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Abstract
The issue of existence and proof of coherence in Ferdowsi's Shahnameh is
the main issue of this research. In fact, Ferdowsi's use of authentic modes of
expression, which is consistent with his epic genre and theme, is to such an
extent that it disrupts the dualism of structuralist myth-poetry. This is one of
the unifying theories of the philosophy of modern art, namely: the
philosophy of art by Croce, in fundamental elements such as: "intuitionexpression", "art identity". - Language, "the inseparability of pure and fine
expression" or the principle of "genuine way of expression", as well as in his
definition of "art" as "the manifestation of matter in the form" are also well
represented. Therefore, based on the most important elements mentioned in
the philosophy of art of Croce, the present study comparatively analyzes the
artistic unity in Ferdowsi's Shahnameh by concluding with an analyticaldescriptive approach and concludes that: Ferdowsi's Shahnameh, in addition
to its various forms of textual and structural cohesion, also enjoys artistic
and aesthetic cohesion, which, in comparison with other epic poems before
and after it, has the greatest degree of compatibility of affect and meaning.
(Subject) with its construction and face. This adaptation or appropriateness
in the Shahnameh has been clearly exaggerated in the literary ways of
exaggeration, contradiction, and metaphor.

Keywords: Ferdowsi's Shahnameh, Artistic Unity, Affection (meaning),
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چکیده
مسئلۀ انسجام در شاهنامۀ فردوسی ،مسئلۀ اصلی این پژوهش است .در حقیقتت ،بهترهیتابی فردوستی از
شیوههای بیان اصیل متناسب با ژانر و درونمایۀ حماسه تا حدی استت کته یتویی تقابتل دویانتۀ شعرتت
اسطورۀ ساختاریرایان را برهم زدهاست .این شیوه در یکی از نظریههای وحدتنگتر فلستفۀ هنتر متدرن،
یعنی فلسفۀ هنر بندتو کروچه ،در مؤلفههای بنیادینی همچون «اینهمانیِ شهودت بیان»« ،جداییناپتذیری
بیان عاری و آراسته» یا اصل «شیوۀ بیان اصیل» و نیز در تعریف وی از «هنر» بهعنتوان «تجلتی متاده در
صورت» نیز بهخوبی نمایان است .بنابراین ،پژوهش حاضر با تکیه بر مهتمتترین مؤلفتههتای نتامررده در
فلسفۀ هنر کروچه ،بهیونهای تطریقی و با رویکتردی تحلیلتیت توصتیفی ،بته تحلیتل وحتدت هنتری در
شاهنامۀ فردوسی پرداختهاست و به این نتیجه رسیده که شاهنامۀ فردوسی ،عالوه بر یونههتای مختلتف
انسجام متنی و ساختاری ،از انسجامی هنری و زیراشناختی نیز بهرهمند است که آن را در قیاس با دیگتر
حماسههای منظوم پیش و پس از خود ،از بیشترین حد سازیاری صتورت بتا معنتا (درونمایته) برختوردار
کردهاست .این سازیاری یا تناسب در شاهنامه ،در شیوههای ادبی اغراق ،تضاد و نماد (کالننماد) در حتد
کالن هنری ،بهروشنی رخ نمودهاست.
واژههای کلیدی :شاهنامۀ فردوسی ،وحدت هنری ،عاطفه (معنا) ،صورت ،فلسفۀ هنر کروچه.

 .9مقدمه
وجود یا عدم انسجام در شاهنامۀ فردوسی ،مسئلۀ اصتلی ایتن پتژوهش استت .برختی از
دیدیاههتا در ایتن زمینته ،همچتون دیتدیاه تئتودور بارتولتد (ر.ک؛ بارتولتد،)93-99 :9919 ،
هاینریش هانزن (ر.ک؛ هانزن )9-2 :9971 ،و هگل ( ،)Hegel, 1975: 2/1097-1098قائل به
وجود یسستگیهای روایی ،بافتی و ساختاری و عدم انسجام در داستانهای شاهنامه و در

 .9رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

moharami@uma.ac.ir
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مقابل ،محققان دیگر همچون مالمیر (ر.ک؛ مالمیر29 :9939 ،ت ،)91حمیتدیان (ر.ک؛ حمیتدیان،

