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مند، ابزار بیان خالق اثر ادبی است و در این میان خالق اثر  زبان به عنوان دستگاهی نظام

احساسات، نگاهی گسترده به گذشته و حال خود دارد، تمام امکانات زبان را به كار میگیرد تا 

های زبانی  عواطی و نگرشی را كه با جهان درون و بیرون خود برقرار میکند، از طریق نشانه

به خواننده منتقل كند و خواننده نیز از سوی دیگر با اثر او نسبتی عاطفی برقرار كرده و از 

دارد، دة اثر ادبی به گذشته آن تاثیر میپذیرد. یکی از این امکانات، نگاهی است كه آفرینن

اللتهای گیری شاعران و نویسندگان در سه دورة مختلی تاریخ زبان و ادبیات فارسی از دبهره 

های ای در گونه  متفاوت شخصیّتهای اسطوره یهاجلوه  ای وگوناگون قهرمانان اسطوره 

غنایی، عرفانی و معاصر موضوع این پژوهش است. در این پژوهش، نگارندگان با نگاهی 

های مختلی ادبی میباشند دگردیسی شخصّیتهای اساطیری گونه  در پی بررسیساختگرایانه 

اند كه بر اسا  باورهایشان با چه نگرشی توانایی آن را داشته تا دریابند شاعران و نویسندگان 

كه میخواستند به خدمت  ایتلی و كاركردهای قهرمانان اسطوره ای را بگونه نمادهای مخ

 متن ادبی خویش درآورند.
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 مقدمه -1
یکی از شگردهای ادبی، هنجارگریزی است؛ هنجارگریزی روشی برای هویت دادن به زبان 

ادبی است. با استفاده از این شیوه آفرینندة اثر این توانایی و جسارت را دارد كه معیارها و 

قوانین تجویز شده توسط پیشینیان را كنار زده و خود جهان و شخصیتهایی تازه و جدید 

ها در متون دگرگونی اسطوره خلق نماید. این فرآیند تمامی آن چیزی است كه در مقوله

دال و مدلول وجود ندارد. بیان  اتفاق میافتد. در این فضا داللتی سر راست در میان رابطه

د است. خالقیت نویسنده و شاعر در گرو این نکته است كه هر رمز )آنچه در خالق اثر رمزآلو

این پژوهش از آن تعبیر اسطوره میشود( در هر فضای تجربی تازه از نو معنادار شود و رمز 

تنها به یکی از داللتهای ممکنش فروكاسته نشود. بدینسان است كه خالق اثر سعی دارد تا 

 (  51زها را تغییر دهد. )شعر و اندیشه، آشوری: صمعنای اینجایی و اكنونی رم

زبان و ادبیات  یکی از رمزهایی كه شاعران و نویسندگان در طول عمر هزار و اندی ساله

اند و به اقتضای احساسات، روزگار، اجتماع و اهدافشان آن را در ها جستهفارسی از آن بهره

 ها هستند. اند، اسطورهردهتحریر درآو قالبها و نگرشهای گوناگون به رشته

برای شناسایی یکی از مهمترین معیارهای ورود به متون عرفانی، حماسی و ... میبایست 

ها را شناخت، آنها را بازخوانی نمود، رمزها و داللتهای معنایی آنها را دریافت و اسطوره

این دگرگونیها را اسطوره و همچنین ضرورت  سرانجام با تحلیل و تاویل آنها دالیل دگرگونی

ها خیال است. در واقع خیال، آیینة گیری قرارداد. مبنای زایش اسطورهمورد مطالعه و نتیجه

نفس است كه به وسیلة آن صورتهای مثالی مورد مشاهده قرارمیگیرند. پس تخیل انسان، 

جز مشاهده و در  حضوری صور خیالی در عالم مثال چیز دیگری نیست و اساطیر در همین 

( ماهیت و 70ایران باستان، كوربن: ص جایگاه قرار میگیرند. )روابط حکمت اشراق و فلسفه

های آفرین است، ادبیات این توانایی را دارد تا تجربهای است كه خود سمبلذات ادبیات بگونه

دهد به آنها شکل و ماهیت  ها عبورغیرعملی آدمی را با عنصر خیال از ورای سالها و دوره

( 151نقد، هوف: ص و به عنوان عنصری مکتوب آنها را ثبت نماید. )گفتاری دربارهبدهد 

آفرین گرایشهای كهن و عمیق اسطوره را در ادبیات از این دیدگاه میتوان به عنوان سمبل

ذهن انسانی مشاهده و بررسی كرد، این نگاهی جدید به اسطوره است كه در مطالعات پیشین 

 است. اسطوره بوده ، گرایشهایی كه بیان اولیة آنان به وسیلهاستبدان پرداخته نشده

به عنوان مثال سهروردی آنگاه كه به تفسیر داستان زال و سیمرغ و رستم میپردازد و 

براسا  تخیل خود، زال را كه موی و صورتی سپید داشته، از آن رو كه بر دیوان سیاه و 
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است، مثالِ انسانی كامل میداند. بدینگونه هسپید كه تجلی دیوان درون او باشند پیروز شد

فردوسی، برداشتی عرفانی عرضه میکند و به  سهروردی از یکی از داستانهای شاهنامه

 (  136سهروردی، محمدخانی: ص  ای عارفانه میبخشد. )نامههای حماسی صبغهاسطوره

و بارهای معنایی  ها، دالهایی هستند با مدلولهایی تعریی شده و مشخا؛ تعارییاسطوره

كه در قالبهای ادبی نظم و نثر گنجانده شدند و ادبیات  آنها یکتا و یگانه است اما هنگامی

هایی با معناهای جدید خلق گشتند و سمبولهای نوینی آنها را به خدمت خود گرفت اسطوره

-اسطوره( این نگرش نگاه راستینی است كه 140نقد، هوف: ص وجود آمد. )گفتاری دربارهبه

 است. های گنجانده شده در صورتهای گوناگون ادبی را دچار دگرگونی كرده

 مسأله طرح  -2
مثبت و منفی اساطیری در متون و باورهای  در این پژوهش، ابتدا به بررسی چند شخصیت

باستانی پرداخته میشود، سپس با بررسی كاربردهای گوناگون و گاه متقابل آنها در متون 

های عرفانی، غنایی و ها و قهرمانان در گونهادبی، دگرگونی این اسطوره شاخا هر دوره

ه دگرگونی معنایی آنها و هایی بمعاصر ارایه میگردد. همچنین در ادامه، با ذكر نمونه

داللتهایشان در متون ادبی پرداخته میشود. در طرح كلی این تحقیق، سعی شده است كه 

شناسی مطرح گردد و سپس با تجمیع و بازبینی برخی از ی اسطورهنظریات محققان حیطه

یل ای، دالای جهت بررسی دگردیسی شخصّیتها و قهرمانان اسطورهگانهنظریات، ابعاد چند

دگردیسی و هدف خالق اثر در دگرگون كردن ماهیّت آنها در متون مهم عرفانی و غنایی و 

ها در هر دو حیطة هایی به دالیل دگردیسی اسطورهمعاصر ارایه گردد. همچنین با ذكر نمونه

