فصـلنامة علمی ادبيات عرفانی و اسطورهشنـاختی
س 16ـ ش 69ـ تابستان ( 1311از صفحه )513 -152

DOI: dx.doi.org/10.30495/mmlq.2021.680950

علمی ـ پژوهشی

نمودهایروانیاسطورههادرشعراحمدشاملووإملدنقل

تحلیل
براساساصلتضادیونگ

فریدون طهماسبی * ـ شبنم حاتمپور ** ـ فرزانه سرخی *** ـ نسرین بیگدلی

****

استاديار گروه زبان و ادبيّات فارسی ،واحد شوشتر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شوشتر ،ايران ـ استاديار گروه زبان و
ادبيّات فارسی ،واحد شوشتر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شوشتر ،ايران ـ استاديار گروه زبان و ادبيّات فارسی ،واحد
شوشتر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شوشتر ،ايران ـ دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبيّات فارسی ،واحد شوشتر،
دانشگاه آزاد اسالمی ،شوشتر ،ايران

چکیده
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براساس اين اصل روانشناختی ،آدمی که در برابر گرايشهای مختلف ،دچار کشمکش و فشار روانی
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مقدمه
اغلب شاعران جهان ،متناسب با شرايط سياسی و اجتماعی جامعة خود ،از
شخصيّتهای اسطورهای برجسته و شاخص سرزمين خود و ديگر ملل بهرههای
فراوانی برده و توانستهاند خواستهها و دغدغههای خود و جهان پيرامونشان را با
زبانی نمادين و پررمز و راز در قالب تکنيک نقاب (پرسونا) به جامعه منتقل نمايند.
آنان با درنظر گرفتن اصل مهم رشد و شکوفايی شخصيّت؛ يعنی اصل تضاد يونگ

1

که آدمی در برابر گرايشهای مختلف و متضاد ،دچار کشمکش و فشار روانی
میشود ،سعی مینمايند با اراده و اختيار خود برای از بينبردن آن کشمکش و تضاد
به فعاليت بپردازند و در نتيجه رو به جلو و به سوی ترقّی و کمال پيش روند .يونگ
در اصل تضاد يا اصل اضداد ،با مقايسهای ميان انرژی روان و نظريههای فيزيکی
مانند اصل بقای انرژی ،نظرية نسبيّت خاص يا قانون اوّل ترموديناميک ،توانست
رابطهای علمی ميان شدّت انرژی روانی و فعاليت بدنی مطرح نمايد .پس براساس
اين اصل مهم میتوان شدّت کاربرد انرژی روان يا نيروی قانون پايستگی 5را در
نمودهای رفتاری و کنشهای روانی کهنالگوهای اسطورهای بررسی نمود و ميزان
تأثيرپذيری آن را بر نيروی درونی و روانی شاعران بهعنوان پديدآورندگان آثار ادبی
مانند احمد شاملو و إمل دنقل که در مواجهه با بسياری از تنشهای سياسی و
اجتماعی روزگار خود دچار تناقض و تعارض شدهاند را به خوبی نشان داد.

پرسشهای پژوهش
اين پژوهش با توجّه به چارچوب علمی و روانشناختی ،به دنبال پاسخ به
پرسشهای زير است:
2. Conservation Law

1. Jung

س  16ـ ش  69ـ تابستان 1311ـــــــــــ تحليل نمودهای روانی اسطورهها در شعر احمد156 / ...

1ـ چه عواملی باعث میشود که شاعران معاصر ،برای نشاندادن جاودانگی قهرمانان
خلقشدة خود ،از انرژی روانی يا نيروی بيولوژيک پايسته در شخصيّتهای
اسطورهای بهره بگيرند؟
5ـ براساس اصل تضاد يونگ ،ميزان تأثيرپذيری شاعران معاصر در عملکردهای
رفتاری و کنشهای روانی ،تا چه اندازه با شدّت انرژی روانی موجود در
شخصيّتهای اسطورهای ،متناسب است؟

اهمیّت و ضرورت پژوهش
در پژوهش حاضر سعی شده است با درنظرگرفتن کشمکشها و تعارضهای رفتاری
و کنشهای روانی موجود در ماهيّت مفهومی اسطورهها ،براساس اصل تضاد يونگ،
ميزان تأثيرپذيری روانی و عملکرد رفتاری شاعرانی چون احمد شاملو و إمل دنقل را
در برخورد با تنشهای سياسی و کشمکشهای روانی موجود در جامعة معاصر با
روشی توصيفی ـ تحليلی و مطالعات کتابخانهای ،بررسی و روانشناسانه تحليل شود.

پیشینة پژوهش
باتوجّه با موضوعِ پژوهش حاضر؛ يعنی مطالعه در ساختار انرژی روانی يا نيروی
بيولوژيک اسطورهها براساس اصل تضاد يونگ و مقايسة علمی با برخی نظريههای
فيزيکی ،میتوان گفت که تاکنون پژوهشی مستقل در اين زمينه صورت نگرفته و اين
اثر میتواند نخستين گام در راه شناخت ماهيّت مفهومی و پايستگی انرژی روانی در
ساختار شخصيّت ِآثار ادبی پديدآورندگانی از جمله احمد شاملو و إمل دُنقُل باشد ،اما
برای به نتيجه رساندن اين هدف ،منابع و نوشتههايی در حوزة فيزيک ،روانشناسی و
آثار ادبی به شرح زير ،مطالعه شده و برخی از آنها نيز در اين پژوهش استفاده شده
است.
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يونگ ( ،)1995در روح و زندگی ،عالوه بر تقسيمبندی کتاب به چهار فصل در
حوزة نظرات يونگ دربارة روان و روانشناسی و چيزهای غايی ،مطالبی مبتنی بر
همزمانی يونگ و تأثير ايدههای آرکیتايپ بر نظريههای علمی نيز ديده میشود.
شاملو ( ،)1996در مکتبها و نظريّهها در روانشناسی شخصيّت ،به مکتبها و
نظريههای تحليلی در روانشناسی شخصيّت میپردازد و تأثير آن را بر فرد و جامعه
بيان میدارد .يونگ ( ،)1992در روانشناسی ضمير ناخودآگاه ،نيز به تحليل ضمير
ناخودآگاه میپردازد و آن را متشکل از دو الية فردی و جمعی میداند .شوالتز و

آلنشولتز ،)1993( 1در نظريّههای شخصيّت ،به نظريّههای شخصيّت و درونگرايی و
برونگرايی در روانشناسی میپردازند و آنها را مورد تحليل قرار میدهند .مورنو

5

( ،)1993در يونگ ،خدايان و انسان مدرن ،به شرح و تفسير انديشههای يونگ
میپردازد و ارتباط آن را با دغدغههای انسان انديشهمند امروزی روشن میکند.

ونوايلن 9و همکاران ( ،)1999در اصول ترموديناميک ،به اصلهای مهم
ترموديناميک و پايستگی انرژی را در فيزيک مطرح میکنند .هاليدی 3و همکارانش

( ،)5113در مبانی فيزيک هاليدی ،نيز به بررسی بقای انرژی و اصل نسبيّتهای
انيشتين در فيزيک میپردازند .نجفی ايوکی ( ،)1991در مقالة «شگردهای فراخوانی
شخصيّتهای سنّتی و بيان داللتهای آن در شعر أمل دنقل» ،نيز به فراخوانی
شخصيّتهای سنّتی و اسطورهای میپردازد و دليل حضور آنها را با توجه به شرايط
سياسی و اجتماعی زمان شاعر بيان میدارد .سليمی و چقازردی ( ،)1955در مقالة
«نمادهای پايداری در شعر معاصر (مطالعة مورد پژوهش :إمل دنقل)» ،اسطورهها و نمادهای
مفهومی با مؤلفههای پايداری در شعر دنقل را مورد بررسی قرار میدهند و اعتقاد
دارند که بسياری از شخصيّتهای اسطورهای و نمادهای مفهومی با توجّه به سابقة
کهنالگويی آنان ،نمادی از پايداری و مقاومت هستند .حرّی ( ،)1955در مقالة
2. Moreno
4. Halliday

1. Schultz and Ellen Schultz
3. Van Wylen
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«کارکرد کهنالگوها در شعر کالسيک و معاصرفارسی در پرتو رويکرد ساختاری
به اشعار شاملو» ،به بررسی الگوهای کهن و باستانی و کارکرد آنها در
سرودههای شاعران کالسيک و معاصر فارسی میپردازد و رويکرد ساختاری آن
را در شعر شاملو نشان میدهد .باقینژاد ( ،)1956در انسانگرايی در شعر شاملو،
به جهانیبودن انديشه و شعر شاملو توجه نشان میدهد و آن را متأثر از

جامعهمحوری و انسانگرايی او میداند .روزنبرگ ،)1955( 1در اسطورة ايزيس و
اوزيرس ،حماسة گيلگمش ،به بررسی اسطورههای قهرمان و ياریرسان کهن
میپردازد و حضور نمادين و مفهومی آنان را در شعر امروزی بيان میدارد .ترنر

5

( ،)1951در مقالة «اسطوره و نماد» ،نقش اسطوره و نماد را در آثار رمزگرا مطرح
مینمايد و وجه مشترک آنها را در ضمير ناخودآگاه ذهن بيان میکند .انديشههای
اسطورهای منعکسشده در آثار احمد شاملو و إمل دنقل نيز میتوانند کمک شايانی
به تحليل انرژی روانی و بررسی آثار آنان در پژوهش حاضر نمايند .در منابع به
برخی از کتابها و مقاالت مورد استفاده ،اشاره میشود.

