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چکیده
زبان به عنوان دستگاهی نظام مند ،ابزار بیان خالق اثر ادبی است و در این میان خالق اثر
نگاهی گسترده به گذشته و حال خود دارد ،تمام امکانات زبان را به کار میگیرد تا احساسات،
عواطف و نگرشی را که با جهان درون و بیرون خود برقرار میکند ،از طریق نشانه های زبانی
به خواننده منتقل کند و خواننده نیز از سوی دیگر با اثر او نسبتی عاطفی برقرار کرده و از
آن تأثیر میپذیرد .یکی از این امکانات ،نگاهی است که آفرینندۀ اثر ادبی به گذشته دارد،
بهره گیری شاعران و نویسندگان در سه دورۀ مختلف تاریخ زبان و ادبیات فارسی از داللتهای
گوناگون قهرمانان اسطوره ای و جلوه های متفاوت شخصیّتهای اسطوره ای در گونه های
غنایی ،عرفانی و معاصر موضوع این پژوهش است .در این پژوهش ،نگارندگان با نگاهی
ساختگرایانه در پی بررسی دگردیسی شخصیّتهای اساطیری گونه های مختلف ادبی میباشند
تا دریابند شاعران و نویسندگان با چه نگرشی توانایی آن را داشته اند که بر اساس باورهایشان
نمادهای مختلف و کارکردهای قهرمانان اسطوره ای را بگونه ای که میخواستند به خدمت
متن ادبی خویش درآورند.
کلمات کلیدی :قهرمان ،اسطوره ،دگردیسی ،ادبیات غنایی ،ادبیات عرفانی ،ادبیات معاصر
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 -1مقدمه
یکی از شگردهای ادبی ،هنجارگریزی است؛ هنجارگریزی روشی برای هویت دادن به زبان
ادبی است .با استفاده از این شیوه آفرینندۀ اثر این توانایی و جسارت را دارد که معیارها و
قوانین تجویز شده توسط پیشینیان را کنار زده و خود جهان و شخصیتهایی تازه و جدید
خلق نماید .این فرآیند تمامی آن چیزی است که در مقوله دگرگونی اسطورهها در متون
اتفاق میافتد .در این فضا داللتی سر راست در میان رابطه دال و مدلول وجود ندارد .بیان
خالق اثر رمزآلود است .خالقیت نویسنده و شاعر در گرو این نکته است که هر رمز (آنچه در
این پژوهش از آن تعبیر اسطوره میشود) در هر فضای تجربی تازه از نو معنادار شود و رمز
تنها به یکی از داللتهای ممکنش فروکاسته نشود .بدینسان است که خالق اثر سعی دارد تا
معنای اینجایی و اکنونی رمزها را تغییر دهد( .شعر و اندیشه ،آشوری :ص)51
یکی از رمزهایی که شاعران و نویسندگان در طول عمر هزار و اندی ساله زبان و ادبیات
فارسی از آن بهرهها جسته اند و به اقتضای احساسات ،روزگار ،اجتماع و اهدافشان آن را در
قالبها و نگرشهای گوناگون به رشته تحریر درآوردهاند ،اسطورهها هستند.
برای شناسایی یکی از مهمترین معیارهای ورود به متون عرفانی ،حماسی و  ...میبایست
اسطوره ها را شناخت ،آنها را بازخوانی نمود ،رمزها و داللتهای معنایی آنها را دریافت و
سرانجام با تحلیل و تأویل آنها دالیل دگرگونی اسطوره و همچنین ضرورت این دگرگونیها را
مورد مطالعه و نتیجهگیری قرارداد .مبنای زایش اسطورهها خیال است .در واقع خیال ،آیینۀ
نفس است که به وسیلۀ آن صورتهای مثالی مورد مشاهده قرارمیگیرند .پس تخیل انسان،
جز مشاهده و درک حضوری صور خیالی در عالم مثال چیز دیگری نیست و اساطیر در همین
جایگاه قرار میگیرند( .روابط حکمت اشراق و فلسفه ایران باستان ،کوربن :ص )70ماهیت و
ذات ادبیات بگونهای است که خود سمبلآفرین است ،ادبیات این توانایی را دارد تا تجربههای
غیرعملی آدمی را با عنصر خیال از ورای سالها و دورهها عبور دهد به آنها شکل و ماهیت
بدهد و به عنوان عنصری مکتوب آنها را ثبت نماید( .گفتاری درباره نقد ،هوف :ص)151
اسطوره را در ادبیات از این دیدگاه میتوان به عنوان سمبلآفرین گرایشهای کهن و عمیق
ذهن انسانی مشاهده و بررسی کرد ،این نگاهی جدید به اسطوره است که در مطالعات پیشین
بدان پرداخته نشدهاست ،گرایشهایی که بیان اولیۀ آنان به وسیله اسطوره بودهاست.
به عنوان مثال سهروردی آنگاه که به تفسیر داستان زال و سیمرغ و رستم میپردازد و
براساس تخیل خود ،زال را که موی و صورتی سپید داشته ،از آن رو که بر دیوان سیاه و
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سپید که تجلی دیوان درون او باشند پیروز شدهاست ،مثالِ انسانی کامل میداند .بدینگونه
سهروردی از یکی از داستانهای شاهنامه فردوسی ،برداشتی عرفانی عرضه میکند و به
اسطورههای حماسی صبغهای عارفانه میبخشد( .نامه سهروردی ،محمدخانی :ص )136
اسطورهها ،دالهایی هستند با مدلولهایی تعریف شده و مشخص؛ تعاریف و بارهای معنایی
آنها یکتا و یگانه است اما هنگامی که در قالبهای ادبی نظم و نثر گنجانده شدند و ادبیات
آنها را به خدمت خود گرفت اسطورههایی با معناهای جدید خلق گشتند و سمبولهای نوینی
بهوجود آمد( .گفتاری درباره نقد ،هوف :ص )140این نگرش نگاه راستینی است که اسطوره-
های گنجانده شده در صورتهای گوناگون ادبی را دچار دگرگونی کردهاست.
