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 چکیده
دهند و همین امر باعث شده که ها را تشکیل میاز فرهنگ ملّت ایها بخشی عمدهاسطوره    

شاعران از این پدیده ت ثیر بسیار پهیرند. شعر فارسی در نخستین دوران هنرمندان و بخصوص 
شکوفایی خویش، یعنی عصر سامانی و اوایل عصر غزنوی، شاهد توجه چشمگیر و مثبت شاعران 

ویژه سلجوقی های غزنوی و بههای ایرانی است، امّا با تحکیم قدرت دولتبه اساطیر و نیز حماسه
های ایرانی هستیم. یکی توجّه به اساطیر و حماسه -امّا نه قطع شدن -افتندر ایران، شاهد کاهش ی

های ها و روایتهای توجّه شاعران این دوره به اساطیر، پایه قرار دادن شخصیّتترین شیوهاز مهم
های مثبت نبودند و های شعری است که لزومای هم تصویرسازیاساطیر ایرانی برای تصویرسازی

افتاد که شاعران، برای بزرگداشت ممدوح خویش، به کوچک شمردن یبسیار اتفاق م
ها و پرداختند. همچنین در این دوران، شاهد جایگزینی روایتهای اساطیر ایرانی میشخصیّت
های سامی و اسالمی به جای اساطیر ایرانی هستیم. خاقانی شروانی، شاعر بزرگ قرن شخصیّت

ات آن است. در این مقاله برآنیم که عصر سلجوقی و مختصّای کامل از شعر ششم هجری، نمونه
وجو در اشعار خاقانی، به بررسی شیوة کاربرد اساطیر ایرانی در شعر عصر سلجوقی با شیوة با جست

 تحلیلی بپردازیم. 
. 

 اسطوره، شعر فارسی، عصر سلجوقی، خاقانی شروانی.ها  کلید : واژه
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 مم مقدّ .5 
اند. با پیوستن ایران به جهان ندیشه و هنر، تغییراتی آرام و تدریجیغییرات فرهنگ، ات   

روشنی در شعر پارسی آشکار شود. نخستین شاعران اسالم، زمان نیاز بود تا آثار اسالم به
ویژه های ایرانی بهگوی دوران اسالمی که پیروان سبک خراسانی و معاصر دولتپارسی

دادند. توصیف طبیعت، سی عصر ساسانی را ادامه میسامانیان بودند، هنوز سنن شعر پار
های آن های ایرانی از ویژگیصراحت بیان و توجّه مثبت و پرشمار به اساطیر و حماسه

توان گفت که ت ثیر واضح باورهای اسالمی و سامی در شعر فارسی، جز با دوران بود. می
ان مستقیم دستگاه خالفت پهیرنژاد غزنوی و سلجوقی که فرمانهای ترکتسلّح سلسله

آرام، نمادهای ایرانی جای خویش را به بودند، آشکار نشد. از آن پس بود که آرام
ها و اساطیر ای ستیزه با حماسهتر، گونهنمادهای اسالمی و سامی دادند و حتی در ادوار پس

 ایرانی در شعر پارسی رواج یافت.
گو به اساطیر ایرانی دچار ه شاعران پارسیبا پیش رفتن ایران در دوران اسالمی، توجّ   

های چندین تغییر شد. نخستین این تغییرات، کاهش یافتن کمّی توجه به اساطیر و نیز حماسه
سرایی عصر سامانی که نمود کامل و نهایی آن نویسی و شاهنامهایرانی بود. جنبش شاهنامه

شان، آثاری که هدف اصلیدر شاهنامۀ حکیم فردوسی متجلّی شد، فروکش کرد و شمار 
 ها و اساطیر ایرانی بود و نیز بزرگی این دسته از آثار، کاهش یافت.ثبت و سرایش حماسه

نفسه به اساطیر ایرانی اختصاص داشتند، عرصۀ اصلی حضور یافتن آثاری که فیبا کاهش    
دسته اشعار، اساطیر ایرانی، تلمیحاتی در خالل قصاید، قطعات و دیگر اشعار شد. در این 

های اساطیر ایرانی، ها و روایتنفسه نبود و شخصیّتتوجه به اساطیر ایرانی، توجه فی
هایی برای تصویرسازی با اغراض غیراساطیری شدند. در مایهاجزایی در صورخیال و دست

این دسته از اشعار، اساطیر ایرانی، مبنایی برای تصویر کردن بزرگی و شکوه ممدوح یا 
 شدند:و موضوعات دیگر میمضامین 

 دولت کاوس کامکار بماناد مدت عمر ار نداد کام سیاوز            
 (110: 1611)خاقانی،           

