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 چکیده

يا اهمیّت  های اساطیری است و احنماال به سبب تشخّصيکی از آنها اسطوره و مايه شود کهحماسه از ترکیب چند عنصر تشکیل می
يافته صورت تغییر ... است که بعضی از محققان حماسه رااين عامل نسبت به عناصر سازندۀ ديگر مانند: افسانه، فولکلور، تاريخ و بیشتر

انديشه سیاسی و اند. اخوان ثالث، شاعرمعاصری است که نه تنها نسبت به ساير شاعران در افاده اسطوره و زايیده بطن آن دانسته
اين  از ای ببخشد.ها را در آثار خود جان تازهبلکه توانسته آن ای، حماسی و دينی بسیاری بهره برده،اجتماعی خود از تلمیحات اسطوره

اين سؤال پاسخ  دهد که حضور  اين شخصیت ای آثار اخوان به با تبیین شخصیت های حماسی و اسطوره اين پژوهش ما برآن است،رو 

دهد که بیشترين شخصیت های آثار اخوان برگرفته از شاهنامه و دين اين پژوهش نشان میپژوهش پاسخ مقتضی داده شود. nها در 
 ن ها در به تصوير کشیدن اوضاع اجتماعی و سیاسی نقش مهمی را ايفا می کنند.زرتشت است و هرکدام آ

 ها: شخصیت های حماسی، شخصیت های اسطوره ای ، شخصیت های قهرمانی ، آثار اخوان ثالث،کلید واژه

 

 مقدمه-1

انواع ادبی است. حماسه شرح تاريخ قبل ترين ترين و مهمحماسه به ) فتح اوّل ( که در لغت به معنی دالوری و شجاعت است، از قديم
کند. از دوران تاريخی است. گزارشی است از اوضاع و احوال روزگاران نخست و تاريخ صدر جهان و روزگار مردمان نخستین را ترسیم می

ت که برای هايی اسگويد. در آن سخن از جنگاست سخن میحماسه از زمانی که ملّتی در راه حصول عظمت و تمدّن گام نهاده
است. حماسه مربوط به دورانی است آوردن ثروت و رفاه صورت گرفتهيا کسب نام و به دستيا شکست دشمن استقالل و بیرون راندن 

 های آن ملّتی آرمانرو حماسه هر ملّتی بیان کنندهاين اند، ازاندک تشکیل ملّتی دادهاندک های گوناگون متحّد شده وکه قبايل و تیره



 

های ذهنی بشر در کند. نخستین کوششهای بعدی روايت میاست و مجاهدات آن ملّت را در راه سربلندی و استقالل برای نسل
رو حماسه مربوط به اينرويارويی با مسايلی چون مرگ و زندگی و عشق و نفرت و گذشت و فداکاری نیز در حماسه مطرح است. از 

کند. او است و تاريخ خود را در ارتباط با توضیح و تفسیر جهان نخستین و عصر آفرينش بیان میهزمانی است که انسان به شعور رسید
هايی نهد. از آنجا که حماسه خاطرههای خود نام میشناخته قرار دارد. در حال شناخت جهان است. و بر شناختهدر مقابل خدايان و جهان نا

شد تا وقتی که به ضرورت مکتوب شده های شفاهی سینه به سینه نقل میو افسانههای نخستین است، به صورت قصص دور از دوره
بود و فردوسی به سبب ضرورتی که در جامعه از برای تدوين است. مثال تا عصر فردوسی داستان رستم و سهراب مدوّن و مکتوب نشده 

دارای قصص قانان به رشته نظم کشید. البته اکثر اقوام قديمی شد، آن را از طريق استماع از موبدان و دهايران احساس میتاريخ ملّی 
ها را به شکل است، آن افسانهاست و توانستهاند، امّا فقط در میان برخی از آنان شاعر بزرگی به ظهور رسیدههای حماسی بوده و افسانه
های شاعری است که در طول زمان، يادگار ذهنت های هر ملّاسطوره(.  47- 48:1376های ادبی حماسی مخلّد کند) شمیسا، منظومه

اند، آرزوهايی که بشر در طول تاريخ داشته، در يک از جوانب حیات انسانی را به رمزی شاعرانه بدل کردهبا نیروی خلّاق خیال خود، هر
های ی نسلی خیال شاعرانههاله، دريافته و نسل به نسل روايت شده است و با گذشت روزگار ها تعبیرهايی شاعرانهاين اسطورهخالل

 (. 234: 1375مختلف متبلور شده است )شفیعی کدکنی، 

 هدف ، بیان مساله و سؤال-1-1

 قوای ،بلکه در کرد مشاهده توانمی خوبی اخالق به و عادات تمام مجموع، با را نه تنها در ملت يک تصويرتمدن حماسه خالل در

