
  

  شفيعي كدكني »نامة معراج«اي ساختاري شعر اسطورهتحليل 
  ∗آبادعباسيوسف عاليدكتر 

  
  چكيده
هـاي رؤيـابيني در     شفيعي كدكني از اشـعار سمبوليـسم اجتمـاعي و از نمونـه            » نامه  معراج«

هاي خاصي است كـه شـاعر بـا          قسمتي شامل رمز و سمبل     هنُشعر   اين. ادبيات فارسي است  
 ين كه تأويلي از انديشة خـود اوسـت؛        در دوزخ، بهشت و زم    » دل«نها، به راهنمايي    تكيه بر آ  
  .زده است

وادي اول، مرحلـة رهـايش راوي و يـافتن الهـام، وادي دوم            .  وادي است  شششعر داراي   
دسترسي به نيروي عقالني و فكري و سير بسيار فراتر از حد انـساني، وادي سـوم بـا تمثيـل           

هـاي سياسـي    يـت نابـساماني   ؤشـاعر از سـر شـهيدان، وادي چهـارم ر          اي، فرايافـت    اسطوره
انـد و وادي  ، وادي پنجم ديدن شاعراني كه به تخدير و وازدگي مبتال شـده  )حكومت پهلوي (

ل سياسـي   ئگانـه، دربـارة مـسا     هـاي شـش   وادي شاعر در اين  . مبارز است » مرگ«آخر ديدن   
  .ده استل اجتماعي ـ فرهنگي بحث كرئموجود در كشور و مسا

  
   كليديهايهواژ

  .اسطورههاي سفر، نامه، رؤيابيني، وادي شفيعي كدكني، معراج          
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  مقدمه
، در كدكن نيـشابور     1318سرشك در مهرماه    .  با تخلص م   كدكني  محمدرضا شفيعي 

بردن دورة ليسانس در دانشكدة ادبيات مشهد بـه تهـران آمـد و                پس از پايان  . به دنيا آمد  
، در دانـشكدة ادبيـات تهـران و بـا           1348 زبان و ادب فارسـي را در سـال           دورة دكتري 

اسـتادان وي در نوشـتن   . به پايان بـرد   » صور خيال در شعر فارسي    «گذراندن رسالة مهم    
شـفيعي كـدكني در ميـان    . الزمان فروزانفر و پرويز ناتل خانلري بودند    رساله، استاد بديع  

او به دليل تسلط كامل بر بخشي       . وردار است اي برخ   شاعران معاصر از موقعيت برجسته    
تر از همه حوزة نقد ادبي، در همـان لحظـات شـاعرانه               هاي علوم انساني و مهم      از حوزه 

اشـعار    ةمجموعـ  بسياري از شعرهايي كه در دو     . گرانه دارد هم ديدگاه منتقدانه و تحليل    
او .  مدعاستيل بر اينوجود دارد، دل» هزارة دوم آهوي كوهي«و » اي براي صداها   آيينه«

سمبوليسم «شفيعي كدكني اصطالح    . گراستاز شاعران شعر نيمايي يا سمبوليسم جامعه      
را در مورد شعر نيما و پيروان اصيل او چون اخوان ثالـث، احمـد شـاملو و                  » گرااجتماع

 كـوب از شـعر ايـن      حميد زرين ؛  )55: 1383شفيعي كدكني،   . (كار برده است  ديگران به   
: 1358كـوب،  زريـن (يـاد كـرده اسـت    » شعر نو حماسي و اجتمـاعي «با عنوان   شاعران  

123 .(  
، در شعر خود اسـتفاده  »سمبل«يا » نماد«شعر سمبوليسم، شعري است كه شاعران از       

نماد يا سمبل، تقريباً حالت كليشه و ايستا دارد و در فرهنگ، هنر، شعر و ديگر                . اندكرده
-در آشنايي بـا تعريـف     . رود به كار مي   ؛ن ارتباط دارد  عناصري كه با زندگي جمعي انسا     

اي خـاص از نمـاد ـ در    هاي كلي نماد و با بررسي كار شاعران يا هنرمنداني كه به گونه
اند با دو اند و يا خود نمادساز و نمادپرداز بودهمعني غـــير معمول خود ـ استفاده كرده 
ژان شواليه در تعريف نماد زنـده و نمـاد          . شويممفهوم نماد زنده و نماد مرده مواجه مي       

نماد مرده نمادي است كه پويايي ندارد و به كليشه تبديل شده و فاقـد               «: نويسدمرده مي 
ولي نمادهاي زنده، عمل پژواك افكني را به        ...  است مانند زلف و خال و        تأثيرتحرك و   

افكني، آن اسـت كـه      كمقصود شواليه از پژوا   ) 53: 1، ج 1382شواليه،  (» . ...عهده دارند 
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نماد به داليل سياسي، اجتماعي، ديني يا هرچيز ديگر بيشتر با اوضاع و احوال جامعه  يك
ماننـد نمـاد    . برنـد سازگار است و در همه حال در ياد مردم است و آن را بـه كـار مـي                  

  .رستم در نزد ايرانيان) اسطورة(
ي را به وجود آورد، كـساني       شاعراني كه شعر آنان جرياني به نام سمبوليسم اجتماع        

بودند كه از نماد و سمبل در مفهوم و معني خاصي استفاده كردنـد و بـه دليـل اوضـاع                     
توانستند از نمادهـاي معمـول      كردند نمي خاص سياسي و اجتماعي كه در آن زندگي مي        

له است  أمس به سبب وجود همين   . سبب خود آنان نمادسازي كردند    به اين . استفاده كنند 
هـاي    كدكني رنگ اجتماعي دارند و اوضاع جامعة ايران در دهـه            غلب اشعار شفيعي  اكه  
  . ها و ايماها منعكس است  در شعر او به صورت تصويرها، رمزها، كنايه50 و 40

 ايـران، سـبب شـده اسـت كـه            او با ميراث فرهنگي و ادبـي گذشـتة         آشنايي عميق 
 برجستة اين ميراث را كه گاه با        ترين سخنان پديدآورندگان    ارزشمندترين نكات و عميق   

الي متون كشف كنـد       هاي برجستة معاصر شباهت و هماهنگي دارد، از البه          آرا و انديشه  
انديشي   هاي نو آنها را طرح و احيا كند و در خدمت معني             ها و انديشه    و از دريچة ارزش   

ار بـا   كـدكني بـسي     اين كار و همت شـفيعي     . هاي شاعرانة خود در آورد      و تصويرپردازي 
ها شده اسـت      زيرا هم مانع لغزش بسياري از روشنفكران شاعر و نويسنده         . ارزش است 

تا تنها به دليل ناسازگار بودن بخشي از فرهنگ و ميراث گذشته با مقتضيات اين عـصر،                 
آن را به كلي نفي و با آن قطع رابطه نكند و هم بسياري از جوانان و روشـنفكران را بـه                      

تـر بـه ايـن ميـراث تـشويق و ترغيـب كـرده اسـت و آنـان را از                       توجه بيشتر و عميـق    
هاي وارداتي ـ كه گاهي مبتذل و سطحي هم   گيري و مبهوت شدن در برابر انديشه آسان

  ).36: 1374پورنامداريان، (هست ـ باز داشته است 
ارتبـاط  » نامهمعراج«. گرايي، دو دغدغة اصلي شاعر است رويكرد به طبيعت و انسان  

البته بايد  .  با انسان و مفهوم و جايگاه آن در شعر و انديشة شفيعي كدكني دارد              مستقيمي
هـاي   حزب سياسي ارتباطي ندارد، يعني انديـشه   گرايي او به هيچ   يادآوري كرد كه انسان   

ها و    حزب يا گروه سياسي خاص و يا منشعب از آرمان            گرايانة او در خدمت هيچ      انسان
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انـد، بـه      اي كه در ايران احـزاب متعـدد سياسـي بـوده             دورهاو در   . شعارهاي آنها نيست  
  ). 14 -11: همان(يك از آنها دل نبست و در خدمت آنها شعر نسرود  هيچ

هاي ذاتي هر شعري     فرم و موسيقي از مختصات بارز و ويژگي        ، عاطفه ، تخيل ،زبان
؛ هـاي فـردي و شخـصي        مـن : شود  بخش تقسيم مي    عاطفه در شعر شاعران به سه     . است
رغ از حد زمان    كنند؛ من بشري كه فا      هاي اجتماعي كه حوادث اجتماع را بررسي مي         من

» مـن « در بعد عاطفي شعر شفيعي كدكني از         ).85: 1383شفيعي كدكني،   (و مكان است    
اجتماعي بسيار قوي رسيده است و چنانكـه در         » من«شخصي و اختصاصي گذشته و به       
شـود و مخـصوصاً در        اجتماعي ايران نيز قلمداد مـي     متن نيز خواهيم ديد او از شاعران        

هـاي سياسـي ـ     حـوادث اجتمـاعي و شخـصيت   » اي براي صداها آيينه«اشعار  ة مجموع
 سـبب اوضـاع خفقـاني آن    اي از تاريخ ايران بسيار مؤثر بودند ـ به  اجتماعي كه در دوره

