
  

  

  

  

  

  1نشان  بيپيشينةاز بزرگان 

  هاي ملي در شعر فارسي  گفتاري در باب اسطوره

  

  حيدر قمري

  دانشجوي دكتراي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران

  

  

  مقدمه

اين . سخن است تناسب  اي به يكي از سنتهاي رايج در شعر فارسي، كاربرد نام شخصيتهاي اسطوره
 توجه به اين شخصيتها در اعصار مختلف، مقايسة آنان با ممدوح كاربرد از منظرهايي چون ميزان

رو، رويكرد  از اين. هاي ويژه يا برجستة زندگي آنان، قابل بررسي است و درنهايت توجه به جنبه
توجهي به اساطير ملي معطوف  هاي توجه يا كم اين گفتار به اين سه زمينه و نيز بررسي ريشه

 اثر منظوم فارسي از عصر فردوسي تا روزگار حاضر ٧٠ حدود حوزة بررسي حاضر. بود خواهد
 فردوسي ةشونده نيز قهرمانان، كيان و يالني خواهند بود كه در شاهنام شخصيتهاي مطرح. است

اند   يافتهاي است و به اين سبب، بعدها در شعر فارسي جايگاه ويژه  ميان آمده  ياد و نامي از آنها به
، كه در اثر جاويدان فردوسي ...گير، برزو و  اس اين، افرادي چون آرش كمانبراس. اند  يا نماد شده

ي حاضر، ميزان نكتة ديگر اينكه در بررس. بود ذكري از آنها نيست، مشمول اين بررسي نخواهند
 فردوسي در قرنهاي مختلف چندان مطرح نيست؛ بلكه ميزان توجه به توجه به شاهنامة
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عداد شواهد و به تفكيك قرن، به بررسي و مطالعه گرفته خواهدشد شخصيتهاي شاهنامه برمبناي ت
انداز بحث، تابانده  هاي مختلف، از چشم و طي آن، از مجراي شعر، نوري بر وضعيت دوره

اي ايراني است و،  از آنجا كه اين مقاله معطوف به ميزان توجه به شخصيتهاي اسطوره. خواهدشد
ن شخصيتها شاهنامه است و با قرارگرفتن در متن حكايات آن دانيم خاستگاه اصلي اي كه مي چنان

اند، توجه به آنها در شعر، خود نمايانگر توجه به شاهنامه نيز خواهدبود و  جاني نو گرفته
  . ناخواه موضوع سخن با اين شاهكار جاودان و تلميح به داستانهاي آن پيوند خواهدخورد خواه
هاي  بحث، يعني ميزان توجه به اساطير در شعر دورهترين اركان  در اينجا، يكي از مهم  

  . شود هاي سياسي و اجتماعي آن به اختصار بيان مي مختلف مطرح و ريشه
  

  هاي ملي در قرون مختلف  ميزان توجه شاعران به اسطوره

اهميت   لحاظ اشاره و تلميح به شخصيتهاي تصويري حماسة ملي بسيار كم قرن چهارم هجري به
. ترين رتبه در بين قرون حيات شعر فارسي را دارد اي كه اين قرن از اين منظر پايين نهگو است، به

تر از همه، حكومت تركان غيرايراني و ِاعمال  مهم. باشد تواند داشته  اين امر داليلي متعدد مي
 خلفاي بغداد و در تضاد با فرهنگ و ةسياستي كه متناسب با ذائق. سياست ضدملي آنان است

حتي اگر . است عالوه، در اين قرن هنوز شاهنامه كامالً تدوين نشده  به.  ملي ايران استمفاخر
باشد، به آن درجه از اشتهار   شده  اي از شاهنامه نگاشته فرض كنيم در اواخر اين سده نسخه

دليل پراكندگي يا عدم  متون تاريخي هم به. اي بگذارد است كه در متون اثر قابل مالحظه نرسيده 
آنچه در ناسازگاري آشكار با اين جريان . است خود معطوف نكرده  جذابيت، توجه شاعران را به 
تريِن  اي كه اين قرن و قرن پنجم، به باشكوه گونه به. سرايي است است، توجه شايان به حماسه
 دوره شكل  ترين آثار حماسي و ملي ايران در اين اند و مهم اعصار ادب فارسي تبديل شده