ای از نظامهای قهرمانان و شخصیتها اشاره خواهدشد.  افزون بر این جایگاه اسطوره را در شبکه

های مختلی تاریخی مورد بررسی و تحلیل قرار ای در چند متن شاخا متعلق به دورهنهنشا

میگیرد تا مشخا شود كه چه عواملی در هر متن باعر بازگشت به اسطوره، تغییر ماهیت 

ارگیریش میگردند. از سوی دیگر اسطوره در متون مختلی چه ویژگیهای دارد و در بکآن و 

كهن خود را از دست داده و ویژگیهای جدیدی یافته و با این  كدامیک از آنها ویژگیهای

 است. ویژگیها در پی بیان چه هدفی بوده

 پیشینۀ تحقیق -3

پیش از وارد شدن در مبحر اصلی موضوع مقاله، الزم است به تحقیقاتی كه در مورد 

 :ای شودهای ادبی مختلی، اشارهایی و دگردیسی آنها در گونهشخصیّتهای اسطوره
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 ضحا ، چاپ شده در فصلنامه مقالة اصغر شهبازی دگردیسی و جابجایی در اسطوره( 1

، سال دوم به معرفی 8 شماره 1391شناسی در تابستان پژوهشهای نقد ادبی و سبک

یکی از نمادیترین اساطیر ایران و دگرگونی این اسطوره در ادبیات و كاركردهای باورهای 

  است. ای آن پرداختهاسطوره

رستم در شاهنامه، منتشر شده  محمود رضایی در مقالة جابجایی و دگرگونی اسطوره( 2

، به 17 شماره 5 ، دوره1388شناختی در زمستان ادبیات عرفانی و اسطوره در نشریه

رستم و ویژگیهای آن و نقش وی در پیشبرد داستانهای شاهنامه  بررسی اسطوره

 پرداخته است. 

تکوین و تحول قهرمانان در گذر از اسطوره به حماسه نوشتة حمیدرضا خوارزمی مقالة ( 3

اند. این ها را بررسی كردهای و حماسی تغییر و تبدیل اسطورهبا بررسی الگوهای اسطوره

 92، زمستان 33شناختی سال نهم، شمارةمقاله در فصلنامة ادبیات عرفانی و اسطوره

 است.  چاپ شده

ای گارندگان آگاهی دارند، به مباحر مربوط دگرگونی شخصیّتهای اسطورهی كه نتا آنجای

است؛ از این های ادبی غنایی، عرفانی و معاصر آنگونه كه باید و شاید پرداخته نشدهدر گونه

رو میتوان این پژوهش را نگاه و رویکردی جدید به مبحر مربوط به دگرگونی شخصیتهای 

  ای و داللتهای و كاركردهای آنها در دیگر متون ادبی دانست. اسطوره

 بحث و تحلیل -4

اسطوره در ادبیات ابزاری برای خالق اثر است تا به یاری آن از راه اشاره و تلمیح همان 

ای انتزاعی نماد پردازانة نویسنده و شاعر غالباً به گونه چیزی را بیان و نقل كند كه اندیشه

یا تمثیل آن را تجربه كرده است. اساطیر ادبی این ویژگی را دارند كه امکان در قالب رمز 

تحلیل و برداشت را هم از فرستنده و هم از گیرندة اثر میگیرند. از اینرو كه اسطوره داللتها 

و معنایی اختصاصی برای خود دارد؛ گیرندة اثر برای نمونه از آب انتظار پاكی و از رستم 

ارد؛ اینگونه است كه اسطوره نمایش چیزی را كه مورد نظر است از قبل انتظار قدرت را د

تعیین میکند، زیرا در ذات خود حدودی برای معنا قا ل است. در ادبیات فارسی شاعران در 

اند. اساطیری كه در شعر )و نثر( های مختلی نگرشهای گوناگونی به اساطیر داشتههدور

خیال شاعران را تشکیل میدهند و از عناصر پراهمیتی  فارسی گاه و چه بسیار یک سوی صور

وجود آورده و در میباشند كه خیال شاعران در تركیب و تصرف آن زیباییها و هنرهایی را به

است. تحوالتی یافته -های مختلی هم از نظر مواد و هم از نظر نوع برداشت شاعراندوره
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ابر این نظریه میتوان گفت، هر اسطوره ( بن236كدكنی: ص)صورخیال در شعر فارسی، شفیعی

دارای مفهومی تعریی شده و دقیق است كه مشخصات و وبژگیهای خاصی را تبیین میکند. 

اما نباید از یاد برد كه دامنة اختیارات شاعر و نویسنده بسیار گسترده است تا آنجایی كه به 

ویژگیهایی جدید خلق  و راحتی میتواند برای قهرمانان و شخصّیتهای باستانی سرنوشت

 نماید. 

از دیگر سو میرچا الیاده زبان اسطوره را رمزی میداند كه محتاج تفسیر است )اسطوره در 

( زیرا برای در  معنای عمیق قصه و اسطوره، باید آنها 10جهان اسالم و عرب، ستاری: ص

معنای متن  را تاویل نمود؛ این تاویلها موجب باروری بیشتر مفهوم اسطوره و در نتیجه

 میگردند.

 قهرمانان و شخصیتهای اساطیری در ادبیات-3-1 

 زال -1-3-1
شاید بتوان بیشترین بازتاب و دگرگونی شخصیّتهای اساطیری و حماسی را در داستان 

رستم و اسفندیار یافت؛ یکی از محوریترین شخصیتهای این داستان كه نقش پررنگی در 

 پیشبرد آن دارد، زال است.

روایت شاهنامه زال را از آن جهت بدین نام میخواندند كه هنگام تولد موی سر و روی بنابر 

او چون پیران سپید بود؛ زال و زر هر دو به معنی پیر و دو شکل از یک كلمه هستند. زال 

( این ویژگی زال در تداوم نام 562باستان: ص افزون بر هزار سال زندگی كرد. )كزازی، نامه

 است. یهایش در دیگر انواع ادبی پس از حماسه بسیار تاثیرگذار بودهو دگرگونی ویژگ

 ید      تپتودش ستوی بتتتته متتن همتتولیک      تتید      ابنده شتتتنان بود تتتره چتتتبه چه

 ( 50، بیت: 1)شاهنامه، جلد

بخش از ویژگیهای  زال در میان پهلوانان و موبدان ایرانشهر، از همه خردمندتر است. این

ایی زال است كه رسالتش را در متون ادبی پس از خود آشکار و روشن میگرداند: اسطوره

پیری خردمند كه 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 

ون عرفانی، غنایی و معاصر به هیی عنوان مشاهده نمیشود، بلکه زال ویژگیهای پهلوانی مت

كار اصلی پهلوان حراست و حفاظت از كشور  خود را از دست میدهد، به این معنی كه اگرچه

او تنها این نیست، او میتواند راهنمای شاه باشد تا او پیمان نشکند، به بیراهه  ةاست اما وظیف
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. به این ترتیب او به نماد مطلق خرد، صول مملکت و كشورداری را زیر پا نگذاردنرود و ا

 دانایی و راهنمایی بدل میگردد. 