را درحماسه می توان ديد.هدف پژوهش حاضر تبیین و تطبیق شخصیت های اسطوره ای  ملت آن تکوين در مؤثر غیرطبیعی و طبیعی
ای های اسطورهاين پرسش است که او چگونه از شخصیتو حماسی آثار اخوان ثالث است  که با روش اسنادی و توصیفی در پی پاسخ به

 و حماسی در بیان اهداف خود بهره است؟

 پیشینه پژوهش-1-2

های رستم و خاندانش، در نشريه کهن نامه ادب، در مورد پیشینه نام و مکان در مقاله با عنوان: حماسه (1389مصفاو آموزگار ) فاری،ص
نشريه  ،های حماسی و داستانی شاهنامه و بیوولف: تحلیل تطبیقی ويژگی(، با مقاله با نام1396رستم و خاندان اوست.علیجانی و آهی)

رضايی ،حسن آبادی، واثق  اين دو اثر از جهت حماسی و قهرمانی پرداخته است. هایی، به تحلیل شخصیتمتن پژوهی ادب
ی حماسی شاهنامه نادری، فصل نامه مطالعات شبه قاره دانشگاه ادبی منظومه –های تاريخی ( مقاله : تحلیل مؤلفه1394عباسی)

شیرين در گفتمان  :ای تحت عنوان(، مقاله1390سیستان و بلوچستان، به معرفی شاهنامه نادری پرداخته اند. کنگرانی و نامور مطلق )
. به 23-15، صص:43با، هنرهای نمايشی موسیقی، شماره های نمايشی، نشريه هنرهای زيهای معاصر و باز نمود آن در هنراسطوره

ای و جايگاه آن در ادبیات تطبیقی، نشريه (، نقد اسطوره1389اند.خاوری و کهنويی پور )بررسی شیرين در هنرهای نمايشی پرداخته
 خته است.ای و ادبیات تطبیقی پردا. بررسی درباره نقد اسطوره53-41، صص:57های خارجی، شماره پژوهش زبان

تواند در گسترش زمینه حماسی و اين پژوهش می اين عنوان انجام نشده است.، تاکنون پژوهشی با با توجه به پیشینه پژوهش 
 ای بسیار مثمر واقع شود. اسطوره



 

 

 مبانی نظری -2
اين عقیده تا دانستند و ترين نوع ادبی میلیی رنسانس آن را عابود، امّا نويسندگان دورهارسطو مقام حماسه را بعد از تراژدی قرار داده 

های (. داستان 51: 1376يافت)شمیسا، قرن نوزدهم شايع بود و از آن تاريخ به بعد کم کم نوع ادبی رمان بر همۀ انواع ديگر تفوّق 

( اساطیری که  3پايان جهانند.  ( اساطیری که مربوط به2اساطیری که مربوط به آغازند. 1 ) شونداساطیری به انواع مختلفی تقسیم می
 (.  233: 1381( اساطیری که مربوط به موجودات مافوق طبیعی هستند )شمیسا، 4مربوط به مرگ و زندگی هستند. 

 

 شعر حماسی-1-2
زندگی يا فردی است به نحوی که شامل مظاهر مختلف های قومی ها و بزرگیاز انواع شعر وصفی  و توصیف اعمال پهلوانی و مردانگی

باشند مانند مشکالت و حوايج مهم ملّی از قبیل مسأله آنان گردد. در حماسه سراسر افراد ملّتی در اعصار مختلف در آن دخیل می
. مانند مسأله شودهای ملّی جهان مالحظه میتشکیل ملیّت و تحصیل استقالل و دفاع از دشمنان اصلی چنانکه در شاهنامه و حماسه

. در شعر حماسی اعمال نهندهای بهشت گمشده و بهشت مردود میلتون که همگی آن را ارج میاتی از اوستا و منظومهخیر و شر در قطع
ی حماسی يک منظومه . درآيد که ترتیب و نظم از همه جای آن آشکار استيک ملّت به صورت داستان در میيا يک فرد  پهلوانی از

اين ترتیب در سرگذشت دهد و به کند و آن را به پیروی از امیال خويش تغییر نمیداستان وارد نمیشاعر هیچگاه عواطف خود را در اصل 
باب آنها داوری  خود در کند و به نام خود و آرزویکند هرگز دخالت نمیهای پهلوانان و کسانی که توصیف میيا شرح قهرمانی و

يکباره مغاير ای شبیه است؛ ولی با شعر غنايی ای تمثیلی ) دراماتیک ( تا درجههی حماسی با منظومهاين مورد منظومهکند. در نمی
سازد و پشت سن قرار ی خارجی، خود را دخیل نمیشود به قول ناقدان اروپايی شاعر تمثیلی در بیان داستان و حکايت از واقعهمی
ها، عواطف و احساسات مختلف کار دارد که در آنها شرح پهلوانیيا مدوّن  هايی شفاهی. در حماسه شاعر با داستانگیرد نه در سنمی

