ج

LYRICLIT

Journal of Studies in Lyrical Language and Literature, 11 (40), Autumn 2021
https://lyriclit.iaun.ac.ir/
ISSN: 2717-0896
20.1001.1.27170896.1400.11.40.1.7

The Reflection of Archetypal Concepts of Water in Sherko Bekas Poetry
Shukri Rashid, Jihad (Corresponding Author)
Associate Professor, Persian Dept., Faculty of Languages, University of Salahaddin, Erbil, Iraq

Salmaninejad, Saghar
Assistant Professor, Persian and English Language and Literature Dept., Public Teaching Center, Khajeh
Nasir University, Tehran, Iran

Abstract
The mythical critique or the archetype debate is one of the forms of the critique that results from
the work of Carl Gustav Jung which is welcomed by a broader scope today. The water archetype is
the most obvious achievement for the natural characteristics in the literatures and the mythology of
different nations which has a huge presence in a Kurdish literature. This vision can be seen in one of
the most important literary poems of contemporary thought. The presence of water images in Sherko
Bekas's poems is a sign of the solidity and the fixation of water in collective memory, which has been
represented in literature. Water is one of these archetypes that has not been focused yet in the Kurdish
literary product in terms of archetype. The new and innovative side of this course is reflected firstly
in coming back to show water’s archetype and the study of Sherko Bekas poems. This study, which
is being carried out in an analytical and descriptive way, relies on the mythical-psychological view
of the appearance of the water image in Sherko Bekas poems to make it clear to us how much it is
with archetypes principles. The results of this study show that Sherko used a number of global
symbols to express the value of his criticisms and understandings, and many times we can see the
important characteristics of Yung and other researchers of this field of archetype in Bekas’s poems
which is manifested in different way. The most important work for the symbol of life being it which
manifests itself in his poems.
Keywords: Archetype, Carl G. Jung, Water, Sherko Bekas.

Citation: Shukri Rashid, J., Salmaninejad, S. (2021) The Reflection of Archetypal Concepts of Water in Sherko Bekas
Poetry, 11 (40), 110-123. Dor: 20.1001.1.27170896.1400.11.40.1.7
Copyrights:
Copyright for this article is retained by the author (s), with publication rights granded to Journal of
Studies in Lyrical Language and Literature. This is an open – acsses article distributed under the terms
of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which
permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is
properly cited.

ج

20.1001.1.27170896.1400.11.40.1.7
مقاله پژوهشي
فصلنامة علمي -تخصصي مطالعات زبان و ادبيات غنايي
گروه زبان و ادبيات فارسي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجفآباد
سال يازدهم ،شمارۀ چهل ،پاييز  ،1400ص110-123 .