زال از البرز كوه پایین آمد، كوه اهورایی كه در لحظاتی حسا  برای دگرگون ساختن 

ند. گویا شرایط و اصالح جامعه ایرانشهر، شاهانی چون فریدون و كیقباد از فراز آن فرود آمد

اندیشة ایرانی مدّتها در نقد خود كوشیده و به این باور رسیده كه دیگر شاهان فرّهمند یک 

سو نگر ارج و مقامی ندارند. این بار باید از البرز كوه پهلوانی آزاده با شخصیّتی متعادل فرود 

ن به زمین آید. مرد كامل عرفان هم از در ادبیات عرفانی در جایگاه پیر و راهنما از آسما

میآید. از دید عرفانی او رحمتی است فرود آمده از كوهی كه با هستی مادی و معنوی ایرانیان 

 ( چنانکه موالنا گوید:  105ی زال: صپیوندی عمیق و مرموز دارد. )مختاری، اسطوره

      ار عنقاست  تتت انگتتتتر زال زر استتتو گ      تتتتتتتتن زالی مطراست      ای كهتتتسخنه

 (  119)كلیات شمس تبریزی، غزل 

همانگونه كه پیشتر اشاره شد، در متون ادبی پس از حماسه، زال به چهرة پیر و راهنما در 

میآید. زال گشایندة رازهای حماسه است. او دانندة رمزهای زندگی است و در هر حادثه خرد 

عقل سرخ، داستان  در رسالةسهروردی اوست كه به یاری پهلوانان حماسه میشتابد. چنانکه 

زال و رستم و اسفندیار را در پرتو بینش اشراقی عرفانی خود به مفهوم فلسفی و عرفانی 

چون زال از مادر در »كند: فرشته داستان زال را چنین تعریی می تاویل كرد. در این رساله

صحرا اندازند وجود آمد رنگ موی و رنگ روی سپید داشت. پدرش سام بفرمود كه وی را به 

و مادرش نیز عظیم از وضع حمل وی رنجیده بود. چون بدید كه پسر كریه 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 كه هال  

( مصالح اوّلیة زال شاهنامه و زال عقل سرخ هر دو یکی 233: 1380)سهروردی، «. ود.ش

ای دیگر است. به این معنی كه از منظر سهروردی، است، امّا تعبیر و دریافت سهروردی به گونه

زال رمزی است از نفس هبوط كرده در این جهان یا نوری است كه میهن اصلی او در شرق 

سفید بودن روی و موی او »اینک اسیر ظلمت غربت غربی شده است. روشنایی است، و 

هنگام تولّد از مادر، یادآور اصل نوری وی قبل از تبعید به عالم كون و فساد است. این نکته 

سالک به صورت فرشته و در وضع « من»را عقل سرخ كه در واقع تحقّق نفس ناطقه یا 

دربارة علّت سرخی روی و سپیدی موی او كه  -باز –مخاطب است نیز، در پاسخ سالک 

محاسن من سپید است و من پیری نورانیم، امّا آن كس كه ترا »دهد: پرسد، توضیح میمی
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در دام اسیر گردانید و این بندهای مختلی بر تو نهاد و این موكّالن بر تو گماشت، مدّتهاست 

آن است، من سپیدم و نورانی  بینی ازتا مرا در چاه سیاه انداخت. این رنگ من كه سرخ می

)سهروردی، «. و هر سپیدی كه نور بازو تعلّق دارد چون با سیاه آمیخته شود سرخ نماید

زال حماسی در این جا چنان  تحول یافته كه دیگر نشانی از نماد و تبار و   (228: 1380

 . ویژگیهایی چون مکر و فریب را كه اسفندیار بدان قایل بود، مشاهده نمیشود

از دید فردوسی زال حکیمی كاردان و دیندار و دلیر است و این دانایی را از پیوند با سیمرغ 

كسب كرده است. همانطور كه سهروردی هم دست یافتن به مرحلة كمال علم و معرفت را 

از رهگذر پیوستن عقل یا نفس انسانی به سیمرغ كسب كرده است كه رمز عقول از جمله 

سیمرغ برای زال نقش پدر دارد. شیر دادن و كنار زال خوابیدن به نقش عقل فعّال است. 

 ( 166ای گویا دارد. )رمزو داستانهای رمزی، پورنامداریان: صمادری آهو، اشاره

در ادبیات عرفانی تجسم زال به عنوان مرشد و راهنمای مسیر عشق، ترغیبی است برای 

شناخت پروردگار بگذارد. روحانیت زال كه سالک است كه بدون واهمه و تردید گام در راه 

جوییش، تمام آن چیزی است است و خردمندی و چارهدر رنگ سپیدی مویش تجلی شده

 كه سالک و رهرو بدان نیاز دارد.  

نگرش گذار یک اسطوره از حماسه به عرفان  در داستان عقل سرخ میتوان عصاره و چکیده

مثل باز قهرمان داستان، رمز روحی است كه به صحرای در این دیدگاه، زال را مشاهده كرد.  

عالم ماده افکنده میشود یا نوری است كه اسیر ظلمت میگردد. سفید بودن روی و موی او 

هنگام تولد از مادر، یادآور اصل نوری وی قبل از تبعید به عالم كون و فساد است. )رمز و 

گاه سهروردی رمز روح و هبوط آن است. زال در دید( 199داستانهای رمزی، پورنامداریان: ص

 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 ناز  

 اندیشی و بازیهای خیال شاعرانه در میآید:

 ش           تتترویتان ابتتتتتند كمتتتر زه نکتتتتب       ال چون زالی     تتتتر سزاتتتتتم به هتتترس

 (444)كلیات شمس تبریزی، غزل: 

گاهی نیز شاعر ویژگیهای اساطیری زال را دست مایة میسازد برای ناز  اندیشی شاعرانه 

 بهی برای توصیی ویژگیهای ممدوح ذكر میسازد: اش، در شعر ذیل سنایی آن را مشبه

 ت      تتتناختتتتد و زال زر شتتتتتزال زر دی    تت         رد معنی تاختتتت معنی چو گتتتدس

 ( 272الحقیقه، سنایی: ص)حدیقه
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 یا در اینجا زال و ویژگیهایش به زیبایی با حماسی و اساطیری هیچگاه مشاهده نمیگردد: 

 همتنته به فر تتتتند متتتتتد اسفتتتتتآم            منتتت از دم بهتتتگریخ تانتتتزال زمس

