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 چکیده

ی بیان مضامین عارفانه و عشق آسماني است. موالنـا در  در زمینهلدین محمد بلخي الا جالـموالنی ودانهثر جاغزلیات شمس، ا
ای نیز برای تبیین مضامین عرفاني و سایر مفاهیم شـرری اسـتفاده دـرده اسـت. در     خالل این غزلیات ناب، از نمادهای اسطوره

نمادهایي ده صبغه و نمودی عرفـاني در غزلیـات شـمس    ها، موجودات و این مقاله به بررسي عناصر اسطوره اعم از شخصیت
ای دینـي و عرفـاني نیـز دـه     های اسطورهای ملي، شخصیتها و نمادهای اسطورهایم. البته عالوه بر شخصیتاند، پرداختهداشته

هـای مـورد   صـیت اند. عناصـر و موجـودات و شخ  ها را در جهت بیان مفاهیم عرفاني آورده، مورد بررسي قرار گرفتهموالنا آن
هـای  شخصـیت ضـحا،، دیاـاوو ، مـاني، دیخ.ـرو.      بررسي در این مقاله عبارتند از رستم، زال، دیقباد، سهراب، اسـفندیار، 

ی حاصـ  شـده از   ای همچون دوه قاف، هما، عنقا و سیمرغ. نتیجـه و موجودات اف.انه حمزه ای دیني:امام علي )ع( واسطوره
لیات شمس نیز مانند سایر آثارش، برای بیان هـر هـه بهتـر مضـامین و مفـاهیم عرفـاني، از       پژوهش این است ده موالنا در غز

ی بارز و ارزشمند ده پژوهشگران ادبیات عرفاني، غزلیات شمس را نمونهعناصر اسطوره و حماسه استفاده درده است؛ تا جایي
 اند.ی عرفاني دان.تهحماسه

 
 

 شمس،عناصراسطوره و حماسه،مضامین عرفاني.موالنا،غزلیات  :واژگان کلیدی

 
   مقدمه. 1

خورد، متون حماسي و  هایي ده ظاهراً و در نگاهي دلي میان موضوع حماسه و عرفان به هشم ميبه رغم ناسازگاری
ی تخیـ ،  جا ده متون حماسي و عرفاني هـر دو زاییـده  های مختلف با هم سازگار و هم.انند. از آن عرفاني در زمینه

هـای اندیشـه و تفاـر گونـاگون      رت هنری، خالقیت و ذوق ادیبان ه.تند، پیش و بیش از آناه مربوط بـه حـوزه  قد
آینـد. ایـن هم.ـانیها ـ الاقـ  در عرصـه        مند به شـمار مـي  ای زیبا از توان هنری خالقان ذوق باشند، فن ادبي و زاییده

های بلند ان.اني، پیامها ها از آرمان ها و تصویر آفرینيای، نماد سازی ادبیات فارسي ـ به ویژه در آبشخورهای اسطوره 
سرا و شاعر عارف از لحاظ ایـدوولویی و تفاـر قابـ     اگرهه شاعر حماسهاند.  ّع خود را نشان داده های متنو مایه و بن

مانند فردوسـي   وار دان.ت ده یايها را دارای افااری منجيتوان آنها و اهداف ميمقای.ه نی.تند اما از لحاظ آرمان
زند و دیگری همچون موالنا ده عارف است، آزادگـي  سراست، برای آزادی میهن از دست بیگانگان قلم ميده حماسه

-ای و عرفاني نیز باید گفت ده شخصـیت اسطوره -دند. در تطبیق آثار حماسيجان از دست شیطانِ نفس را آرزو مي

هـای  دننـد و شخصـیت  خان را آرمان بزرگ مح.وب ميور از هفتای، جهاد با دشمنان و عبهای حماسي و اسطوره
اگر حماسه و عرفـان  »دانند؛ زیرا نوعي در متون عرفاني، جهاد با نفس و عبور از هفت وادی را هدف مقد  خود مي

 خان را بر هفت وادی )طلب، عشق، مررفت، استغنا، توحید، حیرت و فنـا( توان هفتقاب  مقای.ه باشد ده ه.ت، مي
سـرا و شـاعر   ( شاعر حماسه54:1:54یاحقي،«)ده عرفا در سیر و سلو، خویش باید پشت سر بگذارند، تطبیق نمود.
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-ها را بر زبان ميهای بزرگ و حیاتي ملتعارف، یک وجه اشترا، دیگری نیز دارند و آن این است ده گویي آرمان

محـ  تجلـي صـور ميـالي و ظهـور ناخودآگـاه         نند خواب،هنر و ادبیات نیز ما»آورند و این امر نشان از این دارد ده 
هنرمند، ان.ان است اما در مرنایي واالتـر، او  «  ده از دیدگاه یونگ،(. توضیح این1:1: 1:31فر،)شایگان«. جمري است

-مایـه را دست ( بنابراین شاعران عارفي همچون مولوی ده عناصر اسطوره62: :1:3شمی.ا، «.)یک ان.ان نوعي است

ای و حماسـي، از زبـان   ها، موجودات و عناصر اسطورهدهند، با استفاده از شخصیتخلق مضامین عرفاني قرار مي ی
 گویند.همه سخن مي

گیری مشتر، از نمادهای مهم و اساسي همچون سیمرغ، عنقا، همـا  بهره»از وجوه تشابه دیگر میان حماسه و عرفان، 
( شاعران و نوی.ندگاني دـه تمـایالت عرفـاني    2:1:31قبادی، «)ر است.و سایر موجودات و شخصیتهای نمادین دیگ

ترین اثر حماسي فارسي، یرني شاهنامه به وفور استفاده نموده و گاه خـود تصـاویر و نمادهـای    دارند از نمادهای مهم
ی تبیـین  ای و حماسـي بـرا  ها و نمادهـای اسـطوره  موالنا در غزلیات شمس بارها از شخصیت اند.جدیدی خلق درده

ی موالنا در حقیقت، بزرگترین نامهشمس»مضامین عرفاني استفاده درده است. ددتر منوههر مرتضوی مرتقد است ده 
مينـوی  »سـیرو  شمی.ـا نیـز    ( و 5:1:56:مرتضـوی،  «)ی عرفاني در تمام تاریخ شرر و ادب پارسي اسـت. حماسه

 (1:1-1:6: 1:51شمی.ا،«)داند.ی عرفاني ميی اعالی حماسهمولوی و غزلیات شمس را نمونه
هـا و نمادهـایي   ای در غزلیات شمس و مخصوصاً شخصیتهدف ما در این مقاله، بررسي و تحلی  نمادهای اسطوره

ای در غزلیات های اسطورهترین وظایف شخصیتیاي از مهمای عرفاني بخشیده است. ها صبغهاست ده موالنا به آن
سالاان یا پیران طریقت است؛ بدین توضیح ده موالنـا بـرای بیـان ع مـت سـیر و      ها در نقش شمس، ایفای نقش آن

ای ده نماد مبـارزه  -ایهای اسطورههای سلو، و دشواری آن، از شخصیتسوز بودن تازیانهسلو، و برای تبیین جان
ی ای صـبغه هـای اسـطوره  استفاده درده است. مولوی اولین د.ي نی.ت دـه بـه شخصـیت    -با توان فرابشری ه.تند

