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هاي مربوط به آن در شعر شفیعی کدکنی آرکی تایپ آب و نمادپردازي

1سلمانی نژاد مهرآباديساغر

2حمیده حجازي

چکیده: 

هاي نمادین، الگوها و نمادها همواره بار معنایی وسیعی دارند و شاعران با استفاده از واژهکهن
نمادینی است که در بین تمام افراد بشر هاي تر خواهند داشت. آب از واژهتر و کلیبیانی وسیع

شعر هاي مختلف آن در الگوي آب در شکلمفاهیمی کلی را پذیرفته است. در این پژوهش کهن
اي انجام شده یکی از شاعران معاصر، شفیعی کدکنی بررسی شده است. پژوهش به شیوة کتابخانه

دهد واژة آب به نحو بارزي در اشعار شفیعی کدکنی نمادین است. است و نتایج نشان می

هاي دریا، رودخانه، جویبار و باران خود را این آرکی تایپ عالوه بر نمود کلی آب، در شکل
شعر شفیعی نشان داده است و عالوه بر بار اساطیري، مفاهیم نمادین حیات، مرگ و تولد در

دوباره، چرخۀ زندگی، تطهیر و پاکیزگی و حرکت و تکاپو را القا کرده است. 

آرکی تایپ(کهن الگو)، آب، شعر معاصر، شفیعی کدکنیکلید واژه:

salmaninejad@kntu.ac.irاستادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی1
hamidehhejazy@yahoo.comدانشگاه مک گیل -پژوهشگر موسسه مطالعات اسالمی دانشگاه تهران2
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مقدمه -1
کننـد و  نسبت بـه سـایر افـراد، برقـرار مـی     ها ارتباطی متفاوت شاعران اغلب با واژه

یابنـد. خالقیـت شـاعر،    ها بیش از هر چیز دیگـري در اشـعار نمـود مـی    زایش چند الیۀ واژه
هاي گوناگونی بـه هـر واژه و   هاي مختلف نقشبخشد و در صحنهها را حیاتی دیگر میواژه

رد، تا بـا وسـیع کـردن    ها قرار می گیدهد؛ بدین ترتیب گاه شاعر در خدمت واژهعبارت می
مفهوم آنها سخنی دیگر بگوید. تکثر معنایی واژگان وابسته به میزان خالقیـت و هنـر و ذوق   

خاص هر شاعر متفاوت است.

گیري او از نمادها مسیر تازه اي را بـراي  شعر معاصر با حضور پر رنگ نیما و بهره
ه حرکـت درآمـد. بـه ایـن     بیان مسائل و مشکالت اجتماعی پیدا کـرد و در بسـتري نـوین بـ    

ترتیب شعر معاصر عالوه بر الگوپذیري از نیمایی که با زبان نمادین شاعران غرب آشنا بود، 
هـا حرکـت کـرد. در ایـن بـین      هاي مختلف، بیشتر به سمت سـمبل در سایۀ سنگین حکومت
ر، دهند. شعر اجتماعی معاصها و اصطالحات بیشتر خود را نشان مینقش نمادین برخی واژه

اي از نمادهاي بشري و مشـترك در سراسـر   الگوها که مجموعهبا نمادهاي جهانی و یا کهن
جهان هستند، ارتباطی تنگاتنگ یافته است. ادبیات نمادین ما که در مباحث عرفـانی بـه اوج   

اي در اشعار اجتماعی معاصر به شکوفایی دست یافت و به قـول  خود رسیده بود، با نگاه تازه
کردنـد(رك،یونگ،  ران آنچه را نمی توانستند تعریف کنند، سمبولیک بیان مییونگ، شاع

1377 :137 .(

نظیـر  اند، آب عنصـري بـی  هاي مختلف که نقش نمادین به خود گرفتهدر بین واژه
است. این عنصر با گستردگی مفهومی خود، به عنوان یکی از چهار عنصر اصلی در سـاخت  

ي برخوردار است.اهجهان مادي، از جایگاه ویژ

شاعران معاصر نیز، به بیان نمادین توجه ویژه دارند. شعر شفیعی کدکنی به عنـوان  
یکی از شاعران شاخص معاصر با دو مجموعه شعري در ایـن مباحـث قابـل تامـل و بررسـی      
است. وي در آغاز به سرودن شعر کالسیک عالقه و اشتغال داشـت، امـا بـا آشـنایی کـه در      
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حاصل کرد، قدم در این راه گذاشت و این قالـب بـا توجـه بـه آزادي خاصـی      زمینۀ شعر نو 
که از قید و بند قافیه و وزن داشت؛ او را بیشتر به خود جلب نمود.

از اولین نمونه هاي شعري او باید به مخمسـی اشـاره کـرد کـه  در هنگـام سـقوط       
شاعر یزدي و مبـارز،  دولت مصدق سروده بود. در این شعر رنگ و بوي لحن و زبان فرخی 

دهد. بعد از آن شفیعی با سـایر نوسـرایان آشـنا شـد وبـه ویـژه بـه        به خوبی خود را نشان می
شـعري دارد تحـت   » شـبخوانی «سـرودة فریـدون تـوللی عالقمنـد شـد. در دفتـر      » مـریم «شعر

ي فراوانی دارد. نـوگرایی  هایی است که خود به آن عالقهکه از سروده» هان اي بهار «عنوان
هـا  شفیعی موفقیت خوبی را براي او فراهم آورد و وي توانست در این شیوه در زمرة برترین

قرار گیرد. پس از مدتی دکتر شریعتی با معرفی اخوان و نیما زمینۀ آشنایی شفیعی را بـا ایـن   
رفـت و  دو شاعر فراهم ساخت. از آن پس شفیعی از دوستان نزدیـک اخـوان بـه شـمار مـی     

در کنار این شاعر خراسانی سرود. لحظات بسیاري را

اي نـامعلوم  اي باشـکوه، اکنـونی درهـم و آینـده    شعر شفیعی نوعی فریاد است کـه از گذشـته  
اند به خاطر گوید. او لحظات عرفانی نابی را که بزرگان گذشتۀ ایران پشت سرگذاشتهسخن می

کنـد.  وم مغول همیشه حس میهاي حمله و حکومت قدارد و بوي تند تعفن و ویرانی را در سال
گویـد و بـه ایـن واقعـۀ     در سراسر اشعارش و در تمام دفاترش از ایـن انـدوه بـزرگ سـخن مـی     

اي دارد. تاریخی نگاهی اسطوره

هـاي آن را ورانـداز   نگرد و نقش هـاي اسـلیمی و بوتـه   ها میوقتی در نقش کاشی
هـا بـه تماشـا    ي این کاشیگوشهکند، تاریخی پر نشیب و فراز و سراسر رنج را در گوشهمی
هـا نیـز متمایـل شـده اسـت و در      هنشیند. نگاه شفیعی تحت تأثیر اخوان به سـمت اسـطور  می

الگوهـاي متفـاوت در   گیرد. او از کهـن اشعارش بسامد باالیی از اساطیر مورد توجه قرار می
گـردد کـه   هایی مـی مند شده است و در متن طبیعت به دنبال واژهشعر فارسی به زیبایی بهره