 -2طرح مسأله
در این پژوهش ،ابتدا به بررسی چند شخصیت مثبت و منفی اساطیری در متون و باورهای
باستانی پرداخته میشود ،سپس با بررسی کاربردهای گوناگون و گاه متقابل آنها در متون
شاخص هر دوره ادبی ،دگرگونی این اسطورهها و قهرمانان در گونههای عرفانی ،غنایی و
معاصر ارایه میگردد .همچنین در ادامه ،با ذکر نمونههایی به دگرگونی معنایی آنها و
داللتهایشان در متون ادبی پرداخته میشود .در طرح کلی این تحقیق ،سعی شده است که
نظریات محققان حیطهی اسطوره شناسی مطرح گردد و سپس با تجمیع و بازبینی برخی از
نظریات ،ابعاد چندگانهای جهت بررسی دگردیسی شخصیّتها و قهرمانان اسطورهای ،دالیل
دگردیسی و هدف خالق اثر در دگرگون کردن ماهیّت آنها در متون مهم عرفانی و غنایی و
معاصر ارایه گردد .همچنین با ذکر نمونههایی به دالیل دگردیسی اسطورهها در هر دو حیطۀ
قهرمانان و شخصیتها اشاره خواهدشد .افزون بر این جایگاه اسطوره را در شبکهای از نظامهای
نشانهای در چند متن شاخص متعلق به دورههای مختلف تاریخی مورد بررسی و تحلیل قرار
میگیرد تا مشخص شود که چه عواملی در هر متن باعث بازگشت به اسطوره ،تغییر ماهیت
آن و بک ارگیریش میگردند .از سوی دیگر اسطوره در متون مختلف چه ویژگیهای دارد و در
کدامیک از آنها ویژگیهای کهن خود را از دست داده و ویژگیهای جدیدی یافته و با این
ویژگیها در پی بیان چه هدفی بودهاست.
 -3پیشینۀ تحقیق
پیش از وارد شدن در مبحث اصلی موضوع مقاله ،الزم است به تحقیقاتی که در مورد
شخصیّتهای اسطورهایی و دگردیسی آنها در گونههای ادبی مختلف ،اشارهای شود:
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 )1مقالۀ اصغر شهبازی دگردیسی و جابجایی در اسطوره ضحاک ،چاپ شده در فصلنامه
پژوهشهای نقد ادبی و سبکشناسی در تابستان  1391شماره  ،8سال دوم به معرفی
یکی از نمادیترین اساطیر ایران و دگرگونی این اسطوره در ادبیات و کارکردهای باورهای
اسطورهای آن پرداختهاست.
 )2محمود رضایی در مقالۀ جابجایی و دگرگونی اسطوره رستم در شاهنامه ،منتشر شده
در نشریه ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی در زمستان  ،1388دوره  5شماره  ،17به
بررسی اسطوره رستم و ویژگیهای آن و نقش وی در پیشبرد داستانهای شاهنامه
پرداخته است.
 )3مقالۀ تکوین و تحول قهرمانان در گذر از اسطوره به حماسه نوشتۀ حمیدرضا خوارزمی
با بررسی الگوهای اسطورهای و حماسی تغییر و تبدیل اسطورهها را بررسی کردهاند .این
مقاله در فصلنامۀ ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی سال نهم ،شمارۀ ،33زمستان 92
چاپ شدهاست.
تا آنجای ی که نگارندگان آگاهی دارند ،به مباحث مربوط دگرگونی شخصیّتهای اسطورهای
در گونههای ادبی غنایی ،عرفانی و معاصر آنگونه که باید و شاید پرداخته نشدهاست؛ از این
رو میتوان این پژوهش را نگاه و رویکردی جدید به مبحث مربوط به دگرگونی شخصیتهای
اسطورهای و داللتهای و کارکردهای آنها در دیگر متون ادبی دانست.
 -4بحث و تحلیل
اسطوره در ادبیات ابزاری برای خالق اثر است تا به یاری آن از راه اشاره و تلمیح همان
چیزی را بیان و نقل کند که اندیشه نماد پردازانۀ نویسنده و شاعر غالباً به گونهای انتزاعی
در قالب رمز یا تمثیل آن را تجربه کرده است .اساطیر ادبی این ویژگی را دارند که امکان
تحلیل و برداشت را هم از فرستنده و هم از گیرندۀ اثر میگیرند .از اینرو که اسطوره داللتها
و معنایی اختصاصی برای خود دارد؛ گیرندۀ اثر برای نمونه از آب انتظار پاکی و از رستم
انتظار قدرت را دارد؛ اینگونه است که اسطوره نمایش چیزی را که مورد نظر است از قبل
تعیین میکند ،زیرا در ذات خود حدودی برای معنا قائل است .در ادبیات فارسی شاعران در
دورههای مختلف نگرشهای گوناگونی به اساطیر داشتهاند .اساطیری که در شعر (و نثر)
فارسی گاه و چه بسیار یک سوی صور خیال شاعران را تشکیل میدهند و از عناصر پراهمیتی
میباشند که خیال شاعران در ترکیب و تصرف آن زیباییها و هنرهایی را بهوجود آورده و در
دورههای مختلف هم از نظر مواد و هم از نظر نوع برداشت شاعران -تحوالتی یافتهاست.
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(صورخیال در شعر فارسی ،شفیعیکدکنی :ص )236بنابر این نظریه میتوان گفت ،هر اسطوره
دارای مفهومی تعریف شده و دقیق است که مشخصات و وبژگیهای خاصی را تبیین میکند.
اما نباید از یاد برد که دامنۀ اختیارات شاعر و نویسنده بسیار گسترده است تا آنجایی که به
راحتی میتواند برای قهرمانان و شخصیّتهای باستانی سرنوشت و ویژگیهایی جدید خلق
نماید.
از دیگر سو میرچا الیاده زبان اسطوره را رمزی میداند که محتاج تفسیر است (اسطوره در
جهان اسالم و عرب ،ستاری :ص ) 10زیرا برای درک معنای عمیق قصه و اسطوره ،باید آنها
را تأویل نمود؛ این تأویلها موجب باروری بیشتر مفهوم اسطوره و در نتیجه معنای متن
میگردند.
-3-1قهرمانان و شخصیتهای اساطیری در ادبیات
 -1-3-1زال
شاید بتوان بیشترین بازتاب و دگرگونی شخصیّتهای اساطیری و حماسی را در داستان
رستم و اسفندیار یافت؛ یکی از محوریترین شخصیتهای این داستان که نقش پررنگی در
پیشبرد آن دارد ،زال است.
بنابر روایت شاهنامه زال را از آن جهت بدین نام میخواندند که هنگام تولد موی سر و روی
او چون پیران سپید بود؛ زال و زر هر دو به معنی پیر و دو شکل از یک کلمه هستند .زال
افزون بر هزار سال زندگی کرد( .کزازی ،نامه باستان :ص )562این ویژگی زال در تداوم نام
و دگرگونی ویژگیهایش در دیگر انواع ادبی پس از حماسه بسیار تأثیرگذار بودهاست.