هـاي    يكي از دغدغه. رمز و راز به تصوير كشيده شده است،اي از ابهام دوران ـ در هاله  
 انـسان در    ةلأشـود، مـس     ذهن شفيعي كدكني؛ حتي زماني كه وارد عالم شعر و تخيل مي           

جهان معاصر و هموطنان وي است كه به داليل گوناگون ـ البتـه بـا شـدت و حـدت ـ       
الـشعاع     تحـت  شدند و انـسانيت آنـان       گاهي از هويت فردي و اجتماعي خود ساقط مي        

اي آن    ل حاشـيه  ئها و ديگر مسا     بازي  ب اجتماعي حاصل از اين    مصائهاي سياسي،     بازي
اين طرز تفكر نه به طور كامل؛ بلكه با اندكي تسامح مـشابه اومانيـسم و   . گرفت قرار مي 

براي اينكـه بتـوان     . پردازان غربي است    تفكر درخصوص انسان در ذهن و انديشة نظريه       
هـايي را از      ار نظر كرد، بايد تعريـف     مداري شفيعي كدكني اظه     درخصوص انديشة انسان  

مـداري،  گرايـي و انـسان    به معنـي انـسان    ) Humanism(اومانيسم  . اومانيسم ذكر كرد  
اي ها در هـر دوره    هرچند اومانيست . اصطالحي است كه پس از رنسـانس به وجود آمد        

رنـسانس آن را مـصطلح كردنـد     هـا پـس از  در اروپا وجود داشـتند؛ ولـي آلــــــماني    
  ). 15: 1378ويس، دي(

هاي درازدامني دارد به عنوان مثال ياكوب بوركهارت، اومانيسم        اين اصطالح تعريف  
 ادوارد سعيد كه به بحث اومانيـسم و         ).22:همان (را كشف جهان و انسان خوانده است      
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اومانيـسم توجـه خـود را       «: مند بود، دربارة آن نوشـته اسـت       هاي آن بسيار عالقه   قلمرو
كند به محصول كار انسان و توانايي او بـراي          يخ مادي و دنيوي انسان مي     معطوف به تار  

» .يت انسان اسـت مند اراده و عاملاومانيسم، دستاوردهاي شكلي و صورت   . بيان تفصيلي 
  )28: 1385سعيد، (

مريكا به موازات تحوالتي كه در مفهوم انسان        س از گسترش اومانيسم در اروپا و آ       پ
و سياستمداران از موقعيت انسان به وقوع پيوست، تغييـرات و           و طرز تلقي روشنفكران     

هـاي متنـوعي چـون اومانيـسم     تحوالت زيادي نيز در اومانيـسم راه يافـت و در حـوزه     
. اقتصادي، نظامي، سياسي، علمي، ديني و اومانيـسم ليبـرال و جـز اينهـا بـه كـار رفـت               

اي تـالش بـه منظـور        تا اندازه  اي واكنش در مقابل استبداد كليسايي و      اومانيسم تا اندازه  
هي يافتن نقطة وحدت براي كلية افكار و كردار انسان در چارچوب ذهني بود كه به آگا               

  ). 31: 1378ديويس،  (كرد از قوة فائقة خود رجوع مي
او . به صورت كامالً مجزا و اختـصاصي نيـست        » انسان«دغدغة شفيعي كدكني فقط     

دهـد و    ايراني نيز كمال ارزش و اهميـت را مـي  از شاعراني است كه به فرهنگ و تمدن    
دربارة جايگاه فرهنگ و    . كند  در تصويرهاي شعر خود با مهارت تمام از آنها استفاده مي          

بـراي اطـالع بيـشتر در    . ماتمدن ايراني در شعر او در جاي ديگر به تفصيل سخن گفتـه        
  ). 132 -115: 1387آباد،  عالي عباس (خصوص اين
  

  هاي داستاني و رؤيابيني ادبيات فارسي ز تمثيلنامه، ا معراج
.  سـروده اسـت    1349نامه، يكي از شعرهاي شفيعي كدكني است كه در سال             معراج

 به چاپ رسيد و     1356دفتر مذكور در سال     . است» از بودن و سرودن   «شعر در دفتر       اين
حكومت هايي است كه از بودن در فضاي دشوار سياسي و اجتماعي واپسين دهة        سروده

ت نظم يا نثـر هـستند و از         رصو هاي داستاني به دو     تمثيل .گويد  شاهنشاهي در ايران مي   
مفهوم و موضوع ساده و ظاهري كـه بـا خوانـدن            : حالت دارند  لحاظ مفهوم و معني دو    

برد و يا مفهوم باطني و رمزي، كه           توان به معني و مراد نويسنده يا شاعر از آن پي            اثر مي 
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توان پي به مفاهيم اولية آن بـرد؛ بايـد رمزهـا و مفهـوم بـاطني آن را                     ميبا خواندن آن ن   
هاي داستاني نوع دوم عالوه بـر         تمثيل. موشكافي كرد و به مقصود نويسنده دست يافت       

جايگاه خود و اينكه به صورت ابزاري هستند كه نويسنده يا شاعر به نوشتن يا سـرودن                 
هاي موجود    ص اجتماع و فشارها و اختناق     زند، عمدتاً محصول فضاي خا      آنها دست مي  

توانـد بـه صـراحت بـه موشـكافي و يـا تبيـين اجتمـاع و                    در آن است كه نويسنده نمي     
مشكالت آن بپردازد و مجبور است در قالب رمز، ايما و ابهام شاعرانه، آنهـا را بررسـي                  

  .كند
يشتر موشـكافي   هاي داستاني نوع دوم است و چنانكه در ادامه ب           نامه، از تمثيل    معراج

. شـود   نيـز محـسوب مـي     » هـاي خيـالي     سـفرنامه «منظومه از مجموعة      خواهيم كرد، اين  
  .اند مشخص شده» رؤيابيني«هاي خيالي در انواع ادبي با عنوان  سفرنامه

  
  )Allegory of Dream(رؤيابيني 

انگيز و   در اين نوع ادبي، نويسنده در محيطي دل       . رؤيابيني، شكلي از حكايت است    «
هاي واقعي يا مفاهيم مجردي را كه شخـصيت           رود و انسان    فرّح صبحگاه به خواب مي    م

: 1380آنتـوني، (» .بيند  د، مي دهن  اند و در خواب اعمال گوناگوني را انجام مي          انساني يافته 
126(  

ها   اين مؤلفه . هاي مخصوصي تشكيل شده است      رؤيابيني ساختاري دارد كه از مؤلفه     
  .هاي سفر ما؛ سفر؛ وادي سفر؛ هدفعبارتند از رؤيا؛ راهن

سفرنامة خيالي، سفري باطني است كه در آن نويسنده يـا شـاعر در عـالم خيـال و                   
سفرها، سفر به بهشت و دوزخ و برزخ و            برخي از اين  . رود  تفكر خود به نوعي سفر مي     

 و نتيجة اعمـالي      هاي خاصي بوده    هايي است كه در اجتماع و در موقعيت         مشاهدة انسان 
رسـيده     سـعادت و نعمـت      بينند يا مأخوذ رفتارهاي خود و يا بـه          اند، مي   را كه انجام داده   

در . الغفـران ابـوالعالء معـرّي        ةو رسالــ    نامـه     مانند كمدي الهي دانته، ارداويراف    . هستند
پـردازد و در هـر كـرة          هاي خيالي، شاعر به سفر در كُرات آسماني مي          برخي از سفرنامه  
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المعـاد سـنايي      مانند سيرالعباد الـي   . كند  بيند و با آنها گفتگو مي       ايي را مي  ه  آسماني انسان 
شـاعرانه يـا    » معـراج «هاي خيـالي،      برخي از سفرنامه  . الهوري  غزنوي و جاويدنامة اقبال   

» نامه  معراج« به اين سبب است كه نام برخي از آنها           ؛شود  فلسفي و اخالقي محسوب مي    
  .است

هاي خيالي و يا  ن و تصوف ايراني ـ اسالمي سفرنامه هاي عرفا تعدادي از شخصيت
االوليـاء آن را      ةكـه عطـار در تـذكر      (اند كه عبارتند از سـفرنامة بايزيـد           نامه داشته   معراج

شـفيعي  » دفتر روشـنايي «در كتاب  (الدين بن عربي،      ، سفرنامة محيي  )گزارش كرده است  
سـفرنامة    المعاد، اولـين  اد الي سيرالعب(، سفرنامة سنايي غزنوي     )كدكني ترجمه شده است   

، سـفر روحـاني     )االرواح نيـز نـام دارد       مـصباح (الدين بردسيري     ، سفرنامة شمس  )منظوم
عالوه . نامة عطار نيشابوري   و مصيبت ) السلوك  اي به نام آداب     در رساله (الدين كبري     نجم

بـه صـورت    هاي خيالي نيـز وجـود دارد كـه            ها و سفرنامه    بر اينها در تاريخ ملل، افسانه     
رؤيـاي  . رؤيـاي نخـستين دربـارة زرتـشت اسـت     . شـود  بسيار خالصه به آنها اشاره مي     

