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چكيده
اسطورهها از دیرباز ریشه در فرهنگ و تمدن ما و پيوند بسيار نزدیكي با شعر دارند.
جاودانگي اسطورهها در كاربرد آنها از ادبيات كهن تا امروز آشكار است .شاعران در هر
دورهاي ،پرورش دهندهي باورهاي قومي ملت خویشند.چنانكه در اشعار حافظ و شفيعي
كدكني ،بازتاب آنها بسيار چشمگير است .این دو شاعر بزرگ و نامي ،شعرشان آیينهي
انعكاس باورهاي تاریخي و اساطيري است و دركالمشان انسانهایي جلوهگرند كه به طور
كامل جنبهاي اسطورهاي دارند یا به همان سبک گذشته یا با تغييراتي در شخصيت
اسطورهاي آنان .مقاله حاضر ،به مواردي چند ازاسطورههاي ملي در اشعار حافظ و شفيعي
ميپردازدو دید این دو شاعر را نسبت به اسطورهها بررسي ميكند تا نموداري باشد بر این
واقعيت كه شاعران در هر دورهاي براي اسطورههاي ملي زمان و مكان نميشناسند و از
این پشتوانههاي غني قومي بهره ميبرند و بنا به شرایط خاص اجتماعي هر زماني ،نحوهي
دید و شيوهي كاربردشان از اسطورههاي ملي متفاوت ميسازند.

واژگان کليدی :اسطوره ،شعر،حافظ ،شفیعی کدکنی.
.1alimoradi@yahoo.com
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مقدمه
اسطوره كلمهاي معرب است كه از واژه یوناني هيستوریا به معني «جستجو ،آگاهي ،داستان»
گرفته شده است براي بيان مفهوم اسطوره در زبانهاي اروپایي از بازماندهي واژه یوناني
ميتوس به معني« شرح،خبر و قصه» استفاده شده است(.آموزگار)298839،

اسطوره گاهي ظاهر حوادث تاریخي را روایت مي كند ،اما آنچه در این روایتها مهم
است صحت تاریخي آنها نيست بلكه مفهومي است كه شرح این داستان براي معتقدان آن
ها در بردارد(.همان )4،اسطورهها از تصویرهاي بدیع زبان فارسياند كه از گذشتههاي دور
حكایت ميكنند واز بدوپيدایش انسان با او حضور دارند .اسطورهها داراي حقایقياند ،كه
با تصویر خيال شاعر در هم ميآميزند و اصول اخالقي ،توانایيها ،عواطف و ....به نمایش
ميگذارند «.یكي از تعریفهاي معقول از اسطوره ،جهانبيني انسانهاي اوليه است؛
دریافت و تعقل آنان از محيط پيرامون خود و تفسير و توجيه پدیدههاي طبيعي و كيهاني بر
مبناي تفكر و اندیشهي سادهي خویش(».فاضلي)11 :1931،

«اسطورههاي قدیم شعر فارسي به صورت تلميح در شعر بيان مي شود .در كتابهاي
قدیم بالغت هم از اسطوره صحبتي نشده است و اشاره به داستانهاي قدیمي را در خالل
تعریف تلميح آوردهاند(».ر.ک.شفيعيكدكني)149 :1931،و(فتوحي)173 :1933 ،اسطورههاي
شاعرانه،گاهي همان اسطورههاي كهن شعر است ،گاهي پيامبران و بزرگان دیني و مذهبي
،گاهي معشوقههاي فارسي و عربياند و گاهي اسطوره پردازي هایيت كه ساختهي خود
شاعر است.
در شاعران قدیم و جدید  ،شخصيتها ،حوادث و مسائل اسطورهاي ،ملموس و زنده و
قابل دركند .و بازگو كنندهي خاطرات ازلي ،باورها ،اعتقادات قومي و ملي و موجب غناي
شعر فارسياند.چنان كه شاعران ما در آفرینش چنين اسطورههایي كه تعلق به زمان خاص
ندارند ،هنرمندانه درخشيدهاند و اسطورههاي ادبي بزرگي را رقم زدهاند .اسطوره هایي كه
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حاوي مفاهيمي همچون :عشق ،آزادي ،مبارزه ،یأس ،عدالت ،استقامت ،و دیگر مفاهيم
قومي و وطني و آیيني است.
اسطورههاي شعري گاهي یک سوي صورخيال شاعران را تشكيل ميدهندو شاعران از
آن برداشتهاي متفاوتي كردهاند كه آن مرهون نوع نگاه و نگرش شاعران از گونههاي
مختلف اساطير است.
اهميت اسطورهها در این مبحث ،از جنبه تصویر و تصویر آفریني آنها در شعر حافظ و
شفيعي كدكني است.كه برخي غنایي ،برخي حماسي ،برخي عرفاني ،برخي ایراني و برخي
غير ایراني اند.كه به خوبي هر كدام در تركيب صور خيال شاعران نمود قابل مالحظهاي
یافته است «.برداشت و طرز تلقي شاعران از اسطورهها ،عالوه بر این كه از نظر تاریخي،
به جو سياسي و اجتما عي و محيط زندگي ایشان بستگي دارد ،به ميزان هنرمندي و قدرت
تخيل ایشان نيز وابسته است(».شفيعي كدكني)141 :1931 ،بهرهگيري از عناصر اساطيري در
شعر شاعران ،سنتي دیرین است .این عناصر در شعر دورههاي مختلف ،نقشهاي متفاوتي
دارد و در هر دورهاي شاعر به منظوري خاص به كار ميبرد.
این پژوهش ،به چگونگي كاربرد و تحليل اسطورههاي ملي وایراني در شعر حافظ و
شفيعي كدكني ميپردازد و بيان ميدارد كه هرچند اسطورهها و نام آنها در اشعارشان یكي
است؛ اما گاهي برداشتهایي كه از آنها دارند ،متفاوت است .دانش عميق این دو شاعر
نسبت به اسطورههاي ایراني كه ميراث ادبي گذشتگان است؛ اشعارشان را تجليگاه
ماندگارترین و هنريترین مجموعهي اسطورههاي ملي و ایراني كرده است .به قول بهار«به
جاي اسطوره و زیبایيهاي روایي اسطوره باید به حماسه سرایي مان و به زیبایيها و
تنوعي كه در حماسه سرایي داریم ،توجه كنيم بویژه كه ایرانيها از سطح كهن آن را زیباتر
كردهاند؛ نه تنها به آن غناي هنري بخشيدهاند؛بلكه با وام گيري فرهنگي از اطراف و اكناف
خود به غنا و عظمت آن افزودهاند(».بهار )115 :2977،این دو شاعر ،به بهترین و واالترین
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كالم ،باعث حفظ و بقاي اسطورهها شدهاند .به نظر یونگ«هنرمند بزرگ كسي است كه
بينش ازلي داشته باشد؛ یعني حساسيتي خاص نسبت به الگوهاي صور-مثالي و استعدادي
براي بيان خود از طریق تصویرهاي ازلي(.گورین و دیگران)235 :2989،