  . نشيناِن اين نهضت ادبي هستند از قله... مسعودي مروزي، دقيقي، فردوسي، اسدي و . گيرد مي
 پيش و ةدر انتهاي سد. در قرن پنجم، اساطير ملي و تلميح به آنها سرنوشت بهتري پيدا كرد  

ابتداي اين قرن، شاهنامه ظهور پيدا كرد و نه تنها خود در ميان عامة مردم و شعرا جايگاهي 
موقعيت مناسب شاهنامه در اين سده و تقويت حس . ته يافت، بلكه مقلداني نيز پيدا كردشايس
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هاي   كه ريشه-رغم تعصب حاكمان ترك تبار سلجوقي خواهي ايرانيان موجب شد، به وطن
 موقعيتي مناسب -جستند مشروعيت خود را در خارج از حوزة ايران فرهنگي و عمدتاً بغداد مي

اين روند مطلوب در سدة بعد هم ادامه يافت و حتي .  در شعر پديد آيدبراي اسطورة ايراني
لحاظ اقبال به  ترين قرنهاي حيات شعر به  اي كه قرن ششم را بايد از مهم گونه تقويت شد؛ به

در قرن هفتم، رواج بيشتر سياست ديني، حملة مغول و برهم خوردن دربارها، . اساطير ملي دانست
با اينكه وضعيت اجتماعي قرن هشتم كمابيش . مدح، اين روند را كُند كرديعني كانونهاي شعر و 

خواهي و رفع انسداد  دليل افزايش حس وطن به قرن پيش از آن مانند است، اما در اين قرن به
 يكبار ديگر اساطير - در نتيجة برچيده شدن خالفت بغداد و سياستهايشان-خواني آزادي شاهنامه

با . دهند شوند و شاعران متعددي در اساطير ملي داد سخن مي رو مي  روبهملي با رويكردي مناسب
سبب رواج حكومتهاي مذهبي و آشوبهاي  اين همه، گرايش به تدوين روايات مذهبي، به

گريبانگير قرنهاي نهم و دهم، توجه به داستانهاي ملي و تلميح به آنها را در اين دو سده به حداقل 
اي چون  دهند تا به داستانهاي عاشقانه مي» ه شاعران زمان برگ رخصتيب«رساند و فقط  ممكن مي

توجه به شخصيتهاي مذهبي و . باشند التفات فراوان داشته ) يا شيرين و فرهاد(خسرو و شيرين 
  . ذكر مصائب آنها در اين دو قرن نتيجة وجود حكومتهاي مذهبي است

شود، اما هنوز بسيار  ي حماسي و ملّي ميدر قرن يازدهم اندك توجهي به تلميح به داستانها  
قرن دوازدهم نيز از اين آسيب بركنار نيست؛ زيرا عواملي كه اين امر معلول آنهاست . ناچيز است

 نادري توجه قابل ةدر شاهنام) فردوسي ثاني(البته در اين قرن محمد طوسي . هنوز پابرجايند
توان آن را بخشي از  ين يك استثنا است و نمياي به شخصيتهاي حماسي و ملّي دارد، اما ا مالحظه

  . حساب آورد يك جريان ادبي و فرهنگي به
كه اين  شود، تا جايي ي ميجد جهدر قرن سيزدهم يكبار ديگر به شخصيتهاي تصويري تو  

  . آيد شمار مي  از ادوار برجستة حيات شعر و ادب فارسي به- چون قرن ششم-قرن از اين لحاظ
. خواني در اين دوره از داليل اين امرند اِن قاجار به شاهنامه و رواج شاهنامهتوجه جدي شاه  
اين شاعران . اند عالوه، هريك از پادشاهان اين سلسله چندين شاعر مداح در دربار خود داشته به

مثالً به . كردند براي خوشايند ممدوحان، آنان را در صفات مختلف به قهرمانان حماسي مانند مي
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 به فريدون و فرهانگيري به اسكندر، از نظر زورمندي به رستم، از لحاظ شوكت و لحاظ ج 
  . كردند ها دريافت مي كردند و صله جمشيد و از لحاظ دادگري به انوشيروان مانند مي

اند كه به شكلي غيرقابل انتظار از  شاعران اين عصر در تلميحات حماسي تا بدانجا پيش رفته  
كه صحبت الري و قاآني دو قصيده دارند كه در وزن،  چنان. اند كرده ميعصران خود تقليد  هم

  ٢.شده است هاي ملّي اي به شخصيت رديف و قافيه متحدند و در بهارية آن دو، توجه قابل مالحظه