هـا تحقیـق   مطالب اجتماعی را نیز با کمک آنها بیان کند. عالقۀ او به ایران گذشته و نیز سال
ها و نمادها را بسـیار  و تدریس در زمینۀ ادبیات نمادین، در شعر او تأثیرگذار بوده و اسطوره
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سـت تـا   نزدیک و در دسترس کـرده اسـت. او در سراسـر ابیـات و اشـعارش بـه دنبـال آن ا       
روشنگرانه سخنی بگوید که خود و جامعه را به سمت تعالی پیش برد و گله و شکایت خود 

توجهی به این امر به گوش جهان برساند.را از بی

رسـد حاصـل   شود کـه بـه نظـر مـی    در اشعار شفیعی گاه نگاهی فرازمینی دیده می
ثیر آشـنایی او بـا عرفـان    توانـد تحـت تـأ   گونه باشد. این نوع نگـاه نیـز مـی   هایی جذبهحالت

منـدان و دوسـتداران وي بـه شـمار     ایرانی و به ویژه موالنا باشد که شفیعی از عالقه-اسالمی
هاست. بررسـی عنصـر آب   رود. این نگاه سبب ساخت ابیاتی نمادین در سراسر مجموعهمی

ذابی را تواند نکات زیبا و جـ و نمادهاي مربوط به این کهن الگو در شعر شفیعی کدکنی می
واکاوي و بازگو نماید.

سواالت و اهداف پژوهش -2
شفیعی کدکنی از شاعران معاصر و آشنا به نمادهاست. او اهمیـت اسـتفاده از   

دانـد و در حـوزة ادبیـات عرفـانی فعالیـت      هاي نمـادین را بـه خـوبی مـی    واژه
وسیعی دارد. از این رو اهمیـت نمادهـا را بـه خـوبی در توسـعۀ معنـا دریافتـه        

ت. در این پژوهش برآنیم تا با بررسی اشعار این شاعر معاصر میـزان توجـه   اس
آگاهانه و ناخوداگاه وي را به عنصر نمادین آب بررسی کنـیم. بـراین اسـاس    

شود: سواالت پژوهش به این شکل مطرح می
شفیعی کـدکنی بـه چـه میـزان از واژة آب در مفـاهیم نمـادین بهـره جسـته         -

است؟
ر چه اشکالی و با چـه مفـاهیمی در شـعر او نمـود یافتـه      کهن الگوي آب د-

اند؟
فرض بر آن است که آشنایی این شاعر با نمادها و نقش آنهـا در توسـعۀ معنـا    

الگویی واژة آب نموده باشد.او را متمایل به استفاده از شکل نمادین و کهن
آرکی تایپ آب-3
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آب، راز خلقـت،  «یار دید. توان به گونه هاي بسکهن الگوي آب را در طبیعت می
تولد، مرگ، رستاخیز، تطهیر، رستگاري، باروري و رشد[است]. به نظر کـارل یونـگ، آب   

هـاي دریـا و   ) آب با واژه1377:162(گرین، » ترین نماد ضمیر ناهشیار است.در ضمن رایج
مل شود که در این صورت مفهـوم بیکرانگـی و جاودانـه شـدن را شـا     رودخانه نیز نمایان می

جریان زمان به سوي ابـدیت  "شود. همچنین رودخانه و حرکت آن به سوي دریا، بیانگر می
دهـد(رك.  است؛ در حالی که نوعی تالش و تکاپو بـراي زنـده مانـدن را هـم نشـان مـی      "

همان). 

الگـو در  کند؛ آنجا که به عنـوان یـک کهـن   البته همواره لفظ آب بر این مفاهیم داللت نمی
شـود. اهمیـت آب در اعتقـادات عامـه از     د به نحـو بـارزي مثبـت تـداعی مـی     نظر گرفته شو

) و در متـون  1375:26قدیمترین ایام تا زمان حاضـر مـورد توجـه بـوده اسـت(رك.یاحقی،      
گوناگون نمودهاي روشنی یافته است . به ویژه اساطیر بطن ظهور اشکال نمادین این عنصـر  

هستند.

آب در اسطوره ها  -4

ختلف نشان دهندة عالیق، باورها، نیازها و نیز محیط طبیعـی زنـدگی   اساطیر ملل م
آنان است. عنصر آب بسته به شرایط هر قومی نقشی اساسی در اساطیر آن ملت دارد. از این 
رو بد نیست نگاهی به اساطیر آب در میان اقوام مختلف داشته باشیم تا به مفـاهیم نمـادین و   

ببریم.  مشترك و جهانی این عنصر بهتر پی

هـایی  در بسیاري از اساطیر آفرینش در هندوسـتان و خاورمیانـه و مصـر، اسـطوره    «
» ( کننـد. وجود دارند که وجود یک اقیانوس کیهانی را پیش از پیـدایش جهـان مطـرح مـی    

) در هندوستان گنگ به عنوان رودي مقدس حتی در سـرماي زمسـتان نیـز    195: 1383هال،
ر خویش است تا خوشی و شـادي برایشـان هدیـه آورد(رك.    شاهد گامهاي لرزان زائران د

). در بنارس روزانه هزاران نفر در رود گنگ به عنوان رودي مقـدس  1278: 1388معصومی،
کنند.غسل می
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شیدند زمـین محـاط در آب و در هـر سـوي آن دریـایی      یاندمردم چین باستان می
(Pan-gou)گـو -ة پـان اسـطور بزرگ قرار دارد. در برخی از اسطوره ها و از آن شـمار  

؛بخش شرقی چین ساحلی است و به دریا می انجامـد .زمین بر اقیانوس آغازین شناور است
اما به احتمال قوي در آن روزگار از وجود چنین دریایی آگاهی نداشتند و بـراي تبیـین ایـن    

ران از زمین در این اسطوره ها هرمی شکل اسـت و بـا  . تشدیگري توجه داۀنظر باید به نکت
شود و بدین دلیل بود که زمین را محاط در آب مـی دانسـتند.   هرم به پایین سرازیر میةکنار

).32و 1381:31،ابراهیمیانرك. (

النهـرین ابتـدا تمـام زمـین پوشـیده از آب اسـت و سـپس مـردوك         در اساطیر بین
ر شـدن غنچـۀ   آفریند. در اساطیر مصري هم خروج تپه اي از میان آب و شـناو آسمان را می

کند.  نیلوفر بر سطح آب و تولد آتوم و هوروس هر دو اهمیت آب را در آفرینش بیان می

هـاي او در  در اساطیر ژاپن، بنتن خدابانویی است که با دریا پیوند دارد و نیایشـگاه 
).1289: 1388اند(معصومی،سواحل یا جزایر برپا شده

ةستار«یر تشیتاست.حاصلخیزي آب ةاسطوریر تشیاسطوره اي به نام تنیزدر ایران
باران و باروي است کـه بـا   ۀنخستین ستاره و اصل همه آب ها و سرچشم»تابان و شکوهمند

