مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) دانشگاه شيراز
سال دهم ،شمارهي چهارم ،زمستان  ،1397پیاپی 38

کهنالگوی خدای شهيدشونده؛
تحليل موردی تصویر اسطورهای قيام ميرزای جنگلی در شعر شاعران گيالنی


نگين بینظير

دانشگاه گیالن
چکيده
سرریزشدن بنمایهها ( )Motivو بینش اساطیري ،چه در قالب بازتولید و بازآفرینی
اسطورههاي کهن و چه در خلق اسطورههاي مدرن ،نشانگر ریشهداري اساطیر در ذهن
و زبان و جان و جهان بشر و گریزناپذیري او از این حلقهي ارتباطی است .جستار حاضر
با تکیه بر اسطورهي باروري و کهنالگوي خداي شهیدشونده -که یکی از موتیوهاي
بنیادین جهان اساطیر است ، -تصویر قیام و شخصیت میرزا را در شعر شاعران گیالن
تحلیل مینماید و نشان می دهد که چگونه قیام زمانمند و تاریخی میرزا در جهان شعر،
در اسطورهي باروري و در تبدیل میرزا به قهرمان -ایزد ،از حصار زمان گذشته و مانا شده
است .میرزا ،ایزدي نباتی است که برضد استبداد و خفقان دوران عصیان میکند .قتل/
مرگ او انتخابی آگاهانه است براي بیداري جامعه؛ او در پیکرهي گیاه /درخت هرسال
متولد میشود و با خونش ،جنگلهاي گیالن را سیرا میکند(باروري و باززایی).

واژههای کليدی :اسطورهي باروري ،خداي شهیدشونده ،شعر معاصر ،قیام میرزاکوچک.
 .1مقدمه
رابطهي انسان با جهان پیرامونش ،از طریق واسطههایی چون اسطورهها و استعارهها محقق
میشود .نیاز بشر به ارتباط با زمان بیکران و مقدس ،نقش رسانگی اسطوره در اتصال
انسان بهغایتی که ریکور( )Ricoeurآن را تمامیت کیهانشناختی میداند و همچنین
نهفتگی و تداوم بینش اسطورهاي در دل وقایع و امور ،باعث بازتولید و بازآفرینی
اسطورههاي کهن و خلق اسطورههاي مدرن میشود( .رک .بیرلین346 :1389 ،؛ الیاده،
 24 :1375و جهانبگلو )43 :1390 ،هرچند اسطورههاي جهان مدرن به قوت ،مانایـی و
 استادیار زبان و ادبیات فارسی neginbinazir@yahoo.com
تاریخ دریافت مقاله96/7/16 :