 و به همان نسبت، اگر شخصیّت، منفی بود، مبنایی برای تصویر کردن امور منفی می شد:
 اک شدتا که جهان، افعی ضحّ سینۀ ما کورة آهنگر است       

 (133)همان:                            
های اساطیر ایرانی برای افتد، خوارداشت شخصیّتای که در این دوران میسابقهامّا تغییر بی

 بزرگداشت ممدوح بود:
 داربودی به حضرت تو فرنگیس، پرده کردی به درگه تو سیاووز، چاوشی          

 (111ان: )هم                                   
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های ایرانی این پدیده، تابعی از تغییرات کلّی در جامعۀ ایرانی بود. افول قدرت دولت
های ناایرانی غزنوی و سلجوقی و بیگانگی آنان با جامعۀ صفّاری و سامانی، طلوع دولت

 یافتن شدید دستگاه خالفت بر ایرانیان بهایرانی و وجوه افتخارات ایرانیان، حاکمیّت
های صوفیانه و افزایش یافتن های غزنوی و سلجوقی، ترویج گرایشدولت گریمیانجی
نباشد، موجب شد که راندن  -االبدانو علم -االدیانمنفی به هرآنچه مشمول علم دیدِ

حقیقت، در عصر سلجوقی، ی به سوی بد اذهان، آسان شود. درویژه اساطیر ایراناساطیر و به
 زنند:ند و هرچیز باطل و منسوخ را با اساطیر مثل میشوها منسوخ شمرده میاسطوره

 الملل منهیدبر در احسن قفل اسطورة ارسطو را                  
 (112)همان:              

 
  

شد و هرآنچه صبغۀ دینی نداشت، با ضدیّت مواجه این روند، تنها شامل اساطیر نمی
 (.93: 1619شد)شمیسا، می

های سامی و اسالمی ها و روایتتوجه به اساطیر ایرانی، وفور شخصیّت سوی دیگر تغییرات
های زندگانی آنان در این به جای اساطیر ایرانی بود. ذکر نام انبیا)ع( و  تلمیح به روایت

 -آید که میان اجزای دو نظام ایرانی و سامییابد و بسیار پیش میدوران فزونی شدید می
 دهد، مانند آمیزز میان شخصیّت جمشید و سلمیان)ع(:خ میاسالمی، تشبّه یا اشتباه ر

 دیدنش جمشید واال برنتابد بیش از این گرچه عفریت آورد عرز سبایی نزد جم

                       (661: 1611)خاقانی،                        

هایی که در اشعار ای دیگر نیز داشت. مفاخرهها و اساطیر ایرانی، نتیجهدور شدن از حماسه
شد، در عصر سلجوقی، های حماسی و اساطیری بیان میحماسی فارسی از زبان شخصیت

گرایی و های شخد شاعران داد و از آن پس بود که مفاخرهجای خود را به مفاخره
 (. 116: 1619سرایی در شعر پارسی، جایگاهی ویژه یافت)شمیسا، مفاخره

 لمئ. بیان مس5-5 
چه گهشت، در این مقاله بر آنیم که با نمونه قرار دادن شعر خاقانی شروانی بر اساس آن

به بررسی نحوة حضور اساطیر ایرانی در شعر این دوران بپردازیم  ،برای شعر عصر سلجوقی
 ها پاسخ گوییم:و به این پرسش

 های اساطیر ایرانی در شعر خاقانی حضور دارند؟ها و روایتآیا شخصیّت -
ای برای آفرینش مایهنفسه است یا دسته خاقانی به اساطیر ایرانی، اصلی و فیآیا توج -

 تصویرهای شعری؟

 آیا توجه خاقانی به اساطیر ایرانی، مثبت است؟ -
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های ایرانی در شعر خاقانی به های سامی و اسالمی با روایتجایگزینی یا آمیزز روایت -
 چه میزان است؟

 . پیشینة تيقیق5-0
هایی چند در قالب مقاله و کتاب انجام نۀ بررسی اساطیر در شعر خاقانی، پژوهشدر زمی   

ها و بازتاب اسطوره»توان به این موارد اشاره کرد: مقالۀ ها میاست که از میان آنگرفته
اثر مهدخت پورخالقی چترودی و محمدعلی « باورهای کهن پیرامون آب در شعر خاقانی

شعر خاقانی و جلوة اسطورة خورشید »ۀ مطالعات ایرانی، مقالۀ محمودی، منتشر شده در مجل
پور، منتشرشده در مجلۀ پژوهشنامۀ ادب ل  فهیمه حاجیاثر محمدرضا راشد محصّ« در آن

اثر « خاقانی اشعار در مههبی و تاریخی روایات و اساطیر شاعرانۀ تجلّی»غنایی و کتاب 
ای خاص را در شعر خاقانی ب اسطورهها اغلجوان. این گونه پژوهشسیدعلی اردالن