اند؛ حتـي  عرفاني بخشیده باشد بلاه شاعران و عارفان قب  از او همچون سهروردی و سنایي نیز در این زمینه قلم زده
( مقصـود دیگـری دـه    6:1:31آتـوني،  «)انـد. ای و دهن، نخ.تین عارفان گیتي بودههای اسطورهان.ان»به باور برخي، 

های خود اوست؛ در غزلیات پر شور خود دارد، بیان نهایت آرزوها و آرمانای های اسطورهموالنا از داربرد شخصیت
-دند تا به جنگ دیو نفس و وسوسـه جانبه خلق ميای و واقري، شخصیتي همههای اسطورهاو گاه با تلفیق شخصیت

هایي ای و ههرهی خود، صور خیالي اسطورههای عاشقانه و عارفانهبرای بازنمودن شور و حال»های او برود. مولوی 
-( البته او به موجـودات و داسـتان  1:31::6داشاني، افروغ، احمدی، امیني،«)گیرد.حماسي ایراني به دار مي-ایاف.انه

تـک ابیـاتي دـه موالنـا از     ای نیز در غزلیات خود اشاره درده است. با این مقدمه به بررسي و تحلی  تکهای اسطوره
پـردازیم. البتـه   ها نامي به میان آورده است مـي ای در آنها و وقایع اسطورهانها، موجودات و همچنین داستشخصیت

دهـیم و در  عناصر اسطوره را در غزلیات شمس، به تفایک نام و همچنین ملي یا دیني بودن آن مورد تحلی  قرار مـي 
مضـامین عرفـاني سـود ج.ـته و      ی بیـان این میان، تأدید ما بر ابیاتي خواهد بود ده موالنا از عناصر اسطوره در زمینه

 ی خلق مضامین عرفاني قرار داده است.مایهها و نمادهای اسطوره را دستشخصیت
 

 بحث و بررسی
 ای ملیهای اسطورهشخصیت -1
 رستم دستان1-1

ی عرفـاني موالنـا   ترین قهرمـان حماسـه  ترین و دلیدیدر بیان اهمیت شخصیت رستم برای موالنا همین بس ده مهم
ای و ملي و شیر خدا و حیدر درّار، علي های اسطورهتردیب و تلفیقي است از شخصیت رستم دستان، پهلوان حماسه

 های دیني و مذهبي:)ع(، قهرمان حماسه
 زین همرهان س.ت عناصر دلم گرفت                                               شیر خدا و رستم دستانم آرزوست



 9/      ای در غزلیات شمساسطوره_ها و عناصر حماسیبررسی وتحلیل نمود عرفانی شخصیت 

 1(5:)غزلیات شمس:
بار نام رستم تارار شده اسـت. البتـه اسـتفاده موالنـا از نـام رسـتم در ابیـات مختلـف،           51در دیوان غزلیات موالنا  

 دند:های مختلفي دارد. او گاه خود را رستم مررفي ميها و توجیهصورت

 ام، انجم هر انجمنمقوت هر گرسنهام                                                  ام، رستم هر میمنهصیق  هرآینه
 (1:)همان:

 خواند:گاه رستم را همآورد و رقیب خود مي

 زخم بر رستم زنیم و زخم از رستم خوریم                               نفس ماده دی.ت تا ما تیغ خود بر وی زنیم
 (14)همان:

 خیزند:تمام د.اني ده با نفس خود به مبارزه برمي گیرد برایای در ن ر ميی صفت شای.تهگاه نیز آن را به منزله

تو رستم دل و جاني و سرور مردان                                                                 اگر بـه نفـس لمیمـت غـزا     
 تواني درد
 (45)همان:

عرفاني رخش به دار خلـق مرـاني    در ادبیات»ای رستم نیز آورده شده است؛ در بیت زیر نامي از رخش، اسب اف.انه
سـیف،  «)های عارفانه آمده است و همواره اسب ممدوح در مقام اغراق همانند رخش توصیف شـده اسـت.  و اندیشه
23:1:3:) 

ز با رستم زال تـا نگـویي                                                                                              از رخـش و    
 تازیانه ما
 (:2)همان:

ابیات زیر در جهت تأدید بر اهمیت ذوق و شور و شوق آورده شده است و رستم در این ابیات نمـاد ان.ـاني دامـ     
 تواند شادابي و نیروی دلخواه خود را داشته باشد.است ده او نیز بدون ذوق و شور و شوق، نمي

 داین ذوق زور رستمان جفت تن م.این دند              دهدو بد در دست و پا قوت ذوق.ت داندر نیک
 گر ذوق نبود یار جان جان را هه باتماین دند              پرغمي        بـا ذوق م.ـاین رستمي بي ذوق رستم

 (51)غزلیات شمس:
ن در ابیات زیر توانایي و قدرت رستم در گرو عنایت و توجه خدا دان.ته شده است و موالنا مرتقـد اسـت دـه بـدو    

 ی الهي است.عنایت خدا حتي رستم نیز دارای هیچ امتیازی نی.ت و پیروزی او در گرو اراده

 زاالن هـمه رستـم جهادند                                        هون بوی عنایت تو باشد
 گر حمزه و رستم اند بادند                                        هـون از بر تو مدد نباشد

 (51)همان:
 ه.ت اثر حمایتت گر زره است وگرفر                       نصرت رستمان تویي فتح و ظفررسان تویي

 (112)همان: 
-های عرفاني است و موالنا با تشبیه دل به رستم دستان، شخصیتي اسـطوره  در بیت زیر رستم نماد شخصیت اسطوره

وادی را پشت سر بگـذارد. تشـبیه دل بـه رسـتم دسـتان      تي هفتتواند به راحی عرفان خلق درده ده ميای در زمینه
 آید:حماسي است ده فقط از موالنا برمي-تشبیهي بدیع و دلنشین و دارای بار عاطفي
 رود سـوی خیـال خـطا بـهـر غزا مي                        گفت ده دل آن ماست رستم دستان ماست

 (115)همان:

                                                           
 الزمان فروزانفر آورده شده است.تمامي ابیات از دلیات شمس، با تصحیحیات و حواشي بدیع. 1
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ات شمس است ده موالنا در آن، رستم را به نفس تشبیه درده است؛ البته یـک بـار نیـز    ابیات زیر از جمله ابیات غزلی
مولوی دل را به رستم تشبیه درده بود اما تشبیه نفس به رستم از تشبیهات نادر در آثار موالناست زیرا اديراً شخصیت 

ی وساو  نفس ترسیم شـده اسـت   دهای رستم در آثار موالنا و سایر آثار عرفاني در جایگاه دفع دنناسطوره-حماسي
 های آن از ن ر موالناست:ی سرسختي نفس و وسوسهدهندهنه در جایگاه خودِ نفس ده البته این امر نشان

 زنیم و زخم از رستم خوریم زخم بر رستم                  نفس ماده دی.ت تا ما تیغ خود بر وی زنیم
 (621)همان:

 شده است ده تقریباً هم.و با بیت باالست:در بیت زیر جان به رستم تشبیه 

 احوال تو دان.تم تو عشوه مخوان ای جان                     پنهان مان ای رستم پنهان تو را ج.تم
 (124)همان: 