تاریخ پذیرش مقاله97/1/20 :
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تاثیرگذاري اسطورههاي پیشامدرن نیستند؛ اما نشانگر ریشهداري اسطورهها در جان و
جهان بشر و گریزناپذیري بشر از این حلقهي ارتباطی هستند .جهان و زمان اساطیري،
بشر را از زمان فانی دور می کند و به شکلی جادویی ،به زمان بزرگ و مقدس اتصال
میدهد .یکی از اسطورههاي بنیادین بشر ،اسطورهي باروري ( )fertiliy mythاست که
شاخهاي از اسطورههاي آیینی و به تعبیر فریزر ( )Frazerکلید تمام نظامهاي اسطورهاي
است .اسطورهي باروري و اسطورهي رهایی یا نجات ( ،)deliverance mythاز مهمترین
الگوهایی هستند که بیشتر ادبیات متعهد و آرمانگرا براي زنده نگه داشتن امید و توان
مبارزه ،در جوامع سرکو شده از آنها استفاده میکنند( .رک .کوپ 51 :1384 ،و -69
 92و الیاده)24 :1375 ،
بنمایه و زیرساخت اسطورهي باروري ،مبتنی بر چرخهي طبیعی و ادواري حیات
نباتی ،از خشکی و سترونی به سرسبزي و رویش ،در الگوي ایزد نباتی /خداي شهید
شونده تداوم مییابد .قهرمان در آیین باروري ،خدایی است که در سرما و سیاهی زمستان
میمیرد و در بهار همچون نبات /گیاه تولد دوباره مییابد(چرخهي بارآوري و باززایی).
رابطهي انسان -گیاه و انسان -حیوان در قالب و چارچو بنیادین انسان -طبیعت قرار
میگیرد و کهنالگوي انسان -گیاه ،گیاهتباري ،گیاهپنداري ،گیاهنسبی ،احساس گیاهی و
رجوع به عوالم نباتی ،ریشههاي اسطورهاي ،عرفانی ،فلسفی و زمینههاي معیشتی دارد.
(رک .فاضلی و دیگران )20 :1392 ،در کهنالگوي ایزدان نباتی و در اندیشهي گیاهتباري
انسان ،بنیاديترین زیرساخت ،تولد و زایش انسان از گیاه و رویش و رستن گیاه از انسان
است .ایزدان نباتی چون آدونیس ( ،)Adunisازیریس ( )Osirisسیاوش و دموزي
( )Dummuziکه نمونهي نخستین تمام خدایان گیاهی هستند ،-در خزان میمیرند و با
رویش دوبارهي رستنیها و گیاهان ،زایش و تولد (در بهار) مییابند.
جستار حضار از منظر اسطوره شناختی ،به تبیین و تحلیل یکی از الگوها و موتیوهاي
جهان اساطیر -کهنالگوي خداي شهیدشونده -میپردازد .این پژوهش با توجه به رابطه
و پیوند انسان و گیاه و با تکیه بر کهنالگوي ایزد نباتی و چگونگی بازآفرینی و سریان
این بینش اساطیري در ادبیات امروز و با تکیه بر الگوي قهرمانان سیاسی و اجتماعی
(قهرمان -ایزد) ،به تحلیل تصویر قیام و شخصیت میرزاکوچک جنگلی در شعر شاعران
گیالنی(هوشنگ ابتهاج ،شیون فومنی ،بهمن صالحی ،غالمرضا رحمدل و غالمرضا مرادي)
میپردازد و نشان میدهد که در بازآفرینی الگوي باروري ،میرزا همان ایزد نباتی است که
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در نقش قهرمان -ایزد ،برضد فشارها و بیدادهاي روزگارش ،عصیان و اعتراض میکند؛
میمیرد ،اما در اندیشهي گیاهتباري شاعر ،حتی پس از مرگ (تکهتکه شدن /جداشدن سر
از بدن) ،در کالبد دیگري بازمیگردد و تداوم مییابد (در حیات ادواري درخت) .بهعبارتی
میرزا هم ایزدي نباتی است که از خونش گیاه میروید؛ رویشی سبز از بستري سرخ؛ و
هم در پیکرهي درخت/جنگل ،استحاله میشود و هر سال تولد و زایش مییابد و دغدغهها
و پیام قیامش در هر بهار استمرار مییابد.
در پیوند با سرریز شدن بینش اساطیري در جهان هنري انسان معاصر و چرایی و
چگونگی آن ،باید به مقالهي «دالیل گرایش رماننویسان پسامدرنیته به احیاي اساطیر» از
قاسمآبادي و قبادي و «بررسی تحلیلی -تطبیقی سیاوش ،ازیریس و آتیس» از محمود
رضایی دشتارژنه و پروین گلیزاده اشاره کرد .همچنین پژوهشهاي بسیاري با
جهتگیري مبانی آیینی اسطورهاي و بهویژه کهنالگوي ایزد نباتی ،در متون گذشته و
متون معاصر (شعر و داستان) صورت گرفته است .از پژوهشهاي مرتبط در حوزهي شعر
میتوان مقالهي «نمادپردازي نباتی از منظر نقد اسطورهاي در شعر فارسی» از مهدي
خادمی کوالیی و «اسطورهي سیاوش در شعر معاصر فارسی» از رضا اشرفزاده و
حمیدرضا نویدي مهر را نام برد .اما در پیوند با میدان پژوهش جستار حاضر؛ یعنی
بازخوانی شعر شاعران گیالن و چگونگی تبدیل یک قهرمان سیاسی -اجتماعی به
قهرمان -ایزد و سازوکارهاي تبدیل این شخصیت و قیام ،در اسطورهي باروري و
کهنالگوي ایزد نباتی ،پژوهشی صورت نگرفته است.
 .2مبانی نظری پژوهش
 .1 .2سریان بينش اسطورهای
درهمتنیدگی جان و جهان بشر با اسطوره و نیاز پایدار او به این بعد روحی-روانشناختی،
سبب تداوم و سریان الگوها ،موتیوها و بینشهاي اساطیري در بافت ،حوزه و ابعاد
مختلف زندگی بشر شده است .بازتولید ،بازسازي ،بازآفرینی ،خلق و آفرینش در جهان
اسطورهاي ،چه در قالب شخصیتهاي اساطیري ،چه در موتیوها و بنمایهها(بینش و
تفکر) و چه در آفرینش و خلق اساطیر جدید(دنیاي مدرن) ،بیانگر نیاز همیشگی و غیر
قابل انکار بشر به جهانی است که او را از زمان فانی ،گذرا و ماللانگیز دور میکند و به
بافت و زمانی مقدس و جاودانه و متعالی پیوند میدهد.
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ادبیات ،محمل و بستر مناس بی براي تداوم و سریان جهان اساطیري است« ،نظام
اسطورهاي ،یعنی حجم اساطیر موروثی هر فرهنگی ،جزئی مهم از ادبیات است و ادبیات
خود ابزاري است که اسطورهها را تداوم میبخشد؛ به این اعتبار ،آثار ادبی را میتوان
اسطورهسرایی دانست ،زیرا غالبا روایتهایی را میآفرینند یا بازآفرینی میکنند که بشر
آنها را براي فهم دنیاي خود مهم میشمرد( ».کوپ )4 :1384 ،یکی از اسطورههاي بنیادین
بشر ،اسطورهي باروري است که تجسمی آیینی از چرخهي حیات نباتی است (حیات
ادواري)؛ الگوي بزرگ خشکی و سرسبزي ،مرگ و تولد /رستن و پژمردن گیاه /نبات که
هر سال تکرار میشود ،در ایزد نباتی /خداي شهید شونده ادامه مییابد.
اسطورهي ایزد نباتی در جهان و اندیشهي مدرن -در بستر اسطورهزداییها و
اسطورهشکنیها -در قهرمانهاي سیاسی -اجتماعی استمرار یافته است .قهرمان سیاسی
 اجتماعیِ میرا و فانی در اتصال به آیین باروري و تبدیل به ایزد نباتی ،قهرمان -ایزدياست که در پیکر و کالبدي دیگر تولد مییابد و از حصار زمان کرانمند رها میشود و در
چرخه ي حیات نباتی ،در تبدیل و استحاله در پیکر درخت ،هر بهار زایش مییابد و تا
ابد مانا میشود« .بازگشت به اسطورهها را در دوران مدرن و پسامدرن میتوان نوعی
بازخوانی تالش الیاده براي رهایی انسان معاصر از بند زمان دانست؛ عنصري که مانع
پرواز و رهایی اندیشهي انسان معاصر دانسته شده است .یکی از دغدغههاي الیاده در
بازاندیشی اساطیر ،همواره تالش در براندازي زمان بود؛ زیرا معتقد بود این امر در اسطوره
حداقل به حالت تعلیق درمیآید( ».قاسمزاده و قبادي)49 :1391 ،
 .2 .2سپندینگی و خویشکاری گياه در اندیشهی اساطيری بشر
جهان پیرامون بشر ،نیازها ،دغدغهها و تجربههایش در استعارهها ،اسطورهها ،نمادها و
نشانهها ،صورتبندي و مقولهبندي میشود .این صورتبندي /مفهومپردازي ،ارتباط