اند، امّا مقالۀ حاضر، ای فراتر از اسطوره را بررسی نمودهاند یا آنکه حوزهوجو کردهجست
سان به نحوة حضور پدیدة اسطوره در شعر عصر سلجوقی با تکیه بر اشعار خاقانی به

 پردازد.ای از زنجیرة شعر اساطیری فارسی میحلقه
 پژوهشمیت . ضرورت و اه5-9
های از آنجا که اساطیر در زندگانی بشر، ت ثیری عمیق و دیرپای دارد، بررسی   

همچنین عصر سلجوقی،   کنندة بخشی مهم از حیات بشری استشناسانه، روشناسطوره
دورانی بس مهم در سیر تحوّل شعر فارسی است و خاقانی شروانی نیز شاعری بس مهم و 

پس از خود است. از این جهت، بررسی مبحث اساطیر در شعر ت ثیرگهار در شعر فارسی 
ت از تاریخ ادبیات پارسی کنندة فصلی پراهمیّتواند روشنسلجوقی با محوریت خاقانی، می

 کنندة سیر تحول حضور اساطیر در شعر پارسی باشد.و ترسیم

 بيث. 2
 . تعريف اسطوره0-5 
: ذیل 1612سخن پریشان است)معین،  در لغت به معنی افسانه، قصه و (myth)اسطوره  
تر از این است. تر و پیچیدهی و اصطالحی اسطوره، بسی بیش، امّا کارکرد فنّ«(اسطوره»

ای است دخیل از زبان عربی به زبان فارسی، و آن، روایتی اسطوره و جمع آن اساطیر، واژه
ه در زبان عربی، واژة اسطورهای باستانی. های خیال و سرگهشتاست آمیخته با ساخته

خانواده با واژة انگلیسی ای است هماست که واژه historiaخود دخیل از اصل یونانی
histori   های به معنی تاریخ. این اشتقاق، نشانگر آن است که اساطیر در اصل، روایت

نیز واژة  اند.مرور دچار تغییرات شدهاند که به سبب ثبت غیرمکتوب، بهتاریخی بوده
به  Veadyaخانواده با واژة فارسی باستان و همVidه مشتق از ریشۀ هندواروپایی اسطور

های بشر نخستین دربارة جهان معنی دانش است و از این جهت، اساطیر، مجموعۀ دانش
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ها از آفرینش و آغاز، معموالی اسطوره (.261: 1611است)واشقانی فراهانی، پیرامونش بوده
ت و طبیعت و نتیجۀ گویند و شماری دیگر، از ماهیّسخن میهای طبیعی  و مرگ  پدیده

کار و رفتار موجودات ملکوتی و خدایان و شماری دیگر، با آوردن روایات گوناگون 
های خودبین، نمونه و الگویی از رفتارها و دربارة ماجراهای پهلوانان یا بدبختی انسان

 (.11: 1619کنند)روزنبرگ، ه میئمنشانه اراسلوک بزرگ
 .  ايگزينی اساطیر سامی بم  ا  اساطیر ايرانی0-0
ها و تفزونی گرفتن ت ثیر اساطیر سامی بر ادبیات فارسی و جایگزین شدن شخصیّ   

شان، از یک سو نتیجۀ طبیعی گسترز های ایرانیهای سامی به جای معادلروایت
های ناایرانی غزنوی و روزافزون اسالم در ایران و از سوی دیگر، نتیجۀ تسلح یافتن دولت

بران مستقیم دستگاه خالفت بودند و سلجوقی بر ایران بود که خود کارگزاران و فرمان
های ملّی در میان ایرانیان شد. ها و انگیزهحکومت آنان بر ایران، موجب کاهش اندیشه

یر جایگزین شدن اساطیر سامی به جای اساطیر ایرانی، گرچه گاه جنبۀ نفی و انکار اساط
 ایرانی داشت، امّا اغلب عبارت بود از جایگزنی معادلی سامی به جای معادلی ایرانی.

های حماسی و ادبیات عرفانی فارسی، به مشترکات فکری و اعتقادی با سیری در منظومه   
های همانندی است که میان ها و دلبستگیکنیم که حاکی از گرایشفراوانی بر خورد می

نوران عارف مسلک ایران موجود است، هرچند که برخی از این سرایان و سخحماسه
ای، مشترکات در مسیر تطوّر تاریخ تمدن ایران، دگرگونی و تکامل یافته و یا در چهرة تازه

ها اشاره ترین آناست. مبانی فکری و اعتقادی همسانی که به مهمبه صحنۀ ظهور رسیده
: 1615دهد)رزمجو، عد از اسالم را نشان میخواهد شد، پیوندهای فرهنگی ایران قبل و ب