آرزويش اين بود كـه      نامه آمده است يكي از چهار       گشتاسب او به طوري كه در زرتشت      
كـه  » منـگ «زرتشت شير و شراب و ميوه با مخدري به نام           . مقام خود را در جهان بداند     

روز خفـت و در       شاه سه   در نتيجه گشتاسب  .  به او داد   ؛فتنام گر » منگ گشتاسبي «بعدها  
هـرودوت، مـورخ    . جهـان مـشاهده كـرد       خواب بهشت و دوزخ و جاي خـود را در آن          

زيسته از رؤيـاي شخـصي بـه نـام            قرن قبل از ميالد مسيح مي       مشهور كه در حدود پنج    
ين بايـد   پس از ا  . گويد  سخن مي ) Proconnése(در شهر پروكونز    ) Aristee(اريسته  

خود » جمهور«او در كتاب    . قرن پيش از ميالد مربوط است       از افالطون نام برد كه به پنج      
كنـد، داسـتاني از       جهان مي   جهان و آن    ضمن بحثي كه دربارة پاداش عادل و ظالم در اين         

) Pamphlia(اهـل پامفيليـا     ) Armenius(فرزند ارمينوس   ) Er(قول مردي به نام ار      
روز جسدش را كـه تـازه          شود و پس از دوازده       در جنگي كشته مي    »ار«دارد كه     بيان مي 

گيـرد و از آنچـه در     جـان مـي  نهنـد؛  قتي براي سوختن روي هيزم مي     مانده بوده است و   
هـاي زمـين و آسـمان     مضمون كه بين دريچـه  به اين. گويد  عالم ديده است، سخن مي      آن
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اي متضمن گـواهي عـدالت و بـر           هجهان لوح   قضاتي نشسته بودند و به سينة عادالن اين       
دسـتة نخـستين بـه سـوي بـاال كـه جـاي              . كردند  اي ديگر نصب مي     پشت ظالمان لوحه  

. رفتند و گروه دوم به جانب لجـن و الي و وحـشت و عـذاب                 ها و لذايذ بود مي      زيبايي
در قـرن اول    .  جبر و اختيار اسـت     هلبيشتر دربارة بقاي روح و حل مسأ      » را«دنبالة بحث   

كنـد كـه    را نقل مـي ) Tespésius(» پزيوس تس« پلوتارك، داستان مردي به نام  ميالدي
. قمارباز و عياش بود و همة ثروت خود را در مجلـس قمـار باخـت و خودكـشي كـرد                

آنگاه جهان ديگر را و گناهكاران را كه پدرش هم در ميان آنـان بـود، ديـد و سـرانجام                     
  .روحش از دوزخ به كالبدش بازگشت

گيـرد خـواه بـه صـورت       و دهم ميالدي اصوالً دامنة رؤياها وسعت مـي  از قرن نهم  
مكاشفه و مراقبه و خلسه در ميان صوفية شرق و خواه بين مـسيحيان غـرب و كـار بـه                     

گيـرد از جملـة       رؤياها در غرب موضوع طنزها و هجوها قرار مي           رسد كه اين    جايي مي 
را در فرانـسه و در قـرن   ) Saint Patrice(آنها در قرن دوازدهم رؤياي سن پـاتريس  

تـوان نـام بـرد كـه شـباهت بـه رؤيـاي         را مـي ) Saint Paul(پل  سيزدهم رؤياي سن
هـاي    پاتريس در محلي از ايرلند از خـدا اجـازه خواسـت تـا رنـج                 سن. ارداويراف دارد 

وسيله موجبات انتبـاه و ارشـاد آنـان را            ساكنان برزخ را بر جهانيان آشكار سازد و بدين        
از نظر كليساي كاتوليك جايي است كه ارواح مردم         ) Purgatoire(برزخ  . ازدفراهم س 

شوند   اند به آنجا برده مي      نيكوخصال كه هنگام مرگ مورد رضاي عدل الهي قرار نگرفته         
هاي موقت اخروي را تحمل كنند و سپس براي درك سـعادت آسـماني پذيرفتـه               تا رنج 

با راهنمايي سن ميـشل     . ه دركات دوزخ است   پل راجع به سفر او ب       شوند؛ اما افسانة سن   
)Saint Michel (اصل داستان به زبان قـديمي  . شود هاي دوزخ بيان مي كه در آن رنج

هاي جديد ترجمـه شـده و    سوريه است كه به يوناني، سپس به التين و بعد به اكثر زبان          
  .ظاهراً دانته از آن باخبر بوده است

ع به بحـث رؤياهـا بـا نوشـتن كتـاب عظـيم              آخرين فرد غربي مشهوري كه در واق      
م و اوايـل قـرن چهـاردهم     دانته، نويسندة اواخر قرن سيزده؛دهد كمدي الهي خاتمه مي   



  89پائيز، دوم، شماره  اولنور زبان وادبيات فارسي، سالفصلنامه تخصصي پيك   140

كتاب شباهت بسيار به ارداويرافنامه دارد به طـوري كـه               اين ).1321 -1265(ايتالياست  
ل  مـسائ هـا توصـيف دوزخ و سـاير    مجـازات نوع سفر به دنياي ديگر، نوع گناهان، نوع         

مربوط به آن همانند است و به قول محققان بسيار بعيد است اگر تـصور شـود دانتـه از                    
  .اطالع بوده است كتابي چون آن بي

 دو اثر را با هم مقايسه كرده اسـت           اي اين   بلوشه، مستشرق فرانسوي، هم طي مقاله     
اب مفصلي تمام و بعد از او يكي از مستشرقان بزرگ اسپانيا به نام پروفسور آسين در كت            

وقايع شبيه به داستان كمدي الهي را در اخبار و احاديث و ادب مسلمانان يافته و شـرح                  
داده و جزئيات كتاب دانته را با آنها سنجيده است و نتيجه اين است كه دانتـه بـرخالف    

هاي اروپايي ترجمـه       مبتكر نبوده و از آثاري كه حتي به زبان         ؛شد  ها تصور مي    آنچه سال 
 ؛اي بـر آننـد      ها برده بوده است؛ اما اقتباس دانته از معري كه نيكلـسن و عـده                 بهره شده،

رسد؛ زيرا دانته مردي مذهبي است و اثرش هـم در جهـت دفـاع از                  صحيح به نظر نمي   
الغفـران و قـسمتي از        ديني پايبند نيست و تمام رسـاله        مذهب است؛ ولي معرّي به هيچ     
كتاب دانته هم چون ديگران بـه       . ان اديان مختلف است   ديوان لزومياتش در استهزاء پيرو    

  ).143 -138: 1379بقايي، (شود  قسمت دوزخ، اعراف و بهشت تقسيم مي  سه
هاي خيـالي و      شفيعي كدكني دربارة علت استفادة شاعران يا نويسندگان از سفرنامه         

 و رشته عقايد خـاص نـسبت بـه مـاوراء طبيعـت             در هر مذهبي يك   «: روحاني معتقدند 
هـاي    جهان پس از مرگ وجود دارد كـه در سـاختمان ذهنـي و جهـت اصـلي انديـشه                   

. كـشاند    دارد و همواره خيال و تفكر ايشان را بدان سوي مـي            تأثيرمعتقدان بدان مذهب    
 بـه جهتـي بـا آن جهـان          كوشند  بينند، مي   روزانة خود مي  آنچه را دربارة زندگي مادي و       

پهنـا و   عـالم بـي   رفتار مـادي خـود را در آن     اينثيرتأماوراي ماده و حس پيوند دهند و       
  )37: همان(» .جِرم و ماده جستجو كنند بي

سفر رازآموزانه راهي بـه سـوي آگـاهي، آزادي، فرديـت و             «بنا به نظر ميرچا الياده،      
نوع سفرهاي روحـاني، هنرمنـدان بـا آفـرينش تـصويرهايي از       در اين . جـاودانگي است 

آخرت و رسيدن به شـعور و آگـاهي، سـفر خـود را بـه تجربـة                  زندگي جاودانه، جهان    
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» .در اين ديدگاه، مرگ، راهي براي آشناسـازي اسـت         . كنند  رازناك و روحاني تبديل مي    
شود كـه در برخـي از سـفرهاي خيـالي،             ترتيب مشخص مي    به اين ) 215: 1368الياده،  (
خـصوص معتقـد      يـن يونگ در ا   گوستاو. از جايگاه بسيار مهمي برخوردار است     » مرگ«

ترين نمادهاي رؤياگونه كه بيانگر اين دست آزادي، يعنـي مكاشـفة              يكي از رايج  «: است
روحاني از راه تعالي است سفر تنهايي يا زيارت است كه به نوعي زيارت روحـاني كـه                  

البته اين مرگ بـه  . شود شباهت دارد   نوآموز در خالل آن به كشف طبيعت مرگ نائل مي         
وري نيست؛ بلكه سفري است به سوي آزادي از خودگذشتگي و تجديد            منزلة آخرين دا  

