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 چکیده
-س، از شاعران مطرح و برجستۀ ادبیات معاصر کردي در کوردستان عراق است، که آثارش به بسیاري از زبانشیرکو بیکه

» مانگ و زریا«است. شعر  است. دیوان اشعار وي در شش جلد به چاپ رسیدههاي دنیا، از جمله فارسی ترجمه شده
اي مرتبط با شعري کوتاه است که در جلد دوم دیوان اشعار وي قرار دارد. در این شعر، شاعر با استفاده از مفاهیم اسطوره

اي در شعر مذکور را بررسی ، فضاي شعري خود را خلق نموده است. این پژوهش مفاهیم و مضامین اسطوره»آب«و » ماه«
اي و مبتنی بر تحلیل و توصیف متن است. تأثیر ماه بر آب و باران و جزر و مد ش، اسنادي و کتابخانهکند. روش پژوهمی

خواهد مضمونی س در این شعر، با استفاده از این مفاهیم، میدریاها، از دیرباز از معتقدات مردم بوده است، اما بیکه
 پذیر است. غیبتی بسان ماه، موقتی و رجعتعاشقانه را به خواننده القا کند. غیبت معشوق در اینجا، 

  س، ادبیات کردي، اسطوره، ماه، آبشیرکو بیکه واژگان کلیدي:
 

 مقدمه
)، فرزند فایق بیکس، همانند پدر خود از شاعران مشهور و  مطرح ادبیات کردي در عراق 2013-1940(1سشیرکو بیکه

پیرمرد و دریا، اثر همینگوي، و عروسی خون، اثر لورکا، پرداخته است که عالوه بر سرودن شعر، به ترجمۀ آثاري مانند 
، جایزة توخولسکی را از سوي انجمن قلم سوئد دریافت نمود. وي، به همراه شاعرانی مانند 1988است. شیرکو، در سال 

 آیند. ان معاصر کرد به شمار می، جزو نسل جدید شاعر3و لطیف هلمت 2عبداهللا پشیو
هاي پایانی عمر منتشر شد و تا سال» ۴ھەڵبەست تریفەی«با عنوان  1968عري وي در سال نخستین مجموعۀ ش

است که در » ۵ئاوێنە بچکۆلەکان«هاي شعري، مجموعۀ خویش، به کار سرودن مشغول بود. یکی از این مجموعه
به چاپ رسید، در به چاپ رسید و بعدها در مجموعۀ شش جلدي آثار شیرکو بیکس که در اواخر عمر وي  1986سال 

) این مجموعۀ شعري، شامل بالغ بر صد شعر کوتاه است. یکی از این ۵۷۱-۵۶۹: ۲۰۰۶بێکەس،جلد دوم قرار گرفت. (
، »آب«و » ماه«باشد که در آن شاعر با استفاده از مضامین و نمادهاي اساطیر مرتبط با می» 6مانگ و زریا«اشعار، شعر 

 تصویر شعري خود را ساخته است.
 شینه و ضرورت تحقیقپی
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هر چند شیرکو بیکس، معروفترین شاعر کرد عراق در ایران و شاید در جهان باشد، با این وجود، در میان جامعۀ 
دانشگاهی ایران، کمترین پژوهش دربارة وي انجام شده است. بیشتر مطالبی که دربارة این شاعر در ایران نوشته شده 

اند. در مانند گوهران، گلستانه، بخارا و ...  همراه با ترجمۀ اشعارش به چاپ رسیده است، آثاري است که در نشریات ادبی
 اي نشده است. س اشارههیچ کدام از این آثار، به جنبۀ اساطیر در شعر بیکه

صورولوجیۀفی س، دراسۀ صورةمایاکوفسکی فی شعر عبدالوهاب البیاتی و شیرکوبیکه«تنها اثر دانشگاهی در ایران، مقالۀ 
چاپ شده و به بررسی تطبیقی » اضاءات نقدیه«مجلۀ  8از خلیل پروینی و همکاران است که  در شماره » األدبالمقارن

 س و البیاتی پرداخته است.تصاویر شعري در اشعار بیکه
ن مترجم آثار وي اند که سید علی صالحی، شاعر معاصر، معروفتریس به زبان فارسی نیز ترجمه شدهآثار شیرکو بیکه

