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 چكيده

مـورد  هاي گوناگون همواره به انگيزهاز ميان عناصر تلميحي شعر فارسي، مضامين آيين مسيحيت 
عناصر و مضامين چشـمگير اسـت و    در شعر معاصر فارسي نيز كاربرد اين .است توجه شاعران بوده

اين شـاعر بـه   . است استفاده كردهبيش از ديگران از آنها شاملو با كاربردي ديگرگون  احمد جملهاز
مطالعـة   ،)اي تاريخي و اسـطوره  ،نثر دينيويژه متون به( عميق و پيگير متون گذشته سبب مطالعة

بـا خـانم آيـدا     ازدواجاسالمي و نيز آشنايي و  فرا - ايراني   نگاه متكثر فرا ،آثار ادبي جهان مسيحيت
شـعر مهـم و    25در  وها و مسائل مسيحيت پيدا كـرد  سركيسيان، انس و آشنايي عميقي با آموزه

شاملو از اين موضوعات، عمـدتاً مطـابق    هايدهاستفا. د به طرح اين موضوعات پرداختشاخص خو
و مضامين تاريخي و ديني مسيحيت بـه   اتاست از تلميح كوشيده او. متون و منابع مسيحي است

سـاخت   از سوي ديگر، توجه به اين عناصر و موضـوعات در . آمد و نمادين استفاده كندزاي روگونه
ثير أاي و اجتماعي شـعر او تـ   اسطوره ،خيتاري ،واژگان و بافت جمالت و گسترش ظرفيت فرهنگي

  . است بسيار داشته
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  مقدمه - 1
ل مربوط به آيـين  ئو مسا) ع(ويژه شعر، پرداختن به مسيح  به  در ادبيات كالسيك فارسي،

   طرف توجـه بسـياري از شـاعران    تفاسير،و  روايات ،طور عمده متأثر از قرآن به ،مسيحيت
است؛ بـه همـين سـبب     بوده - سعدي و حافظ ،نظامي ،از ناصرخسرو و سنايي تا خاقاني - 

انـد  تلميحات اسالمي محسوب كـرده  ها را جزءها و تأثيرپذيريبعضي محققان، اين اشاره
ر ترسـايي بـه   چـون خاقـاني در نقـل عناصـ     يگفتني است كه شاعران. )25: 1366شميسا، (

رسد كـه نقـش   و چنين به نظر مي )1(انداناجيل و روايات شرقي مسيحيت هم نظر داشته
به داليـل  بيلقاني، چون نظامي و فلكي و مجير  ،اين شاعر و دو سه شاعر آذربايجاني ديگر

 در رواج تلميحات  نشين،هاي مسيحيجمله همجواري با سرزمينو ازهاي گوناگون و انگيزه
  .غيرقابل انكار استمسيحي 
 از حيث محتوا و مضمون و واژگـان پيامـدهاي   ،موضوعات مربوط به مسيحيت رسوخ

در   به معني پيرو دين مسـيح، » ترسا« ةعنوان نمونه واژبه  ؛بسياري در آثار شاعران داشت
يـل آن در يـك سـرزمين اسـالمي     ادبيات فارسي با توجه به ظرفيت نمادين و امكـان تأو 

زاهـد متنسـك دارد؛ گـاه     گاه صفت كسي است كه چهرةاين واژه  :فتي ياگونه معنچند
گـاه رمـزي از عشـق،    و   كسي است كه مظهر شرك و انكار نسبت به توحيد اسالم اسـت؛ 

ي به حدود شـريعت همـراه   قيد باشي است و وجودش با باده و بي زيبايي، مستي و خوش
  .)96: 1369ريان، آ(ترسا گاه رمز تجرد است   نيز در نزد صوفيه .است

 ةبـا وجـود تفـاوت در شـيو      عناصر ترسايي،  شاعران مهم معاصر نيز،برخي از در شعر 
بيشتر اين شاعران به صورت تلميح بـه ايـن عناصـر توجـه     . رنگ دارد كاربرد، حضوري پر

ها رنگي اجتماعي و روزآمد بـه خـود گرفتـه و    اين اشاره  ،از آنهااما در كار برخي   اند،كرده
ل مربــوط بــه او ئاي بــه شخصــيت مســيح و مســااعر نگــاهي نمــادين و گــاه اســطورهشــ

شاملو و معدودي از شعرهاي اخوان احمد چنين كاربردهايي را در شعر  ةنمون. است داشته
اخوان ثالـث در اسـتفاده از انـواع      )2(.دتوان ديمشيري ميفريدون كدكني و  شفيعيثالث، 

 غالبـاً او عناصـر ترسـايي در شـعر    كاربردهـاي   اما را دارد،تلميح در شعر معاصر مقام اول 
شاملو نگاهي تازه و فراتـر از تلمـيح صـرف     كهدرحاليكالسيك فارسي است،  شعرشبيه 
هاي اخوان ثالث از مضامين ترسايي، بيشتر مطابق متون و روايـات اسـالمي   استفاده .دارد
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از . مطابقـت دارد متـون غيراسـالمي    كه كاربردهاي شاملو عموماً با منابع واست، حال آن
هـاي سياسـي و   انديشـه  ترين ابزارها بـراي ارائـة   يكي از مهمجاكه تلميح سوي ديگر، ازآن
. نـك ( دارد او تنوع بسياري در شعر ود،ششمرده مي شاملو مصالح مهم شعر اجتماعي و از

تردگي و در خصوص تلميحات ترسايي نيـز ايـن گونـاگوني و گسـ     )36- 37: 1374محمدي، 
  .آيدآشكارا به چشم مي

اي  ويژه متون نثـر دينـي، تـاريخي و اسـطوره     مطالعة عميق و پيگير متون گذشته، به
هم به لحاظ زبان و شيوة  ،بر شعر شاملو) كتاب مقدسو  قرآن هاي تفسيرازجمله كتاب(

 ،تـر  نبه عبارت روش. هاي شعريمحتوا و مضموناز نظر است و هم بيان تأثير بسيار نهاده
كاربرد عناصر و مضامين ترسايي در شعر شاملو به پويايي و بالندگي صور خيـال در شـعر   

- بـه . اسـت  او كمك بسيار كرده و ظرفيت نمايشي برخي شعرهاي مهم او را ارتقا بخشيده

و مـرد مصـلوب    )755(ضـيافت   )3(،)612(عنوان مثال شاملو در شـعرهاي مـرگ ناصـري    
ة تاريخي و ديني موضوعات ترسايي، تصـاويري بـديع و مانـدگار    با استفاده از زمين ،)981(

همچنين استفاده از عناصر و مضامين ترسـايي موجـب تعميـق و گسـترش     . است آفريده
ها، رخـدادها  و   هاي فرهنگي و تاريخي شعر او گرديده و حتي از برخي شخصيتظرفيت
يهـوداي اسـخريوطي،   نظير عيسـي، مـريم، حواريـون،    (هاي مربوط به آيين مسيح مكان

نماد ساخته و گاه به برخي رنگـي  ...) مصلوب شدن، باغ جتسماني، تپة جلجتا، شام آخر و
عالوه بر اينها، شاملو در ساختن برخي واژگـان و تركيبـات تلميحـي    . است از اسطوره زده

ايـن دسـته از   ) سـطح نحـويِ  ( و نيـز در آهنـگ كـالم و بافـت جمـالت     ) سطح لغـوي (
عضــي متــون و موضــوعات مربــوط بــه آيــين مســيحيت يــاري و تــأثير  از ب ،شــعرهايش

دريافت درست ايـن دسـته از شـعرهاي شـاملو مسـتلزم مراجعـه بـه منـابع         . است گرفته
  . هاي پيروان آيين مسيحيت است و آگاهي از تلقي كتاب مقدسمسيحي و ازجمله 

  
  پژوهش ةنيپيش - 2

هايي نيز به مضامين و عناصر ترسـايي  ههاي مربوط به شعر شاملو، اشاردر برخي از نوشته
به كاركرد اسـاطير و  » تخيل«در مبحث ، سفر در مهدر كتاب پورنامداريان  .است آن شده
عنوان عناصر تصويرساز توجه نشان داده و در بحثي كوتـاه  ها و داستان پيامبران بهافسانه