بیان مسئله و مبانی نظری
در نقد روانشناختی که يکی از حوزههای مهم و نوين نقد ادبی است ،میتوان اثری ادبی
را بر پاية اصولی خاص به بوتة نقد روانشناسانه کشاند .يونگ از اسطورهپژوهانی است
که در قرن بيستم توانست جان تازهای به اسطورهها و کهنالگوهای باستانی ببخشد و
شباهتهای بسياری ميان ماهيّت مفهومی اسطورهها و ناخودآگاه ذهن بيابد و باعث رشد
و غنای بيشتر روانشناسی تحليلی شود( .ترنر )65 :1951
اصل تضاد يونگ يا دوقطبیبودن انرژی روانی ،يکی از مهمترين عوامل رشد و
شکوفايی شخصيّت در بخش ناخودآگاه جمعی است .از ديدگاه يونگ ،مفهوم
2. Turner

1. Rosenberg
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ناخودآگاه جمعی يا روان عينینگر 1به عنوان يکی از مفاهيم بحثبرانگيز نظريّة
شخصيّت مطرح میشود که از نظر وی ،قویترين و بانفوذترين سيستم روانی آدمی
است( .شاملو  )36 :1996وی معتقد است که در شخصيّت گرايشهای مختلفی وجود
دارد که با يکديگر در کشمکش و تعارض هستند و در تشکيل و تحوّل شخصيّت و
رفتار آدمی بسيار مؤثّرند .او براين باور است که انسان در برابر اين تقابلها و تضادها
بهتدريج و در طول زمان ،راه کمال و ترقّی را میپيمايد .برهمين اساس ،يونگ
تعريف فرويد را از ليبيدو( 5زيستمايه)( )1گسترش میدهد و آن را به عنوان غريزة
عمومی زندگی يا انرژی روانی که غريزة جنسی نيز بخشی از آن است ،بهصورت
نيروی پويشی کلیتر توصيف میکند و آن را به دو صورت به کار میبرد :يکی
انرژی پراکنده و کلی و ديگری انرژی محدودتری که به کار شخصيّت
سوخترسانی میکند و آن را روان مینامد( .برونر)523 :1953 9
يونگ پس از مطالعات بسيار ،برای توضيح بيشترِ کارکرد انرژی روانی و
کنشهای رفتاری آدمی ،مفاهيمی را از فيزيک برداشت میکند و سه اصل بنيادی
اضداد (تضاد يا دوقطبی) ،)5(3همارزی )9(2و اِنتروپی( 6افت)()3را در هيئت نظريههای
روانشناسی مطرح مینمايد( .شولتز و آلن  )96-93 :1993وی براين باور است که اصل
تضاد يا دوقطبیبودن در مورد انرژی روانی نيز صدق میکند و برانگيزندة اصلی کل
رفتار و توليدکنندة کل انرژی روان است .يعنی هرچه تضاد و تقابل بين ضدها
آشکارتر و شديدتر باشد ،توليد انرژی بيشتری دربرخواهد داشت .با اين توضيح اين
پژوهش درصدد آن است که با بررسی روانشناختی آثار ادبی ،رابطهای علمی ـ
تحليلی ميان اصل بقای انرژی و نظرية نسبيّت خاص انيشتين 6و يا قانون اوّل
ترموديناميک در فيزيک با اصل تضاد يونگ؛ يعنی شدّت کارکرد انرژی روانی در
2. Libido
4. Opposites
6. Entropy

1. Collective Unconsciousnedd
3. Bruner
5. Equivalence
7. Albert Einstein
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ساختار شخصيّت برقرار نمايد و شدّت عملکرد روانی پديدآورندگان آثار ادبی را در
مواجهه با ماهيّت مفهومی اسطورهها متناسب با تنشها و کشمکشهای دنيای
پيرامونشان را مورد کاوش قرار دهد.
آلبرت انيشتين ( )1569 -1922فيزيکدان آمريکايی ،در مورد اصل بقای انرژی که
اصل پايستگی انرژی نيز ناميده میشود ،معتقد است که مقدار انرژی در يک سيستم
تکافتاده (ايزوله و منزوی) ثابت میماند .نتيجة آن قانون اين است که انرژی نه از
بين میرود و نه بهوجود میآيد ،بلکه از شکلی به شکل ديگر تبديل میشود يا از
جايی به جايی ديگر میرود ،اما کل انرژی هميشه يکسان است( .هاليدی و همکاران
 )595 :5113کليد اصلی درک رابطة نظرية بنيادی خاص انيشتين در اين است که
بدانيم انرژی و اندازة حرکت ،هر دو ثابت و پايسته هستند .از آنجاکه وی در اصل
نسبيّت خاص براين باور است که انرژی و جرم به هم وابستهاند ،در اصل بقای
انرژی نيز میگويد که مجموع انرژی و جرم يک سيستم تکافتاده و منزوی ،پايسته
و ثابت است( .همان)139 -131 :
در قانون اوّل ترموديناميک به عنوان قانون بقای کار و انرژی نيز توضيح داده
میشود که چرا انرژی نمیتواند به وجود بيايد و يا از بين برود (انرژی يک خاصيّت
ترموديناميکی است) .اين قانون ،تبديل شدن به شکلهای مختلف را مانند اصل بقای
انرژی يا اصل نسبيّت خاص توضيح میدهد .اين قانون نيز ،همان اصل پايستگی يا
بقای انرژی است که متناسب با نيازها و بحثها در ترموديناميک برای سيستمهای
ترموديناميکی مطرح میشود( .همو )159 -156 :1999
کارل گوستاو يونگ نيز در نظرية اصل تضاد خود ،با برداشت علمی از نظريههای
فيزيکی ،رابطهای تحليلی ميان انرژی روانی و فعاليتهای رفتاری برقرار مینمايد .وی
معتقد است که ساختار شخصيّت همانند سيستم بستهای است که انرژی درونی و روانی
آن براساس فعاليتهای بدنی و کنشهای رفتاری تأمين میشود؛ يعنی هرچقدر انرژی
روانی در شخصيّت شديدتر باشد ،نمودهای رفتاری مثبت يا منفی بيشتری از وی
سرمیزند .از ديدگاه او ،انرژی روانی ،نيروی بيولوژيکی است که نه تنها در روان از بين
نمیرود ،بلکه از شکلی به شکل خاص در توانايیهای بالقوه يا بالفعل مانند تمايالت،
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خواستهها ،گرايشهای فکری ،عاطفی و غيره بروز میيابد .وی با درنظرگرفتن
نظريههای فيزيکی براين باور است که انرژی مصرف شده روانی برای ايجاد يک فعاليت
بدنی يا نمود رفتاری ،از بين نمیرود ،بلکه در جايی ديگر از نيروی قویتر به نيروی
ضعيفتر منتقل میشود .يونگ با اشاره به اصل تضاد ،معتقد است که آدمی در برابر
گرايشهای مختلف متضاد در شخصيّت مانند خودآگاهی و ناخودآگاهی ،نيازهای بدنی،
نيازهای روانی ،خودآگاهی فردی و خودآگاهی جمعی ،آنيما و آنيموس ،سايه و نقاب،
برونگرايی و درونگرايی و غيره ،دچار کشمکش و فشار روانی میشود که اين فشار
برای او مفيد و ضروری است؛ زيرا وی را وادار میکند تا با اختيار خود برای از بينبردن
آن کشمکش به فعاليت بپردازد و درنتيجه رو به جلو و به سوی ترقّی پيش میرود.
(مورنو 136 :1993ـ)139