 اند.اي، رضا کریم مجاور و ... نیز به ترجمۀ آثار و یا گزیدة اشعار وي پرداختهاست. کسانی مانند مریوان حلبجه
س به ور فراوان است و شیرکو بیکههاي داراي گویشاز آنجایی که زبان کردي، در پهنۀ فرهنگی ایران زمین، یکی از زبان

اعران معاصر ادبیات کردي، نقش پر رنگی در این ادبیات دارد، بررسی و تحلیل آثار وي از ترین شعنوان یکی از مطرح
 رسد.سوي پژوهشگران حوزة علوم انسانی، امري ضروري به نظر می

 تحلیل
جدید، رابطۀ نزدیک اساطیر با ادبیات، موجب شده است نظریات جدیدي در حوزة نقد ادبی به وجود بیاید. در این نظریات 

مانگ و «شوند. پژوهش پیش رو، با این رویکرد به بررسی شعر هاي اساطیري در آثار ادبی بررسی میمفاهیم و یا نمونه
آید، سپس با اشاره رو، ابتدا مطالبی دربارة رابطۀ تعریف اسطوره و رابطۀ آن با ادبیات میپردازد. از اینس میاز بیکه» زریا

 شوند.در این شعر، تحلیل می» آب«و » ماه«اساطیر، اساطیر مرتبط با  به نقش نمادها و رمزها در
 اسطوره و رابطۀ آن با ادبیات

رسد چنین تر به نظر میهایی که جامعپذیرد. یکی از تعریفهاي مختلف، اسطوره تعاریف مختلف میبر اساس دیدگاه
 است: 

-یزدان، فرشتگان، موجودات فوق طبیعی و به طور کلّی جهاناي نمادین دربارة ااسطوره عبارت است از روایت یا جلوه
بندد؛ اسطوره سرگذشتی راست و مقدس است که در شناختی که یک قوم به منظور تفسیر خود از هستی به کار می

ا از گوید که چگونه چیزي به وجود آمده، هستی دارد، یانگیز میاي نمادین، تخیلی و وهمزمانی ازلی رخ داده و به گونه
 )14-13: 1387پور، اي تمثیلی کاوشگر هستی است. (اسماعیلمیان خواهد رفت، و در نهایت، اسطوره به شیوه

اسطوره به معناي واقعی و دقیق کلمه نه داستانی خام و بی پرده «کند:  ) اسطوره را اینگونه تعریف میM.Moussم. موس(
آورد. اسطوره جزء نظام اجباري تصویرات و تصورات  ارد و میو رك و راست استکه علی االصول مناسکی به دنبال د

مذهبی است، مجبوریم که به اسطوره اعتقاد کنیم. اسطوره بر خالف افسانه در عالم جاویدان و سرمدي تصویر شده 
 )42: 1387باستید،»(است.

. 3فرهنگی واجد اهمیت بوده و. از لحاظ 2اي درهم پیچیده از اساطیر که  . شبکه1بر:  منظومۀ اساطیري مشتمل است«
. تصویرهاي تجسمی  6. استعاري و نمادین متعدد است و5ها و حکایات  . قصه4)وimaginalداراي صور خیال گوناگون(

. مشتمل است بر  8. باورهاي عاطفی و انبازي آدمیان را میسر سازد. این اساطیر اغلب 7گیرد تا  متنوعی را به کار می
. نقش  10. جنبه هایی از عالم واقعیت و تجربه را مجسم می سازد و  9دایش عالم و آدم و از این رو روایات آفرینش و پی

. ارزشهاي سیاسی و اخالقی یک 11دارد. اسطوره ها به طور کلی ممکن است،  و منزلت آدمیان را در این عالم معلوم می
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اي  جارب فردي را در چارچوبی کلی تبلور دهند که در پاره. ت13. در سایۀ نظامی از تأویلها 12فرهنگ را متبلور ساخته و 

ها  سازد. اسطوره . بعضی از نظام هاي فرهنگی و طبیعی را مجسم می15از موارد مداخلۀ نیروهاي مینوي و فراطبیعی 
اي از  ها در پاره . به طور کلی اسطوره17. مراسم و مناسک و نمایشهایی خاص به معرض اجرا درآیند. 16ممکن است در 