در او  .)246: 1374ن، پورنامـداريا . نـك ( اسـت  به سرگذشت مسيح در شعر شاملو اشاره كـرده 
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 هـاي  آن را تمثيلي از واقعيت پرداخته و» مرگ ناصري«نيز به شعر » ايجاز و زبان«مبحث 
  ).340: همان( تواند در هر كجاي دنيا اتفاق بيفتدكه مي است اجتماعي برشمرده

مرگ «، تنها در توضيح شعر ؛ احمد شاملو1شعر زمان ما محمد حقوقي نيز در كتاب 
شعر صرفاً توصيف وضع و حالـت عيسـي   « :نويسداي به موضوع دارد و ميارهاش» ناصري

سـپس بـه   وي  ؛)320: 1380حقـوقي، ( »روداست، وقتي كه به طرف سرنوشت خـويش مـي  
البتـه او  . پردازدمي است بيان گذراي بندهاي شعر از منظر اتفاقاتي كه براي عيسي افتاده

 ةهايي به زمينـ هاي اخير كتاب خود اشارهدر چاپ ،پورنامداريان سفر در مه انتشارپس از 
 هم در كتاب )1374( محمدحسين محمدي. است كرده» مرگ ناصري« اجتماعي و نمادين

جملـه  از اشارات ترسايي شعر معاصر و از، بسياري فرهنگ تلميحات شعر معاصرسودمند 
ي او را نقـل  سوانح مهم زنـدگ » عيسي«ذيل مدخل  او. استاستخراج كرده شعر شاملو را
كـدكني   هايي نيز از شعر شاعران معاصر همچـون شـاملو، اخـوان و شـفيعي    كرده و نمونه

كتاب مزبور بسياري از واژگان و تركيبات تلميحيِ ترسايي در شعر  ،حالبا اين. است آورده
نفرت،  ها و تركيباتي همچون رشتة چرمباف، تماشاييان، انبانچةواژهندارد؛  بر شاملو را در

  . ...واريون، شبح مصلوب، سرِ خارآذين، مسيحِ مادر، مرد تلخ وح
نمودهاي اسـاطيري انبيـا و   «اي سودمند با عنوان مهدي خادمي كواليي نيز در مقاله

ضمن تبيين ارتباط و پيوستگي اسطوره با سرگذشت برخي  ،»گذاران در شعر شاملوآيين
ن و بررسي نمودهايي از حضور شـش تـن از   ها و پيوند شعر با اسطوره، به بياانبيا و آيين

مقالـه بـه    ةدر ادامـ  كـه  اسـت  در شعر شـاملو پرداختـه  ) ع( تا عيسي) ع( پيامبران از آدم
طـور  بـه  حاضـر در قياس بـا منـابع يادشـده، مقالـة      .ايماستفاده كرده آنتناسب بحث از 

نامـه شـاعري   مشخص و گسترده و با زبان آمار، به همة عناصر و مضامين ترسـايي در كار 
به ايـن مضـامين و عناصـر و تـأثير آنهـا بـر انديشـه و         شاملو شاملو و نيز، داليل رويكرد
  . استصورخيال شعر او پرداخته

  
  هاي رويكرد شاملو به مضامين ترسايي علل و سرچشمه - 3
  پذير سرگذشت مسيح ويلأابعاد شاعرانه و ت - 1- 3

ــههويــت و شخصــيت بعضــي از پيــامبران  داســتان و اســطوره قــرار  ز ابهــام،اي ادر هال
نظام اجباري تصويرات  اساطير جزء«از موجبات اين مطلب يكي آن است كه . است گرفته
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انـد و قداستشـان همچنـان    انـد كـه هرگـز هوشـيارانه آفريـده نشـده      و تصورات مـذهبي 
ـ تـوان گفـت يكـي از دال   بر اين بنياد مي. )118: 1386خادمي كواليي، ( »انكارناپذير است ل ئ

با افسانه و داسـتان و پـذيرفتن    گي آنل مسيحيت نيز، آميختئمندي شاملو به مساعالقه
بـه   كـه نتيجه يـافتن امكـان تأويـل و تفسـير و تمثيـل بيشـتر اسـت        گ اسطوره و دررن

گذشته از اين، شـايد شخصـيت   . افزايدشاعرانگي موضوع براي شاعري همچون شاملو مي
ثر بوده باشـد؛ تولـد او،   ؤدي بيشتر شاملو به اين موضوع ممن نيز در عالقه) ع(خود عيسي 
اش، يــاران او، تنهــايي، مظلوميــت و مــاجراي او و مــادرش، داســتان پيــامبريزنــدگي پر
اي از شگفتي رازآميز قرار دارند كه بـراي  همه در هاله ،مصلوب شدن يا نشدن او سرانجام

ملو از ميان همة پيـامبران،  شا«. است شاعر متعهد به انسان و اجتماع، مهم و پرجاذبه بوده
هاي عميق و انقالبي مطـرح  مسيح شهيد را با تمام ابعاد و جزئيات سرشار از مايه اسطورة

ظـاهر قطعـي    منفعل و تن به قضـاي بـه   راي ايجاد تحرك و خيزش در جامعةب كند ومي
 »ريمرگ ناص«ر او در شع] طور مثال به[ .كشدآفرين را فرياد ميداده، رستاخيزي بيداري

بـاوري،  شناسـي، آيـين  انديشي، هنر، مـردم ممتازي از اسطوره با ايجازي اعجازگونه، آميزة
   .)128: همان( »گذاردجويي را يكجا به نمايش ميستيزي و عدالتمندي، ستمرسالت

منـابع و متـون مسـيحي و    در استفاده از عناصر و مضامين ترسايي، شاملو بيشـتر از  
گاه به آن نيز پايبند نيست و به ميـل خـويش    تأثر است تا منابع اسالمي؛ اماماسرائيليات 

ــي   ــل م ــوعات را تأوي ــي موض ــدارد    برخ ــابقه ن ــز س ــيحي ني ــابع مس ــه در من ــد ك   . كن
بـا عناصـر    )918( صـله مـدايح بـي   از مجموعـة » مرد مصـلوب «در شعر و اونه عنوان نمبه

 شاملو به مسيحيت نگـاه خـاص   كه بايد توجه داشت ،رو از اين. است مسيحي چنين كرده
 تـوجهي نـدارد و  ديني دارد و گاه اساساً به اعتقادات پيروان آن دين نيـز  غير - تاريخيغير

شاملو خود در جـايي سرگذشـت مسـيح را اسـطوره     . هاي او عموماً شاعرانه استبرداشت
  :گويدچنين مي آن خواند و دربارةمي

شـود،  پسر خدا شمرده مي) به اعتقاد مسيحيان البته(مسيح اين است كه مسيح  اهميت اسطورة
آيـد بـه زمـين،    اي از خدا از آسمان ميآيد به زمين؛ پارهاين الوهيت مي. يعني بخشي از الوهيت

در تحليـل فلسـفي   ... كندآن هم در هيأت يك انسان خاكي با انسان و به خاطر انسان تالش مي
رسيم كه انسان و خدا به خاطر يكـديگر درد  زيبا مي مسيح به اين استنباط بسيار بسيار اسطورة

  ).380: 1381شاملو، (شوند كنند و سرانجام به خاطر يكديگر فدا ميكشند، تحمل شكنجه ميمي
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  ملي و متكثر شاملونگاه فرا - 2- 3
برخي شاعران و  نويسندگان غـرب   آثار مطالعة باآثار ادبي جهان  ه ازشاملو با شناختي ك

انديشـد؛ انسـان و   نگرد و ميايراني به انسان و جهان مي  با نگاهي فرا است،هبه دست آورد
جهـانِ شـاملو    .خـاكي وجـود داشـته باشـد     ةجهاني كه ممكن است در هر جاي اين كـر 
هاي او نيز محـدود و  بنابراين دردها و نگراني ،محدوديت جغرافيايي و قومي و ديني ندارد

ست و اساساً شـاملو  نگـاهي متكثـر بـه انسـان و      منحصر به سرزمين و فرهنگي خاص ني
تـوان گفـت گـاه    حتي مـي . جهان طرف توجه است نگرش او همة ةدر گستر. جهان دارد

بـيش از حـد انتظـار از     ،نشود» نگاه محدود به انسان و جهان«براي اينكه متهم به وصف 
فاصـله  گوينـد،   اش مـي فرهنگ بومي و سرزميني خويش به نفـع آنچـه فرهنـگ جهـاني    