پـس از  ،اردددرگیـري  ،زندگی استةکه تباه کنند،نبرد کیهانی با اپوشه دیو خشک سالی
البـرز  ۀرا که آنسوي قلـ بارش قطرات باران توسط باد به این سو و آن سو می رود و دریایی 

این دریـا چنـان عظـیم اسـت کـه هـزاران دریاچـه را کـه عبارتنـد از          .است تشکیل می دهد
هاسـت و بسـیار   همه زنـدگی ةاین دریا خود دربردارند.گیردهاي ایزدبانو در میان میچشمه

). 37و1373:36رازناك است( جان هینلز، 

ت ایران وخونخواهی سیاوش بایـد از  کیخسرو در اساطیر ایرانی براي نجامچنین ه
رودخانه بگذرد و به نحوي مرگ وتولد دوباره را تجربـه کنـد. اسـفندیار بـراي رویـین تـن       

افتـد  رود و رستم در جدال با دیو سپید به دریا میشدن توسط زرتشت در چشمۀ آبی فرومی
هاي ایرانی آناهیتا، میترا و ناهید با آب ارتباط نزدیکـی  یابد. در بین الههو از مرگ نجات می
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شـود و  دارند. ایزدان دیگر نیز با آب در پیوندند. به طوري که  برزایزد فرزند آبها نامیده می
شـود. همچنـین آب بـا یکـی از دوازده امشاسـپند یعنـی       آناهیتا رودي بـزرگ توصـیف مـی   

به معناي تمامیت وکمـال اسـت   «ن امشاسپند در آیین زردشتی مرتبط است. نام ای"خرداد"
)83: 1376(بهار،» و نگهبان آبهاست.

همچنین پیوستگی سرنوشت چند پیامبر بزرگ با آب اهمیت این عنصـر را نشـان   
شود و تولد جانشـینانش در هـر هـزاره از طریـق     دهد. نطفۀ زرتشت در آب نگهداري میمی

نجــات موســی از مــرگ بــا روان شــدن شــود. اي در آن آب ممکــن مــیآب تنــی دوشــیزه
اسرائیل با عبور از رود نیـل؛ همچنـین  بازگشـت مجـدد     اش بر آب و نجات قوم بنیگهواره

یونس از آب دریا در حالی که عظمتی روحی یافته بود، نشان از توجه به این آخشـیج برتـر   
وجعلنـا مـن   «و مؤثر است. قرآن حیات و زندگی همه چیز را از آب می داند و مـی فرمایـد:  

) و شاید با توجه به همـین ارتبـاط آب بـا آفـرینش اسـت کـه       30انبیا، »( الماء کل شیء حی
گیرد. آب مظهر خدایان نیز قرار می

آب یکی از چهار عنصر سازندة جهان است و در عقاید زردشتی، پـس از آسـمان   
را با اهریمن ) و دومین نبرد37: 1376نخستین آفریدة مادي توسط اهورامزداست(رك.بهار،

دهد.انجام می

هاي مختلف آب، دریا، رودخانه و باران مورد توجـه قـرار   الگو در شکلاین کهن
گرفته است. در اساطیر ملل، آب به ویژه به صورت دریا از جایگاهی ویژه برخوردار اسـت.  
دریاهاي مقدس در نزد اقوام متعـدد، آب را سرچشـمۀ فـیض و برکـت و طهـارت و پـاکی       

ند. افکنده شدن پهلوانان و قهرمانان و گاه نیمه خدایان در دوران کـودکی در آب نیـز   دامی
افزاید. بر اهمیت این عنصر می

دهد که گردد، چرخۀ زندگی را هم نشان میآب آنگاه که با تصویر رود ارائه می
، باریـدن  نتیجۀ حضور در نوعی گردش و تبدیل حیات است که با گردش از بخارشدن آب

604

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


دهــد. و بـه جهـت همــین   اران و برگشـت آب بـه دامنــۀ وسـیع طبیعـت خــود را نشـان مـی      بـ 
ماندگاري و تغییر و تبدیل است که مظهر خدایان قرار گرفته است. 

آب عالوه بر نماد حیات، نماد مرگ هم هسـت. هرگـاه هـدف سـیر در فرامـادي      
ین را با نام شهرهاي مهم هاي نخستکند. الیاده مفهوم آبباشد، آب این مفهوم را تداعی می

کند. وي معتقـد  ملل مرتبط دانسته و بازگشت آنها به نوعی جهان ماورایی را خاطر نشان می
-است هیوالي آبی که پیش از آفرینش وجود داشته در عین حال نماد سیر قهقرایی بـه بـی  

ــی    ــرگ م ــی م ــه در پ ــت ک ــز هس ــکلی نی ــد(رك.الیاده،ش ــاویر  34: 1375آی ــراي، تص ). ف
گویی را در دو دسته تصاویر بهشـتی و دوزخـی قـرار داده و آب را یکـی از تصـاویر      الکهن

تـر از زنـدگی   آب به لحاظ سنتی به اقلیم وجـود پـایین  «کند و معتقد است بهشتی قلمداد می
انسان متعلق است. یعنی به مرحلۀ انحاللـی کـه بـه دنبـال مـرگ معمـولی یـا تبـدیل بـه غیـر           

گذرد یـا در آن  روست که جان انسان به وقت مرگ از آب میآید. از همین ارگانیک، می
).177: 1377فراي،»(شودغرق می

تصویرپردازي نمادهاي آب در شعر شفیعی کدکنی:-5
آب و چرخۀ آن در طبیعت5-1

مظهر خدایان قرار گرفته است. در اسـاطیر  » آب«در فرهنگ نمادها گفته شده که 
یعی در بسیاري از ابیات خود از آب به طور کلـی  نیز این مساله به روشنی مشخص است. شف

ها جسته است. مثالً در این بیت، آب را با خداوند پیونـد داده اسـت   سخن گفته و از آن بهره
تـوانی خـدا را   لحظه هایی که در دور دستش/ مثـل مهتـاب در برکـۀ آب/ مـی    «گوید: و می
). همچنین در این ابیات، ارتباط اساطیري بین خدا و آب، کـامالً  1376:458(شفیعی،» ببینی

خبر رسیده که باران/ دوبـاره/ خواهـد باریـد/ خـدا برهنـه خواهـد       «مشخص و مبرهن است: 
عنـوان آب حیـات نیـز    ). شـفیعی آب را بـه  492همـان: »(شد/ و باغ خاکستر خواهد شـکفت 

اي دیگر بر قداست آب، به عنـوان  آن را با خضر همراه کرده است و به گونهآورده است و
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گذار بر ظلمات، آب زنـدگانی را/ بـه خضـر خواهـد     « عنصري اساطیري تاکید کرده است:
). 495همان :»(بخشید

المثلـی اسـتفاده   آب، با خلقت هم مرتبط است. در این بیت اگرچه ظاهراً از ضرب
ز زبـان سـرخ آاللـه    «کنـد: به عنوان مایۀ خلقت جهان، اشـاره مـی  شده است، به مفهوم  آب