  )227 -226: 1377يونگ، (» .شود قوا كه به وسيلة ارواح شفيق راهبري و پشتيباني مي
اسـت و بـه     » راهــنما يا مرشـد   «هاي داستاني،     تمثيل   شخصيت مهم و محوري اين    

هاي رمزآميز عرفاني يا       داستان بسياري از . گيرد  ها شكل مي    وسيلة آنان اين حكـــــايت   
در كمـدي الهـي     ) Virgilus(» ويرژيل«به عنوان مثال    . فلسفي، از اين نوع ادبي هستند     

سـروش اهلـو    «شود؛ همچنين ايزدان بزرگ زرتـشتي،         از اين نوع مرشدها محسوب مي     
خـسرو   كـي . (راهنمـاي سـفر ويـراف بـه جهـان آخـرت هـستند             » آذرايزد«و  » پيروزگر

ـ  ).53 -50: 1381،  دستورجاماسب الغفران ابـوالعالء معـرّي، حـضرت فاطمـه           ة در رسال
  ).21: 1337معرّي، (رسانــــد  كند و به بهشت مي سالك را شفاعت مي) س(
  

  نامه هاي رؤيابيني در معراج مؤلفه
نامة شفيعي كدكني براساس انديـشه و آگـاهي اسـت، يعنـي شـاعر              محتواي معراج 

لي كه در اجتماع وجود دارند، شـاعر در         مسائ. اي زده است   ير و سفر انديشه   دست به س  
كشيده و با بيان آگاهي و دانش در ضمن مسافرتي تخيلي،             هاي متعدد آنها را پيش      بخش

عالمه محمد اقبال الهـوري نيـز از   » جاويدنامة«شود كه     يادآوري مي . بررسي كرده است  
 در كُـرات آسـماني و در        سـير هايي است كه براساس انديشه است و اقبـال بـا              رؤيابيني

، تقدير، عقل   )وطني و اتحاد اسالمي     جهان(لي مانند آزادي، انترناسيوناليسم     بهشت، مسائ 
هاي فيلسوفاني مانند فردريش نيچه را مطرح و مبناي انديـشة آنـان را                و عشق و انديشه   
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  ).1060 -1027: 1388آباد،  عالي عباس(تحليل كرده است 
هـا و     هنگـام بحـث درخـصوص وادي      .  خود شاعر است   ةامن  رواي معراج : راوي. 1

هـاي او نيـز       بـودنِ خـود راوي، تجربـه        هاي سفر، بـه سـبب قهرمـانِ داسـتان           هــــدف
  .شود تر مي ملموس

هاي سـفر،      و يا گذرگاهي است كه راوي هنگام سير در وادي            رؤيا، وسيله  :رؤيا. 2 
شـود و بـه ديـار تجربـه وارد            ميها و قيدهاي آن رها        براي مدتي از جهان و محدوديت     

هايي كه براي رؤيابيني و يـا سـير و سـفر در كُـرات آسـماني اشـاره                     در نمونه . شود  مي
صورت است كه راوي پس از         نامه، رؤيا به اين     در معراج . كرديم، مؤلفة رؤيا وجود دارد    

يابـد، ماننـد      اينكه با نوعي تربيت و پااليش روحـي و نفـساني بـه رهـايش دسـت مـي                  
يـاد  » مـرغ ارغـواني   «شاعر از رؤيا با تصوير يا نمـاد         . گيرد   رؤيا او را دربرمي    ،)1(يرافو

  :كرده است
 و/ وار، ديده گشودم    ويراف/ و از نسيم و نور رهاتر شدم      / آنگاه از ستاره فراتر شدم    

: 1376شفيعي كـدكني،     (گشود و برد  و پر / اي مرا خورد    چون دانه / ن مرغ ارغواني آمد   آ
397.(  

ايم،   گونه كه در پاورقي مربوط به سفر ارداويراف متذكر شده           شود همان   وري مي يادآ
بـرد، تـصوير      ربايد و به پيش خدا مـي        رؤياي زرتشت نيز به صورت مرغي كه او را مي         

  .شده است
در جاويدنامة عالمه اقبـال     شود كه     براي تقريب ذهن درخصوص رؤيا يادآوري مي      

شناسـي دربـارة زمـين و آسـمان            فلـسفي و جهـان     الهوري نيز، شاعر در ابتـدا تفكـري       
خداونـد بـه   . كنـد  بودن زمين، آن را نكـوهش مـي   آسمان به سبب پست . كرده است   مـي

انسان، شبيخوني  » عشق«و  » عقل«مؤلفة   دهد كه دو    سبب اين سركوفت، به زمين ندا مي      
د، رؤيا او   يننش  هنگام متفكر مي    راوي، شب . بر افالك خواهد زد و برتر از آن خواهد بود         

اقبـال الهـوري،    (شـود     الدين محمد بلخي بر او ظـاهر مـي           جالل گيرد و روح    را دربرمي 
1370 :279- 280.(  
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: انـد   احمدعلي رجايي، در تحليـل جاويدنامـه و درخـصوص فعليـت رؤيـا نوشـته               
كه هنـوز هـم روشـن       (رؤياي نخستين مربوط به زرتشت است كه به اختالف روايات           «

در . زيـسته اسـت      قـرن پـيش از مـيالد مـسيح مـي           6 يا حـداقل     9ا   ي 8در  ) نشده است 
خواهد؛ ولي با تقاضـايش موافقـت    يشت آمده كه زرتشت از اورمزد عمر ابدي مي       بهمن
دهند؛ چندقطره آب كه سبب معرفت كامل اسـت           شود و او را به رستاخيز وعده مي         نمي

خوابـد و پـس از        ي مـي  روز  آب، شـبانه     اثر خـوردن آن    زرتشت بر . ريزند  به دستش مي  
هـردوت، مـورخ مـشهور كـه در         ... كنـد     بيداري شرح رؤياي خود را با اورمزد بيان مي        

زيـسته از رؤيـاي شخـصي بـه نـام اريـسته               قـرن قبـل از مـيالد مـسيح مـي            حدود پنج 
)Aristee (    در شهر پروكونز)Proconnése ( بايد گفت كه از قـرن  ... گويد   سخن مي

گيـرد خـواه بـه صـورت مكاشـفه و        الً دامنة رؤياها وسعت مـي     نهم و دهم ميالدي اصو    
رسد   مراقبه و خلسه در ميان صوفية شرق و خواه بين مسيحيان غرب و كار به جايي مي                

از جمله در قرن سيزدهم     . گيرد  رؤياها در غرب موضوع طنزها و هجوها قرار مي         كه اين 
ت زيـادي بـه رؤيـاي    تـوان نـام بـرد كـه شـباه      را مـي ) Saint Paul(رؤياي سن پل 

  )16 و 19: 1382بقايي، (» .ارداويراف ما دارند
ها   راهنماي اين سير و سفر و تفكر دربارة جامعة ايراني و وضعيت انسان            : راهنما. 3

دل، ماننـد  . ، تركيـب اسـتعاري اسـت    »سـروش دل  «. شـاعر اسـت   » سروشِ دلِ «در آن،   
سافرت دسـت زده و بـه       سروش و راهنمايي به همـراه شـاعر بـه ايـن تجربـه و يـا مـ                  

  : هاي او پاسخ داده است پرسش
شـيطان مـشرق      آخرين/ آن/ خود  داد كه اين   آواز باز / پرسيدم از سروش دلِ خويش    

: 1376كـدكني،     شـفيعي  (فـروغش   فـانوس بـي   / وان/ دروغش    گونه   گونه   با گونه / است
401- 402.(  

ت كه بـر نظـم جهـان    او از ايـزدان بزرگي اس . سروش به معناي فرمانبرداري است    «
بـر فـراز البـرز      . پايد و فرشتة نگهبان خاص زردشتيان است        ها را مي    پيمان. مراقبت دارد 

ستون كه به خودي خود روشن است و گردونة او را در آسـمان،   هزار  كاخي دارد با يك   
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هيچ موجودي از ايشان پيـشي  . رانند هاي زرين مي چهاراسب نر درخشان و تيزرو با سم   
گونه است كه او دشمنان خـويش را          گيرند و بدين    ند؛ اما ايشان از همه پيشي مي      گير  نمي

  )78: 1378بهار، (» .كند به هر جا كه باشند، دستگير مي
هر بند آن .  بند تشكيل شده است9نامه، شعري است كه از      معراج: هاي سفر   وادي. 4

، شـاعر بـه نـوعي       در مرحلـة اول   . دهـد   هاي سفر را تشكيل مـي       درواقع يكي از مرحله   
آنگاه او را در فـضا و سـاحت خاصـي           . گيرد  يابد و رؤيا او را دربرمي       رهايش دست مي  

سـوي    آن«و  » سـوي حـرف و صـوت        آن«فضا با ايماژ و نمـاد         شاعر از اين  . كند  رها مي 
  :ياد كرده است» نشان بي

در / سـوي حـرف و صـوت       آن/ در ساحت غياب خود و خويش     / آنگه مرا رها كرد   
  ).398: 1376شفيعي كدكني، (نشان  وي بيس آن