ها اغلب در شرح و  آورند که البته همین اسطوره موارد، مواد و مصالحی را براي بسط و تفصیل رویدادها و تجارب فراهم می
 )39-38: 1389(ضیمران،» روند. توضیح مفاهیم ادبی، تاریخی، حماسی و یا رویدادهاي روزمره به کار می

اسطوره نه به وسیلۀ «و » اسطوره نظامی ارتباطی است، یک پیام است.«بارت نیز در مورد اسطوره بر این نظر است که 
خواننده با «گوید:  ). وي می30: 1389(بارت،» شود موضوع پیام خود، بلکه به کمک شیوة بیان آن پیام مشخص می

 ).55(همان: » کند اسطوره مانند داستانی هم واقعی و هم غیرواقعی زندگی می
باشد و موضوع آن شود. این علم، از جملۀ علوم جدید می) نامیده میMythology»(شناسیهاسطور«علم بررسی اساطیر،

)است و Cultural Anthropologismمطالعۀ اساطیر یک ملّت می باشد. اسطوره شناسی بخشی از مردم شناسی فرهنگی(
ري زنده یا مرده و یافتن هاي اساطیاسطوره شناسی با بررسی مجموعه«است. آن خود از مردم شناسی منشعب شده

 ).345: 1386(بهار،» گیردشناسی فرهنگی قرار میها، در خدمت مردمکیفیات عمومی و کلّی آن
اسطوره نوعی سرگذشت یا داستان است که به «توان گفت اسطوره یک روایت داستانی در بارة جهان هستی است و یا می

 )101: 1387(فراي، ». خدا یا رب النّوع یا موجودي الهی مربوط می شود
روند.  هاي ادبیات مردمی و مردم پسند به شمار می ترین انواع یا گونه قصۀ توجیهی و طبیعتاً اسطوره، از کهن

اي، یعنی حجم اساطیر موروثی هر فرهنگی، جزئی مهم از ادبیات است، و ادبیات خود  ) نظام اسطوره45: 1386(کراپ،
: 1384بخشد. بنابراین بعد اساطیري از ابعاد مهم تجربۀ فرهنگی و ادبی است.(کوپ، م میها را تداو ابزاري است که اسطوره

4( 
هاي شاخص این هاي ادبی شد. چهرهدر اواسط قرن بیستم، اسطوره به عنوان یک اصطالح ادبی مهم و اساسی وارد تحلیل

ها نورتروپ فرایبود. این مؤثرترین آن ترینجریان رابرت گریوز، فرانسیس فرگوسن، ماد بودکین، ریچارد چیس و مهم
-، انواع ادبی و الگوهاي داستانی جداگانۀ آثار ادبی را چنان می»اينقد اسطوره«نویسندگان، به عنوان منتقدین در حوزة 

 ).Abrams, 2005:179اند(اي پایهانگاشتند که گویی تکرارهایی از یک فرمول اسطوره
یابند. ادبیات نیز، گاه مانند اسطوره از زبانی اي است که اساطیر در آن نمود میو آیینه ادبیات، محلّی براي نمایش اساطیر

داند و قرار هاي عامیانه را بازماندة روایات شفاهی میکند. فراي، مجموعۀ اساطیر و قصهنمادین و تمثیلی استفاده می
رابطۀ میان اسطوره و شعر را یک ارتباط درونی تنگاتنگ داند. همچنین ها را در حیطۀ ادبیات، غیرقابل انکار میگرفتن آن

 )112-111: 1387می بیند. (فراي، 
) Basic Modelهاي اصلی(باشد. کهن الگو، نمونه)میArchetypal Criticismاي وامدار نقد کهن الگویی(نقد اسطوره

). در معناي عام، این اصطالح، Prototypeهاي نخستین(شود؛ مانند نمونههاي دیگر ساخته میهستند که از آن نمونه
اي است هاي ویژه و مهم نمود می یابند. کهن الگو پدیدهاي از عناصر است که در شخصیتاي انتزاعی از مجموعهایده

 ) Cuddon, 1999: 53است که از نیاکان به ما به ارث رسیده است.(» ناخودآگاه جمعی«کهن و جهانشمول و محصول 
ها و تصاویري که در ها، تمکند که در انواع شخصیتهاي روایی مکرر داللت میبر طرح» کهن الگو«، اصطالح در نقد ادبی