اسطورهها (مثبت يا منفی) کاوشگر جهان هستی و دارای رفتارهای
نياموختهای هستند که به صورت انرژی و نيرويی در عميقترين الية ناخودآگاه
جمعی نهفتهاند و عمری به درازای عمر بشر دارند( .يونگ  )31 :1992بنابراين،
میتوان به اين نتيجه رسيد که اسطورهها نيز مانند انرژی فيزيکی و طبيعی (انرژی
در جرم) دارای پايستگی انرژی روانی هستند؛ يعنی مقدار و شدّت انرژی که در
يک اسطوره وجود دارد ،نه از بين میرود و نه بهوجود میآيد ،بلکه دارای
ساختار بنيادی ثابتی است و از شکلی به شکلی ديگر درمیآيد و به بقاء و
ماندگاری منجر میشود .با اين توصيف میتوان گفت که انرژی درون اسطورهها
دارای ماهيّتی کيهانی همراه با بيان واقعيّتها و شخصيّتهای طبيعی است که
شدّت کاربرد ماهيّت آن با ايجاد پيوند ميان جهان مادّی و جهان مينوی (قدسی)،
در آثار پديدآورندگان ادبی و هنری مشخص میشود که در انديشة آنان همواره
کشمکش و تضادی روانی برقرار مینمايد.
()6

يونگ برای ساختار متضاد شخصيّت ،دو نگرش برونگرايی( )2و درونگرايی
قائل است و برای آنها هشت تيپ روانشناختی با چهارکارکرد متفاوت معرفی
میکند که هرکدام دارای خصوصيّات رفتاری و فعاليّتهای روانی خاص خود است.
(شولتز و آلن 111 :1993ـ )111او برای نگرش بيرونی و متضاد شخصيّت ،حالتی را قائل
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است که آن را پرسونا)6(1يا نقاب (صورتک) مینامند که با گرايشهای مختلف رفتاری
در بخش ناخودآگاه جمعی قرار دارد .بهعقيدة وی ،پرسونا اين امکان را برای شخص
فراهم میآورد که با انعکاس نقشی که در زندگی ايفا میکند ،با دنيای پيرامون خود و
فضای اجتماعی آن رابطة متقابل و متضاد روانی برقرار نمايد( .کريمی  )59 :1991درواقع،
يونگ برای نقاب نيز «هم نقش مثبت قائل است و هم نقش منفی .او معتقد است
انسانها برای سازگاری با نقشهای خود و بهتر عملکردن به آنها ،نقاب بر چهره
میزنند و با آن نقاب ،نقش خود را ايفا میکنند( ».محمدی و اسمعيلیپور )129 :1991
حال با توجّه به مقايسة علمی ـ روانشناختیِ پايستگی انرژی روانی در شخصيّت
اسطورهها ،بهخوبی میتوان به محتوای مفهومی و انتزاعی ،ميزان تأثيرپذيری و
ظرفيّتهای روانشناسانة شخصيّتهای اسطورهای پی برد .بنابراين با کمی تأمل در
آثار احمد شاملو و إمل دنقل به عنوان شاعران و پديدآورندگان اسطورهپرداز ،میتوان
ميزان عملکرد روانی آنان را از بهکارگيری ماهيّت مفهومی و شدّت انرژی روانی
اسطورههای قهرمانِ سرزمين خود يا ديگر ملل ،بهخوبی نشان داد.

بررسی شدّت نیروی روانی شخصیّتهای اسطورهای در میزان عملکرد
روانی احمد شاملو و إمل دنقل
کهنالگوها تأثير بسياری در آفرينش آثار هنری و ادبی دارند .از ديدگاه يونگ« ،هنرمند
مفسّر رازهای روح زمان خويش است بدون اينکه خواهان آن باشد ،مانند هر پيامبر
راستين .او تصوّر میکند که از ژرفای وجود خود سخن میگويد ،امّا روح زمان است
که از طريق دهانش سخن میگويد و آنچه وی میگويد وجود دارد؛ زيرا تأثيرگذار
است( ».يونگ  )535 :1995درواقع درونمايهها ،شخصيّتها ،پيرنگها و تمامی مفاهيم
مشترک و جهانی ،زاييدة کهنالگوها هستند که از گذشتههای دور ،از اجداد بشر در
1. Persona

 /193فصلنامة ادبيات عرفانی و اسطورهشناختی ــــــــــــــ فريدون طهماسبی ـ شبنم حاتمپور ....

ضمير ناخودآگاه جمعی قرارگرفتهاند .بنابراين بهرهمندی بسياری از هنرمندان معاصر
جهان از اسطورههای نمادين و رمزگرا میتواند فرصت خوبی برای تطبيق آثار آنان با
يکديگر و پيدانمودن وجوه شباهت و تفاوت در آنها باشد.

احمد شاملو
احمد شاملو ( 51آذر 1913ـ  5مرداد  ،)1969متخلّص به الف .بامداد و الف.
صبح ،از شاعران نوآور ،نوانديش و پيشرو در عرصة شعر معاصر فارسی است
که بسياری از سرودههای اجتماعی او ريشه در سنّتهای کهن و پشتوانههای
فرهنگی دارد .وی با انعکاس فرهنگ کهن ايرانی و غيرايرانی در آثار خود ،تا
حدود زيادی وجه درونی و بينش وسيع خود را دربارة هستی ،انسان و زندگی
آرمانی نشان میدهد و جهانشمول میشود .درواقع او «بين اسطوره و تجربه و
منِ فردی خود ،نوعی تشبيه ايجاد میکند و با ابزار اسطوره به بيان تجربة معاصر
خود میپردازد .همين ويژگی شعر شاملو است که از او شاعری جهانی و بینظير
میسازد( ».باقینژاد )191 :1956

همانطور که «اساطير ،پيکرههايیاند که صور مثالی از رهگذر آنها از ضمير
ناخودآگاه بيرون میآيند و در ضمير خودآگاه متجلی و بيان میشوند و در واقع
سرايش شعر طبق اين تعريف ،نوعی تجلی ناخودآگاه شاعر در خودآگاه اوست»،
(حرّی  )16 :1955شاملو نيز شخصيّتهای اسطورهای را از ناخودآگاه جمعی ذهن
خود فـرا مـیخواند و بـه پهنـة شـعرهای خـويش میکشاند؛ صورتی نمادين به
آنها میبخشد و با يـاریجـستن از ايـن ميـراث کهن نياکان ،شرايط سياسی ـ
اجتماعی ،حوادث و تحوّالت جامعه را با زبانی نمادين ،در پس اين نامها بـه
مخاطب خـود ،عرضه میدارد( .حيدری و فرزانه  )9 :1993او با نگاهی عميق به
برجستهترين شخصيّتهای اسطورهای ملّی و غيرايرانی که نماد رفتاری قهرمانان
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نجاتدهنده و ياریرسان هستند ،عالوه بر جنبة اجتماعی و سمبليک شعرش ،شدّت
عملکرد روانی خود را نيز به عنوان پديدآور در مواجهه با تنشهای سياسی و
اجتماعی جامعه ،بهخوبی نشان میدهد .به عبارتی ،وی براساس اصل تضاد ،از انرژی
روانی متضاد موجود در اسطورهها ،برای نشاندادن ميزان تأثيرپذيری خود از ماهيّت
مفهومی و انتزاعی آنها در بيداری و آگاهیبخشی به مردم جامعة پرتنش معاصر،
بهرههای فراوانی میبرد.
شاملو با روحية اعتراضی و مبارزهجويی خود و با تکيه بر اصل تضاد و نگرش
برونگرای شخصيّت ،اسطورههای برجستة ميهنی و غيرميهنی را برمیگزيند که دارای
شدّت کارکرد انرژی روانی و تضادهای رفتاری بيشتری هستند ،به همين دليل شدّت
عملکرد خود را متناسب با نمودهای رفتاری و کنشهای روانی آنها ،بيشتر و زيادتر
میکند و به خلق اسطورههای نو با ماهيّتی پويا و معنادار همت میگمارد .در ادامه به
تحليل روانشناسیِ ميزان عملکرد روانی شاملو و شدّت تأثيرپذيری وی از برخی
شخصيّتهای اسطورهای وطنی و غيروطنی با ماهيّت مفهومی و کنشهای روانی و
رفتاری متضاد اشاره میشود:
آرش کمانگير اسطورة قهرمان وطنی در بسياری از روايتهای رزمی و
حماسی به عنوان پهلوانی مبارز ،ميهنپرست و استوار با نيرويی وصفناپذير و
کمانی تيرافکن ياد میشود .اين برجستگی صفات آرش از چشم شاملو نيز پنهان
نمیماند .وی در دنيای پيرامون معاصر همواره به دنبال آرشی با شدّت باالی ارادة
آهنين و تدبيری سازنده است که يکتنه در مقابل استبداد روزگار بايستد .او اين
نياز مفهومی را از نظر معناگرايی ،آرمانخواهی و آگاهیبخشی به مردم جامعة
پرتنش دهههای سی و چهل به خوبی درک میکند .شاملو نمودهای رفتاری و
کنشهای روانی آرش را بهعنوان نيرويی قویتر برمیگزيند و با شدّت عملکرد
روانی خود در برابر ناماليمات روزگار ،به نيرويی ضعيفتر با همان شدّت انرژی
روانی منتقل مینمايد و به آفرينش اسطورههايی نو با ماهيّتی معنادار و پويا دست
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میزند .او برای نشاندادن ميزان تأثيرپذيری روانی و شدّت عملکرد خود از
ماهيّت مفهومی قدرتمند آرش ،در سرودة «يک مايه در دو مقام» از مجموعه شعر
مدايح بیصله ،کنش روانی و نمود رفتاری برونگرای او را در برابر
کشمکشهای متضاد روانی خود و جامعه ،نشان میدهد:
«دلم کپک زده ،آه /که سطری بنويسم از تنگی دل /،همچون مهتابزدهای از
قبيلة آرش بر چکاد صخرهای /زهِ جانکشيده تا بُنِ گوش /به رهاکردن فرياد
آخرين( ».شاملو )595 :1991