  آورد آســا شكــن بر اردوان مياردشيــر    آورد باد فروردين تزلزل در خـزان مـي

  آورد  وي گــرز گـــران ميكضحادافع    هـــر دافريدون از ارمه در دست كاوه

  آورد خـــزان ميديو چشـم از دل داروي     ارديبهشترستم چمن را كاووس شاه

  آورد  بهــار از شارســان ميفرنگيــسبا     نوروز راكيخســرو دوران حبذا گيـو

  آورد  از دژ گنبــدان ميگشتـاســپزاده     جاماسپي را دم بهمنكسرجيش ترك 

  آورد مي خوان  هفت زراه   تن رويينهمچو     اهران ارغوان و الله را فصل ربيـعخو

  ...آورد   مهــرگان ميهفتـــواددفع كـرم      صبا ايران زمين روضـه راپور ساسان

هرامـيبرفراز قصر    ...آورد   ميكاويان اعـظم درفــش نيـــر  پـورآبتيــن چـو ـب
  ) ٣٢٧الري، ص          (                

  آورد صد كاروان مي چين  چمن از مشك در   آورد باد نوروزي شميم عطرجــان مــي
  آورد  خــزان مــيديــونوشـــدارو از دل    بهاركاووس عيـد از براي چشم رستــم

  آورد  دي از خــاوران ميسلــمفتـح نامـه    ربيــعآفــريدون صبــا زي منوچهـريا 

  آورد  ميكاويانرا از گل ســوري درفــش   كاوه دي گلستــان بيورسپبهــر دفــع 

  آورد  مهـــرگــان مـياشكبــوساز هالك    عيـدطوس ارديبهشتــي مژده نزد رستم

  آورد  تيــر و كمــان مـيبهمنــياز كمــان    خريف اينك سپهــرفرامـــرزبهر ناورد 

  آورد  قــران مي صـاحــباسكنـــدردر بر    دي را باد صبــحداراييا پيـــام كشتن 

  آورد فشـــان مــي دستگيـــر از نيــزه آتش   ارديبهشـــتقارن خزان را شماساسيا 

ــسيمهفتـــواديا نويـد قتل كرم    آورد  مياردشيــر بابـكاندر چمــن چــون    دي ـن
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  آورد  فروردين به خـواري موكشان ميگيـــو   فصل دي را بر فــراز تل خاكگروييا 

  ...آورد   زراه هفتخـوان ميرويين تنهمچــو   له و گل را زهفت اندام خاكخواهران ال
  )١٤٥قاآني، ص           (                
در اواخر . يكي از داليل توجه جدي به داستانهاي ملّي در اين عصر، رشد ناسيوناليسم است  

 و يكي از علل آن برند، مي ماندگي خود پي عهد قاجار و مقارن با ظهور مشروطه، ايرانيان به عقب
گيرد و حتي نوعي  ت ميشددانند؛ در نتيجه، توجه به ايران پيش از اسالم  را تسلط اعراب مي
هاي ملي در اين زمان، نهضت  از داليل ديگر توجه به حماسه. آيد وجود مي ناسيوناليسم افراطي به
شعراي .  استهاي سبك خراساني توجه به اساطير زيرا يكي از مشخصه. بازگشت ادبي است

  . عصر بازگشت از هر نظر مقلد شاعران سبكهاي خراساني و عراقي بودند
هاي  االسف، دوران درخشش خاتم فيروزة بواسحاقي، در قرن چهاردهم با آمدن رسانه مع  

و ديگر مظاهر فرهنگ بيگانه، برقرار و دوام سابق باقي »  جادويي اسكندرةجعب«نوين از جمله 
 شاهنامه، منحصر به كالسهاي تخصصي دانشگاه شد و ةصدر هم  ملّي، و درنماند و داستانهاي

  . جايگاه ديرين خود را در ميان عامة مردم از دست داد
تاز  و   خود، بيش از ديگر آثار و مواريث ايراني از تاختهيتشاهنامه با توجه به ما«  
توان كودكي را پيدا  ندرت مي بهديده و امروز  باختگان آسيب يتزدگان و روشنفكرمآبان و هو غرب

سالهاست در . باشد  ملّي آشنايي و انس داشته ةكرد كه با داستانهاي ملّي ايراني و سيماهاي حماس
 كلّي خالي  مدارس و انتشارات و راديو و تلويزيون و سينما جاي فردوسي و شاهنامه تقريباً به

