاف/ فـرود آمد، 
/ و ریسـمان بی انتهـای سـرخ/ در طـول خویـش/ 
از گرهـی بـزرگ/ برگذشت./“شـتاب کـن ناصری! 
شـتاب کـن!”/ از صف غوغـای تماشـاییان/ العازر،/ 
گام زنـان راه خود گرفت/ دسـت ها/ در پِس پشـت/ 
بـه هـم درافکنده،/ و جانـش را از آزارِ گـراِن دینی 
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گزنـده/ آزاد یافت: / “مگر خود نمی خواسـت، ورنه 
می توانسـت”/ آسـمان کوتاه/ به سـنگینی/ بـر آواِز 
روی در خاموشـِی رحم/ فرو افتاد. / سـوگواران، به 
خاک پشـته بـر شـدند/ و خورشـید و مـاه/ بـه هم/ 

برآمـد« )شـاملو، 13۷۸: ۶1۲(.

او شـعرش را بـا رنـج آغـاز می کنـد. تـاج خـاری 
کـه بـر َسـِر مسـیح می گذارند، بیانگـر رنـج و دردهای 
مسـیح، قبل از به صلیب کشـیدن می باشـد و عالوه بر 
آن، تالش دشـمنان مسیح را نشـان می دهد که در پی 
حقیـر نمـودن شـخصّیت بـزرگ او نزد مردمان اسـت. 
مسـیح در شـعر شـاملو قهرمانی اسـت که با شـهامت 
تـا پای جـان در برابر دشـمنان و خائنان می ایسـتد. او 
از مـرگ جسـمانی خود نمی ترسـد و یا حّتـی می توان 
گفـت رهایی از ظلم و سـتم حاکم بـر وی و مردمانش 
و رسـیدن بـه آرمـان و عقیـدۀ واالیـش جـزءِ آرزوهای 
اوسـت. شـاملو در شـعر خود، از خیانت کارانی می گوید 
کـه ناجوانمردانـه مسـیح را در میان فوج دشـمنان رها 
کرده انـد و ایـن موضـوع بی تشـابه بـه وجـود چنیـن 
افرادی در روزگار شـاملو نیسـت که صرفاً در پی سـود 
و منفعـت خویش بوده اند و این مضمـون یکی از وجوه 

مشـترک در شـعر شاملو و سـّیاب است.

از آن ســو، ســّیاب هــم در قصیــدۀ »المســیح بعــد 
الّصلــب« تابلــوی زیبایــی را بــه تصویــر کشــید. او رنــج 
و درد مســیح را بیــان می نمایــد، اّمــا بیشــترین توّجــه 
ــه کــه از اســم قصیــده اش برمی آیــد،  وی، همــان گون
بــه حــوادث بعــد از صلیب کشــیدن مســیح می باشــد. 
ــد  ــیح می دان ــود را مس ــده خ ــن قصی ــّیاب در ای س
کــه قهرمــان کشــور و مردمــش اســت و بایــد در پــی 
انقــالب و رســتاخیزی ســترگ باشــد. امانتــی وزیــن 
بــر دوش ایــن مســیح اســت کــه آن نجــات بشــریّت 
ــری واژگان  ــا به کارگی ــت. او ب ــی اس ــل و نادان از جه
پرمعنــا، اســتخدام صنعــت تشــخیص، تشــبیه و نیــز 

تضــاد و تقابــل، جذابّیــت خاّصی به شــعرش بخشــیده 
اســت و تمــام تــالش وی در بهره گیــری ایــن مــوارد، 
نشــان دادن عمــق هــدف و اندیشــه اش اســت. قهرمان 
شــعر ســّیاب همچــون شــاملو خــود را قربانــی می کند 
و بــا مــرگ خــود ســعی در نشــان دادن واقعّیت هایــی 
دارد کــه از چشــم مــردم پنهــان شــده اســت و در ایــن 
ــانی از  ــّیاب، نش ــعر س ــت. در ش ــق اس ــم موّف ــر ه ام
یــأس و ناامیــدی در پــس مــرگ مســیح وجــود نــدارد. 
ــا روح وی  مــرگ جســمانی مســیح روی می دهــد، اّم
زنــده اســت و بــا امیــد بــه جیکــور کــه نماد کشــورش 
شــدن  بــرآورده  از  گویــی  می نگــرد.  می باشــد، 
ــة  ــرده، وظیف ــدا ک ــن پی ــش یقی ــالت و آرزوهای تمای

ــی انجــام داده اســت. ــود را به خوب خ

مسـیح در شـعر هـر دو شـاعر، قهرمـان و مبـارز 
بی گنـاه و مظلومی اسـت کـه در پی اهـداف خویش، 
زندانـی صلیـب می شـود و از آن رو، در اندیشـة هـر 
دو شـاعر، مبـارزه و جانفشـانی در راه عقایـد و اهداف 
انقالبـی به وضوح مشـاهده می شـود. بنابراین، مسـیح 
بـرای آنها چنیـن قهرمان جلوه می کنـد. وجود برخی 
جزئّیـات مشـابه در شـعر این دو شـاعر باعـث قرابت 
و نزدیکـی اشـعار آن دو شـده اسـت. تـاج خـاری که 
رومیـان بر َسـِر مسـیح می نهند، در نمونة شـعری هر 
دو قابـل مشـاهده اسـت و این تـاج خار نشـان دهندۀ 
رنـج و دردهـای مسـیح تا قبـل از به صلیب کشـیدن 
می باشـد. تّپـة جلجتـا نیـز در شـعر هـر دو شـاعر 
جلوه گـری می کنـد که نمادی از جنـگ و مبارزه، رنج 
و مـرارت و نیز وعده گاهی برای پیـروزی در راه اهداف 
و آرمان هاسـت. یهـودا نیـز وجه مشـترک دیگری در 
شـعر این دو اسـت. خیانت پیشـگانی که مسـیح را به 
سـمت مـرگ سـوق می دهنـد، در پی دشـمنان روانه 
می شـوند و در تـالش بـرای نابـودی و مـرگ مسـیح 
هسـتند. وجـود دشـمنان فـراوان در اطراف مسـیح و 
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تنهایی وی نیز از لحظات ناخوشـایندی اسـت که هر 
دو شـاعر آن را ترسـیم نموده انـد.