و يا در سرودة «ضيافت» از مجموعة دشنه در ديس ،فرياد اعتراض آرشگونه
برمیآورد:
«تو می بايد خامُشی بگزينی /به جز دروغ ات اگر پيامی /نمی تواند بود /،امّا
اگرت جمال آن هست /که به آزادی /ناله ای کنی /فريادی درافکن /و جانت را
به تمامی /پشتوانة پرتاب آن کن( ».همو)21 :1959

شاملو ،با شديدترين عملکرد روانی خود در مواجهه با جامعة خفقانزده ،فرياد
اعتراض و رهايی سرمیدهد .درواقع ،فرياد اعتراض در شعر شاملو فرياد رهايی انسان
است که چون تير آرش با همان شدّت انرژی روانی ،از دست میرود ،امّا در مفهوم
حيات ابدی و زندگی جاويد میيابد (پايستگی انرژی روانی).
سياوش اسطورة مظلوميّت ،پاکی ،بیگناهی و نماد عشق ،وفاداری و
ميهنپرستی از ديگر شخصيّتهای اسطورهای وطنی است که شاملو از او بهنيکی
ياد میکند .او در شعری با عنوان «واپسين ترکش ،آنچنانکه میشوند» از
مجموعة ابراهيم در آتش ،جنبههای مفهومی و نمادين و کارکردهای مختلف
سياسی ،اجتماعی و عاطفی اسطورة سياوش را میآورد:
«من کالم آخرين را /بر زبان جاری کردم /همچون خونِ بیمنطق قربانی /بر
مذبح /يا همچون خونِ سياوش( /خونِ هر روزِ آفتابی که هنوز برنيامده است /که

س  16ـ ش  69ـ تابستان 1311ـــــــــــ تحليل نمودهای روانی اسطورهها در شعر احمد196 / ...

هنوز ديری به طلوعش مانده است /يا خود هرگز برنيايد) /همچون تعهّدی جوشان/
کالم آخرين را /بر زبان /جاری کردم( ».شاملو  1995الف)11 :

از نگاه روانشناسانة شاملو ،سياوش نماد رفتاری انسانهای بااخالق و کماالت
است که ديو نفس را در وجود خود میکشند و حاضر به گناه و بیاخالقی
نمیشوند .وی با زدن نقاب سياوش بر چهرة خود و انسانهای باکماالت
سياوشگونه ،اين امکان را به خود و ديگر بیگناهان ستمديدة روزگارش میدهد که
برای نجات انسانيّت و عزّت انسانی خود تالش نمايند و حتّی جان خود را فدا کنند
تا جاودانگی و بقايی ابدی بيابند .او رابطة ميان شدّت انرژی روانی و رفتاری خود را
با کنشهای روانی و ماهيّت مفهومی اسطورة سياوش بهگونهای نشان میدهد که به
خوبی میتوان روحية مبارزهجو و اعتراضی وی را در اليههای معنادار سرودههای
سياسی و اجتماعی او ديد.
شخصيّت اسطورهای اسفنديار رويينتن« ،آفريدة خرد پاک» نيز از ديگر
ظرفيّتهای اسطورهای وطنی است که شاملو در دو سروده از ماهيّت مفهومی و انرژی
روانی وی بهره میبرد .شاملو با اعتقاد به انرژی روانی در اسطورهها ،سعی دارد
تمايالت و خواستههای اعتراضی و مبارزهجويانه يا همان شدّت عملکرد روانی خود
را در برابر ناماليمات جامعه و نگرشهای مختلف آن نشان دهد .وی با نماياندن چهرة
اسطورهای اسفنديار ،کنش روانی قوی را در قالب چهرههايی نو ،اما ضعيف از جمله
مبارزهجويان و قهرمانان آزادیبخش میريزد و درنظر دارد از آنان رويينتنان امروزی
متناسب با اوضاع سياسی و اجتماعی دهههای سی و چهل بسازد که دارای مفاهيمی
انتزاعی ،شهودی و نمادين از قبيل آسيبپذيری ،جاودانگی و بیمرگی هستند .او در
«سرود ابراهيم» از دفتر ابراهيم در آتش ،اسفنديار را چنين تفسير میکند:
« ...و شيرآهنکوه مردی از اينگونه عاشق /ميدانِ خونينِ سرنوشت /به پاشنة
آشيل /در سرنوشت /رويينتنی /که رازِ مرگش /اندوه عشق و /غمِ تنهايی بود«/آه،
اسفنديار مغموم! /تو را آن به که چشم /فرو پاشيده باشی!» (همان)51 :
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و يا در سرودة «شبانه ( »)53از مجموعة دشنه در ديس ،ميزان تأثيزپذيری
روانی خود را از انرژی بيولوژيک اسطورة اسفنديار در بهتصويرکشيدن مبارزان
آزادیبخش جامعة امروزی که با پای خود برای نجات سرزمينشان به مسلخگاه
مرگ و دوباره زيستن میروند ،بهخوبی نشان میدهد:
«يَلِه /بر نازکایِ چمن /رها شده باشی  /...همچون حبابی ناپايدار /تصوير
کاملِ گنبدِ آسمان باشی /و رويينه /به جادويی که اسفنديار /مسيرِ سوزانِ شهابی/
خطِّ رحيل به چشمت زند ،و در امنتر کُنجِ گمانت /به خيالِ سستِ يکی تلنگر/
آيگينة عمرت /خاموش /درهم شکند( ».شاملو 56 :1959ـ )56

تشابه تاريخی که شاملو ميان اسطورة وطنی کاوة آهنگر با وضعيت آشفتة
جامعة خود میيابد ،باعث میشود بهدنبال شخصيّتهای اسطورهای بگردد که از

ميان مردم باشند .او در شعری با عنوان «بچّههای اعماق» از مجموعة ترانههای
کوچک غربت ،کاوة آهنگر را با ماهيّت مفهومی و نمود روانی و رفتاری
انسانهای زحمتکش و احياکنندة عدالت معرفی مینمايد که آغازگر قيامی
برعليه بیعدالتی بيدادگران میشود و درفش اتّحاد ،آزادی ،عدل و دادخواهی
خود را بهپا میدارد:
«بر جنگلهای بیبهار میشکفند /بر درختان بیريشه ميوه میآرند/،بچّههای
اعماق/بچّههای اعماق/با حنجرة خونين میخوانند و از پا درآمدنا/درفشی بلند به
کف دارند/کاوههای اعماق/کاوههای اعماق( ».همو )5 :1952