شعر این دو شاعر ،سرشار از باورها و اسطورههایي است كه مبين نمادهاي فرهنگي ملت
ایران از گذشتههاي دور تا كنون است شفيعي ،با استفاده از اسطورههاي قدیمي اسطوره-
هاي جدید خلق ميكند وحافظ ،اسطورهها را در همان كسوت قدیمياش به خواننده
عرضه ميدارد .از ميان انبوهي اسطورههاي ملي دیوان حافظ و شفيعي كدكني ،جهت نمونه
به تعداد معدودي از آنها اشاره ميكنيم تا راهي براي نشان دادن ،كاربرد اسطورههاي ملي
درشعر شاعران ایراني و برداشتشان از به كارگيري آن در هر دورهاي باشد.
اسطورههای ملي حافظ
عصر حافظ ،عصر عرفان و معرفت و شعر عرفاني است؛ اما در كالمش باستانگرایي و
چهره هاي اساطيري كامال مشهود است .دليل این بسامد دلبستگي حافظ به فرهنگ ایراني
است حافظ همه شخصيتهاي اساطيري و ملي و تاریخي را در اشعارش ميآورد و از
پادشاهان و بزرگان ایراني یاد ميكند ،از آنجا كه « نام هر شخص از اشخاص باستاني،
تاریخي و فرهنگي به پشتوانه خود داردكه هم به شعر ژرفا و عمق مي بخشد و هم ذهن
خواننده را به دورانهاي گذشته ميكشاند و دیرینگي را در دل و روح او زنده ميكند و
بدین صورت آن بيت یا شعر را با روح نياكان خود پيوند زده ميبيند و از آن لذت مي برد؛
بویژه اینكه گاهي بُعد عرفاني یا اخالقي آن بربُعد تاریخي آن ميچربد(».اشرف زاده:2982،

 )8وجود عناصر اسطورهاي به شعر حافظ ،عمق و انرژي خاصي بخشيده است .شخصيت-
ها و مكانهاي اسطورهاي براي شاعر زنده و ملموس و سرشار از اعتقادات و باورهاي
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قومي و ملي است.گاه یک تصویر اسطورهاي در شعر حافظ،چنان احساس عميقي به شعر
ميبخشدكه حتي چندین دفتر ،قادر به ایجاد آن احساس نيست.
حافظ از عناصراسطورهاي ،براي عمق بخشيدن به تجربههاي عرفاني خویش بهره ميبرد
و با عاطفهي دقيق و خيالانگيز خود درهم ميآميزدو گاه این عناصر اسطورهاي را به نماد
بدل ميسازدكه از عالم مادي پا فراتر ميگذارد و به جهان بيكران جان اشاره مي-
كند.اسطورههاي شعر حافظ در حوزهي داللتگري به مفاهيم عميق و بلند عرفاني بر مي-
گردد.
بازتاب اسطورههای ملي در شعر حافظ
حافظ با آگاهي كامل از منابع عظيم اسطورهاي ،تاریخي ،ادبي وغيره .با هنرمندي بيمثال
خود ،اسطوره هاي ایراني را به صورت فشرده و در نهایت ایجاز در شعرهاي خود آورده
است .تكرار زیاد نامهاي اسطورهاي در دیوان این شاعربزرگ،گویاي احاطهي وي به
فرهنگ ایراني و توجهي است كه به قهرمانان ملي دارد .وي در ذكر نام اسطورههاي ملي،
نيازي به تغييردر ماهيت و اصل آنها نميبيند .او راز بقاي اسطورهها را در عدم تغيير آن و
انطباقش با مضمون خاص عصر خود ميداند .و همان حوادث تاریخي را بي كم و كاست
بيان ميدارد؛ براي نمونه:
جمشيد
یكي از اسطورههاي كه در شعر حافظ ،زیاد به چشم ميخورد جمشيد و جام جم
اوست« .جمشيد از قهرمانان ایراني و در افسانههاي ایراني نقش او و شخصيت ممتاز و و
فره كيانياش كه اورا چونان خورشيد تابناک جلوهگر ساخته است ،همواره به نيكي یادشده
است .جمشيد از خود اقدامات و ابداعاتي بر جاي گذاشته است كه فردوسي آن را به نظم
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در آورده است(».آموزگار )19 :2988 ،از جمله ذوب آهن ،آموزش بافندگي ،استخراج طال و
نقره و سنگهاي گران بها ،آشنا كردن مشام مردم با بوهاي خوش ،و درمان بيماري ها از
طریق گياهان دارویي ،جشن نوروز و...
دربارهي جام جم وي نيز باید گفت«:جام جم ،پيالهي جمشيد كه ساختهي حكما بود و
راز هفت فلک در او مشاهده كردي به همين دليل جام جهان نما نيز گویند .این گوهر
فرهنگي به دست تواناي حافظ پس از فراز و نشيبهاي تاریخياش ،تابناكي و جلوهاي
خاص یافته است( ».مرتضوي 213 :2911 ،و)287در ادب فارسي افسانهي جمشيد با حضرت
سليمان در هم ميآميزد و در بسياري از جاها ،جمشيد ،سليمان نيز ميباشد .و در افسانه-
هاي مربوط به سليمان وارد شده است «سليمان صلوات اهلل عليه ،انگشتري بود كه همه
مملكت سليمان مر آن انگشتري را به فرمان بودند كه نام بزرگ[=اسم اعظم]خداي عزوجل
بر آن نوشته بود( ».طبري،ج)2151 :2993 ،1

حاف ظ دل را جام جم دانسته كه با اتصالش به عالم غيب از هيچچيز واهمه ندارد حتي از
گم شدن خاتم پادشاهي .در بيت زیر جام جم تصویري براي دل آورده و حتي مشبه و
مشبهبه را یكي دانسته ،خود دل جام جم است:

دلي كه غيب نماي است و جام جم دارد /زخاتمي كه دمي

گم شود چه غم دارد(غزل)223

در دیگر بيت از اسطورهي ملي جمشيد ،با قصر زیبایي كه در بيت مي آورد تنها چيزي كه
جمشيد با خودش از این دنيا بردهمين جامجم( دل آگاه و جان بيدار) بود؛یعني فقط به دل

توجه كن :جمشيد جز حكایت جام از جهان نبرد /زنهار دل مبند در اسباب
دنيوي(غزل)581

همان مضمون باال را با استفاده ازاسطورهي جمشيد در قالب یک جملهي كنایي چنين ابراز
ميدارد:

چه خوش گفت جمشيد با تاج و گنج

كه یک جو نيرزد سراي سپنج
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سياوش
شخصيت سياووش در شاه نامه با ماجراهاي از عشق و بيگناهي درآميخته است .حافظ
فشردهي داستان سياوش را در یک بيت مي آورد و با اشاره به این اسطوره ،خود را در بي-
گناهي به سياوش مانند ميكند و بي گناهي خویش را از این طریق اثبات ميكند:

شاه تركان سخن مدعيان ميشنود

شرمي

از مظلمهي خون سياووشش باد(غزل)201

خرمشاهي در ذیل بيت باال یادآور ميشود «:اشارهي اصلي حافظ از شاه تركان ،عالوه
بر افراسياب ،شاه شجاع است و و سياوش ،عالوه بر سياووش شاهنامه ،خود شاعر است
پس ازآنكه مدعيان شاه شجاع را برانگيختند كه خون بيگناهي چون حافظ رابریزد(».
خرمشاهي)578/2 :2918 ،

فریدون
از امتيازات فریدون این است كه شخصيتي نيمه خدایي دارد ،بر ضحاک غالب است .از
نژاد جمشيد است ،با دیوهاي مازندران نبرد ميكند .دختران جمشيد كه در كاخ ضحاک
گرفتارند نجات ميدهد .حافظ با دانش تمام و كمال از چگونگي و برتري و امتيازات وي،
این خيال و تصور را در ذهن جاي ميدهد كه حتي اگر قدرت زیاد و توانایي و دانش
بسيار هم داشته باشي باز ارزش گوهر ذات باالتر و برتر است و آن است كه تو را به
بزرگي و صدارت مينشاند:

تاج شاهي طلبي،گوهر ذاتي بنماي
کاووس

ور خود از گوهر جمشيد و فریدون باشي(غزل)518
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حافظ ،اسطورهي كاووس را با اسطورهي پادشاهان كياني همراه ميكند تا تأسف خود را از
گذشت روزگاران و بيوفایي به تصویر بكشد و ناپایداري خود و امثال خود را در اثر
گذشت روزگاران فریادزند.
كه آگه است كه كاووس وكي كجا رفتند /كه واقف است كه چون رفت تخت جم بر
باد(غزل)202

در بيت باال ،با گوشزد كردن این تصویر ،كه كاووس و كي با همهي عظمتشان بر باد رفتند
تو هم پایدار نخواهي بود مثل آنان .این اسطوره تشبيه مضمري است كه حتي مشبه آن هم
محذوف است .تخت بر باد رفتن كنایه از نابودیست .حافظ ،اسطوره و تشبيه و كنایه را با
هم آورده است.
كاووس بر هفت كشور و بر دیوان و آدميان فرمانروایي مطلق ميیابد .بنا بر متنهاي
پهلوي ،كي كاووس نيز همچون فریدون و جم بيمرگ آفریده شده بودند و دیوان اورا
فریب دادند( .آموزگار)17 :2988،

کي :لقب كلي پادشاهان كياني است و به شخص مخصوصي اشاره ندارد؛ بلكه به همه یا
هر یک از شاهان كياني اطالق ميشود(.صفا)585 :2919،

حافظ ،در بيتي دیگر ،بيوفایي دنيا را با آوردن حكایت جمشيد و كاووس مطرح ميكند:

كي بود در زمانه وفا جام مي بيار  /تامن حكایت جم و كاووس كي
تكيه بر اختر

كنم(غزل)912

شب دزد مكن كاین عيار /تاج كاووس ربود و كمر كيخسرو(غزل)507

تخت سليمان
حافظ بر باد رفتن تخت سليمان(جم) ،بارها در اشعارش به كار برده است :در بيت زیر،
به كنایه و با استفاده از اسطورهي تخت سليمان ،دنيا را به جایي تشبيه كرده است كه تخت
و مسند جم( سليمان) را نابود ميكندپس غم دنيا خوردن جایز نيست .همچنين ظریف و
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دقيق حسن تعليلي ادعایي ذكر كرده است كه علت غم نخوردن ،توجه به همين داستانها و
حكایتهاست:
جایي که تخت و مسند جم مي رود به باد /گر غم خوریم خوش نبود به که مي خوریم(غزل )971

زردشت
حافظ از اسطورهي زردشت و آیين خاص این دین در شعرش با رویش گلهاي بهاري
و سرخي رنگ گلها كه یادآور رنگ شراب در آیين زردشتي است ،این چنين یاد ميكند:
به باغ تازه كن آیين دین زردشتي /كنون كه الله بر افروخت آتش نمرود(غزل)123

سرخي گل الله نمایانگر آتش نمرود است كه آن آتش بر حضرت ابراهيم(ع) گلستان
شد؛ شاعر را به اسطورهي دین زردشتي ميكشاند كه در آن شراب حرمت داشت ،همچون
آتش .حافظ در این بيت هم زردشت و هم آتش و و هم به كنایه آیين دین زردشتي كه باده
نوشي است آورده است زردشت به روایت نوشتههاي پهلوي ،انسان كامل آیين مزدیسنایي
است كه در ميانه تاریخ این جهان ظهور ميكندو كارهاي او بيدادي كه به كيومرث رفته
است ،جبران ميكنددر سایهي اوست كه كه سوشيانس،آخرین موعود زردشتي خواهد
توانست وظيفهي خود را به انجام رساند(.آموزگار)89 :2988،

اسطوره زردشت را در این بيت با صنعت تشخيص آتش افروزي الله كه همان شكوفایي
گل الله است ،ميآورد.
ماني
حافظ اسطورهي ماني را براي نشان دادن فخر و بالندگي خود به كار برده است:
وگر باور نميداري رو از صورتگر چين پرس  /كه ماني نسخه ميخواهد زنوک كلک مشكينم(.غزل)911
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در ادبيات فارسي ماني نقاش است و نقاشي را در چين آموخته است( شميسا:2971 ،

 )2121با این وصف ،نسخهي نقاشي ماني ،تصویرهاي زیباي شعرهاي حافظ است.
بهرام
بهرام(وهرام پهلوي یابهرام پنجم)ازسلسلهي ساسانيان جانشين یزدگرد اول است(.دهخدا،

ذیل بهرام) بهرام هميشه در حال شكار و شكار گورخر بود و در صيد با كمند و تير مهارتي
بي نظير داشت.