ای رستم مورد ستایش موالناست، اما برخي اوقات شـاعر بـه رسـتم در برابـر     اگرهه ادير مواقع شخصیت اسطوره    
هـای عاشـقان در   فشانينهد و قدرت دنیوی رستم را به سخره گرفته و از جانشهودگرا، وقري نمي عاشقان و عارفان

 ای در این زمینه است: آورد؛ بیت زیر نمونهطریق وصول به مرشوق حقیقي سخن به میان مي
 خونرانند خوش هر روز در دریای شبدیز مي                رستم ده باشد در جهان در پیش صف عاشقان

 (135)همان:

ی موالنا در بیت زیر نیز همانند بیت باال از ضرف و ناتواني رستم در طي طریـق عشـق و سـیر و سـلو،، دـه مایـه      
 گوید:هزاران رنج است، سخن مي

 دـوه احـد پاره شـود آه هـه جـای دل من                  عشق هو خون خواره شود رستم بیچاره شود
 (131)همان: 

عرفاني از عارفي منتهـي و واصـ    -ایی طریقت عرفان ترریف شده است و نماد اسطورهرستم در حیطه در بیت زیر
 است ده به نهایت طریقت رسیده و سراسر روح است و ج.م خود را به دناری زده است:

 سرم.ت آن صبوحم تو فتنه را مشوران                       من رستمم و روحم طوفان قوم نوحم
 (:61)همان:

گونه ده در ابتـدای بحـ    اند اما هماناگر هه در بیت زیر رستم و حمزه در برابر ممدوح شاعر ناتوان جلوه داده شده
ی عرفـان و در طریـق سـلو،، شخصـیتي امتـزات یافتـه از       ای موالنـا در زمینـه  اشاره شد، شخصیت آرماني اسـطوره 

 تم در دنار حمزه مؤید این ادعاست:های ملي و مذهبي است و در بیت زیر نیز آوردن رساسطوره
 رستم و حمزه دي بود دشته و افانده او                      هرخ مرلق هه بود دهنه ترین خیمه او

 (:66)همان: 

ــاني و حماســي  ان.ــان آرمــاني و دامــ  در عرفــان و حماســه، دارای ویژگــي » هــای آرمــاني ان.ــان در متــون عرف
ای و مذهبي یرني رستم و حمـزه، ان.ـان   های اسطورهر نیز تلفیقي از شخصیت( در بیت زی1:23::6رزمجو، «)است.

 بشر موالنا را در میدان جنگ علیه نفس تشای  داده است:آرماني و آرمان
 گر تیغ و سپر خواهي نک تیغ و سپر باری        ای حمزه آهنگي وی رستم هر جنگي

 (6:5)همان:

« زادهرستم»به ج.م وجود مجازی ان.ان تشبیه شده است و « رخش»آن،  در بیت زیر تشبیه مضمر وجود دارد ده در
 ای قوی است ده باید به رام دردن وجود و نفس خود همت گمارد؛ نماد سالاي حقیقي و دارای اراده

 گر تو رستم زاده ای این رخشت آخر رام دو                 گر شوی تو رام خود رامت شود جمله جهان
 (613)همان:



 5/      ای در غزلیات شمساسطوره_ها و عناصر حماسیبررسی وتحلیل نمود عرفانی شخصیت 

هـای دل و نفـس   آید تا از م.یر دشـوار خـواهش  ای عرفاني ترسیم شده ده تنها از او برميبیت زیر رستم اسطوره در
 عبور درده و به سرمنزل مقصود برسد:

 ایجـز ده دل پـردلي رسـتم مـردانه                          ای هایل.ت راه دل و دي رسدبادیه
 (:65)همان:

 
 زال 1-2

در غزلیات شمس از زال نیز بارها نام برده شده است ده اديراً همراه رستم به دار رفتـه اسـت؛ البتـه در تمـامي            
ای به دار نرفته است و مراني مختلفي هون مرنای ایهامي پیرزن، زن و ... از آن ابیات زال به مرنای شخصیتي اسطوره
ها مرنای حقیقي خـود را  پردازیم ده زال در آن، صرفاً به تحلی  ابیاتي ميی دالمافاده شده است. برای پرهیز از اطاله

 ی عرفاني دارد:با صبغه -ایبرنوان شخصیتي حماسي واسطوره-
بیت زیر در مبح  رستم توضیح داده شد و مرنای مورد افاده از این بیت ایـن اسـت دـه جایگـاه رسـتم در ادبیـات       

 ای دیگر است:اسطوره عرفاني باالتر از زال یا هر شخصیت
 زاالن همه رستم جهادند                                          هون بوی عنایت تو باشد

 (13)همان:
 
 کیقباد 1-9

ی دیانیان است ده در آثار موالنا مارراً از او نـام بـرده شـده اسـت. البتـه گـاه بنـابر        قباد اولین شاه از سل.له دي      
ای در قباد نیز از او نام برده شده است. دیقباد تقریباً در ادير ابیات برنوان شخصـیتي اسـطوره   ضرورت وزني با عنوان

ی عرفان به دار رفته است. موالنا گاه دیقباد را بنده و فرمانبردار خود و اطرافیانش و از جملـه شـمس تبریـزی    حیطه
 داند:مي

بنده ست هو دیقبـاد                                                         با ما دل دیقباد بنده ست                               
 بي ما

 (21)همان: 

 آن قباد و سنجر و اساندر و خاقان ما                         ها شمس دینتا بشاید خدمت مخدوم جان
 (52)همان:

 ها تشبیه شده است:در بیت زیر شمس تبریزی به قباد جان
 صد هزاران جان قدسي هر دمش منقاد هی.ت             ها استدین تبریزی قباد جانالگر نه شمس

 (115)همان:

موالنا در بیت زیر شمس تبریزی را مورد خطاب قرار داده و مرتقد است ده او اگرهه در ظاهر درویش و صوفي بـه  
 دیقباد است:ای همچون های اسطورهرسد اما ارزش وجودی او فراتر از برخي شخصیتن ر مي

 ور هه ز هشم دوری در جان و سینه یادی      گر هه به زیر دلقي شاهي و دیقبادی
 (:65)همان:

ای ملي است قـرار داده  ای عرفاني است، در دنار دیقباد ده اسطورهموالنا، شمس تبریزی را ده از ن ر او اسطوره      
مر در تلفیق دو شخصیت رستم و امام علـي)ع( نیـز دیـده شـد و     و آن دو را دارای اشتراداتي دان.ته است؛ البته این ا

هـای مـذهبي و عرفـاني بـرای آفریـدن      های ملي ایران و نیز اسـطوره ی این است ده موالنا هم به اسطورهدهندهنشان
 بشری فرابشری توجهي همراه با احترام داشته است.