به تعبیر دیگر، فزونی گرفتن اساطیر سامی در ادبیات فارسی هرچند که تاحدّی ناشی   (166
ویژه اساطیر ایرانی بود، همچنین به نوعی عبارت گرفتن دید منفی به اساطیر  و بهاز فزونی

ر ایرانی به جامۀ اساطیر سامی. مایه و تغییر صورت، و درآمدن اساطیبود از حفظ درون
های کهن ایرانی و های مشترکی بود که میان اندیشهمایهمبنای این گونه تغییر نیز درون

های عرفان اسالمی وجود داشت. برخی از این ویژه اندیشههای اسالمی و بهاندیشه
انسان در  خداپرستی، واالیی مقام دانش، رفعت مقام های مشترک عبارتند از:مایهدرون

 آفرینش، مرگ، عشق، فرّة ایزدی، دیو/ اهریمن/ شیطان و سیمرغ/ عنقا/ پیر طریقت.
 مضامین اساطیر ايرانی در شعر خاقانی نيوة حضور برخی. 0-9
 .البرز0-9-5

رتر با دماوندکوه کوهی آیینی و مینوی در  اساطیر ایرانی است که در ادوار مت خّالبرز،
رز، نخستین کوهی بود که از این زمین برخاست و همۀ ممالک است. البتطبیق داده شده

(. احاطۀ شرق و غرب، 1: زامیادیشت، فقرة1611ها، غربی و شرقی را احاطه کرد)یشت
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یادآور اوصاف کوه قاف در باورهای سامی است. شاعران و نویسندگان ایرانی به البرز 
ون نیست و البرز را در بسیاری از اند و خاقانی نیز از این قاعده بیربسیار توجه داشته

است، امّا کیفیت حضور این هستی اساطیری در شعر های تصویرسازی به کار گرفتهشبکه
ای برای تصویرسازی مایهخاقانی و عموم شاعران سلجوقی، غیراساطیری است و تنها دست

 است:
 پرور تیرزآتش آب سنگ البرز را کند آتش             

 (111: 1611)خاقانی،  
های نشین)با حفظ وابستههمچنین با توجه به جایگزینی سیمرغ البرزنشین با عنقای قاف

 سیمرغ و البرز از قبیل زال( در شعر خاقانی:
 بان بنمود صبحپرّ عنقا دیده در کمین شرق زال زر هنوز         

 (116)همان:                       
 ااند و کاربردشان تفاوتی بف نیز در ذهن خاقانی، یکی بودهتوان انگاشت که البرز و قامی

ت و کار روند، بیش از آنکه با ماهیّیک در شعر خاقانی بهپس اینکه کدام  استهم نداشته
است، مانند شان در پیوند باشد، از الزامات فنّی خود شعر ناشی شدههای اساطیریزمینهپس

آرایی و جناس یش از هرچیز، تابع شبکۀ صوتی و واجکاربرد قاف و عنقا در این بیت که ب
 شان:مایۀ اساطیریاست تا درون

 قاف شد عنقا عنا گردد ز ناالنیکه چون بی وگر عنقایی از مرغان زکوه قاف دین مگهر    
 (111)همان:                                         
 .  مشید0-9-0
های نژاد هندوایرانی است. او سومین پادشاه حماسهجمشید از قهرمانان اساطیر و    

ترین پادشاه ایرانی و پادشاه مطلق دد و دام و دیو و شمارز کیومرث(، بزرگپیشدادی)بی
های دورة اسالمی نامهمرغ و پری در روایت شاهنامۀ فردوسی و معادل سلیمان در تاریخ

کشته  و  اکبر دست ضحّکشته شدنش  ،ازاست. اسطورة پیدایش جمشید و پادشاهی
اک بر دست فریدون، به چرخۀ بستن و گشودن ابرها و ریزز باران، یا طلوع و شدن ضحّ

غروب خورشید، یا پیدایی و پنهانی خورشید در پس ابر، یا ادوار سالمت آفریدگان و 
یا تمثیلی است اخالقی   قابل ت ویل است سپس شیوع بیماری و دوباره بازیافتن سالمت،

امّا به هر روی و با هر ت ویل، اسطورة جمشید نیز به مانند دیگر   نبرد راستی و دروغبرای 
های آریایی، حاوی حقایق تاریخی بسیار است و انعکاسی است از وقایع نخستین اسطوره

روزگار پیدایی نژاد هندواروپایی و مهاجرت این نژاد به سوی اروپا، ایران و هند و 
افکندن تمدن خاص ها و سپس سکونت گرفتن و پیین سرزمینکشاکش آنان با بومیان ا