شاملو با برچهرهزدن نقاب شخصيّت کاوه ،درصدد است ميزان اعتراض و
شدّت عملکرد روانی خود را در برابر بیعدالتیها و تناقضهای سياسی و
اجتماعی روزگار خود نمايان سازد .وی انرژی بيولوژی يا روانی قدرتمند کاوه را
در هيئت مبارزهجويان قهرمانصفتی میبيند که برای مبارزه ،عدالتخواهی و
اتّحاد ،قدرت میيابند و جاودانگی موجود در اسطورة کاوه را به وام میگيرند.
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از ديگر شگردهای بالغی شاملو ،يادآوری شخصيّت اسطورهای رستم تهمتن با
نمود رفتاری رشادت ،دليری ،پهلوانی ،ميهنپرستی و غيره است که در ادبيّات
منظوم و منثور فارسی بهويژه شاهنامة فردوسی ،جايگاه ويژهای دارد .داستان
رستم و کشتهشدن او به دست برادر ناتنیاش ،شغاد ،از روايتهای برجستهای
است که از نگاه اسطورهپرداز شاملو دور نمیماند .او در سرودهای باعنوان «چاهِ
شغاد را ماننده» از مجموعة حديث بیقراریِ ماهان ،با مانندکردن جامعة پرتنش
روزگار خود به چاهی که شغاد زمان ـ مظهر تزوير و دورويی و نماد رياکاران و مزدوران
ـ ،بر سر راه او و قهرمانان مبارز و تهمتن روزگارش تعبيه مینمايد و آنان را از بين
میبرد ،اوج عصيان و اعتراض و ميزان تأثيرپذيری روانی و رفتاری خود را در برابر
انديشههای سياسی ،اهداف اجتماعی و نيازهای زمان بهخوبی نشان میدهد و
کاوشگر جهان هستی میشود:
«چاهِ شَغاد را ماننده /حنجرهای پُرخنجر در خاطرة من است /:چون انديشه به
گورابِ تلخِ يادی درافتد /فرياد /شَرحه شَرحه برمیآيد ( ». ...شاملو )39 :1956

شاملو با نقاب رستم و انعکاس نقش اعتراضی خود در جامعه ،پيوندی نقابين و
نمادين ميان سرشت خود و دنيای پيرامون ايجاد میکند و شدّت کنشهای رفتاری
و انرژی توليدشده در کشمکشهای متضاد روانی رستم را به شکلی قدرتمند و
آشکارتر در قالب رفتارهای قهرمانان نجاتدهنده و رهايیبخش امروزی که خنجر
شغاد زمان ،هرگز هويّت قهرمانانه و انديشة مبارزهجويانة جاودان آنان را از بين
نخواهد برد و برای هميشه در ذهن همنسالن خود جاودانه خواهند ماند ،القاء
میکند.
باور اسطورهای شاملو محدود به زمان و مکان نيست ،بلکه فرازمانی و
فرامکانی است .شعر او پهنة گستردهای از محتويّات ناخودآگاه جمعی مشترک
انسان ها و ديگر ملل از جمله سامی ،مسيحی ،مصری ،يونانی و غيره است .او
عالوه بر بهرهمندی از انرژی روانی توليدشده در شخصيّتهای اسطورهای وطنی،
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از مسيح ،مريم ،هرکول ،آشيل ،پرومته ،سيزيف و غيره نيز برای غنابخشيدن به
شعر و انديشة انسانی خود بهرههای بسياری میبرد.
برجستهترين شخصيّت کهنالگويی غيرايرانی با بسامد باال در شعر شاملو ،اسطورة
مسيح (ع) و موضوعات مربوط به اوست .مسيح در انديشة دينی تمامی اديان و
جوامع ،نماد پاکی ،ايثار و ازخودگذشتگی است که بهعنوان کهنالگويی مشترک در
ناخودآگاه جمعی ذهن تمامی جوامع بشری و اديان مختلف وجود دارد که در اين
ميان به صليبکشيدن مسيح ،مرگ و حيات دوبارة او مورد توجّه بسيار احمد شاملو در
سرودههای مختلف از جمله شعر «مرثيه» از مجموعه شعر باغ آينه قرار میگيرد:
«از راههای پُرغبار ،مسافرانِ خسته فرامیرسند« /ـ شست وشویِ پاهایِ آبلهگون
شما را آب عطرآلوده فراهم کردهايم /ای مردان خسته /به خانه های ما
فرودآئيد!»« /ـ در بستری حقير ،اميدی به جهان آمده است /ای باکرهگان
اورشليم! راه بيتاللحم کجاست؟» /و زائران خسته ،سرودگويان از دروازة
بيتاللحم میگذرند و در /جُلجُتای چشم بهراه ،جوانهة کاج ،در انتظار آن که به
هيأت /صليبی درآيد ،در خاموشی ِشتاب آلودة خويش ،به جانب /آسمان تهی قد
میکشد ( ». ...شاملو  1995ب)22 :

يا در سرودهای ديگر باعنوان «مرگ ناصری» از مجموعة ققنوس در باران
میآورد:
«با آوازی يکدست /،يکدست  /...خطی سنگين و مرتعش /بر خاک میکشيد« /ـ
تاج خاری برسرش بگذاريد!» /و آوازِ درازِ دنبالة بار /در هذيان دردش/يکدست/
رشتهای آتشين /میرشت« /ـ شتاب کن ناصری ،شتاب کن!» /از رحمی که در
جان خويش يافت /سبک شد /و چونان قويی /مغرور /در زاللی خويشتن
نگريست« /ـ تازيانهاش بزنيد!» /رشتة چرمباف /فرود آمد /،و ريسمانی بیانتهای
سرخ /در طول خويش /از گرهی بزرگ /برگذشت( ».همو 162 :1991ـ )165

شاملو با عالقة وافری که به آيين مسيحيّت نشان میدهد ،قصد دارد با
فراخوانی شخصيّت مسيح (ع) ،سرنوشت خود و همنسالن مبارزش را برای
رسيدن به اهداف آرمانگرايانه و انقالبی و بيداری نسلی که خود را به خواب
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عميقی زدهاند ،با سرنوشت مسيح و مرگ او گره بزند .وی برای نشاندادن ميزان
تأثيرپذيری و شدّت عملکرد روانی و محور اجتماعی ـ انسانی انديشة خود،
نمودهای رفتاری مختلف و کنشهای روانی متضاد اين اسطوره را ،در جامعهای
که مصلوبشدن و مرگ رويکردی رمزگونه دارد ،در انسان نمادين شعر خود که
از آبشخور ناکامیها و جورهای فضای سياسی و اجتماعی دهههای سی و چهل،
جانی تازه يافته است ،بهخوبی بهتصوير میکشد.
اسطورة پرمفهوم سیزيف( 1سیسیفوس) ،قهرمان آزادیخواه يونانی را که مورد
غضب و مجازات حاکمان روزگار قرار میگيرد را به دليل بار معنايی فراوان ،مورد
توجّه قرار میدهد .کاربرد اين اسطوره پس از دهة بيست بهويژه دهههای سی و
چهل در شعر شاملو ،بستری مناسب برای خلق قهرمانان ميهنپرست و آزادیخواه
فراهم میکند که از اليههای ژرف سرودههای سياسی و اجتماعی شاعر میتوان
نمودهای روانی ،کنشهای رفتاری و مفاهيم فلسفی و قهرمانانة سيزيفی را در
راستای شدّت عملکرد روانی پديدآور و همنوعان مبارزش با همان قدرت مفهومی و
انرژیزايی ،بهخوبی نشان داد .وی با گريزی به داستان سيزيف ،از ماهيت مفهومی
اسطوره بهره میگيرد و خود را مانند سيزيف ،پای در زنجير و محکوم ابدی میداند
که از چهار جانب راه گريز و رهايی برايش بسته است و قاضی سرنوشت با او به
ستم رفتار میکند .او مانند سيزيف ،خدايان زمان و حاکمان مستبد را لعنت میکند
که او را بیگناه به زندانی انداختهاند که اميد گريزی از آن نيست:
«از همهسو /،از چار جانب /از آنسو که بهظاهر مه صبحگاه را ماند سبکخيز دَمدَمی
و حتّی از آن /سوی ديگر که هيچ نيست  /...از چار جانب /راه گريز بربسته است/
درازای زمان را /با پارة زنجير خويش /میسنجم /و ثقل آفتاب را /با گوی سياه
پایبند/ ... /من همة خدايان را لعنت کردهام /همچنانکه مرا  /خدايان /و در زندانی که
از آن اميد ِگريز نيست /بدانديشانه /بیگناه بودهام!» (شاملو  1995ب)32 :
1. Sisyphus
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شاملو با آوردن شخصيّت يونانی پرومته يا پرومتئوس( 1خدای آتش ،خدای
نوع بشر و مظهر نبوغ انسانی) در سرودة «تنها» از دفتر هوای تازه ،درصدد است
انرژی روانی ثابت و پايسته در اسطورة پرومته را نگه دارد و آن را از شخصيّت پرومتة
قهرمانِ ياریرسان به نوع انسان ،در قالب انسان امروزی با تمام رنجها و مشکالت
پديدآمده برای او درآورد و ميزان تأثير سياسی و اجتماعی و شدّت عملکرد روانی
خود را بهعنوان نمايندة نوع بشر در برابر سرنوشت و قدرت حاکم روزگار خود ،ابراز
دارد.
«من پرومتة نامرادم /که از جگر خسته/،کالغان بیسرنوشت را سفرهای
گستردهام /...تا با هر سالم و درود شما منقار کرکسی را برجگرگاه خود احساس
کنم /نيش نيزهای بر پارة جگرم ،از بوسة لبان شما مستیبخشتر بود /چراکه از
لبان شما هرگز سخنی جز ناراستی نشنيدم  /...من پرومتة نامرادم /...گوش کنيد
ای شمايان که در منظر نشستهايد /به تماشای قربانی بيگانهای که منم /با شما
هرگز پيوندی نبوده است( ».شاملو 61 :1999ـ )69