بازتاب مفاهیم کهنالگویی آب در شعر شیرکو بیکس
جیهاد شکری
ساغر سلمانینژاد

رشید1
مهرآبادی2

چکیده
يکي از شيوههای نقد که دستاورد کارل گوستاو يونگ است و امروزه از آن استقبال فراواني شده ،نقد اسطورهشناسانه با رويکرد
کهنالگوهاست .کهنالگوی «آب» که از شاخصترين نمودهای تجلي صور طبيعي در ادبيات و اساطير ملل مختلف است ،دارای مصاديقي
بارز در ادبيات کردی است و در شعر يکي از برجستهترين شاعران معاصر کرد ميتوان مشاهده کرد .وجود کهنالگوی آب در اشعار
شيرکو بيکس دليل بر رسوب خاطرۀ جمعي است که در ادبيات نمود يافته است .آب يکي از مضمونهايي است که تاکنون در آثار
مختلف از ديدگاه کهنالگويي بدان توجه شده است .نوآوری اين پژوهش به مطرح کردن کهنالگوی آب و واکاوی آن در آثار شيرکو
بيکس باز ميگردد .در اين پژوهش که به روش توصيفي-تحليلي انجام شده است ،با بهرهگيری از رويکردی اسطورهای-روانشناختي،
به تصوير آب در اشعار شيرکو بيکس خواهيم پرداخت که تا چه ميزان با مباني کهنالگويي همخواني دارد .نتايج حاصل آمده از اين
پژوهش نشان مي دهد که شيرکو بيکس در اشعارش برای بيان عميق انتقادها و مفاهيم مورد نظر خود از مسائل کهنالگويي و نمادهای
جهاني بهخوبي بهره گرفته است و اغلب ويژگيهای مهم مطرح شده برای کهنالگوی آب توسط يونگ و پژوهشگران ديگر در اشعار
شيرکو به چشم ميخورد که به اشکال مختلفي در شعر وی نمايان شده است .مهمترين کارکرد آن رمز حياتي بودن آن است.
کلیدواژهها :کهنالگو ،يونگ ،آب ،شيرکو بيکس.
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 .1مقدمه
مباني نقد ادبي ،نگاهي ويژه به کهنالگو يا آرکيتايپها دارد .اصطالح «آرکيتايپ» (کهنالگو) نخستين بار توسط کارل
گوستاو يونگ مورد استفاده قرار گرفت ،اما خودش معتقد است که اين اصطالح ،با اشاره به تصوير خدا در انسان ،از زمان
فيلو جودائوس ( )Philo Judaeusفيلسوف يهودی تبار يوناني بوده است .در آثار هرمسي نيز خدا «نور مثلي» خوانده شده
است (ر.ک .يونگ .)14 :1368 ،يونگ هم ابتدا از نور مثلي ،صورتهای ازلي ،صور مثالي و در نهايت از لفظ آرکيتايپ
استفاده کرد .اين صورتهای ذهني ارزشمندترين مفاهيم هستند و سبب اصلي شباهتها در آفرينشهای ادبي و هنری ملل
مختلف ميگردند.
برای تعريف دقيق مفهوم کهن الگو ابتدا بايد بدانيم که يونگ روان انسان را به دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه تقسيم کرده
و معتقد است ناخودآگاه نيز خود به دو بخش تقسيم ميشود .ناخودآگاه فردی که حاوی مواد فراموش شده است و ناخودآگاه
جمعي که به هيچ شخص خاصي تعلق نداشته ،بلکه از آنِ تمامي بشر است (ر.ک .مورنو ،)5-6 :1384 ،آرکيتايپها مربوط
به اين بخش از روان هستند.
مفهوم کهنالگو توسط جوزف کمبل در کتاب «قدرت اسطوره» با يک مثال ،بيشتر روشن شده است .او وجود کهنالگوهای
مخ تلف در افراد انساني را به عمل فرار جوجة تازه متولدشده از ساية قوش چوبي شبيه ميداند .از اين رو ،کهنالگوها در
انسان تا حدودی شبيه به غرايز در حيوانات هستند .بشر برای دانستن اين مفاهيم نيازی به آموختن ندارد؛ همانگونه که آن
جوجه برای فرار از قوش آموزشي نميبيند.
با اين توضيحات ميتوان گفت« :کهنالگوها» زمينههای رواني پيچيدهای هستند که عمری به درازی عمر بشر دارند .همراه
با اولين بشر زاده شده اند و مسلماً تا آخرين بشر ادامه خواهند داشت .يونگ معتقد است کهنالگوها «سالمندتر از انسان
تاريخياند  ...از اولين زمانها در عمق وجودش جای گرفتهاند و چون زندۀ جاويدند ،در همة نسلها دوام آوردهاند و هنوز
هم بنياد روان انسان را مي سازند .زندگي به تمام معنای کلمه ،فقط زماني ميسر است که با اين نمادها هماهنگ باشيم .خرد
بازگشتي به اينهاست» (به نقل از گرين .) 179 -80: 1377 ،يونگ همچنين به موروثي بودن اين انگارهها اشاره ميکند و
ميگويد که اين مفاهيم «بيشتر زمينهای برای نشان دادن واکنشهای مشابه به محرکهای معيناند .در واقعيت ،اينها به قلمرو
فعاليتهای غرايز تعلق دارند و از اين لحاظ معرف اشکال موروثي رفتار رواني هستند» (همان.)180 :
 .1-1پرسشهای پژوهش
اين مقاله در پاسخ به چند مسئله نگارش يافته است:
کهنالگوی آب در شعر شيرکو بيکس چگونه نمود يافته است؟
مؤلفههای مختلف کهنالگوی آب در شعر شيرکو کدامند؟
مفاهيم کهنالگوی آب بيشتر نمود مثبت دارند يا منفي؟
 2-1پیشینة پژوهش
در زمينة کهنالگوها مقاالت بسياری به نگارش درآمده است ،اما در زمينة کهنالگوی آب تنها چند مقاله نوشته شده است.
مقالة «کهنالگوی آب و درخت در شعر صفارزاده» نوشتة نيکوبخت و همکاران از مهمترين مقاالت در اين موضوع است؛
عالوه بر اين« ،بررسي کهنالگوی آب و کمانکشي در داستان رستم و اسفنديار از منظر ايکونولوژی» نوشتة ديری و آشوری
مقالة ديگری است که جلوههای آيينهای باران آور در داستان رستم و اسفنديار را طرح کرده و مقالهای است که تا حدودی
به اين حوزه نيز ارتباط مييابد .در زمينة بررسي کهنالگوی آب و مفاهيم آن در شعر شيرکو هنوز مقالهای نگاشته نشده است.
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 .3-1روش پژوهش
اين تحقيق به روش توصيفي -تحليلي انجام شده است ،با اين فرض که بسياری از مفاهيم و عناصر مربوط به آب با انطباق
بر مراحل انکشاف کهنالگوی آب در مفهوم کلي قابل رديابي است و بر پاية نقد اسطورهگرا ميتواند انجام پذيرد .ابتدا موارد
مربوط به آب در شکلهای مختلف استخراج شده است و سپس به تحليل موارد پرداختهايم.
 .4-1معرفی شیرکو بیکس
شيرکو بيکس فرزند شاعر کرد فايق بيکس به سال  1940ميالدی در شهر سليمانيه چشم به جهان گشود و در  17سالگي
اولين مجموعه شعر خود را منتشر کرد .وی شاعری برجسته در ادبيات معاصر کُردی ،نوآور و مبدع تحوالتي ژرف در
حوزههای ادبي و شعری است .وی از سال  1987تا  1992با عنوان پناهندۀ سياسي مقيم سوئد شد .در سوئد ،برندۀ جايزۀ
توخولسکي ( ) Tuckolskyانجمن قلم اين کشور گرديد و کميتة حقوق بشر ايتاليا به او لقب «شهروند افتخاری فلورانس» را