). 181همـان: »(شنیدم این ترانه/ که جهان اگر بر آب است/ ترنم تو باران و / شکوه جاودانه
بر آب بودن جهان، کنایه از زود گذر بودن آن و فـانی شـدن اسـت؛ لکـن بـه طـور ضـمنی        

م تولـد از آب نیـز در ایـن بیـت نمـودار      کند. مفهـو آفرینش جهان از آب را هم گوشزد می
اي که کج شد فریادها/ همه/ در زیر ثقل شب/ ما گاه/ برگ اللـه بـرون   آن لحظه« شود:می

). 511همان:»(ها روانآمد از محاق/ آن گاه/ دیدم/ مشتی طلوع کامل بر آب

گیـرد و از آنجـا کـه    طلوع بر آب یعنی تولد و شروع زندگی که با آب شکل مـی 
اي که براي دهخدا سروده است، مـرگش را بـا   بخشد، شفیعی در مرثیهتولد دوباره میآب، 

-در آن سپیدة ناپایدار، مردانـی/ ز دور مـی  «تولدي دوباره پیوند داده است، بدین صورت: 
).474همان :»(ستها جاريخواندند/ هنوز نعش صداهاشان بر آب

ست؛ زیرا با مرگ خـود بـراي   از نظر شاعر مرگ مردان بزرگ تولد دوبارة آن ها
همیشه جاودانه خواهند شـد. عبـور کیخسـرو از آب و روان شـدن گهـوارة موسـی بـرآب،        

سـازد. در شـاهنامه نیـز    ارتباط آب را با مرگ و تولد دوباره در اسـاطیر نیـز خاطرنشـان مـی    
داستان نبرد رستم و سهراب و درخواست رسـتم از پروردگـار بـراي یـاري او در کنـار آب      

انی دیگر از تأثیر قداست آب در اساطیر ایران باستان است.نش

همچنین آب، نماد تطهیر اسـت و پـاکیزگی را بـا خـود خواهـد آورد؛ از ایـن رو       
خـــواهی/ بـــه آب حـــرف کجـــاي اطلـــس تـــاریخ را/ تـــو مـــی«زنـــد:شــاعر فریـــاد مـــی 

واهم مـن ایـن عفونـت رنگـین را/ بـه آب همهمـه خـ       «دهـد:  ) و ادامه می490همان:»(بشویی
اینجـا آب آلـودگی و   ». پوینـد آیند/ و هم بـه دریـا مـی   هاي من از دریا/ میشست/ که واژه

دهد تا پاکیزه و کامل بمانند. اش اجازه میشوید و به شاعر و جامعهچرك و عفونت را می
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هاي بسیاري کـرده اسـت. در شـعري    شفیعی از تصویر آب با همین مفاهیم استفاده
ز اشکال مختلف آب یعنی رودخانه، جوي، دریـا، رود و بـاران سـخن    ا» باآب«تحت عنوان 

گوید و در چهار بخش، مفاهیم حیات، تداوم زمان، بیکرانگی و رشد و تطهیر را نمـایش  می
گویـد کـه در کنـار    دهد. جالب است که در بخش سوم شـعر از درخـت نیـز سـخن مـی     می

الگـو  نزدیکی و پیوند این دو کهـن بالد و بدین ترتیبرودي قد کشیده و به حیات خود می
نماید:را گوشزد می

شـعر رودخانـه/ بـا کلمـاتی کـه گـاه گـاه/ آموخـت از         «آب در ارتباط با آنیماست: .1
هـاي  ها/ آهنگ روستایی و سیال آب را/ پرداخت در سـتایش گـل  مکالمۀ ابر و دره

کند.ی میدر این ابیات آب نماد تانیث است و به نحوي معشوق را تداع». شرم تو
شعر روان جوي/ صـمیمی شـد آن چنانـک/ در گـوش     «. آب نماد حیات و زیستن است: 2

».  شودمن/ به زمزمه تکرار می

کند. در این ابیات، این تکـرار،  . همچنین آب گاه مرگ و زندگی دوباره را یادآوري می3
کاشـمر/  من چون درخت معجز زردتشت/ چون سـرو «رفتن و آمدن را تداعی نموده است. 

کشم به روشنی صبح/ از سـایه هـاي رودکـی ران/ .../ در     با شاخ و برگ سبز بهاران/ قد می
»سرایم دریا و صبح راخویش می

زمـانی در شـعر شـفیعی بـه     . در اینجا ارتباط درخت با جاودانگی و دریا با بیکرانگی و بـی 4
/ آیینۀ تصور و تصـویر مـن   باران!/ چندان زالل شعر تو امشب« خوبی نشان داده شده است: 

کـنم  سـت/ دیـوان خـویش را بـه تـو تقـدیم مـی       ست/ کاینک/ به هر چه عشـق و ترانـه  شده
)164-166: 1376شفیعی،»(

هاي کنندگی آن با واژهپاکی، تطهیر و رستگاري با واژة باران پیوند خورده است و اثر پاك
کامال مشهود است.» آیینه«و» زالل«
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دهـد و  دریا، رودخانه، چشـمه و بـاران خـود را نشـان مـی     آب در اشکال مختلف 
هاي باران، جویبـار و دریـا ظـاهر    تواند به شکلکند. مثالً میمفاهیم مثبت بسیاري تداعی می

هـا نیـز،   شود و در هر ظهور مفهوم خاصی را خاطرنشان سازد؛ اما در این تغییر و دگرگـونی 
هستی به شُد آینـد/  «گوید: شاعر می» عشقمرموز«کند.  در شعر چرخۀ حیات را تداعی می

) و 320: 1376شـفیعی، »(سـت/ وز جـوي بـه دریـا و/...    باران/ از قطره به جوبار شدن/ جاري
چرخۀ طبیعی حیات را در این تغییر و تبدیل به نمایش گذاشته است.   

مراحل انتقالی چرخۀ زندگی چندین بار توسط شـفیعی بـا اشـکال مختلـف آب ارائـه شـده       
گهی در گونۀ ابر و گهی در گونۀ بـاران/ همـه از   «گوید: می» فردوسی«ست. او در وصف ا

).14(همان:»که دریاییتو به تو پویند جوباران

شاعر ابتدا فردوسی را به ابر و باران که نمادهاي بخشندگی، سخاوت و پاکی و طهـارت  
-مـی -ه نماد مادر کل حیات استک-هستند تشبیه کرده است و آن گاه صراحتاً او را دریا

شمارد و جریان ابدیت در زمان را به سوي فردوسی دانسته؛ از این رو تمـام جویبـاران را بـه    
نماید. در ابیاتی دیگر نیز این تبدیل و تغییـر را بـه زیبـایی بیـان کـرده      مقصد وي هدایت می

و این رود/ از قطـره  زند برگ هاي سپیدار را/ که دریاست زین رودنسیمی ورق می« است: 
).445دار:ستاره دنباله»(ابر و ابر/ از ره زاد دریاست 

در این جا بـه هـم پیونـد    -هاي مختلف آب در اشکال متفاوتندکه نمونه-دریا، رود و باران
بــه جــاودانگی -کــه نمــاد فناناپــذیري اســت-هــاي ســپیدارخــورده و پــس از آن در بــرگ

الگوي آب در شعر شـفیعی در چنـد دسـتۀ دیگـر نیـز  قابـل       اند. مفاهیم نمادین کهنرسیده
بررسی است.