ولیکــن همــه مــــوی بـودش سـپـید
به چهـــره چــنان بود تـــابنده شــید
(شاهنامه ،جلد ،1بیت)50 :
زال در میان پهلوانان و موبدان ایرانشهر ،از همه خردمندتر است .این بخش از ویژگیهای
اسطوره ایی زال است که رسالتش را در متون ادبی پس از خود آشکار و روشن میگرداند:
پیری خردمند که همیشه در حال راهنمایی و هدایت است؛ در شاهنامه از دیدگاه اسفندیار
وی مردی جادوپرست و در جادوی زبردست است اما این دیدگاه ،در گذر از حماسه به دیگر
متون عرفانی ،غنایی و معاصر به هیچ عنوان مشاهده نمیشود ،بلکه زال ویژگیهای پهلوانی
خود را از دست میدهد ،به این معنی که اگرچه کار اصلی پهلوان حراست و حفاظت از کشور
است اما وظیفۀ او تنها این نیست ،او میتواند راهنمای شاه باشد تا او پیمان نشکند ،به بیراهه
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نرود و اصول مملکت و کشورداری را زیر پا نگذارد .به این ترتیب او به نماد مطلق خرد،
دانایی و راهنمایی بدل میگردد.
زال از البرز کوه پایین آمد ،کوه اهورایی که در لحظاتی حساس برای دگرگون ساختن
شرایط و اصالح جامعه ایرانشهر ،شاهانی چون فریدون و کیقباد از فراز آن فرود آمدند .گویا
اندیشۀ ایرانی مدّتها در نقد خود کوشیده و به این باور رسیده که دیگر شاهان فرّهمند یک
سو نگر ارج و مقامی ندارند .این بار باید از البرز کوه پهلوانی آزاده با شخصیّتی متعادل فرود
آید .مرد کامل عرفان هم از در ادبیات عرفانی در جایگاه پیر و راهنما از آسمان به زمین
میآید .از دید عرفانی او رحمتی است فرود آمده از کوهی که با هستی مادی و معنوی ایرانیان
پیوندی عمیق و مرموز دارد( .مختاری ،اسطورهی زال :ص )105چنانکه موالنا گوید:
و گـــر زال زر اســــت انگــار عنقاست
سخنهـــای کهــــــــن زالی مطراست
(کلیات شمس تبریزی ،غزل )119
همانگونه که پیشتر اشاره شد ،در متون ادبی پس از حماسه ،زال به چهرۀ پیر و راهنما در
میآید .زال گشایندۀ رازهای حماسه است .او دانندۀ رمزهای زندگی است و در هر حادثه خرد
اوست که به یاری پهلوانان حماسه میشتابد .چنانکه سهروردی در رسالۀ عقل سرخ ،داستان
زال و رستم و اسفندیار را در پرتو بینش اشراقی عرفانی خود به مفهوم فلسفی و عرفانی
تأویل کرد .در این رساله فرشته داستان زال را چنین تعریف میکند« :چون زال از مادر در
وجود آمد رنگ موی و رنگ روی سپید داشت .پدرش سام بفرمود که وی را به صحرا اندازند
و مادرش نیز عظیم از وضع حمل وی رنجیده بود .چون بدید که پسر کریه لقاست هم بدان
رضا داد ،زال را به صحرا انداختند ...پیر را گفتم آن چه سرّ بوده است؟ پیر گفت :من این
حال از سیمرغ پرسیدم .سیمرغ گفت زال در نظر طوبی به دنیا آمد ،ما نگذاشتیم که هالک
شود( .».سهروردی )233: 1380 ،مصالح اوّلیۀ زال شاهنامه و زال عقل سرخ هر دو یکی
است ،امّا تعبیر و دریافت سهروردی به گونهای دیگر است .به این معنی که از منظر سهروردی،
زال رمزی است از نفس هبوط کرده در این جهان یا نوری است که میهن اصلی او در شرق
روشنایی است ،و اینک اسیر ظلمت غربت غربی شده است« .سفید بودن روی و موی او
هنگام تولّد از مادر ،یادآور اصل نوری وی قبل از تبعید به عالم کون و فساد است .این نکته
را عقل سرخ که در واقع تحقّق نفس ناطقه یا «من» سالک به صورت فرشته و در وضع
مخاطب است نیز ،در پاسخ سالک – باز -که دربارۀ علّت سرخی روی و سپیدی موی او
میپرسد ،توضیح میدهد « :محاسن من سپید است و من پیری نورانیم ،امّا آن کس که ترا
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در دام اسیر گردانید و این بندهای مختلف بر تو نهاد و این موکّالن بر تو گماشت ،مدّتهاست
تا مرا در چاه سیاه انداخت .این رنگ من که سرخ میبینی از آن است ،من سپیدم و نورانی
و هر سپیدی که نور بازو تعلّق دارد چون با سیاه آمیخته شود سرخ نماید»( .سهروردی،
 )228: 1380زال حماسی در این جا چنان تحول یافته که دیگر نشانی از نماد و تبار و
ویژگیهایی چون مکر و فریب را که اسفندیار بدان قایل بود ،مشاهده نمیشود.
از دید فردوسی زال حکیمی کاردان و دیندار و دلیر است و این دانایی را از پیوند با سیمرغ
کسب کرده است .همانطور که سهروردی هم دست یافتن به مرحلۀ کمال علم و معرفت را
از رهگذر پیوستن عقل یا نفس انسانی به سیمرغ کسب کرده است که رمز عقول از جمله
عقل فعّا ل است .سیمرغ برای زال نقش پدر دارد .شیر دادن و کنار زال خوابیدن به نقش
مادری آهو ،اشارهای گویا دارد( .رمزو داستانهای رمزی ،پورنامداریان :ص)166
در ادبیات عرفانی تجسم زال به عنوان مرشد و راهنمای مسیر عشق ،ترغیبی است برای
سالک است که بدون واهمه و تردید گام در راه شناخت پروردگار بگذارد .روحانیت زال که
در رنگ سپیدی مویش تجلی شدهاست و خردمندی و چارهجوییش ،تمام آن چیزی است
که سالک و رهرو بدان نیاز دارد.
در داستان عقل سرخ میتوان عصاره و چکیده نگرش گذار یک اسطوره از حماسه به عرفان
را مشاهده کرد .در این دیدگاه ،زال مثل باز قهرمان داستان ،رمز روحی است که به صحرای
عالم ماده افکنده میشود یا نوری است که اسیر ظلمت میگردد .سفید بودن روی و موی او
هنگام تولد از مادر ،یادآور اصل نوری وی قبل از تبعید به عالم کون و فساد است( .رمز و
داستانهای رمزی ،پورنامداریان :ص )199زال در دیدگاه سهروردی رمز روح و هبوط آن است.
سپید بودن رنگ و موی در سمبولیسم عرفانی نشان از پیوند با عالم انوار و جهان روح دارد.