و ) آمريكـايي  و عمـدتاً اروپـايي و  (ايرانـي  توجه او بـه اشـخاص و مضـامين غير    .گيرد مي
تا حدود بسياري از همين رويكـرد  ) مشخصاً عناصر ترسايي(اسالمي ل غيرئمفاهيم و مسا
 ةبه دليـل سـيطر   - تكه در نظر و باور او، مسيحي رسدنظر ميحتي به. است او ناشي شده

تـر از ديگـر   ديـن غالـب و جهـاني    - زنظامي پيروانش بر جهانِ امرو سياسي و اقتصادي و
ل مربـوط بـه آن، مخاطبـان    ئشده و توجه به اين دين و اشخاص و مسااديان پنداشته مي

  .گيردهاي گوناگون را در بر ميها و اقوام و فرهنگبسياري از نژادها و زبان
  
  سركيسيان آشنايي و ازدواج با آيدا - 3- 3
در عالقـة   ،)1341سال (شاملو با بانوي ارمني، آيدا سركيسيان  ازدواجشنايي و گمان آبي

هاي بسـياري در شـعر و    اين ادعا را نشانه. است ل دين مسيح تأثير بسيار داشتهئمسا او به
شاملو به آيدا و نقش شـگفت ايـن زن    ةاساس آن بر عالقكه كند زندگي شاملو تأييد مي

  :ستاوق شاعري در زندگي و توفي
لبخنـد  / آيـدا  / كنـد  كاه حكايتي مي از اندوهي جان/ هر شيار / كه بر آن / زندگاني من  برچهرة

   .)513(آمرزشي است 
  ).477(ام كند كه منبرخيِ محكومي مي/ عدالت گاه بيدر اين قربان/ اش را كه نان و رخت/ زني 

 اوتر شدن به  نزديك شاملو از سر عشق و ارادت به معشوق خويش، از هر امكاني براي
 لئمسـا  ةورود گسترده به حوز - خواسته يا ناخواسته - برد و در اين راه، يك كار او بهره مي

 هـاي نگرانـي  بـراي بيـان   شاملو با استفاده از اين مضامين. و مضامين دين مسيح است
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عشـق  (ميان عشق خانگي و كامالً شخصـي بـا دنيـاي جمعـي و بيرونـي       ،اجتماعي خود
شـود، زيبـا و   مـي ي مسيح مـادر او گونه است كه آيدا براي  زند و اينپيوند مي) اجتماعي

كه گويي شاعر از ؛ چناناست كلي دگرگون كرده دهنده كه دنياي شاعر را بهپاك و آرامش
  :بيندگويد و با چشم او ميدهان او مي

بـا چنـگ   / جانـت  دريـغ  از مهربـاني بـي  !/ اي مسيح مادر، اي خورشـيد / افكندهنغمه در نغمه در
آبشـاري در  / سـاري در دل و  چشـمه  /غم نان اگر بگـذارد / توانم كردسرودها مي/ ناپذير تو تمامي
غـم نـان   / توانم كـرد ها ميقصه/ از انساني كه تويي/ يي در پيراهن،فرشته/ آفتابي در نگاه و/ كف

   .)548( اگر بگذارد
/ من و تو يكـي ديـدگانيم  / سرودي خواناست  تربه زيبا/ كه با همه آوازش/ نيم من و تو يكي دها
  .)458( سازدتر مي تازه/ در منظر خويش/ كه دنيا را هر دم

هاي آشكاري به تأثير آيدا بر شاعري خـود  افزون برآنكه شاملو در شعرهاي خود اشاره
هاي تأثير شگرف آيـدا در زنـدگي و شـعر شـاملو، دو     از ديگر نشانه ،)511و  467. نك(دارد 
و  )1343( آيـدا در آينـه  :  اسـت  شعري است كه شاعر به نام او سروده و منتشر كرده دفتر
نخسـت اينكـه    :اين دو دفتر دو ويژگي مهم دارنـد  .)1344( درخت و خنجر و خاطره: آيدا

در ايـن دو مجموعـه    -  اگـر نگـويم بيشـترين آنهـا     -  وهاي شاملبرخي از بهترين عاشقانه
شعر شـاملو  » بانوي غزل«دو مجموعه است كه بايد آيدا را  به گواهي همينو  )4(است آمده

 ،همسري بـه ايـن زيبـايي و روشـني     -  كه هيچ زنچرا ،خواند» بانوي شعر معاصر شاه«و 
 وجـود  ،ويژگـي دوم ايـن دو دفتـر   . اسـت  كم در شعر معاصر فارسي، توصيف نشـده  دست

جـدول   .نـك (ر است شاعهاي ديگر مجموعهيي در قياس با بسامد عناصر و مضامين ترساپر
تـرين   و پيداسـت كـه يكـي از مهـم     )مقالـه  امين ترسايي شعر شاملو در ادامةبسامدي عناصر و مض

 اگر بپـذيريم كـه سـابقة    .آمد اوستهاي شاعر براي چنين كاري، آيدا و شايد خوشبهانه
، فقط حس كنجكاوي شاعر يا انگيـزش عـاطفي او را در رويكـرد بـه     خاقاني ترسايي مادر

ضامين ترسايي موجب گرديده، براي شاملو، ايـن مسـأله فراتـر از يـك انگيـزش صـرفاً       م
آيـدا بـراي شـاملو يـادآور شـاهد تـاريخي       . اسـت  عاطفي و برآوردن حس كنجكاوي بوده

را بـراي او   »رمسيح ماد« وجهيتعبير چندلذا  ،است) ع( عصمت و نجابت و زيبايي، مريم
  ).548( بردكار مي به
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ي هاي تأثير آيدا بر رويكرد ترسايي شاملو اين اسـت كـه پـس از آشـناي    هاز ديگر نشان
 اويادشده، پرداختن بـه مضـامين مسـيحي در شـعر      شاعر با اين زن و چاپ دو مجموعة

خود را بهه ميتبديل به يك روي طور كامـل در پيونـد بـا مسـيح      شود و او چند شعر مهم
ايـات مسـيحي و   تأمل بيشـتر در اناجيـل و رو  گويي زيستن با آيدا و مطالعه و  .سرايدمي

اي را در ارتباط با عناصـر ترسـايي بـه روي    تازه نگاه جهاني به مقولة شعر و انسان، پنجرة
كه درك و دريافتي تازه و گاه متضاد از اين عناصر را در قيـاس بـا    گشايد، چنانمي شاعر

  .كندشعر ديگر شاعران حاصل مي
  

  پذيري از آنأثيرروپا و تشعرآمريكا و ا ةترجم - 4- 3
تـأثيري اسـت كـه او از راه ترجمـه و      ،انس شاملو با مضامين ترسـايي  هايزمينهاز ديگر 

ويـژه شـعر شـاعراني كـه      ؛ بـه اسـت بازسرايي برخي شعرهاي اروپايي و آمريكايي پذيرفته
ايـن شـاعران    يكـي از  )5(.تمضامين ترسايي و عناصر مسـيحي در شعرشـان فـراوان اسـ    

پوست آمريكايي است كه مسـيح و  سياه مشهورترين شاعر ،)م1902- 1967(هيوز  لنگستون
. است اي خاص دارد و شاملو برخي شعرهاي او را ترجمه كردهمسيحيت در اشعار او جلوه

  : سرايدگونه مي اين» عيساي مسيح«در شعري به نام  هيوز
تـو از آن  / كـه بـدانم  بـي آن / بودماز اتفاق پيش گرفته راهي كه / مرگت به تو برخوردم روي جادة

بـر دوش  / گذشـتي و  /بر سر داشتي و به من نگـاه نكـردي  ي از خار خلنده احلقه/ ... / گذري مي
  . )66- 67: 1383شاملو، (محنت مرا  همة/ خود بردي

  : است سرايي كردهچنين باز رااز اين شاعر  يشعر ديگر شاملو    
دونـه تـو ايـاالت    خـدا مـي  / !هاو پوسش مث ما سياه باشهرده اگه مسيح برگ/ راسي مكافاتيه راس

چي هـم كـه   هر/ چون سياها/ ون نماز بخونه،نتونه توش/ چن تا كليسا هس كه اون/ متّحد آمريكا
  . )68: همان(ورودشون به اون كليساها قدغنه / مقدس باشن