ی شرّ و فساد بود، های ملّتی بد و ناپسند و مايهمردمان يک روزگار ، و مظاهر میهن پرستی و فداکاری و جنگ با آنچه در نظر نسل
 (.  3-5: 1363ند ) صفا، کی وقايع داخل نمیآمده باشد و همۀ آنها را چنانکه بود وصف کند و خود را در صحنه

 های حماسی انواع منظومه-2-2

 های حماسی طبیعی و ملّی: منظومه -1

ها که از آثار تمدّن و ها و فداکاریفشانیها و جانها و پهلوانیدر طی قرون برای بیان عظمت و نبوغ قوم به وجود آمده به ذکر جنگ
ی هومر، رامايانا و ايلیاد و اديسه کنیم.های پهلوانی تعبیر میباشد که به دورهمیای خاص يک کشور در دورهمظاهر روح و فکر مردم 

ی حکیم نامهی حکیم فردوسی و بهمناياتکار زريران و شاهنامهی ها و منظومهيشت مهابهاراتا متعلّق به هندوان و قطعات مختلفی از
های حماسی شاعر توان نام برد. در منظومهايرانی می هایگیرنامه را در زباننامه اسدی طوسی و برزونامه و جهانايرانشاه و گرشاسب
ايجاد پردازد بلکه داستانهای مدوّن کتبی و شفاهی که ناقالن تغییراتی بر اثر گذشت زمان و حوادث و اتفاقات در آن به خلق و ابداع نمی

 (. 26: 1387اند ) صفا، کند که ديگران از بیان آن عاجز بودهمیاند را با استفاده از قدرت شاعرانۀ خود به شکلی بیان کرده



 

 :های حماسی مصنوعمنظومه -2
زند و داستانی را از پیش های پهلوانی مدوّن و معیّن کاری ندارد بلکه خود دست به ابداع و ابتکار میاين منظومه شاعر با داستاندر 

گونه بخواهد داستان خود را ابداع و تخیّل خود را در آن دخیل سازد. در ادبیات ها هرداستان اينآورد. شاعر آزاد است در خود به وجود می
سرا اين جهت شاعر حماسه از ولتر نويسنده و شاعر فرانسوی. "هانرياد"های حماسی فراوان داريم منظومۀ گونه منظومهاين اروپايی از

های يا از لحظات تاريخی قوم، حوادث شگرف و انقالب يک قوم بردارد وحیات  ممکن است موضوع خود را از تاريخ روزگار پیش از
: 1387شويم ) صفا، اين طريق نیز ما با دو نوع حماسه روبرو میکند. از پردازی مشغول میعظیم مذهبی و اجتماعی، و خود را به داستان

27-26 .) 

 : های اساطیری و پهلوانیحماسه-3
ی حماسی رامايانا و مهابهاراتا متعلّق های مهم و فلسفی و مذهبی است. مانند منظومهار پیش از تاريخ و يا موضوعکه متعلّق به روزگ

های های اياتکار زريران و قسمت بزرگی از شاهنامه و ساير منظومهاسرايیل ؛ و منظومههای کتاب مقدّس بنیبه هندوان ؛ بعضی از فصل
های سیکلیک متعلّق های ايلیاد و اديسه و منظومهنامه متعلّق به ايرانیان و منظومهو برزونامه و بهمن نامهحماسی کهن مانند گرشاسب

ی میلتون و های کهن فرانسوی شانسون دوژست و بهشت گمشدهی حماسهبلونگن و مجموعهی آلمانی نیبه يونانیان ؛ و حماسه
 (.27:1387مسیاد اثر کلوپشتک)صفا ،

 ماسی تاریخی                                                                                                                  های حمنظومه-4

های هايی که در عین آنکه مبتنی بر تصوّر و خیال است قسمتها ، اثر انیوس و اورشلیم آزاد اثر تاسه و امثال اينها و يا منظومهگاهنامه
ی ايد اثر ويرژيل. در زبان فارسی ظفرنامههای انهشود مانند کمدی خدايی اثر دانته و بعضی از قسمتريخی نیز در آنها ديده میتا

های ديگر. موضوع حماسه تاريخی زندگی يک يا چند تن از خان صبا و منظومهی ملک الشعرا فتحعلینامهحمداهلل مستوفی و شهنشاه
ها بر اثر استادی و اعتقاد شديد دينی گويندگان آنها ممکن ه به حقايق تاريخی است به شکل داستان.اين منظومهقهرمانان دينی با توجّ

نامه مشهدی و حملهحیدری باذلخوسفی و حملۀحسامنامۀ ابنهای حماسی باشد: خاوراناست بسیار زيبا باشد و دارای خصايص منظومه
(. معموال منظومۀ حماسی 28های دينی بدانیم)همان: توانیم در زمرۀ حماسهنامۀ سروش که میراجی و خداوندنامۀ صبا و ارديبهشت

پذيرد که به ايّام و لحظات خاصّی از حیات يک ملّت يا قوم منوط باشد و اين آيد و کمال میپهلوانی و دينی در صورتی به وجود می
دايی خود به طبیعت و نامحسوس مشغول مجاهده و نبرد برای تشکیل ملّیت هايی است که مردم با معتقدات ساده و ابتمربوط به دوره