سرانجام جمشید با همۀ ناز و کام، خوز نبود و   تخویش و برنهادن اجزا و لوازم مدنیّ
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چون به خداوند، دروغ بست و خویش را خدا خواند، فرّه از او گسست و دیوان او را 
شاه در مردمان بود، پس دیوی که (. جمشید، تواناترین پاد51: 1631،روایت پهلویدریدند)

 1611، هایشتخداوند بر جمشید گماشت نیز تواناترین دیوی بود که اهریمن برانگیخت)
که جمشید را به دست آورد و  ددهاک یا ضحاک بو( و آن دیو، اژی61یشت، فقرةآبان

 1613ری،( و با ارّه به دونیمش کرد)همان  دینو111: 1652امعایش را بیرون کشید)بیرونی، 
 :1.) 
جمشید در اساطیر ایرانی، معادل است با سلیمان در باورهای یهودی و اسالمی  هر دو،   

اند و بر همۀ آفریدگان اعم از دد و دام و مرغ و ماهی و دیو و آدمی نماد مطلق پادشاهی
رانند و هر دو صاحب انگشتری با خواص خارق عادت اند. شاعران و نویسندگان فرمان می

هم بسیار  ،چه به صورت اصلی و چه به صورت جایگزین  رانی به این دو شخصیّتای
اند، از جمله خاقانی شروانی، در این بیت، جمشید را در جای خویش به کار پرداخته
 است:برده

 نرکنند اهارّه برر سر بررانری  گر چو جمشید جمع خاصان را         
 (130: 1611)خاقانی،       

 است:این بیت، جمشید به جای سلیمان به کار رفتهامّا در 
 دیدنش جمشید واال برنتابد بیش از این گرچه عفریت آورد عرز سبایی نزد جم

 (661)همان:                                     
شدن انگشتر سلیمان و نیز جمشید به جای سلیمان و در قالب روایت گم ،در این بیت

 است:ماهی به کار رفته بازیافتنش در شکم
 بر سر کرسی شرف رفت ز چاه مضطری ای چو جمشده در بر ماهییافت نگین گم

 (16)همان:                                      
 سراید:درستی میامّا در این بیت، خاقانی روایت را به

 خرازن انگشتری به دام بررآمد دام به دریا فکنده بود سلیمان
 (115)همان:                         

 . ضيّاک0-9-9
ترین دیوی است که اهریمن برای نام دارد و قوی« دَهاکاَژی»اک در اوستا ضحّ   

(. او دیوی است 61یشت، فقرة : آبان1611،هایشتنابودسازی آفرینش هرمزد برانگیخت)
بسیار قوی که آسیب چشم هزار چُستی و چاالکی دارنده، دیو دروغ کلۀ ششپوزة سهسه

ترین دروغی است که اهریمن برضد جهان مادی بیافرید تا جهان مردمان است و قوی
اک در منابع دوران اسالمی، امّا ضحّ ،(11یشت، فقرةراستی را از آن تباه سازد)همان: گوز
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 ، 1/  بلعمی 11: 1632وار دارد و پادشاه بخشی از زمین است)مستوفی، ای انسانچهره
 (. 13: 1619اثیر،   ابن161: 1656
اک به انتها رسید، کاوه پیدا شد و فریدون را که پسر آتبین و از نبایر جمشید چون پادشاهی ضحّ   

بود، بیرون آورد و به نام او سپاه ضحاک را بشکست و پادشاهی به فریدون داد و آن روز، مهر روز 
. اکن گسترده شد پس از روزگار ستم ضحّبود از مهرماه و جشن مهرگان گرفتند که مهر در جها

 (111تا115: 1656، 1/)بلعمی
 (.111اک را گرفت و کشت)همان،بلعمی بر آن است که فریدن، ضحّ  

اک است و شاید ضحّاک را در بسیاری از اشعارز پایۀ تصویرسازی قرار دادهخاقانی، ضحّ
موارد چنان که انتظار اساطیری در شعر وی باشد. در همۀ این  از پرکاربردترین مواد

اک نماد بدی است و خاقانی برای تصویر کردن هرچیز ناخوشایند، از رود، ضحّمی
کردن زنجیرهایی که در زندان بر پایش برد. برای نمونه برای تصویره میاک بهرضحّ
 سراید:اند، میبسته

 ؟گنج افریدون چه سود اندر دل دروای من اکی کشیددست آهنگر مرا در مار ضحّ
 ( 621: 1611)خاقانی،                          
 

 وز مژه گنج شایگان برخاست مار ضحاک ماند بر پایم          
 ( 31)همان:                          

 
 سراید:رود، میدر جایی دیگر برای تصویر کردن ستمی که در جهان بر امثال او می

 اک شدتا که جهان، افعی ضحّ سینۀ ما کورة آهنگر است           
 (133)همان:                      