محبـوب   و از شـاعران  شـاعر معـروف اسـپانيايي   ) م1899- 1936(فدريكو گارسيا لوركـا      
رسـي ترجمـه   بـار بـه فا   كساني است كه بسياري از آثارش را شاملو نخستين شاملو نيز از

  : گويدمي» شرقي ترانة«لوركا در . كرد
تاك پرستش شـهوات اسـت كـه بـه تابسـتان      / ... / نده يا مردهمسيح متجسد ز/ سنبله نان است

   .)334: همان( )6(دس بسازدتا از آن شراب مق/ دهدو كليسايش تعميد مي/ شودمنجمد مي
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شاعر معاصر آلماني نيز كه شـاملو بعضـي از اشـعارش را بـه     » مارگوت بيكل«در شعر     
  ).533- 534: همان. براي نمونه، نك( عناصر مسيحي حضور دارند است،فارسي برگردانده

 بسـيار شـاملو بـه اروپـا و آمريكـا،      راه نيسـت كـه سـفرهاي    بـي  يادآوري ايـن نكتـه  
ها و حضور در بعضي محافل نشست و برخاست با برخي چهره ،هاي شخصياندوزي تجربه

  .تواند بود هاها و نگرشبرخي از اين نگاه خود علّت و انگيزة ن،ادبي و هنري جها
  

  ويژه كتاب مقدس هعميق و پيگير متون نثر ديني ب ةمطالع - 5- 3
لعه و آشنايي با برخي تفاسير كهن اش، گذشته از مطا گرايانهشاملو به گواهي زبان باستان

رائيليات ايـن  و آگـاهي از اسـ   )قصـص قـرآن  و  كشف االسـرار ، تفسير طبرينظير ( قرآن
و ديگر منابع مربوط به ) عهد عتيق و عهد جديد(كتاب مقدس  فارسي ها، با ترجمة كتاب

 ليـد اين آشنايي بـه تأثيرپـذيري و حتـي تق    .است خوبي آشنايي داشته آيين مسيح نيز به
جملـه  است كه در چند شعر او و از كتاب مقدس منجر شده شاملو از زبان و فضاي ترجمة

و تبـاهي آغـاز   « و شـعر  آيدا در آينـه  در مجموعة» هاي خاموشيانگيزه« و» ميالد«شعر 
در » postumus«هايي از شـعر  و قسمت درخت، خنجر و خاطره ؛آيدا در مجموعة» يافت

عـالوه بــر   .)325: 1374پورنامـداريان،  ( الً محسـوس اسـت  كـام  ققنـوس در بـاران   مجموعـة 
از دفتـر   »مـرگ ناصـري  « ،صـله  مدايح بياز دفتر  »مرد مصلوب«شعر  ،شعرهاي يادشده
دهنـد  خوبي نشان مـي  به آيدا؛ درخت و خنجر و خاطرهاز دفتر  »لوح«و  ققنوس در باران

مطابق متون  -  مسيحيت ل آيينئكه شاملو تا چه ميزان از دقايق برخي موضوعات و مسا
  . است آگاهي داشته - پيروان اين دين و باورهاي

  
  شاملو از مضامين و عناصر ترسايي ةهاي استفادگونه - 4

نگاه اجتماعي و انتقادي شاملو به جهان و انسان و روابط انساني روزگـار خـويش موجـب    
 هـاي حـوزة  يتو شخصـ عناصـر   ،هاي عمومـاً نمـادين از مضـامين   است تا با استفاده شده

 پـيش از پـرداختن بـه منـابع و     .زماني كـردن آنهـا بپـردازد   مسيحيت به بازآفريني و اين
برخي موارد مربوط به سرگذشت مسـيح را كـه    ،هامستندات تاريخي و ديني اين استفاده

دهـيم تـا سـمت و    و ديگر منابع مسيحي مورد اختالف است نشان مـي  انجيلو  قرآندر 
  .تر شودملو از اين موضوعات روشنهاي شاسوي استفاده
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  درخصوص مسيح  انجيل  با قرآنبرخي از موارد اختالف  - 1- 4
جـز   كـه ملو از مضامين ترسايي بيشتر مطابق روايات و منابع مسـيحي اسـت   استفادة شا

فارسـي سـابقه    ةيك از شاعران گذشـت  هيچ ن هم نه به گستردگي شاملو، دربارةآ ،خاقاني
كـار بـرده،    ل مسـيحيت را در شـعر خـويش بـه    ئفراوانـي مسـا  لو بـه ازآنجاكه شام .ندارد

  .اهميت دارد او شناختي شعر سبك ل انديشگي وئبازشناخت موارد اختالفي به لحاظ مسا
انجيـل  امـا در   ،)23/مريم(است  زير درخت خرما ذكر شده) ع(تولد عيسي قرآن در  - 

  ).7 ةانجيل لوقا، باب دوم، آي(در آخور 
گويد و بـه  در گهواره سخن مي) ع(عيسي  )29- 32 /و مريم 46 /عمران آل( نقرآ مطابق - 

هـاي چهارگانـه   انجيـل  ايـن مطلـب در  امـا   ،دهـد پاكي مادر و پيامبري خود گواهي مـي 
 .است نيامده

و  سـازد خدا از گل، تنديسي از مرغ مي ةبه اجاز) ع(عيسي  )49 /آل عمـران ( قرآندر  - 
ايـن مسـأله نيـز در    . شوداي ميگيرد و پرندهردگار جان ميبه اذن پرو كهدمد در آن مي

 .است هاي چهارگانه ذكر نشدهانجيل

خـدا   و بندة) ع(م پسر مري) ع(كند كه مسيح تصريح مي )75/ و مائده 29/ مريم( قرآن - 
به الوهيت مسيح هـم   انجيل اند، اما درست كه پيش از او نيز پيغمبراني آمدهو پيغمبر او
، 16متي، بـاب  (، هم از سوي شاگردان و حواريون )22و  27، آيات 15متي، باب (ردم از طرف م

عـالوه، مسـيح خـود را     بـه . شوداقرار مي )3 ة، آي21متي، باب (و هم از طرف خودش  )26 ةآي
  ).25 - 27، آيات 12متي، باب (داند پسر خدا نيز مي

يند ما مسيح را مصلوب كـرديم  گواست كه يهود مي ه آمد )157و 158/ نساء( قرآندر  -  
بلكه امر بر آنهـا مشـتبه    ،كه او را نه كشتند و نه به دار كشيدند در صورتي ،و او را كشتيم

رگانـه بـه مصـلوب    هـاي چها انجيلبرده شد، اما در  ]فلك چهارم[شد و مسيح به آسمان 
؛ 25 ، آيـة 15؛ مرقس، بـاب  35، آية 27متي، باب (است  جزئيات تصريح شده شدن مسيح با همة

  ).18 ، آية19؛ يوحنا، باب 32 - 43هاي ، آيه23لوقا، باب 
  

  شاملو از مضامين و عناصر ترسايي مطابق متون مسيحي  ةاستفاد - 2- 4
مضامين ترسايي اساساً با توجه به روايـات مسـيحي    هاي شاملو در حوزةواژگان و تركيب

به نقـل برخـي از    ،تر شدن بحثروشن براي ،، با اين حالاندكار گرفته و يا ساخته شده به
  .پردازيمهاي شاملو در استفاده از عناصر ترسايي با ذكر شواهد ميشيوه
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آزردن،  شاملو به محاكمه، مصلوب شـدن، : سرگذشت مسيح و سوانح و رخدادهاي آن - 1
شكنجه دادن و باالخره كشته شـدن مسـيح بـا همـان كيفيتـي كـه در منـابع مسـيحي         

خيانت يهوداي اسخريوطي در حق مسيح، خوردن شام آخر او بـا  (دارد است تصريح  آمده
جلجتـا، چـارميخ    ةحواريون در باغ جتسماني، تاج خار بر سرگذاشتن او، بـردنش بـه تپـ   

جزئيات فقـط   ا همةاصل اين ماجرا ب ،ر گفتيمشتكه پي چنان ....)كردن او، تازيانه زدنش و
ترين شاهد در اقتبـاس  كامل )612(» ناصريمرگ « شعر معروف. است در اسرائيليات آمده

در موارد ديگـري نيـز شـاملو    . شاملو از متون مسيحي درخصوص سرگذشت مسيح است
  :استچنين روايتي از سرگذشت مسيح ارائه كرده