جاي درفش اژدهاپيكر رستم در   تابان بهدر سينما و تلويزيون پرچم پهلوانان كشور آفتاب. است
اهتزاز است و بازيگران و پهلوانان و قهرمانان يوناني و رومي و سامي و مغول و اروپايي و 

  .»اند ها زدوده  رستم و سهراب و اسفنديار را از خاطرهةخاطر... آمريكايي و ژاپني و 
 معاصر بازنويسي و بازآفريني خواني از ميان رفت، در ادبيات هرچند در عصر حاضر شاهنامه  

آرش  از اخوان ثالث، آدمك و خوان هشتم، آخر شاهنامه. داستانهاي كهن قابل توجه است
...  از بهرام بيضايي و نامه آرش نمايش از مهرداد اوستا،  آرشةحماس از سياوش كسرايي، كمانگير
  . اند  اين سخنيدمؤ
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ت كه در ميان شاعران ايراني، قاآني، صحبت باب گفتني است اين اس  آخر كه در اين ةنكت  
ترتيب، بيشتر از ديگران به  به... الري، خاقاني، خواجو، سروش، حافظ، سنايي، قطران و 

اند؛ و در ميان شخصيتهاي حماسي و ملّي، رستم، جمشيد، فريدون،  هاي ملّي پرداخته اسطوره
ترتيب بيشتر از ديگران مورد توجه قرار  اسفنديار، انوشيروان، افراسياب، كيخسرو، بيژن و زال به

  . اند گرفته
  

  سنجش شأن و مقام شخصيتهاي تصويري با ممدوحان شاعران

او . شود شاعر يادي از اساطير ملّي كند، مدح است ترين عواملي كه موجب مي يكي از مهم
 -دصفات عالي هستن» مظهر« كه -اي ممدوح را در داشتن صفات نيكو به شخصيتهاي اسطوره

. آورند ميان مي گروهي هم از اساطير، بدون تشبيه ممدوح به آنها، ملّي سخن به . كند مانند مي
البته شاعراني نيز چون ناصرخسرو، دو گروه . اند عطّار، مولوي، سعدي و حافظ نمايندة اين گروه

  . دهند شأن قرار مي را هم
شأن ممدوح و گاهي فروتر از  همگاهي شخصيت داستاني را . اي هم روشي ميانه دارند دسته  

و باالخره گروهي هم . اند نمايندگان اين دسته... مسعود سعد، خاقاني، خواجو و . دهند او قرار مي
. ترين نمايندگان اين دسته است دهند؛ امير معزي از برجسته در همه حال ممدوح را فراتر قرار مي

  . شود در زير شواهدي از دو دستة اخير برشمرده مي
  :شأني شخصيت تصويري و ممدوح ابيات دالّ بر هم. ١

  كه تو همبر جمشيد و فريدوني زان    ديو و دام و دد گشتند به فرمانت
  )٤٩٦ناصرخسرو، ص          (              

  وان به گَِه بخشش چـــــون كيقباد    آن به گَِه كوشش چون روستم
  ) ١١٧مسعود سعد، ص          (              

  آن وقت جالِل رتبت اسكـــــندر    مت افريدونگاه سخاوت و ه آن
  ) ١٧٩همان، ص      (                

  در عدل چون نوشروان در جنگ چو نوذر  درصدر چو خاقاني و در قدر چون هوشنگ
  )٢٤٣همان، ص          (                



 

  

575   هاي ملي در شعر فارسي  در باب اسطورهگفتاري نشان از بزرگان پيشينة بي

  افـــــراسياب خنجر و اسفنديار تيغ    تو كيقباد تختي و نوشيروان تاج
  ) ٢٩٧ص همان،       (                

  فروي منوچهر لقا، خسرو افريدون     اي كيومرث بقا، پادشه كسري عدل
  ) ١٠٦انوري، ص   (                

  ي، بلكه كيومرث دهاييفرجمشيدي     رستم ظفري، بلكه فرامرز شكوهي
  ) ٤٣٧خاقاني، ص     (                

  ك فعل بستة چاهش سزدضحاعالم     اوست فريدون ظفر، بلكه دماوند حلم
  ) ٥٢٠همان، ص      (                