 . کیکاوون0-9-8

قباد بود. قباد و به روایتی پسر کیکیکاووس، دومین پادشاه از سلسلۀ کیانی و نوة کی   
های ترین پادشاه کیانی و یکی از سه پادشاه بزرگ تمام اساطیر و حماسهکیکاووس، بزرگ
مشید و فریدون است. او پادشاه مطلق مردمان و دیوان بود و بر هفت اقلیم ایرانی در کنار ج

های زندگانی او، پروازز به آسمان است که ترین فصلپادشاهی داشت. یکی از مهیّج
های بسیار از آن در دست است و موجب شده که کیکاووس اساطیر ایرانی و نمرود روایت

آمیزند، زیرا نمرود نیز چون ی دوران اسالمی درهمهانامهاساطیر سامی در اشعار و تاریخ
با این تفاوت که انگیزة نمرود، نبرد   (11، 29: 1633کاووس به آسمان برشد)مستوفی، کی

با خداوند بود و او چون به آسمان برشد، کمان کشید و بر خداوند تیر انداخت، حال آنکه 
خبار پرواز کیکاووس را بر دو اهای متفاوت هست. کاووس، روایتدربارة انگیزة کی
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اثیر، کنند)ابنگروه باید بخش کرد  یکی اخباری که پرواز او را بر دوز دیوان روایت می
سان پرواز طهمورث و جمشید که آنان نیز بر دوز اهریمن توان به( و این را می29: 1619

ست، امّا گروه کردند، تمثیلی از عروج روح و غلبه بر دیو نفس دانو دیوان، پرواز می
کیکاووس برای پرواز داللت دارند و به سادگی ساختۀ دیگری از این اخبار بر تدابیر انسان

قابل ت ویل به پرواز روح نیستند. برخی از این دسته روایات، پرواز کیکاووس را نتیجۀ 
ز ( و برخی نی11: 1633  مستوفی، 10: 1611دانند)گردیزی، فریب خوردن او از اهریمن می

پرواز کیکاووس را به انگیزة کنجکاوی وی در احوال آسمان و خورشید و ماه و ستارگان 
در شرح نحوة پرواز کیکاووس به آسمان که متضمّن تشابه  (.300: 1/اند)بعلمیدانسته

پس ابلیس، کاووس را بفریفت تا هوس کرد که »اند: کیکاووس و نمرود نیز هست، نوشته
چون  نمرود، صندوق و کرکس ترتیب کرد و بر هوا رفت. کههمچنانبر آسمان رود، 
عزم هوا   شیرازدر  بازگشتند و او را با زمین آوردند. شد، ساقح  کرکسان را قوت

 کرده در ساری   برسر (.11: 1633)مستوفی، « آب افتاد و به اوآسیبی نرسید 
رواز کیکاووس به آسمان نیست و ف پوواقعۀ بسیار معردر دیوان خاقانی، هیچ نشانی از   

 است:سره بر عهدة نمرود نهاده شدهاین نقش، یک
 خوشاب دربه ریش فرعون از نظم  به باد نمرود از سهم کرکس پران      

 (55: 1611)خاقانی،                    
و کمان کشیدن به آسمان که در سرگهشت کیکاووس، محل تردید و تفاوت روایات 

 است:ا در سرگهشت نمرود، قطعی است، در شعر خاقانی نیز آمدهاست، امّ
 کشند از کینه چون نمرود برگردون کمانمی ها که حق با این دروگرزاده کردزآن کرامت

 (621)همان:                                               
واهد شکوه و بزرگی خگاه که میکیکاووس در شعر خاقانی، نماد قدرت است. خاقانی آن 

الدین محمد بن که در مدح رکنکند، چنانممدوح خویش را مثل بزند، از کاووس یاد می
 سراید:یزک میعبدالرحمن طغان

 زال هرمایون به تخت سام برآمد تارک گشتاسب یافت افسر لهراسب
 بر سرر کررسی احرتشام   بررآمرد نوبرت کاووس شد چو پای منوچهر

 (115)همان:                            
 سراید:ای میو در قطعه

 دولت کاوس کامکار بماناد مدت عمر ار نداد کام سیاوز            
 (110)همان:                    

هرچند که پایه قرار گرفتن کیکاووس برای تصویر کردن بزرگی و شکوه ممدوح، ممکن 
باشد و به روایات پادشاهی کیکاووس بر هفت اقلیم  از در اساطیر ایرانی باستاناست ریشه
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ای کلّی باشد و به صرف پادشاه و بر آدمی و دیو و پری بازگردد، امّا نیز ممکن است اشاره
باشد و هر پادشاه دیگری نیز بودن کیکاووس، از وی در این گونه تصاویر استفاده شده