دریا: 5-2
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الگوي آب در شکل دریا، نماد کل حیات است. عظمـت و بزرگـی دریـا، مرزهـاي     کهن
هـاي دور، انسـان را بـه خـود     ناپیداي آن و ابهامـات مختلـف ایـن پدیـدة طبیعـی از گذشـته      

کنـد. شـفیعی در جـایی بـه     اپیداي بشـري را تـداعی مـی   واداشته و نقشی از زندگی مبهم و ن
خواهد گویی خطـر کنـد بـه سـؤال/ اگرنـه از      کسی نمی«کند: وضوح این اندیشه را بیان می

کتـاب هسـتی مـا، ایـن سـفینه، ایـن دریـا / دوبـاره آیـا          »/ اي ناکس«کس/ از خود بپرسد: / 
).1376:69(شفیعی،» شیرازه بسته خواهد شد؟

ینۀ هستی نماد زندگی و دریا نشان از کل حیـات اسـت. ایـن زنـدگی از نظـر      کتاب و سف
شـود، مسـائل زنـدگی نیـز     گونه که دریا هرگز آرام نمـی شفیعی پستی و بلندي دارد و همان

). 298(همان: » همیشه دریا دریاست / همیشه دریا توفان دارد«پایانی ندارد: 

هـایی فلسـفی در برابـر جهـان مـادي نیـز وادار       شنگاه سمبولیک شاعر گاه او را به پرس
شـود  کند و بـه پرسـتش برانگیختـه مـی    کند. مثال وقتی در برابر حقیقت جهان تعجب میمی
(شـفیعی،  » اياي/ چیسـت ایـن خورشـید جـا در ذره    چیست این دریا درون قطـره «گوید:می

رابرش قرار گرفتـه اسـت.   داند که در برسد تمام جهان را دریایی می). به نظر می221:1378
از نظر شفیعی جهان همیشه در حال تغییر و دگرگـونی اسـت و زنـدگی بـاال و پـایین بسـیار       

دارد. این است که باید به دریا مانند شود:

سـت/ مـن و دریـا    اگر ساحل خموش و صخره آرام/ وگر کار صدف چشم انتظـاري «
:همان). وي آسـایش و خمـودگی را در   417.» (ستقرارينیاساییم هرگز/ قرار کار ما بر بی

شمارد.داند و مفهوم زیستن را با حرکت مترادف میتضاد با دریا و تکاپوي آن می

خـدا را /  « گویـد:  شاعر در سؤال از بزرگی ناشناخته نیز دریا را مادر حیات شمرده و می
یـی  که در هر ورق معنیست بگشوده برهوش دریا /تو اهل کجایی/ که خاموشی تو/ کتابی

).227(همان: » یش داردویژة خو
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عالوه بر این دریا، گاه نماد نیسـتی و مـرگ و گـاه نمـاد مـرگ و تولـد دوبـاره هسـت.         
ماننـد؛  رسند نشان از مرگ دارند؛ چون دیگر اثر از آنها باقی نمـی ها وقتی به ساحل میموج

بنابراین گـاه ممکـن اسـت دریـایی سـاکت و آرام      اما شروع هر موج تولد دوبارة آن است؛ 
مورد توجه قرار گیرد که دیگر مادر حیات نیست، بلکه نشان مرگ و نیستی اسـت. شـفیعی   

الگــوي آب در شــکل دریــا بهــره در توصــیف رکــود، خموشــی و نیســتی اینگونــه از کهــن
به طـاق  شعله مانده محجر مرجان دریا خموش و ساحت مهتاب شب خموش / بی«گیرد: می

)خاموشی و سـکوت دریـایی کـه مـوجی در خـود نـدارد، تـداعی کننـدة         293(همان:»وجم
بلعد.برد و میصدا همه چیز را در خود فرو میمرگ است؛ چون بی

شاعر شاهد نوعی رکود در جامعۀ خود است و این سستی را با خاموشی دریا بیان کرده 
که دریا را که  نماد زندگی، تطهیر و رستگاري قدر از این رکود خسته است است. حتی آن

است دیگر ناکارآمد دانسته و در پی آن است تا مفهوم نیستی را در آن بازگو کنـد. شـفیعی   
گیرد و در بیان مسائل اجتماعی روزگار خود از نمادهاي دیگري چون پرندگان نیز بهره می

خطـاب بـه مرغـان    » ردابآن سـوي خـواب مـ   «کوشد؛ مثال در شـعر  در گسترش مفاهیم می
تپد خواهم از نسیم بپرسم/ بی جزر و مد قلب شما/ آه/ دریا چگونه میمی«سراید: توفان می

). زندگی و حیات بدون حضور مرغان که نماد آزادي نیز هستند 1376:304شفیعی،»(امروز
اي «د:مانـ تواند باشد؟ این حیات نیست بلکه مرگی است که ظاهراً زندگی را مـی چگونه می

چشم نیلگونه دریـا!/ ترکیـب روشـنایی شـبگیر رسـتخیز/ بـا ظلمـت شـبانِ پـس از مـرگ...           
).193:1378شفیعی، »(

ترکیـب روشـنایی شـبگیر    «اینجا نیز دریا  ابتدا مفهوم مرگ را تداعی کرده اسـت، و بـا   
دن این شعر ارتباط دریا با مرگ و تولد دوباره را یادآور ساخته است. شاعر با سرو» رستخیز

پندارد کـه هرگـز   ناخودآگاه هر دو مفهوم دریا را بیان کرده است. او خود را نیز دریایی می
ایستد و توفان را ،که نماد مشـکالت اسـت، نشـان حیـات و زنـدگی      از حرکت و تکاپو نمی

ست/ دریایم حسرت نبرم به خواب آن مرداب/ کارام درون دشت شب خفته«داند: خود می
). تحـرك  265: 1376شـفیعی، »(کم از توفان/ دریا همه عمر خوابش آشفته استو نیست با
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یابـد  دریا، نشان از بودن است و رکود آن نشان نبودن. شاعر خود را در فورانی عظیم درمـی 
زده در رفت و آمد است و هرگز سکوت نخواهد کرد.که چون دریایی توفان

خواهـد از بیکرانـی دریـا سـخن بگویـد      ی مـی دریا رمز بیکرانگی نیز هست. شفیعی وقتـ 
در ایــن آفــاق ظلمــانی/ چنــین بیــدار و «ســراید: کنــد و مــیرا بــه دریــا تشــبیه مــی» اخــوان«

).                                 گویـا هـدفش بیـان    184همـان: »(خـوانی دریاوار/تویی تنهـا کـه مـی   
کشد. ن مفاهیم را بر دوش میوسعت، عظمت و ناپیدایی اخوان است که واژة دریا تمام ای