كمند صيد بهرامي بيفكن جام مي بردار /كه من پيمودهام این صحرا نه بهرام است پيدا و نه
گورش(غزل)178

همه چيز بيارزش و و ناپایدار است جز جام جم كه نموداري از دل انسان كامل است.
حافظ این اسطوره را براي نشان دادن ناپایداري اسباب دنيایي ميگيردو راه نجات در
برابر آن را ،توجه به جام جم (دل) وپرداختن به صلح و صفا و شادكامي ميداند وبراي
همين است كه كمند صيد بهرامي را در تقابل با جام جم ميآورد و با آوردن فعل امر،
واجب شمردن این امر را تثبيت ميكند.
جمشيد

قدح به شرط ادب گير زان كه تركيبش /زكاسهي سر جمشيدو

بهمن است و قباد(غزل)202

جمشيد ،بهمن ،قباد ،سه شخصيت اسطورهي تاریخي ایران ،كه هر كدام با توجه به تاریخ
نامي و مشهورند.
حافظ با تكيه و تاكيد بر شخصيتهاي اسطورهاي چون جمشيد و بهمن و قباد ،عدم
دلبستگي انسان به دنياي فاني و عبرت از سرگذشت اینها را حتي در هنگام شادكامي ،كه
انسان ممكن است رفتنش را از این دنيا فراموش كند ،یادآور شده است و برایاین مضمون،
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تصویرآفریني زیبایي خلق كرده استكه تركيب قدح از تركيب كاسهي سر جمشيد و بهمن و
قباد است و ارزشمند است.

و به قول خاقاني :خون دل شيرین است هر مي كه دهد رزبن /زآب و گل پرویز است
هر خم كه

نهد دهقان( خاقاني)29783913،

خسروپرویز

حافظ از حشمت پرویز دگر قصه مخوان /كه لبش جرعه كش خسرو شيرین من
است(غزل)11

حافظ از ذكر این اسطوره و ایهامي كه در بيت ميآورد،هدفش برتري و جلوه گري یار یا
پادشاه زمان خود( شاه شجاع) است كه شكوه پرویز و داستانش در برابر شهریار شيرین
حركات یا پادشاه زمان من بيتأثير است .زیرا جرعه نوش جام شراب یارمن است .حافظ
با كنایهاي كه از اسطورهي جمسيد در مصراع دوم ميآورد برتري یار را بر خسرو پرویز
نشان ميدهد.
افراسياب

شاه تركان چو پسندید و به چاهم انداخت /دستگير ار نشود لطف تهمتن چه
كنم؟(غزل)951

اشاره به داستان بيژن و منيژه و انداختن بيژن به چاه به فرمان افراسياب است و رهایي
یافتن او به دست رستم است.
حافظ با استمداد از این داستان ،براي تبيين مفاهيم عرفاني خود رستم را شخصيتي
فرازماني دانسته كه حافظ از اینكه لطفش دستگير او نشود ناراحت است .حافظ از رستم،
به عنوان خردمندي و نجات دهندهاي یاد ميكند كه حضور او در هر دورهاي الزم است.
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مراد از شاه تركان،شاه شجاع نيز هست چنان كه در قسمت قبل اشاره شد.
سيمرغ

اي مگس عرصهي سيمرغ نه جوالنگه توست/عرض خودميبري وزحمت ما ميداري
(غزل)553

سيمرغ از اسطوره هاي ملي ایرانيان ،است خرمشاهي از قول دكتر معين آورده است كه
این واژه در اصل سين مرغ بوده كه در اوستا نام حكيمي دانا به نام سئنه بوده كه با صفت
فروهر پاكدین ستوده شده است ...و باز در همان جا آورده شده،سيمرغ عنقا را گویند و آن
پرنده اي بوده است كه زال پدر رستم را پرورده و بزرگ كرده و بعضي گویند نام حكيمي
بوده است كه زال در خدمت او كسب كمال كرد(.خرمشاهي)250 :2918،

حافظ با اشاره به داستان سيمرغ ،هم تداعيگر زندگي اوستو هم مشبهبه استعاره از عارفان
است و هم نمادي است از عارفان و وارستگان الهي ،كه وجود افراد دیگر همچون زال و
حيات آنها به سيمرغ وابسته است.
شفيعي و اسطورهی ملي
عصر شفيعي كدكني ،عصر ارتباطات و جریانهاي سياسي و اجتماعي است؛ اما با این
وجود ميبينيم شعرهاي م.سرشک،آكنده از اسطورههاي ملي و باورها و اعتقادات ایرانيان
باستان است و در جامعهي امروز ،پاسداشت جاودانگي اسطورههاي قدیمي است.
اسطورههاي ملي در شعر م.سرشک ،خود خالق اسطورهاي دیگرند؛یعني حاكي از انسان
عصر شاعرند كه با ظلمتها و تيرگيها در ستيز است و دل به روشنيها سپرده است.
احساس عميق شاعر كه در بر دارندهي عشق به نوع انسان است و به قول شاعر«این شعله
فزاینده و زنده است و در همهي دهر وزنده است ».در شعرهایش موج ميزند.در شعرم.
سرشک،روایات و شخصيتهاي اسطورهاي حيات دوباره خود را از سر ميگيرندو حوادث
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تاریخي را دوباره تكرار ميكنند ،اما در لباس و كسوت امروزي.فتوحي دربارهي اسطوره
سازي شفيعي مينویسد «:شفيعي ،حالج ،عين القضاه همداني ،آواره یمگان( ناصرخسرو)،
فضل اهلل حروفي را از واقعيتهاي تاریخي خارج و در فضاي اساطيري تازه ،به جریان
مياندازد و آن را به اسطورههاي آگاهي

و مقاومت بدل ميكند (».فتوحي:2981 ،

)135شفيعي ،معاني گسترده ي اسطوره هاي ملي را در عباراتي اندک ارائه ميدهد و
تجربههاي امروز خود را با تجربههاي جاودانهي اعتقاد هم وطننانش گره ميزند و عاطفهي
ميهن خواهي و وطن دوستي معاصر خود رابا تجربههاي كهن و تاریخي در هم ميتندو به
خاطرهي قومي و احساس ملي ایرانيان چنگ ميزند.
بازتاب اسطورههای ملي در شعر شفيعي
اساطير كهن ایراني،مانند:تهمتن ،كاووس ،بيژن ،كاوه ،افراسياب ،سيمرغ ،زردشت ،ماني
و...در ذهن شفيعي به گونهاي امروز متبلور ميشود .شاعر دست به تغيير در شكل این
اسطورهها مزند تا آنها را با وضعيت كنوني زمان خودش انطباق دهد؛ زیرا «اسطوره در
هر زمان ،شكل و نقش و كاربرد ویژهاي دارد و در جریان زمان و در مرزهاي جغرافيایي و
در ميان مردمان گوناگون ممكن است دستخوش دگرگونيهایي شود و نقش تازهاي
بپذیرد(».سركاتي)129 :2978،

بيژن در شعر شفيعي ،نماینده و نماد جوانان ایراني در دورهي مبارزه بر ضد شاه است
و افراسياب به عنوان نمادي ضد ایراني براي حاكمان ظالم دورهي پهلوي برگزید:

هر گوشه اي از این حصار پير/ /صد بيژن آزاده در بند است/خون سياووش جوان در ساغر
افراسياب پير ميجوشد/خوني كه هر قطرهاش