 ی ده ندیده هو تو عشق دگر دیقبادا                          شمس حق دین تویي مالک ملک وجود
 (13)همان:
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دیقباد تشبیه دـرده اسـت دـه تشـبیهي دلنشـین و       در بیت زیر مولوی در تشبیهي با زیرساخت عرفاني، عشق را به   
 های شخصیتي دیقباد، تشبیهي زیبا و بجاست:سرشار از مفهوم است و با توجه به صفات و ویژگي

 از سر ما دم مباد سایه این دیقباد                              ی.تعشق همایون پی.ت خطبه به نام و
 (115)همان:

نـژاد،  جـم «)دهـد اش را توضـیح مـي  هـای شخصـي و صـوفیانه   هـای مترـدد تجربـه   مولوی در مينوی با تميیـ  »      
-قصد آفرینش ضـرب در بیت زیر نیز هدف از ذدر اسم دیقباد، تميی  بوده است و در واقع شاعر ( 1:35::5بهرامیان،

 ای دیقباد داشته است ده در این زمینه موفق عم  درده است:المي   با استفاده از شخصیت اسطوره
 بي تـخـت و دـاله دیقبادم                                       بي ساقي و بي شراب م.تم

 (115)همان:
ای تلفیقي از اسـطوره و عرفـان اسـت و بارهـا     شود، رابطهدر اشرار مولوی دیده مي« جان»و « قباد»ای ده میان رابطه

ی های اسطورهدیدیم ده موالنا جان را در دنار دیقباد آورده و حتي به دیقباد تشبیه درده است و این امر یاي از جلوه
 دیقباد در عرفان موالناست ده در بیت زیر نیز مشهود است:

دـان قـبـاد صــف شـان                                                         ها بر بام تن صف صف زدند               جان
 آیدممي

 (615)همان:
رسـد  های قباد بیان شده است و این امر اگرهه در جهان واقع درست به ن ـر نمـي  در بیت زیر پوشیدن قبا از ویژگي

 ای عرفاني ترسیم درده است.قباپوش و اسطورهای قباد را درویشي اما مولوی با تخیّ  عرفاني خود شخصیت اسطوره
 هو شراب تو بنوشم هو شراب تو بجوشم                   هو قبای تو بپوشم ملام شاه قبادم

 (625)همان:

آورده اسـت و در برداشـتي   « قبیـ  روحانیـان  »ای ایـران را در  هـای اسـطوره  در بیت زیر موالنا برخي از شخصیت   
ی عرفـاني پیونـد داده   ی ملي را بـا اسـطوره  ای روحاني و مرنوی بخشیده و اسطورهها جلوهتتلفیقي، به این شخصی

 است:
 جز قباد و سنجر و داوو  یا بهرام دو                         در رداب اسپ عشقش از قبی  روحیان

 (612)همان:

ای همچـون قبـاد   اشـخا  اسـطوره  ی خدا باع  قدرتمندی مخاطب این بیت خداست و موالنا مرتقد است ده اراده
 ی طمع خواهند بود:ها بندهاست و اگر اراده و خواست او نباشد، این شخصیت

 دنيگاه قباد و شاه را بنده آز مي                               دهي گاه گدای راه را همت شاه مي
 (66:)همان:

ی مرشـد خـود و پیـر    عالي بخشیده و او را تا مرتبـه  ای دیقباد مقامي بزرگ وموالنا در بیت زیر به شخصیت اسطوره
 طریقت ارتقا داده است:
 من غالمم هو دیقباد تویي                                        من مرید توام مراد تویي

 (634)همان:
 
 سهراب 1-4
شخصـیتي ارجمنـد و دارای قـدرت    بار آورده شده است ده من ور موالنا از آن، نام سهراب در آثار موالنا فقط دو    

است ده البته در این بیت موالنا تات و تخت ممدوح خود را فراتر از گمان شخصیتي همچون سـهراب فـرک دـرده    
 ای سهراب نداده است:ی عرفاني و مرنوی به شخصیت اسطورهگونه جلوهاست و شاعر هیچ

 در گمان دیقباد و سنجر و سهراب دو                        تات و تختي داندرون داری نهان ای نیابخت



 7/      ای در غزلیات شمساسطوره_ها و عناصر حماسیبررسی وتحلیل نمود عرفانی شخصیت 

 (11:)غزلیات شمس:
 
 اسفندیار 1-5

بار در غزلیات مولوی آمده است و در این بیت اسفندیار م هر شجاعت و جنگاوری و در سلک نام اسفندیار تنها یک
 امام علي )ع( آورده شده است:

 در خیبر است بردن ده علي مرتضایي                                  به صف اندر آی تنها، ده سفندیار وقتي
 (6::)همان:

 
 ضحاک 1-1

شـود و بـه   حماسـي اسـت دـه شخصـیتي منفـي و اهریمنـي مح.ـوب مـي         –ای های اسطورهضحا، یاي از ههره
م هـر وجـود    نیز مشهور است. در آثار مولوی نیز این شخصیت با همان ویژگي خا  خود آمده است و« ماردوش»

 اهریمني و دیو است:
 این ز اعتماد خندان وز خوف آن مربس                       ضحا، بود عی.ي عبا  بود یحیي

 (613)همان:

 گرخوشي با این دو مارت خود برو ضحا، شو               هر دجا تو خشم دیدی دبر را در خشم جو

 (51:)همان:
 
 کیکاووس 1-7

ای نمـاد  ی اسطورهای را بیشتر با همان ههرهبزرگ دیاني است و موالنا این شخصیت اسطورهدیااوو  از پادشاهان 
-حشمت و بزرگي به دار برده است؛ ميالً در بیت زیر ده به دیااوو  سرشتي عرفاني بخشیده و در دنار نام صـالح 

ای ایـران  های اسـطوره لوی به شخصیتی موالدین زردوب، از او نیز نام برده است و این امر نشان از احترام و عالقه
 باستان است:

 ها هوشیاری ه.ت نی.تجز صالح الدین ز دل             ای دل جاسو  من در پیش دیااوو  من
 (35)همان:

 
 مانی 1-8

سـازی و مـاني نمـاد    بار در آثار موالنا تارار شده است. در ادبیات فارسي آذر م هر پیارتراشـي و بـت  اسم ماني یک
 ای اشاره درده است:ي و نگارگری است. در بیت زیر موالنا به این دو شخصیت اسطورهنقّاش

 ای دشته به پیش تو صد ماني و صد آزر                      اح.نت زهي نقشي دز عط.ه او جان شد
 (1:5)همان:

 
 کیخسرو 1-3

هـای یـک پادشـاه    است. او تمام ویژگـي هنین متون پهلوی، دیخ.رو نمادی از یک شاهنشاه آرماني در شاهنامه و هم
 ی پادشاهي و سلطنت است:قدرتمند را داراست. در آثار مولوی نیز دیخ.رو بیشتر نماد و اسطوره

 ده خا، اوت دیخ.رو بمیرد پیش او سنجر                 خواندز بابـا بشنو و برجه ده سلطانیت مي
 (153)همان:

 دیخ.رو و دیقباد باشیم                                           هون بنده بندگان عشقیم

 (:63)همان:
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 بي هتر و سنجق هر یاي دیخ.رو و سلطان شده          آن عق  و دل گم دردگان جان سوی دیوان بردگان

 (5::)همان:

عرفـاني بـودن شخصـیت    در ابیات زیر موالنا میان ماه و دیخ.رو ارتباطي خلق درده است و این امـر نشـان از نیمـه   
در روایات مذهبي زرتشتیان و دتاب اوستا از او بـه عنـوان   »ده دیخ.رو در متون اساطیری ایران باستان دارد؛ تا جایي

خیـزد، یـاد شـده    د.ي ده سوار بر سروش آسماني ده در آخرالزمـان رجرـت میانـد و بـه یـاری سوشـیانت برمـي       
 (211:1:51دوستخواه، :«)است.