 کند.ازیهای تصویری خاقانی ببتواند همین نقش را در شبکه
 . سیاوش0-9-1
ترین سیاوز، پسر کیکاووس و پدر کیخسرو، از شاهزادگان کیانی و از مهم    

ت است. سرگهشت های ایرانی است. او نماد پاکی و مظلومیّهای اساطیر و حماسهشخصیت
شونده از قبیل حضرت ابراهیم)ع( است و از سوی دیگر به او از سویی شبیه پاکان آزمون

ق دارد. برخی از پژوهشگران، داستان زندگانی سیاوز را ی پاکان شهیدشونده تعلّهاروایت
جوامع بدوی، خون  اند:رودان باستان مرتبح دانستههای بارورسازی زمین در میانبا آیین

انسانی که رسم شایع اعصار دانستند و قربانی هدیه شده به خدایان را الزمۀ باروری زمین می
ویژه در به ،است. جوامع مادرساالر نخستینشه در همین باور داشتهباستان بوده، ری

دانستند)بهار، خیزی زمین میصلمرد را عامل باروری و حا -رودان، قربانی کردن شوهرمیان
روید. نیز به همین سبب است که از خون سیاوز، گیاه پرسیاوشان می  (16و12: 1615

ریایی، پیوندی با اساطیر جوامع مادرساالر الگوی شاه قربانی شوندة آممکن است کهن
های در اساطیر و حماسهباشد و آبشخورز طلوع و غروب نیروی فرّه باشد. سامی نداشته

ایرانی، فرّه در انحصار خاندان کیومرث است و تنها کسی شایستۀ پادشاهی است که از این 
است و پادشاهان به سبب  خاندان و دارای فرّه باشد. امّا فرّه دارای قوس صعود و نزول

گسلد و به کل، فرّه از آنان میشود یا بهفروغ میشان کمکار شدن، فرّهپیرسر شدن یا گنه
گاه است که پادشاه باید پیوندد. آنتر است، میفردی دیگر از خاندان کیومرث که شایسته

خویش  داوطلبانه چون فریدون، کیکاووس و لهراسب، پادشاهی را به جانشین جوان
 شود. بازگهارد یا آنکه چون جمشید، نوذر وکیومرث، کشته

سیاوز و خون او در شعر خاقانی حضوری وسیع دارند، امّا اغلب موارد حضور به لحا     
حقیقت، سیاوز و خون او مواد ت سیاوز، خنثی است و درتداعی حس مظلومیّ
ها، غرض خاقانی از یادکرد تاند و کارکرد اساطیری ندارند. در این بیتصویرسازی هنری

 خون سیاوز، تنها تصویرسازی شراب است: 
 خون سیاوز بده گاو فریدون بیار شرط صبوحی بود گاو زر و خون رز         

 (319: 1611)خاقانی،                 
 

 گنج فراسیاب به سیما برافکند کیخسروانه جام ز خون سیاوشان               
 (166)همان:                      
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 است:و در این بیت نیز خون سیاوز، مبنای تصویرسازی برای رنگ شفق شده

 خون سیاوشان نگر،بر خاک و خارا ریخته شب چاه بیژن بسته سر، مشرق گشاده زال زر
 (122)همان:                                         

داشت داشت ممدوح، به کوچکقی، برای بزرگو در این بیت نیز به شیوة شاعران سلجو
 است:اساطیر ایرانی پرداخته

 داربودی به حضرت تو فرنگیس، پرده کردی به درگه تو سیاووز، چاوشی          
 (111)همان:                                     

سیاوز در  ت سیاوز باشد، کمیاب است و البته باز همر حس مظلومیّگیابیاتی که تداع
لیه نیست و ابزاری بیانی در دست شاعر است که مضمونی این گونه ابیات، هدف اوّ

 دیگر)در اینجا، دردهای خاقانی( را بیان کند:
 وامق چه کرد ز انده عهرا، من آن کنم گسار من شد و انده به من گهاشتانده

 آن کنمبا لشکری چه کرد به تنها، من  کاووس در فراق سیاوز به اشک خون

 (119)همان:                                       

است، آتش مایۀ خاقانی برای تصویرسازی شدهدیگر روایت زندگانی سیاوز که دست
 کند: سیاوز است که خاقانی آن را با عنوان آتش کیکاووس یاد می

 ان صبح راکی کرده زرافشچون آتش کاووس سیاوز رنگ وی   کیخسروانه جام می، خون
 (166)همان:                                                   

است. خاقانی ی به آتش ابراهیم دادهکلّامّا آتش سیاوز در شعر خاقانی، جای خویش را به
 کند:حتی برای تصویر کردن سرخی شراب نیز از آتش ابراهیم یاد می

 مرغ صراحی گل است باد مسیحش بدم   ورد خلیلش بخوان        ،گوهر می آتش است
 (259)همان:                                         