معناداري با نوع معیشت ،الگوي اقتصادي و ...دارد .تغییر ساختار معیشتی انسان از
گردآوري دانه و میوه و شکارگري ،به الگوي کشاورزي؛ مفاهیم ،نمادها ،اسطورهها و
استعارههاي معنایی -مفهومی متناسب با بافت و استلزامات کشاورزي را در
صورتبنديهاي ذهنی و زبانی بشر نهادینه کرده است« .پرورش گیاهان ،موجب پدید
آمدن موقعیتی در هستی شد که قبال دست نیافتنی بود؛ این کشف به آفرینش ارزشها و
تغییر آن ها الهام بخشید که اساسا جهان روحانی انسان ماقبل نوسنگی را دگرگون کرد».
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(الیاده )67 :1376 ،تکیه و تمرکز بر الگوي کشاورزي ،توجه به زمان ،محاسبهي آن،
سنجش شرایط اقلیمی و نوع دانههاي زیستبوم ،تعیین تاریخ دقیق براي کاشت
(گاهشماري) ،طراحی و برنامهریزي بلندمدت ،رشتهاي از اعمال و فعالیتهاي پیچیده را
میطلبد« .نخستین و شاید مهمترین پیامد کشف کشاورزي و وقوع بحران در ارزشهاي
شکارچیان ،این مهم بود که پیوندهاي دینی با جهان حیوانات ،جاي خود را به پیوند
انسان -درخت داد که میتوان آن را همبستگی مرموز بین انسان و گیاهان نامید( ».الهیجی
و کار69 :1383 ،؛ رک .همان 49 :و الیاده )67-66 :1376 ،این دگرگونی در ساختار
معیشتی انسان ،مفاهیمی چون باروري ،زایش ،رستن ،خشکی و سرسبزي(تولد و مرگ)
را در پیوند با گیاه /نبات صورتبندي کرد ،این مفاهیم در الیهي دیگر در بینش اساطیري
بشر در آیینهاي باروري و کهنالگوهایی چون ایزد نباتی /خداي شهیده شونده ،موتیو
مادر -زمین و ...ریشه دوانید و تداوم یافت.
انسان ،قبل از اینکه موجودي اجتماعی باشد ،جزیی /پارهاي از طبیعت است (الگوي
بزرگ انسان -طبیعت) و این نزدیکی و هماهنگی در دو شاخه و دو الگوي انسان -حیوان
و انسان -گیاه ،به نسبت شرایط ،زیستبوم ،نوع معیشت و ...دگرگون شده است« .حیات
و قوام آدمی در هر زمان و مکان و در هر ساحتی از امکانهاي وجودي خود ،بازبستهي
حیات و حضور نباتات است .نمادها و نشانههاي این مدعا را میتوان در قدیمترین
روایات اسطورهاي و انواع مناسک جادویی ،شعائر دینی ،جشنهاي دینی و در حوزههاي
مختلف عینی تمدنها (بناها ،ه نرهاي تجسمی ،اشیاء تزئینی و وسایل زندگی روزمره) در
شکلهاي سنتی و پستمدرن آن مشاهده کرد( ».فاضلی و دیگران 15 :1392 ،و رک.
زمردي 109 ،69 ،16 :1387 ،و  )146-121گیاه تباري ،گیاهپنداري ،گیاهنسبی ،احساس
گیاهی و بازگشت به عوالم نباتی ،پیوند تنگاتنگی با یکی از بنیاديترین دغدغههاي بشر
دارد .مرگ همیشه چالشبرانگیزترین مسالهي بشر بوده و هست؛ این دغدغهي دیرپا در
پیوند با حیات ادواري گیاه ،صورت و نمودي متفاوت یافته است .تداوم چرخهي خشک
شدن و مرگ گیاهان در زمستان و رستن و حیات دوباره در بهار ،براي انسان گریزگاه و
مفري شد تا در پیوند و اینهمانی خود با گیاه /درخت و اتصال به چرخهي حیات
ادواري ،از حصار زمان کرانمند و فانی بگریزد؛ زیرا به عقیدهي کمبل ()Campbell
درخت در نگاه بشر ،بخش نیرومندي از مجموعه نمادهاي نامیرا به شمار میرود( .نک.
بیرلین )120 :1389 ،به تعبیر اریک فروم (« )Erich Frommنیاز ریشهداشتگی انسان» (رک.
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زمردي )16 :1387 ،و خویشکاري اسطورهشناختی درخت را میتوان در مراتب وجودي
گیاهتباري انسان ،تناسخ در قالب و پیکره ي درخت ،رستاخیز آیینی گیاهان ،اسطورهي
درخت کیهانی ،درخت زندگی ،درختان آیینی ،درختان دینی و بهشتی ،گیاهان مبارک مقدس
(گندم ،خرما ،زیتون ،انجیر ،سیب و ،)...شجره ي ممنوعه ،درخت موسی ،نخل مریم و
رابطه ي زمان و درخت ،دور مرگ و بی مرگی ،شجرهنامهها (انگارهي نسبشناسی در پیوند
با درخت) ،آیینهاي باروري و نباتی ،استحاله و زایش چرخهاي انسان از گیاه و گیاه از
انسان و نامیرایی درخت و ....را دید و دنبال نمود( .رک .دوبوکور12-8 :1376 ،؛ بیرلین،
120-117 :1389؛ شوالیه و گربران 189 :1388 ،و زمردي)146-121 :1387 ،
یکی از موتیوهاي بنیادین در رابطهي انسان و گیاه ،رویش گیاه از خون /پیکر انسان
و به وجود آمدن /تولد انسان از گیاه است که به کرات در اساطیر و مذاهب دیده میشود؛
تولد اولین انسان در اساطیر هند از ساقه ي نی ،تولد بودا و برهما از گل نیلوفر ،رستن
گیاه ریواس از نطفهي کیومرث و( ....رک .بهار90 :1376 ،و 99و حسنزاده ،1381 ،ج:1
 )255این موتیو در مدار حیاتی بین انسان و نبات ،به ویژه در زندگی قهرمانان اساطیري،
مذهبی و سیاسی ،نویدبخش استمرار ،تدوام و «بازنمود حیات قهرمان و دگردیسی او
پس از مرگ» است( .رک .فاضلی و دیگران )21 :1392 ،از خون آتیس ،بنفشه؛ از خون
آدونیس ،گل سرخ و شقایق؛ از پیکر ازیریس ،گندم و از خون سیاوش ،گیاه سیاووشان
میروید .هانري ماسه ( )Henri Masseسبز شدن نارنج سرخ از خونِ چکیده از دست
زنان مصر در مشاهدهي یوسف و درخت خونچکانِ چنار قزوین در عاشورا به نشانهي
مظلومیت امام حسین و یارانش را در همین الگوي اسطورهاي قرار میدهد( .رک.
حسنزاده 289-288 :1381 ،و زمردي)69 :1387 ،
 .3 .2آیين باروری و کهنالگوی ایزد نباتی
تغییر الگوي زندگی بشر ،اندیشه و زبان او را دگرگون کرد .این دگرگونی ،بنمایهها،
استعارهها و اسطورههاي همبستهي خویش را آفرید؛ بنیاديترین الگوي برخاسته از
طبیعت در پیوند با ساختار کشاورزي ،توجه به چرخهي ادواري و حلقوي حیات گیاهی
بود .این چرخه ،مفهوم بنیادین و چالش بزرگ بشر ،یعنی مرگ و تولد را به گونهاي دیگر
براي او بازسازي کرد.
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بنمایهها و اسطورههاي آیینی چون آیین باروري ،ایزد نباتی و الههي مادر در پیوند با
حیات نباتی ،شکافی در زمان و زندگی خطی و فناپذیر بشر ایجاد کرد« .مرگ و رستاخیز
ساالنهي نباتات ،مفهومی است که قبال در هر مرحلهاي از بربریت و تمدن براي آدمی
شناخته شده بود و وسعت و گستردگی عظیم وقوع این زوال و نوزایی مکرر ،همراه با
وابستگی نزدیک معیشت آدمی به آن ،آن را به صورت مهمترین و موثرترین حادثهي
ساالنهي طبیعت -الاقل در مناطق معتدل -در میآورد .جاي شگفتی نیست که پدیدهاي
چنین مهم ،چنین شگرف و چنین جهانی ،با پدید آمدن ایدههاي مشابه در سرزمینهاي
زیادي ،آیینهاي مشابهی پدیدآورده باشد( ».فریزر)387 :1392 ،
بنیاديترنی و مهمترین الگوي اسطورهي باروري را میتوان در روایت مرگ ایزد نباتی
جست؛ روایتی که در آن ایزدي نرینه که مظهر زندگی گیاهی و عامل برکتدهی و باروري
است ،به دست الههاي /ایزد مادینه کشته میشود .ایزد نرینه در قالب مرگ یا سفر به جهان
زیرین ،جهان مردگان ،به تاریکی و سرما (دوزخ) فرستاده میشود .بازگشت یا بازگرداندن
او با کمک الهه یا با گریههاي الهه که تمثيلی از باراناست ،محقق میشود و یا خود الهه
براي بازگرداندن او به جهان مردگان میرود .بازگشت ایزد نرینه ،یعنی شروع باروری و
حيات طبيعت و برگشت زایایی زمين؛ چون با مرگ و رفتن او به جهان زیرین ،خشکی و