كه فراتر از حرف و صوت و ابعاد فيزيكيِ صـدا           » الهام«تعبير اشاره است به      دو  اين
سـوي جـدار حـرف و         زان«ايماژ به صورت       شفيعي كدكني جاي ديگر نيز از اين      . است
/ ا و هـ   پـر گـشوده فـوج     / هـا   و اوج / هـا   ها در اوج    سرخ  سينه: استفاده كرده است  » صوت
/ ها  ها و موج    ها و موج    موج/ شعاع شيريِ سحر  / شان  زد از كرانِ شرق در نگاه       مي/ ها  فوج

/  زان سـوي جـدارِ حـرف و        -/آن صـداي سـبز را     / هر گياه و برگچه در آسـتانة سـحر        
  ).498 -497: هــمان(شنيد  آن صدا كه موسي از درخت مي/ چشيد مي/ -صوت
الـدين     جالل مولويبيري است كه شاعر از      و فراتر رفتن از آن، تع     » حرف و صوت  «

  :وام گرفته است
  گـــــــويدم منديش جز ديدار من  قافيه انـــديشم و دلـــــــــدار من

  ي دولت تويي در پيش من قـــــافيه  انديش من نشين اي قــــــافيه خوش
  زانكـــه بي اين هر سه با تو دم زنم  حرف و گفت و صوت را بـرهم زنم

  گويم اي تو اسرار جهان با تــــــو    كــــــــز آدمش كردم نهان آن دمي
  )80 -70: 1382مولوي، (

يابد تـا بـه سـير           در مرحله يا وادي دوم، راوي به نيروي عقالني و فكري دست مي            
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او در بيـان شـاعرانه گفتـه اسـت كـه در             . بسيار فراتر از حــــــد انـساني اقـدام كنـد          
  :پرواز كند» فروغ تجلي«ر از مرحله توانست باالت اين

بـاالتر از فـروغ     / تـا )/ فهرست مايشاء و ماشاء   / (سبز/ اي به من آموختند     آنگاه واژه 
  ).398: 1376شفيعي كدكني، (پروازها كنم / تجلي

فروغ تجلي، رمز حد و مرز ملكوت خداوند است كه حتي فرشتگان مقـرّب را بـه                 
ماجراي آن  . عراج از اين مرحله برگذشت    در شب م  ) ص(آنجا راهي نيست؛ ولي پيامبر      

  : گويد سعدي مي. هاي دورة اسالمي آمده است در اكثر كتاب
   كـــه بر سدره جبريل از او باز ماند    چنان گـــــرم در تيه قربت براند

  ...اي حـــــامل وحي برتر خرام  كه        الحرام ـفت ساالر بيتــــبدو گـ  
  بمانـــــــدم كه نيروي بالم نماند     نمانــدــــــفتا فراتر مجالمبگـ

  فــــــــــــروغ تجلّي بسوزد پرم     اگــــــــر يك سر مو فراتر روم
  )149: 1383سعدي، (                

راوي وقتي توانست به اين نيرو مجهز شود، ابتدا سيري بـسيار كوتـاه در بهـشت و        
  : د كه در دوزخ در حال تابيدن بودرا دي�)2(در آنجا نور سياه ابليس. دوزخ كرد

-شد آنجا در هفت   رنگ مي  بي /تافت آنچنان كه فروغ فرشتگان    مي/ نور سياه ابليس  

  ).  399: 1376شفيعي كدكني،  (آسمان
هنگام گشت و گـذار، ناگـاه دل راوي         . نور سياه ابليس، نماد حكومت پهلوي است      

تر شـد و سـيري در آن           به او نزديك   زمين) اهللا(هواي زمين كرد و با خواندن نام بزرگ         
اي كه شـاعر در هنگـام         لهمسأ   اولين. سفر راوي است       واقع اولين  سير در زمين، در   . كرد

 است كه فعـالً  �)3(شدن عصا و تخت سليمان   بيند، پوسيده   شدن زمين به خود مي      نزديك
هم زنـد و    توانـد تعـادل سـليمان را بـر          مي» باد«كس از وجود آن خبر ندارد و فقط           هيچ

هاست كه زنده نبوده و حشمت و شوكت او ديگر وجود             اطرافيان او بفهمند كه او مدت     
  : نداشته است
از پايه خـورده بودنـد      / ها  كه موريانه / ديدم عصا و تخت سليمان را     / تر شدم   نزديك
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باور نداشتند كـه    / زيرا كه مـــردمان  / با هيبت و مهابت خود ايستاده بود،      / امــا هنوز او  
  ). 400: همان(ست  در انتظار جنبش بادي/ و پيكر و سريرش /ست مرده

  :هاي آنها سرهاي آدميان است هاي فصيحي است كه ميوه وادي سوم، ديدن بوته
/ شـان     كـه ميـوه   / هاي فصيحي   روييده بوته / ديدم كنار صبح اساطير   / تر شدم   نزديك/ آنگاه

  .)401-400: همان(گفت  يسرها بريده بود و سخن م/ ست اگر چند سرهاي آدمي
بعـضي  «. شـود   چنانكه شاعر نيز گفته است اين موضوع به عصر اساطير مربوط مـي            

هاي كهن، اين اعتقاد نقـش    در افسانه . اند  مردم ابتدايي، گاه انسان را زادة درخت پنداشته       
شاخه اسـت و بـه        مثالً به زعم قبيلة قديمي ياكوت، آدمي ميوة درخت هفت         . بسته است 

ايـن مـضمون    . شـود   اش از پوستة بدنة درخت بيرون آمده، تغذيه مـي           ني كه تنه  دست ز 
بـه  . انـد   بدوي در اساطير انعكاس يافته است و گاه هنرمندان نقاش آن را تـصوير كـرده               

پرده نقاشي به قلم اوربينوي ايتاليايي در قرن شـانزدهم مـيالدي، تنـة                عنوان مثال در يك   
ها، در يونان از آن شكافت به دنيا      يس، خداي رستني  درختي كهنسال شكافته شده و آدون     

  ) 19: 1376مونيك دوبوكور، (» .آيد مي
. هـاي انـساني رسـم شـده اسـت            همين كتاب، تصوير درختي با ميوه      18در صفحه   

سرها در شعر شفيعي كدكني، رمز شهدايي است كه حقيقـت مبـارزه را بـا شـهادت                    اين
  .اند خود بيان كرده

اي به دست     خورده  بيند كه فانوس دود     ، تنديس گرگ پيري را مي     در وادي چهارم    
راوي بـا   . برد مانند گاو و گوزن و كرگدن شـاخ داشـت            داشت و واژگاني كه به كار مي      

دهـد كـه او       پرسد كه اين فرد كيـست؟ او جـواب مـي            ديدن او، از سروش دل خود مي      
  :آخرين شيطان مشرق است

/ فانوسِ دودخورده به كـف داشـت      / ري ديدم تنديس گرگ پي  / تر شدم   آنگاه نزديك 
گـويي كـه    / مثل گوزن و كرگدن و گـاو      / ديدم كه واژگانش  / كاينك دميده صبح قيامت   

  ).401: 1376شفيعي كدكني، / ... (شاخ دارند
هـاي  هـا و فريـب    تنديس گرگ پير، نماد رضاشاه يا محمدرضاشاه و اشاره به دروغ          



 147  ... ايتحليل ساختاري شعر اسطوره

 

بيند كه زير پاي روسپيان اسـت و انـسان در       را مي در وادي پنجم پهناي زمين      . آنان دارد 
بينـد    سري را مـي     هاي بي   وادي، در مرحلة بعد تن       پس از اين  . آنــــجا مسخ شده است   

گويـد كـه اينـان        سروش دل به راوي مـي     . گويند  سخن  مي  » ها  ، تمام من    من، من «كه از   
 ماننـد مـزدك و خيـام        روِ مبـارزان و شـاعراني       كساني كه دنباله  . فرزانگان مشرق هستند  

شوند؛ اما افرادي هستند كه يا در اوهام خود غرقنـد و يـا بـه سـبب جبـر                      محسوب مي 
طبيعت و فشارهاي سياسي و اجتماعي كه بر آنان و ديگر قـشرهاي جامعـه وارد شـده                  

وقت نتوانستند مانند پيشينيان خود ـ   اند و هيچ بود، به نوعي تخدير و وازدگي مبتال شده
ام ـ دست به روشنفكري و مبارزه بزننـد و اجتمـاع را از آن بحـران نجـات      مزدك و خي

اي را كه در آن زندگي        اي بوده است كه موقعيت خود و جامعه         گونه  دهند؛ حتي وضع به   
البته بايد گفت كـه     . برند  اي به سر مي     كردند تشخيص ندادند كه در چه بحران و فتنه          مي

اند و شفيعي كدكني، خـود        صورت نبوده   اً به اين  تمام شاعران و پژوهشگران معاصر تمام     
خـصوص بـوده    عدة خاصي را مد نظر داشته و در اين بند مقصود وي همـان گـروه بـه          