  وردتبد الجتتتتن گنتتتتان و ایتتتتتز دس            اركردتتتانده زال اندر آن كتتتتترو متتتف

 (53)دیوان اشعار، بهار: ص

و عرفان را  سنایی در برابر قدرت حق تعالی تدبیرهای زال این پیر خردمند صحنه حماسه

 :نیز بی اثر میبیند و میگوید

 ت     تتی زورستتتتب  زال  وتچتتتمور است            زال زر هتتتر شترچه پتتتن در اگتای بركه 

 (  125الحقیقه، سنایی: ص)حدیقه

از جان » در اشعار اخوان تدبیر زال در مقابل اوضاع نابسامان محیط اطراف ناكارآمد است:

نه جوید زال زر  /ستو پندارد كه دیگر جستجوها پوچ و بیهوده /فرسوده ست و جانش پیر و

)اخوان  «نه دارد انتظار هفت تن جاوید ورجاوند /را تا بسوزاند پر سیمرغ و پرسد چاره و ترفند

 (  173ثالر، شعر زمان ما: ص

 اسفندیار -2-3-1

كه در عهد خود پس از اسفندیار بزرگترین پهلوان كیانی شاهنامه، پسر گشتاسب است 

با او عاجز بود. نام او در  رستم، هماورد و نظیری نداشت و حتی رستم زابلی نیز از مقابله

( زرتشت به پا  خدماتش 596سرایی در ایران، صفا: صاست. )حماسهاوستا با لقب دلیر آمده

فرزند حسد  پذیر بود. گشتاسب برتن كرد و تنها چشمهایش آسیببه دین بهی او را رویین

دژ زندانی كرده است، رهایی برد واز اسفندیار خواست كه خواهرانش را كه ارجاسب در رویین

 دهد. 

 امندهتش افکتتتتز اندرون آتتتتته مغتتتب      ام      دهتتتا زنتتتنگ تتتن نتتتیبرم تتریتتبگ

 ان رها تتتتران را ز تركتتتتنی خواهتتتتك      تتتتا      وی در دم اژدهتتتتردی شتتتتتبه م

 یتت مهتی و تختترنج بیتتتن گنتتهمی   تتتهی         اهنشتتتتاج شتتتترا تتارم تتتتتسپ

 (244، بیت:4)شاهنامه، جلد 

اسفندیار پس از پشت سر گذاشتن هفت خوان، خواهران را نجات داد و به درگاه گشتاسب 

 او خواست كه با رستم نبرد كند.آورد. امّا گشتاسب به وعدة خود وفا نکرد و از 

 ونتتتد و فستتتارآوری زور و بنتتته كتتب     تتنون       ت باید كتتتان رفتتتوی سیستتتس

 را              زال  تمتتتترس   دآوریتنتتتتب   هتتب            وپال راتتتتغ و گتتتتی تیتتتنه كنتتتبره

 (1102، بیت 1)شاهنامه، جلد
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ن رستم و اسفندیار درگرفت و سرانجام رستم همانطور كه سیمرغ گفته نبردی سخت میا

 بود تیر را  بر چشم اسفندیار كه در زمان رویین تن شدن او بسته بود، راست كرد و رها نمود.

 مدار  مایه    خوار  را    چوب  این   تو              ندیارتتتاسف  وشتتته  بود ز تتتگ بدان 

 نگه   كن   یکی   نغتز   پیکتان   كهتن            كن  تتراس را   چوب این   مر  آتش  بر

 (1336، بیت: 1)شاهنامه، جلد

ای است كه هم شاهزاده اسفندیار از قدیسان دین زردشتی است. او تنها شخصیت اسطوره

است و هم جهان پهلوان؛ اسطورة اسفندیار به خاطر ویژگیهای نابش در ابعاد مختلی دگرگون 

 است.های ادبی تجلی پیدا كردهشته و در دیگر گونهگ

های مشتركی بین تجلی این داستان و مفاهیم حماسی آن در پهنة كتب عرفانی زمینه

الدین است از آن جمله شهاباست و نگرشی فلسفی یافتهحماسه و عرفان پدیدآورده

مفهوم فلسفی و عرفانی عقل سرخ خویش داستان رستم و اسفندیار را به  سهروردی در رساله

 است. تعبیر كرده

د: یکی روح یا نفس ناطقه نبنا بر باورهای عرفانی، در وجود انسان دو نیروی متضاد در جدال

حیوانی انسان است:  انسان است و یکی نفس كه جوهر ذاتی و جنبه لهییا دل كه جوهر ا

به سوی عالم نور میکشد و اولی مظهر نور است و دومی مظهر ظلمت و ماده، یکی انسان را 

رستم و اسفندیار را میتوان مبارزه این دو  یکی به سوی ماده و ظلمت. بر این اسا  مبارزه

 دانست. نیرو

مرگ حقیقت كلی و جهانی است.  پهلوان نامیرای ایرانی در آستانه بر این اسا  اسفندیار

خردمندی بیناست فارغ از تعصب دین و شهوت شهریاری. گویی آنگاه كه چشمهایش جاودانه 

فروبسته میشود، درست در همان دم، ناگهان چشم دلش گشوده میگردد. اسفندیار در حال 

ار، مسکوب: ای بر رستم و اسفندیمرگ، آنچه را میدانست و نمیتوانست، اینک میبیند. )مقدمه

 (  95ص

گفتم: حال رستم و اسفندیار؟ گفت: چنان بود كه رستم از اسفندیار عاجز آمد و از »

خستگی سوی خانه رفت. پدرش زال پیش سیمرغ تضرّعها كرد، و در سیمرغ آن خاصیّت 

ای یا مثل آن برابر سیمرغ بدارند، هر دیده كه در آن آیینه نگرد خیره است كه اگر آیینه

زال جوشنی از آهن ساخت چنان كه جمله مصقول بود و در رستم پوشانید و خودی شود. 

های مصقول بر اسبش بست. آنگه رستم را از برابر سیمرغ در مصقول بر سرش نهاد و آیینه

میدان فرستاد. اسفندیار را الزم بود در پیش رستم آمدن. چون نزدیک رسید پرتو سیمرغ بر 
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وشن و آیینه عکس بر دیدة اسفندیار آمد، چشمش خیره شد، هیی افتاد. از ج جوشن و آیینه

نمیدید، توهّم كرد و پنداشت كه زخمی به هر دو چشم رسید زیرا كه، دگران ندیده بود، از 

اسب درافتاد و به دست رستم هال  شد. پنداری آن دو پاره گز كه حکایت كنند دو پر 

 ( 234های شیخ اشراق، سهروردی: ص)قصه«. سیمرغ بود

طبق گزارش سهروردی برخالف آنچه در شاهنامه آمده است اسفندیار به تیر گز كشته  بر

كنندة پرهای سیمرغ سبب كشته شدن او گشت. سهروردی انعکا  نشد، بلکه نیروی خیره

هایی كه رستم بر اسبش بسته و بر جوشن مصقولی كه پوشیده و نور خورشید در آیینه

موجب مرگ اسفندیار شده، به دو پر سیمرغ كه در واقع شعاع خودی كه بر سر نهاده، و 

پرتوهای سیمرغ كه چشم اسفندیار را »خورشید است، تعبیر كرده است. از نظر سهروردی 

)بینش « خیره كرده رمزی از علم مرایا است كه در حکمت اشراق بارها بدان بر میخوریم.