توان در اساطیر، رویاها و حتّی در مراسمات آثار ادبی مختلف، به طور کلّی آمده اند، قابل شناخت است. کهن الگو را می
 )Abrams, 2005:13اجتماعی مشاهده نمود. (
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اند از: سفر به زیر زمین، صعود به آسمان، جستجو به دنبال پدر، دوگانگی بین ز کهن الگوهاي معروف عبارتبرخی ا

 اي، رسم قربانی شدن، الهۀ زمین، بانوي مهلک.بهشت و هادس، قهرمان متمرد پرومته
ا و موتیوها دانسته اند. این ههاي شخصیتی، تماي و کهن الگویی تیپنقد کهن الگویی را بررسی الگوهاي روایی اسطوره

ي شاخه«شناسی تطبیقی در دانشگاه کمبریج است. جیمز فریزر، صاحب اثر نقد، مدیون آثار اساسی در مکتب انسان
نموده است. ، که در آن الگوهاي مهم در اساطیر و مراسمات مذهبی را تبیین نموده، در این مکتب فعالیت می»زرین

 باشد. هاي شاخص در زمینۀ این نقد میگوستاو یونگ نیز از دیگر چهره ) کارل401: 1385(مکاریک، 
 Archetypal Patterns in» (هاي کهن الگویی در شعرطرح«بهاي ماد بوکین، تحت عنوان این اصطالح بعد از اثر گران

Poetry آناتومی نقد ادبی«نوشته شده است، بیشتر رواج یافت. نورتروپ فراي نیز با اثرش،  1934) که در سال «
)Anatomy of Criticism) (1957.رویکردي کهن الگویی را در بارة تأویل کتاب مقدس و آثار ویلیام بلیک پیش گرفت ( 

 نماد در اسطوره
ها در  ) نخستین واژه16: 1389شود، قدرت زیادي دارد. (بیرلین، زبان همه چیز اسطوره است. هر واژه که بر زبان جاري می

هاي بشر بودند و از همین روي است که کاسیرر زبان و اسطوره را همریشه و همزاد  واقع نخستین اسطوره
هاي شناسایی هستی از  داند که در نخستین لحظه ا همزادانی میها و واژگان ر ) کاسیرر اسطوره16: 1387داند.(کاسیرر، می

زبانی  –اي  شدند. نخستین صورت شناخت که در سپیده دمان انسانیت برساخته شد، صورتی اسطوره سوي انسان، زاده
 )20بود. (همان: 

یداد جادویی بازیافت خویش انسان ابتدایی براي این درون ناشناخته و باز نگفتنی، با زبانی رمزي ، سعی در تعریف رو
تري است که هرگز به طور دقیق  کند، چرا که سمبول داراي جنبۀ ناخودآگاه وسیع نماید و زبان سمبلیک را اختراع می می

است و کسی هم امیدي به تعریف یا توضیح آن ندارد. ذهن آدمی در کندوکاو  تعریف یا به طور کامل توضیح داده نشده
 )121: 1381رسد که خارج از محدودة استدالل معمولی است. (واحددوست، سمبول به تصوراتی می

ها، نماد یا رمز است. زبان تمثیلی و نمادینی که در اساطیر آمده، سبب شده است تا ما اصلی ترین مشخّصۀ زبان اسطوره
ی مهم و البتّه مرموز که به خواهد در باره ي ماهیتبا معنی ظاهري آن ها کاري نداشته باشیم. جایی که انسان بدوي می

توان سخن گفت. (الیاده، شود، صحبت کند، جز با زبان نمادین و رمزین نمیطرز مبهمی از وراي منشوري دیده می
1372 :98( 

ها نماد، رمز یا سمبل را به طرق مختلف تعریف کرده اند، اما آن چه هم در معناي لغوي و هم معناي اصطالحی آن
-پوشیدگی یا عدم صراحت می باشد؛ یعنی آن چه که ظاهراً یک عالمت یا شیء و یا کالم نشان میمشترك است، صفت 

آید. باشد، بلکه منظور اصلی، معنی و مفهومی است که در وراي ظاهر آن میکند، مقصود اصلی نمیدهد و داللت می
 )6: 1364(پورنامداریان، 

ر چیز دیگر داللت کند؛ در این معنا همۀ کلمات نمادند. اما در رابطه ) هر چیزي است که بSymbolدر معناي عام، نماد (
) یا موضوعی داللت کند در حالی Objectاي(شود که بر مادهبا ادبیات، اصطالح نماد براي کلمات یا عباراتی به کار بده می