هاست و مدنّیت خود بودند. بايد معترف بود که اوّلین اعصار حیات يک ملّت بهترين و مساعدترين ادوار برای ظهور و تکامل حماسه
شود در ادواری که تمدّن قوم به مراحل بوط میهای تمدّن هر قوم مرهای ملّی به نخستین دورهگیريم موضوع حماسهپس نتیجه می

های شديد اجتماعی يا مذهبی مانند انقالب بزرگ انگلستان و انقالب کبیر فرانسه افکار حماسی بسیار ترقّی و کمال رسیده بر اثر بحران
 باشد.ها امّا از نوع مصنوع میاست که منجر به پیدا شدن حماسهشديد پديدار شده

 :ایرانها و روایات حماسیویژگی مشترک در اسطورهترین مهم

مشخصّه عمده روايات ": است ، سرکاراتی می گويد "ستیز ناسازها  "يکی از شاهنامه پژوهان يا به تعبیر تقابل دوگانه نیک و بد 
های متضاد فراد، جايها و ارزشايران، اعتقاد به دوگانگی و ثنويت است که به انحای مختلف و به صورت تقابل اشخاص، ااساطیری 



 

يا اصطالحا اهورامزدا و اهريمن ايرانی، دو بن خیر و شر شناسی بینی و هستی. در جهان"يابد ها مجال تجلّی میاين روايت در سراسر
يک از دو طرف، سرانجام هراين ادوار پس از برتری موقّت هزار ساله، پیوسته در ستیزند که در يا دوازدهياران آنها در زمانی نه  و

-اين دوران نه هزارسال طول میتر از اشارت مزدايی است، اين تقابل که اصیل . در گزارش زروانی ازشوندنیروهای نیکی پیروز می
ی، کشد و سه هزارسال برای کامروايی اهورامزدا و به همین مدّت برای چیرگی اهريمن در نظر گرفته شده ؛ امّا در سنّت زرتشت

انگاری اساطیری در شاهنامه در قالب نبردهای اين دوگانه. به هر صورتاستنشده فرصتی برای پیروزی سه هزار ساله شر داده
 –اين دوران است و در طیآمدهنمايندگان حماسی اهريمن و اهورامزدا از پادشاهی گیومرث تا اواخر شهرياری کیخسرو به ظهور در

به ترتیب پس از پیروزی تقريبا هزارساله سپاه نیکی و تسلّط هزار  –تر است تر و فشردهکه البته نسبت به زمان آن در اسطوره، کوتاه
های شوند)جنگساله اهريمن)عصر ضحّاک ( و آن گاه دوران آمیزش خیر و شر که گاه اهورايیان و گاه اهريمنان پیروز می

. بدين روی رسدرانجام با کشته شدن افراسیاب به دست کیخسرو، اهورامزدا و نیکی به پیروزی نهايی میايران و توران ( سپرشمار
فرهنگی خويش اعم از اسطوره باوری، اسطوره  –ها و تغییرات متناسب فکری ايرانی، در اسطوره و حماسه با ويژگی ثنويت کهن

 ( 22: 1386ايدنلو، است )اين خصوصیت جدا نمانده پیرايی و حتّی اسطوره زدايی در روزگار امروزين از

 

 بحث و تحلیل -3

يکی از شخصیت های اسطوره ای و حماسی که در آثار اخوان نقش آفرين است می توان تهمتن يا رستم را نام برد ، تهمتن در پارسی 
ل تهماسب و تهمورث و تهمتن نیز آمده )رستگارفسايی، . تهم به فتح اول و دوم در جزء اوباستان و در اوستا به معنی قوی و نیرومند است

ايران، در ادبیات پهلوی رتستخم و رتستهم ) به معنی دارندۀ باالی زورمند ( آمده که تقريبا با واژۀ (. نام رستم، قهرمان ملی 296: 1379
يکی از دشوارترين ، تعیین منشاء داستان وی. نام رستم در اوستا نیامده و ، که در فارسی لقب وی نیز هست، هم معنی است"تهمتن"

. اما، اين، رستم همان گرشاسب استيکی از القاب گرشاسب بوده و بنابراين نام. به نظر مارکوارت، ايران استمباحث تاريخ داستانی
و سرداران اشکانی بوده و وقتی به رسد رستم اصال از رجال . به نظر میای نیستاين دو رابطهسن معتقدند که میاننولدکه و کريستن

يافته به شخصیتی داستانی مبدّل شده و خوارق عاداتی مانند گرز هفتصدمن و عمر ششصدسال به او منسوب  داستانهای ملّی راه
کابل، به وجود ايران از پیوند زال، پهلوان سپیدموی حماسۀ ملی، با رودابه، دختر شاه های است. رستم، جهان پهلوان نامور حماسهگشته