 ( 322اساطیری، شایگان: ص

وردی از داستان رستم و اسفندیار جانب اسفندیار را در تفسیر هنری كربن در روایت سهر

میگیرد. وی مینویسد: سیمرغ با یک تیر دو نشان میزند. هم جان فرزند كسی را كه در 

است نجات میدهد، هم به حرف او )اسفندیار( سرانجامی میبخشد كه در زیر حمایت او بوده

ندانه از این جهان به سرای باقی میرود. ظاهر شکست، به صورت پهلوانی جهانبین، پیروزم

پذیری دو چشم اسفندیار به گشودگی دیدگان باطن تبدیل در تفسیر سهروردی آسیب

 ( 204میشود. )رمز و داستانهای رمزی، پورنامداریان: ص

سهروردی از داستان رستم و اسفندیار، اسفندیار از بازتاب نور سیمرغ  در برداشت عارفانه

میافتد بینایی خود را از دست میدهد و بنا به تفاسیری كه پیش از این آورده كه بر جوشنش 

ای داستان و میشود كه كل ساختار اسطوره شده، بینا میگردد، بر این اسا  مشاهده

اند و ساختاری كامالً اشراقی و عرفانی شخصیّتهای آن چون اسفندیار و سیمرغ دگرگون گشته

 (    86راق، سهروردی: صهای شیخ اشاند. )قصهیافته

رستم و اسفندیار  الدین شیرازی در شرحی كه بر روایت اشراقی سهروردی از اسطورهقطب

است، دو پر سیمرغ میپندارد كه او آنها را نه بچشم است، آنچه را كه اسفندیار دیدهنگاشته

قایق مربوط است، آنچه اسفندیار تجربه كرده بازتاب حسر كه بچشم سر و دیدة باطن دیده

 است. آغاز نوعی تجربهبه عالم مثال و عالم خیال در صور و مظاهر عینی و محسو  بوده

خیال محقق میشود. اسفندیار نمادی از نور مدبری است كه در حالت  اشراقی كه به مدد قوه
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جدایی از زبان به علم حضوری اشراقی، صور عالم مثال را ادرا  میکند. )شرح حکمت اشراق، 

 (245الدین شیرازی، ص:طبق

در خور ذكر است همانگونه كه به دنیا آمدن زال بیان رمزی از هبوط روح به جهان است 

 و انسانی از قو  و نزول را با خود دارد، مرگ اسفندیار قو  صعود همان روح در اوج تجربه

بر درخت عرفانی است كه با مرگ من فرودین و تجلی من ملکوتی تحقق مییابد. سیمرغ كه 

طوبی و بر اوج قلة قاف آشیان دارد. همان صورت الهی است كه بر آدمی تجلی كند و تقابل 

ون تقابل سیمرغ با سی مرغ است. اسفندیار كه در چاین صورت الهی با صوت آدمی هم

چون حامی دین بهی معرفی میشود و در انجام كارهای شگرف و خوارق روایات زردشتی هم

عرفانی و واالترین صورت آن تبدیل میشود  است اینک قهرمان تجربه عادت جانشین رستم

كه 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 

 (81ایران باستان، كوربن: ص اشراق و فلسفه آن بازگو میکند. )روابط حکمت

در روایتهای غنایی، اسفندیار نمادی از مردانگی و دلیری و تمثیلی است كه در توصیی 

 عاشق به كار میآید: 

 تم سواری      تتن رستتتر انداختتتتته تیتتتی     تتاری       فندیتتتی استتر یکتتردی هتتتم به

 (   119)خسرو و شیرین، نظامی: ص

 است:پهلوانی كه مظلوم واقع شده و به ظلم كشته شده

 ر              تتته كمتتتتیاب بستتتراستتتال افتتتح       تتتتدر      لم پتتتتندیار و ظتتتتال اسفتتتح

 (  423الحقیقه: ص)سنایی، حدیقه

 بدیل است: در ادبیات معاصر اسفندیار قهرمانی بی

 ترتتتک باختتتوی ملتتتتتابم به ستتتتش             روزتتتنیم  ارتتتتك  از  شوم ارغ تتف  چو

                  ورتتتت نامتتتتگه زردشتوتتتتته دعتتتتب             وتتتفندیار نیتتتته استتکرگتتتته لشتتتب

 (119)بهار، دیوان اشعار: ص

     رتونه راند حشتچگ اه وتبرد سپ ونهتتتچگ            نگتتتندیار بر درگتتتخبر دهند كه اسف

 ( 582)دیوان اشعار، بهار: ص

       ارزارتتتی كتتتت از پتتتتدسگی بهتتتتفن            ندیارتتتل اسفتتتون یتتتد ز ره چتتدرآم

      شاه توران و سکستان در بداندیشی ستاد         ر    ندیاتتتاسف یزهبا زر گشتاسب شاه و نی

 ( 672)دیوان اشعار، بهار: ص
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شاملو معتقد است اسفندیار قهرمان كه برای شرایط نامناسب زمان خود كاری نمیتواند 

تو را آن به كه !/ تت آه، اسفندیارِ مغموم» انجام دهد، همان بهتر كه چشمهایش بسته باشد:

 (79ی آثار، شاملو، جلد یکم: ص)مجموعه «فروپوشیده باشی! /چشم

تصویرِ كاملِ گنبدِ آسمان » است:شده ای جادو و نیروی شگفت او نیز اشارهبه ویژگیه

 (771)شاملو، ص: «به جادویی كه اسفندیار. /و رویینه /باشی

در شعر بهار، اسفندیار نمادی از كشته شدن قهرمانان و روشنفکرانی است كه مظلومانه 

 كشته شده اند:

 ابان هندوان رستمتتتر به بیتتتاد ستتتنه            ندیار و شنعت آنتتتتن اسفتتز شرم كش

      تش به رایگان رستمترد بکشته درنبتتتك            تننتتتتتندیار روییتتتتاسفة تبخواند قص

 (360)دیوان اشعار، بهار: ص

      ندیار جان نبردتتتم از اسفتتترنه رستتوگ            ت باید دلتتترغ بستتتمایی سیمتبه رهن

 ( 1064)دیوان اشعار، بهار: ص 

       ارتتتتتروزگ   گردتتتتبش  ورا    زدتتتبری             ندیارتون یل اسفتتتخس كهتتتتكه هرك