عالوه بر این، دریا، نماد ضمیر ناهشیار نیز هست. یونگ براین مسأله تأکید بسـیار دارد و  
ــواب  ــیاري از خ ــده       در بس ــوم برآم ــر و مفه ــن تعبی ــس ای ــوبی از پ ــه خ ــارانش ب ــاي بیم ه

).1377است(رك.یونگ،

دیگر کـدام  « گوید:دریا، در جایی میهاي شاعرانه با واژةشفیعی در حین نمادپردازي
-/ تعبیـر مــی -آشـفته و عبـوس   -روزنـه، دیگـر کـدام صــبح/ خـواب بلنـد تیـرة دریــا را/       

).184:1378شفیعی، »(کند؟

دریا در اینجا ضمیر ناهشیار است و آمدن واژة خواب نیز در این عبارت، مفهـوم ضـمیر   
بر ایـن ناهشـیاري تأکیـد دارد. ضـمیر ناهشـیار      کند و رنگ تیره،ناهشیار را بیشتر تداعی می

شـوند و  هایی آشفته بر او عرضه مـی هاییست که در خوابها و دلواپسیشاعر، دچار نگرانی
هاست؛ اما امیدي به یافتن آن ندارد.او در پی یافتن پاسخی براي این خواب

تولد دوبـاره و ضـمیر   بدین ترتیب شفیعی با وسعت واژة دریا در مفاهیم حیات، مرگ و 
الگوي آب در اشعار خود بهره برده است.ناهشیار، از کهن

رودخانه و جویبار5-3
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الگوي آب، جوي یا جویبار، رود و یـا رودخانـه اسـت. یکـی از     از دیگر اشکال کهن
باشـد. آب در ایـن   که گرین خاطر نشان کرده است، غسل تعمیـد مـی  مفاهیم رودخانه چنان

: 1377نماد طهارت و پاکیزگی و خالصـی از هرگونـه آلـودگی اسـت(رك. گـرین،     شکل 
162 .(

هـاي  الگـویی اسـتفاده  شفیعی کدکنی در کاربردهاي نمادین آب از ایـن شـکل کهـن   
شاعر بـا یـادآوري غسـل تعمیـد و فـرورفتن در      » راستی آیا«گوناگون کرده است.  در شعر 

-باید از رود گذشت/ بایـد از رود/  «سراید: ن گونه میرودخانه و کسب پاکی و طهارت ای
).170:1376(شفیعی: » / گذشت-اگر چند گل آلود 

گذشــتن از رود منجــر بــه اســتحاله و دگرگــونی در روح انســان و پــاکی و رســتگاري 
را –اگر چند گـل آلـود   –خواهد شد. شدت عقیده به این امر شاعر را برآن داشته تا جملۀ 

صورت جملۀ معترضه در اینجا ذکر کند. مفهوم تطهیر و پاکیزگی که با آب و رود گـره  به 
اي خواهد در جویبـار آواز پرنـده  خورده است در این بخش نیز قابل توجه است. شفیعی می

هر ذره در نظاره و هر لحظه در کمین/ تـا پیکـر زمـین و    « غبار اندوه را از سر حیات بزداید: 
ود/ در جویبار نغمه نفس چکـاوکی/ از سـنگ تـا سـتاره و از زهـره تـا       زمان شست و شو ش

همان).»(زمین

الگوي آب است تبدیل شود تـا بتوانـد    آواز چکاوك باید ابتدا به جویبار که شکلی از کهن
غبار را شسته و نماد تطهیر و پاکیزگی شود. 

» خـوابگزاري «دارد. در شـعر  رود در مفهوم جریان نوسان به سمت ابدیت نیز کـاربرد  
خواهد در تعبیـر خـواب از حیـات سـخن بگویـد واژة آب و رود را بـه کـار        شاعر وقتی می

لـرزد/ نگـین سـربی    فروغ شعلۀ فانوس آبیاران باز/ درون جنگـل تاریـک، رود مـی   «برد: می
»                              لـــــــرزدانگشـــــــتر فلـــــــزي پـــــــل/ دوبـــــــاره بـــــــاز در انگشـــــــت رود مـــــــی

). 144(همان:
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در این عبارات، حرکـت رود نشـانۀ جریـان زمـان بـه سـمت ابـدیت اسـت و رشـد و          
اي رود بـا هلهلـه  «دهد. این تصویر در شبخوانی نیز تکرار شده است: باروري را نیز نشان می

-). رود در این ابیات مـی 138ان:هم»(گذرد/ برفرازش پل در خواب گران گرم و روان می
هـا از حضـور   خبري انسانتواند مظهر حضور خداوند نیز قرار گیرد و خواب پل ناشی از بی

حق تلقی شود.  

شـود. در  عالوه بر جریان زمان به سمت ابدیت، گذر زمان و عمر نیز با رود تداعی می
کنار جوي/ من نشسته/ آب در رفتار/ در« شاعر به این مفهوم اشاره کرده است:» مالل«شعر 

در تمام هفته، خسته انتظار جمعه را دارم/ در تمام جمعه/ بـاز/ از فـرط تنهـایی/ انتظـار شـنبه      
)206-207(همان: » است و کار/ من نشسته/ آب در رفتار 

رود مـی « نیـز آورده اسـت:  » شب بـه خیـر  «شفیعی با این نگرش از حرکت آب در شعر 
اینـک آن  « شـود:  ) این مفهوم در جـاي دیگـر نیـز تکـرار مـی     213(همان:» نۀ عمر آب/ آیی

لحظۀ موعود/ در آن سوي مه و دود!/ .../ بر لب عمـر نشسـتن، گـذر جـوي ندیـدن/ لحظـۀ       
»                                                                          خویشـــــــــــتن از خـــــــــــویش زدودن/ لحظــــــــــــه نـــــــــــاب ســــــــــــرودن   

). 466(همان: 

شود که جریان زمان در حرکت رود کامالً تـداعی شـده و بـه عنـوان یـک      مالحظه می
-کهن الگوي همیشگی و پذیرفته شده مورد توجه قرار گرفته است. حتی وقتـی شـاعر مـی   

سراید:خواهد از گذشته سخن بگوید می

). 97(همان:» ات با سرود خویش/ افسانه ساز لحظۀ از یاد رفته ایستوان جویبار غم زده«

سروده است که در آن نیـز از جریـان   » زمان و جوي«شفیعی شعر دیگري تحت عنوان 
الگوي آب در شکل رود، این مفهـوم را بیـان کـرده    زمان و گذر عمر سخن گفته و با کهن

جوي، جوي جاري جریان/ سوي ابد از ازل، شتاب نهـانش/ گـر برکـاه    رود اینمی« است: 
). 455همان: »(شد از جریانش.کس آگه نمیوجود ما نشستی/ برسر این آب/ هیچ
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-زمان همواره در گذر است؛ اما تنها انسان است که این گذر و حرکت را متوجه مـی 
آسـمان و  «گویـد:  مقایسه کرده و میشود. شاعر حتی اندیشه و ذهن خود را با حرکت رود