  راني سكــندر رفعتي در كام    فريدون حشمتي در تاج بـــخشي
  ) ٥٩عبيد، ص    (                

  به رزم اندر فريدون و سكــــــندر    به بزم اندر منوچهر است و جمشيد
  ) ٢٣٨سروش، ص    (                
  :ابيات دالّ بر فروتري شخصيت تصويري. ٢

  در زمانه داستان رستم و اسفنديار     هميداستان رزمهاي تو كند باطل
  )١٧٠مسعود سعد، ص        (              

  كه هر غالم تو صد بيژن است و صد گرگين    ترا بيژن و گرگين صفت چگونه كنم
  ) ٤٥٢همان، ص            (                

  نيزه برت تهمتن، غاشيه كش گستهم    نوبه زنت كيقباد، ميده نهت اردشير 
  ) ٢٦٤اني، ص خاق    (                

  پايمال چاكران پيل زورت گـــستهم    زيردست بندگان شيرگيرت اردشير 
  ) ٧٩خواجو، ص      (                

  اش شادروان قدرش اردوانفركمترين     كمترين دربار ايوان جاللش اردشير 
  )٥٩٦همان، ص        (                
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ــ    زجود و داد تو منسوخ گشت يكباره   ـوشروانعطاي طايي و عـــدل ـن
  ) ٥٤عبيد، ص          (                

  رستم دستان خجل، حاتم طي شرمسار    از هنرش گاه رزم وزكرمش روز بزم 
  ) ١١٦همان، ص        (                

  سطوت كاووس كاست، صولت نوذر شكست    عبداهللا خان كه از طنطنة شـــوكتش
  ) ٣٢٠الري، ص (                  

  آرد ترا كاله و كمر قيصر و قـــــباد     بوسد تراكمند و كمان گيووگستهم
  ) ٣٢٨همان، ص       (                

       سنان قارن، سپر بيژن، كمان بهمن، كمر نوذر  به دشت از سهم تير و تيغ و گرز و برزت اندازد
  ) ٣١٧قاآني، ص (                  

اي ملّي را فراتر از  اي شخصيت اسطوره چ دورهگفتني است كه در جامعة ديني ايران شاعر در هي
  : كند رتبه معرفي مي شأن و هم دهد؛ بلكه يا آن دو را هم اي مذهبي قرار نمي شخصيت اسطوره

  شير خدا و رستم دستانم آرزوست    زين همرهان سست عناصر دلم گرفت
  ) ٢٥٥، ص ١مولوي، ج         (              

  : دهد ا فراتر قرار مياي مذهبي ر يا اينكه شخصيت اسطوره
  درِز نعلين بالل او به از صد روستــم  خاك پاي بوذرش از يك جهان نوذر بهست

  )٣٦٣سنايي، ص       (                
برتر نهادن شخصيتهاي مذهبي بر ملي معلول عللي چند از قبيل گسترش دين، سست شدن   
ت ملي و تسلط اقوام بياباني و هاي ملّي، تالشي عناصر فرهنگي قومي، از بين رفتن احساسا علقه

  . تربيت ناديده مانند سالجقه و غزنويان است
هاي ملي  دانيم، در دورة سامانيان و آغاز شعر دري برخورد مردم با اسطوره كه مي چنان  
دوره،   اين در. دانستند االصل مي اي ديگر بود؛ سامانيان خود را از نسل بهرام چوبينه و ايراني گونه به

اما در دورة . داد خصيت درجة سوم ديني را بر شخصيت اول داستان ترجيح نميشاعر ش
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دهد، كه اين خود نشانة از ميان رفتن انديشيدن به  سلجوقيان، سنايي بالل را بر رستم ترجيح مي
  . عظمت گذشته و خوارمايه شمردن خودي، بر اثر سلطة بيگانه است

شعر مدحي است، كه در آن شاعر براي گاه تحقير شخصيتهاي ملي،  ترين تجلي عمده  
، »شعر فروشي«كه  دهد؛ چنان خوشايند ممدوح، مقام او را بسيار فراتر از اَبرمردان باستاني قرار مي

  : خواند مي» گو دروغ«در مقام مدح پير پارساي دري را 
  هاي پرعجايب فتحهاي پرعـبر قصه  گفت فردوسي به شهنامه درون چونان كه خواست

  گنده پير جادو و ديو سفيد و شير نر  ت او كه رستم كشت در مـــازندران وصف كردس
  گفت چون رستم بجست از ضربت اسفــنديار       بازگشت از جنگ و حاضر شد به نزد زال زر