گر به اصطالح امروز به شیوۀ سزارين از مادر بزاد و ياری سیمرغ چاره. بهآفرين و غیر عادی بود. زادن او همچون زندگیش شگفتیآمد
ن و شاهان ايرانیاياری. سراسر عمر پر افتخار او به آزادگی در گوشۀ زابلستان گذشت و فقط در تنگناها بهيافت يالی مردانهبزودی تن و

. پس از گذشتن از هفتخان، با ديو . کاووس را دوبار از بیچارگی نجات دادرهانیدايران را از خطر حتمیوشاهزادگان شتافت و هر بار ملت
. ت. اشکبوس و کاموس کشانی را بکش. کین سیاووش را از افراسیاب اهرمن خو بگرفت. بیژن را از چاه افراسیاب رهانیدسپید نبرد کرد

ندانسته و نشناخته، پهلوی فرزند برومند خويش، سهراب را بدريد و سرانجام در سراشیب عمر، اسفنديار، شاهزادۀ مغرور، به دسیسۀ 
اينکه سرانجام، به حیله اين ماجرا، ديگر آب خوش از گلوی رستم پايین نرفت، تاگشتاسب نابخرد بر دست او کشته شد و تقريبا بعد از

 . ابرادر خويش، شغاد، جان سپرددر چاه غدر ن

يکی از خدايان کهن تمدن هندوايرانی، به نام دهد که وی از بسیاری جهات، همسان توجه به شخصیت پهلوانی رستم نشان می
 "نام"ب يا ناظر به کس، . سراسر زندگی و نبردهای غرورانگیز رستمروداين خدای باستانی به شمار میو گاهی نمونۀ زمینی "ايندرا"



 

. تمام وجود او در پیکار با گیردو آزادگی قرار می "نام". بخصوص در داستان رستم و اسفنديار که رستم نمايندۀ "ننگ"يا دفع بود و
د يونانی هر دو بر ضدر اساطیر "پرومتئوس". رستم و اين راه، همواره با آز و تعصّب در ستیز استشود و درنیروی شرّ به کار گرفته می

ايرانی بعد از اسالم، . رستم در برابر گشتاسب بیدادگر و پرومتئوس در برابر خودکامگی مطلق زئوس. در فرهنگاندعدالتی قیام کردهبی
، در پهنۀ ها و روايات کهن است که در سراسر فرهنگ و ادب ما تجلّی پیدا کردهرستم بی گمان نامورترين و مؤثرترين قهرمان افسانه

ايرانی، دلیری ياد او تهی باشد،گويی در فرهنگی نیز، او مظهر شجاعت و جهان پهلوانی است و کتابی نیست که از نام او وادب فارس
(. 213-214: 1375و پهلوانی با نام او قرين و عجین گشته است)ياحقّی،   

 سهراب خان نهند تکین به صولت و رستمپیزی افنديان زبون را به خیره نام    

 ( 156: 1395) اخوان ثالث،                                                                               

 زال را خبر ببرم !رستم  ز آخر شاهنامه خوش نبود      

 ( 170: 1395) اخوان ثالث،                                                                               

 خواهی چه کنی ؟ ! "آخرشاهنامه  "دستان غزل          کاين  رستمای در حیرتم

 (     195: 1395) اخوان ثالث،                                                                               

 ود ؟                                                 زالی ب ی دوکيا که سايهرستم دستان/چه شبی، روزی، چه سالی بود ؟/راست بود آن 

 ( 565: 1395) اخوان ثالث،                                                                               

        رستم دستان ،    

 آری اکنون شیر ايرانشهر ،

 تهمتن گرد سجستانی ،

 کوه کوهان ، مرد مردستان ،

 رستم دستان ،

 در تگ تاريک ژرف چاه پهناور ،

 هايش نیزه و خنجر ،کشته هر سو بر کف و ديواره

 غیرتمند با رخشتهمتن آری اکنون 

 ( 859:  1395در بن اين چاه آبش زهر شمشیر و سنان ، گم بود .              ) اخوان ثالث ، 



 

همان گونه که از ابیات بر می آيد شخصیتی که اخوان از رستم در اين نمونه ها  به تصوير کشیده و از همنشینی واژه ها در محور 
عمودی،  نشانه ای از ابهام و سر در گمی شاعر نسبت به حضور اسطوره های حماسی را می توان حس کرد، از تأثیر اين احساس است 

ستم در آن وضعیت شک می کند و نبود او ناامیدی شاعر از وضعیت اجتماعی را به ذهن متبادر سازد که نسبت به حضور و وجود ر
چنانکه در نمونه اول ، به کمک مجاز و ريشخند، احساس و عاطفه خود را نسبت به افراد نشان می دهد ، در نمونه دوم نیز ، با عنوان  