ماهي همه دیخ.رو و شاهي                                            همه هون یوسف هـاهي ز تـو انـدر    همه ماهند نه 
 هه تاری
 (14:)همان:

 سفرها ماه دى خ.رو شود بى             دز سفرها ماه دیخ.رو شود

 (1:5)همان:
 
 ای مذهبی و عرفانیهای اسطورهشخصیت -2

 امام علی )ع( و القاب ایشان 2-1
ی فضای  اخالقـي  ای مذهبي در زمینههای بزرگ مذهبي است ده همواره برنوان اسطورهامام علي )ع( از شخصیت   

شود. نام امام علي )ع( در مينـوی ماـررًا آمـده اسـت امـا مولـوی در دیـوان        همچون عدالت و جوانمردی مطرح مي
مرتضي و نه بار وصـف شـیر خـدا و شـیر حـق را       غزلیات هفده بار نام علي )ع(، نه بار صفت حیدر، ههار بار لقب

ی این موارد دالم او توأم بـا تح.ـین و اعجـاب و    گوید. در همهآورده است. هندین بار نیز از ذوالفقار او سخن مي
دنـد  احترام است. ناته جالب توجه این است ده تقریبا در تمام این موارد، آنچه توجه موالنا را بـه خـود جلـب مـي    

و صاحب ذوالفقاری و شیرمردی و شجاعت علي )ع( است و این حـادي از نگـاه حماسـي موالنـا بـه       صفت درّاری
 ای از این ابیات هنین است:های دیني و مذهبي است. پارهبزرگترین پهلوان و قهرمان حماسه

 ی قناعت و مناعت طبع بودند:در بیت زیر صفت مناعت طبع علي)ع( ذدر شده است ده ایشان اسطوره
 تا سنانت هو علي در صف هیجا بزند                                         ارفا بهر سه نان دعوت جان را مگذارع 

 (:3)همان:
 رو پي شیر و شیر گیر ده علیي ومرتضي                            گرهه ني را تهي دنند، نگذارند بي نوا

 (611)همان:
ین بیت مورد تحلی  قرار گرفت؛ مولوی برای پرداختن شخصیتي ده عالوه بـر دارا  گونه ده در مبح  اسفندیار اهمان

ای ایـران  هـای اسـطوره  بودن نهایت قدرت تقوا و ایمان دارای بُردی فراان.اني نیز باشد، دست بـه دامـن شخصـیت   
ارای شخصـیتي  دند ده در عـین حماسـي بـودن، د   شود و با تلفیق این دو نیروی بزرگ، شخصیتي خلق ميباستان مي

 عرفاني نیز ه.ت:

 در خیبر است بردن ده علي مرتضایي                                    به صف اندر آی تنها، ده سفندیار وقتي
 (6::)همان:

 داقبال تو هون حیدر درار درآمد                               های جهان را ادنون بزند گردن غم

 (13)همان:
 شیر خدا و رستم دستانم آرزوست                              عناصر دلم گرفتزین همرهان س.ت 

 (5:)همان:
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ی قرار دادن اسم دو شخصیت حمزه و رستم در دنار یادیگر در بیت زیر مؤید ایـن ناتـه اسـت دـه مولـوی عالقـه      
 د:های بزرگ مذهبي و عرفاني دارای و حماسي با شخصیتهای اسطورهوافری به تلفیق شخصیت

 زنداسپر پیش او                   او هو حیدر گردن هشام و اربق مي رستم و حمزه فانده تیغ و
 (25)همان:

موالنا در بیت زیر با استمداد از صنرت غلو خود را در سلک شیر خدا قرار داده و مدعي اسـت دـه تنهـا شـیر خـدا      
 دند:جایگاه او را در، مي

 هر شیر قفار ما ندارد                               از شیر خدای پر  ما را
 (51)همان:

داند ده دل بـر آن  ی اسب و مردبي ميموالنا در بیت زیر دل سالک را به شیر خدا تشبیه درده است و نفس را بمنزله
 سوار است؛ مولوی در این بیت برداشتي عرفاني از شخصیت شیر خدا داشته است:

 هنان ده مردب شیر خدای شد دلدل                          تو فر  است دل تو شیر خدای.ت و نفس
 (653)همان:

 
 حمزه 2-2

شدن ح.ین بـن علـي، امـام سـوم      )پیش از دشته« سیدالشهداا»)شیر خدا( و « اسداهلل»عبدالمطلب ده به لقب بنحمزه
ر بین قبیله قـریش بـه قدرتمنـدی و شـاار     شیریان( نیز مرروف بود، عموی محمد )پیامبر اسالم( از اهالي با احترام د

سـپاه  « غزوه بـدر »حمزه اولین فرمانده ن امي اسالم بود و در نبردهای اولیه و من جمله نبرد مشهور .شیر مشهور بود
حماسي یـاد   -درد و بخاطر جایگاه واالیي ده در سپاه اسالم داشت، همواره شخصیتي مذهبي م.لمانان را رهبری مي

حمزه در آثار موالنا بارها تارار شده است و شخصیت او نماد شجاعت و جنگاوری است ده گـاه در  شده است. نام 
 دنار رستم به دار رفته است:
 زنداو هو حیدر گردن هشام و اربق مي                        اسپر پیش او رستم و حمزه فانده تیغ و

 (25)همان:
 جنگاوری و شجاعت به دار رفته است:ی در ابیات زیر شخصیت حمزه نماد و اسطوره

 در گلفشان نپوشد دس خویش را به جوشن                 تیر و سنان به حمزه هون گلفشان نماید
 (642)همان:

زان برون انداخت جوشن حمزه وقت دارزار                                         دز هـزاران حصـن و جوشـن روح را    
 تریجوشن

 (5::)همان:
 الوه بر ابیات فوق، مولوی در جاهای دیگری نیز از شخصیت حمزه برنوان نمادی برای شجاعت یاد درده است.ع
 
 ایموجودات افسانه 9
 کوه قاف 9-1
ای است ده مارراً در آثار مولوی مخصوصاً غزلیات شمس تارار شده است و در هـر بیـت   دوه قاف دوهي اف.انه   

ی دورترین نقطـه دنایه از ، آب حیاتی ماان هشمهبا توجه به موضوع و تناسب آن بیت در مراني مختلفي همچون 
تر در مراني عرفاني به دار رفته است ده در ادامه به توضـیح  جهان، مح  زندگي سیمرغ و مراني دیگر و از همه مهم

 پردازیم:ها ميآن

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA


 1931 بیرجند اسفند -فارسی  نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات/      11

در ابیات زیر دوه قاف بار مرنایي عرفاني به خود گرفته است و مولوی آن را برنوان نمادی برای مقامات و حاالت    
ی قرب و نزدیاي بـه  ی تشبیهي دوه قاف را به مرحلهگاهي نیز در یک اضافهم.یر سیرو سلو، و  الوصول درصرب

 خدا تربیر درده است:  
 به دوه قاف دي یابد مقام و جای جز عنقا                     زهي دلشاد مرغي دو مقامي یافت اندر عشق          

 (45)همان:
 ز آفتاب جدایي هو برف گشت فنا                              هه جای صبر ده گر دوه قاف بود این صبر

 (51)همان:
 توان درد ز قاف و الم ما ق  مي                                  تو قاف قندی و من الم لب تلخ