        خون خفته غرم به نتچو چنان ادهتتتفت            رمتتتا  گتتتندیار اندر آن ختتتشه اسف

 (964)دیوان اشعار، بهار: ص

     ا فتادتندیار از پتتتارها اسفتتتاندرین پیک            و جهاد جنگپای شد  برقافیه گودال شو، 

 (      1023)دیوان اشعار، بهار: ص

 اسفندیار گسترانندة نیکی و پاكی نیز هست:

   تتتروانی درختتی خستتتاغ مهتتتتتبه ب             بختکتتته نیتتتتندیار آن شتتتو اسفچ

 (964وان اشعار، بهار: ص)دی

 ارتتتتاو ستتتگة رزتتتا گتتب                      ندیارتتتاسف   وتتچ   دتتتآی   تتتتكاردیبهش

 یدتتتال سعتتتف بهدی تتتعه                     دی   تتتتتبربس   اغتتتتب  بنان تتتگل  ا تتتب

                 یدتتب و بعتتتیقرش ازتتتچپ                     وی  اره تربتتتتدگ   ازدتتت  ن تتتچم اندر تك

 ( 1154)دیوان اشعار، بهار: ص 

     باری ازگشتاسب شه وز بهمن و اسفندیار             كیشآتش موبد از آن پاكیزه  روشن گشت

 ( 1023)دیوان اشعار، بهار: ص
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 رستم  -3-3-1
ای در زبان و بدیلترین قهرمان و شخصیّت اسطورهای كه بیاز دیگر شخصیّتهای اسطوره

ادبیات فارسی است، رستم است. رستم در داستان رستم و اسفندیار پیروز میدان است اما 

خون بختی میگردد. به تدریج به سبب كشتن پهلوان فروهر) اسفندیار( دچار اضمحالل و تیره

ستم ریخته شد، امّا در فرجام اسفندیار این شاهزادة قدیس زردشتی هر چند خالف میل ر

دامن پهلوان شاهنامه را گرفت و او گرفتار حیلة شغاد، نابرادری خود، گشت. رستم نادانسته 

های كاشته شده در چاهی افتاد كه شغاد آن را پر از نیزه كرده و روی آن را پوشانده بود. نیزه

درگذشتن با تیری شغاد را به  در چاه، جان جهان پهلوان ایرانی را گرفت. امّا رستم پیش از

 آفرین تسلیم كرد.درخت دوخت. بدینسان این پهلوان دلیر و گرد ایران زمین جان به جان
 اه تان دو چتتتامد میتتتا بیتتتین تتتتچن       تتاور به راه     ش تگتتتام رختتتتتزد گتتتتب

 ریز                  تتتتردی و راه گتتتتای متتتتد جتتنب     ز        تتغ تیتتتربه و تیتتتتاه پر حتتتتتبن چ

 ( 4235، بیت: 3)شاهنامه، جلد

رستم خرد و دلیری را با هم جمع دارد. در نبردها همواره شمشیرزن و جنگاور غالب و 

گشا و طراح حمله و دفاع و تدابیر جنگی است. نخستین عبور رستم از اسطوره به ادبیات گره

آثار سنایی دید، سنایی از اولین كسانی است كه در ماجرای رستم و  عرفانی را میتوان در

سالک عارف را بر نفس اماره و جنبة حیوانی وجود خود میبیند و  دیو سپید، تصویر غلبه

تلمیح او به این داستان ناشی از چنین برداشتی است؛ سنایی در پرتو بینشی عرفانی از 

است. )رمز و داستانهای رمزی، پورنامداریان: ی دریافتهماجرای رستم و دیو سپید معنایی عرفان

 (  187ص

 غم زنیان بیمرادان یک نفس بیتتدر می كن اگر خواهی كه تو             ود تبراتتاز مراد خ

 تم زنی     تتم راهی گر او را ضربت رستترس       و سپید     تتن والیتها گرفت اندر تنت دیچو

 ( 457ص: )دیوان، سنایی غزنوی، 

رستم در این داستان از عینیت و واقعیت اساطیری خود تهی میگردد و مفهومی معنوی و 

خوان و پیروزی وی بر دیو سفید، و نجات شاه و روحانی پیدا میکند؛ گذشتن رستم از هفت

چکاندن خون جگر دیو سفید  پهلوانان ایرانی از زندان دیو سفید و بینا كردن آنها به وسیله

م آنان كامالً استعداد پذیرش تفسیری در سطح عقاید عرفانی را دارا میباشد. در چش

ی انسانی پس از هبوط از عالم عقول پورنامداریان، این داستان را سرنوشت روح یا نفس ناطقه

است تا در این عالم به مجرده و تعلق به عالم ملک و ماده و تن خاكی میداند. روایت انسانی 
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پیدا كند. اما شواغل نفسانی مدتی او را به خود و تعلقات دنیوی مشغول  جزییات نیز علم

میکنند. ولی سرانجام به خود میآید و طالب كمال و اصل خود میگردد و سرانجام توران تن 

را رها كرده و به ایران جان و جوار سیمرغ قدرت باز میگردد. )رمز و داستانهای رمزی، 

 ( 189پورنامداریان: ص

دیگر سنایی عارف سالک را در سیر و سلو  عرفانی به پهلوانی چون رستم مانند  در جایی

 میکند و میگوید: 

 رغ رستم گشت بر اسفندیار   تتتا كزو سیم        آمد نخوت و حقد و حسد    براز درون جان 

 (190)سنایی، دیوان اشعار: ص

 و:

     زنتم تتچو رس تیغهم ،  م كشترست چوجام  هم        ی رنجوران  تتمجلس مستوران وندر ص در

 (483)سنایی، دیوان اشعار: ص

پهلوانی خود را از دست  در دگرگونی شخصیّت رستم در روایت سهروردی، رستم جنبه

ها از مقابل ای میگردد میان فیض نور كه موجب بینایی و فروافتادن پردهمیدهد و واسطه

بین لمعان الطاف خداوندی و اسفندیاری كه چشم اسفندیار میشود. پس رستم واسطه است 

تن است و هیی سالحی بر او كارگر طالب بازگشت به اصل خویش است. چون اسفندیار رویین

پذیر وی، یعنی چشمش از كار بیفتد و بر تعلقات دنیوی افتد مگر آنکه تنها اندام آسیب نمی

به عقل فعال است كه بر این بسته شود. روح با راهنمایی پیری واصل یا از طریق پیوستن 

خصم پیروز میشود؛ همچنان كه رستم نیز با دستگیری زال و به كار بستن راهنمایی و 

خویش و كسب  جوهر الهیهدایت او، كه با سیمرغ در ارتباط است، موفق میشود، با تحقق 

داریان: قابلیّت پذیرش نور سیمرغ، بر اسفندیار غلبه كند. )رمز و داستانهای رمزی، پورنام