داد .در سال  1991پس از آزادی اقليم کردستان عراق ،به سرزمين خود بازگشت و با سمت وزير فرهنگ حکومت اقليم
کردستان به فعاليت پرداخت .اشعار شيرکو به زبان های انگليسي ،روسي ،عربي ،فارسي و فرانسوی ترجمه شده است .شعر
شيرکو در دهة هفتاد ،تأثيری عميق بر شعر کردی و ديگر زبانها داشته است و ميتوان او را در زمرۀ بزرگترين شعرا و اديبان
دنيا همچون پابلونرودا ،يانيس ريتوس ،جبران خليل جبران و آدونيس دانست .از مجموعه آثار وی عقاب ،رود ،سپيدهدم،
صليب و مار ،درۀ پروانه ،روزشمار يک شاعر ،کجاوۀ شيون ،گورستان چراغان ،سليمانيه و سپيدهدم جهان ،مرا به عشق
بسپاريد ،آينههای کوچک ،سروده های سنگي ،ميهمان خزاني ،پرتو شعر ،کاوۀ آهنگر ،گرگ و ميش ،دو سرود کوهي ،رودبار،
کشکول پيشمرگ ،حماسة عقاب سرخ ،دود و مه ،آفات ،سايه ،زن و باران ،احساس و ادراک ،بِجُنب! مُردن در شرف رسيدن
است ،اسبي از گلبرگ شقايق ،تارِ عنکبوت و نگارش با آب خاکستر در خور ذکر است (آميديان.)134-6 :1388 ،
مبانی نظری پژوهش
کهنالگوها اَشکال گوناگوني دارند و يکي از مشهورترين آنها کهنالگوی «آب» است .آب ،راز خلقت ،تولد ،مرگ،
رستاخيز ،تطهير ،رستگاری ،باروری و رشد [است] .به نظر کارل يونگ ،آب در ضمن رايجترين نماد ضمير ناهشيار است»
(گرين .)162: 1377 ،آب با واژههای دريا و رودخانه نيز نمايان ميشود که در اين صورت مفهوم بيکرانگي و جاودانه شدن
را شامل ميشود .همچنين رودخانه و حرکت آن به سوی دريا ،بيانگر «جريان زمان به سوی ابديت» است؛ درحاليکه نوعي
تالش و تکاپو برای زنده ماندن را هم نشان ميدهد.
البته همواره لفظ آب بر اين مفاهيم داللت نميکند؛ آنجا که کهنالگو در نظر گرفته شود ،به نحو بارزی مثبت تداعي
ميگردد« .در بسياری از اساطير آفرينش در هندوستان و خاورميانه و مصر ،اسطورههايي وجود دارند که وجود يک اقيانوس
کيهاني را پيش از پيدايش جهان مطرح ميکنند» (هال .)195 :1383 ،در اساطير بينالنهرين در آغاز تمام زمين پوشيده از آب
است و مردوک آسمان را ميآفريند .در اساطير مصری هم خروج تپهای از ميان آب و شناورشدن غنچه نيلوفر بر سطح آب
و تولد آتوم و هوروس هر دو اهميت آب را در آفرينش بيان ميکنند .قرآن زندگي همه چيز را از آب ميداند و ميفرمايد:
«وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء کُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ» (انبيا ) 30:و شايد با توجه به همين ارتباط آب با آفرينش است که آب مظهر خدايان نيز قرار
ميگيرد .در بين ايزدبانوان ايراني آناهيتا ،ميترا و ناهيد با آب ارتباط نزديکي دارند.
آب آنگاه که با تصوير رود ارائه ميشود ،چرخة زندگي را هم نشان ميدهد که نتيجة حضور در نوعي گردش و تبديل
حيات از بخارشدن آب ،باريدن باران و برگشت آب به دامنة وسيع طبيعت است.
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در اساطير ملل هم آب به ويژه به صورت دريا از جايگاهي ويژه برخوردار است .درياهای مقدس در نزد اقوام متعدد آب
را سرچشمة فيض و برکت و طهارت و پاکي ميدانند .افکندهشدن پهلوانان و قهرمانان و گاه نيمهخدايان در دوران کودکي در
آب نيز بر اهميت اين عنصر ميافزايد.
کيخسرو در اساطير ايراني برای نجات ايران و خونخواهي سياوش بايد از رودخانه بگذرد و به نحوی مرگ و تولد دوباره
را تجربه کند .اسفنديار برای رويينتن شدن به دست زرتشت در چشمة آبي فرو ميرود و رستم در جدال با ديو سپيد به دريا
ميافتد و از مرگ نجات مي يابد (ر.ک .شاهنامه فردوسي) ،همچنين پيوستگي سرنوشت چند پيامبر بزرگ با آب اهميت اين
عنصر را نشان ميدهد .نطفة زرتشت در آب نگهداری ميشود و تولد جانشينانش در هر هزاره از طريق آبتني دوشيزهای در
آن آب ممکن ميشود .نجات موسي از مرگ با روان شدن گهوارهاش بر آب و نجات قوم بنياسرائيل با عبور از رود نيل،
همچنين بازگشت مجدد يونس از آب دريا در حالي که عظمتي روحي يافته بود ،نشان از توجه به اين آخشيج برتر و مؤثر
است .آب يکي از چهار عنصر سازندۀ جهان است و در عقايد زردشتي ،پس از آسمان نخستين آفريدۀ مادی توسط اهورامزد
است (ر.ک .بهار )37 :1376 ،و دومين نبرد را با اهريمن انجام ميدهد.
تبديل آب در چرخة طبيعت به بخار ،ابر و باران و بازگشت به رودخانه نيز قابل تأمل است و به جهت همين ماندگاری و
تغيير و تبديل است که مظهر خدايان قرار گرفته است ،مثالً دربارۀ تيشتر يکي از ايزدان ايراني که يشت هشتم اوستا متعلق به
اوست ،گفته ميشود« :تيشتر سرشت آب دارد» (بهار .) 61 :1376 ،ايزدان ديگر همچون ميترا ،بُرزايزد و آناهيتا نيز با آب در
پيوندند؛ بهطوری که بُرزايزد فرزند آب ناميده ميشود و آناهيتا رودی بزرگ توصيف شده است .همچنين آب با يکي از
دوازده امشاسپند ،يعني «خرداد» در آيين زردشتي مرتبط است ،نام اين امشاسپند «به معنای تماميت و کمال است و نگهبان
آبهاست» (همان.)83 :
آب نماد مرگ نيز هست .هرگاه هدف سير در فراماديات باشد ،آب اين مفهوم را تداعي ميکند .الياده مفهوم آبهای
نخستين را با نام شهرهای مهم ملل مرتبط دانسته و بازگشت آنها به نوعي جهان ماورايي را خاطر نشان ميکند .وی معتقد
است ،هيوالی آبي که پيش از آفرينش وجود داشته ،در عين حال نماد سير قهقرايي به بيشکلي نيز هست که در پي مرگ
ميآيد (الياده .)34 :1375 ،فرای ،تصاوير کهنالگوي ي را در دو دسته تصاوير بهشتي و دوزخي قرار داده و آب را يکي از
تصاوير بهشتي قلمداد ميکند و معتقد است« :آب به لحاظ سنتي به اقليم وجود پايينتر از زندگي انسان متعلق است؛ يعني به
مرحلة انحاللي که به دنبال مرگ معمولي يا تبديل به غيرارگانيک ،ميآيد .از همين روست که جان انسان به وقت مرگ از
آب ميگذرد يا در آن غرق ميشود» (فرای .)177 :1377 ،اين کهنالگو در شکلهای مختلف آب ،دريا ،رودخانه ،چشمه و
باران مورد توجه قرار گرفته است.
 .2بحث
در بحث کهن الگوی آب در شعر شيرکو الزم است ابتدا موارد و مفاهيمي که با کهنالگوی آب القا ميشود ،در اين بخش
ذکر گردد .آب ميتواند در يک تقسيمبندی کلي به ايفای نقش در اين موارد بپردازد:
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آب عنصری مقدس و نماد