» اندقراردادي«شنهاد بدهد. نمادها یا اي از ارجاعات را پیکه آن نیز، به چیز دیگري داللت کند یا در وراي خود، مجموعه
)Conventional (عمومی«) و یا «Public چوپان خوب«و » هاي سرخ و سفید وآبیرنگ«، »صلیب«). بنابراین «

اي برخوردارند. ها از اهمیت ویژهشوند که در برخی از فرهنگاصطالحاتی هستند که به نمادهایی ارجاع داده می
)Abrams, 2005: 320( 



 ۹۳۹/ ساز شیرکو بیکه» مانگ و زریا«بررسی اساطیر آب و ماه در شعر 

 
ها با باشند. آنها و رمزها در اساطیر و رویاها میهاي برجسته و شاخص در زمینۀ بررسی نشانهیونگ و فروید از چهره

 مطالعه برخی از این نمادها، رویکردي را در بررسی اساطیر به وجود آوردند که به مکتب روانکاوي مشهور شده است.
بیشتري داشته است. انسان ابتدایی براي بیان درون ناشناختۀ خویش، با  هاي ابتدایی نمودنماد و تمثیل در بیان انسان

زبانی رمزي سعی در تعریف یک رویداد جادویی داشته است و این گونه زبان رمزین را اختراع می نماید؛ چون نمادها و 
به مثابۀ یادگاري  ) در بارة پرستش چیزي که24-23: 1352ها داراي جنبۀ ناخودآگاه وسیعتري است. (یونگ، سمبول

: 1387است، رمزپردازي تحقق آرزوهایی است که بر آورده شدنشان به صورت اصلی ممکن نیست. ( الفورگ و آلندي، 
36( 

 از شیرکو بیکس» مانگ و زریا«شعر 
 در این بخش، متن شعر به همراه ترجمۀ تحت اللفظی آن آورده شده است.

 پیشتر ... پیشتر زووتر ... زووتر
 نه» ماه«این  ە نا»مانگ«ئەم 

 ماهی دیگر بود زیباتر مانگێکی تر ھەبوو جوانتر
 ترصورتش بسی روشن دەم و چاوی ئێجگار گەشتر

 اش بود، آب شیدایش بودآب دیوانه ئاو شێتی بوو، ئاو شەیدای بوو
 هر شب در ساحل ھەموو شەوێ لە کەناردا

 منظرش بود!رفت، آمد و میمی ئەھات ئەچوو بە تەمای بوو!
 توجه بوداما ماه، نسبت به وي بی بە�م مانگ لەو لووتە ال بوو

 اي او را بگیرد.دریا خواست با حقّه زەریا ویستی بە فێل بیگرێ.
 موج هر چقدر خود را باال کشید شەپۆل ھەرچەند خۆی ھەڵبڕی

 لبانش به صورت ماه نرسید دەمی نەگەیشتە ڕوومەتی.
 کردماه، عمداً ناز می نازی ئەکردمانگ بە ئەنقەست 

 براي قایم باشک بازي، زیر راهروهاي ابر  بۆ چاوەشارکێ لە ژێر چوخمەکانی ھەورا
 کرد!خودش را پنهان می خۆی ون ئەکرد!

 که براي سفرتا این ھەتا جارێ بە سەفەرێ
 ماه به بیابان رفت مانگ کۆچی کرد بۆ بیابان
 چند شب بازنگشتتا  تا چەند شەوێ نەھاتەوە

 که برگشت، گرد و غبار سفر کە ھاتەوە، تەپ و تۆز و خۆڵی قاقر
 بر صورتش نشسته بود لە دەم و چاوی نیشتبوو

 آلودتأللؤي زلف خاك تریفەی قژی خۆ�ویی
 لباس زرین تنش پۆشاکی زیوینی بەری

 خاکی شده بود گەرد لێ نیشتوو.
 ماه برگشتزمانی که  ئەو کاتەی مانگ گەڕایەوە

 آب خوابیده بود ئاو نووستبوو.
 ماه خواست خودش را بشوید مانگ بڕیاریدا خۆی بشوا
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 با عجله بە پەلەپەل