 )911-919 :9972و دوستخواه (ر.ک؛ دوستخواه19 :9931 ،ت ،)70هر یک بته دلیتل یتا دییلتی
خاص ،معتقدند شاهنامۀ فردوسی برخالف یسستهنمایی روساختی ،از ستاختاری منستجم
برخوردار است.
از پژوهشهای پیشین چنین برمیآید که تاکنون به مسئلۀ انستجام ،اغلتب بته مثابتۀ
عنصر بنیادین زبانشناسی متن و یا بتا نگرشتی ستاختاریرایانه نگریستته شتدهاستت؛ در
نگرشهای زبانشناختی نقشیرا ،انسجام ،مفهومی معنایی است کته بته روابتع معنتایی
موجود در متن میپتردازد (ر.ک؛ هالیتدی و حستن .)1 :9999 ،ستاختاریرایی هتم معمتویا بتا
جستجوی ژرفساختهایی که در ییههای زیرین ابعاد ظاهری نظامهای نشتانهای قترار
دارند (ر.ک؛ چندلر ،)91 :9937 ،ساختار منسجم یک اثر و همسانی روساخت آن را با کتارکرد
بنیان اساطیری آن نشان میدهد .اما رویکرد هنری یا زیراشناختی به انسجام یتا «وحتدت
هنری» که در برخی از جدیدترین و شاخصترین نظریههای فلسفۀ هنتر دیتده متیشتود،
رهیافتی است که تاکنون در تطریق با مؤلفههای ویژۀ متون کهن بررسی نشدهاست.
یکی از این نظریهها ،نظریۀ اینهمانی هنرت زبان یا شهودت بیان بندتو کروچته استت.
اینهمانی شعرت اسطوره در شاهنامه ،مستئلهای استت کته ایتن پتژوهش بتا نشتاندادن
هماهنگی نقش صورتهای ادبیت بالغی متناسب با معنتا و نتوا ادبتی حماسته ،درصتدد
اثرات آن است تا بدینترتیب ،با تطریق اینهمانی شعرت اسطوره در شاهنامه با اینهمتانی
هنرت زبان در فلسفۀ هنر کروچه ،با رویکردی تحلیلیت توصیفی ،به تحلیل وحدت هنتری
در این حماسۀ بزرگ بپردازد و بدینیونه بته هنربتودیی شتاهنامه براستاس مؤلفتههتای
بنیادین فلسفۀ هنر کروچه ،یعنی «عاطفه» و مسئلۀ «این همانی شهودت بیتان» برستد و بتا
رویکردی نوین و نظاممند ،ماندیاری و جهانیبودن ارزش هنری آن را نشان دهد.
 .2پرسش پژوهش
اینهمانی شعرت اسطوره در شاهنامۀ فردوستی ،چگونته و در کتدام شتگردهای ادبتی ،در
راستای اثرات وحدت هنری این حماسۀ اساطیری ،بتر مؤلفتههتای بنیتادین فلستفۀ هنتر
کروچه ،یعنی «عاطفه» و مسئلۀ «اینهمانی شهودت بیان» قابل تطریق است؟
 .9پیشینۀ پژوهش
در بیان مسئله ،به برخی از پیشینههای پژوهشی مدعی وجود یا نرودِ انسجام در شتاهنامۀ
فردوسی اشاره شد .اما با توجه به موضوا پژوهش حاضر ،ذکر پیشینههای تحلیل تقابل یا
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تناسب صورت /معنا نیز ضروری مینماید .در جهان اسالم ،بهویژه دربارۀ بالغت ،برخی به
اهمیت لفظ و برخی دیگر به اهمیتت معنتا معتقتد بودنتد .عرتدالقاهر جرجتانی بته التزام
هماهنگی صورت و معنا معتقد بود .جرجانی «نظریۀ نظم» را درست در مقام تعتادل آن دو
دیدیاه بنا نهاد و علم معانی را براساس همین نظریه استنراط کرد .نظریتۀ نظتم جرجتانی
میتواند از قدیم ترین و مؤثرترین رویکردها در نقد و تکتوین آثتار ادبتی محستود شتود.
شفیعیکدکنی براساس این نظریه به تریین و تحلیل بیان شاعرانۀ فردوسی در سازیاری با
موضوا حماسه پرداختهاست .وی براساس سنجش شاهنامۀ فردوسی با حماسههای پتیش
و پس از آن ،مثالا یشتاسپنامۀ دقیقی و یرشاستبنامتۀ استدی ،معتقتد استت شتاهنامه
بهسرب توجته فردوستی بته حالتت ترکیرتی و زمینتۀ کلتی تصتویرها ،یعنتی همتاهنگی
صورتهای خیال با یکدیگر و تناسب با درونمایه و فضای شعر ،از بیشترین ارزش شعری
و هنری برخوردار است (ر.ک؛ شفیعی کدکنی170 :9939 ،ت  .)199مرتضتوی معتقتد استت کته
«تضادهای کلی و غیرقابل اغماض در شاهنامه بزریترین قرینة پیتروی بتیچتونوچترای
فردوسی از منابع و اسناد و وفاداری و امانت او در نقل روایتات استت» (مرتضتوی.)9 :9972،
ورز ( )9939براساس مرانی زیراشناختی سخن ،به بررسی مسئلۀ «وحدت و ترکیب» عناصتر
در اثر هنری بهصورت عام پرداختتهاستت و از مرتانی فلستفۀ هنتر کروچته نیتز استتفاده
کردهاست .مالمیر با اشاره به بنیانهای آیینی و اندیشگانی تناقضها نشتان متیدهتد کته
ساختار شاهنامه در عین تعدد و یستردیی منابع ،دارای طرحتی منستجم و کلیتتی یگانته
است (مالمیر.)229 :9937،
 .1مرانی نظری
1ت .9فلسفۀ هنر کروچه