آب راز روحانیت و بیکرانگی

آب و رمز زمان ابدی

آب و اصل خلقت
آب و اصل تطهیر و پاکیزگی و
رستگاری (غسل تعمید)
آب نشانة باروری و رشد

کهن الگوی آب در شعر شیرکو

حق و الهام

آب و اصل مادینگی

در اين مقاله در پي آن هستيم تا بدانيم شيرکو بيکس از چند مورد از اين مفاهيم در اشعارش استفاده کرده است .برای اين
کار آثار وی به نامهای مجموعه شعر ميهمان خزانى ،صندلي ،آينههاى کوچک ،ديوار ،شتاب کن مرگ دارد ميرسد ،دربند
پروانه ،بررسي ،مطالعه و فيشبرداری شد و به اين نتيجه دست يافتيم که شيرکو کهنالگوی آب را در اين مفاهيم به کار برده
است:
 .1-2آب نماد حق و آفرینش و الهام
يکي از جاهايي که آب مفهومي ع ميق ،نمادين و شايستة توجه دارد ،در اصلِ خلقت است ،در اسالم آفرينش با آب پيوند
خورده است و در قرآن داريم که «وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاء کُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ» (انبيا« )30 :و هر چيز زندهای را از آب قرار داديم» .عالوه
بر آن تمام جنبندگان را از آب برميشمارد« :وَ اللَّهُ خَلَقَ کُلَّ دَابَّةٍ مِن مَّاء» (نور )45 :و تا جايي پيش ميرود که عرش اعلي را
بر روی آب مقرر ميداند « :وَ هُوَ الَّذِی خَلَق السَّمَاوَاتِ وَ األَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ و کَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ» (هود« ،)7 :اوست که
آسمانها و زمين را به شش روز آفريد و عرش او بر روی آب بود».
در اساطير ايران نيز آب از اهميت بسياری برخوردار است؛ آن را آلوده نميکنند و نيز برای آن قرباني ميکنند .در اين
اسطورهها آب دومين آفريدۀ خداوند است که پس از آسمان نمايان ميشود (فرنبغ دادگي .)41 :1369 ،هندوها نيز به خاطر
منشأ مشترک اساطيری خود با ما ايرانيان نگاهي مشابه به عنصر آب دارند و نقش آب برايشان اهميت بسياری دارد .ظاهراً در
رامايانا توصيف زمين به اين شکل است که همه جا را آب فراگرفته و برهمن يکي از خدايان برجستة هندوها زمين را از
آبها بيرون ميکشد (ر.ک .اقتداری )892 :1354 ،و به اين ترتيب ،آفرينش با آب گره ميخورد؛ از اين جهت امروزه نيز
ناخودآگاه شاعران آب را با آفرينش پيوند ميدهند و گاه آن را منبع الهام ميدانند.
يکي از مواردی که بسياری آن را نوعي الهام مي دانند ،شعر و سخن است که منشأ خاص الهي دارد و با اسطورۀ آفرينش
جهان از کلمه نيز مرتبط است .شعر هم که از کلمه به وجود ميآيد ،با آفرينش مرتبط ميشود .شيرکو در يک جا اينگونه آب
و منبع الهام؛ يعني شعر و خلقت و آفرينش را به هم پيوند ميدهد:

 /116بازتاب مفاهيم کهنالگويي آی در شعر شيرکو بيکس  /جيهاد شکری رشيد و همکار

« در حال نگاشتن شعری  /...رؤيايي و دريايي /برای خزان بودم ... /ابری نحيف  /آنسان که تارک
من  /غريد و باريد و  /سرای مرا  /از رايحة مولوی انباشت »...
(بيکس)80-79 :1386 ،
در اين ابيات شيرکو ابتدا شعر را با دريا و رؤيا پيوند ميدهد و به منشأ الهامبخش و بيکرانة آن اشاره دارد و سپس با
آوردن ابری غرّان ،باران را تداعي ميکند تا خالق رايحة مولوی -که منظور همان شعر عارفانه است -باشد.
البته ارتباط آب و زن و پيوند آن با شعر و شاعری در اين ابيات از شعری تحت عنوان «ميزبان» هم قابل توجه است:
« ميزبان باران بودم  /او پس از خود /گلـي بـرايم به يادگـار گذاشت /ميزبان آفتاب بودم /او پس از
خود /آيينه ای برايم به يادگار گذاشت /ميزبان درخت بودم /او پس از خود /شانهای برايم به يادگار
گذاشت /ای نازنين! /اما آن گاه که ميزبان تو بودم /گل و آيـنه و شانه را با خود بـردی /شعـری را
برايـم به يـادگـار گذاشتـي! »...
(بيکس)69 :1386 ،
ارتباط آب و الهام يا زندگي و شعر در اين بخش هم قابل بررسي است:
«جويبارها را  /چون ترور کردند /گلها همه /از حسرت و درد /مدهوش گشتند /گلها را چون
ترور کردند /پرندگان همه /از حسرت و درد /بيحال شدند و تني چند مردند /و درختان را /چو ترور
کردند /دگر آنگاه /شعرها /همه از پرواز بازماندند!»
(بيکس)52-51 :1384 ،
در اين شعر ،خط سيری از جويبار تا شعر کشيده شده است و مفهوم حيات در جويبارها ،در وجود گل ،پرنده ،درخت و
شعر به نمايش درآمده است .جويبار کهنالگوی آب و حيات را نمايش ميدهد و سپس در نمادهايي که نشان از زندگي دارند
خود را نشان ميدهد و آن گاه اين مفهوم با شعر که پيوندی عميق با خلقت و آفرينش و الهام دارد ،گره خورده است.
الهامبخشي باران برای سروده شدن شعر ،در اين بخش هم اينگونه نمايان شده است:
«تدارک از شيهة رعد و برق اين ابرهای سرخ /آن هنگام که باران شعر سبز تری مينويسد»
(همان)81 :
 .2-2آب رمز بیکرانگی و روحانیت
بيکرانگي از ديگر مفاهيم موجود در کهنالگوی آب است که بهويژه با تصوير دريا به نمايش درميآيد .بر همين اساس
شيرکو در شعر «پيمانه» با نگاهي نقادانه برای توصيف ممدوح از دريا برای بيان مفهوم بيکرانگي استفاده ميکند:
«تاريخ سر رسيد و /بلندای زخمهای تو را  /با قامت خود اندازه گـرفت /،زخمهايت /يک
دو قوالنج /بلندتـر بودند! /که دريا هم خواست عمق زخمهايش را /با تو پيمانه کنـد /،فريادی
کشيد /از آن رو که هيچ نمانده بود /در تو غرق شود »!...
(بيکس)69 :2013 ،
در اين ابيات نوعي اغراق از بيحد و اندازه بودن درد در شعر موج ميزند که با تصوير «دريا» عرضه شده است.
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 .3-2آب مفهوم حیات
مهمترين و اصليترين مفهوم نمادين آب ،حيات و زندگي است .آب با زندگي پيوند خورده است .هرجا اثری از آب است،
آباداني و زندگي نيز شکل گرفته است و کوير خشک و بي آب عاری از زندگي است .اين مفهوم در شعر شيرکو نيز خود را
نشان داده است .شيرکو وقتي ميخواهد از جريان زندگي در شهر سخن بگويد و پايان جنگ را خبر دهد ،چنين ميسرايد:
«سپيدۀ دوبارۀ عشق است و /عشق ميزيد /پگاه دوبارۀ رودبار آزادی است /و رودبار /چونان
دستان من ميزيد».
(بيکس)127 :1386 ،
در اين ابيات زيستن رودبار را بايد نشان از نوعي پيوند آب و زندگي بدانيم .در همين راستا ،در گفتگو با محبوبش از
زاللي آب نيز به نشانة حيات و زندگي چنين حکايت ميکند:
« ای آب زالل نگاه /آب من اينک /نگاهي گلناک! /هر بار آنک /من جويبار و تو کژپايک /به
درونم درآی /و زالل کن مرا»
(بيکس)31 :1386 ،
ظاهراً حضور معشوق است که به عاشق حيات ميبخشد و اين حياتبخشي در اين ابيات با زاللي آب به تصوير کشيده
شده است .شيرکو وقتي مي خواهد مفهوم ناتواني حيات و نوعي نااميدی را به خواننده تلقين کند ،از ستروني رودبار ،يعني
زندگي سخن مي گويد .از نظر شيرکو ،عشق يعني زندگي و زندگي مساوی است با عشق .پس بود و نبود اين دو به هم وابسته
است:
«مدتي است کز کف رودبار عشق من /ماهيان و واژگان /گذر نميکنند /رودبار من /سترون»
(بيکس)72 :1386 ،
در اين ابيات شاعر ابتدا از ترکيب «رودبار عشق من» کمک گرفته است و از حيات عشق سخن رانده ،اما در ادامه عبارت
«رودبار من» بيانگر حيات خود شاعر است .عالوه بر اين ،در شعری ديگر شيرکو به وضوح «جويبار» را به معنای زندگي
بهکار برده است.
«يکي جويباری گل آلود و /يکي کوالک /جويبار /ماهي نحيفي را /از چنگ مرغ ماهيخوار
رهانيد!»
(بيکس)72 :1386 ،
شاعر در نقد اجتماعي جامعة خود ،زندگي را جويباری گلآلود تصوير کرده است که با مشکالت بسيار همراه است ،اما
اين زندگي ميتواند حوادث تلختری هم داشته باشد.
شيرکو وقتي اندوه رفتار صدام حسين با مردم نجيب کشورش را در بمباران حلبچه بهخاطر ميآورد ،اينگونه مرگ و
زندگي را با مفاهيم کهنالگويي آب به تصوير ميکشد:
«سپيدۀ دوبارۀ کاروان چراغ و برف است  /و چراغ و برف بر تن من ميزيد»
(بيکس)117 :1386 ،
برف نماد مرگ است و شاعر مرگ و زندگي را در کنار هم قرار داده است:
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«انتقام /مردابي اسير بود /از تکريت /زهر پر ميگشود /از تکريت /سرنوشت آب و آسمان
 ...دار و درخت ما رقم ميخورد »...
(بيکس)119 :1386 ،
صدام از تکريت سرنوشت عراق را رقم ميزد و زهر و انتقام را پراکنده ميکرد .او سرنوشت آب و آسمان و دار و درخت
را رقم مي زد .اين عبارت به چيزی جز مرگ و زندگي اشاره ندارد .سرنوشت مرگ و زندگي مردم در دست صدام حسين بود
و او با بيرحمي مرگ را هديه ميکرد:
«قربا نيان راکد مانده بودند /تاريخ /دريا و درياچه گشته بود و /دريا و درياچه  /راکد مانده
بود »...
(بيکس)120 :1386 ،
دريا از اشکال گوناگون کهنالگوی آب است که هم ميتواند نماد حيات و هم نماد مرگ باشد .در اين ابيات ،دريا و
درياچه راکد است و اين رکود نشان از مرگ دارد .عالوه بر اين ،آب در شکل «سيل» نيز ميتواند نماد مرگ باشد؛ چراکه
سيل ويرانگر است و همه چيز را با خود ميبرد .در ادامة همين شعر اين مفهوم چنين مطرح ميشود:
«نخستين شعلة هراس /از آستانة دروازۀ سرخ «زانيه» خروشيد /و گردباد آتش /وزيدن
گرفت /و به جای آب /سيل سر /سيل تن /روان شد »...
(بيکس)126 :1386 ،
به جای «آب»« ،سيل» جاری شده است ،سيل تن و اين مفهوم مضاعف مرگ و نابودی و ويراني را با خود همراه دارد.
ارتباط حيات و آب و عشق در اين ابيات قابل توجه است:
«قطره قطره باران /گل مينويسد و /نمنم چشمانم تو را /چه سال پربارشِ غريبي و /چه دردِ
بخشندهای است /بدينسان آرام سنگ به سنگ کوه سرم را ميشکوفاننـد /،شاخه به شاخه/
دست و انگشت خشکيدهام را /سبـز ميکننـد و /چونان قاصدک /به بادِ عشقِ توام ميسپـارنـد
 /...و در يخبندانِ روحت ميروياننـدم »...
(بيکس)96 :1382 ،
باران گل خلق ميکند و اشک معشوق را ،در هر دو مورد حياتبخشي آب مورد توجه قرار گرفته است و شاعر ناخودآگاه
آب را با زندگي پيوند داده است .ارتباط حيات و درخت نيز در ابيات باال قابل توجه است.
 -4آب و اصل مادينگي
آب «نمادی است باستاني برای زهدان و باروری و همچنين نماد پاکسازی و نوزايي است» (هال .)195 :1374 ،کُهنترين
اسطورۀ آفرينش نزد يونانيان ،آبِ نخستين را به يک مادر الهه وابسته دانسته است (همان .)197 :ايزدبانوی اَردويسورا آناهيت،
يعني آبهای نيرومند بيآاليش ،سرچشمة همة آبهای روی زمين است .او منبع همة باروریهاست؛ نطفة همة نران را پاک
ميگرداند ،رحم همة مادگان را تطهير ميکند و شير را در پستان مادران پاک ميسازد (هينلز.)39 -38 :1386 ،
در آبانيشت ،کردۀ شانزدهم ،فقرۀ شصت و چهارم ،مادينه بودنِ اَردويسور آناهيتا -خدابانوی آبها -بدينسان آمده است:
«آنگاه ،اردويسور ناهيد بهصورت دختر زيبايي بسيار برومندِ خوشاندام کمربند در ميانِ بستة راست باال ،آزادهنژاد و شريف،
از قوزک پا به پايين کفشهای درخشان پوشيده با بندهای زرين آنها را محکم بسته ،روان شد» (پورداود .)259 :1377 ،با
وجود اين ،در اسطورههای ايراني و تبارهای ديگر ،آب چونان زني انگاشته آمده است و برای ديداری و پيکرينه کردنِ آن از
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انگاره و نگارهای زيبا و دلربا ،نامزد به آناهيتا ،سود جستهاند .اين امر بازميگردد به کاروساز و کنشي رواني ،که کهننمونة آب
با کهن نمونة مادينه روان در پيوند است و انسانهای کهن بهگونهای يکسره ناخودآگاهي ،آب را مادينه پنداشتهاند و چنين
نگارهپردازی از آب ،به فرمان کهننمونههاست که بياراده و خواست آدمي ،به سامان رسيده است .همچنين بايد در کنار
اردويسور آناهيتا از اَمشاسپند «خرداد» سخن راند .خرداد ،امشاسپندی مادينه است و آبها را بر زمين نگهباني و پاسباني
ميکند ،پس همانگونه که ميبينيم ،آب با گوهر مادينه در پيوند است (آموزگار .)17 :1398 ،به سخني اسطورهای ،آب با
مادينهروان پيوندی سرشتين دارد و از آن روی که بنياد آفرينش بر آب است و چنين باوری را در يکي از کهنترين اسطورههای
آفرينش جهان ،يعني بابلي نيز ميبينيم ،که در آن حتي آسمان و زمين و همة خدايان از آبهای ساکن (= تيامت) -که آن هم
به پيکرهای زنانه پيکرينه ميشود -آفريده ميشوند ،ميتوان آب را نمادی از کهننمونة مادينهروان دانست (رضايي:1383 ،
 ،)90- 89در همين مورد ،شيرکو بيکس نيز به شيوهای ناخودآگاه اين رابطة مادر با آب را يادآوری کرده است:
«مام مرا - /چنان جويباری /به آستان يخ بستن /-چندان نای گفتن نيست».
(بيکس)77 :1386 ،
و يا در جای ديگر آورده است:
«مام من /آب است و /من چو باليدم /شعر شدم»
(بيکس)63 :1386 ،
ارتباط آب با عنصر مادينگي و سخن و شعر با مام مهين در اين ابيات خود را نشان ميدهد .البته اين نکته در اين شعر هم
نمايش داده شده است:
« و من هم /چنان يخبندان /آب گشتم و /دگرباره /به سرچشمه /به آغوش مام خويش /برگشتم».
(بيکس)64 :1386 ،
نقش زنانة آب در شعری تحت عنوان «زن» و با عبارات «رودبار مادر» و «آبشار خواهر» نيز به روشني نمايان است:
«اکنون روز شرشر عشق توست /آن گاه که زهاب آفتاب /در تو ميجوشد /و رودبار مادر
ميشوی /و موج برميدارد /درياچة ديرينة تو /آبشار خواهر ميشوی /و به سيمای ما ميجهد/