 ( 204ص

موالنا ، رستم را نماد قدرت و ارادة عشق و آزادگی میداند و گاهی همراه با حضرت علی ) 

 ع( در یک مقام قرار میدهد:

 تم است و حیدر است تتار رستتتهر دو ك         ر است   تتتبر است آن اصغتتتاین جهاد اك

 (3802، بیت: 5)مثنوی، ج

موالناست و در جای جای اشعارش به وی و نمادهایش اشاره  رستم از پهلوانان مورد عالقه

 است:است و با رستم همذات پنداری كردهكرده
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 م    نم هر انجمتتام انجنهتوت هر گرستتتق        ام    تم هر میمنهتتتام رسل هر آینهتتتصیق

 ( 1395)كلیات شمس تبریزی، غزل: 

در اوج قدرت و مردانگی توصیی كرده ، در دام شهوت اما همین رستم كه همیشه موالنا او را 

 گرفتار میآید:

 وت بود           تتتن شهتتتتیرش یقیتتتتدام پاگ       بلت بود     تتر و ستتته با ستتتم ار چتتترس

 (824بیت  3)مثنوی، ج

از های مشابه آن و نمونه های اخالقی سنایی از رستم مثال میزند و این نمونهدر آموزه

های بعد، دیگر ای رستم ناخودآگاه میکاهد و نشان میدهد كه در دورهابهت و عظمت اسطوره

 ای رستم خبری نیست:از آن شکوه اسطوره

 یز            تتمان را حتتترد رستتتلی كتتتاهتتتز             كتتتتتم چیتتتتلی ندانتتتتر از كاهتتتتبت

 تم       تتتم رستتتن از ستتتتمی تو متتتترس      تم      تتتو بشکستتتتور تو چتس از جتتتتقف

 ( 553الحقیقه، سنایی: ص)حدیقه

است كه  گونهدر ادبیات غنایی، نیروی رستم برای شاعر نمادی است از قدرت عشق، این

رستمی كه در اساطیر هماوردی نداشت و هیی نیرویی برابر با نیروی بازوی او نبود، در نظر 

 مثال عشق میگردد : نماد نیروی بیسعدی 

 به یک ساعت بیفکندی اگر افراسیابستی            دستان      رستمبا  بدیاو دارد  كه عدآن سا گر

 (  858)كلیات سعدی: ص

 موالنا نیز رستم را  در مقابل نیروی عشق ناتوان میبیند: 

 ما را     رتوبی و فتتتتا بیند خ یتتتكو یوس      تان بنماییمش      تتتان تا دستكو رستم دس

 (76)كلیات شمس تبریزی، غزل 

ای رستم را در دست خود میگیرد و از برتری آنها در مقابل حتی موالنا ابزارهای اسطوره

 قدرت رستم خبر میدهد،

 ا تتتم  انهتتتتتازی  ز   و   ش تتتترخ  از           تتتتویی   نگ  ا تتت   زال  تم تتتترس  ا تتب

 ( 121)كلیات شمس، غزل  

 ت      تتاستتان متتتته دستتتده و بازیچتتتبن    زاران چو او         تتتتان و هتتتتتم دستتتترس

 (504)كلیات شمس، غزل  

 باش     مناز دستان  ش من رستم چوتپی بمیرد        لش     تاقبال لب لع بهنبیند روی من زردی 

 ( 578)كلیات شمس، غزل 
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عرفانی و غنایی به  رستم و ویژگیهای آن چون قدرت و بالندگی، در گونه بدینگونه اسطوره

است و حتی در مقابل نیروی  نمادی از ضعی و ناتوانی در مقابل نیروی عشق دگرگون شده

 عشق ناتوان است: 

 رین را    دسته گل و نس تم چه كند در صیترس     و       تگر زخم خوری بر رو رو زخم دگر میج

 (81)كلیات شمس، غزل 

 ی رستم زنیم                  تتتش بر صتتتو آتچتتتتهم   تتتمدم شویم         مدل و هتتتا و یاران هتتتم

 ( 1671)كلیات شمس، غزل 

 س مخنر چرا زبون باشم  تت نفتتتبه دس       تتتد     تان به گرد ما نرستتتهزار رستم دس

 ( 1747)كلیات شمس، غزل 

 وه احد پاره شود آه چه جای دل من     تتك       اره شود     تبیچ رستمشود  خونخوارهعشق چو 

 ( 1814)كلیات شمس، غزل 

 عطار نیز میگوید:

 ند          تتان میکتتتم زمتتتتو در نیتتی تتتتزل     تتتمی        ال كند رستتتد ستتته كه صتوآنچ

 ( 327)دیوان عطار: ص

 ند           تتون میکتتتتر روی گلگتتی او بتتتتزلتتتزد بر پشت رخش            تم را ستتترسآنچه 

 ( 329)دیوان عطار: ص

 ای          تان كردهتد گونه دستتان صتتتتهر زم    تنت         تم افکتتتی رستتتتتنج زلتتتتاز شک

 ( 584)دیوان عطار: ص

 است:دوری معشوق نیز به نیروی رستم مانند شدهاز سوی دیگر بزرگی غم عاشق از 

 تان بزند هر كه در افتاد      تتتم دستتتبا رس    ن        تم او بود ولیکتتتدی نه حریی غتتتسع

 (620)كلیات سعدی: ص

حافظ در اوضاع نابسامان شیدایی و عشق، با اشاره به داستان بیژن و منیژه، از رستم توقع 

 دارد كه بیاید و او را از غم و اندوه نجات دهد: 

    رستمی كوشاه تركان فارغ است از حال ما            از بهر آن شمع چگل  صبرچاه  درسوختم 

 ( 470نامه، خرمشاهی: ص)حافظ

ای خود را از دست میدهد و تنها ابزاری ی عاشقانه، رستم كاركردهای اسطورهدر داستانها

 نیرو، جبروت و شکوه ممدوح چنانکه فخرالدین اسعد گرگانی میگوید:  میشود برای مقایسه
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 زون             تتم افتتتود ز آن رستتتوهش بتتتشک       ون     تتترد و شبیختتن بتتتتاخ وس كتتز ب

 گفتار اندر ستایش سلطان( ؛رامین)ویس و  

 تم زر           تتتتت از رستترستتتردی بهتتتبه م         تزونتر   اتم فتتتت از حتتتته رادی هستتتب

 گفتار اندر ستایش خواجه ابو

 واری         تتم ستتتتن رستتتتر انداختتتتبه تی     تتتندیاری        ر یکی اسفتتتتردی هتتتتبه م

 ( 119)نظامی: خسرو و شیرین، ص

است، چنانکه عطار در ادبیات عرفانی، ویژگیهای قهرمانی رستم برای عارفان تصور شده

   ون رستم میداند: چحالج را هم

 لوی وی همی بند رسن افتاده شد تاندر گ            همی مدآ وطنبا  چون رستمی همچونحالج 