گذر قوی ترين اسطوره حماسی و قهرمانی بیان می کند. هم در نمونه دوم و هم سوم ارمغانی از برای فرخ ، عدم توانايی خود را از ره
، در واقع به سرنوشت رستم دارد، هرچند که نمونه سوم، خطاب به عماد خراسانی است که در "آخرشاهنامه  "، با تلمیح به داستان 

شیوه رمز و تمثیل بیان می کند. نمونه چهارم، باز با الهام از اسطوره  قالب تشبیه و مراعات النظیر نه تنها برتری او ، بلکه زندگی او را به
های حماسی و قهرمانی با طرح سؤال می کوشد تا خواننده را به طور غیر مستقیم در انتظار پرسش بی پاسخ خود  قرار دهد و به شیوه 

در محور عمودی و تناسب بین  "سايه"نشینی واژه لقب رستم ؛ با هم -2حیله و نیرنگ و  -1:  "دستان "ايهام تناسب در واژه : 
، عنوانی که برای  "جراحت"صحنه ای از ناامیدی شاعر را از وضعیت اجتماعی به ذهن متبادر می سازد. چنانکه   "زال "و "دوک"

 شعر برگزيده است، جايگزين مناسبی برای بیان دغدغه ها و نگرانی ها و شک شاعر است. 

 کاوه 
که مظالم ضحاک به اوج خود رسید و آخرين پسر از هجده پسر آهنگر شهر، کاوه را بردند تا از مغز او شاهنامه هنگامی بنا به روايت

. کنان به درگاه ضحاک آمد و فرياد برآورد و داد خواستبرای طعمۀ ماران ضحاک تدارکی بینند، آهنگر اصفهانی پريشان و پرخاش
. کاوه بر ای( گواهی کننداز بزرگان را گرد آورده بود تا دادگری او را در محضری )استشهادنامه اين هنگام ضحاک بیشرمانه گروهیدر

خويش بر سر نیزه بند چرمیبود از هم بدريد و خروشان پیشضحاک و سران او خروشید و محضر را که برای گواهی بر او عرضه شده
اين چرم را به فال نیک گرفت . فريدون فريدون روی نهاد و او را به پادشاهی برداشت . آنگاه با مردم به نزدياری خواندکرد و خلق را به 

رايت قدرت و شکوه مردم مظلوم  اين چرم پارۀ کاوه .خواند "درفش کاويانی"و آن را با ديبای روم و گوهرهای زيبا بیاراست و به نام او 

نظیر است بلکه همانند آن و به ايران بیقیام کاوه نه تنها در ادبیات  .دهندو تهیدستی است که به همت خود به حکومت ظلم پايان می
 (. 345-346: 1375)ياحقّی،  شوداين کیفیت در اساطیر کمتر ملتی ديده می

 

 : فردای دگرگويندباز می

  .صبر کن تا ديگری پیدا شود

 ای پیدا نخواهد شد، امید !کاوه

 ( 476: 1395) اخوان ثالث،                          . پیدا شوداسکندری  کاشکی

 يا 

 دانمنیز می

 ، آن ساالر و آهنگر کاوهگر دهد چون 



 

 ، اين کورۀ بیدادآتش 

 ، تیغ پوالد تو را، آبی همه جوهر

 ، گر تو را بن باز و در رو، گر مرا بن بست

 ؛ ؛ گر مرا گور و تو را سنگرهر چه ديدی بود و بینی هست

( 1004: 1395رسد، زين بند                 ) اخوان ثالث، هر دلی آخر به پندی می  

 يا 

 ( 180: 1395يک عروس و خیل شوهر، ملک دارا را ببین!  ) اخوان ثالث، فرنگ /  عرب، گاهی مغول، و اکنون گهسکندر، گه 

به کمک تلمیحات متحد، و با شگرد حماسه  "کاوه و اسکندر":ندای شاهنامه، مانهای تاريخی و اسطورهاخوان با استفاده از شخصیت
اين ايجاد پارادوکس باز ناامیدی خود را از پیشرفت سیاسی و اجتماعی کشور بیان می کند، چنانکه آشکار است، ، همچنین باتشبیهی

  شود.ای آن پر رنگ تر میورهايهام تضاد، بار حماسی، ملی و اسطاز رهگذر  "امید"ناامیدی به کمک تخلص شاعری خود 

 بیژن
بیژن و منیژه از داستانهای . داستان بزمیيکی از پهلوانان بنام روزگار کیخسرو است، يا بیجن، پسر گیو، نوۀ گودرز و خواهرزادۀ رستمبیژن

يکی . شاه فرمان داد کهگرازان بنالیدندبه درگاه آمدند و از ستم  "ارمانیان". در زمان پادشاهی کیخسرو، گروهی از دلکش فارسی است
اين خدمت کمر بست و به همراه گرگین میالد، روی بدان سو نهاد و گرازان را دفع . بیژن بهايران و توران( روداز دالوران به ارمان )مرز