تابی/ وان دگر شـطّی  برد در خویش/ رودباري کز کنار من گذر دارد چنین بیام را میسایه
بــرد ذات مــرا و جملــه ذرات مرا(مثــل نمــک در     کــه در اعمــاق مــن جاریســت/ مــی    

).425همان:»(آب)

گـردد،  گی نزدیـک مـی  شاعر گذر عمر خود و جریان آن را در حالی که به پایـان زنـد  
شـود. در  پندارد که ذره ذره به پایـان خـود نزدیـک مـی    حرکت و جریان نمک در آب می

کنـد تـا   نیز از صفت جوینده و جـاري بـراي جـوي اسـتفاده مـی     » مثل نقاشی کودکان«شعر 
آن طـرف آفتـاب بهـاري/ ویـن طـرف جـوي       « حرکت آن به سمت ابـدیت را نشـان دهـد:   

). 248: 1378ی، (شفیع» جوینده، جاري

بهـره بـرده   » جشن جاري طبیعت است و جـوي «همچنین در همان دفتر شعر از عبارت 
است تا درك خود از گذشـت زمـان و جـاري آن بـه سـمت ابـدیت را نشـان دهـد. شـاعر          

با این کـه یـک بهـار و    « ناآرامی جامعه اش را نیز، ضمن بیان مفهوم زمان ذکر کرده است: 
نجیرة زمان را/ با سبز و زردشان/ از آب رودخانـه گـذر دادنـد/ دیـدیم/ در آب     دو پاییز/ ز

).1376:238شفیعی،»(رفترودخانه همه سال/ خون بود و خاك گرم/ که می

شهادت دوستان و نزدیکان، در آیینۀ عمر شاعر بـه نمـایش گذاشـته شـده اسـت. البتـه       
ي یعی بسیار اسـت کـه بـراي جلـوگیري از اطالـه     ارائۀ تصویر گذر زمان با رود در اشعار شف

کنیم.کالم از ذکر مابقی خودداري می

اي از زمان مـرگ را  رود، مرگ و تولد دوباره را هم تداعی می کند، که شاعر در برهه
اینجاسـت آري،  «دهـد:  اي جـدا شـده از رود نمـایش مـی    بدون هرگونه تولد با تصویر برکه

).38همان:»(جاست/ در برکه بگسسته از روديماهی من، صید من، این
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کنندة مرگ و تولد دوبـاره اسـت، جـدا شـده و تنهـا افتـاده       اینجا برکه، از رودي که تداعی
است؛ بنابراین تنها بر مفهوم مرگ داللت دارد. مرگی که دیگر حیاتی را بـه دنبـال نخواهـد    

ر برکـه بگسسـته از رودي/   د«شـود:  داشت. تأکید بر این مفهوم بـا ایـن مصـراع تکمیـل مـی     
بنابراین مرگ کامالً به جا در این تصویر نشسته است.  » بودي چو نابودي

باران  5-4

باران یکی دیگر از اشکال آب است که نماد تطهیـر، رسـتگاري، پـاکی و رشـد و     
). 162: 1377باروري است و در چرخـۀ حیـات نیـز نمـود قابـل تـوجهی دارد(رك.گـرین،        

آخـرین  « اي مکنیه به زیبایی بیان کرده است: را در این تصویر در استعارهشفیعی این مفهوم
). 163: 1376برگ سفرنامۀ باران/ این است/ که زمین چرکین است(شفیعی،

هاسـت، شستشـو   عـدالتی انسـان  هاي زمین که حاصـل بـی  بارد تا آلودگیباران می
گیـرد:  نماد پاکی و پاکیزگی قرار میزداید و شود. باران، گرد و غبار ظاهري شهر را نیز می

شـفیعی،  »(کرانش/ بینـی همـه دورهـا را   باران شبگیر اسفند/ شسته حریر هوا را/ در آبی بی« 
1378 :370 .(

تمـام  «شاعر به مفهوم رستگاري در بـاران بـه ایـن شـکل نیـز اشـاره کـرده اسـت:         
ز آزادي و هاســت/ فراخــاي جهــان سرشــارِ ا   روشــنایی نامــۀ بــاران/ مــدیح رســتگاري    

). او باران را نمـاد آغـاز زنـدگی، رویـش و سرسـبزي نیـز دانسـته و        247همان :»(ستشادي
آیـی/ و بـاران در رکابـت/ مـژدة دیـدار و بیـداري/ .../ تـو        تو می«گوید: خطاب به بهار می

آیی و در باران رگبـاران/ صـداي گـرم نرمـانرم تـو بـر خـاك/ سـپیداران عریـان را/ بـه           می
). 1376:413شفیعی،»(بریک خواهد گفتاسفندارند ت

بخشـد.  دهد و جریان دوباره روئیدن را امیدي دیگر میباران مژدة زندگی تازه می
شفیعی حتی در جایی امیدوار است تا پس از مرگش به باران تبدیل شـود و ایـن آرزو را بـه    

گذارد، شخص مبهمی که خداي اوست:شخصی مبهم در میان می
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باران کن مرا       در مسیر خویشتن از رهسپاران کن مرا-دانم کهنمیاي-چون بمیرم« 

ام       وا مگیـر از مـن، روان در روزگـاران کـن     خاك و باد و آتش و آبی کزان بسرشستی
)1378:493شفیعی،» ( مرا 

زداید؛ زیرا امید به زندگی و باروري را افـزایش  باران، غم و اندوه را نیز از دل می
بارد و انـدوه  بر خشت خام و کاهگل کهنۀ کویر/ بارانکی به باروي بم/ نم نم/ می«د: دهمی
از خانـه  «انجامـد:  ). حرکت در باران نیز به نوعی شادي و طراوت مـی 82همان: »(گساردمی

ام را/ بردارم از دوش این گلـیم  اي بی صبريزنم در زیر باران/ تا بفکنم در کوچهبیرون می
شود که بر دوش شاعر نوعی اندوه درونی را متذکر می» گلیم ابري). «355مان:ه»(ام راابري

شـود  کشد، زنده مـی شود. شاعر کویري، با باران نفس میبا حرکت در زیر باران زدوده می
گیرد. و امید به حیات، در وي جان می

ه بـا  گر طهارت رستگاري و همرابا اینکه باران در نگاه شفیعی نماد مثبت و تداعی
رشد و باروري است؛ در دو مورد نیز آن را نماد پایان حیات قلمداد کرده است. باران وقتی 

شود که تنها تداعی کنندة مرگ و نابودي است. کویر تشنۀ بـاران   گیرد، سیلی میشدت می
شـود. همـین امـر بـر ذهـن      زدگی مـی است؛ اما جالب اینجاست که به سرعت نیز دچار سیل

بـا چـه   « آورده اسـت:  » بـاران پـیش از رسـتخیز   «یعی تأثیر گذاشته و در شـعر  ناخودآگاه شف
سـت/ کـه   کند غربال/ آب را بر روي شهر این ابر ماالمال/ این چه بـارانی سوراخ فراخی می