از ديدگاه روانشناسانه میتوان گفت که شاملو با نگاهی عميق به ماهيّت مفهومی
و انتزاعی اسطورهها ،توانست انديشة اسطورهپرداز خود را با نبض مشکالت
اجتماعی و سياسی جامعه و روحية اعتراضی خود ،به تپش درآورد و انرژی روانی يا
نيروی بيولوژيک اسطورههای کهن را در قالب اسطورههای نو با ساختار بنيادی
ثابت ،جاودانه نمايد .با درنظرگرفتن اصل تضاد يونگ و نظريههای فيزيکی ،به
راحتی میتوان تحليلی علمی ـ روانشناختی در اليههای عميق سرودههای او
صورت داد و ميزان تأثيرپذيری رفتاری و شدّت عملکرد روانی وی را از انرژی
روانی اسطورهها به عنوان پديدآور در برابر ناماليمات دنيای پيرامونش نشان داد و او
را شاعری مبارز ،آزادیخواه ،ياریرسان و وطنپرست معرفی نمود.
1. Prometheus
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أمل دنقل
محمد أمل فهيم محارب دُنقُل معروف به إمل دُنقُل (1931ـ  )1959از جمله شاعران
مبارز و ملیگرای مصری است که با خلق تصاويری از عاطفة انسانی و الهام از ميراث
گذشتة مصری ،عربی و غيرعربی ،از ظرفيّت هنری زبان و درونمايههای مفهومی و
()5

رمزگرا به خوبی استفاده میکند .او را شاعر «تمرّد» و «ملکالشعرای اعتراض»
مینامند؛ زيرا وی با روحية مبارزهجويی و اعتراضی خود از نمادهای تاريخی ،مذهبی
و اسطورهای ،بهرههای شاعرانه مینمايد و میتواند جان تازهای به شعر مقاومت و
پايداری عربی بدهد و پيوندی عميق ميان واقعيّت موجود در جهان معاصر عرب و
اوضاع نابسامان سياسی و اجتماعی آن با انديشههای گذشتگان بزند( .سليمی و
چقازردی )63 -69 :1955

إمل دنقل نيز مانند شاملو با روحيهای معترض ،عصيانگر و سازشناپذير،
شخصيّتهای اسطورهای سرزمين خويش و ديگر ملل را در هالهای از رمز و رازها
فرامیخواند و در قالب نقاب يا قناعِ عربی به مخاطب عرضه میدارد .وی شدّت
عملکرد روانی خود را در برابر حوادث و تحوّالت سياسی و اجتماعی جامعة پرتنش
عرب ،با يادآوری اسطورههای مفهومی مبارز ،آزادیخواه و وطنپرست (مثبت و منفی)
بروز میدهد و ميزان تأثيرپذيری خود را با تکيه بر نگرشهای معنادار ،گرايشهای
متضاد و کنشهای روانی و رفتاری موجود در آن شخصيّتهای اسطورهای ،بهعنوان
پديدآور ،با خلق اسطورههايی امروزی و پويا نشان میدهد که میتواند به انديشة
سياسی و اهداف آرامانگرايانة شاعر ،رنگ و بوی خاص ملیگرايانه ببخشد.

دنقل در قصيدهای با عنوان «العشاء األخير» از مجموعه شعر البکاء بين يدی
زرقاء اليمامه ،تمايل زيادی به نمودهای رفتاری و انرژی قدرتمند روانی
اسطورههای وطنی اوزيرس 1و ايزيس ،2از اسطورههای برجستة مصر باستان ،نشان
2. Isis

1. Osiris
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میدهد .اوزيرس ايزد زندگی پس از مرگ و نماد مفهومی زندگی دوباره و
جاودانگی است .درواقع ،ارواح قبل از اينکه بتوانند در جهان ديگر زندگی کنند،
بايد از اوزيرس بگذرند و تنها او میتواند جاودانگی ببخشد .مهمترين مفاهيم اين
اسطوره مرگی است که به دنبال آن ،زندگی و رستاخيزی نهفته است .ايزيس،
همسر وی ،نيز در زندهشدن دوبارة او نقش مهمّی دارد( .روزنبرگ  )59 :1955شاعر
«خود و انسانهای بيدار معاصر را اوزيريسی معرفی میکند که حاضر به فداکردن
جان خود هستند ،به اين اميد که جامعة عربی احياء شود و دوباره شکوه و رونق
خود را بهدست آورد .زندگی دوبارة اوزيريس منوط به ياری و وفاداری کسانی
مانند ايزيس است که سعی میکنند اعضای قوم خود را که زير پای غاصبان
لگدمال شده است ،جمع کنند و به آن جانی دوباره بخشند( ».فتحیدهکردی و قوامی

 )95 :1991او با شناخت کامل از ميراث مفهومی کهن و انرژی قدرتمند موجود در
آنها ،ميزان تأثيرپذيری و شدّت عملکرد روانی خود را اينگونه نشان میدهد و از
خود و انسانهای مبارز و بيدار و قهرمانصفت امروزی انتظار دارد که اوزيرسوار
جامعة بهخوابرفته و مرگگرای عرب را دوباره زنده کنند و به سوی پايداری،
مقاومت ،بيداری و پويايی سوق دهند و خود نيز جاودانگی پس از مرگ يابند.
«ـ  ...أنا «اوزوريس» صافَحتُ القَمَر  /کنتُ ضَيفاً و مُضيفاً فی الوَليمَه  /حينَ
أجلستُ لِرأسِ المائده  /و احاطَ الحَرَسُ األسوَدُ بی  /فتطلعت الی وجه أخی/
فتغاضيت عينهُ  ...مرتعده! /أنا اوزوريس ،واسيتُ القمر /و تصفحتُ الوجوه /و
تنبأتُ بما کان و سوف يکون؟» (دنقل 166 :1956ـ )162

(ترجمه :من اوزيريس هستم ،با ماه دست دادم /در مهمانی هم مهمان بودم و
هم ميزبان /هنگامیکه باالی سفره نشستم /و سربازان سياه مرا احاطه کردند /به
صورت برادرم چشم دوختم /چشمش درحالیکه مضطرب بود ،پايين افتاد! /من
اوزيرس هستم ،به ماه دلداری دادم /و به چهرهها با دقّت نگاه کردم /و از گذشته
خبر دادم و در آينده چه اتفاقی خواهد افتاد؟)
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مفاهيم انتزاعی ،شهودی و رمزگرای اسطورهای در شعر دنقل نشان از روحية
اعتراضآميز و ميهنپرستی و شدّت تأثيرپذيری او دارد .وی با زدن نقاب شخصيّت
اسطورهای مسيح (ع) بر چهره در قصيدهای با عنوان «العشاء» از قصايد متفرقه ،پيوندی
متضاد ميان خود و ناماليمات و ناکامیهای جامعه بهوجود میآورد.
« قَصَدتُهُم فی مَوعِد العِشاء /تطلعوا لی بُرهَه /،و لم يَردّ واحدٌ منهُم تَحيهَ المَساء! /
 ...و عادتِ األيدی تُراوحُ المَالعقَ الصَغيره  /فی طَبَقِ الحِساء  ... /نَظَرتُ فی
الوِعاء / :هَتَفتُ« :و يَحکُم  ...دمی  /هذا دمی  ...فانتبهوا»  ... /لَم يأبهوا!  /و ظلّت
األيدی تُراوحُ المَالعِقَ الصَغيره /و ظلّت الشفاهُ تَلعقُ الدماء!» (دنقل  359 :1956ـ
)355