سترونی ،نباتات و طبيعت را در برگرفته بود .روایتهاي مختلفی از اسطورهي خداي مقتول
را در اساطیر ملل مختلف ،در روایتهاي آدونیس ،ازیرس و ایزیس( ،)Isisآتیس و سیبل
( )Cybeleدموزي و اینانا ( )Inannaتموز و ایشتر ،رامایانا و سیتا ،سیاوش و ...میتوان دید.
(رک .کوپ23 :1384 ،؛ سیگال17 :1390 ،؛ بیرلین 286 ،1392 ،و فریزر)419-418 :1392 ،
مرگ سخت ایزد نباتی ،اغلب به شکل قتل ،پیامد و ماحصل مثبت و میمونی را براي
طبیعت و انسان به همراه دارد .حیات طبیعت ،اعتدال و خلقت جدید از جوهر خداي
مقتول بهرهمند میشود .جزئیات اسطورهاي خداي مقتول در جهان اندیشگانی بشر ،ممکن
است فراموش شود ،اما کليت ،پيکره و ژرفساختآن به زندگی خود ادامه میدهد .ژرف
ساخت ،خاستگاه ،غایت و خویشکاري ایزد نباتی در انتقال و سرریز شدن در حماسه،
افسانهها ،قصههاي عامیانه ،شعر ،داستان ،نمایشنامه و ...با تمام دگرگونیها ،چرخشها
و استحالهها ،ادامه یافته است( .رک .الیاده106-105 :1376 ،؛ فریزر176 :1392 ،؛ بهار،
 357 :1376و مالمیر و حسینپناهی )46-43 :1393 ،بهویژه در این داستانها و روایات،
«مرگ ،شهادت ،به آتش فرورفتن و به جایی تبعیدشدن یا به زندان تاریک افتادن ،همه
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جانشین نماد پنهان شدن و از هستی رمیدن دانه گشته است و بازگشت از جهان مردگان،
از آتش بیرون آمدن ،از تبعید یا زندان رها شدن و به فرمانروایی رسیدن نیز جانشین باز
روییدن و باروري مجدد گردیده است( ».بهار)428 :1387 ،
 .3بازآفرینی کهنالگوی خدای شهيدشونده
سرریز شدن بنمایهها و بینش اساطیر کهن در قالب و مقولههاي مختلف ادبیات معاصر
و بازآفرینی و بازتولید آنها - ،هرچند استحاله ،تفاوتها و تمایزها ،همسو با کلیت و
پیکرهي آیینهاي اساطیري باشدـ ،به طور قطع متاثر از دغدغهها ،چالشها و زیستجهان
انسان مدرن خواهد بود .اسطوره ي ایزد نباتی با تغییراتی در روساخت ،در شعر و در
داستان معاصر ،اغلب همان خویشکاري جهان اساطیري را دارد .مفهوم سپندینگی گیاه و
«حرکت دورانی و چرخهاي (نه خطی و تمام شونده) و مهمتر از همه مفهومسازي مرگ»
در بافت زندگی مدرن و در الگوي قهرمانان سیاسی و اجتماعی ،بافت دیگري براي
استمرار قهرمان ،زندگی ادواري و تدوام اهدافشان را بسترسازي میکند( .فاضلی و
دیگران)21 :1392 ،
نورتوپ فراي ( )Northrop Fryeاسطورهي باروري ،مرگ و باززایی را شاخهاي از
الگوي اسطورهي سیر و سلوک و طلب میداند و براي اسطورهي طلب چهار مرحله ارائه
میدهد:
نخست :نفس جدال ،که در قالب عصیان یا قیام بروز میکند.
دوم :مرگ ،که اغلب اوقات مرگ متقابل قهرمان و هیوالست.
سوم :ناپدید شدن قهرمان ،مفهومی که در اغلب اوقات به شکل تکهتکه شدن قهرمان نمود
مییابد.
چهارم :ظهور مجدد و بازشناخت قهرمان( .رک .فراي)233 -232 :1377 ،
چهار مرحلهي جدال ،مرگ ،پراکندگی و تکهتکه شدن و باززایی قهرمان -همسو با
آیین باروري و خداي شهید شونده -در بسیاري از متون کالسیک و معاصر ،ردیابی و
تحلیل شده است( .رک .رضایتی و دیگران 40-9 :1393 ،و مالمیر و حسینپناهی:1393 ،
)68-41
تصویر قیام میرزا در اسطورهي باروري و کهنالگوي خداي شهیدشونده را میتوان
اینگونه تحلیل نمود:
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 .1مقاومت گیاه در فصل تابستان در برابر خشکی(اسطورهي باروري) ،در الگوي
خداي شهیدشونده تداوم مییابد .طغیان ایزد نباتی بر ضد دیو خشکسالی (عصیان) در
قیام میرزا کوچک ،عصیان و طغیان اوست برضد قدرت و ساختار سیاسی -اجتماعی.
 .2پژمردگی و خشکیدگی گیاه در هنگامهي پاییز و سرما ،تداعی کنندهي کشته شدن
خداي نباتی به دست دیو خشکسالی است(مرگ) .قتل میرزا به دست حافظان و بازوان
قدرت سیاسی و اجتماعی ،در این الگو قرار میگیرد.
 .3پراکنده و پنهان شدن دانه ي گیاه در زمستان در زمین ،تصویري از باردار شدن
الههي باروري از ایزد نباتی است (باروري) و خاطرهي مبارزهي خونین میرزا که به
صورت نماد خون در اذهان مردم باقی میماند و تثبیت میشود.
 .4رویش و رستن دوبارهي گیاه در بهار ،تولد دوبارهي ایزد نباتی است در قالب
فرزند خود (باززایی) و برگشت قهرمان ،آرمانها و اندیشههایش در قالب مبارزان دیگر.
این بازگشت در قیام میرزا در پیکرهي نبات /درخت و چرخهي ادواري گیاه به تصویر
کشیده شده است.
 .1 .3تحليل قيام ميرزا بر مبنای الگوی خدای شهيدشونده
قیام سیاسی -اجتماعی میرزا کوچک جنگلی در یک سطح ،در بُعد و زمانی تاریخی به
وقوع پیوسته و در یک بازه ي زمانی تمام شده است؛ اما در سطحی دیگر در شعر شاعران
گیالن ،در اتصال به جهان اساطیري از حصار کرانمند زمان خطی گذشته است .قیام میرزا،
قیامی مانا و مرگ میرزا مرگی آیینی است .در تبدیل میرزا به قهرمان -خداي گیاهی و
پیوند قیامش با جنگل (قیام جنگل) ،آرمانها و افکار او در حیات ادواري گیاهی ،تداوم