صد صبح پيوند است(.آیينه)211 ،

زنداني شدن بيژن از جانب افراسياب ،تجلي اوضاع جور و بيداد زمانهي شاعر است كه
جوانان را به خاک و خون ميكشد.
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درفش كاویان ،معروفترین علم ایرانيان ،از عهد قدیم تا دورهي ساساني ،كه آن را به
كاوهي دليرمردي نسبت مي دهندكه طبق متون حماسي گذشته و به ویژه شاهنامه ،با
جوانمردي خویش در برابر بيداديهاي ضحاک ایستاد و او را از تخت پایين آورد«.آهنگر،
مردي كه به روایت شاهنامه و سایر منابع معتبر بر ضحاک بيور اسب شورید و آن پوست
كه آهنگران بر پيش پاي بسته دارند بر سر نيزهاي كرد و خلق را به یاري خواند و به همت
فریدون ،ضحاک را از اریكهي ستم به زیر آورد (».یاحقي)231 :2918 ،

م .سرشک با الهام از داستان كاوه و درفش كاویانياش با زباني حماسي در قالب شعر
امروز ميسراید:

پيش آهنگ سپاهم/صد هزاران گُرد رویين تن/با درفش كاویان جاودان پيروز/تيغهاشان بر
گذشته از حریر ابر/سر به سر روي زمين زیر

نگين من(آیينه)220

گرد رویين تن كه صفت رستم است به جوانان ایراني عهد خویش انطباق داده است تا
عالوه بر افزوني رستمان زمانه ،پيروزي آنان را جاویدان سازد .همچون پيروزيهاي رستم
در برابر دشمنان زمانش.
شفيعي داستان اسارت كاووس در بند دیوان مازندران و عزم رستم برا ي نجات آنها را
با داستان مرگ تهمتن به دست برادرش شغاد ،همراه ميسازد تا یأس ونا اميدي از نبود
قهرمان رهایي بخش از بند دیوان زمانه به تصویر بكشدو غربت خویش را فریاد زند.

پاي در زنجير چون كاووس و یارانش/در طلسم جاودان از چار سو اینک اسيرانيم/تهمتن
با رخش پنداري به ژرف چاه افتاده/وینک اینجا ما چو تصویري كه بر دیوار/از درنگ
غربت بيآشناي خویش حيرانيم(آیينه)227،

رستم به تنهایي تمام هویت ایراني است .تحقق آرمانهاي ایراني به دست اوست و مایه-
ي زندگي و افتخار ایرانيان است .كاووس در اسطورههاي ایراني به عنوان شاهي بيخرد
شهرت یافته كه هميشه با كارهاي ي نابخردانه رستم را به درد سر مي انداخته است .در
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شعر شفيعي كدكني ،از وي به عنوان یكي از شاهان گذشته ایران یاد شده و گاه گرفتاري-
هاي او در مازندران بن مایههایي براي تصویرسازي شاعر براي بيان گرفتاريها و
مصيبت هاي سياسي و تاریخي شده است و هدف شفيعي از باز آفریني اسطورهي كاووس
و تهمتن ،انتق اد از وضعيت جامعه و نا اميدي حاكم بر آن است كه چون انطباق اسطوره ي
كهن كاووس و رستم با جامعهي امروز شاعر ميسر نيست ،با نبود رستمي و نجات دهنده-
اي ،تأسف و ندامت خود را با عبارت«تهمتن با رخش پنداري به چاه ژرف افتاده» بيان مي-
كند.
بازتاب سيمرغ در شعر شفيعي ،بر خالف آنچه كه در شاهنامه آمده ظاهر شده است.در
شاه نامه از سيمرغ به عنوان مرغي نجات بخش یادشده است؛ اما در شعر شفيعي از یاري-
رساني او دیگر خبري نيست و نبود یاريگري او ،سراسر فضاي جامعهي شاعر یأس و
نااميدي پر كرده است .شاعر در شعر زیر  ،بازآفریني اسطورهي كهن سيمرغ و صحبت او
را با زال بيان ميكندو به مي گوید اميد روشنایي نيست؛ شعلهاي نخواهدبود تا پرت
سوخته شود و آگاهي به تو رسد و تو اي سيمرغ ناجي ،برسي و ظاهر شوي:

گفته بودي گاه سختي ها/،پر تو در آتش اندازم به یاري خوانمت باري /اینک این جا
شعلهاي بر جا نمانده در سياهيها /تا پرت در آتش اندازم/و به یاري خوانمت با چتر
طاووسان مست آرزوي خویش/از نهانگاه ستيغ ابر پوش تيرهي البرز(آیينه)221،

درجاي دیگر از شعر شفيعي در پيكرهي این مرغ تغييري حاصل شده ،وجود این مرغ
افسانه نماي كه در نظر برخي چون هما خجسته و ميمون بود(محجوب )159 :2989،باعث
قحطي و بيبرگي دانسته اند:

روزگاري شد و آنگونه كه شاعر ميگفت«مهرگان آمدو سيمرغ بجنبيد از جاي»/حاليا پر
شده هر سو زحضور سيمرغ/زندگي بر همه مرغان تنگ آمده است /نيز بر مردم شهر/و پر
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و پيكر سيمرغ شده لحظه فزاي /همه گویند«آن چه روزي باشد /كه دگر باره سوي قاف ،بر
آید سيمرغ/قحطي آورده و بي برگي و تنگي به

سراي( خطي زدلتنگي)77،

سيمرغ،كيميا ،طلسمات /دیگر نميرسند به دادش/بيگانه با سراسر هستي ست /نام بزرگ
رفته زیادش(در ستایش كبوترها)10،

قصه این بار چنين گفته كه سيمرغ نخواهد جنبيد /زادهي زال زر از فر و فروغ پر او /به
توانایي جادویي خود-/تير گز از دست قضا /-رهنموني شده است/چشم نوباوهي
گشتاسپ ،نه چشم همگان ،گو در این واقعه نابينا باش( خطي زدلتنگي)77،

شاعر در اشاره به اسطورهي آرش ،طلب ميكند همانند آرش كه جان در تير گذاشت
او نيز جان خود را در سرودهاش بگذارد:

مانند آرش ،كه جان را
این لحظهها بيقرارم

در

تير هشت و رها كرد

تا جان خود را در سرودي گذارم
(در ستایش كبوترها)89،

از اهورا مزدا و زردشت به نيكي یاد ميكند و خطاب به آنها ميگوید :براي رهاي از
تاریكي بيداد،چراغي نوبر افروزید و دریچهاي بگشاید .شاعر زردشتي را آرزو ميكندكه
مردم با تكيه به او از غمها و گرفتاريها رها شوند:

در این شبها/كه از بيروغني داردچراغ ما/فتيله اش خشک ميشود/دود و بوي خنجيرش
زهر سو ميرود باال/بگو پير خرد زردشت را یارا/چراغ

دیگر از نو بر افروزد(هزاره)13،

از مزدا طلب گشایش دریچهي اجابت را دارد:

هان اي مزدا در این شب دیرند/بگشاي دریچهي اجابت

را(آیينه)251

ماني،مزدک ،شخصي كه در دورهي ساسانيان ادعاي پيامبريكرد و آیين مانوي را بنيان
نهاد و به فرمان بهرام اول كشته شد (.محمدي)932 :2975،مزدک پسر بامداد از اهالي
پسا(فسا) ،در زمان قباد ساساني ادعاي پيامبري كرد  .دین مزدک به منزلهي اصالحي در
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دین ماني است .سرانجام یک روز ،خسرو ،انوشيروان،مزدک و پيروانش را به مناظرهي
مذهبي دعوت كر د .این مناظره در باغ بزرگي انجام شد؛ كه قبال سربازان مسلح انوشيروان
آن را به طور پنهاني محاصره كرده بودند .زماني كه مزدكيان در برابر استداللهاي موبدان
ورزیدهي ساساني مجاب شدند ،با شمشيرهاي آخته بر اینها تاخته و همهي مزدكيان را به
همراه مزدک از دم تيغ گذرانده اند.گفتهاند انوشيروان دستور داد،همهي مزدكيان را در همان
باغ،چون درخت از سر در زمين بكارند (.همان)501-501م .سرشک این واقعهي ناگوار را
چنين ميسراید:

انددر بدداد /روي دروازهي جنددي شدداپو/پيكر مداني /زندددیق بدزرگ/آن پيددام آور زیبددایي و
نور(هزاره)10،
گدر چدده پدس ندداژوي واژونده /در آن حاشدديهاش /مدينمایددد بده نظددر /پيكدر مددزدک و آن
باغ نگون سار مرا

( هزاره)12،

شفيعي به بيدادگري وطغيانگري و ویرانگري قوم تاتار اشاره ميكند و آتش و خون و
سوزاني حادثه ،روح و وجود شاعر را آزار ميدهد .این حادثهي تاریخي  ،چنان در وجود
شاعر تأثير پذیر است كه حتي شاعر خواب آنها را در شامگاهان و بازگشت آنان را در
صبحگاهان ميبيندذهن و ضمير شاعر ،رنجها و و سختيهاي و ظلم و بيدادگري هاي
حاكم وقت را در قالب رجعت تاتار ميبيند:

مددن خددواب تاتدداران وحشددي دیدددهام امشددب/در مرزهدداي خددوني مهتدداب/بر بددام
این سيالب(آیينه)191،

شاعر بازگشت قوم تاتار به نيشابوررا با افسوس نبود قلندران زمانه همراه ميكند و
تأسف خود را این چنين بيان ميدارد:

بررسي تطبيقي اسطورههای ملي در شعر حافظ و شفيعي کدکني

46

در بامداد رجعت تاتار/دیوارهاي پست نيشابور/تسليم نيزههاي بلند است/در هر كرانهاي
فوارههاي خون/دیگر در این دیار گویا/خيل قلندران جوان را /غير از شراب خانه پناهي
نيست(آیينه)872،

داستان سياوش و گذر از آتش و و اثبات بيگناهي خویشو روسفيد در امدن از این واقعه
را ،آنگاه كه منطبق بر زمانهي خود ميسازد پایان خوشي مثل گذشته براي آن نميبيندو
رنگ باختن پاكيها و دورویي و دورنگي ها را با این مضمون ميآورد:

سياووشي در اتش

رفت و زان سو/خوک/بيرون شد(خطي زدلتنگي)21،

م .سرشک با الهام ازداستان جمشيد و جام جم وي ،آن را با آیين زردشت پيوند مي-
دهدو به گردش در آوردن آن جام را طلب ميكند تا در روزگار خویش از البه الي همهي
شوميها ،اميد یافتن رستم و یارانش را در دل خود آورد .در دین زردشت به شراب اهميت
زیادي ميدادندو « به عناصر اربعه،به خصوص آتش احترام مينهادند و براي آن آتشكدهها
به پا كرده بودند(.اشرفزاده)789 :2982 ،

در گددردش آوربدداز /آن جددام جددان پيونددد،آن آیينددهي جددم را/بددار دگددر اي موبددد آتشددگه
خاموش /تا بنگرم درژرفناي این حصار شوم /یاران

رستم را(شبخواني)51 ،

پشددت آن پنجددره در ابياندده /برقددي از آذربددرزین بدداقي سددت /جامددهي خددویش دگرگوندده
نكردهست

و هنوز( مرثيههاي سرو كاشمر)11 ،

همسانيها و تفاوتهای اسطوره در شعر شفيعي و حافظ
با توجه به كاربرد اسطورهها در شعر حافظ و شفيعي در ميیابيم كه اسطورهها تنها مختص
زمان گذشته نيستندو « از مفاهيمي است كه با ادبيات پيوند تنگاتنگي داشته اند چنان كه به
باور برخي سرنوشت یكي وابسته به دیگري است(».روتون)75 :2978 ،درک بسياري
ازشعرهاي حافظ و شفيعي منوط به آگاهي از دانش اسطورهاي و چگونگي پيدایش و شكل
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گيري و ویژگي و كاركرد آنهاست .شعر این دو شاعر مملو از تنوع اسطورهاست.
اسطورههایي كه كاربرد آنها ،در شعرشان بر تنوع و تازگي آنهانسبت به قبل افزوده است
و آیينهدار احساس پاک شاعر است.
شباهتها و تفاوت اسطورههای شعر این دو شاعر در موارد زیر است
-1شكل و رویكرد اسطورهها :اسطوره ها براي این كه خالق تصویري بهتر باشندو به
راحتي با اوضاع و احوال زمان شاعر و هم سو با تفكر وي باشندرویكردهاي مختلفي را
پذیرفتهاند؛ در شعر این دو شاعر با دو نوع رویكرد مواجهيم:
الف)ذکر اسطورههای کهن بدون تغيير کارکرد آنها
حافظ ،نيازي به تغييرشكل و عمل در اسطوره نميبيندو هيچ دخل و تصرفي در ماهيت
اوليه اسطوره به وجودنمي آورد و در خلق فضاي اساطيري خود  ،شخصيتها حوادث
اسطورهاي را همچون گذشته زنده و ملموس به خواننده نشان ميدهد .شعرهاي حافظ و
برخي از شعرهاي شفيعي از این دستهاند؛ همان گونه كه گفته شد ،عصر حافظ ،عصر
عرفان و معرفت و شعر عرفاني است و شاعر اساطير ملي را در شعرش جاني تازه مي-
بخشد تا بتواند به خوبي مفاهيم عرفاني خود را متذكر شود به همين جهت است كه نيازي
به تصرف در اسطوره ها نمي بيند چون به همان شكل اوليشان ،به خوبي ميتواند از
عهده ي این مضمون برآیند.؛ براي مثال :چنان كه در شخصيت سياوش و تهمتن ودیگر
شخصيتهاي اسطورهاي شعرش(فریدون  ،بهرام ،جمشيد و )...دیدیم كه یادآورعملكرد
دیرینهي آنها بود تا جایي كه بيشتر این اسطورههاي شعري عالوه بر كاركر د اسطورهاي
خود ،به نماد هم تبدیل شده اند :كاووس وجمشيد ،نماد اقتدار سياوش ،نماد پاكي ،سيمرغ،
نماد حقيقت و رستم نماد انسان كامل است .پویایي و تأثير این نمادها ،چون وابسته به
باورهاي قومي و اعتقادي و معنایي گسترده و فرازماني به خود گرفتهاند و هميشه زندهاند.
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حافظ در اصل داستانهاي اسطورهاي دخل و تصرفي نميكند؛ هدف و شاخصهي
اصلي كاربرد عناصر اسطوره اي را در تبيين مفاهيم عرفاني خود ميداندو همدلي عاطفي
خود را با شخصيتهاي اسطورهاي بيان ميكند:

قدح به شرط ادب گير زان كه تركيبش/زكاسهي سر جمشيد و بهمن است و قباد
كه آگه هست كه كاووس وكي كجارفتند /كه واقف است كه چون رفت تخت جم بر باد

حافظ به سبكي شيوا ،افسوس خود را از ناپایداري جهان و وجود آدمي با تصویر
آفریني اسطورهاي به خوبي نمایان ميسازد.گاهي با شک و تردید از این كه از لطف
وارستگان ،محروم ماند،اسطورهي تهمتن را این چنين بيان ميدارد«:دستگير ار نشود لطف
تهمتن چه كنم» و در جایي دیگر مقام سيمرغ رابر همان مناعت طبع خودباقي ميگذاردو
دسترسي بدان را براي همه ممكن نميسازدمگر این كه قابليت وجودي یافته باشند.
سيمرغ حافظ ،همانند سيمرغ اسطورهاي است كه به عالم ماورایي برميگردد.
ب) ذکر اسطورههای کهن با تغيير شكل و کارکرد آنها
در شعرهاي شفيعي ،با تغييراتي در اسطورهها در بعضي جاها روبرو هستيم« .بي گمان
دگرگونيهاي تاریخي و اجتماعي ،در نگرش و طرز تلقي شاعران از گونههاي مختلف
اساطير،تأثيري غير قابل انكار دارد .با نفوذ مذهب یا گسترش یافتن قدرتهاي بيگانه در
ایران ،كه در طول تاریخ نوسانهاي زیاد داشته است ،در طرز تلقي شاعران از اساطير،فراز
و نشيبهاي بسيار دیده است ( ».شفيعي كدكني ،صور خيال)198 :

شفيعي با انس و الفت دیرینهاي كه با فرهنگ و تمدن ایراني دارد ،سودجویي از فرهنگ
ایراني را براي خلق مضمونهاي شعري خویش مؤثر ميداند و تا حد زیادي براي انطباق
جامعهي استبدادي دههي چهل و پنجاه خود مناسب مي بيند و به بهترین شكل آن را در
اشعار خود تسري ميدهد و گاه با تصرف در اسطورههاي گذشته به خلق یا تغيير اسطوره-
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ي كهن دست ميزند و بازتاب این حس و عاطفهي شاعرانهي خود را براي تبيين اوضاع
نابسامان جامعه به كار ميگيرد«. .اسطورههایي كه قدرت انطباق پذیري با شرایط و تفكرات
جامعه جدید ندارند جاي خود را به اسطوره هاي جدید ميدهند(».اسماعيل پور)79 :2977،

بنمایهي اسطورههاي شعر شفيعي ،همان اسطورههاي گذشته است ،اما مضموني كه براي
برخي از آن اسطورهها خلق ميكند جدید و تازه است؛ آن هم از یک سو ،ریشه در آشنایي
شفيعي با فرهنگ و اندیشهي گذشته و از سوي دیگر درک جریانهاي فكري و فرهنگي
زمانهي شاعر است.
تهمتن كه ناجي ملت ایران در شاهنامه است در اشعار شفيعي گویي دیگر كاري از
دستش نميآید و «تهمتن با رخش پنداري به ژرف چاه افتادست» و در اسطورهي سيمرغ
شفيعي ميبينيم آن سيمرغي كه پر و بال و شكوه وعظمتي داشت و به یاري پهلوانان و
دليران ميآمد ،اكنون پر و بالش ریخته و قدرت ماورایياش از دست رفته و نميتواند هم-
چون رستم اسطورهي شفيعي پاسخگوي نياز افراد باشد .شفيعي با خلق این اسطوره ،به
نوعي اتكا به دیگري را نامردود دانسته است.
 -2مفاهيم اسطورههای هر دو شاعر
اسطوره هاي شعري حافظ و شفيعي كه بيانگر تصویرهایي در شعر و آرایش دهندهي
اندیشهي شاعرند ،از توصيفِ ذهن شاعرند به سخن دیگر ،مفهوم ذهن شاعر،
مناظراسطورهاي را به شعر كشانده است و بر رونق واعتبار آن بيش از پيش افزوده است:

دلي كه غيب نماي است و جام جم دارد /زخاتمي كه دمي گم شود از او چه غم دارد
شاعر در مفهوم ذهن خود ،غيبنتماي دل را با جام جم معنا كرده است.
براي بيرون رفتن از پردهي عصمت ،زیبایي یوسف را آورده است:

من از آن حسن روزافزون كه یوسف داشت دانستم  /كه عشق از پردهي عصمت برون آرد
زليخا را
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تنها راهنبردن به سرمنزل مقصود ،بيیاري مرشد و مراد ،به مرغ سليمان كه یاور
هميشگي سليمان بود آورده:

من به سر منزل عنقا نه به خود بردم راه /قطع این مرحله با مرغ سليمان كردم
شفيعي سستي پایههاي حكومت ،با داستان سليمان و موریانهها مفهوم سازي ميكند:

نزدیکتر شدم /دیدم عصا و تخت سليمان را /كه موریانهها/از پایه خورده بودند ،اما هنوز
او/با هيبت و مهابت خود ایستاده بود(از بودن و سرودن)18،

جان فشانان و شهيدان راه آزادي را با تعبيرخضرميآورد:

دیدار خضر بود و چه بسيار سبز و سبز/آن شوق ناشناختهها را/ميبرد تا تپيدن هشتادو
هشت نبض (/خطي زدلتنگي)89،

سياووشي در آتش رفت و

زان سو خوک بيرون شد( خطي زدلتنگي)21،

سياوش كه نماد پاكي است در جامعهي شاعر به ناپاكي گرایيده است.
شفيعي تأسف خود را از پاي در زنجير بودن همچون كاووس را و اميد رهایي نداشتن
به دليل نبود ناجي،این گونه ترسيم ميكند:

پاي در زنجير چون كاووس و یارانش /در طلسم جاودان از چهار سوي اینک
اسيرانيم/تهمتن با رخش گویي

به چاه ژرف افتاده(شبخواني)93،

در توصيفهاي باال ،شاعر مفهوم بيكرانهي اسطوره را منطبق با مفاهيم ذهن خود ،به
قلمرو خيال شعري ميكشاند و فضاي اساطيري را با واقعيت زمانه خویش پيوند ميدهد.
-3با روایت جزیيات عناصر اسطورهای ،نوعي همدلي عاطفي با عناصر اساطيری برقرار
ميکند

قدح به شرط ادب گير زان كه تركيبش /زكاسهي سر جمشيد و بهمن است و قباد
شاه تركان سخن مدعيان ميشنود /شرمي از مظلمهي خون سياوشش باد
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یوسف گم گشته باز آید به كنعان غم مخور /كلبهي احزان شود روزي گلستان غم مخور
مانند آرش كه جان را /در تير هشت و رها كرد /این لحظهها بيقرارم /تا جان خود در
سرودي گذارم(در ستایش كبوترها)89،

شاعر با مضمونهاي اسطورهاي ،تشبيه مركب ميسازد تا مفهوم ذهني خود خود به مدد

تصویر اساطيري با عاطفهي خاص بيان كند :ویراف وار ،دیده گشودم/وآن مرغ ارغواني
آمد /چون دانهاي مرا خورد /و پر گشود و برد(از بودن و سرودن)15،

مي نماید به نظر ،پيكر مزدک

و آن باغ نگونسار مرا( مرثيههاي سرو كشمر)10،

-4برای بيان اندیشههای اخالقي و تعليمي ،با بن مایه های انساني به کار ميرود

بادت بده دسدت باشدد اگدر دل نهدي بده هديچ /در معرضدي كده تخدت سدليمان رود بده
باد(غزل)200

در گردش آور باز/آن جامِ جان پيوند

آن آیينهي جم را(شبخواني)53،

-5همراهي اسطورهها با دیگر صنایع بدیعي و بياني
هر دو شاعر ،با عاطفه و خيال خود ،گاه درضمن این اسطورهها ،و باز آفریني تصویرهاي
جدید ،به صنایع بدیعي و بياني دیگر نيز ميپردازند و بر فضيلت شعر خویش ،ميافزایند.
از جمله:
كنایه:پاي در زنجير چون كاووس و یارانش(آیينه)227

سربه سرروي زمين زیر نگين

من(آیينه)220

تشخيص:سيمرغ ،قحطي آورده و بي برگي و تنگي به سراي(هزاره)211

سيرهها به روي سپيدارها گفتند«:تاریخ ميخكوب شد اینجا»(آیينه)501
استعاره :چو چشم خویش بگشود و رخسار زمين را دید(هزاره)919

بررسي تطبيقي اسطورههای ملي در شعر حافظ و شفيعي کدکني

و لبخند جوانهها /كه ميرویند
سپيداران عریان را
تشبيه :تو مثل
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از تنوارهي پيران(آیينه)529

 /به اسفندارمذماه تبریک خواهد گفت(آیينه)525

كرگدن از بيشه پا برون هشتي(آیينه)575

آسمان سحر را چو آسمان سحر شكافتي(آیينه)575
مركب مردان مرد جوشش خون بود(آیينه)588

حافظ و شفيعي ،با دانش اساطيري خود،رمزها ،نمادها ،تصاویر اساطيري و همچنين
بسياري از معقوالت را به حوزهي معاني كوچک كشانده و محسوس و جلوه گر ساختهاند.
هر دو شاعر واقعهها و رویدادهاي زمان خود را با دميدن روح اسطورهاي از قلمرو زماني
خویش بر ميكشندو آن را در دورههاي بعد جاودانه ميسازند.

نتيجه گيری
با توجه به اسطورههاي مطرح در دیوان حافظ و شفيعي ،و نمونههایي كه در این تحقيق
بحث و بررسي گردید ،حاوي این نكته است كه اسطورههاي ملي دیوان حافظ ،به همان
روش و سياق اصل اسطوره ،بدون دخل و تصرف درآن ظاهر شدهاند؛ اما در شعرهاي
شفيعي ،برخي از این اسطورهها بدین گونهاند و برخي تغيير ماهيت دادهاند .چنانكه دیگر
از رستم و سيمرغ كاري برنميآید و زردشت نميتواند آتش و روشنایي برافروزد .همچنين
حافظ و شفيعي با بهرهگيري از اسطورههاي ملي ،یا تبيين تفكر عرفاني را گوشزد كردهاند
كه این را بيشتر در شعر حافظ ميبينيم و یا براي نقد از جامعهي خویش به كار بردهاند ،كه
به كارگيري اسطورهها در این زمينه را در شعر شفيعي نظارهگریم .در واقع نوع مضمون و
محتواي شعري این دو شاعر ميطلبد كه برخوردي این چنين با اسطورهها داشته باشند .در
بيشتر شعرهاي حافظ ،اسطورهها بيانگر توصيفهایي هستند كه از آنها بوي بيوفاي و
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ناپایداري دنيا به مشام ميرسد و همين اسطورهها در شعر شفيعي دستمایهاي براي بيان
مفاهيمي ،همچون :آزادي ،وطن ،استقامت ،مبارزه ،سياست و ...ميشوند و شاعر به فراخور
قدرت ادبي و دست مایههاي علمي و هنري خویش با بهره گيري از اسطورههاي كهن ،با
پرداختي تازه و متناسب با نيازهاي اجتماعي ،به باززایي و بازآفریني دوبارهي آنها مي-
پردازد و با الهام از مفاهيم اساطيري ریشه دار گذشته ،به آفرینش اسطورههاي جدید دست
مي زند .ه ر دو شاعر ،عاطفه و همدلي خود را براي افزوني تخيل شعري در اسطورهها مي-
نشانند و گاه براي بهتر جلوه نمودن اسطوره ها آن را با آرایههاي بياني و بدیعي همراه مي-
سازند.در پایان ،آنچه از اسطورههاي ملي حافظ و شفيعي ميآموزیم در دو نكته قابل ذكر
است :یكي راز جاودانگي اسطورههاو دیگري تغيير در اسطورهها و خلق اسطورهي جدید
براي تصویر آفریني بهتر وملموس شدن آنچه كه مفهوم ذهن شاعر است.

بررسي تطبيقي اسطورههای ملي در شعر حافظ و شفيعي کدکني
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 -2آموزگار،ژاله ،)2975( ،تاریخ اساطير ایران ،تهران ،سمت.
 -1اسماعيل پور،ابوالقاسم ،)2977( ،اسطوره ،بيان نمادین ،تهران ،سروش.
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 -11گورین،ویلفرد و دیگران ،)2989(،راهنمای رویكردهای نقد ادبي ،ترجمهي زهرا ميهنخواه،تهران،
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