  چو سيمرغ اندر او ماليد پـر,    روستم به شد  زال كرد افسون و سيمـرغ آمد از افســــون او
     از كجا آورد و بيهوده چرا گفت آن سمــر   تا چندين دروغمن عجب دارم زفردوسي كه

     تا چرا بر من دروغ محض بستي سر به سر  در قيامت روستم گويد كه من خصـــم تـوام
  ...   گفتة مــــا راست است از پادشاه نامور   گرچه او از روستــم گفته است بسياري دروغ

  ) ٤٤١ رجوع شود به ديوان امير معزي ص نيز، ٤٤١ص : ، نيزنك٢٦٨امير معزّي، ص (  
  : خواند فرخي سيستاني نيز در مدح محمود غزنوي شاهنامه را دروغ مي

ــگاه: گفتم    چنو دگر به جهان هيچ شه بود؟: گفتا   زمن مپرس به شهنامه كن ـن
  تو راست گير و دروغ از ميان بكاه: گفتم    سر به كه شاهنامه دروغ است سر: گفتا
  )٣٤٤فرخي ص      (                   

  

  انداز چند شاعر هاي ملّي از چشم اسطوره

شود كه شاعران برداشتهاي  ها، موجب مي نگاه ويژة هر شاعر به داستانهاي بازمانده از اسطوره
ترين شاعراني كه براي  در اينجا عمده. دست دهند هاي مختلف زندگي آنان به متفاوتي از جنبه
هاي ملي را  ناصرخسرو با نگاه منتقدانه، اسطوره. شود اند، ذكر مي ده قائل بواي اساطير، نماد ويژه

رغم حشمت و شكوه دنيايي خود  داند كه علي مي... اعالي شوكت، مكنت، اقتدار، شكوه و مثَِل 
  : اند و آنچه از آنها باقي مانده عبرتي براي زندگان است در كام مرگ و زوال فرو رفته
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  زان پس كه قهر كردند اعـــدا را    ــارنبهمن كجا شد و به كجا قــ
  )١٦ناصر خسرو، ص          (              

  نــــه نشابــــور ماند با شاپــور    شهر گرگان نماند با گــــــرگين
  ) ١٧همان، ص       (                

  بهمن و بهرام گور و حيدر و دلدل    سام و فريدون كجا شدند؟ نگويي
  ) ٢٥٨همان، ص     (                
  ايـــمن مبــاش اگر تو فــريدوني    كت نماند و گنج بر افــريدونمل
  )٤٧٥همان، ص     (                

داند و  مي... مسعود سعد، اغلب، آنها را نماد زورمندي، جنگاوري، شجاعت، بخشندگي و 
  : كند ممدوحان خود را به آنها مانند مي

  چون بيژن چون نوذر و چون گرگينهستي تو چو كيخسرو، هر بنده به پيش تو     چون رستم و 
  ) ٤٣٦مسعود سعد، ص     (                

  به گه جنگ رستمي تو به جاي    به گه جود حاتمي تو به حــق
  ) ٥١٨همان، ص                (              

  به رزم اندرون شيري و اژدهايي    به بزم اندرون كسري و كيقبـاد
  ) ٥٢١همان، ص    (                

صرخسرو شخصيتهاي حماسي و ملّي را نماد بسيار گوياي شوكت، اقتدار، سنايي نيز مانند نا
  : داند مي... زورمندي و 

  ...وگر شخص تو اندر جنگ زور زال زر دارد      كيخسروفراگر طبع تو از فرهنگ دارد 
  ) ١١٢سنايي، ص            (                

  ضربت رستم زنيگر او را  رستم راهي،   ـدچون واليتها گرفت اندر تنت ديو سفي
  ) ٦٩٥همان، ص        (                

... اي را نماد بسيار گوياي زورمندي، دادگري، فرهمندي و  هاي اسطوره انوري نيز شخصيت
  : داند مي
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  فروي منوچهر لقا خسرو افريدون     اي كيومرث لقا پادشه كسري عدل
  ) ١٦٠انوري، ص     (                

  تي است زعدل تو نوشروانكناي     تو فريدونفرحكايتـي است ز
  ) ٢٣٩همان، ص    (                

  ترست آستانة درگاه تـــرا رفيع    از آستانة ايوان كسري انـدر ملك
  ) ٢٧٧همان، ص   (                