و استمرار مییابد و در رستن نبات از خون میرزا ،باززایی و نو شدن .او ،همواره در گیاه
تداوم دارد و همچنین سرسبزي پایدار جنگلهاي گیالن نیز از اوست.
 .1 .1 .3عصيان /قيام ميرزا
بنمایه /موتیو عصیان و جدال ،در ساحتهاي مختلف زندگی و فکري بشر :در جهان
اساطیر ،مذهب و عرفان ،سیاست و اجتماع ،فرهنگ و هنر و ...به اشکال و انحاء مختلف
حضور داشته و به زندگی ،جان و جهان او معنا داده و میدهد .بخشی از این عصیان و
طغیان در مقاومت بر ضد استبداد ،خفقان و نظام سیاسی -اجتماعی ،خود را نشان میدهد.
بهعبارتی ،نه گفتن قهرمان ،به شاکلهها و قاعدههاي متعارف و معهود است .عصیانگر
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«در تقابل با نظمی که او را سرکو میکند ،حقی را قرار میدهد که بنابرآن ،نباید فراتر
از آنچه میتواند بپذیرد ،سرکو شود[،...همواره] آگاهی همراه با عصیان پدیدار میشود».
(کامو 24 :1387 ،و )25
تصویري که تاریخ از میرزا کوچک و زندگی مبارزاتی او ارائه میدهد :پیوستن به
صف مجا هدان مشروطیت ،شرکت در تحصن علما در سفارت عثمانی ،مشارکت در فتح
تهران ،مامور جبههي قزاقخانه در جنگ سهروزهي مجاهدان با قواي استبداد ،همراهی با
ستارخان ،فعالیت بر ضد تجاوزهاي روسیه و مهمترین اقدام و فعالیت سیاسی میرزا که
او را تا مقام قهرمان اسطورهاي و خداي شهیدشونده در جهان شعري باال کشیده ،نهضت/
قیام جنگل است .میرزا به همراه دکتر حشمت در جنگلهاي شمال (به مدت هفتسال)،
بر ضد نفوذ بیگانگان و استبداد داخلی مبارزه کرد؛ قیامی که با مرگ او در سال 1300
پایان یافت .میرزا کوچک جنگلی در ارتفاعات مجاور گیالن ،شب هنگام دچار بوران شد
و پيکرش زیر انبوه برف مدفون شد ،سر ميرزا به دست سرداري تالشی از تن جدا شد و به
نشانه ي پایان روزگار او ،به سردار سپه تقدیم شد( .رک .فخرایی 40-36 :1375 ،و
احسانبخش)451-450 :1380 ،
قیام میرزا در اتصال به جهان اساطیر و تبدیل میرزا به قهرمان ـ ایزد نباتی ،بسیاري از
اتفاقات و حوادث طبیعی زندگی و قیاماش را رنگ و معنایی دیگر بخشیده است؛ پیوند
این عصیان با جنگل ،مرگ میرزا در دل تاریکی شب و در برف و سرما و جدا شدن سر
میرزا ،همگی تکههایی است که در کنار همدیگر کلیت اسطورهاي قیام میرزا و قهرمان ـ
ایزد بودنش را تایید و تحکیم میکند.
میرزا کوچک جنگلی ،در تصویرپردازيها و تعبیرآفرینیهاي شاعران گیالن ،قهرمان-
ایزدي است که در برابر ساختار قدرت عصیان میکند .عصیان او در کهنالگوي گیاه
پیکري و اسطورهي باروري ،طغیانی بر ضد دیو خشکسالی /سرما و بیباري است .او
همچون ایزدان نباتی در اسطورهي باروري ،خدایی است که در سرما و سیاهی زمستان
میمیرد(مرگ در برف) و در بهار ،همچون گیاه میروید .شاعر در اینهمانی میرزا کوچک
با کاوهي آهنگر -با تداعیها و همسانیهاي همبستهي موجود -ضمن پروراندن قیام میرزا
در جهان اساطیر ،او را کشندهي ضحاک عصر میداند .ضحاک(اژيدهاکه) در اندیشهي
اسطورهاي ،همان دیو خشکسالی است( :رک ،مختاریان)130-121 :1389 ،
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تا روزگاران قریب مرگ ضحاک
روح سترگت همدم این کاوهها باد
(مرادي)29 :1369 ،
میآمد از اقصــا نقاط انتظار خلق .../ســردار چوخاچوش / ..../بیهیچ تردید از تبار کاوه
در آرش /آتش ،درفش کاویان بر دوش (شیون فومنی)124 :1373 ،
در کنار ظلم و بیداد ضحاک (خوراندن روزانهي مغز دو جوان به مارهاي شانهاش)،
او در تفکر اسطورهاي ،همان دیو خشکسالی و بیبرگی و بیباري است که پس از قیام
کاوه و نقش آفرینی فریدون (کشتن یا به بند کردن ضحاک) ،خشکسالی به پایان میرسد
و زمین ،باروري و رستن را از سر میگیرد .بهعبارتی ،قیام میرزا بر ضد ساختار سیاسی-
اجتماعی دورهاش ،در محور عمودي ،ادامهي همان بینش اساطیري مقاومت گیاه در فصل
تابستان در برابر خشکی و سترونی و کهنالگوي طغیان خداي گیاهی بر ضد دیو
خشکسالی /ضحاک است ،که با برابرنهاد میرزا با کاوه و خونخواهی او تصویر میشود.
پدیدههاي طبیعی ،در حرکت گسترشی از بافت طبیعی خود خارج میشوند .در واقع
رابطهي محاکاتی با طبیعت و عناصر طبیعی ،موجب تبدیل آنها از وضع طبیعی ()natural
به وضع طبیعی -فرهنگی ( )culturallمیشود( .رک .فکوهی )127-114 :1389 ،در
تصویرپردازيها و نمادسازيهاي شاعر ،پدیدهی درخت و تمام همبستهها و وابستههای
تصویری -مفهومی درخت ،چون :جوانه زدن ،سبز بودن ،تولد هر ساله در بهار ،قائم بودن،
استقامت ،پایداري و ...نقطه ي مرکزي و کانونی قیام میرزا است .از این منظر ،محل
جغرافیایی و مکان مبارزاتی میرزا(جنگلهاي شمال) ،حیات فرهنگی -اجتماعی مییابد
و نماد پایداري ،مقاومت و استقامت میشود .قیام میرزا« ،قیام جنگل» نام میگیرد و
عصیان او ،عصیان جنگل است؛ و جنگل در این طغیان پرچمداراست:
دلی را مرکز اندوه گیالن کردهام شیون