(ترجمه :شبهنگام به ديدار آنها رفتم /مدتی به من نگريستند /کسی از آنها
سالم شامگاه را پاسخ نداد! ... /و بار ديگر دستها شروع به چرخاندن قاشقهای
کوچک /در کاسة سوپ نمودند ... /به داخل ظرفها نگاه کردم /فرياد زدم« :وای
بر شما ...خون من /اين خون من است  ...پس بهوش باشيد» ... /اهمّيّتی ندادند!/
و دستها همچنان قاشقهای کوچک را میچرخاندند /و دهانها نيز خونها را
میليسيدند!)
شاعر در اين سروده با گريز به ناخودآگاه جمعی و درنظرگرفتن ماهيّت مفهومی
و انرژیزايی اسطورة مسيح(ع) ،درصدد است عملکرد روانی و اعتراضی خود را در
جامعة پرتنش و يخزدة معاصر عرب نشان دهد .او با تأثيرپذيری فراوان از انرژی
روانی و کنشهای رفتاری اسطوره ،مسيحوار بهدنبال زندهنمودن انسانهای مرده و
غفلتزدة سرزمين خود است تا جانی دوباره به آنان ببخشد و آرمانخواهی ،بيداری
و جاودانگی را که نمود رفتاری مسيح است ،سرلوحة مبارزان سرکش و ناآرام جهان
امروزی عرب نمايد.
دنقل برای عمقبخشی بيشتر اليههای معنادار انديشههای سياسی و اجتماعی
روزگار خود ،از اسطورة خستگیناپذير يونانی؛ يعنی سیزيف نيز بهرهها میبرد .سيزيف
«در بستر شعر وی کامالً آزاد ترسيم شده و اين کوشش بیثمر نه متعلّق به او ،که
متعلّق به انسانهای بردهصفت میباشد!» (نجفی ايوکی  )31 :1991و مظهری از «رنج و
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عذاب بشری و نمادی از عجز انسان در برابر ارادهای است که بر او حاکم شده است.
عذاب و رنجی که به باور إمل دنقل هماکنون نيز فرزندان بردگان جامعه ،ناگزير به
حمل آن میباشند( ».سليمی و چقازردی  )59 :1955شاعر در سرودة «کلمات سبارتکوس
االخيره» از دفتر شعری البکاء بين يدی زرقاء اليمامه ،از چهرة سنّتی سيزيف
آشنايیزدايی میکند و قصد دارد شدّت انرژی روانی سيزيف را بهعنوان قهرمانی
معترض ،وطنپرست و خستگیناپذير و ميزان تإثيرپذيری خود را از آن انرژی روانی
موجود در اسطوره ،در برابر چالشهای جامعة نابهسامان و آشفته ،اينچنين نشان دهد:
«سيزيفُ لَم تَعُد علَی أکتافِه الصَّخرَه /يَحملُّها الَّذيِنَ يُولَدونَ فِی مَخَادعِ الرَّقيق
 /و البحرُ  ...کَالصَّحراءِ  ...ال يَروی العَطَش  /ألنَّ مَن يَقُولُ «ال» اليَرتَوِی إالّ مِنَ
الدُّمُوع! ... /فلترفعوا عيونکم للثائر المشنوق /فسوف تنتهون مثله  ...غداً!» (دنقل
)111 :1956

(ترجمه :سيزيف ديگر بر دوشش آن تختهسنگ نيست /کسانی که در گهوارة
بردگان بهدنيا میآيند ،محکوم به حملِ آن هستند /دريا  ...همچون صحرا  ...تشنه است
و عطش را برطرف نمیکند /چون کسی که «نه» میگويد ،جز از اشک سيراب
نمیشود ... /پس چشمان خود را برای انقالبی آويخته بلند کنيد /شما مانند او به پايان
می رسيد  ...فردا!)
اسطورة حام ،پسر حضرت نوح(ع) نيز از ديگر چهرههای باستانی است که دنقل
برای بازگونمودن روحية سرکشی و ميهنپرستی خود ،در شعرش وارد مینمايد و
بهنوعی تناقضگويی و وارونگی مفهومی روی میآورد .وی ميزان تأثيرپذيری
روانی و رفتاری خود از اين چهرة سرکشِ منفی ،اما وطنپرست و عدالتخواه را

در قصيدهای با عنوان «مقابله خاصهٌ مع أبننوح» از مجموعه شعر اوراق الغرفه (،)5
به خوبی نشان میدهد .او با دريافت انرژی قدرتمند روانی و کنش رفتاری حام،
سوارنشدن فرزند ناخلف نوح بر کشتی و عصيان در برابر خواستة پدر را رفتاری
مثبت میداند و معتقد است که «پسر نوح با غرق شدن ،هالک نشد ،بلکه به
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آرامشی جاودان در ميهن خود رسيد که شاعر اين روحية پايداری و مقاومت و
ماندن در وطن را میستايد( ».سليمی و چقازردی )53 :1955
« ...جاء طوفانُ نوح! /المدينه تغرقُ شيئاً  ...فشيئاً  /...جاء طوفان نوحٌ /ما هم الجبناءُ
يفرُّون نحو السفينه /اينما کنتُ  /...کان شبابُ المدينه /يلجمون جوادَ المياه الجموح /...
عَلِّهَمُ ينفذونَ  ...الوطن! /صاح بی سيدُ الفلکِ ـ قبل حلولِ السکينه« /:انجُ من بلدٍ  ...لم
تعد فيه ِروح!» /قلتُ /:طوبی لِمن طعموا خبزه  /...فی الزمان الحسن /و أداروا له
الظهرَ /يوم المحن! /و لنا المجد ـ نحن الذين وقفنا( /و قد طمس اهلل أسماءنا) /نتحدی
الدمار  /...نأبی الفرارَ  /...و نأبی النزوح /کان قلبی الّذی نسجته الجروح /کان قلبی
الّذی لعنته الشروح /يرقد ـ األن ـ فوق بقايا المدينه /ورده من عطن /هادثاً  /...بعد أن
قال «ال» للسفينه  /...و أحب الوطن!» (دنقل 996 :1956ـ )999

(ترجمه... :طوفان نوح آمد! /شهر کمکم غرق میشود /...طوفان نوح آمد /و اين
ترسوياناند که سوی کشتی نوح فرار میکنند /آن لحظه من بودم /و جوانان شهر /که
بر ماديان چموش موجها افسار مینهند  /...شايد بتوانند وطنشان را از غرقشدن نجات
دهند /ناگاه ناخدای کشتی ـ پيش از آرامش ،صدايم زد /خودت را از شهری که هيچ
روحی در آن نيست ،نجات بده /گفتم /:خوشا به حال آنکه نانش را /در زمان فراوانی
خورد /و پشت کردند به او /در زمان سختی! /و سربلندی از آنِ ماست که ايستاديم (و
خداوند ناممان را پاک کرد) /و در مقابل ويرانگری خواهيم ايستاد /فرار نخواهيم کرد/
و پناه نخواهيم گرفت /آنگاه دلم که زخمها آن را بافته بودند /و قلبی که کالبدم بر آن
لعنت فرستاده /بر بقايای شهر آرام خواهد گرفت /چون گُلی بر آغل /آرام  /...بعد از
آنکه به کشتی «نه» گفت /و به وطنش عشق ورزيد).
اسپارتاکوس

)9(1

قهرمان باستانی رومی نيز از ديگر چهرههای اسطورهای

غيروطنی که با اهداف سياسی و اجتماعی إمل دنقل و روحية مبارزهجويانه و
سازشناپذير او همسوست .در سرودة «کلمات سبارتکوس األخيره» نيز با نوعی
تناقضگويی و وارونگی شخصيّت شاعر روبرو میشويم .او برای نشاندادن اوج
1. Spartacus
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تأثيرپذيری روانی و رفتاری و رسيدن به انديشههای سياسی و اهداف آرمانی خود
در برابر ناماليمات عصيانگرايانة جامعة پرتنش عرب ،اسپارتاکوسوار ،سرکشی،
سازشناپذيری و وطنپرستی را سرلوحة انديشه و رفتار خود و ديگر مبارزان
همعصرش مینمايد و اينگونه خواستار شورش در برابر بردگی میشود .شاعر با
نوعی تناقض و تضاد ،سرکشی و طغيان اسپارتاکوس را به سرپيچی شيطان مانند
میکند و روح هميشه دردآور اسطوره را میستايد:
«المجد للشيطان  ...معبود الرياح /من قال (ال) فی وجه من قالوا (نعم) /من
علّم االنسان تمزيق العدم /من قال (ال) فلَم يَمت؛ /و ظلِّ روحاً أبديه األلم!» (دنقل
)96 :1956