عالوه، وي  به. دهد به ممدوحان خود قرار مي اي را مشبه خاقاني، اغلب، شخصيتهاي اسطوره
  : ي آنان دارداشارات زيادي به حوادث خُرد و كالن زندگ
  چون كيقباد قادر و نوشين روان ماست    ما را چه باك مزدك و بيم بزرجمهر

  ) ٧٩خاقاني، ص        (                
  ك فعل بستة چاهش سزدضحاعالم     اوست فريدون ظفر بلكه دماوند حلم 

  ) ٥٢٠همان، ص (                     
پذيري  داند و براي عبرت عطار نيز شخصيتهاي حماسي را نماد گوياي شوكت و عظمت مي  

رغم  دهد كه آنان علي گذارد و هشدار مي اي پيش روي ما مي از سرنوشت ناخوب آنها، آيينه
  : حشمت دنيايي، در كام مرگ فرو رفتند
  اگر صد روستم در جوشن آمد    شود آنجا كم از طفلي دو روزه

  ) ٣٠٩عطار، ص    (                
  وش به ياد ملكت جــــمن مي    چون ملكت جم نماند جــــاويد

  ) ٦٥٥همان، ص   (                
  :داند مي... ها را نماد گوياي شكوه، اقتدار، زورمندي، صفات پسنديده و  مولوي اسطوره

  !هم كاسة سلطان شد تا باد چنين بادا  درويش فريدون شد هم كيسة قارون شد
  )٥٦، ص ١مولوي، ج            (              

  اگــر به نفس لئيمت غزا تواني كرد  ور مــــردانتو رستم دل و جاني و سـر
  )٢٣٨، ص ٢همان، ج            (              
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  : عصر خود، مولوي است انداز سعدي نيز در اين باب همانند هم چشم
ــــزم بر تخت كياني   فريدونست و روز رزم رستم    كه روز ـب

  ) ٧١٦سعدي، ص (                
  گويند از او هنوز كه بودست عادلي  بعد از هزار سال كه نوشين روان گذشت

  )٧٤٥همان، ص      (                
  ايم گر برو غالب شويم افراسياب افكنده  رستمي بايد كه پيشاني كند با ديـو نفس

  ) ٧٩٤همان، ص         (                
دهد و  به ممدوحان خود قرار مي سبب اينكه شخصيتهاي حماسي و ملّي را مشبه خواجو به  
  : ارات زيادي كه به زندگي آنان دارد، تلميحاتش به تلميحات خاقاني شباهت داردسبب اش نيز به
     به گاه كينه چون پيران، شكسته پيش تو رستم  وقت بذل چون بهمن، فسرده پيش تو حاتم به

  ) ٨٧خواجو، ص (                  
  كه بر افروخت آتش كاووس      آبست  عالم آن گنده پير بي

  ) ٤٤٧همان، ص  (                
خواجة رندان جهان، حافظ، با بينش عميق و ديدگاه فلسفي خود در باب آغاز و انجام جهان   

گشايد و درس  و سرنوشت بشر، از آمدن، زيستن و شدن كيان و يالن دفتري پيش روي ما مي
؛ »بر لب بحر فنا منتظريم«دهد كه  آموزد و هشدار مي وفايي جهان را به ما مي اعتباري و بي بي

بر او » تكيه« است؛ پس  را ربوده» تاج كاووس و كمر كيخسرو«است كه » ريعيا«چون روزگار 
  : نشايد

       كه واقفست كه چون رفت تخت جم برباد؟   كه آگهست كه كاووس كي به دخمه چه برد؟
  ) ١٧١حافظ، ص (                  

  زكاسة سر جمشيد و بهمنست و قباد    كه تركيبش  گير زان قدح به شرط ادب 
  ) ١٧١همان، ص       (                

  تاج كاووس ربود و كمر كيخسرو      رعياتكيه بر اختر شبگرد مكن كاين 
  ) ٣٨١همان، ص           (                
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  چين قباي قيصر و طرف كاله كي      بگذر زكبر و ناز كه ديدست روزگار 
  ) ٤٣٥همان، ص           (                

  جم سخني مانده است و افسركيزتخت   شكوه سلطنت و حكم كي ثبات نداشت 
  ) ٤٣٧همان، ص          (                

داند كه البته اين حشمت  جامي نيز همانند بيشتر اسالفش، اساطير را سمبل اقتدار و شكوه مي
  : »دارد سود نمي « هنگامي كه نواي طبل اَجل برآيد