این اسطوره در برخی موارد نیز بدون اشاره به بار معنایی خاصی بیشتر به خدمت نازک
اندیشی و بازیهای خیال شاعرانه در میآید:
بــــر زه نکـــند کمـــــان ابـرویـــش
رســـتم به هــــزار ســــال چون زالی
(کلیات شمس تبریزی ،غزل)444 :
گاهی نیز شاعر ویژگیهای اساطیری زال را دست مایۀ میسازد برای نازک اندیشی شاعرانه
اش ،در شعر ذیل سنایی آن را مشبهبهی برای توصیف ویژگیهای ممدوح ذکر میسازد:
زال زر دیـــــد و زال زر شــــناخـــت
دســـت معنی چو گـــرد معنی تاخـت
(حدیقهالحقیقه ،سنایی :ص)272
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یا در اینجا زال و ویژگیهایش به زیبایی با حماسی و اساطیری هیچگاه مشاهده نمیگردد:
آمـــــد اسفـــــند مـــه به فر تـهمتن
زال زمســـتان گریخـــت از دم بهــمن
ز دســـــتان و ایـــن گنــــبد الجـورد
فـــرو مـــــانده زال اندر آن کـــارکرد
(دیوان اشعار ،بهار :ص)53
سنایی در برابر قدرت حق تعالی تدبیرهای زال این پیر خردمند صحنه حماسه و عرفان را
نیز بی اثر میبیند و میگوید:
زال زر هـــمچـو زال بــــی زورســت
که بر ایـن در اگـــرچه پـر شـــور است
(حدیقهالحقیقه ،سنایی :ص)125
در اشعار اخوان تدبیر زال در مقابل اوضاع نابسامان محیط اطراف ناکارآمد است« :از جان
و جانش پیر و فرسوده ست /و پندارد که دیگر جستجوها پوچ و بیهودهست /نه جوید زال زر
را تا بسوزاند پر سیمرغ و پرسد چاره و ترفند /نه دارد انتظار هفت تن جاوید ورجاوند» (اخوان
ثالث ،شعر زمان ما :ص)173
 -2-3-1اسفندیار
اسفندیار بزرگترین پهلوان کیانی شاهنامه ،پسر گشتاسب است که در عهد خود پس از
رستم ،هماورد و نظیری نداشت و حتی رستم زابلی نیز از مقابله با او عاجز بود .نام او در
اوستا با لقب دلیر آمدهاست( .حماسهسرایی در ایران ،صفا :ص )596زرتشت به پاس خدماتش
به دین بهی او را رویینتن کرد و تنها چشمهایش آسیبپذیر بود .گشتاسب بر فرزند حسد
برد واز اسفندیار خواست که خواهرانش را که ارجاسب در روییندژ زندانی کرده است ،رهایی
دهد.
بـــه مغــــز اندرون آتــــش افکـندهام
بگــریــم بریـــن نــنگ تـــا زنـــدهام
کــــنی خواهــــران را ز ترکــــان رها
به مـــــردی شــــوی در دم اژدهــــا
همیــن گنـــج بیرنــچ و تخـت مهـی
سپــــارم تـرا تــــاج شــــاهنشـــهی
(شاهنامه ،جلد  ،4بیت)244:
اسفندیار پس از پشت سر گذاشتن هفت خوان ،خواهران را نجات داد و به درگاه گشتاسب
آورد .امّا گشتاسب به وعدۀ خود وفا نکرد و از او خواست که با رستم نبرد کند.
بــه کـــارآوری زور و بنـــد و فســـون
ســـوی سیســـتان رفــت باید کــنون
بــه بــــنـدآوری رســــتم زال را
برهـــنه کنـــی تیــــغ و گــــوپال را
(شاهنامه ،جلد ،1بیت )1102
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نبردی سخت میان رستم و اسفندیار درگرفت و سرانجام رستم همانطور که سیمرغ گفته
بود تیر را بر چشم اسفندیار که در زمان رویین تن شدن او بسته بود ،راست کرد و رها نمود.
تو این چوب را خوار مایه مدار
بدان گـــز بود هـــوش اسفـــندیار
نگه کن یکی نغـز پیکـان کهـن
بر آتش مر این چوب را راسـت کن
(شاهنامه ،جلد ،1بیت)1336 :
اسفندیار از قدیسان دین زردشتی است .او تنها شخصیت اسطورهای است که هم شاهزاده
است و هم جهان پهلوان؛ اسطورۀ اسفندیار به خاطر ویژگیهای نابش در ابعاد مختلف دگرگون
گشته و در دیگر گونههای ادبی تجلی پیدا کردهاست.
تجلی این داستان و مفاهیم حماسی آن در پهنۀ کتب عرفانی زمینههای مشترکی بین
حماسه و عرفان پدیدآوردهاست و نگرشی فلسفی یافتهاست از آن جمله شهابالدین
سهروردی در رساله عقل سرخ خویش داستان رستم و اسفندیار را به مفهوم فلسفی و عرفانی
تعبیر کردهاست.
بنا بر باورهای عرفانی ،در وجود انسان دو نیروی متضاد در جدالند :یکی روح یا نفس ناطقه
یا دل که جوهر الهی انسان است و یکی نفس که جوهر ذاتی و جنبه حیوانی انسان است:
اولی مظهر نور است و دومی مظهر ظلمت و ماده ،یکی انسان را به سوی عالم نور میکشد و
یکی به سوی ماده و ظلمت .بر این اساس مبارزه رستم و اسفندیار را میتوان مبارزه این دو
نیرو دانست.
بر این اساس اسفندیار پهلوان نامیرای ایرانی در آستانه مرگ حقیقت کلی و جهانی است.