در بـاب اسـطورۀ مسـیح، با تمـام اشـتراک هایی 
کـه شـاملو و سـّیاب دارنـد، آنچـه بـه عنـوان افتراق 
در شـعر دو شـاعر قابـل ذکـر اسـت، پایـان زندگـی 
مسـیح و مـرگ اوسـت کـه گونه گـون در شـعر آنـان 
انعکاس یافته اسـت. مسـیح در شـعر شـاملو می میرد 
و شـاملو مـرگ وی را بی حاصـل و بی نتیجـه می داند. 
تـالش مسـیح بـرای بیـداری اندیشـة مردمانـش بود 
و در ایـن راه، از جـان خـود گذشـت، در حالـی کـه 
مرگـش تغییری ایجـاد نکرد و جامعة بـه خواب رفتة 
وی بیـدار نشـد و همچنـان در جهـل و کـوری باقـی 
مانـد. شـاملو پـس از مـرگ مسـیح فضایـی ناامید به 
وجـود مـی آورد. بـه بـاور او، مسـیح خـود را فـدا کرد 
تا چشـمان بسـتة مـردم باز شـود و از جهـل و نادانی 
رهایـی یابنـد، در حالی که کسـی جانفشـانی مسـیح 
را درک نکـرد و مـردم همـواره در جهـل خـود باقـی 
ماندند. از این رو، شـاملو فداکاری مسـیح را بی نتیجه 
و بی حاصـل می داند. از آن سـو، سـّیاب مرگ مسـیح 
را انقـالب و آغـاز بـاروری و نوزایـی می دانـد. مـرگ 
مسـیح چون تولّد تموز اسـت که سرسـبزی و طراوت 
را در پـی دارد. او امانـت خـود را به خوبـی بـه مقصـد 
رسـانیده، مردمانـش را از کـوری و نادانـی آزاد نموده 
اسـت. شـاملو حـوادث قبـل از بـه صلیـب کشـیدن 
مسـیح را بـه تصویر می کشـد و سـّیاب، همـان گونه 
کـه از اسـم قصیـده اش برمی آیـد، حـوادث بعـد از به 

صلیـب کشـیدن مسـیح را روایـت می کند.

نتیجه گیری
بـر اسـاس آنچـه کـه گذشـت، مطالـب زیـر را 
می تـوان  پژوهـش  ایـن  دسـتاوردهای  مهم تریـن 

دانسـت:

1ـ اسـطوره را می تـوان داسـتان یـا شـخصّیتی نمونه 
و معیارسـاز در جامعـه تلّقـی نمـود کـه داسـتان 
زندگـی و شـخصّیت وی عبرت انگیـز و آموزنـده 
دانسـته می شـود. بدیـن معنا کـه یا می تـوان آن 
را الگـو قـرار داد و بـه آن اقتـدا نمـود یـا از آن 
اجتنـاب کـرد. بنابرایـن، اسـاطیر می تواننـد هـم 
جنبـة مثبـت و هم منفی داشـته باشـند و از این 
رو، در ادبّیـات، چـه نظـم و چه نثر، بـه کار گرفته 

می شـوند.

۲ـ بـا مطالعـه و بررسـی آثـار شـاملو و سـّیاب در 
زمینـة پـردازش بـه اسـطورۀ قابیـل و مسـیح، با 
مضامین مشـترک و متمایز روبه رو می شـویم که 
اینهـا برخاسـته از محیط های مشـابه محـّل تولّد 
و پـرورش، فرهنـگ دینـی و شـباهت فرهنگـی 
یکسـان  شـرایط  دیگـر،  از سـوی  اسـت.  بـوده 
سیاسـی و اجتماعـی هر دو شـاعر موجـب ایجاد 
دغدغه های سیاسـی و اجتماعی مشـترکی، چون 
وطن دوسـتی، احساس مسـئولّیت، مبارزه با ظلم 
و سـتم و تـالش بـرای آگاهی اندیشـه های عموم 

مردم شـده اسـت.
3ـ نـگاه شـاملو بـه داسـتان قابیـل دووجهـی اسـت. 
نخسـت قابیل را چون عموم سـخن پردازان، نماد 
شـرارت و سـتم می دانـد و در وجـه دوم، برخالف 
سـخن پیشـین، قابیـل را مظلـوم و سـتمدیده، و 
هابیـل را سـتمگر و قاتـل بـرادر خویـش معّرفی 
می کنـد. اّمـا قابیـل اشـعار سـّیاب، همـان قابیل 
طغیانگـر و فتنه گر اسـت که به ایـن ویژگی غالباً 

مشـهود است.
۴ـ آنچه در شـعر شـاملو و سـّیاب در زمینة اسـطورۀ 
مسـیح شـباهت دارد، مسـیح و آرمان هـای وی 
می باشـد. هـدف هر دو از مصلوب شـدن مسـیح 
بـه یـک صورت اسـت و رنگ و بویـی از اعتقادات 
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متعالـی مسـیح را دارد که خـود را قربانی می کند 
تا بشـر را نجـات دهد.
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