  كه چرخ از بازوي رستم گرفتست     بود قوس قزح رنگين كماني 
  ) ١٤جامي ص      (                 

  دارد سود صيت كي و كاووس نمي    دارد سود  با طبل اجل كوس نمي
  ) ٨١٧همان، ص      (                
به  نظير خود، اسطوره را مشبه صحبت الري و قاآني در تلميحات دقيق، فراوان و كم  
 پيدا در شعر هر دو شاعر، اساطير اغلب مظهريتهاي گوناگوني. دهند هاي خود قرار مي مشبه
  : كنند نمي

  آورد اردشير آسا شكن بر اردوان مي    آورد  باد فروردين تزلزل در خزان مي
  ) ٣٢٦الري، ص       (                

  آورد زادة گشتاسپ از دژ گنبدان مي   كسر جيش ترك بهمن را دم جاماسپي 
  ) ٣٢٦همان، ص       (                

ـــــر دم    مـــــهر فرامرزوار ســـرخة مه را    انبر حنجر نهاد خنجر ـب
  ) ٦٦٠قاآني، ص       (                

  قارن روزش شكافت سينه به پيكان  شب چو شماساس راند رخش عزيمت 
  ) ٦٦٠همان، ص (                
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   نتيجه

 : اي از سه منظر زير قابل توجه است در شعر فارسي، تلميح به شخصيتهاي اسطوره. ١
  : ها ميزان توجه به اسطوره) الف
عي هاي مختلف، عمدتاً تحت تأثير مسائل اجتما اي در سده ن توجه به شخصيتهاي اسطورهميزا -

هاي  ترين توجه مربوط به قرن چهارم و بيشترين توجه به قرنكم. است و سياسي متفاوت بوده 
 . ششم و سيزدهم مربوط است

اندازه  سان و يكميزان توجه شاعران مختلف به اساطير ملي متفاوت بوده و همة اساطير هم يك -
 . اند مورد اقبال قرار نگرفته

  :ها ها با ممدوحان يا ساير شخصيت مقايسة اسطوره) ب
اي مدح است و طي آن شاعر ممدوح خود را با  ترين داليل يادكرد شخصيتهاي اسطوره از عمده -

 . ارندنحوي بسيار برجسته در خود جمع د سنجد؛ زيرا اساطير همة صفات را به افراد حماسي مي
اي باالتر از شخصيتهاي مذهبي قرار  در جامعة ديني ايران، اساطير ايراني هرگز در مرتبه -

اند يا براي هر دو دسته مقامي يكسان فرض  اند؛ بلكه يا شخصيتهاي مذهبي برتر نهاده شده نگرفته
 . است شده 
از ... رايراني و ها و احساسات ملي، سلطة حاكمان غي گسترش عقايد ديني، سست شدن علقه -

 . هاي ملي است شدن شخصيت داليل عمدة فروتر نهاده 
 : هاي ويژه يا برجستة حيات اساطير توجه شاعران به جنبه) پ
دليل اين امر . برداشت شعرا از داستان زندگي اساطير و ويژگيهاي برتر آنها متفاوت است -

 . تفاوتهاي نگرشي و فردي شاعران است
لحاظ پيدايي  ترين جريانات ادبي را در زبان فارسي، هم به  يكي از اساسيشاهنامة فردوسي. ٢

  .  است ، ايجاد كرده...زباني و , سرا و هم به لحاظ تأثيرات داستاني مقلدان حماسه
  



 

  

583   هاي ملي در شعر فارسي  در باب اسطورهگفتاري نشان از بزرگان پيشينة بي

  ها نوشت  پي
  : ه استعنوان مقاله از بيت زير، در ستايش فردوسي، برگرفته شد. ۱

 )حسين مسرور(زنده شد نام ديرينشان     نشان         زتو  بزرگان پيشينة بي
 سال پس از مرگ الري ١٩ق يعني ١٢٧٠ق درگذشته است و قاآني در ١٢٥١صحبت الري در سال . ٢

باشد، اما گرايش الري  رسد كه قاآني بعد از مرگ الري از شعر او استقبال كرده  نظر مي به. درگذشته است
 است و ديوان وي مشحون از اشعاري است كه به تقليد از سايرين به استقبال از شعر ديگران بيشتر از قاآني

  . است سروده شده 
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