مسـيحِ چـارميخ ابـديت يـك     / سرخ يك خون بپذيرد پايان كه در قافية/ شعر زندگي هر انسان و
/ سـرايند تـاريخ شـان را   به آهنگ طبلِ خون شان مـي / كه پا در زنجيرهايي و انسان/ تاريخ است

  ).65(اند گير يك دينحواريون جهان
سـان   بـه / هاي زندانم را به دوش كشمسنگ/ كه من بايد/ داندكه مي/ من چنينم، احمقم شايد - 

  ).50( ...فرزند مريم كه صليبش را
ميخ صـليب  / امآنك من/ امپيموده/ جتاجل دين قلةتا ب/ هايم را همهام آنكه سرگردانيآنك من - 

  . )441(... از كف دستان به دندان بركنده

 انجيـل  كـه چنـد بـار در   توان اشاره كـرد  عالوه بر اينها به رويدادهاي ديگري هم مي
 ،آنگـاه كـه مـريم    ،جمله شستن پاهاي عيسي و حواريون در هنگام خستگياز ،استآمده

كنـد و نيـز مسـيح در    شويد و با حوله خشك ميخواهر العازر، پاهاي مسيح خسته را مي
؛ )ذيـل مـريم   :1377هـاكس،   .نـك (شـويد  شام آخر و در باغ جتسماني پاهاي حواريون را مي

بـه ايـن دو   » مرثيه«شاملو در قسمتي از شعر . ... و ،ورود حواريون به بيت لحم همچنين
به تيره و تـار شـدن هـوا و    » مرگ ناصري«شاملو در شعر  ).392( است مطلب اشاره كرده

  : كندگرفتن خورشيد پس از مصلوب شدن عيسي اشاره مي
سـوگوارن بـه خـاك پشـته     / افتـاد  فـرو / بر آواز رو در خاموشي رحـم / به سنگيني/ آسمان كوتاه

   .)614(برآمد / به هم/ و خورشيد و ماه/ شدندبر
  : است نيز آمده انجيل متيدر 

  .)45، آية 27باب ( و از ساعت ششم تا ساعت نهم تاريكي تمام زمين را فروگرفت
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 ،»cristo Rey«صـورت   بـه  مسـيح  از »مرد مصـلوب «در شعر  شاملو :مسيح يپادشاه - 2
بنابـه  مطابق كتب عتيـق و  . )981( كندپادشاه يهود، مسيح پادشاه و شاه شاهان تعبير مي

بـه   ،بايد هنگام نشستن بـر تخـت  و  است هود، مسيح بودهباور يهوديان، هر پادشاه موعود ي
را آن ) ع(اسـرائيل عيسـي    البته بني .شدمي) مسيح(مالي  دست كاهن بزرگ زمان، روغن

  ).ذيل مسيح: 1365دهخدا، . نك( و مسيح موعود ندانستند و به مخالفت با او برخاستند پادشاه
 گمـان شـاملو تحـت    بـي   :وا و مضمونبا همان محت انجيل نقل برخي عبارات و جمالت - 3

تنهـا از  اين تأثير را نه«است و  بوده كتاب مقدسفارسي  تأثير زبان و حال و هواي ترجمة
هواي آن نيز در شـعرهاي   بلكه از نظر فضا و حال و ،فارسي كتاب مزبور ةنظر زبان ترجم

او تـأثير   ةاشقانكه در بعضي شعرها تأثير سفر تكوين و در شعرهاي عچنان ،بينيموي مي
ـ . )324: 1374پورنامـداريان،  ( »هاي سليمان امري آشكار اسـت غزل غزل زيـر كـه    ةدر نمون

اسـت، در سـاختار    ها و هميشـه لحظه در مجموعة» هاي خاموشيانگيزه« بخشي از شعر
فارسـي   ةها و نيز فضاي حاكم بـر شـعر، تقليـد از ترجمـ    نثرگونه و تكرار واو و تكرار فعل

  :كامالً مشهود است كتاب مقدس
به آفتاب كـه روي   و/ و بر زمين عريان نظاره كرد/ پس آدم ابوالبشر به پيرامن خويش نظاره كرد

و در خاموشـي در او نظـر   / هاي جفت خويش نظـر كـرد  و او در چشم/ ... پوشيد نظاره كرددرمي
  ). 432( ...كرد

انجيـل  رخي جمالت متن ب ،درخت و خنجر و خاطره ؛آيدااز دفتر » 5 ةشبان«در شعر 
و فرياد شهيدشان به هنگـامي كـه بـر صـليب نـاداني      ... «: گويدشاملو مي .استنقل شده

كه با خود چه / دانستنداي پدر، اينان را بيامرز، چرا كه خود نمي:/ شدندخلق مصلوب مي
يرا كـه  ز ،اي پدر اينها را بيامرز: عيسي گفت«: استدر انجيل  نيز آمده ؛)525(» !كنندمي
نيز عـالوه بـر محتـوا و    در چند شعر ). 34 ةلوقا، باب بيست و سه، آي(» كننددانند چه مينمي

گرايـي  وار است و اين مسأله بايد جدا از بحـث باسـتان  روايت شاملو انجيل مضمون، شيوة
جملـه در  از ؛هـاي زبـاني اسـت   گرايـي  باسـتان  چند خود نيز جزءشعر او بررسي شود، هر

 بـاغ آينـه  از دفتر » مرثيه« ،)578( درخت و خنجر و خاطره ا؛آيداز دفتر » حلو« هايشعر
ققنـوس   ةاز مجموع» مرگ ناصري«و  )981( صله يح بيمدااز دفتر » مرد مصلوب« ،)391(

 كنيم كه بـه نظـر مـا شـيوة    را نقل مي» مرد مصلوب« بخشي ازدر اينجا  ).612( در باران
  : است انجيلروايتش متأثر از 
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جراحات / بر مسمار/ اي زمينتر از سنگيناش سنگينجسم/ به خود آمد/ ديگر بار/ رد مصلوبم... 
ام يـاري / گذار از اين گذرگاه دردبه!/ بارم كن اي پدرام سبكسبك«:/ اش آويخته بوددستان زندة

بـه  / رد اومـرزِ د  در كهكشانِ بـي / خاطر و خواررنجيده/ و جاودانگي/ »!ام كنام كن ياريكن ياري
گـوارم مـن تـا    تو را در خود مي! ياوه منال«: كه/ كشانسر به كوه و اقيانوس كوفت نعره /شكايت

  ).920( »!...جاودانه شدن را به درد جويده شدن تاب آر/ من شوي
  

  شاملو از مضامين و عناصر ترسايي مطابق روايات اسالمي ةاستفاد - 3- 4
امين ترسـايي عمومـاً مطـابق متـون و روايـات      برداشت و روايت شـاملو از عناصـر و مضـ   
بـه روايـات مفسـران مسـلمان در      اوتوان گفـت  غيراسالمي است و تنها در يك مورد مي

مسـيح  «همسـرش را  » غزلـي در نتوانسـتن  «در شعر او  .است خصوص مسيح نظر داشته
و 157 /نسـاء (كند كه كمابيش يـادآور تعبيـر قـرآن     خطاب مي» خورشيد«و سپس » مادر
 )خورشـيد  ةخان(و نظر مفسران مسلمان در خصوص رفتن مسيح به آسمان چهارم  )158

 ،مسيح و خورشيد طبق روايات اسالمي و تلميحات سنتي شعر فارسـي  ةكه رابط چرااست، 
  :خانگي استو همنشيني هم ةرابط

چنـگ   بـا / اتدريـغ جـان   از مهربـاني بـي  !/ اي مسيح مادر، اي خورشيد/ افكندهنغمه در نغمه در
   ).548(غم نان اگر بگذارد / توانم كردسرودها مي/ ناپذير توتمامي

كـه   اسـت اي با آيدا همراه كردهرا به گونه» خورشيد«نيز » 10 شبانة«شاملو در شعر 
  : باشدتواند از راه تبادر و تناسب مطابق منابع اسالمي و تلميحات شعر فارسي مي

 اي زنـي كـه صـبحانة   / .../ يقيـت توسـت  حق روزي تو ميـوة پي!/ اي مؤمن!/ رستاراي پ!/ اي صبور
  ).541و  540( !خورشيد در پيراهن توست، پيروزي عشق نصيب تو باد