  .است
براي بيـان بحـران و آشـوب جــــامعه          » ذوذنب«مرحله، شاعر از اصطالح        در اين 
ب، سـتارة منحوسـي     در اعتقاد قدما، ذوذن   . دار است   ذوذنب، ستارة دنباله  . كند  استفاده مي 

است و اگر به وقت طلوع، شعاع آن به سـمت شـرق باشـد، عالمـت نحـسي و وقـوع                      
بردن تـرس      بين رو مردم براي دفع بال و از      يند خواهد بود؛ از اين    ااتفاقات بسيار ناخوش  

با اين ستاره، فــال     . اند  خوانده  خود به هنگام مشاهدة آن نماز آيـــات يا نماز خوف مي          
  . دانستند اند و طلوع آن را بدشگون مي زده نيز مي

دار را نحس و همراه بـا باليـاي طبيعـي     هاي باستان، عبور ستارة دنباله  در آيين ملّت  
دار را كاهنان و پيشگويان       در مكزيك و پروي باستان، عبور ستارة دنباله       «�)4(.دانستند  مي

د و باليـي عمـومي چـون        دار نشانة تنگنا و سختي بو       ديدن ستارة دنباله  . كردند  رصد مي 
نيـز ديـدن سـتارة      . داد  شـاه را خبـر مـي        الوقوع يـك    قحطي، جنگ سخت و مرگ قريب     

دار، عالمت نحوست و بدبختي عظيم يا فجايع وخيمي است كـه قبيلـه را تهديـد                   دنباله
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، )549: 3، ج 1382شـواليه،   (» .دار قبل از مرگ قيصر ديده شده بـود          ستارة دنباله . كند  مي
  ). 132 -115: 1387آباد،  لي عباسرك، عا(نيز 

از / بـستي   بـن   در ازدحام كوچـة   / تان نخواسته   دل/ بــــــار هم براي تماشا     يك ... / 
آنـك طلـوع    :/ صـدا بگوييـد     و يـك  / با دستتان نشانه بگيريد   / ستارة كوچك را      دور يك 

  ).405: 1376كني،  شفيعي!/ ... (ذوذنب از شرق
مبارزي كه خون او    » مرگ«رسد، شاعر با ديدن       ن مي وقتي سير در اين مرحله به پايا      

  :دهد بر فلق پاشيده شده و آن را سرخ كرده است به سفر باطني خود پايان مي
/ هـا بـه روي سـپيدارها        و سـيره  / از كـار اوفتادنـد    / ها  اي كه ساعت    در لحظه / آنگاه

بـر  / دم را   همـردي سـپيد   / ديدم كه در صفير گلولـه     / »كوب شد اينجا    تاريخ ميخ «:/ گفتند
  ).406 -405: همان(پاشيده در فلق / اش شكسته و خونش پيشاني/ كشيد دوش مي

نـوع   ، شالودة مهـم و اساسـي را در ايـن          هاي سفر و رؤيابيني     هدف :اهداف سفر . 5
 خـود و كـاوش در      هاي  دهد، يعني شاعر يا نويسنده به سبب بيان نظريه          ادبي تشكيل مي  
اسي، فرهنگي، عقيدتي و جز اينها با وجود راهنمـا و  ل اجتماعي ـ سي چند و چون مسائ

هاي مورد نظـر خـود را طـرح و از آنهـا دفـاع       كند و هدف  هايي را طي مي     مرشد، وادي 
  .كند مي

نامه ذووجوه است و ابعاد گوناگون اجتماعي ـ سياسـي و    هاي سفر در معراج هدف
ر اشـاره كنـيم بـه       اگر به ترتيب اهميـت مبـاني موجـود در اهـداف سـف             . فرهنگي دارد 

  :صورت خواهد بود اين
نامـه گفتـيم      هنگام معرفي معراج  . ل سياسي موجود در كشور    پرداخت به مسائ  ) الف

هاي موجود در شعر،  پس از بررسي و تبيين مؤلفه. كه داراي مفهوم باطني و رمزي است      
اً ل اجتماعي، عمـدت قدام به سفر باطني و طرح مسائ   شود كه محرك اوليه و ا       مشخص مي 
به سبب اوضاع و احـوال اجتمـاعي موجـود در كـشور، شـاعر آن را بـه                   . سياسي است 

شدن عصا و تخت سـليمان، نمـاد و كنايـة             پوسيده. صورت رمز و ايما طرح كرده است      
هاي حكومت پهلوي است كه بـه علـت جبـروت و              شدن دروني پايه    رمزآميز از متالشي  
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م از وجود آن اطالعي ندارند و فقط باد         شوكت بيروني و تظاهرهاي آن، فعالً عموم مرد       
آن را بـه طـور واضـح و آشـكار           ) جانبـة مردمـي     نماد جنبش و حركت وسـيع و همـه        (

فقـط اسـتفاده از   ) ع(استفادة شفيعي كدكني از حـضرت سـليمان      . مشخص خواهد كرد  
له اسـت كـه شـاعر      أمس   در ادامة همين  . جبروت و شوكت شاهانة آن پيامبر است و بس        

هاي فصيح سـمبل و     بوتهاين. زنند  بيند كه سرهاي آنها حرف مي        فصيحي را مي   هاي  بوته
هاي وطن و ايـران در دوران مبـارزه بـه             نماد كشتگان و شهيداني است كه در راه آرمان        

زند، يعني مرگ، عاملي بـراي        است كه مي  » حرفي«اند و مرگ آنان خود،        شهادت رسيده 
اه و راهنمايي ديگر مبارزان و متفكران براي نجات         اتمام رسالت آنان نيست؛ بلكه آغاز ر      

  .ايران از اختناق حاكم است
هاي شاخدار او نمـاد حكومـت پهلـوي و            نور سياه ابليس، تنديس گرگ پير و واژه       

 شاعر با استفاده از ايـن     . داشتن واژگان مفهوم بسيار مهم و اساسي است         شاخ. شاه است 
كردن   عوامل او فقط در فكر و در حال سركوبتصوير بسيار موجز گفته است كه شاه و        

رژيم » هاي شاخدار   دروغ«البته ايهامي به    . خواهي هستند   تمام افكار روشنفكرانه و آزادي    
  .نيز دارد

، »اي بـراي صـداها      آيينـه «شفيعي كدكني در بيشتر اشعارش، مخصوصاً در شعرهاي         
ده و ابعـاد گونـاگون آن       ل سياسي و اجتماعي موجود را كاوي      و دقيق مسائ  خيلي نزديك   

مفاهيم اشـاره      شعر نيز بسيار رمزي و در عين حال گذرا به اين             را بررسي كرده، در اين    
  .كرده است

شاعران » گفتن من من«له را شاعر با تصوير أمس  اين. ل اجتماعي ـ فرهنگي مسائ) ب
ـ    شاعران و نويسندگان و مشكالتي كه در ميان آن        . نشان داده است   تـرين    زرگان بود از ب
 مـرداد   28منشأ و خاستگاه آن كودتـاي       . ل اجتماعي در دورة چهل است     مباحث و مسائ  

، در نـوع    1332 مـرداد    28 و   25كودتـاي   . روزگار اسـت      و اختناق موجود در آن     1332
دولـت خـارجي، بـراي       خود اولين كودتايي بـود كـه بـا مداخلـة مـستقيم و علنـي دو                

تـرين  حميـت  ري محمدرضا پهلوي و به دست بيدولت ملي، با همكا  كردن يك   سرنگون
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اصـل مطلـب،    . افراد ايراني كه مزدوري بيگانگـان را بـه عهـده داشـتند، انجـام گرفـت                
شدن نفت بود و سرانجام معامله بـه   كردن نهضت ملي ايران و جلوگيري از ملي        سركوب

 كـه   المللي  اين صورت ختم شد كه جاي شركت نفت انگليس و ايران را كنسرسيوم بين             
ها كه پـس از خلـع       هاي نفت امريكايي نيز در آن سهيم باشند، بگيرد و انگليسي          شركت

يد و اخراج از ايران، موقعيت انحـصاري خـود را در خاورميانـه از دسـت داده بودنـد،                    
فكـر  . درصـد از سـهام كنـسرسيوم را مالـك شـوند             دوباره به ايـران بازگردنـد و چهـل        

بـار از طـرف دولـت انگلـستان و             كودتا، نخستين  كردن دولت مصدق، از طريق      سرنگون
پس از تصويب طرح اصلي كودتـا، اجـراي آن بـه عهـدة     . شركت نفت سابق عنوان شد   

هرچند . ها نهاده شد  يي  هزينة كودتا نيز تمام و كمال به عهدة امريكا        . محول گرديد » سيا«
-به نظر مي. ن رسيدها ريال پول رايج ايران نيز در طرح كودتا به مصارف گوناگو  ميليون

 مرداد، صـرف دسـتمزد چاقوكـشان و اوباشـان بـه             28رسد كه بيشترين هزينة كودتاي      
خبـر جنـوب    مخ و هزينة تجهيز مردم بي     سركردگي شعبان جعفري معروف به شعبان بي      