که بر آن نقطه ،در سیر و سفر پرگار شده جنگل

(شیون فومنی)18 :1373 ،
عصیان /طغیان قهرمان -ایزد بر ضد قدرت سیاسی ،قتل میرزا /خداي مقتول ،باروري
درختان جنگل از خون او و باززایی او در پیکرهي گیاه در غزلهاي بسیاري با ردیف
«جنگل»  ،بیانگر خویشکاري جنگل در نهضت میرزا کوچک و اینهمانی میرزا و گیاه
است:
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کدامین صفحه از تاریخ خون تکرار شد جنگل

اي روح سبـــز عافیت در جـــان جنگـل
اي شیـــر پیــــر بیشــهي خونین جنگل

که مردان را سر مردانگی بردار شد جنگل

(همان)18:
نام تو شعري تازه بر دیـوان جنگـــل
(مرادي)33 :1369 ،
آیینـــهي خــون تـو باد آیین جنگل
(صالحی)149 :1367 ،

غیر از ترکیبســازيها و تصــویرآفرینیها ،حتی عناوین اشــعاري که دربارهي قیام
میرزا ســروده شــده نیز با پدیدهي جنگل ،در هم تنیده شــده اســت« :مرثیهي جنگل»
(ابتهاج)70 :1360 ،؛ «غزلوارهي جنگل» (صالحی)137 :1367 ،؛ «مهتا غمگین جنگل»
(صالحی )149 :1367 ،و «غزل جنگل» (شیون فومنی.)18 :1373 ،
جنگل و میرزا ،جانشین ،تداعیکننده و حیاتبخش یکدیگرند؛ درختان جنگل ،یاران
و همراهان میرزا هستند .در محور جانشینی ،پیروزي میرزا و جنگل یکی است .شاعر
همبسته ها و ملحقات مفهومی جنگل ،چون :قائم بودن درخت ،تداوم ایستادگی و
استقامت و سبزي پایدارش را با مفهوم عصیان میرزا گره میزند:
وي قاصد پیروزي عصیان جنگل
اي مژدهي آزادگی بر ساحت درخت
(مرادي)33 :1369 ،
اهتــــزاز کـــالم جنــگــل را
دوســت دارم قیـــام جنگــــل را
یــا کــه تمثیـــل استقامت سبز
چیست جنگل بسیج قامــت سبــز
(رحمدل)52 :1372 ،
اي جنگل! اي رهایی! اي باد! .... /اي روح بیقرار گیاهی /در قامت شکفتهي عصیان
(مرادي)21 :1369 ،
 .2 .1 .3مرگ قهرمان -ایزد
در روایتهاي اسطورهاي ،مرگ آیینی ایزد نباتی به دست ایزد مادینه ،یا در سفر به جهان
مردگان /زیرین و یا رفتن به دوزخ ،تاریکی و سرما رخ میدهد .مرگ ایزد نباتی در جهان
باستان ،هر سال متناسب با تقویم کشاورزي ،در زمان و برههي خاصی از سال تکرار
میشد .هر سال ،مراسم سوگواري به خاطر مرگ یا غیبت ایزد شهید شونده و پس از آن،
مراسم شادي به خاطر بازگشت ایزد شهیدشونده برگزار میشد؛ این مراسم حلقوي و
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زنجیروار ،معموال در پایان سال (سرماي زمستان) و در آستانهي شروع سال جدید(گرماي
بهار) انجام میشد « .باور اساسی در پس این گونه مرگ و رستاخیز ،این بود که چنین
مرگی هر چند اندوهبار و سوگآور ،میتوانست سبب گشایش ،گستردگی و نیروگرفتن
بیش از پیش آن امري در آینده ش ود که خداي قهرمان میرنده یا شهید شونده ،حامی آن
بوده و به سبب آن جان باخته بود( ».بهار)429 :1387 ،
قهرمان نهضت جنگل چون قهرمان -ایزدان اسطورهي باروري ،با افتخار و آگاهانه
مرگ را میپذیرد (جنگ با دیو خشکسالی و مردن در سرماي زمستان) .او در برابر جامعه
مسئول است؛ مرگ را بر میگزیند تا مردم جامعهاش را آگاه و بیدار کند .در ساختاري
که نمیتوان تغییر و دگرگونی ایجاد کرد ،شاید انتخا آگاهانهي مرگ ،موثرترین اعتراض
و عصیان باشد« .همانگونه که مرگ قهرمان اسطورهي باروري و نیز تراژدي ،نابودي و
شکست نیست؛ بلکه زمینههاي تحول فکري و روحی و روانی ،به قول ارسطو کتارسیس
را براي تماشاگران فراهم خواهد آورد ،مرگ آنها نیز جامعه را متحول و بسترهاي
هماهنگی و همدلی را در جریانهاي اجتماعی ،سیاسی و طبقات و الیههاي جامعه فراهم
خواهد نمود و شکست و مرگ ظاهري آنها ،طلیعهي پیروزي خواهد بود( ».رضایتی و
دیگران )27 :1393 ،شاعر ،انتخا آگاهانهي مرگ میرزا را با جنگل پیوند میزند؛ جنگلی
که جان و حیاتاش را وامدار مرگ سرخ میرزاست ،رویشی سبز از رستنگاهی سرخ:
آوخ! چه طاقتسوز و سنگین و سترگ است
به تخت خاک ،تاج آفتابش باش-اي خورشید

آوار مـــرگ ســـرخ تـــو بــر جان جنگل
(مرادي)33 :1369 ،
که بر دار سرافرازي ،سري-سردار شد جنگل
(شیون فومنی)18 :1373 ،

بنمایهي تکه تکه شدن خداي مقتول در الگوي باروري همچون :جدا شدن سر نوذر
شاه ایران ،-به دستور افراسیا و همچنین سیاوش /ایزد نباتی شاهنامه (رک .مالمیر وحسینپناهی )49 :1393 ،بیانگر این نکته است که اجزاء پیکر ایزد نباتی وقتی در گسترهي
خاک پخش میشوند ،سترونی و نازایی خاک را از بین میبرند .میرزا ،قهرمان -ایزدي
است که در برف و سرماي زمستان ،در ظلمت و تاریکی شب ،میمیرد .تاریکی ،سرما و
برفی که در جهان و قیام میرزا ،استبداد و خفقان ویرانگر است و قهرمان را در خود فرو
میبرد و میبلعد .مرگ میرزا و جداشدن سرش(تکهتکه شدن بدن) ،خاک جنگل را آبیاري
میکند و باروري و بارآوري را به خاک ارزانی میدارد:
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نــــیزن بـــاد ز کـــوچ کوچـــک

در رگ بـــــــرف ترنــــم میکــــرد
(رحمدل)27 :1372 ،

شهید دشنهي بيداد طوفـان زمستانی است
بهرغم تیغ نامردان در این شبهای پایيزی

ز خون دل مـزارش را کنیم اي دیده گلباران
بخوان با من اال اي دل سرود سوگ سرداران

(صالحی)67 :1369 ،
اي جنگل! اي رهایی .../زآن روزهاي سرخ /تاتاریان نيم شبی ،آیا /هیچ از هجومشان را /
در یاد مانده داري؟ (مرادي)21 :1369 ،
میرزا چنین شای ستهي مرگ بزرگی بود /.../راز بقاي جنگل ان سان /پی سوز چ شمانش/،
زمستانسوز /سوسوي تسکین /،به ظلمتگاه خوا آشو (شیون فومنی.)124 :1373 ،
بهدلیل گرهخوردگی تصویر مرگ میرزا با مفهوم خون و باروري ،آبیاري جنگل با
خون ریخته شده و باروري جنگل ،نمونههاي متداخل و مشترک در مدخل بعدي ارائه و
تحلیل میشود.