  
  ل فردي و اجتماعي با استفاده از مضامين و عناصر ترساييئطرح مسا - 4- 4

ل ئايجـاد پيونـد ميـان مسـا     ،ترين كار شاملو در استفاده از مضامين و عناصر ترسايي مهم
با برخي از رويدادهاي زندگي مسـيح   شروزگار ةدگي خود و به طور كل انسان و جامعزن

 و هايي كـه شـاملو بـه سرگذشـت مسـيح      در تمام اشاره«كه  طوري ست؛ بهو حواريون او
بينيم كه در لباس كنايه و اسـتعاره  ات مربوط به آن دارد، هميشه تصويرهايي را ميجزئي

العمل عاطفي وي نسـبت  بينش ناشي از عكس دهندة نشان ضاع و احوال جامعه وبيانگر او
  . )246: 1374پورنامداريان، ( »ل و پيشامدهاي گوناگون اجتماعي استئبه مسا
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مفـاهيم و   ،شاملو از دل تاريخ و كتاب مقدس و ديگر آثار مرتبط بـا موضـوع، عناصـر   
 او. دهـد د قرار مـي شعر خو طور فشرده در بافت و زمينة د و بهكشموضوعاتي را بيرون مي

كوشد مشتركات و تشابهاتي را ميان سرگذشت انسان دردمند و گرفتار معاصر با آنچه مي
امروز را در رنج بـردن و   گونه انسان و جامعة بر عيسي و مادر و ياران او رفت بيابد و بدين

 عـة كشي، اگر نه همان انسان و جامدورويي ديدن و رواج تهمت و شايعه و دروغ و مظلوم
اشـارات و كاربردهـاي او، شـعر را     ،از ايـن رو . كندآن معرفي مي ي، كه ادامةروزگار عيس
بلكه آن را در فضاي بين ديروز و امروز و ميان عهـد   ،كندگرايانه و كهنه نميصرفاً باستان

هـاي دور  لش بـه گذشـته  ئدهد كه يك سر موضوعات و مساعتيق و روزگار شاعر قرار مي
گفتني است . شعر اوست به دست شاعر و پيش چشم خوانندة ديگرشمتصل است و سر 

» مـنِ « و ويش نيز ناظر بر احوال جامعه استخكه شاملو در بيان احوال شخصي و فردي 
از اسـتفادة   هـايي  نمونهموارد زير،  .جمعي است يعني منِ ،»ما«شعري او در بيشتر موارد 

  :   استل فردي و اجتماعي ئطرح مسابراي شاملو از مضامين و عناصر ترسايي 
سـان   بـه / هاي زندانم را به دوش كشمسنگ/ كه من بايد/ داندكه مي/ من چنينم، احمقم شايد - 

  ).50( فرزند مريم كه صليبش را
ليب از ميخ صـ / امآنك من/ امجتا پيمودهجل تا بدين قلّة/ هايم را همهام كه سرگردانيآنك من - 

بـا قـامتي بـه بلنـدي فريـاد      / پا بر صليب باژگون نهاده/ امآنك من /كف دستان به دندان بركنده
)441.( 
زخـم گـل   / مان از بهار سنگين مردي گل دهـد هايآنكه پستان بي/ ايم ما همه عذراهاي آبستن - 

/ مان بـه فريـاد آورده اسـت   درد را در جان عيساهاي اندوهگين ريشة/ ها كه به تيشة سنگينميخ
و فرياد شهيدشان به هنگامي كه بر صليب ناداني / ما به چرك اندر نشسته ةهاي مادراندر خاطره

! كننـد كه با خود چه مي/ دانندكه خود نميچرا/ اي پدر، اينان را بيامرز«/ شدندخلق مصلوب مي
)525.( 
مسخي اسـت  / انجامدرحمانه به طول مي انتظاري كه بي/ انگيز استانتظاري خوف/ آري، مرگ - 

تا به دفاع از عصمت مـادرِ   /هاي شايعهدر كوچه/ گذاردشمشير به كف مي/ مسيح را كه/ دردناك
  ).536(برخيزد / خويش

 آمد شاملو از عناصر و مضامين ترسايي در شـعر هاي استفادة روزيكي از گوياترين جلوه
 ،مسيح ،در اين شعر مريم. است نمود يافته درخت و خنجر و خاطره ؛آيدا ةاز مجموع» لوح«

 اند كه حتـي پيـامبري  يهودا و ديگر عناصر وابسته چنان بازآفريني و امروزينه شده ،صليب
در چهـار بخـش سـروده    » لـوح «شـعر  . اسـت  مسيح نيز در هيأت خود شاعر تبلور يافتـه 
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، پردازد ميشود و به هدايت و روشنگري پيامبري بر خلق ظاهر مي همثاببه شاعر .است شده
شـاعر را   - هشـدارهاي ايـن پيـامبر    ،انداي آسمانيمنتظر معجزه يگويآگاه كه نا اما خلقِ

هاي  نشانهو زند  خلق فرياد ميبر انگيخته اين پيامبر خود ،اي ر چنين هنگامهد .پذيرند نمي
 هـاي بـا نشـانه  ...) خود، تفنـگ و مادران، مبارزان، كاله(اجتماعي روزگار خود را  - سياسي

  ).578- 584(نهد برابر مي ...)ار، صليب ومريم، عيسي، تاج خ(مربوط به مسيح 
نيـز   )755( دشنه در ديساز كتاب » ضيافت«محاكمه در شعر بلند و نمايشي  ةصحن

امـا اشـخاص آن كـامالً     ،عيسـي در متـون مسـيحي اسـت     اگرچه يادآور صحنة محاكمة
 يشاملو :راوي«: كندگونه بيان مي ها را اينيكي از مفسران، اين شباهت. اندامروزينه شده

: شنونده و ناظر؛ ولگرد: هواداران باراباس؛ دلقك: پيالطس؛ مدعيان: شاعر و شاهد؛ ميزبان
زناني كه از جليل براي خدمت نزد عيسي : عيسي؛ زنان عاشق كنندةمحكوم: العازر؛ مداح
پاسبانان حكومت، مردم؛ يـك  : هامريم مقدس و مادر يعقوب؛ جارچي: مادران ؛آمده بودند

 .)311- 312: 1381صـالحي،  (قضـاوت تـاريخ و انسـان     پيام، نتيجـة : باراباس؛ خطيب: مدعي
تنـديس  « ،باغ جتسماني استنماد  است،همچنين باغي كه در شعر ضيافت نام برده شده

 كه در وقت مصلوب شدن مسيح تنديسي بيش نبودنـد و ني است حواريو مادن» فرشتگان
 - » پطرس«يادآور انكار  ،توسط ولگرد) قديسان(ها گزمه مرتبةو انكار سه ،نگفتند سخني

سـه بـار مسـيح را    ) انجيلمطابق (خوان است كه قبل از خروس - يكي از حواريون مسيح
فضـاي شـعر را امـروزي     ناگهـان در پايان اين شعر كشته شدن ولگرد با گلوله، . انكار كرد

  .استفضاي ديروز  ةادام ي كهفضاي ؛كندمي
هـا و  اي بـراي اجتمـاع اسـت، شـاملو از سـقوط ارزش     ه مرثيهكنيز » مرثيه«در شعر 

اش يـادآور واپسـين   كند و فرياد از سر بيهـودگي و نااميـدي  وار حكايت مياميدها، انجيل
هـاي  ، آيـه 27، بـاب  انجيل متيو  393: 1384شاملو، . نك( فريادهاي مسيح در هنگام مرگ است

50 -46.(   
  

  يي در شعر شاملو هاي ترسابسامد واژگان و تركيب - 5
هاي خاص هر موضوع در شعر يك شاعر، به لحاظ سـطح فكـري   واژگان و تركيب يفراوان

او بـه   ر است و نشانگر توجه ويژةشعر و عناصر انديشگي شاعر از اهميت بسياري برخوردا
   .آن موضوع خاص و ميزان باالي اهميت آن براي شاعر است
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آيين مسيحيت و نيز واژگـاني كـه بـه    ربوط به واژگان و تركيبات منيز و در شعر شامل
شـاملو   .اسـت  كار رفته گوني بهدر پيوندند، به فراواني و گونه) ع(نوعي با سرگذشت عيسي 