پشنگ های آوای تو! /... /درخت سيب يار ميشوی /و به روح ما ميشکوفد /بوستان زيبای
تو /امروز جمع ميآييم /چنان جمع آمدن ابرها /باران را».
(بيکس)106 :1386 ،
ارتباط مادينگي با آب و به تبعِ آن ابر و باران در اين ابيات هم قابل مشاهده است:
« من /آذرخش نگاه خويش را /به قامت ابرينه زني /دميدم /و ناگه باران /درون تاالر /به
بارش برخاست!»
(بيکس)78 :1386 ،
در ادامة اين شعر عالوه بر آب ،ارتباط درخت و مادينگي نيز در ناخودآگاه شاعر به نمايش درآمده است:
«زان سوی اوی /نواری چند از مه و برگي چند /از نفسهای زردگون خويش را /به روی
من دميد /و بيدرنگ /خزان /ميان تاالر  /قد برافراشت».
(همان)78 :
در شعر (عروسي شهيد) نيز شاعر مادينگي را با تشبيه رودخانه و برف به عروس نمايش داده است:
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« آنان سه کوه داماد استوار بودند و /رودخانه عروسشان بود /برف عروسشان بود /باغچه
عروسشان بود /شعر عروسشان بود».
(بيکس)109 :2013 ،
ارتباط زن و آب و درخت در اين شعر هم به تصوير کشيده شده است:
« ناگه /بر ساحل رودباران فرداهای من /هزاران درخت /به سماع آمدند! /و آن گاه که
سبويي از شعرهای زاللم را /به ميانة عشق زن و هنر و آزادی /پراکندم /ناگه ابری برآمد و/
در هوايي مهآلود و باراني /پروانهها و گلها و کودکان و /واژەهای زاغ چشم و برفهای
سبزفام /همراە هم /بر سر ما  /بارش گرفتند!»
(بيکس)85 :1386 ،
شاعر با عبارت «رودباران فرداهای من» آب را به حيات پيوند داده است و در ادامه ،زن و درخت و عشق و آب را با هم
ارتباط داده است.
پيوند زن و آب و گياه در اين ابيات هم بهخوبي خود را نمايش ميدهد:
«هنگام که ميرسد /بهسان سبزههای باران خورده /گيسوان  ...نمناک و /تن  ...نمسار /...
او را که به آغوش ميکشم /تنهاييام به نم مينشيند».
(همان)93 :
ابتدا محبوب به سبزههای بارانخورده تشبيه ميشود که پيوند آب و زندگي و زن را به زيبايي به تصوير کشيده است و
عبارات «گيسوی نمناک» و «تن نمسار» نيز بيش از پيش زن را آب پيوند داده است.
در شعر شيرکو ،آب و زندگي و زن به هم گره خورده است و شاعر ناخودآگاه اين مفاهيم و نمادها را در کنار هم قرار
ميدهد:
«وقتي تاريخنويسي مينويسد :در جنگي صد نفر کشته شدند و به سهولت در ميگذرد /تو
تأمل کن و بر آن بنگر /صد نفر ،صد روح ،صد رودخانه و صد خيابان و صد پنجره و صد
زن و صد برگريزان /صدها رؤيا و صدها کودک .هزاران بوسه /هزاران باغ و آن چشمان شاعر
است که در آن ،صد جان کشته؛ صد ني لبک و صد ترانه ِو هزار تبسم گل و هزار آينة شکسته
آفتاب و هزار قطرۀ اشک خدا را ميبيند!»
(بيکس)54 :2012 ،
گويي وقتي از روح و زندگي سخن مي گويد ،آن را بيشتر در واژگان رودخانه و زن ميتواند در ذهن تجسم کند و سپس
آن را بر زبان بياورد .مفهوم حيات در شعر شيرکو با قطرات باران نيز بر صفحة دفتر چنين نمايان شده است:
«آن زمان چيزی بود /سپيد باد! /نسيمي نزار /بهسان خزان /آرام ...چون مرداب /و خموش
چون برفاب /آن زمان سيه بادی نبود /اين بانگ /اين تبار نم نم باران /پرندگان شيدا /و
خيالهای نازک خزان بود /به دامان کوه»
(بيکس)63 :1386 ،
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زندگي در اين مصراعها با تبار نم نم باران و خيال های نازک و نسيمي نزار به تصوير کشيده شده است .در اين شعر ،شاعر
زندگي را با تمام کمي و کاستيها آرام توصيف کرده است و زاللي قطرات باران اين زندگي را دوستداشتنيتر کردهاند.
عالوه بر اين ،شيرکو عاشق شدنش را در شعری با پيوند زن و باران چنين آورده است:
« چند روزی است /مثل اينکه چند سالي باشد /.دختری در روحم رخنه کرده است /با
هم و به همراه رؤيای سپيدِ کبودفام و باراني تازه و نسيمي نارنجي به داخلِ روحم آمدند/.
دختری به داخل چشمم /حلول کرده و با خود تعدادی چليکه ستاره /و قسمي پشنگ ترانه
و چندتايي نسيم نرم باد آرامش و استقرار آرزويي /سبزفام برايم آورده است».
(بيکس)202-201 :2012 ،
زن در شعر شيرکو نمود پررنگي دارد و در ابياتي از شعر «وطنم دختری است» پيوند حياتبخش آب و زن را چنين نمايان
ساخته است:
«وطنم دختری ست /.وطنِ من /نه آن وطنِ کهنه و خشمناک شماست /ميگوييد آب؟/
که گواراترين آب در ديدگانِ او جاری ست».
(بيکس)45 :1396 ،
چشمان اين دختر زندگي را در خود دارد؛ چون با آب پيوند خورده است.
 -۵آب رمز و راز زمان ابدی
ابديت نيز با آب پيوند دارد .نقطة آفرينش جهان به آب پيوند خورده است و به نوعي ازليّت را با خود يدک ميکشد ،در
عين اين که ،ابديت نيز در اين کهنالگو گاه خود را نشان ميدهد .در شعر شيرکو ،آب پيوندی ديرينه با زن دارد ،اما اين پيوند
در شعری عالوه بر زن به ابديت نيز ارتباط يافته است:
«مادرم :مادرم  /...مادرم هنوز هم آنجاست  /...مثل اينکه /مستأجر پاييز شده /آنجا ،درخت
بيد پريشاني شده کنار رودخانه /مادرم  ...مادرم هنوز هم آنجاست ...ميدانم که اکنون /در
گرگوميش غربت /چون آب شده /چون آب ،رنگ بيرنگي به خود گرفته /عطرش کمرنگ
شده تنهايي دخترش شده و /غريبي پسرش و /مادرم ديگر باز نميگردد»
(بيکس)73 :1397 ،