 هایش را در آوردلباس جلەکانی بەری داکەند
 رو به دریا قدم برداشت ڕووەو زەریا ھەنگاوی نا

 استرس داشت شڵەژا بوو
 سنگی پا گذاشت ماه، بر سر مانگ پێی لە سەر بەردێ دانا

 سنگ خیلی لیز بود بەرد زۆر لووس بوو
 صداي تلپی آمد شڵپەیەک ھات
 ماه لیز خورد مانگ خلیسکا

 ماه گم شد. مانگ نوقم بوو.
 دریا مانند دیوانگان بیدار شد زەریا وەک شێت و ھار ھەستا

 گشتبه دنبال ماه می بۆ مانگ گەڕا
 پایین را گشتباال و  سەری کرد و خواری کردوو

 چرخاندو دستش را در آن می دەستی بە ناو بنیا گێڕا
 رفترو به باال می ھەر چووە سەر 

 رفترو به پایین می ھەر ھاتە خوار
 اما ماه پیدایش نبود مانگ ھەر نەبوو

 از آن شب، باال و پایین رفتن دریا لەو شەوەوە ھەڵچوون و داچوونی زەریا
 آمد!به دنیا  لەدایک بوو!

 
 اساطیر آب

توان گفت که آب رمز کلّ چیزهایی است که بالقوه وجود دارند؛ سرچشمه و منشأ و زهدان همۀ امکانات در یک کالم می«
هاست، رمز جوهر هستی است. ... آب که مبدأ هر چیز نامتمایز و بالقوه و مبناي تجلّی کائنات و مخزن همۀ جرثومه

گردند. در آغاز اي، بدان باز میشوند، و با سیر قهقهرایی یا براثر وقوع ملحمهصور آن زاده میآغازین و اولی است که همۀ 
آید؛ همواره هست گرچه هرگز تنها نیست، زیرا آب همیشه بوده است و در پایان هر دورة تاریخی یا کیهانی نیز باز می

ها، همواره یک نقش دارد: مقدم بر هر شکل و گارينها و شمایلنامیه است. آب در آفرینش کیهان و اساطیر و آئین
 ).189: 1389(الیاده، » گاه هر آفرینشیصورتی است و محمل و تکیه

اند که همۀ آفرینش در بسیاري از اساطیر ملل، عنصر آب تقدیس شده و در برخی از اساطیر، آب را عنصري ازلی دانسته
 ).210: 1387اند (مدرسی، ستی دانستهاز اوست. هندیان و چینیان نیز، آب را مصدر ه

). در هرمزد یشت، آب به عنوان 158: 1377در آیین مزدیسنا، آب پس از آتش، باالترین درجۀ تقدس را دارد (پورداود، 
 ).38). دومین آفریدة اهورامزدا، پس از آسمان است (بندهش: 21یک ایزد ستوده شده است (اوستا، هرمزد یشت: بند 

یرانی، دو ایزد نگهبان آب اند: اپام نپات (برز ایزد) و اردوي سوره اناهیتا (ناهید / اناهید). تیشتر، دیگر ایزد در اساطیر ا
دانند که زایندگی و پالودن ).اردویسور اناهید را مادر همۀ آبها می22: 1386مرتبط با آب، نژاد از برز ایزد دارد (آموزگار، 

). از میان امشاسپندان نیز، هوروتات 152: 1386گردد (بهار،هاي وي محسوب میترین خویشکاريتخمۀ نران، از مهم
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موکّل بر آب است و در اوستا، یشت چهارم، به ستایش وي اختصاص دارد. خرداد را به معناي کمال و نمود رستگاري 

 ).136: 1385اند (هینلز، انسان دانسته
بخش و بارور کننده؛ برآورده کنندة ت از: هیئت انسانی داشتن؛ برکتها، عبارت اسهاي اناهیتا در یشتترین ویژگیمهم

هاي اردشیر دوم، در همدان و آرزوهاي شاهان و یالن؛ شکل و هیئت رود داشتن. نام وي، براي نخستین بار، در کتیبه
را به صورت ها، سرچشمۀ زندگی و باروري طبیعی است که در بسیاري از دین). «6: 1372شوش آمده است (گویري، 

هاست، نطفۀ هاي روي زمین است. او منبع همۀ باروريموجودي مادینه تصور کنند. در ایران، آناهیتا سرچشمۀ همۀ آب
 ).39-38: 1385(هینلز، » کندگرداند و رحم همۀ مادگان را تطهیر میهمۀ نران را پاك می