(ترجمه :عظمت و بزرگی از آنِ شيطان  ...معبود بادهاست /کسی که در برابر تمام
کسانی که گفتند :آری ،گفت :نه /کسی که به انسان ،ويرانکردن عدم را آوخت /کسی
که گفت :نه و سرپيچی کرد /و پيوسته روحی هميشه دردآور شد).
دنقل با نگاهی عميق و روانشناختی به ماهيّت مفهومی و انتزاعی شخصيّتهای
اسطورهای ،جهان هستی پيرامون خويش را میکاود و باورهايی را جستوجو
مینمايد که بهصورت انرژی و نيرويی نهفته در ژرفترين اليههای ناخودآگاه جمعی
قوم خود و ديگر ملل قرار دارند .وی با انعکاس نقش مبارزهجويی ،وطنپرستی و
اعتراضی خود در جامعه و ميزان تأثيرپذيری از انرژی متضاد توليدشده در اسطورهها،
شدّت کاربرد انرژی روانی و ماهيّت مفهومی و انتزاعی آنان را در هيئت قهرمانانی
مبارز ،سرکش و ميهنپرست قرار میدهد که که برای نجات نبض وطن ،جان فدا
میکنند و بقاء و پايستگی جاودانه میيابند.

نتیجه
احمد شاملو و إمل دنقل از شاعران نوپرداز معاصر ايرانی و مصری و دارای روحيهای
معترض ،مبارزهجو و وطنپرست که با انگيزهای مشترک برای مقابلة اعتراضی با
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ناماليمات سياسی و اجتماعی جامعة خود ،از شخصيّتهای اسطورهای وطنی و
غيروطنی و انعکاس فرهنگ گذشته در آثار خود ،بهرههای فراوانی میبرند .آنان عالوه
بر نشاندادن وجه درونی و بينش وسيع خويش دربارة جهان هستی ،زندگی آرمانی و
آفرينش انسان ،توانستند براساس اصل تضاد يونگ و نظريههای فيزيکیِ بقای انرژی،
برای بيان ميزان تأثيرپذيری روانی و جاودانگی مفهومی قهرمانان خلقشدة خود ،از
ژرفترين اليههای معنادار مفاهيم انتزاعی و رمزگرای اسطورهها بهره گيرند .آنان در
برابر عواملی از جمله گرايشهای مختلف و متضاد رفتاری در جامعه ،استبداد ،خفقان،
قهرمانکُشی و ايجاد حس ميهنپرستی ،مبارزهجويی ،ايثار و سازشناپذيری در برابر
ناماليمات سياسی و اجتماعی ،دست به خلق اسطورههای نو و پويا با ويژگی
انسانهای کامل و قهرمانانی سرکش ،مبارز و وطنپرست ،زدند تا نشان دهند قهرمانان
و مبارزان وطنخواه امروزی با ياریگرفتن از انرژی پايستة قهرمانان اسطورهای،
همواره زنده و جاودانهاند .در واقع ،اين دو شاعر ،با اشاره به اصل مهم رشد و
شکوفايی شخصيّت (اصل تضاد) ،خود را در برابر گرايشهای متضاد رفتاری و
تنشهای سياسی جامعه ،دچار کشمکش و فشار روانی میبينند و خويش را وادار
میسازند که برای از بينبردن آن تقابلها و تضادها به فعاليت بپردازند؛ در نتيجه با
خلق اسطورههای نو و دريافت انرژی قدرتمندِ اسطورههای کهن ،نه تنها شدّت
عملکرد خود را در برابر تنشها و کشمکشها نشان میدهند ،بلکه به سوی ترقّی و
کمال نيز پيش میروند .آنان با روحية اعتراضی و مبارزهجويانه ،در پی کشف انرژی
قویِ نهفته در اسطورههای کهن سرزمين خود و ديگر ملل برمیخيزند و آن را در
قالب اسطورههای خلقشدة امروزیِ ضعيفتر میريزند؛ يعنی انرژی روانی اسطورهها
را از شکلی به شکل ديگر و از جايی به جای ديگر منتقل میکنند و براين اساس،
پايستگی و بقای انرژی روانی اسطورههای خود را جاودانه مینمايند .درواقع ،اين
شاعران با کمک وجه اعتراضی و سياسی روحية خود ،هم انرژی روانی قدرتمند
اسطورههای کهن را به اسطورههای نو منتقل میکنند و هم شدّت تأثيرپذيری خود را
از انرژی روانی اسطورهها در برابر جامعة پرتنش روزگار خويش ،در عملکردهای
رفتاری و کنشهای روانی ،نشان میدهند و با شدّت آن انرژی ،تناسب برقرار میکنند.
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بنابراين ،شاملو و دنقل برای بيداری ،آگاهیبخشيدن و پويايی جامعة پرتنش خود،
تالش بسياری میکنند .اين دو شاعرِ معترض و ملیگرا با گزينش شخصيّتهای
اسطورهای کهن (مثبت يا منفی) ،ماهيّت کيهانی و مينوی اسطورهها را با شدّت کاربرد
ماهيّتی و انرژیزايی آنها ،به جهان مادّی پيوند میزنند .آنان با ايجاد پيوندی نقابين ميان
سرشت خود و جامعة پرتالطم معاصر ،اين امکان را برای خود فراهم میآورند که با
نقش نقابين و رمزگونهای که در جامعه ايفا میکنند ،رابطهای متقابل و متضاد با دنيای
پيرامون خود برقرار نمايند .گويا شاملو و دنقل با اعتقاد به اصل تضاد يونگ و شدّت
عملکرد روانی خود ،در پی تقويت روحية مبارزهجويی و تثبيت و جاودانهنمودن
انرژی روانی در اسطورههای پويا و معنادار خويش هستند .درنهايت میتوان گفت که
آنچه اين دو شاعر را به هم نزديک میکند و باعث میشود شخصيّتهای اسطورهای با
مفاهيم خاص مبارزهجويی و ملیگرايانه در سرودههايشان بهکار ببرند ،روحية
اعتراضآميز ،مبارزهجو ،ميهنپرست و سازشناپذير آنان در برابر رويدادهای سياسی و
اجتماعی جامعة پيرامونشان است.

پینوشت
( )1از نظر زيگموند فرويد ،ليبيدو (زيستمايه) عاملی غريزی و انرژی روانی ـ جنسی است .منبع آن
اروس يعنی مجموع غرايز زندگی است .ليبيدو با مرگ میجنگد و سعی میکند انسان را در هر زمينه به
پيروزی برساند .اين نيرو را شهوت نيز مینامند .ليبيدو بيش از هرچيز معنای جنسی دارد ( ...ساعتچی
)531 :1999
( )5براساس اصل اضداد هر جنبهای از روان ضدّ خود را دارد و اين ضدّيت انرژی روانی توليد میکند.
( )9براساس اصل همارزی انرژی هرگز در شخصيّت از بين نمیرود ،بلکه از جايی به جايی ديگر
میروند.
( )3اصل انتروپی (افت) نيز میگويد که در شخصيّت گرايش به آرامش و تعادل وجود دارد.
( )2نگرش برونگرا از بيرون برانگيخته میشود و با عوامل بيرونی هدايت میشود.
( )6نگرش درونگرا از درون برانگيخته میشود و با عوامل درونی و ذهنی رهنمون میشود.
( )6پرسونا برگرفته از واژة پرسونای التينی است که به نقاب بازيگران پانتوميم اتروسکی اطالق
میشد.
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( )5ر.ک .عبدالسالم 1993م.
( )9اسپارتاکوس ،بردة رومی و رهبر انقالب ضدّ بردهداری است .وی بهدنبال ظلم و ستمی که
بر بردگان روم باستان وارد میشد ،در سال  69ق.م .رهبری قيام گستردهای را بر ضدّ بردهداری
بهعهده گرفت که سرانجام در نبردی سهمگين توسط سپاهيان روم شکست میخورد و کشته
میشود.
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