براسـاس   كه استكار برده در شعر خويش به) ع(نام و لقب را تنها براي عيسي  20حدود 
 ، مـرد مصـلوب  )3( ، شـبح )3( ، ناصـري )4( ، مسيح)6( عيسي: اند ازعبارتفراواني كاربرد 

فرزنـد مـريم،    ،)2( Cristo Rey، )2( ، مصـلوب )2( ، ابـن )2( ، اَب)2( مصـلوب  ، سـاية )2(
مسيحا، خداوند بيمار، شاه شاهان، مسيح مصلوب، شبح مصلوب، فرزنـد و مـادر توأمـان،    

شـعر  نيـز در   يها، واژگان و تركيبات ترسـايي ديگـر  عالوه بر اين نام. فرزند، پادشاه يهود
و  اسـت دس گرفتـه برخي از اين واژگان را مستقيماً از كتاب مقـ  او .است كار رفته شاملو به

و مـاجراي مصـلوب   ) ع(مستقيم در پيوند با سرگذشـت عيسـي   برخي هم به صورت غير
عناصـر   و با توجه به زمينة متن و جوانب واقعه، در حوزة) ايات مسيحيطبق رو(شدن او 

سـازي تلميحـي    چنين كاربردهايي از تلميح و مضـمون  .گيرنديو مضامين ترسايي قرار م
بسيار ارزشمندتر و در عين حال، دشوارتر از استخدام واژگان معدود و خاص اين حوزه از 

  .آيدمياست كه از هر شاعر متوسطي هم بر معرفت
چند واژه كه يكي از آنهـا   او با آميختن دو يا .هاي شاملوستسازيتركيب ،ديگر ةنكت
سـازد   تلميحي مي - حال، تركيبياي با معنايي تازه و درعين مسيحيت است، واژه از حوزة

. كنـد سابقه است و با اين كـار تصـاويري تـازه را در شـعر ايجـاد مـي       بيكه در نوع خود 
گيـر،  نفرت، حواريـون جهـان  چة انبانهاي شايعه، كوچهباف، چرم ةرشتهايي چون تركيب

لگاه، سرِ خارآذين، نگاه يهودا، عـذراهاي آبسـتن، مسـيح مـادر،     هاي قت تپهشبحِ مصلوب، 
گروه ديگري از واژگـان   . ...و عيساهاي اندوهگين، صليب ناداني خلق، كاج سرفراز صليب

  :و تركيبات ترسايي در شعر شاملو به ترتيب فراواني از اين قرار است
، )4( ، مـريم ]لوب شـدن مسـيح  هر دو در پيوند با مصـ [) 10( ، درد)11( ، جاودانگي)15( صليب

، تـاج  )3( ، كـاج )3( ، باكرگان]كتاب مقدسبرگرفته از [) 4( ، ابديت) 4( ، باغِ جتسماني)4( پدر
، ]در پيوند با تماشائيان مـرگ عيسـي  [) 3( سوگواران ،)3( ]يهودا[ ، مرد تلخ)3( ، جلجتا)3( خار
برگرفتـه از  [) 2( ، نعـره ]كتاب مقـدس ز برگرفته ا[) 2( ، آفاق)2( ، آبستن)2( ، چارميخ)2( مادر

 ، دنبالـة )2( ، بيـت لحـم  ]و در پيوند با فريادهاي مسـيح از شـدت درد بـر صـليب     كتاب مقدس
، ميخ صـليب،  هاكوب، گل ميخ، مسيح مادر، عذرا، آفريدگان، ميخ)2( ، خاك پشته)2( چوبين بار

اخيـر   ه واژةيـازد [، ريسمان، جراحـات  هاها، پاپيچباف، مسمار، پاپوشچرم جريحه، تازيانه، رشتة
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، سلطنت ابدي، حواريون، العازر، يهودا، مرد تلخ، ]همه در پيوند با شكنجه و مصلوب شدن مسيح
همـه  [االبـاد   هـاي شـايعه، سـلطنت مقـدر، ابـد     ، رسالت، المتناهي، كوچه)يهودا(مرد سرگشته 

هـودي، مـرد   فـروش ي بافـان، ريـس  ، ريـس ]و در پيوند با ماجراي مسيح كتاب مقدسبرگرفته از 
همـه اشـاره بـه يهـوداي اسـخريوطي كـه در ازاي       [نقـره   ةپار سي يهودي، انبانچة نفرت، انبانچة

، مرد اسخريوطي، كليسا، تعميد، مسيحيت، شـراب مقـدس،   ]پاره نقره گرفت لودادن مسيح، سي
، حلقة ]قدسكتاب م ته ازهمه برگرف[بيت لحم، باكرگان اورشليم، فديه  ةكسوف، اورشليم، درواز

خـارآذين، شـبح، پـيالت،     القدس، سـر ، كاج سرفراز صليب، روح)دار يهودا اشاره به حلقة(تسليم 
، ]همه در پيوند با شام آخر مسيح و حواريون[قاضيان، ديوان عدالت، نان، شوربا، ضيافت، شام آخر 

غوغـاي   صليب ناداني خلق، صفهاي اندوهگين، برابري، عروج به آسمان، عذراهاي آبستن، عيسي
   .هاميخگير يك دين، زخم گلتماشائيان، صليب باژگون، شبح مصلوب، حواريون جهان

توانـد بسـتر   مـي  حـد زيـادي  اين حجم از تركيبات و واژگان تا  گيريكار ساختن و به
ويـژه   مؤثر باشـد، بـه   آن فرهنگي و تاريخي شعر را عمق و گسترش دهد و در صور خيال

معمـولي، بـا    ةاي روزآمد و فراتر از تلمـيح و اشـار  كه اين واژگان و تركيبات به گونه آنگاه
كاربرد برخـي   اينك. اجتماعي و سياسي روزگار شاعر پيوند خورده باشد ،ل شخصيئمسا

در  ،شاملو را كه يك سرشان در پيوند بـا موضـوعات ترسـايي اسـت     ةاز تركيبات برساخت
  : دهيممتن شعر او نشان مي

/ پا در زنجيـر  هايي كهو انسان/  تسيك تاريخ امسيح چارميخ ابديت / و شعر زندگي هر انسان - 
  ).536( اندگير يك دينحواريون جهان /شان راسرايند تاريخشان ميبه آهنگ طبلِ خون

مـان بـه فريـاد     درد را در جان عيساهاي انـدوهگين  يشةر/ سنگين ها كه به تيشةگل ميخزخم - 
به هنگامي كه بـر  / فرياد شهيدشان و/ ما به چرك اندر نشسته هاي مادرانةدر خاطره/ ستا آورده

  ).525(» !ايشان را بيامرز/ اي پدر«/  شدند؛مصلوب مي صليب ناداني خلق
هـاي  در كوچـه  /گـذارد شمشير به كف مـي / كه مسيح را/ انگيز استانتظاري خوف/ آري مرگ - 

  ).536(برخيزد / ر خويشعصمت مادتا به دفاع از  شايعه
 ).278(است  اش به چارميخ آويختهصليبِ روحِ نيمهكه بر / انسان خود را ديدم - 

  ).583( نگاه يهودايياي بسا كه / و هر نگاه - 
  

  فراواني مضامين و عناصر ترسايي در شعر شاملو - 6
تفكيك  ل مرتبط با آيين مسيح در شعر شاملو بهئدر اين بخش، فراواني موضوعات و مسا

كلـي،    است كه به زبان آمار و از منظري داده شده نشاندر يك جدول شعر او  هر مجموعه
  .است هاي جدول تحليل شدهكند؛ در ادامه نيز دادهحاضر را تبيين مي ةمقال موضوع
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  )7(جدول فراواني مضامين و عناصر ترسايي در شعر شاملو به تفكيك هر مجموعه
  

موني و هاي مضـ اشاره  نام مجموعه
  صفحه ةشمار  شعر كامل  صفحه ةشمار  ضمني مكرر به موضوع