دربارة فرّه است، اپام نپات به عنوان ایزدي نیرومند و  در زامیاد یشت، یشتی که به نام زمین است اما بیشتر مطالب آن
اپام «). در اوستا، ذکر این ایزد چنین آمده است: 22: 1386شود (آموزگار، بلند قامت و دادرس دادخواهان ستایش می

استومند را بهرة هاي اشونان، هر جایی از جهان نپات، همراه باد چاالك، مزدا آفریده و فرّه در آب آرام گزیده و فروشی
 )34(اوستا، تیریشت: بند» اي از اب ببخشدویژه

پذیري و غوطه زدن در آب، رمز رجعت به حالت پیش از شکل«اي است. ور شدن در آب، عملی اسطورهغسل و غوطه
لت نامتعین وري، برابر با انحالل و اضمحالل صورت و استقرار مجدد حاتجدید حیات کامل و زایشی نو است، زیرا هر غوطه

مقدم بر وجود است؛ و خروج از آب، تکرار عمل تجلی صورت در آفرینش کیهان. پیوند با آب، همواره متضمن تجدید 
هست؛ و از سوي دیگر، غوطه خوردن، امکانات بالقوة زندگی و » والدتی نو«حیات است؛ زیرا از سویی، در پی هر انحاللی، 

 )189: 1389(الیاده، ». دهدمی کند و افزایشور میآفرینش را مایه
 اساطیر ماه

توانیم گفت که آنها نمودگار حیاتند که با وزن و اگر بخواهیم در یک کالم کثرت تجلیات قدسی ماه را خالصه کنیم، می«
 ).164(همان: » شودآهنگی خاص تجدید و تکرار می

انه و آسیاي غربی جنبۀ الوهیت داشته است. در بین ماه در دوران ما قبل تاریخ و اوایل دوران تاریخی در فرهنگ مدیتر
نامیدند. در یونان باستان، آرتمیس خداي ماه بود و در رم، دیانا (قرشی، النهرین، خداي ماه را نانا، نامو، سین و هور می

1389 :55( 
دانستند. ماه خنکی و ط میمرتب» تشتر«دانست. از این رو، تشتر را با ایزد انسان نخستین، ماه را عامل ریزش باران می

باران به همراه دارد؛ ماه و آب و باران زندگی به همراه دارد. به همین علّت، قدما معتقد بودند که شیرة درختی به نام 
: 1390شد، عصارة زندگی است (دادور و منصوري، که همراه با ماه ترسیم می» سومه«یا » سوما«یا » هوما«درخت ماه یا 

57.( 
است که » زنده«شود، زمانی است. زمانی که به وسیلۀ ماه ضبط می» زمان«فاهیم اصلی مرتبط با ماه، عامل یکی از م

 کند.هاي حیض و غیره استناد میهمواره به واقعیتی حیاتی مانند: باران، جزر و مد، تحم افشانی، دوره
گردد، کوکبی ختري است که پر و کم و ناپدید میباشد. ماه امی» صیرورت«مفهوم دیگري که با زمان و ماه مرتبط است، 

انگیز دردناك و غم» سرگذشتی«ماه درست به سان انسان، «که زندگانیش تابع کون و صیرورت، و والدت و مرگ است. 
، رستاخیزي هست: والدت ماه »مرگ«گیرد. اما در پی این دارد، زیرا فرتوتیش، چنانکه فرتوتی آدمی، با مرگ پایان می

 ).161: 1389(الیاده، » نو
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االطالق کوکب پایان، از ماه، اختري ساخته است که علیاین بازگشت جاودانی ماه به صورتهاي نخستینش، این تناوب بی«

ضرباهنگهاي حیات است. بنابراین شگفت نیست که ضابط همۀ مراتب عالم که قانون صیرورت و کون ادواري بر آنها حاکم 
 )161(همان: ». ها و باروري باشد، رستنیاست یعنی آب، باران

اي است رود، بسان مردهیابد. ماه در سه شبی که به محاق میدر اساطیر مرتبط با ماه نمود دیگري می» مرگ«مضمون 
کند. این تناوب الیزال باعث شده که انسان، آرزوي تجدید حیات خویش را بر ستارة شب که در روز چهارم رستاخیز می