ست!/ .../ شوید از هر سنگ/ و زهر خاطري/ هر نام و نقشی را/ راستی بی رحم بارانفرومی
او از ایـن بـاران نـابود    ». یزان است/ که دمـی را زنـده نگـذارد   این همان باران پیش از رستخ

کند، بارانی ببـارد کـه در   کند بیزار است و آرزو میکننده که حتی خاطرات را نیز پاك می
تا کی آن باران دیگـر بـاز/ زآسـمان بـر مردگـان      «پی آن حیات و زندگی بهتر جریان یابد: 

ــده خواهــد کــرد/ هــر پوســی   ــاد فراموشــی مــرگ خواهــد ریخــت/ زن » ده را و هــر کجــا ی
). 105-107: 1376(شفیعی،
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شـب/ در میـان   «مفهوم مرگ تداعی شـده در واژة بـاران، اینجـا نیـز آمـده اسـت:       
تازد/ و روشنایی/ بر سر شاخ سپیداران/ در چشـم دیـدار   جوشن باران/ بر راهوار خویش می

اي بسته بگشایند/ باران ظلمـت  بازد/ نیلوفران مضطرب در باغ/ .../ تا چترهصنوبر/ رنگ می
). 295: 1378شفیعی،»(خیسشان کرده 

کنـد تـا از ایـن بـارش، مفهـوم      هاي شب، جوشن و ظلمت به ذهن کمک مـی واژه
مرگ را بهتر درك کند. البته این تصویر در همـین دو مـورد بیشـتر دیـده نشـد. شـفیعی در       

کند:خود از این کار را ابراز میداند و پشیمانی جایی دوري گزیدن از باران را مرگ می

آن لحظه که من روي به راه آوردم         رو سوي شما به اشتباه آوردم«

1376شـفیعی، »(بگریختم از نم نم باران بـه شـتاب              وآنگـاه بـه نـاودان پنـاه آوردم.      
:180(

پـاکی، طهـارت،   الگـوي آب اسـت کـه بـا مفـاهیم      بنابراین باران یکی دیگر از اشکال کهن
رستگاري و در عین حال مرگ و نابودي در شکل سیل در شعر شفیعی نمود یافته اسـت. در  

اي برخوردار است و شـاعر توجـه   الگوي آب در شعر شفیعی از اهمیت فوق العادهکل کهن
هاي مختلف آن نشان داده است.بسیاري به گونه

گیري:نتیجه-6
ارگانه در طبیعت و نیز اسـاطیر و فرهنـگ عامـه جایگـاه     آب به عنوان یکی از عناصر چه

خاصی دارد. این عنصر نمادین و رمزآلود در شعر شاعران سمبولیسـت معاصـر نیـز جایگـاه     
خاصی را به خود اختصاص داده است. آب در طبیعت گاه نماد خدایان قـرار گرفتـه اسـت،    

نیما پیوند خـورده اسـت. دریـا،    گاه پایۀ آفرینش قلمداد شده است و اغلب با عنصر مادینه آ
رودخانه، جویبار و نیز باران اشکال برجستۀ این کهن الگوهستند.  

عنصر بهشتی آب تا حد بسیاري مثبت است و در شعر شفیعی کدکنی در اغلب مفـاهیم  
یابـد. آب  نمادین بروز کرده است. مخاطب آب را در شعر شفیعی، در اشکال گوناگون می
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نماد حیات، باروري، رشد و گاه خدایان اسـت. قداسـت نیـز بـا ایـن عنصـر       در شکل کلی،
پیوند خورده است.  

در شکل دریا، آب نماد حیات و حرکت است و گاه در ارتبـاط بـا قهرمانـان اسـاطیري     
دانـد کـه   کند. شفیعی عالوه بر حیات، انسان را نیز دریایی میمرگ و نیز تولد را تداعی می

با نیستی و مرگ اسـت. در شـعر شـفیعی کـدکنی، آب بـا تغییـر و تحـول بـه         سکونش برابر
دهـد و در شـکل جویبـار و    اشکال گوناگون، چرخۀ زندگی و تحوالت آن را نیز نشان مـی 

رودخانه نشان از گذر زمان و عمر است. رود در مفهوم طهارت و پاکیزگی و در عین حـال  
رستگاري نمود یافته است.

ل باران نیز نمود یافته است. باران نماد طهارت است و چـرك و آلـودگی   آب در شک
برد. این عنصر نمادین در شکل باران، در شعر شفیعی عالوه بر مفهـوم طهـارت   را از بین می

و پاکی با مرگ هم پیوند خورده است؛ چون در شکل سیالب و بـارش شـدید بـه ویـژه در     
رآفرین است. با ایـن حـال بیشـتر تصـاویر نمـادین      مناطق کویري آشنا براي شاعر، بسیار خط

الگوي اّب در شعر شفیعی کدکنی بسیار مثبت و خوشایند است.کهن

:  منابع

.کتاب ماه هنر ، مهر و آبان،اساطیر چین)،1381حسین(ابراهیمیان،- 
، ترجمه نصراهللا زنگویی، چاپ اول، تهران، مقدس و نامقدس)، 1375الیاده،میرچا(-

سروش.

، چاپ دوم، تهران، آگه.پژوهشی در اساطیر ایران) 1376بهار، مهرداد،(-

، آیینه اي براي صداها(هفت دفتر شعر ))، 1376شفیعی کدکنی، محمدرضا(-
تهران، سخن.

618

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


، (مجموعه پنج هزاره دوم آهوي کوهی)، 1378...................................(-
خن.دفترشعر)، چاپ دوم، تهران، س

، ترجمه سودابه فضائلی، جلد اول، فرهنگ نمادها)، 1378شوالیه، ژان، آلن گربزان(-
تهران، جیحون.

، ترجمه سودابه فضائلی، جلد دوم، فرهنگ نمادها)، 1379......................................(-
تهران، جیحون.

ول، تهران، نیلوفر.، ترجمه صالح حسینی، چاپ اتحلیل نقد)، 1377فراي، نورتروپ(-

، ترجمه فرزانه طاهري، چاپ اول، مبانی نقد ادبی)، 1376گرین ، ویلفرد ال و ...(-
تهران، نیلوفر.

، دایره المعارف اساطیر و آیین هاي باستانی جهان)،1388معصومی، غالمرضا، (-
تهران، انتشارات سورة مهر. 

، ترجمه رقیه شرق و غربفرهنگ نگاره اي نمادها در هنر)، 1380هال، جیمز(-
بهزادي، تهران، فرهنگ معاصر.

، ترجمه ژاله آموزگار، احمد تفضلی، چاپ شناخت اساطیر ایران)، 1368هینلز، جان(-
اول، تهران، چشمه.

، فرهنگ اساطیرو اشارات داستانی در ادبیات فارسی)، 1375یاحقی، جعفر(-
سسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ دوم، تهران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مو

سروش. 

، ترجمه محمود سلطانیه، چاپ انسان و سمبولهایش)، 1377یونگ ،کارل گوستاو(-
اول، تهران، جامی.
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