  -   -   -   -   ها و احساس آهن

23   -   -   -   -  

  -   -  65و  50  2  قطعنامه

     282و  278، 161،183  4  هواي تازه

  391  1  -   -   باغ آينه

  -     441  1  ها و هميشه لحظه

  -     353  1  آيدا در آينه

  582  1  548و 523،534،538  4 درخت و خنجر و خاطره: آيدا

  -   -   -   -   ابراهيم در آتش

  612  1    1  ققنوس در باران

  -   -   661  2  هاي خاك مرثيه

      698  1  شكفتن در مه

  755  1  -   -   دشنه در ديس

  -   -   -   -   هاي كوچك غربت ترانه

  918  1 950و  945  2  صله مدايح بي

  -   -   -   -   در آستانه

  -   -   -   -   قراري ماهان حديث بي

  :توان به موارد زير اشاره كردفوق مي هاي جدولداده تحليلدر      
تنها شش دفتر او فاقد مضـامين و عناصـر    ،شاملو شدةشعر چاپاز هفده مجموعه - 1

   .ترسايي است
درخـت و   ا؛آيد، هواي تازهين ترسايي در سه دفتر ل و مضامئمسا بسامدبيشترين  - 2

  .شودديده مي صله مدايح بي، و خنجر و خاطره
درخـت و خنجـر و    ؛آيـدا رويكرد شاملو به موضوعات و عناصـر ترسـايي از دفتـر     - 3
  . شودبيشتر مي) با آيدا ازدواجيعني پس از آشنايي و ( خاطره
ي شاملو محدود به اسـتخدام يـك   مهم توجه داشت كه كاربردها ةبايد به اين نكت - 4

يي از شـعر، حجـم   هـا دفعـات در بخـش  نيست، او اغلب در سراسر يك شعر و يـا بـه  ه واژ
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. اسـت  كـار بـرده   وسيعي از واژگان و تركيبات و عناصر مفهومي مربوط به مسيحيت را بـه 
مسـيحيت   وني از حوزةچوب اصلي يك شعر او را موضوع و مضمگاهي نيز پيرنگ و چهار

  . آنكه واژگان ترسايي در آن فراواني داشته باشد است، بي تشكيل داده
ل، شاملو پنج شعر كامل بـا موضـوع مسـيح و آيـين او     هاي اين جدو داده ساسبرا - 5
هـايي از هجـده شـعر مهـم ديگـر نيـز بـه ايـن موضـوع           عالوه، در بخـش  به ؛است  سروده

  .است پرداخته
  

  گيرينتيجه - 7
در شـعر، هـم آن را نيازمنـد    ... هاي تاريخي، اساطيري، ديني و ها و نشانه استفاده از اشاره

  . شودو جلب مخاطب ميآن بالندگي  موجب غنا و سازد و هم توضيح و تبيين مي
ويـژه در كـار شـاعراني     در شعر معاصر فارسي توجه به عناصر و مضامين مسـيحي بـه  

 تـرين  شاملو بيش از ديگران است و شاملو شاخصاحمد مشيري و فريدون چون اخوان ثالث، 
ـ ، بـه دال گسترده از عناصر و مضامين ترسايي در شـعر  شاعري است كه ضمن استفادة ل ئ

ـ ايـن دال  ةازجملـ . اسـت  هاي گونـاگون بـه ايـن كـار اقـدام كـرده       مختلف و انگيزش ل و ئ
 ،گيـر و عميـق متـون نثـر تـاريخي     پـي  ةمطالعـ  :توان موارد زير را برشمردها مي انگيزش
شعر برخي شاعران جهان مسيحيت كه شعرشان در بسـياري   ةمطالع ؛اي و ديني اسطوره

فرا اسالمي بـه انسـان و    - ايراني فرا نگاه متكثر ؛آميختگي داردموارد با مضامين مسيحي 
هـاي  ؛ و جنبـه چهـل  ةهاي نخست ده سركيسيان در سال با آيداازدواج آشنايي و  ؛جهان

  .اساطيري آيين مسيح

مطـابق بـا متـون و روايـات      شاملو  از عناصر و مضامين ترسايي، عمومـاً هاي استفاده
دريافت درست برخي شـعرهاي او در گـروِ مراجعـه بـه      تا آنجا كه درك و ،مسيحي است

و آگاهي از تلقي پيروان آيين  مسيحيت از اين  - كتاب مقدس جملهو از -  ابع مسيحيمن
مادين انتقادي و هاي نهمواره به قصد كاربرداز ديگر سو، شاملو . ل استئموضوعات و مسا
 از شـيوة  و  دسـت زده سـايي  عناصر و مضـامين تر توليد و امروزينه كردن اجتماعي به باز

  .است سنتي كاربرد تلميح و اشارات تاريخي و ديني فاصله گرفته
شـعر كامـل و   پـنج  حاصل رويكرد شاملو به عناصـر و مضـامين ترسـايي، اختصـاص     

شـعر   25 جمـوع و در م شعر ديگر او به اين موضوعات بـوده  هجده اي از هاي عمده بخش
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 ةدر حـوز  ،گ ناصـري، لـوح، مرثيـه و ضـيافت    همچون مرد مصـلوب، مـر   ،مهم و بلند او
 ،توجه شاملو به عناصر و موضـوعات ترسـايي  . است موضوعات آيين مسيحيت سروده شده

است و هـم در  ثر بودهؤهم در پويايي صور خيال شعر او و باال بردن ظرفيت نمايشي آن م
ي ا اجتمـاعي و اسـطوره   ،تـاريخي  ،هـاي فرهنگـي   گسترش و ژرفا بخشـيدن بـه ظرفيـت   

و نيز ) سطح لغوي( شاملو در ساخت برخي واژگان و تركيبات تلميحيهمچنين  .شعرش
از برخـي   ،ايـن دسـته از شـعرهايش   ) سطح نحوي(جمالت  هنگ كالم و در ساختارآدر 

   .است أثير گرفتهمتون و موضوعات آيين مسيحيت ت
  

  نوشتپي
نهـا، گـويي مصـلوب شـدن     مثالً خاقاني با استفاده از منابع ترسايي و مطـابق نظـر آ   - 1

  : است پذيرفته - كم در شعردست - مسيح را 
 پرسـت از آنـك  ال برآر نفـس چليپا  با
  

 عيسي توست نفس و صليب است شـكل ال   
  )16: 1373خاقاني، (                            

كـدكني،   ؛ شـفيعي 48: 1379و  98: 2536، 47: 1353اخوان ثالث، . براي نمونه نك - 2
  . 691- 693: 1384؛ و مشيري، 286- 289: 1376

اسـت كـه بـه    ) مجموعة آثار، دفتر يكـم ( 1384به شاملو،  ،همة ارجاعات شعر شاملو - 3
 .شودذكر شمارة صفحات بسنده مي

 انـد عبـارت  ،درخت و خنجر و خاطره ؛آيداو  آيدا در آينهها به ترتيب در اين عاشقانه - 4
م، آيدا در سرود پنجسرود سپاس و پرستش،  من و تو درخت و بارون، سرود آشنايي،: از

و غزلـي در   درخـت و خنجـر و خـاطره    ا؛آيـد نخست از دفتر  »ةشبان« ، چهارآينه، ميعاد
  .نتوانستن

در نشسـتي دوسـتانه    ،حسيني صالحاستاد  ،همكار ارجمند و مترجم توانا و بسياردان - 5
كـه سرشـار از عناصـر     -  »مـرد مصـلوب  «بر اين باور بودند كه شاملو خصوصـاً در شـعر   

نيـز از   شـعر ايـن  . اليوت متأثر اسـت . اس. تي حاصلِ سرزمين بيشعر  از - مسيحي است
  . است فراواني برده بهرة كتاب مقدسطور اعم از  و به مضامين مسيحي

غــذا  ]حواريــون[و چــون ايشــان «): ع(اشــاره بــه بركــت دادن نــان توســط عيســي  - 6
بخوريد، : د و گفتت داده و پاره كرده به شاگردان داخوردند، عيسي نان را گرفته برك مي

ايـن رخـداد اكنـون نيـز كمـابيش در       .)26 ة، آيـ 26، بـاب  انجيل متي( »...اين است بدن من
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نـاني را در شـراب   صورت كه پـدر روحـاني تكـه   بدين ،شودكليساهاي كاتوليك ديده مي
  . گذاردگذاشته و تبركاً در دهان عابدان مي

بررسـي  ) 1384شـاملو،  (شعر شاملو براساس مجموعه كامـل اشـعار او    هايمجموعه - 7
  . است نيامدهدر آن » شدههاي فراموش آهنگ«شده كه نخستين دفتر شاملو با نام 
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