خردمندی بیناست فارغ از تعصب دین و شهوت شهریاری .گویی آنگاه که چشمهایش جاودانه
فروبسته میشود ،درست در همان دم ،ناگهان چشم دلش گشوده میگردد .اسفندیار در حال
مرگ ،آنچه را میدانست و نمیتوانست ،اینک میبیند( .مقدمهای بر رستم و اسفندیار ،مسکوب:
ص)95
« گفتم :حال رستم و اسفندیار؟ گفت :چنان بود که رستم از اسفندیار عاجز آمد و از
خستگی سوی خانه رفت .پدرش زال پیش سیمرغ تضرّعها کرد ،و در سیمرغ آن خاصیّت
است که اگر آیینه ای یا مثل آن برابر سیمرغ بدارند ،هر دیده که در آن آیینه نگرد خیره
شود .زال جوشنی از آهن ساخت چنان که جمله مصقول بود و در رستم پوشانید و خودی
مصقول بر سرش نهاد و آیینههای مصقول بر اسبش بست .آنگه رستم را از برابر سیمرغ در
میدان فرستاد .اسفندیار را الزم بود در پیش رستم آمدن .چون نزدیک رسید پرتو سیمرغ بر
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جوشن و آیینه افتاد .از جوشن و آیینه عکس بر دیدۀ اسفندیار آمد ،چشمش خیره شد ،هیچ
نمیدید ،توهّم کرد و پنداشت که زخمی به هر دو چشم رسید زیرا که ،دگران ندیده بود ،از
اسب درافتاد و به دست رستم هالک شد .پنداری آن دو پاره گز که حکایت کنند دو پر
سیمرغ بود»( .قصههای شیخ اشراق ،سهروردی :ص)234
بر طبق گزارش سهروردی برخالف آنچه در شاهنامه آمده است اسفندیار به تیر گز کشته
نشد ،بلکه نیروی خیرهکنندۀ پرهای سیمرغ سبب کشته شدن او گشت .سهروردی انعکاس
نور خورشید در آیینه هایی که رستم بر اسبش بسته و بر جوشن مصقولی که پوشیده و
خودی که بر سر نهاده ،و موجب مرگ اسفندیار شده ،به دو پر سیمرغ که در واقع شعاع
خورشید است ،تعبیر کرده است .از نظر سهروردی «پرتوهای سیمرغ که چشم اسفندیار را
خیره کرده رمزی از علم مرایا است که در حکمت اشراق بارها بدان بر میخوریم( ».بینش
اساطیری ،شایگان :ص)322
هنری کربن در روایت سهروردی از داستان رستم و اسفندیار جانب اسفندیار را در تفسیر
میگیرد .وی مینویسد :سیمرغ با یک تیر دو نشان میزند .هم جان فرزند کسی را که در
حمایت او بوده است نجات میدهد ،هم به حرف او (اسفندیار) سرانجامی میبخشد که در زیر
ظاهر شکست ،به صورت پهلوانی جهانبین ،پیروزمندانه از این جهان به سرای باقی میرود.
در تفسیر سهروردی آسیبپذیری دو چشم اسفندیار به گشودگی دیدگان باطن تبدیل
میشود( .رمز و داستانهای رمزی ،پورنامداریان :ص)204
در برداشت عارفانه سهروردی از داستان رستم و اسفندیار ،اسفندیار از بازتاب نور سیمرغ
که بر جوشنش میافتد بینایی خود را از دست میدهد و بنا به تفاسیری که پیش از این آورده
شده ،بینا میگردد ،بر این اساس مشاهده میشود که کل ساختار اسطورهای داستان و
شخصیّتهای آن چون اسفندیار و سیمرغ دگرگون گشتهاند و ساختاری کامالً اشراقی و عرفانی
یافتهاند( .قصههای شیخ اشراق ،سهروردی :ص)86
قطبالدین شیرازی در شرحی که بر روایت اشراقی سهروردی از اسطوره رستم و اسفندیار
نگاشتهاست ،آنچه را که اسفندیار دیده است ،دو پر سیمرغ میپندارد که او آنها را نه بچشم
سر که بچشم سر و دیدۀ باطن دیدهاست ،آنچه اسفندیار تجربه کرده بازتاب حقایق مربوط
به عالم مثال و عالم خیال در صور و مظاهر عینی و محسوس بودهاست .آغاز نوعی تجربه
اشراقی که به مدد قوه خیال محقق میشود .اسفندیار نمادی از نور مدبری است که در حالت
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جدایی از زبان به علم حضوری اشراقی ،صور عالم مثال را ادراک میکند( .شرح حکمت اشراق،
قطبالدین شیرازی ،ص)245:
در خور ذکر است همانگونه که به دنیا آمدن زال بیان رمزی از هبوط روح به جهان است
و انسانی از قوس و نزول را با خود دارد ،مرگ اسفندیار قوس صعود همان روح در اوج تجربه
عرفانی است که با مرگ من فرودین و تجلی من ملکوتی تحقق مییابد .سیمرغ که بر درخت
طوبی و بر اوج قلۀ قاف آشیان دارد .همان صورت الهی است که بر آدمی تجلی کند و تقابل
این صورت الهی با صوت آدمی همچون تقابل سیمرغ با سی مرغ است .اسفندیار که در
روایات زردشتی همچون حامی دین بهی معرفی میشود و در انجام کارهای شگرف و خوارق
عادت جانشین رستم است اینک قهرمان تجربه عرفانی و واالترین صورت آن تبدیل میشود
که همان مالقات با سیمرغ یا دیدن عقل فعال و جیرییل است .این تبدیل دوپاره گز بدو پر
سیمرغ و یا این همانی این دو و پیوند این حکابت را با عنوان رساله یعنی عقل سرخ و معنای
آن بازگو میکند( .روابط حکمت اشراق و فلسفه ایران باستان ،کوربن :ص)81
در روایتهای غنایی ،اسفندیار نمادی از مردانگی و دلیری و تمثیلی است که در توصیف
عاشق به کار میآید:
یـــه تیــــر انداختـــن رســتم سواری
به مـــردی هــر یکــی اســـفندیــاری
(خسرو و شیرین ،نظامی :ص)119
پهلوانی که مظلوم واقع شده و به ظلم کشته شدهاست:
حـــال افـــراســـیاب بســــته کمــر