که، دختر افراسیاب، منیژه، با گروهی . توضیح آن. گرگین بر او حسد برد و بعد وی را به داخل مرز توران به خوشگذرانی ترغیب کردکرد
. افراسیاب از گساری پرداخت. بیژن به خیمۀ منیژه وارد شد و دختر به او دل باخت و با وی به میاز رامشگران در آنجا مجلسی داشت

ايران رف ديگر، گرگین به. از ط. منیژه پنهانی به تیمار او در بن چاه کمر بستماجرا با خبر شد و بیژن را درون چاهی به بند کشید
. گیو که از جستجوی فرزند عاجز ايران داد، که به خشم خسرو گرفتار و زندانی شدبازگشت و خبر گم شدن بیژن را به گیو و شهريار

خواند تان فرا. سپس رستم را از سیسنما )جام جم( نگريست و او را در چاهی گرفتار ديد. کیخسرو به جام گیتیآمد، از شهريار مدد خواست
. ديری نگذشت که رستم به پايمردی منیژه، بیژن را از چاه تاريک ايران، در لباس بازرگانان، عازم توران شد و او هم با جمعی از دالوران

اين نبرد، در. ايران بیاورد که افراسیاب آگاه شد و نبردی سهمناک میان او و رستم درگرفترهايی بخشید و بر سر آن بود که آن دو را به
. اشاره به . کیخسرو شاد شد و گرگین را ببخشید و منیژه را به همسری بیژن درآوردايران بازگشترستم پیروز شد و با بیژن و منیژه به

 (. 139: 1375ياحقّی، سرگذشت بیژن و عشق پايدار او به منیژه، در ادب فارسی فراوان است )

 نیستچه گويم، با که گويم، رستمی           بیژن سیه چالی نصیبم شد چو
( 31: 1395) اخوان ثالث،   

 ، در بند و چاه دشمنان       دوستان، آن رستم دستان کجاست ؟بیژنم
 ( 1502: 1395) اخوان ثالث، 

 ستکه ده روزی بیژن "تیمسارزا  "طفلکی 



 

 ، يک از ذرّات خسته خون بیمارشهر
 (   993: 1395با دو لشکر ديو دهشتناک در جنگ است               ) اخوان ثالث، 

رهگذر تلمیح   يک رويداد از اين اشعار، جنبه حماسی آن است ، او سعی دارد با طرحنگاه اخوان به شخصیت پهلوانی بیژن در  
ای خواننده القاء کند، هرچند در مصرع دوم، به طور مأيوسانه و اسطوره  بر محور صنعت تشبیه، قهرمانی و حماسی بودن خود را در ذهن

شود. اين عمل تناظر بیت اول، در بیت دوم به تقابل ختم میزند، بابرعکس انتظار خواننده، خالف سرنوشت بیژن را برای خود رقم می
، قصد دارد نه تنها حیله "دستان "ب وار با واژهايهام تناس، ضمن فراهم آوردن فضايی "دوستان و دستان"ايجاد جناس بین  همچنین با

ای و تاريخی و پهلوانی و مکر افراد، بلکه ،يأس خودرا از دوستان بیان کند و در آرزوی محالی از رستم دستانی با شخصیت اسطوره
 ها نیست.ياری دارد که ديگر در میان آن درخواست

 

 بهرام 
در پهلوی ورهران، در ادبیات مزديسنا ورهرام، و در بندهشن به شکل و اهرام آمده است و ، "ورثرغن"واژۀ بهرام در اوستا به صورت 

ايزدان بزرگ ، ) کشندۀ ورتره ( و لقب دو تن از"ورترهن"يافتۀ واژۀ اين نام، اصال تحوّل.است "فتح و پیروزی"معنی آن در پارسی 
يافتۀ آيد و ديگری بهرام، که نام او اساسا تحوّلاژدهای خشکی( به حساب می ايندرا، که خود ذاتا بزرگترين دشمن ورتره )يکی : است

(. در ادبیات مزديسنا، بهرام فرشتۀ پیروزی و نگهبان فتح و نصرت معرفی شده که هنگام نبرد بايد  2/114همین صفت است)يشتها 
ايزدان مینوی، بهرام به يشت)جزء اوّل از کردۀ اول (، در میانياری خوانند. در بهرامهماوردان برای پیروزی بدو متوسل شوند و او را به

 (.  132: 1375است ) ياحقّی، ياد شدهاز او  "اهورا آفريده"بهترين سالح مسلّح است و بارها با صفت 

 اندازمخدای جنگ را، مجروح       در حفرۀ پشت سنگربهرام، 

 ( 111: 1395) اخوان ثالث،   

 آشامويد خوناين جا،بهرام سوی

 غماين بد بیوه گرگ قحبۀ بی سوی ناهید،

 زد جام شومش را به جام حافظ و خیّامکه می

 افشان و پاکوبان بسان دختر کولیرقصید دستو می

 "نیما  "يا "مک نیس  "زند با ساغر و اکنون می

 ( 414: 1395 ؛              ) اخوان ثالث،و فردا نیز خواهد زد به جام هر که بعد از ما