 مرداد، ترور   28از فرداي   . تهران، براي ايجاد تظاهرات به طرفداري از شاه گرديده است         
. دستگاه مخوف فرمانداري نظامي رژيم به كار افتاد       . ايران را فرا گرفت   و اختناق سراسر    

هزاران تـن از مـردان و       . هاي ملي و رزمنده يكي پس از ديگري سركوب شدند         سازمان
. هـا و بـازار بـه زنـدان افتادنـد          خواه، در دانشگاه، مدارس، ادارات، كارخانـه      زنان آزادي 

  ).صفحات مختلف: 1384؛ گازيورسكي، 1378؛ مكي، 1365نجاتي، (
 بـر مـردم ايـران وارد        1332 مرداد   28شكست سنگين و دردناكي با عنوان كودتاي        

مـدت  . آمد و اين شكست سياسي، تبعات اجتماعي ـ انساني وسيعي را به همراه داشت 
شـد و چنـان        بسيار كوتاهي پس از اين، آخرين بقاياي مقاومت مردمي درهـم شكـسته            

 و زندان به راه افتاد كه حتـي مبـارزان سـر در الك خـويش                 موجي از اعدام و سركوب    
تــرين مــشكالتي كــه دامــن بــسياري از شــاعران، متفكــران،  يكــي از بــزرگ. فروبردنــد

سياستمداران و بسياري از جوانان را پس از شكـست كودتـا فراگرفتـه بـود، اعتيـاد بـه                    
  : شده استله اشاره ه در شعر بيشتر شاعران به اين مسأحشيش و ترياك بود ك
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تان بـا مـن       كاش كه جالي  !/ زده  اي هنروران  مهتاب   / اعتنا  و شما اي آفريدگاران بي    
كه ديده از   / از شما / تراشيدم  هاي شادي و عشق مي      گل/ تا با تبرم از پيكرتان    / كاش/ بود

  ).279: 1386كسرايي، ! (شوييد و چشم به بخور افيون مي/ گيريد بر مي/ زخم و زحمت
ميهمـان بـاده و افيـون و        / باز ما مانديم و خون اين و آن       / ا افتاده؛ ليك  ها از آسي    آب

  ).25: 1385اخوان، (از عطاي دشمنان و دوستان / بنگ
  

  گيري نتيجه
شفيعي كدكني . ترين شعرهاي اجتماعي ـ سياسي ـ فرهنگي است  نامه، از مهم معراج

سياسي ـ اجتماعي و فرهنگي  اصل مهم  شعر با استفاده از رمز و ابهام شاعرانه سه در اين
  .جامعه را كاويده و در تصويرهاي شاعرانه نمايانده است

اي از تاريخ كه شـاعر        اصل اول، وضعيت سياسي و سياست حاكم بر ايران در دوره          
 و تبعيد و مـرگ محمـد        1332 مرداد   28بسياري از وقايع و اتفاقات آن از قبيل كودتاي          

هـايي از رمـز و راز         و فشار سياسي حـاكم در پـرده       مصدق را ديده و در نهايت اختناق        
  .انسان سخن گفته است» شدن مسخ«درخصوص آنها، نيز 
كرده و تبعات حكومت مستبد را        اي كه شاعر نيز در آن زندگي مي         اصل دوم، جامعه  
  .كرده است هاي آن مشاهده مي در تمام اركان و مؤلفه
ميد، يعني بررسي و تبيين وضعيت توان مؤلفة سياسي ـ اجتماعي نا  اصل سوم را مي

شـدن و بـا    مبارزه بر ضـد حكومـت و كـشته     . اجتماعي است كه ناشي از سياست است      
و (ل فرهنگـي  اصل تبيين مشكالت و مـسائ  اين. زدنمرگ، حرفي براي تاريخ و اجتماع     

  .گردد حاكم بر جامعه كه ريشة آن نيز به سياست حاكم بر جامعه برمي) ادبي
  
  نوشتپي

وي پس از   «. مرد مقدسي بود كه موبدان او را انتخاب كردند        ) ويرافِ مقدس (دويراف  ار. 1
شستن سر و تن و پوشيدن جامة نو و خوردن خورش، بر بستر پاك آراميد و روان درگذشتگان 

گشتاسبي از پيشوايان دين گرفـت      ) منگ(جام مي     د و سه  كر بيان    را ياد كرد و اندرزهاي خوش     
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روز  شـبانه  به مدت هفـت . از چكاد دايتي به معراج رفت. و به خواب رفتو نوشيد و باژ گفت    
فرشته، طبقات بهشت و دوزخ را بازديد كرد و پاداشـي كـه از هركـار نيـك بـه         به همراهي دو  

شد، مشاهده كرد و سپس بـه پيـشگاه           نيكوكاران و پادافراهي كه از هرگناه به گنهكاران داده مي         
كيشان خود شنيد و روز هفتم به اين جهان بازگشت و             و را براي هم   اورمزد پذيرفته شد و پيام ا     

عفيفـي،  (» پس از خوردن خوراك، دبيري فرزانه و دانا را فراخواند تا مشاهدات خود را بنگارد              
طريق دربارة زرتشت نيز نقل شده كه صورت اصلي           البته معراجي به همين   «؛  )27 و   1-2: 1342

) F. A. Rosenberg( پژدو منظوم شده و فردريك رزنبـرگ  آن در قرن هفتم به وسيلة بهرام
آغـاز معـراج زرتـشت      . آن را در آلمان چاپ كرده و بعد هم در تهران تجديد چاپ شده است              

  :گويد آيد و به او مي گونه است كه بهمن امشاسپند نزد زرتشت مي بدين
  ويهرآنچت مــــراد است از آن بشن    كه بـــــــرخيز تا پيش يزدان شوي
  چو بهــــمن نمودش بدو راه راست    همـــــانگه زراتشت بر پاي خاست
  اي روز پيش لحظه فـــــــــراگير يك    به زردشت گـفتا كه در چشم خويش
  ست پيش خداي ست و برده ربـــــوده    تـــو گفتي كه مرغي مر او را ز جاي
  ــــــرابه مينو تن خويش ديدش فـــ    چو بگـــشود زرتشت مــر چشم را

امشاسپندان و سپس      بندگان و بهترين     دربارة بهترين . شود  هاي او از يزدان شروع مي       و بعد پرسش  
شود كه شبيه مشاهدات حضرت رسول اسـت و   آغاز مي» نمودن زراتشت را  نشان«هايي با عنوان      فصل

در لنُريـه مـن     »  آيات ةارائ«نمودن كه گويا از متني قديمي و كهن تقليد شده، درست معادل               تعبير نشان 
االسـالم    المذاهب نيز نقل شده و مؤلـف ينـابيع          معراج عيناً در بستان     در قرآن است و اين    ) 1: 17(آياتنا  
: 1386 ،عطـار (» .اي كرده ميان معراج حضرت رسول و مدعي است كه از زرتشت گرفته شـده          مقايسه

45( 
. ث متعـددي شـده اسـت      در فرهنگ و معارف اسالمي درخصوص رنـگ نـور ابلـيس مباحـ             . 2
و ) ص(اصل و حقيقت آسمان و زمـين، نـور محمـد            «القضات همداني در تمهيدات ذيل مبحث         عين

و قالوا أَبشر يهدوننا فكفروا تا بداني كه التجعلوا دعاء          ! آيت برخوان   دريغا اين «: نوشته است » ابليس آمد 
حاصل و معلوم نشد  ا از اين مجمل هيچ  چه معني دارد؛ اما اگر تو ر      . الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا    

انّ اهللا تعالي خلق نوري من نور عزته و خلق نور ابليس من نار              : از مفصل بشنو آنجا كه مصطفي گفت      
 ةالقـضا عـين (» .نور من از نور عزت خدا پيدا شد و نور ابليس از نار عـزت او پيـدا شـد                   : گفت. عزته

بودن نور ابليس را به سبب خشم و قهـر الهـي معرفـي                همبحث، سيا   در ادامة اين  ) 267: 1370همداني،  
  پس نور علي نور نه در قرآن است؟ . از نور خدا روح فراديد آمد«: كرده است

  ست سرچشمة كفر و مسكن شيطان   ست آن نور سيه ز كان قـــهر و خشم
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  » ست سخن پنهان در عالم شرع ايـن          ست كه شرحش دادم اين سرّ حقيقت
  )270 :همان(

پـس بايـد    «: الدولة سمناني نيز در مصنفات خود درخصوص نور سياه ابلـيس نوشـته اسـت                عالء
دانست كه نور شيطان در بدايت كه تجلي كند چون لعبتي باشد از آتشي بدرنگ و پردة او را بر زمـين                      

دل نقطي چون خون سياه بر روي آن سرخي ظـاهر شـده و   . بيند و همة بساط به رنگ سرخ نيز گردد 
از ديدن آن منغص شود و ذكر به دشواري تواند گفت و همة اعضايش متألم گردد چنانكه گويي او را                    

لعبت بـر زمـين        وقت چون از راه ارادت كامل ياد شيخ كند و به ذكر مشغول شود آن                در اين . اند  كوفته
بر زبان او جاري    پردة بدرنگ ناچيز شود و خفتن در وجود مالك پديد آيد و ذكر صافي                 فروشود و آن  