 ).52: 1391و خاصه با مشاهدة هالل یا ماه نو، ستارة شب را سجده کند(دوبوکور،  بتاباند
بر این اساس، مرگ، قطعی نیست، زیرا ماه، مرگ قطعی ندارد. در بسیاري از اساطیر، پیامی از ماه به وسیلۀ یکی از 

چنانکه «دهد که وي اطمینان میرسد که در آن ماه به جانوران قمري مانند خرگوش، سگ، مارمولک و ... به انسان می
 ).177: 1389الیاده، »(شوم، تو نیز خواهی مرد و زندگانی دوباره خواهی یافتمیرم و زنده میمن می

رشتۀ همۀ سرنوشتهاست. بیهوده نیست » بافندة«ماه بدین علت که سرور هر چیز زنده و راهنماي حتمی مردگان است، «
توان یافت. زیرا بافتن فقط به یم تصور شده، و نزد بسیاري اقوام این تصویر را باز میکه در اساطیر، به صورت عنکبوتی عظ

-شناسی) و گردآوردن و به هم پیوستن واقعیات مختلف (در مرتبۀ کیهانمعناي تعیین سرنوشت ازلی (در مرتبۀ انسان
». دهدتند، نیز معنی میا میشناسی) نیست؛ بلکه آفریدن، از ذات خویش تراویدن، بسان عنکبوت که خود تارش ر

 )182(همان: 
-منازل ماه در آب تأثیر دارد بدین معنی که جزر و مد (پایین رفتن آب دریا و باال آمدن آن) بر اثر جاذبۀ ماه صورت می

 )53: 1391بارد. (دوبوکور، گیرد و بارندگی نیز با ماه مربوط است چون با تغییرات ماه، غالباً باران می
اند، باران، جزر و مد) و زاینده و زایاننده و حیاتبخش» ریتم(«کنند ها (دریا، جویبار) از وزن و آهنگی تبعیت میچون آب«

 )165: 1389(الیاده، ». ماه بر آنها حاکم است
از «توان در اساطیر مشاهد نمود. تجدید حیات ادواري را می-مرگ-مار-زن-باروري-باران-بر این اساس، مجموعۀ ماه

آمده است. بر ظروف دوران نوسنگی، باروري، به نظر می» کیهانی -انسانی«زن، مدار -ماه-ان پیش از تاریخ، کلیت آبدور
 ).190(همان: » ترین هیروگلیف مصري دالّ بر آب جاري استآب ... نقش شده که کهن

 نتیجه گیري
تصاویر شعري خود، از یک الگو و مضمون اساطیري ، داراي مضمونی عاشقانه است. شاعر براي خلق »مانگ و زریا«شعر 

توان مشاهده نمود. استفاده از دو مضمون کهن استفاده نموده است که مشابه آن را در اساطیر بسیاري از ملل می
اند، به شاعر کمک نموده که هر کدام در طول تاریخ و در اساطیري مختلف، مجالي قداست بوده» آب«و » ماه«اساطیري 

س در ها معتقد بودند که ماه بر جزر و مد دریاهاتأثیر دارد. بیکها فضاي شعري خود را خلق نماید. از دیر باز، انساناست ت
اي مرتبط با ماه و آب و جزر و مد، با استفاده از این شعر، با حسن تعلیلی هنرمندانه، ضمن اشاره به باورهاي اسطوره

کند که محاق ماه، در این مناسبات، رتبط با ماه بر گرفته شده، به خواننده القا میمفهوم زمان رجعت پذیر که از اساطیر م
خواهد با استفاده از مفهوم کند، شاعر میمحاقی موقتی است. از آنجایی که ماه در این شعر، نقش معشوق را بازي می

 هاي جاودانه، این مفهوم را به مناسبات عاشقانه ببخشد.صیرورت و بازگشت
 هااشتیادد

1 .erko BekasŠ 
2.Pašew.به معنی پریشان  
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3 .Halmat.به معنی یورش . 
4 .Tirīfay Halbast.به معنی تأللؤ شعر . 
5 .wena bičkolakânÂهاي کوچک.به معنی آیینه 
6.Mâng ū Ziryã .به معنی ماه و دریا 
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Study of Water and Moon Mythology in the Poem ‘Mang u Zirya’ of Sherko Bekas 
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