 ( 304)دیوان عطار: ص

با توجه به رویکردهای اجتماعی و سیاسی شاعران،  نگاه شاعرانی چون  در ادبیات معاصر

بهار برخالف دورانهای پیشین از درون به بیرون است، شاعردر انتظار رستم است تا بیاید و 

 مانند شاعر را از آنچه كه او از آن اندوهگین و ناخرسند است، رهایی بخشد:

  كجاست   دستان رستم؟ كو كشدیو چندرام             تتهند و ایران دیوالخ فتنه و آشوب كش

 (581)بهار، دیوان اشعار: ص

   سرنگون گردد اگر خود رستم دستان بود            امتتتتان انتقتزبردستی كشد از زبردس گر

 ( 386)بهار، دیوان اشعار: ص

اما شاملو اوضاع را آنقدر نابسامان میپندارد كه دیگر امیدی هم به آمدن رستم و نجات 

رستم از شانومه  /بركت از كومه رفت /اب نمیاد.تكرمِ شب /دیگه مهتاب نمیاد»ایران ندارد: 

سوارِ رخشِ قشنگش دیگه میدون  /رو زمین وقتی كه دیب دنیارو پُرخون میکنه /رفت:

 (399 )شاملو ص: «نمیاد.

چه شبی، روزی، چه  /دوش یا دی، پار یا پیرار»اخوان ثالر نیز اینگونه از رستم یاد میکند:

)شعر زمان ما، اخوان  «دو  زالی بود؟ هیا كه سای /راست بود آن رستم دستان /سالی بود؟

 (199ثالر: ص

های پیشین عارفان به رستم مانند میشدند در ادبیات معاصر این قهرمانان اگر در دوره

 ملی و میهنیند كه به رستم تشبیه میشوند: 

 بن نوذرتم دستان و طو تتان رستتتبس             انتتترختان و باقتتتارختتتستاده تنها س

 ( 143)بهار، دیوان اشعار: ص
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رستم در ادبیات معاصر، قصیدة  ی اسطورهشاید جالبترین نمونه برای بررسی دگردیس

بلند شاعر با زبانی طنزگونه از بازگشت رستم  الشعرای باشد، در این قصیدهملک نامهرستم

و  تفاوتیهای مردم، دروغهایی به بیبه دورة معاصر خبر میدهد. او داستان را با اشاره

مه میدهد و سرانجام این رستم است و اوضاع نابسامان و ظلم حاكمان و ... ادا كالهبرداری

ای كه دیگر نشانی از آن ابهت كه شگفتزده و ناتوان در مقابل پریشانیهای ایران است. بگونه

 ماسی در او نمیتوان یافت: حو شکوه 

 تمترون آمد ازآن میان رستتترد و بیتتنم            ابلته به چاه شغاد در كتتتنیدم آنکتتتش

 ان رستمتتر دیهیم زرنشتتته از ستتگذش            ت از پایتتملک دس خطا نکرده به تدبیر

 تان رستمتال  سیستع حاصل امتتز جم            انتن هاخته به لقمتتنکرده خودسری و س

 رستمان این قوم بد نه طتتتنبر ز باتتتخ            یافت چو فریبخورد  ظاهرشان كی لون به

  تان رستمتتتد باستتتاد دارد از عهتتتبه ی            ومتتتاند این قنمودهانتی كه به دارا تتیخ

 (1347)بهار، دیوان اشعار: ص

 گیری نتیجه -5
برآیند تحقیق حاكی از آن است كه اساطیر به مرور زمان آن حالت تقد  خود را از دست  میدهند 

تبدیل میشود و دنیای انسانی هم  كم كم چهرة صرف آسمانی به دنیای انسانی و در این دگردیسی

های شکار های عقالنیتر به ظهور میرساند. )سایهكم كم آنها را غنی كرده در اوضاع جدید و در چهره

ر گها به یکدیگر حاصل خالقیتهایی كهن و نشان، دگردیسی موجودات و پدیده(71شده، سركاراتی: ص

با تامل  .های باستانی استمکانی انسانها در دوره تجلّیات گوناگون روانی، اجتماعی، زبانی، زمانی و

 وبی مشهود است.بخاند، این نکته ای در نوشته های خود سودبرگرفتهدر متونی كه از عناصر اسطوره

های ها را بنابر باورها و تجربههای مختلی ادبی داللتها و معانی اسطورهشاعران و نویسندگان در دوره

اند. به این معنی كه آنها با توجه به جهانبینی خویش دچار دگرگونی كردهفردی و اجتماعیشان، 

ای را وارد اندیشة خود كرده و این عناصر از صافی ذوق و و همنهادی یا تفکرات این عناصر اسطوره
 شاعران، گذر كرده در كاركردها ومعنای خود دگردیسی مییابند.

روی انسانی و توانایی آدمی در قرارگرفتن در جایگاه تاكید شاعران خصوصا در ادبیات عرفانی به نی

ها بعد از گذشتن اسطوره یکی از دالیل این دگردیسیهاست. بر طبق الگوی تکوین و تحول اسطوره

اند از هزارتوی پیی در پیی ذهن انسان بدوی تا رسیدن به ذهن انسان متمدنتر مسیرهایی را پیموده

اند. هر اسطوره داستان قهرمانی است كه فراتر از لهایی را پذیرفتهو در طی این مسیرها تغییر و تبدی

اند از معنای نیافتنی است. شاعران و نویسندگان عارف مسلک  كوشیدهجهان انسانی، مقد  و دست

بینی خویش ارا ه دهند.  اینگونه است ای و حماسی تاویلی مبتنی بر جهانعناصر و روایات اسطوره
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های اساطیری چون سیاووش و آرش و رستم و اسفندیار و ضمن حفظ ز چهرهكه میبینیم برخی ا

 اند. ویژگیهای اساطیری خود خود كاركردهای جدیدی هم پذیرفته

برای نمونه سهروردی و سنایی  و موالنا و عطار و... در پی آنند تا به اساطیر به عنوان رازها و 

باشند و این خود عارفانه قابلیت فهم و تفسیر داشته نمادهایی نگاه كنند كه در پرتو بینشی اشراقی و
های غنایی مثل نظامی و فخرالدین عراقی و... نشان نگاه ژرفاندیش آنان است.  سرایندگان منظومه

ای برای هنرورزیهای شاعرانه و هنرمندانة اند تا از این عناصر به عنوان دستمایههم در پی آن بوده

ها را از بین ببرند یا مرزهای اند كه اسطورهمعاصر هم شاعران كوشیده خویش بهره جویند. در دورة

آن را بشکنند و به اصطالح اسطوره پیرایی كنند و از طرح كلی آن بهره برند با این تفاوت كه با 

ای و باز آفرینی آن، میکوشند تا اوضاع زمانه را بنابه ذوق خود ترسیم دریافت نویی از روایات اسطوره

 و ناخرسندی خویش را از اوضاع حاكم بیان دارند.كنند 
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