: 1369سمناني، (» .روي نمايدوقتي خوش مصفا و عيشي مهنا در ذكر . شود و آتش ذكر متصاعد گردد    
308( 

در بـسياري از تفـسيرهاي      .  سورة سـبا مـذكور اسـت       14در آية   ) ع(نحوة رحلت سليمان نبي     . 3
ابوبكر . ا اشاره شده است   ه  به وسيلة موريانه  ) ع(هاي تخت و عصاي سليمان        شدن پايه   قرآني به خورده  

عتيق نيشابوري در تفسير اين آيه نوشته است كه سليمان در محراب بر پاي بود دستش را باال برده بود                    
سال بـه عـصا چـسبيده بـود و            سليمان تا يك  . الموت آمد و جان سليمان را برداشت        تا تكبيركند ملك  

ـ دانستند كه او مرده اسـت يـا زنـده         ديوان و پريان نمي    ديـو   ه سـبب شـوكت و جبـروت او، هـيچ     و ب
زمـان زيـاد      بلنـدي و مـدت      سال گفتند تا حال نماز او به اين         پس از يك  . توانست در او دقيق شود      نمي

ــدا . براي خوردن بن عصاي وي كمك خواستند  االرض ةـبداديوها رفتند و از     . نبوده است  بـن   االرض ةب
  ).2018-2017: 3، ج1381عتيق نيشابوري، (تاد عصاي او را خوردند، عصا متالشي شد و سليمان اف

چينگ   در يي . ها نيز وجود دارد      چيني  ستاره در بين ساير ملل شرق از جمله         شمردن اين   منحوس. 4
اقبـالي و بـداقبالي، هـر     آسمان نمـودار خـوش  «: اي چيني است، آمده است   كه فالنامه ) كتاب تقديرات (

وقتـي  . اقبالي و كاميابي پيش خواهـد آمـد         مان باشند خوش  وقتي آفتاب، ماه و ستارگان در آس      . دوست
»  .خواهـد بـود   دار و كسوف و امثال آنها در آسمان ديده شـود، نـشانة بـداقبالي و ناكـامي                     ستارة دنباله 

باور فرهنگي ـ نجـومي اشـاره كـرده       شفيعي كدكني در جاهاي ديگر نيز به اين) 52: 1371داگالس، (
ه از ك/ ترسم دار مي من از ستارة دنباله   «: گويد  كه گاه مي  / ست  ي محتضري ميان شرق و مغرب ندا    : است

  )201: 1376كدكني،  شفيعي (».كرانة مشرق ظهور خواهد كرد
كـه  / هـايي  نـه از دم عقـرب كـه از دنبـال سـرخ ذوذنـب      / همساية من ساعتش را كـرده آويـزان   

، هـزاره دوم    1376همـان،   (هـا      آبي آن سوي خواب ابر و    / بندد  افسوس و دعايي راه بر ايشان نمي        هيچ
 ).39آهوي كوهي 

  



  89پائيز، دوم، شماره  اولنور زبان وادبيات فارسي، سالفصلنامه تخصصي پيك   154

  منابع
، ترجمة كـاظم فيروزمنـد، تهـران،        فرهنگ توصيفي ادبيات و نقد ادبي      ،)1380 (آنتوني، جان  .1

  ؛شادگان
  ؛، تهران، زمستانآخر شاهنامه ،)1385(اخوان ثالث، مهدي  .2
مقدمة احمـد سـروش،   ، با  اقبال الهوريمولويكليات اشعار فارسي     ،)1370 (اقبال الهوري  .3

  ؛تهران، سنايي
، ترجمـة  )رازهاي زادن و دوبـاره زادن    (ها و نمادهاي آشناسازي       آيين ،)1368 (الياده، ميرچـا   .4

  ؛نصراهللا زنگويي، تهران، آگه
، )شرح و بررسـي تطبيقـي جاويدنامـة اقبـال    (در شبستان ابد  ،)1382(، محمد )ماكان(بقايي   .5

  ؛تهران، اقبال
  ؛، تهران، اقبالروايت اقبال با چهارده ،)1379(ـــــــــــ  .6
  ، تهران، آگاه؛پژوهشي در اساطير ايران ،)1387(بهار، مهرداد  .7
   ؛، تهران، مهتابآواز باد و باران ،)1374(پورنامداريان، تقي  .8
  ؛، ترجمة سودابه فضايلي، تهران، نقرهچينگ يا كتاب تقديرات يي ،)1371(داگالس، آلفرد  .9

  ؛ ترجمة عباس مخبر، تهران، مركز،اومانيسم ،)1378(ديويس، توني  .10
  ؛، تهران، توسانداز شعر نو فارسيچشم ،)1358(كوب، حميد زرين .11
  ؛، تصحيح و تدقيق حسن انوري، تهران، قطرهكليات سعدي ،)1383(سعدي شيرازي  .12
، ترجمـة اكبـر افـسري، تهـران، كتـاب      اومانيسم و نقد دموكراتيـك  ،)1385 (سـعيد، ادوارد   .13

  ؛روشن
، به اهتمام نجيب مايل هروي، تهران، علمـي         مصنفات فارسي  ،)1369(الدوله    اني، عالء سمن .14

  ؛و فرهنگي
  ؛، تهران، سخناي براي صداها آيينه ،)1376(شفيعي كدكني، محمدرضا  .15
  ؛، تهران، سخناداوار شعر فارسي ،)1383 (ــــــــــ .16
  ؛، تهران، سخنهزارة دوم آهوي كوهي ،)1376(ــــــــــ  .17
  ؛، ترجمة سودابه فضايلي، تهران، جيحونفرهنگ نمادها ،)1382(، ژان شواليه .18
، مـوج ز خـود رسـته        »تحليل جاويدنامة اقبـال الهـوري      «،)1388(آباد، يوسف     عالي عباس  .19

سال تولد عالمـه اقبـال        دومين  و  المللي بزرگداشت يكصدوسي      مقاالت همايش بين    مجموعه(
كـز   مر -ان، دانـشگاه سيـستان و بلوچـستان       زاده، زاهـد    ، به كوشش مـريم شـعبان      )الهوري

  ؛1060 -1027قاره،  مطالعات شبه
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، مجلة مطالعات   »جايگاه فرهنگ و تمدن ايراني در شعر شفيعي كدكني         «،)1387(ــــــــــ   .20
  ؛132 -115 هشتم، شمارة پانزدهم، ، سال)وابسته به دانشگاه شهيد باهنر كرمان(ايراني 

دي  اكبـر سـعي  ، تـصحيح علـي  تفـسير سـورآبادي   ،)1381(عتيق نيشابوري، ابوبكر محمـد      .21
  جلد، تهران، نشر نو؛4سيرجاني، 

محمدرضـا شـفيعي    ، مقدمـه، تـصحيح و تعليقـات         نامـه    مـصيبت  ،)1386(عطار نيشابوري    .22
  كدكني، تهران، سخن؛

، مـشهد، دانـشگاه     )بهشت و دوزخ در آيـين مزديـسنا       (ارداويرافنامه   ،)1342 (عفيفي، رحيم  .23
   مشهد؛

، بـا مقدمـه، تـصحيح،       تمهيـدات  ،)1370( همداني، ابوالمعالي عبداهللا بن محمد       ةقضاال  عين .24
  ليق عفيف عسيران، طهران، منوچهري؛تحشيه و تع

  ؛، تهران، كتاب نادر شعرها مجموعه ،)1386(كسرايي، سياوش  .25
، مقدمـه كتـايون     ارداويرافنامـه  ،)1381(جاماسـب جـي جاماسـب آسـا         ؛  خسرو دستور   كي .26

  ؛ان، توسمزداپور، تهر
زاده،   ، ترجمـة علـي مرشـدي      مصدق و كودتـا     ،)1384( مالكوم، بـرن     ؛گازيورسكي، مارك  .27

  ؛سرا تهران، قصيده
  ؛، ترجمة عبدالمحمد آيتي، تهران، اشرفيآمرزش ،)1337(معرّي، ابوالعالء  .28
  ؛، تهران، علمي مرداد و رويدادهاي متعاقب آن28كودتاي  ،)1378(مكّي، حسين  .29
نيكلـسون، تهـران،    . ، تـصحيح رينولـد ا     مثنوي معنـوي   ،)1382(ن محمد   الدي  مولوي، جالل  .30

  ؛هرمس
  ؛، ترجمة جالل ستاري، تهران، مركزجان رمزهاي زنده ،)1376(مونيك دو بوكور  .31
، 1332 مـرداد    28شدن صنعت نفت ايـران و كودتـاي           جنبش ملي  ،)1365(نجاتي، غالمرضا    .32

   ؛تهران، شركت سهامي انتشار
، با همكاري لوري لويزفون فـرانتس و        هايش  انسان و سمبول   ،)1377 (يونگ، كارل گوستاو   .33

  .ديگران، ترجمة محمود سلطانيه، تهران، جامي