 (11)همان:
 به دوه قاف بپرید خوش هو عنقایید                            هو قاف قربت ما زاد و بود اص  شماست

 باز برآمد ز جان نرره و هیهای عشق                            باز از آن دوه قاف آمد عنقای عشق

 (:12)همان:
 زان ز ما جوش برآورد ده ما داریزیم                           موت دریای حقایق ده زند بر ده قاف

 (6:5)همان:
 بر ده قاف است دنون در پي عنقا دل من                    زار و مراف است دنون غرق مصاف است دنون

 (635)همان:
 دوه قاف نادر است و نادره عنقاست این                        این عجب خضری است ساقي گشته از آب حیات

 (651)همان:

 در هوای قاف قربت پر عنقا دوفته                              از شاار تو به بیشه جان شیران خون شده

 (611)همان:

 همایي و همایي و همایي                              به دوه قاف شمس الدین تبریز

 (61:)همان:

 بر قاف پریدن هما دیدی                              وآنگه ز هوا به سوی هو رفتي

 (12:)همان:
 تو بپر به قاف قربت ده شریفتر همایي                         تو ز خا، سر برآور ده درخت سربلندی          

 (13:)همان:
 ایوی عزلتي گرفته هو عنقا هگونه                ای دوه قاف صبر و ساینه هه صابری

 (615)همان:
 ده به گوید حدی  قاف عنقا                                      بگو باقي تو شمس الدین تبریز

 (42)همان:
 هما را جز همایي مصلحت نی.ت                               ای قاف قربي ای برادرهم

 (116)همان:
مـاه، نمـاد   »جـا دـه   در ابیات زیر مرشوق به قاف و عنقای دل تشبیه شده است. در مورد بیت اول بایـد گفـت، از آن  

  ورد رشک و ح.ادت اوست:(، مرشوق مولوی م151: 1:31)پورخالقي هترودی، « زنانگي و اص  تأنی  است.

 آمدی تا دل بری ای قاف و ای عنقای دل                       پری ای رشک ماه و مشتری گرد ما در مي

 (131)همان:
 گیرند:نماد مرشوق ده عاشقان از طریق آن مورد امتحان قرار مي
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 هشم بند است این عجب یا امتحان عاشقان                 در دفن پیچید بینید ای عزیزان دوه قاف
 (625)همان:

 
 هما 9-2

اش بر سر هر دس بیافتد به سرادت و  های ایراني جایگاه مهمي دارد و مرروف است ده سایه ی هما در اسطورهپرنده
در ادبیات ایران زمـین   ایاست. هما جایگاه برج.ته دامراني خواهد رسید به همین دلی  به مرغ سرادت مرروف شده 

در ادبیات »های ب.یاری از شاعران از هما به عنوان پرنده خوشبختي و سرادت یاد شده است. داشته است. در سروده
فرهنگ مرین( در آثار مولوی نیز نام همای بارهـا تاـرار   «)فارسي او را نماد فرّ و شاوه دانند و به شگون نیک گیرند.

 اصلي خود یرني مرغ سرادت و نیابختي آورده شده است. ميالً در ابیات زیر:شده است و در همان مرنای 
 در بیت زیر نماد حجاب و پوشش و مرموز بودن است:

 تر یا همااو بـي وفـاتـر یـا جهان او محتجب                 تر یا دهانتیرش عجبتر یا دمان هشمش تهي
 (111)همان:

ی او بـه  ای همای بنابر مقصود و من ور مولوی آورده شده اسـت و نشـان از عالقـه   ی اسطورهدر ابیات زیر نیز پرنده
هـای  ساز، توان.ته است به آرمانگیری از این عناصر اسطورهای ایران دارد و موالنا با بهرهمفاهیم و موجودات اسطوره

 ی عم  بپوشاند.ای جامهها و مفاهیم اسطورهی آفرینش شخصیتخود در زمینه

 ابیات زیر مولوی ابتدا دل را به همای و در بیت بردی به جان تشبیه درده است:در  
 خوار مرغ مرنا دان.ته شده ده نشان از اهمیت عق  و خرد و مرنا در ن ر موالنا دارد:در بیت زیر همای جیره

 هاایه آن مرغ گیرد فالناگهان بیضه شاافد مرغ مرني برپرد                                      تـا هـما از س
 (112)همان:

 دند:االعلي را شنیده و بلندپروازانه سیر ميدر بیت زیر ضمیر و باطن عارف به همای تشبیه شده است ده صفیر رب

 ربي االعلي شنید بانگ صفیری ز                               پرد همای ضمیرهنین بلند هرا مي
 (111)همان:

اعتبار مررفي شده و همای حقیقي، همان مرشوق الیزال، یرني ای در ن ر عاشقان حقیقي بياف.انهدر بیت زیر همای 
 خدا دان.ته شده است:

 ده او سرم.ت عشق آن همای نام ور باشد                  اش عاشقاگر عالم هما گیرد نجوید سایه
 (151)همان:

 الدین را به همای سرادت تشبیه درده است:، یرني صالحدر بیت زیر موالنا یاي از پیران و مرشدان بزرگ خود

 گ.ترد سایه دولت هو همایي برسد                            دوش در خواب بدیدم صالح الدین را
 (151)همان:

در ابیات زیر اراده و همت و دل پا، بهترین ابزار سیر و سلو، دان.ته شده و شاعر مرتقد است ده در هنین حـالتي  
تواند سرادت حقیقـي را بـرای خـود رقـم     ی سرادت همای ندارد و به خودی خود ميو عاشق نیازی به سایه عارف
 بزند:

 هزار سایه و ظ  هما هه سود دند                              در آن فلک ده شراعات آفتاب دل.ت
 ت غیر فنا هه سود دندز نور ظلم                              اش آن جا هو ظلمتي باشدهما و سایه

 (131)همان:
 ز جان تو می  به سوی هما تواني درد                         اگر تو جنس همایي و جنس زاغ نه ای

 نگـر ده در دل آن شاه جـا تواني درد                          همای سایه دولت هو شمس تبریزی.ت
 (151)همان:
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ی همـای بـه   دان.ته شده و موالنا خواسته است تا تربیری عرفـاني از آشـیانه   ی همایدر بیت زیر عشق النه و آشیانه
 دست دهد:

 النه تو عشـق بودسـت ای هـمـای الیزال                         عشق را محام بگیر و سادن این النه باش
 (115)همان:

 عرشي و آسماني تشبیه شده است:در ابیات زیر شمس تبریزی طي تلفیق اسطوره و عرفان توسط مولوی، به همای 

 ها تا عرش برپریده هر لح ه باز جان                          های عشقت ای خوش همای عرشي در سایه
 (63:)همان:

 ده هفت بحر بود پیش او یاي قطره                           همای عرش خداوند شمس تبریزی   

 (1::)همان:
ای تشریح و توصیف دـرده  شده توسط سالک راه حق را با استمداد از مفاهیم اسطورهدر ابیات زیر مولوی راه پیموده 

 است و عرفان را با اسطوره پیوند داده است:

 بـرقـاف پـریـدن هـمـا دیدی                        وآنگه ز هوا به سوی هو رفتي
 دا دیدیاز دیف و هگونگي ج                        پـرواز هـمـای دـبـریـایي را