ای است که آن را در يکی از هفت سیّارهايرانی . بهرام، نام در نجوم قديم، که شالودۀ پندارهای دينی کهن ترين روزگاران را در بر دارد
نامند، که آرس نیز در اساطیر کهن مجهز به زره و خود و سپر و  – "آرس"و به قول ابوريحان  – "مارس"و در رومی "مريخ"عربی 

مؤثرند، بزرگداشت و ستايش هفت سیّارۀ اينکه ستارگان در سرنوشت آدمیپرستی کهن، با اعتقاد به. اديان ستارهاستشمشیر تصوير شده



 

سیاره، فلک مخصوص به خود را داشتند که از آن میان،  اين هفت. به اعتقاد قدما، هريک ازاندمذکور را اساس و شالودۀ خود قرار داده
، در مصراع اول هیچ دخل و تصرفی در (.اخوان در نمونه اول 132-133: 1375ياحقّی، فلک پنجم، مخصوص مريخ )بهرام( است )

ايجاد تضاد و تقابل دوم با ای خود را حفظ کرده، اما در مصراعای آن نکرده، بهرام همچنان جايگاه اسطورهمعنی تلمیحی و اسطوره
 . شوديا راوی میيک باره خدای جنگ، دور از انتظار خواننده مغلوب شاعربه

ای در علم نجوم، با دخل و تصرف در چهره جنگ جويی بهرام به همراه صفت خون آشام، در نمونه دوم با استعانت از باورهای اسطوره
ای پنهانی آن را به سخره ريزد، بلکه در محور افقی به زبان طنز و به گونهسی را در هم میای حمااين تلمیح و اسطورهنه تنها شاکله

ای نشان اين عناصر اسطورهبرد تا بی کفايتیای آسمانی را زير سؤال میگیرد و با زشت جلوه دادن چهره ناهید، همه عناصر اسطورهمی
در محوری عمودی هم به کمک طنز و سخره، بدبینی خود را از افرادخاص و جنگ  کنند،ايفا میاين بیت دهد که نقش استعاری را در 

 کند. بیان می

در عهد هوشیدر، بنابر اعتقاد پیروان مزديسنا، پادشاهی دادگر از نژاد کیان، به نام بهرام و ملقّب به ورجاوند )= بلندپايه، و مجازا 
آيد و چندان مرد از پای در دلیران بدو خواهند پیوست او با نیروی کافی به میدان میدارای فرّه( به سر کار خواهد آمد که جنگاوران و 

 (.134: 1375ياری خواهد کرد )ياحقّی، . وی در دادگستری هوشیدر رايک مرد بیش نماندآورد که در برابر هزار زن می
 . ..«بینى در اوها که مىنشانی

 ماند،  بینم در او بهرام راها که مىنشانی»
 همان بهرام ورجاوند

 که پیش از روز رستاخیز خواهد خاست
 آور، هزاران کار خواهد کرد نام

 هزاران طرفه خواهد زاد ازو بشکوه.
 پس از او گیوبن گودرز

 بن نوذرو با وى توس
 و گرشاسپ دلیر، آن شیر گندآور

  و آن ديگر 
 و آن ديگر

 اندازندبر خاک  انیران را فرو کوبند وين اهريمنى رايات را
 ( 587: 1395تو دانی کاين سفر هرگز به سوی آسمانها نیست           ) اخوان ثالث، 

 
اين نمونه، بهرام ورجاوند، تلمیحی است که شاعر، با فراهم ساختن فضای اسطوره دينی، سعی دارد حماسه قهرمانی را در در 

اين فضا در محور افقی شرايط  ای مضمر به تصوير بکشد البتهاره و تشبیه به گونهفضايی آگنده از باورهای دين زرتشت، از رهگذر استع
آيد، حاکی از غلبه که از محور عمودی ابیات به دست میسیاسی و اجتماعی حاکم در دوران خود را ترسیم کرده، اما معانی و مفاهیمی

 امید بر نومیدی ذهن و روان شاعر است.
 



 

 نتیجه-4

ها پر رنگ تر و با حماسه و اسطوره است که نسبت به ساير حوزهاخوان که در اشعار خود به کار برده ، حوزه مفهومی ایبیشترين حوزه
انواع صور خیال ، مانند :تلمیح ،  تشبیه ، استعاره ،  تضاد و تناسب به تصوير کشیده شده اند، که همه آن ها در راستای اهداف و نیات 

های حماسی ، اسطوره ای ، شاهنامه نسبت به ساير منابع حماسی ان شده اند. در برخی اشعار او  شخصیتسیاسی و اجتماعی شاعر  بی
های خوب و مثبت حماسی ، اسطوره کنند، در بیشتر مواقع ،سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود را با شخصیتو اسطوره ای نقش بازی می

 های بد شاهنامه در آمیزد.دوره خود را با شخصیتای شاهنامه پیوند می زند و برعکس دشمنان و حاکمان 
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