 .3 .1 .3باروری قهرمان – ایزد

پس از رفتن ایزد نباتی به جهان مردگان (تاریکی و سرما) و مرگ او ،خشکی و سترونی،
طبیعت را دربرمیگیرد .گریههاي الهه /ایزد مادینه که تمثیلی از باران است ،او را به هستی
بر میگرداند .با بازگشت ایزد نباتی ،دیو خشکسالی /زمستان مغلو میشود و طبیعت،
زایش ،رویش و باروري را از سر میگیرد (چرخهي ادواري حیات نباتی) .در اندیشهي

اساطیري بشر و در باور به

سپندینگی گیاه« ،در نسبت میان خدایان و درختان ،میتوان

به نسبت آتیس با صنوبر ،ازیریس با سرو ،ژوپیتر( )Jupiterبا بلوط و آپولون ()Apollon

با درخت غار اشاره کرد .درخت به موجب حیات چرخهاي ،یعنی حرکت از بذر و دانه
به ریشه ،ساقه ،تنه ،شاخه و میوه و تداوم این حیات در چرخشی مدام ،تصویري از
زندگی پایانناپذیر و نماد جاودانگی است( ».فاضلی و دیگران 21 :1392 ،و نک .بهار،
 421-418 :1376و  )448-447در بررسی اسطورههاي موازي ،بارها با موتیو چرخهي
تبدیل /مسخ انسان به گیاه و رستن گیاه از خون و پیکر انسان مواجه میشویم :رستن
گیاه ریواس /ریباس از نطفهي کیومرث ،بنفشه از خون آتیس ،گل سرخ و شقایق از خون
آدونیس ،گندم از پیکر ازیریس و سیاووشان از خون سیاوش( .رک .حسنزاده:1381 ،
 ،289-288زمردي 69 :1387 ،و فریزر )389-385 :1392 ،همچنین در حماسهي چینی
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«فنگ -شن -ین -ئی» وقتی یین کیایو به شکل فجیعی کشته میشود ،خون او سبب
باروري گیاهان میشود( ».کویاجی)127 :1388 ،
میرزا کوچک ،قهرمان-ایزدي است که در برف و سرما میمیرد ،خون میرزا و بدن
تکه تکهاش ،سترونی زمین را به رستن دوباره و باروري میرساند ،از خون او گیاه /جنگل
می روید ،که بهارش جاودانه است .شاعر ،این رستن و تولد دوباره را به نفس مسیحایی
میرزا نیز پیوند میدهد؛ نفسی که جانی دوباره بر پیکر مردهي درختان در فصل زمستان
میدمد:
بـذر خون کرد نثار جنگل
گیله مردي ز تبار جنگل
جاودان ساخت بهار جنگل
نفس سبز مسیحائـی او
(رحمدل)27 :1372 ،
بهرهگیري از رمزگان خون و فرهنگ خونخواهی ،همبستگیهاي درونگروهی،
نسبتهاي خویشاوندي ،همخونی و ...که بارزترین ویژگیهاي جوامع سنتی بوده ،دوباره
در ادبیات معاصر -در جهان شعر و داستان ،-بازآفرینی شده است .قهرمانان داستانهاي
«کلیدر» و «سووشون» با خونشان دشت و بیابان و مزارع را بارور میکنند و مرگ آنها
باعث میشود تا درختهاي بسیار در خانه و شهر و سرزمینشان بروید( .رک .رضایتی
و دیگران )29-28 :1393 ،ریشه و تبار میرزا به گیاه میرسد ،او از تبار جنگل است؛ پس
طبیعی است از خون او جنگل آبیاري شود و بهار جنگل با خون او تداوم یابد و همیشگی
شود .رویشی سبز از رستنگاهی سرخ ،بازنمود حیات قهرمان و دگردیسی او پس از مرگ

چوبگشود از رگ ما،چشمهاي از خون–گیاهنور

به رستنگاه شب ،از روشنی سرشار شد جنگل...

برنج تلخ ما ،کامل چو در خون رفیقان شست انالحقگاه منصــوران شالیــزار شد جنگل
(شیون فومنی)18 :1373 ،
مرگ آگاهانهي میرزا و خون ساري شدهي او ،دغدغهها و آرمانهاي میرزا را در
جامعه جاري میسازد و گیاه روشنی و آگاهی را در دل شب استبداد مینشاند« .در
تجربهي ملموس بشر ،مرگ ،چالشبرانگیزترین پایانی است که انسان در این جهان با آن
روبهروست .هر چند که هیچ انسان زندهاي جز از راه الهام یا وحی ،هیچگاه نتوانسته
است ،تجربهي ملموسی از جهان پ س از مرگ داشته باشد؛ اما همواره مرگ را پنجرهاي
براي حیات مجدد و گذرگاهی به دنیایی واالتر از دنیاي کنونیاش دانسته است .در
آیین هاي باروري نیز راه انتقال از دنیاي سترون به دنیاي سرسبز و بارور را در پایان قطعی
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پدیدهي پیشین دانستهاند و این پایان قطعی را در مرگِ وجودي برتر تجسم کردهاند؛
وجودي که سرسبزي یا سترونی طبیعت به حیات و کنش او بستگی دارد( ».مالمیر و
حسینپناهی)61 :1393 ،
خوشـــهي رنـــج بجــاري میــرزا
تـــو دم سبـــز بهــــاري میرزا
هســـت بـــا نــام تـو جاري میرزا
خون خورشیـد در انــدام نسیــم
(رحمدل)27 :1372 ،
دیوان سرشاري است از تحسین جنگل
شکرانهي بالندگی را هر درختی
آیینهي خون تو باد آییـــن جنگل...
اي شیر پیر بیشهي خونین جنگل
(صالحی)149 :1367 ،
در این بافت و از این منظر ،تعبیرآفرینیها و ترکیبسازيهاي شاعر با محوریت خون
که در چرخهاي به رستنگاهی سبز تبدیل میشود ،رنگ میگیرد و معنا مییابد .تعابیري
چون :مرگ سرخ میرزا ،تکرار تاریخ خون ،خرمن خونین ،سرود سرخ ،خون جوانان،
چشمانداز مهآلود خون ،چشمهاي از خون( .رک .شیون فومنی )18 :1370 ،در کنار خون
و وابستهها و همبستههاي معناییاش ،شاعر در ترکیب اضافی خون خورشید ،همهي
خویشکاري خورشید چون :چیرگی بر تاریکی ،زوال سرما و زمستان ،نوید گرما،
سرسبزي ،رویش ،بهار و ...را که کارکرد ایزد نباتی است ،از وجه دیگري به خون ریختهي
میرزا گره میزند .در اسطورهي باروري ،گریههاي ایزد مادینه (که تمثیلی از باران است)،
باعث تولد دوبارهي ایزدان نباتی و باروري و رستن گیاهان میشود .در مرگ میرزا غیراز
گریه هاي یاران و دوستدارانش ،آسمان نیز به زاري و سوگواري مینشیند .این تصویر
دقیقا موید الگوي باروري بعد از مرگ ایزد نباتی است .چون از اشکهاي آسمان /باران
است که زمین خشک و سترون ،بارور میشود:
بـــاران خونیــــن بـــر سپیداران جنگل
بعد از تو باریده است ابر چشم یــاران
(مرادي)33 :1369 ،
بهگوشم آید از هر سو ،صداي زاري باران
که گرید آسمان شب چو من در ماتم یاران
(صالحی)67 :1369 ،
 .4 .1 .3باززایی قهرمان -ایزد
اســطورهي باروري با نمادها و عناصــري چون :زمین ،زن ،دانه ،گیاه ،نبات ،آ و باران
گره خورده است .این عناصر در مفهوم باروري و باززایی ،تداعی مفهوم آفرینش هستند.
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«آیینهاي باززایی ،همواره در بطن خود ،تصــوري از تجدد و نو شــدن از طریق تکرار
یک فعل مثالی را نهفته دارند ،که معموال همان فعل ازلی خلقت اســت( ».الیاده:1375 ،
 ) 96پس از عصیان ،مرگ /قتل خداي شهید شونده و باروري زمین سترون در بازگشت،
مرحلهي باززایی در الگوي باروري محقق میشود.
مرگ قهرمان اسطوره ي باروري ،تولد دوباره ي است .با این تولد ،قهرمان در قالب و
پیکر دیگري به زندگی خود ادامه می دهد .این الگو در بسیاري از متون اساطیري و داستانی
در بارداري الههي باروري ،خود را نشان میدهد و فرزند قهرمان ،ادامهي او ،پیامها و تحقق
آرمانهاي اوست .در اسطوره ي ازیریس ،ایزیس به کمک جادو از ازیریس ،آبستن میشود.
در شاهنامه ،کیخسرو ادامه ي سیاوش /ایزد نباتی است .هدف سیامک در کالبد هوشنگ و
در داستان بیژن و منیژه در بازگشت بیژن هنگامهي بهار ادامه مییابد( .رک .مالمیر و
حسینپناهی )68-40 :1393 ،همچنین فرنگیس در سووشون ،قبل از مرگ یوسف میفهمد
که باردار است و مارال در کلیدر قبل از مرگ گلمحمد ،مدگل را به دنیا میآورد( .رک.
رضایتی و دیگران )30 :1393 ،قهرمان اسطورهاي هم در قالب فرزند خود ادامه مییابد و
هم در پیکرهي درخت ،در حیات نباتی.
میرزا کوچک ،قهرمان – ایزدي است که پس از مرگ و تکهتکه شدن بدنش در
چرخهي بیپایان و تکراري اسطورهي مرگ و باززایی ادامه مییابد .او در کالبد و پیکرهاي
دیگر در درختان جنگل استمرار مییابد ،به حیات خود ادامه میدهد ،به زندگی خود و
جامعه معنا میدهد و چرخهي حیات گیاهی را استمرار میبخشند:
یاد تو خوش چون بادِ فروردین جنگل ...
شاهیـــن زرین بال صبح سرخ رویا
دیوان سرشارياست از تحسین جنگل
شکرانهی بالندگــی را هـردرختــی
(صالحی)149 :1367 ،
نام تو شعري تازه بر دیوان جنگل...
اي روح سبز عافيت در جـان جنگـل
واالتریــن پروردهي دامان جنگـل...
خونینترین خط شرف بر لوح تاریخ
شاید که بازآیی تو،اي مهمان جنگل...
بر رهگذاران مانــده ارواح گياهــی
خوابت گوارا باد اي اسطورهي عشق