 (614)همان:
 در بیت زیر همای به یاي از مقامات نهایي سیرو سلو، یرني فنا و بیخودی تشبیه شده استَ:

 تا بیفتد بر همه سایه همایُ بیخودی              آفتاب لطف حق بر عاشقان تابنده باد
 (613)همان:

 ط دان.ته شده است:ی مبار، هما به طلرت خورشید شمس تبریزی منودر بیت زیر تأثیر سایه

 های همایيیمن نیاید ز سایه                                    طلرت خورشید تو اگر ننماید
 (14:)همان:

در بیت زیر دل به همای تشبیه شده و به یاي از موجودات اساطیری دیگری به نام پـری هـم اشـاره شـده اسـت؛         
این وایه در لغـت فارسـي   » غزلیات موالنا جالل الدین مولوی است.های پر ب.امد مجموعه ی پری از جمله وایهوایه

رود. غیر از آن در ادب فارسي پری رمز جان و روح آدمي است، دـه   به مرنای فرشته، جن، همزاد و زیبا رو باار مي
بـه  های متردد در مينوی حـال شـخف فـاني را    فرشته خوست و ویژگي آن نیاوداری و خوبي است. موالنا با تميی 

گوید به ظاهر فر  و گفـت  دند و ميدند ده از خود اختیاری ندارد و آنچه ميای تشبیه ميحال مجنون با پری گرفته
 (6:1:35ح.یني،.«)اوست و در حقیقت فر  و گفت آن پری است ده بر وجود او غلبه درده است

 نه آدمي نه پری تو را د.ي نشناسد                          دال همای وصالي بپر هرا نپری
 (65:)همان:

 
 عنقا 9-9

و « مـرغ بـودن  »اسـت. وجـه مشـتر، سـیمرغ و عنقـا      « ی گـردن دراز دارنـده »و به مرنای « عنق»ی عنقا از ریشه»   
هـای گفتـه    ی ایرانـي. شـباهت  ی عربي است و سیمرغ یک اسطورهاست. در واقع عنقا یک اسطوره« ای بودن اف.انه»

ای گاهي بـه هـم مشـتبه شـوند، حـال آن دـه        شاعران و نوی.ندگان این دو مرغ اسطوره شده باع  شده ده در ذهن
 (25:1:32آموزگار، «)درحقیقت دو خاستگاه متفاوت دارند.

 آوریم:داشته است، مي ای عنقا اشارهی اسطورهها به پرندهدر زیر ابیاتي را ده موالنا در آن
ای بیش نی.ـت و ناگفتـه   د ده عنقا در برابر بلب  این همن، غالم و بندهپردازموالنا در بیت زیر به توصیف همني مي

 پیداست ده من ور از همن در این بیت، همنزار عشق الهي است:
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 ده ه.ت بلب  او را غالم عنقایي                               بیامدیم دگربار سوی آن همني
 (632)همان:

و فرّ است و به همین خاطر در مقاب  مگس و پشه و صـروه  دـه نمـاد     عنقا نیز همانند همای، مرغ سرادت و شاوه
انـد. موالنـا   اعتباری و دوهاي است، داربرد دارد و شاعران از این مضمون در اشرار خود سود ج.تهارزشي و بيبي

اشـته اسـت دـه در    نیز در ابیات زیر عنقا را در برابر مگس و پشه به دار برده است و گاه تربیری عرفاني از این امر د
 شود:ها اشاره ميزیر به آن

 بي رحمت او صروه زین دام دجاخ.تي           دامي ده در او عنقا بي پر شود و بي پا
 (653)همان:

 گر داسه نگزیدی مگس در حین مگس عنقاستي     بنش.ته حس نفس خس نزدیک داسه هون مگس

 (11:)همان:
 عرفاني و سایر مراني در اشرار مولوی شده است:ی عنقا نیز مضموني برای ترابیر سایه

 دل به غربت برگرفته عادترنقاییي                ای عنقای آن خورشید لطفدر هوای سایه
 (615)همان:

 پـنـاه سـایـه عـنـقـاشنـبـود                                   وجودی ده نرست از سایه خوش

 (111)همان:
 ای ده سایه عنقامبارد.تدان.ته                               ورتر مانیک لح ه سایه از سر ما د

 (:11)همان:
سازی سود ج.ته است؛ یاي هدهـد و دیگـری   ای ملي و مذهبي برای مضموندر بیت زیر مولوی از دو مرغ اسطوره

 عنقا:

 پیش عنقاآمده هون هدهد پیغامبری از                       شاد آمدی شاد آمدی جادو و استاد آمدی
 (11:)همان:

در بیت زیر موالنا ج.م خود را به دبوتر و روح خود را به عنقا تشبیه درده است ده تشبیه در جهت تلفیق عرفـان و  
 اسطوره است:

 از آن سپس پر عنقای روح بگشایم                             دبوترم هو شود صید هنگ باز اج 
 (:1:)همان:

های اساطیری و حماسي تشبیه درده است و از این طریـق، واالتـرین مقـام    بریزی را به شخصیتموالنا بارها شمس ت
ای پیوند داده است. در ابیات زیر شمس تبریزی بـه عنقـایي   بیني خود را با عناصر اسطورهعرفاني در اندیشه و جهان

 نشان تشبیه شده است.بي

 یک هند بود اندر بشر شد همچو عنقا بي نشان           شه شمس تبریزی مگر هون بازآید از سفر
 (63:)همان:

 ده او شم.ی.ت ني شرقي و ني غربي و ني درجا           زهـي عنـقـای ربـانـي شـهنشـه شمس تبریزی

 (15)همان:
ای قاو  شده اسـت و مرتقـد   در بیت زیر مولوی ابتدا دلش را به دبوتری تشبیه درده و به آن ارزش مرنوی و اسطوره

 توانند حقیقت را در، دنند:است ده حتي موجودات اساطیری همچون همای و عنقا نیز مي

 هه همای ماند و عنقا ده برابرمني امد                         هو پي دبوتر دل به هوا شدم هو بازان
 (116)همان:
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منقـار تشـبیه   عنقای خـوش  در تشبیهي مضمر به در بیت زیر مولوی جبروی  را ده شخصیتي روحاني و مذهبي است،
 درده است:  

 این دام و دانه دي دشد عنقای خوش منقاررا                جبری  با لطف و رشد عج  سمین را هون هشد
 (34)همان:

ای هدهد و عنقا، به تربیری عرفاني رسیده و هدهد را نماد ج.م و عنقـا  در بیت زیر مولوی با تلفیق دو مرغ اسطوره
 رده است:را نماد جان آو

 حس هو دفى دید و دل دریاش دید               ج.م هدهد دید و جان عنقاش دید
 (113)همان:

ای عنقا نماد پوشیدگي و مرموزی و شهرت آورده شده است و موالنـا در ایـن بیـت مرتقـد     در بیت زیر مرغ اسطوره
 شود:است ده هر دس از دنیا و اهالي آن فاصله بگیرد، مانند عنقا مشهور مي

 همچو عنقا در جهان مشهورشد        هون ز هشم خویش و خلقان دور شد
 (1:5)همان:

 
 سیمرغ 9-4

-مرغي است ایزدی ده بردوه البرز آشیان دارد و زال را با بچگـان خـویش مـي    آید، سیمرغ هنان ده از شاهنامه برمي