و اگر بخواهد از سیاوز برای تصویر کردن رنگ شراب بهره ببرد، تنها به یادکرد خون او 
 کند:بسنده می

 چون تیغ فراسیاب در ده آن خون سیاوز از خم جم                
 (331)همان:                 

 . سیمرغ0-9-6

سیمرغ، مرغ دانای اساطیر ایرانی است. او بر فراز البرز که خود کوهی اساطیری و پیوندگاه 
، خردمینوی)تخمه استاز بر درخت بسزمین و آسمان است، نشیمن دارد و آشیانه

ف، سدره تخمه، در اساطیر سامی، معادل عنقا، قا. ترکیب سیمرغ، البرز و بس(12: 1651
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ویژه در پیوند با زال و رستم، نقش پیر خرمند را دارد. او است. سیمرغ، نماد دانایی است، به
 گزینی و قناعت است:همچنین نماد عزلت

 که چون قاف شد جز عنایی نبینم چو عنقا من و کوه قافم قناعت           
 (296)همان:                              

 دانند:جویی و ناقد میگزینی او را به انگیزة نامشاعران، عزلتهرچند که برخی 
 در بند نام ماند اگر از نشان گهشت در کیش ما تجرّد عنقا تمام نیست       

 (161: 1639)کلیم کاشانی،           
است. سیمرغ در این مایۀ خلق تصاویر دادهخاقانی، سیمرغ را در شماری از اشعارز دست

رود که دیگر اجزایش نیز از قبیل کوه، برگرفته از اساطیر ای به کار میدر شبکهتصاویر، 
 هستند:

 ابروی زال زر نگر  باالی کهسار آمده پر نگر        سیمرغ زرین ،فر نگرعید همایون
 (611: 1611)خاقانی،                         

است که پروردة سیمرغ است و  الیکی از اجزای اغلب حاضر در شبکۀ تصویری سیمرغ، ز
ی سیمرغ در پیکرة انسانی است. همچنین جایگزینی سیمرغ ایرانی و عنقای واقع تجلّدر

 گیرد:    سامی با قرینۀ حضور زال، بسیار صورت می
 چونان که مور ریزة عنقاست زال سام خور سفرة سخازعنقاست مور ریزه

 (600ان: )هم                                     
 

 بان بنمود صبحعنقا دیده پرّ در کمین شرق زال زر هنوز             
 (116)همان:                      

 
 زال زرم که  نام به  عنقا  بر آورم آن رهروم که توشۀ ز وحدت طلب کنم              

 (215)همان:                             
 
 گیر نتیجم. 6
یر ایرانی، بخشی مهم از فرهنگ، اندیشه و ادب و هنر ملّت ایران است. در نخستین اساط   

ویژه سامانیان بود، اساطیر های ایرانی بهدوران تکوین شعر فارسی که مقارن حکومت سلسله
های ایرانی ایرانی حضوری مثبت و پرشمار در شعر فارسی داشتند، امّا با تسلّح یافتن دولت

یژه سلجوقیان، حضور اساطیر ایرانی در شعر فارسی دچار تغییراتی شد که وغزنویان و به
 عبارت اند از:
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سان شاهنامۀ حکیم فردوسی به طور مستقل به اساطیر ایرانی شمار آثاری که به الف.
 پرداختند، کاهش یافت.می
این  ها افزایش یافت. درر ایرانی نسبت به سرایش مستقل آنوری تلمیحی از اساطیبهره ب.

ای برای و مبنا و ماده نفسه و کارکرد اساطیریفاقد ارزز فی ،حوزه، اساطیر ایرانی
 اند.های شعریتصویرسازی

ن دید منفی به کلّیت اساطیر و ازجمله اساطیر ایرانی، رویکرد مثبت تیافبا افزایش ج.
ه نفی کلّی گو به اساطیر ایرانی دچار تغییراتی شد. از یک سو شاعران بشاعران پارسی

اساطیر پرداختند و هرچیز باطل را با عنوان اسطوره یاد کردند و از سوی دیگر، با 
 به بزرگداشت ممدوح خویش پرداختند. ،های اساطیر ایرانیخوارداشت شخصیّت

های غزنوی و سلجوقی که با قوّت گرفتن اسالم در ایران، حکومت یافتن سلسله د.
های فقهی در میان علما و رواج دند، غلبه یافتن دیدگاهپهیران دستگاه خالفت بوفرمان

یافتن تصوّف در میان مردم، تغییری دیگر در حضور اساطیر ایرانی در شعر فارسی رخ داد 
های های سامی و اسالمی به جای معادلها و روایتکه عبارت بود از جایگزینی شخصیّت

 شان.ایرانی
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