شاعر ميخواهد پيوستن مادرش به ابديت را و رفتن بيبازگشتش را به تصوير بکشد؛ بنابراين آن را به آب و رودخانه
پيوند ميدهد .مادرِ شاعر به ابديت پيوسته است و از اين رو ،او را چون آب بيرنگي ميبيند .شاعر با اين تصوير در حقيقت
به نوعي ياد مادر را در ذهن و جان خود زنده نگه ميدارد و او را چون موجودی ابدی برای خود حفظ خواهد کرد.
 -۶آب و مرگ و تولد دوباره
مرگ و تولد دوباره از مفاهيمي است که در کهنالگوی آب مستتر است و در اساطير مختلفي نيز اين امر نمود داشته است.
عبور کيخسرو از اروند و ورود به سرزمين ايران ،نمونهای از داستان های مرتبط با مفهوم مرگ و تولد دوباره است ،به آب
افکندن موسي (ع) و ورود به قصر هم نوعي ديگر از اين مفهوم است .در شعر شيرکو نيز ميتوانيم نشانهای از اين مفهوم را
در اين ابيات بيابيم:
«چناری يکشبه خميده و ز پای افتاد /آن روز که فهميد  /پرندۀ عشق او کوچيده است... /
رودباری /يکشبه ذوب شد و  /به زمين فروگشت /وقتي شنيد کشتزار شيدای او /به خاکستر
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نشسته است /.../شبي بعد /در همين سرزمين /شاعری کهنسال /نزارتر از غمهای برگريزان/
و کورسوتر از برگهای خزان ... /ناگه بهسان فواره /قامت برافراشت /گيسوان سفيد درخت
پير /دگرباره سيه گشت /و ابر پير /دگرباره جوان گشت /هنگامي که نغزترين چهار شعر عمر
خويش را /برای عشق چنار و بلبل و نسيم و آب /نگاشت!»
(بيکس)99 :1386 ،
خزاني شدن درخت چنار و ذوب شدن رودبار در اين ابيات نشان از مرگ دارد ،اما شاعری فوارهبار قامت برميافرازد و با
اشعار بينظيرش درخت پير را جوان مي کند .اين اتفاق در چهار فصل شعر شاعر با آب پيوند خورده است و به گونهای
پوشيده و مخفي ،مرگ و زندگي دوباره را تداعي ميکند.
عالوه بر اين ،در شعر ديگری شيرکو پرندهای را به تصوير مي کشد که آوايش نشان از آب و نسيم دارد و در حقيقت يادگار
از دختری است که خود را به آتش کشيده است .در اين ابيات نيز شاعر ناخودآگاه اين مرغ را با آب پيوند ميدهد و مفهوم
مرگ و تولد دوباره را در آن بازسازی ميکند:
«چندی پيش /به دشتها /ديدهاند مرغي را /که رنگ و روی و آوای او /به هيچ مرغي شبيه
نيست /پر و بال /از پر گل گالب /زنخدان /از برگ چناران «سرچنار» /و آوايش /از ساللة
نسيم و آب /هر روز شامگاهان /باری چند /بر مزار «شم» /فرو ميآيد و /به خود ميلرزد /و
چهچههزنان /ميسرايد /و هنگام که پر ميکشد /شعلهکشان ميفروزد /وز دورها /گه گاه/
حلقة اخگری ارغواني /بر مدار افق نفس ميزند /و هربار با دم بيتابش /بر ابر و باد و آب/
دو واژه /و تنها دو واژه مينگارد_ /مردساالری_ /از او که سخن ميداشتند /من بيدرنگ
دريافتم /که اين مرغ  /همان دختر دلباختة همساية ماست /که تابستان پارسال /بر پشت بام/
روياروی غروب /دريغا /خود را به آتش کشيد».
(بيکس)96-95 :1386 ،
 .3نتیجهگیری
نتايج حاصل آمده از اين پژوهش بيانگر آن است که شيرکو شاعر کهنالگوها و نمادهای جهاني است ،در شعرش عشق
جريان دارد و هر آنچه ميتوا ند با عشق پيوند بخورد ،مانندِ زن ،مادر ،زندگي و نظاير آن نمود پررنگي دارد .صدای اين شاعر
بيانگر دردهای جامعه ای است که مظلومانه طعم خشم و خشونت را به گونههای مختلف حس کرده است .او در اشعارش
برای بيان عميق انتقادها و مفاهيم مورد نظرش از مسائل کهنالگويي و نمادهای جهاني به خوبي بهره گرفته است .کهنالگوی
آب در اشکال مختلفي در شعر شيرکو نمايان شده است ،او بيش از هر چيز آب را در مفهوم حيات به کار برده است و در
شکل سيل ويرانگر آن را نشان از مرگ و تباهي مي داند .عالوه بر اين ،ارتباط آب با اصل آفرينش و خلقت نيز نشانههای
بسياری در شعرش دارد .اين موارد مي تواند متأثر از فرهنگ اسالمي و تعليمات قرآني باشد که شاعر با آن آشنا بوده و در
عين حال آشنايي با اساطير نيز ميتواند در شکل گيری اين گونه مفاهيم در ذهن شاعر مؤثر باشد .همچنين آب در ارتباط
خاصش با زن و مادينگي در شعر شيرکو نمود بسياری يافته است؛ گويي زن و آب عوامل بالندگي و زندگي هستند و در شعر
شيرکو با هم پيوندی ديرينه دارند .لطافت و ظرافت آب و نيز زندگيبخشي آن به طرزی ناخودآگاه اين دو عنصر را در ذهن
و شعر شيرکو به هم پيوند داده است .اين مفهوم از ديگر موارد نمود بيشتر و پررنگتری دارد .در نهايت ،اين که آب در مفهوم
بي کرانگي و نيز ابديت و ازليت نيز نمودهای ديگری است که در اشعار شيرکو به تصوير کشيده شده است.
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فرنبغ دادگي ( ،)1369بندهشن ،گزارش مهرداد بهار ،تهران :توس.
گرين ،ويلفرد ال و ديگران ( ،)1377راهنمای رويکردهای نقد ادبي ،ترجمة زهرا ميهنخواه ،تهران :اطالعات.
مورنو ،آنتونيو ( ،)1384يونگ ،خدايان و انسان مدرن ،ترجمة داريوش مهرجويي ،تهران :مرکز.
هال ،جيمز ( ،)1374فرهنگ نگارهای نمادها در هنر شرق و غرب ،ترجمة رقيه بهزادی ،تهران :فرهنگ معاصر.
هينلز ،جان ( ،)1386شناخت اساطير ايران ،ترجمة ژاله آموزگار؛ احمد تفضلي ،تهران :چشمه.
يونگ ،کارل گوستاو ( ،)1368چهار صورت مثالي ،ترجمة پروين فرامرزی ،مشهد :آستان قدس رضوی.