آورد تا هنگام درماندگي وی را به با خود ميگردد، پری از سیمرغ پرورد. هنگامي هم ده زال به آغوش خانواده برمي
گشاید: یک بـار  ی زال ميشود و هر بار گرهي از دار فروب.تهیاری طلبد. دو بار دیگر در شاهنامه، سیمرغ حاضر مي

 هنگام زادن رستم از مادر و بار دیگر در نبرد رستم با اسفندیار.  
دارد و مارراً نام آن در آثار مولوی تارار شده است. ابیاتي دـه در   سیمرغ در آثار مولوی نیز جایگاه و مقام واالیي   
ای شده اسـت، در  اسطوره -ی آفرینش مضموني عرفانيها نامي از سیمرغ برده شده یا شخصیت سیمرغ خمیرمایهآن

 شود.زیر آورده مي
ده شده و سـیمرغ دـه مرغـي    توان پي برد ده شمع مرادل قاف و جان مرادل سیمرغ آوردر بیت زیر با دمي دقت مي

 ی عرفاني به خود گرفته است:ای است، صبغهاف.انه
 شمع تویي جان هو پروانه را                              قاف تویي م.ان سیمرغ را

 (:1)همان:

 ای عرفاني آورده شده است:ای در دنار دو شخصیت مرروف و اسطورهدر بیت زیر دو موجود و عنصر اسطوره

 دام شبلي و بوالح.ن گردد                                  هوای ما ز قاف آیدسیمرغ 
 (142)همان:

توانـد در مقابـ  عشـق عرفـاني     ای و قدرتمند سـیمرغ نیـز نمـي   در بیت زیر موالنا مرتقد است ده حتي مرغ اسطوره
 مقاومت دند و در دام آن گرفتار شدني است:

 هـو دام عـشـق ببـیـند فـتـد دگـرنـپـرد                   به دوه قاف اگر هه ده خوش پرد سیمرغ
 (1:4)همان:

ی ای در زمینـه در ابیات زیر موالنا شمس تبریزی را به سیمرغ تشبیه درده است و بـه شـمس شخصـیتي اسـطوره       
 عرفان بخشیده است:

 ر روضه و یابد هزارپربیند هزا                                     سیمرغ جان و مفخر تبریز شمس دین
 (:15)همان:

 آن را بیندیش ای فالن باشد ده با ماخودني                مانند تیری از دمان بجهد ز تن سیمرغ جان

 (651)همان:



 15/      ای در غزلیات شمساسطوره_ها و عناصر حماسیبررسی وتحلیل نمود عرفانی شخصیت 

 مرغ دلم ز سینه پریدن گرفت باز                               سیمرغ دوه قاف رسیدن گرفت باز

 (152)همان:

 آن پر ه.ت بردن وز عشق بال و پردن                       شمس تبریز      سیمرغ قاف خیزد در عشق 

 (625)همان:
 بازگرد و جمله مرغان راماش                                     هون تو سیمرغي به قاف ذوالجالل

 (123)همان:
 حاجت دز ددامین م.انياز تو پرسیدن هه                           مه رخا سیمرغ جاني منزل تو دوه قاف

 (14:)همان:
 ده نی.ت موضع سیمرغ عشق جز ده قاف                  گنجم بجز به عشق تو جایي دگر نمي

 (141)همان:
 گردم داني ده بو بردم ده بر گلزار مي نمي                  پرمداني ده سیمرغم ده گرد قاف مينمي

 (635)همان:
ای در عرفـان یرنـي منصـور حلّـات را بـه      ابیاتي است ده موالنا در آن، شخصیت اسـطوره بیت زیر یاي از زیباترین 

 ای به داستان زندگي حلّات داده است:ای اسطورهسیمرغ تشبیه درده است و جلوه

 ب.وزد پر و بال او اگر یک پرزند آن سو                       ب.ي سیمرغ رباني ده ت.بیحش اناالحق شد
 (65:)همان:

ی قرب الهي ده تشبیه بـه  النا در بیت زیر در یک تربیر و تف.یر عرفاني از اسطوره، سالک طریق عشق را به مرحلهمو
 قاف شده، فراخوانده و وجود سالک را به سیمرغ و عنقا تشبیه درده است:

 یيبه سوی قاف قربت پر ده سیمرغي وعنقا                 گنجدوگر پرواز عشق تو در این عالم نمي
 (12:)همان:

 داند:ها را حتي با سیمرغ و دیمیا قاب  تطبیق و تشبیه نميموالنا در بیت زیر به توصیف مقام قلندران پرداخته و آن

 وصف قلندرست و قلندر از بری                               سیمرغ و دیمیا و مقـام قـلندری
 (635)همان:

هـای  دنار سلیمان )ع( به دار رفته است؛ در ادبیات فارسي بارها شخصیت ای سیمرغ دردر بیت زیر موجود اسطوره  
هـا و  تجلي فراوان داسـتان »اند و اند و در دنار یادیگر به دار رفتهعرفاني و حماسي دارای وجوه مشتر، دان.ته شده

 (  111:1:21حقي، یا«)های مشتر، میان حماسه و عرفان پدید آورده است.ی دتب عرفاني، زمینهمفاهیم در پهنه

 دـه آفـت نـ ر جـان صـدسـلـیماني                          هه ترجمان ده دنون بس بلند سیمرغي

 (64:)همان:
 

 گیرینتیجه

رسیم ده برخالف ادعای برخـي از  ساز در آثار موالنا به این نتیجه ميبا تحلی  و بررسي برخي از عناصر اسطوره     
ها و موجودات اساطیری ایران اغلب بـا احتـرام برخـورد دـرده و بارهـا از ایـن       اساطیر و شخصیتمنتقدان، موالنا با 

گونه ده در حین بررسي ابیات بارها اشـاره شـد، ان.ـان    عناصر برای آفریدن مضامین عرفاني سود ج.ته است. همان
های بزرگ عرفـاني و  دنار شخصیتای و عرفاني است و او در های اسطورهدام  و آرماني موالنا تلفیقي از شخصیت

هـای بـزرگ اسـاطیری ایـران     الـدین زردـوب، از شخصـیت   مذهبي همچون امام )ع(، حمزه، شمس تبریزی و صالح
ای بارز از عالقـه و احتـرام موالنـا بـه عناصـر      همچون رستم و دیااوو  و دیخ.رو نام برده است و این خود نشانه

موالنا متناسب با مقاصد مـورد ن ـر خـود در    در دنار اساطیر ملي ایران باستان،  ای ایراني دارد. از سوی دیگر،اسطوره
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اثارش به درّات از اساطیر مختلف دیني و حماسي نیز بهره برده است و به طور دلي، اساطیر ملي و عرفاني و مذهبي 
ای راً از موجـودات اسـطوره  ای، موالنـا ماـر  های اسطورهدر آثار موالنا تجلي بارز و آشااری دارد. در دنار شخصیت

دیگر همچون همای، سیمرغ، عنقا و سایر موجودات اساطیری دیگر نیز استفاده دـرده اسـت. در میـان آثـار مولـوی،      
ی ی حماسـه عرفـاني دارد و برخـي آن را بهتـرین نمونـه     -غزلیات شمس بیشترین وجوه اشترا، را با متون حماسي

 اند.عرفان حماسي دان.ته
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