حـــال اسفــــندیار و ظــــلم پــــدر
(سنایی ،حدیقهالحقیقه :ص)423
در ادبیات معاصر اسفندیار قهرمانی بیبدیل است:
شــــتابم به ســــوی ملـــک باخـــتر
چو فــارغ شوم از کــــار نیمـــروز
بــــه دعــــوتـگه زردشــــت نامـــور
بـــه لشــــکرگــه اســــفندیار نیـــو
(بهار ،دیوان اشعار :ص)119
چگـــونه برد سپـاه و چگـونه راند حشـر
خبر دهند که اسفـــندیار بر درگـــنگ
(دیوان اشعار ،بهار :ص)582
تفنـــگی بهدســــت از پـــی کـــارزار
درآمــد ز ره چـــون یـــل اسفـــندیار
شاه توران و سکستان در بداندیشی ستاد
با زر گشتاسب شاه و نیزهی اسفـــندیار
(دیوان اشعار ،بهار :ص)672
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شاملو معتقد است اسفندیار قهرمان که برای شرایط نامناسب زمان خود کاری نمیتواند
انجام دهد ،همان بهتر که چشمهایش بسته باشد« :ــ آه ،اسفندیارِ مغموم! /تو را آن به که
چشم /فروپوشیده باشی!» (مجموعهی آثار ،شاملو ،جلد یکم :ص)79
به ویژگیهای جادو و نیروی شگفت او نیز اشاره شدهاست« :تصویرِ کاملِ گنبدِ آسمان
باشی /و رویینه /به جادویی که اسفندیار( ».شاملو ،ص)771:
در شعر بهار ،اسفندیار نمادی از کشته شدن قهرمانان و روشنفکرانی است که مظلومانه
کشته شده اند:
نهـــاد ســـر به بیـــابان هندوان رستم
ز شرم کشــتن اسفـــندیار و شنعت آن
کـــه درنبـرد بکشـتش به رایگان رستم
بخواند قصـۀ اسفــــندیار روییـــــنتن
(دیوان اشعار ،بهار :ص)360
وگــرنه رســـتم از اسفــندیار جان نبرد
به رهنـمایی سیمـــرغ بســـت باید دل
(دیوان اشعار ،بهار :ص )1064
بریـــزد ورا بشــــگرد روزگـــــار
که هرکــــس کهخـــون یل اسفـندیار
فتـــاده چنان چوـن به خون خفته غرم
شه اسفـــندیار اندر آن خـــاک گـــرم
(دیوان اشعار ،بهار :ص)964
اندرین پیکـــارها اسفـــندیار از پـا فتاد
قافیه گودال شو ،بر پای شد جنگ و جهاد
(دیوان اشعار ،بهار :ص)1023
اسفندیار گسترانندۀ نیکی و پاکی نیز هست:
به بـــــاغ مهـــی خســروانی درخــت
چو اسفـــندیار آن شــــه نیـــکبخت
(دیوان اشعار ،بهار :ص)964
بــا گـــرزۀ گـــاو ســــار
کاردیبهشـــت آیـــد چــو اسفـــندیار
عهـــدی به فـــال سعـــید
بـــا گلـــبنان بــــاغ بربســــت دی
چپـــش ازقریـــب و بعــید
کـاندر چمـــن تــازد دگــــربـاره وی
(دیوان اشعار ،بهار :ص )1154
باری ازگشتاسب شه وز بهمن و اسفندیار
گشت روشن آتش موبد از آن پاکیزه کیش
(دیوان اشعار ،بهار :ص)1023
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 -3-3-1رستم
از دیگر شخصیّتهای اسطورهای که بیبدیلترین قهرمان و شخصیّت اسطورهای در زبان و
ادبیات فارسی است ،رستم است .رستم در داستان رستم و اسفندیار پیروز میدان است اما
به تدریج به سبب کشتن پهلوان فروهر( اسفندیار) دچار اضمحالل و تیرهبختی میگردد .خون
اسفندیار این شاهزادۀ قدیس زردشتی هر چند خالف میل رستم ریخته شد ،امّا در فرجام
دامن پهلوان شاهنامه را گرفت و او گرفتار حیلۀ شغاد ،نابرادری خود ،گشت .رستم نادانسته
در چاهی افتاد که شغاد آن را پر از نیزه کرده و روی آن را پوشانده بود .نیزههای کاشته شده
در چاه ،جان جهان پهلوان ایرانی را گرفت .امّا رستم پیش از درگذشتن با تیری شغاد را به
درخت دوخت .بدینسان این پهلوان دلیر و گرد ایران زمین جان به جانآفرین تسلیم کرد.
چنـــین تـــا بیـــامد میـــان دو چـاه
بــــزد گـــــام رخـــش تگــاور به راه
نبــد جــــای مــــردی و راه گــــریز
بن چـــــاه پر حــــربه و تیـــغ تیــز
(شاهنامه ،جلد ،3بیت)4235 :
رستم خرد و دلیری را با هم جمع دارد .در نبردها همواره شمشیرزن و جنگاور غالب و
گرهگشا و طراح حمله و دفاع و تدابیر جنگی است .نخستین عبور رستم از اسطوره به ادبیات
عرفانی را میتوان در آثار سنایی دید ،سنایی از اولین کسانی است که در ماجرای رستم و
دیو سپید ،تصویر غلبه سالک عارف را بر نفس اماره و جنبۀ حیوانی وجود خود میبیند و
تلمیح او به این داستان ناشی از چنین برداشتی است؛ سنایی در پرتو بینشی عرفانی از
ماجرای رستم و دیو سپید معنایی عرفانی دریافتهاست( .رمز و داستانهای رمزی ،پورنامداریان:
ص)187
در میــان بیمرادان یک نفس بیغم زنی
از مراد خــود تبرا کن اگر خواهی که تو
رســتم راهی گر او را ضربت رسـتم زنی
چون والیتها گرفت اندر تنت دیــو سپید
(دیوان ،سنایی غزنوی ،ص)457 :
رستم در این داستان از عینیت و واقعیت اساطیری خود تهی میگردد و مفهومی معنوی و
روحانی پیدا میکند؛ گذشتن رستم از هفتخوان و پیروزی وی بر دیو سفید ،و نجات شاه و
پهلوانان ایرانی از زندان دیو سفید و بینا کردن آنها به وسیله چکاندن خون جگر دیو سفید
در چش م آنان کامالً استعداد پذیرش تفسیری در سطح عقاید عرفانی را دارا میباشد.