بـر بستر جادویـی پنهـان جنگــل

(مرادي)33 :1369 ،
میرزا در پیکرهي درخت به حیات نباتی خود ادامه میدهد .او هر بهار با باد فروردین
بر می گردد؛ پیام ،آرمان و عقایدش در باززایی و تکرار حیات گیاهی ،استمرار مییابد.
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میرزا ،قهرمان  -ایزدي است که هم از خونش ،گیاه میروید( ،سرخی خونش ،سرسبزي
و رستن را در پی دارد) و هم در کالبد درخت ،ادامه و تدوام مییابد .گویی در پیکر
درخت ،استحاله یافته و هضم شده و با آن هر سال ،تولدي دوباره مییابد( .چرخهي
اسطورهاي تولد انسان از گیاه و رستن گیاه از انسان).
اي جنگل ....اي روح بی قرار گياهی /در قامت شکفتهي عصیان (مرادي)21 :1369 ،
چیستی اي حجم اوهام گياهی؟ عمق ترس (صالحی )137 :1367 ،
شاعر از زبان میرزا به جنگل میگوید:
جنگل!  /آه ،اي وسعت خوا پلنگان قفس /روحم آنک /در تو بندد /نطفهي میالد سبز
(همان)
کدام جنگل /آیا کدام جنگل /ســبز و بلند و ســرکش /در جویباري از خون /میروید؟ /
در جویباري از خون /هر شاخه /تا....رهایی /دستی شده است /بارآور و ستبر و سنگین/
باغ کدام خاطره را /سیرا میکند /باران چشمههاي شمالی؟ (مرادي)21 :1369 ،
میرزا ،چنین شــایســتهي مرگ بزرگی بود /بر صــخرههاي کینه /گرگی بود! /.... /راز
بقای جنگل انسان (شیون فومنی)124 :1373 ،
اي جنگل ،اي داد /....آنجا چه آمد بر سر آن سرو آزاد.../
اي جنگل ،اي همراز کوچکخان سردار /همعهد سرهاي بریده ... /اي جنگل  /...با من
بگو از سرگذشت آن سپیدار (ابتهاج)70 :1360،
در زمین خشک و خالی خفقان و استبداد ،از جسم ،روح و خون میرزا ،نطفهاي سبز
میشود؛ درختی میبالد و جنگلی پدیدار میگردد .حیات حلقوي نباتی ،یعنی استمرار
عصیان و مقاومت و تداوم آرمان و اندیشههاي میرزا؛ و راز بقاي جنگل و انسان در همین
است« .برخالف سایر موجودات زنده ،درخت در سراسر دوران حیات خود رشد میکند
و عمري چند صدساله و گاه چند هزارساله دارد .این موضوع ،درخت را به نماد نیرومندي
از نامیرایی تبدیل میکند( ».رک .بیرلین)120-117 :1389 ،
 .4نتيجهگيری
سرریزشدن موتیوها و بینش اساطیري ،در ابعاد ،سطوح و بافتهاي مختلف زندگی بشر،
هم بیانگر قدرت و مانایی جهان اساطیر است و هم نشانگر نیاز بشر به رهایی از زندگی
خطی و پایانپذیر و هم پاسخی به دغدغهها و سوالهاي چالشبرانگیز اوست .یکی از
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موتیوهاي بنیادین جهان اساطیر ،اسطورهي باروري و کهنالگوي ایزد نباتی است .ایزد
نباتی همان خویشکاري گیاه /نبات در زندگی کشاورزي را دارد (رویش دانه و مقاومت
گیاه در برابر سختی زمستان و خشکسالی) .ایزد نباتی ،خدایی است که در زمستان میمیرد
و در تاریکی و سرما(چون دانه) دفن میشود .ایزد نباتی در جهان معاصر در قالب قهرمان-
ایزد متولد میشود .او با استبداد و خفقان -که همان دیو خشکسالی است ،-مبارزه میکند
و بر ضد او عصیان میکند .قیام سیاسی -اجتماعی میرزا کوچک جنگلی و شخصیت او
در جهان شعري ،او را به مقام قهرمان -ایزدي رسانده که اعتراضش تلنگري براي ذهن
خوا آلود جامعه است .او با قیاماش و انتخا آگاهانهي مرگ و ریخته شدن خونش بر
خاک ،پیام و آرمانهایش را در جامعه میگستراند .میرزا در الگوي خداي شهیدشونده،
همیشه زنده است و در چرخهي حیات ادواري گیاه ،از زمان فانی و خطی فرا رفته است
و در الگوي باروري و باززایی خداي شهیدشونده ،هم گیاهان را (با خونش) آبیاري
میکند و مسبب سبزي همیشگی جنگلهاي گیالن است و هم هرساله با رویش گیاه ،در
هربهار متولد میشود و میروید و در پیکرهي درخت ،زندگی میکند و ادامه مییابد.
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