پورنامداریان ،این داستان را سرنوشت روح یا نفس ناطقهی انسانی پس از هبوط از عالم عقول
مجرده و تعلق به عالم ملک و ماده و تن خاکی میداند .روایت انسانی است تا در این عالم به
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جزییات نیز علم پیدا کند .اما شواغل نفسانی مدتی او را به خود و تعلقات دنیوی مشغول
میکنند .ولی سرانجام به خود میآید و طالب کمال و اصل خود میگردد و سرانجام توران تن
را رها کرده و به ایران جان و جوار سیمرغ قدرت باز میگردد( .رمز و داستانهای رمزی،
پورنامداریان :ص)189
در جایی دیگر سنایی عارف سالک را در سیر و سلوک عرفانی به پهلوانی چون رستم مانند
میکند و میگوید:
تا کزو سیمــرغ رستم گشت بر اسفندیار
از درون جان برآمد نخوت و حقد و حسد
(سنایی ،دیوان اشعار :ص)190
و:
هم جام چو رستـم کش  ،هم تیغ چو رســتم زن
در مجلس مستوران وندر صــف رنجوران
(سنایی ،دیوان اشعار :ص)483
در دگرگونی شخصیّت رستم در روایت سهروردی ،رستم جنبه پهلوانی خود را از دست
میدهد و واسطه ای میگردد میان فیض نور که موجب بینایی و فروافتادن پردهها از مقابل
چشم اسفندیار میشود .پس رستم واسطه است بین لمعان الطاف خداوندی و اسفندیاری که
طالب بازگشت به اصل خویش است .چون اسفندیار رویینتن است و هیچ سالحی بر او کارگر
نمی افتد مگر آنکه تنها اندام آسیبپذیر وی ،یعنی چشمش از کار بیفتد و بر تعلقات دنیوی
بسته شود .روح با راهنمایی پیری واصل یا از طریق پیوستن به عقل فعال است که بر این
خصم پیروز میشود؛ همچنان که رستم نیز با دستگیری زال و به کار بستن راهنمایی و
هدایت او ،که با سیمرغ در ارتباط است ،موفق میشود ،با تحقق جوهر الهی خویش و کسب
قابلیّت پذیرش نور سیمرغ ،بر اسفندیار غلبه کند( .رمز و داستانهای رمزی ،پورنامداریان:
ص)204
موالنا  ،رستم را نماد قدرت و ارادۀ عشق و آزادگی میداند و گاهی همراه با حضرت علی (
ع) در یک مقام قرار میدهد:
هر دو کـــار رســتم است و حیدر است
این جهاد اکـــبر است آن اصغـــر است
(مثنوی ،ج ،5بیت)3802 :
رستم از پهلوانان مورد عالقه موالناست و در جای جای اشعارش به وی و نمادهایش اشاره
کردهاست و با رستم همذات پنداری کردهاست:
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قـــوت هر گرسـنهام انجــم هر انجمنم
صیقـــل هر آینهام رســـتم هر میمنهام
(کلیات شمس تبریزی ،غزل)1395 :
اما همین رستم که همیشه موالنا او را در اوج قدرت و مردانگی توصیف کرده  ،در دام شهوت
گرفتار میآید:
دام پاگــــیرش یقیــــن شهـــوت بود
رســـتم ار چــه با ســـر و ســبلت بود
(مثنوی ،ج 3بیت )824
در آموزههای اخالقی سنایی از رستم مثال میزند و این نمونه و نمونههای مشابه آن از
ابهت و عظمت اسطورهای رستم ناخودآگاه میکاهد و نشان میدهد که در دورههای بعد ،دیگر
از آن شکوه اسطورهای رستم خبری نیست:
کـــاهـــلی کـــرد رســـتمان را حـیز
بتــــر از کاهــــلی ندانــــم چیـــــز
رســــتمی تو مـــن از ســـتم رســتم
قفــــس از جـور تو چــــو بشکســـتم
(حدیقهالحقیقه ،سنایی :ص)553
در ادبیات غنایی ،نیروی رستم برای شاعر نمادی است از قدرت عشق ،اینگونه است که
رستمی که در اساطیر هماوردی نداشت و هیچ نیرویی برابر با نیروی بازوی او نبود ،در نظر
سعدی نماد نیروی بیمثال عشق میگردد :
به یک ساعت بیفکندی اگر افراسیابستی
گر آن ساعد که او دارد بدی با رستم دستان
(کلیات سعدی :ص)858
موالنا نیز رستم را در مقابل نیروی عشق ناتوان میبیند:
کو یوســـف تا بیند خـــوبی و فـر ما را
کو رستم دسـتان تا دســتان بنماییمش
(کلیات شمس تبریزی ،غزل )76
حتی موالنا ابزارهای اسطورهای رستم را در دست خود میگیرد و از برتری آنها در مقابل
قدرت رستم خبر میدهد،
از رخــــش و ز تازیــــانه مـــا
بــا رســــتم زال تــا نگــــویی
(کلیات شمس ،غزل )121
بنـــده و بازیچـــه دســــتان مـاســت
رســــتم دســــتان و هـــزاران چو او
(کلیات شمس ،غزل )504
بمیرد پیـش من رستم چو از دستان من باش
نبیند روی من زردی به اقبال لب لعـلش
(کلیات شمس ،غزل )578
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بدینگونه اسطوره رستم و ویژگیهای آن چون قدرت و بالندگی ،در گونه عرفانی و غنایی به
نمادی از ضعف و ناتوانی در مقابل نیروی عشق دگرگون شده است و حتی در مقابل نیروی
عشق ناتوان است:
رسـتم چه کند در صف دسته گل و نسرین را
گر زخم خوری بر رو رو زخم دگر میجـو
(کلیات شمس ،غزل )81
همچــــو آتـــش بر صـــف رستم زنیم
مـــا و یاران هـــمدل و هـــمدم شویم
(کلیات شمس ،غزل )1671
به دســـت نفـس مخنث چرا زبون باشم
هزار رستم دســـتان به گرد ما نرســـد
(کلیات شمس ،غزل )1747
کــوه احد پاره شود آه چه جای دل من
عشق چو خونخواره شود رستم بیچـاره شود
(کلیات شمس ،غزل )1814
عطار نیز میگوید:
زلـــف تــو در نیــــم زمـــان میکــند
وآنچـه که صـــد ســـال کند رســتمی
(دیوان عطار :ص)327
زلــــف او بــر روی گلگــــون میکــند
آنچه رســـتم را ســـزد بر پشت رخش
(دیوان عطار :ص)329
هر زمــــان صــد گونه دسـتان کردهای
از شکــــنج زلـــــف رســـتم افکـنت
(دیوان عطار :ص)584
از سوی دیگر بزرگی غم عاشق از دوری معشوق نیز به نیروی رستم مانند شدهاست:
با رســـتم دســتان بزند هر که در افتاد
سعـــدی نه حریف غـــم او بود ولیکـن
(کلیات سعدی :ص)620
حافظ در اوضاع نابسامان شیدایی و عشق ،با اشاره به داستان بیژن و منیژه ،از رستم توقع
دارد که بیاید و او را از غم و اندوه نجات دهد:
شاه ترکان فارغ است از حال ما کو رستمی
سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل
(حافظنامه ،خرمشاهی :ص)470
در داستانهای عاشقانه ،رستم کارکردهای اسطورهای خود را از دست میدهد و تنها ابزاری
میشود برای مقایسه نیرو ،جبروت و شکوه ممدوح چنانکه فخرالدین اسعد گرگانی میگوید:
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ز بــس کو تاخـــتن بـرد و شبیخـــون
بـــه رادی هســــت از حـــاتم فـزونتر
به مــــردی هــــر یکی اسفـــندیاری
در ادبیات عرفانی ،ویژگیهای قهرمانی
حالج را همچون رستم میداند:
حالج همچون رستمی چون با وطن آمد همی

شکـــوهش بـــود ز آن رســـتم افـزون
(ویس و رامین؛ گفتار اندر ستایش سلطان)
به مـــردی بهـــترسـت از رســــتم زر
گفتار اندر ستایش خواجه ابو
به تیــــر انداخــــتن رســـتم سـواری
(نظامی :خسرو و شیرین ،ص)119
رستم برای عارفان تصور شدهاست ،چنانکه عطار

اندر گـلوی وی همی بند رسن افتاده شد
(دیوان عطار :ص)304
در ادبیات معاصر با توجه به رویکردهای اجتماعی و سیاسی شاعران ،نگاه شاعرانی چون
بهار برخالف دورانهای پیشین از درون به بیرون است ،شاعردر انتظار رستم است تا بیاید و
مانند شاعر را از آنچه که او از آن اندوهگین و ناخرسند است ،رهایی بخشد:
رام چند دیوکش کو؟ رستم دستان کجاست
هند و ایران دیوالخ فتنه و آشوب کشـت
(بهار ،دیوان اشعار :ص)581
سرنگون گردد اگر خود رستم دستان بود
گر زبردستی کشد از زبردسـتان انتقـــام
(بهار ،دیوان اشعار :ص)386
اما شاملو اوضاع را آنقدر نابسامان میپندارد که دیگر امیدی هم به آمدن رستم و نجات
ایران ندارد« :دیگه مهتاب نمیاد /کرمِ شبتاب نمیاد /.برکت از کومه رفت /رستم از شانومه
رفت /:رو زمین وقتی که دیب دنیارو پُرخون میکنه /سوارِ رخشِ قشنگش دیگه میدون
نمیاد( ».شاملو ص)399 :
اخوان ثالث نیز اینگونه از رستم یاد میکند«:دوش یا دی ،پار یا پیرار /چه شبی ،روزی ،چه
سالی بود؟ /راست بود آن رستم دستان /یا که سایه دوک زالی بود؟» (شعر زمان ما ،اخوان
ثالث :ص)199
اگر در دوره های پیشین عارفان به رستم مانند میشدند در ادبیات معاصر این قهرمانان
ملی و میهنیند که به رستم تشبیه میشوند:
بســـان رســتم دستان و طوسبن نوذر
ستاده تنها سـتـارخـــان و باقـرخـــان
(بهار ،دیوان اشعار :ص)143
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شاید جالبترین نمونه برای بررسی دگردیسی اسطوره رستم در ادبیات معاصر ،قصیدۀ
رستمنامه ملکالشعرای باشد ،در این قصیده بلند شاعر با زبانی طنزگونه از بازگشت رستم
به دورۀ معاصر خبر میدهد .او داستان را با اشارههایی به بیتفاوتیهای مردم ،دروغ و
کالهبرداری و اوضاع نابسامان و ظلم حاکمان و  ...ادامه میدهد و سرانجام این رستم است
که شگفتزده و ناتوان در مقابل پریشانیهای ایران است .بگونهای که دیگر نشانی از آن ابهت
و شکوه حماسی در او نمیتوان یافت:
نمــرد و بیـــرون آمد ازآن میان رسـتم
شـــنیدم آنکـــه به چاه شغاد در کـابل
گذشــته از ســر دیهیم زرنشــان رستم
خطا نکرده به تدبیر ملک دســت از پای
ز جمــع حاصل امـالک سیسـتان رستم
نکرده خودسری و ســاخته به لقمه نـان
خـــبر ز باطـــن این قوم بد نهان رستم
به لون ظاهرشان کی خورد فریب چو یافت
به یـــاد دارد از عهـــد باســـتان رستم
خیــانتی که به دارا نمودهاند این قـــوم
(بهار ،دیوان اشعار :ص)1347
 -5نتیجهگیری
برآیند تحقیق حاکی از آن است که اساطیر به مرور زمان آن حالت تقدس خود را از دست میدهند
و در این دگردیسی کم کم چهرۀ صرف آسمانی به دنیای انسانی تبدیل میشود و دنیای انسانی هم
کم کم آنها را غنی کرده در اوضاع جدید و در چهرههای عقالنیتر به ظهور میرساند( .سایههای شکار
شده ،سرکاراتی :ص ،)71دگردیسی موجودات و پدیدهها به یکدیگر حاصل خالقیتهایی کهن و نشانگر
تجلّیات گوناگون روانی ،اجتماعی ،زبانی ،زمانی و مکانی انسانها در دورههای باستانی است .با تأمل
در متونی که از عناصر اسطورهای در نوشته های خود سودبرگرفتهاند ،این نکته بخوبی مشهود است.
شاعران و نویسندگان در دورههای مختلف ادبی داللتها و معانی اسطورهها را بنابر باورها و تجربههای
فردی و اجتماعیشان ،دچار دگرگونی کرده اند .به این معنی که آنها با توجه به جهانبینی خویش
عناصر اسطوره ای را وارد اندیشۀ خود کرده و این عناصر از صافی ذوق و و همنهادی یا تفکرات این
شاعران ،گذر کرده در کارکردها ومعنای خود دگردیسی مییابند.
تأکید شاعران خصوصا در ادبیات عرفانی به نیروی انسانی و توانایی آدمی در قرارگرفتن در جایگاه
اسطوره یکی از دالیل این دگردیسیهاست .بر طبق الگوی تکوین و تحول اسطورهها بعد از گذشتن
از هزارتوی پیچ در پیچ ذهن انسان بدوی تا رسیدن به ذهن انسان متمدنتر مسیرهایی را پیمودهاند
و در طی این مسیرها تغییر و تبدیلهایی را پذیرفتهاند .هر اسطوره داستان قهرمانی است که فراتر از
جهان انسانی ،مقدس و دستنیافتنی است .شاعران و نویسندگان عارف مسلک کوشیدهاند از معنای
عناصر و روایات اسطورهای و حماسی تأویلی مبتنی بر جهانبینی خویش ارائه دهند .اینگونه است
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که میبینیم برخی از چهرههای اساطیری چون سیاووش و آرش و رستم و اسفندیار و ضمن حفظ
ویژگیهای اساطیری خود خود کارکردهای جدیدی هم پذیرفتهاند.
برای نمونه سهروردی و سنایی و موالنا و عطار و ...در پی آنند تا به اساطیر به عنوان رازها و
نمادهایی نگاه کنند که در پرتو بینشی اشراقی و عارفانه قابلیت فهم و تفسیر داشتهباشند و این خود
نشان نگاه ژرفاندیش آنان است .سرایندگان منظومههای غنایی مثل نظامی و فخرالدین عراقی و...
هم در پی آن بودهاند تا از این عناصر به عنوان دستمایهای برای هنرورزیهای شاعرانه و هنرمندانۀ
خویش بهره جویند .در دورۀ معاصر هم شاعران کوشیدهاند که اسطورهها را از بین ببرند یا مرزهای
آن را بشکنند و به اصطالح اسطوره پیرایی کنند و از طرح کلی آن بهره برند با این تفاوت که با
دریافت نویی از روایات اسطوره ای و باز آفرینی آن ،میکوشند تا اوضاع زمانه را بنابه ذوق خود ترسیم
کنند و ناخرسندی خویش را از اوضاع حاکم بیان دارند.
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