آراء و نظریههای فیلسوفان دربارۀ هنتر و زیرتایی را متیتتوان در سته نظریتۀ بازنمتایی،
فرانمایی و شکلیرایی یا فرمالیسم دستتهبنتدی کترد .نظریتۀ بازنمتایی ،هنتر را تقلیتد و
محاکات عالم خارج میداند ،نظریۀ فرانمایی ،اثر هنری را برآمده از عواطتف و احساستات
هنرمند و بازتاد روحیۀ او تلقی میکند و نظریۀ شکلیرایی یا فرمالیسم ،هنر را مرتنی بتر
چارچودها ،قالبها و ویژییهای ساختاری اثر میداند (ر.ک؛ کارول .)9992 ،کروچه دربتارۀ
مسئلۀ «زیرایی» بر این باور است که زیرایی همان «شهود» یتا مکاشتفه و داشتتن تصتویر
درونی از یک پدیدۀ حسی یا ذهنی است و چیزی که خاصیت بههمپیوستگی و وحدت بته
شهود می بخشد« ،عاطفه» است .بنابراین ،بیان هنری که با ابزار هنتری تحقتق متی یابتد،
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تجلیبخش آن عاطفه و شور درونی است که هنرمند را به سوی خلق اثر هنری میکشاند.
از این رو ،می توان یفت کروچه زیرایی هنتری را تنهتا معطتوف بته ستاختار اثتر هنتری
نمیداند ،بلکه آن را تجلی ماده و معنا در شکل و صورت اثر تعریف میکند و اساساا درجۀ
ارزشمندی هنر را در میزان توفیق فرد صاحب اثر (شاعر) ،در برقتراری یگتانگی و تناستب
صورتت معنا میداند .باور کروچه به اینهمانی شهودت بیان تا جایی پیش میرود کته بته
مسئلۀ این همانی هنرت زبان منجر میشود .باور کروچه به ایتن اتحتاد و یگتانگی در اثتر
هنری ،از طرفی در توجه او به مفهوم ،خاصیت و کارکرد «رمز» و از طرف دیگر ،در اهمیت
«شیوۀ بیان اصیل» او رخ مینماید (ر.ک؛ کروچه 79 :9999 ،و  .)200بهطورکلی ،هنرمندان بته
کمک اصولی وحدتبخش و سازماندهنده بته اثتر ختویش فترم متیبخشتند؛ یعنتی بتا
بهکارییری هماهنگی ،تنوا ،توازن ،تناسب و چیریی عناصری بر عناصر دیگر ،فضتایی را
ایجاد میکنند که در حقیقت ،نمودی از وحدت اثر هنری است (ر.ک؛ ضیمران.)199 :9999 ،
کروچه پس از آنکه هنر را «شهود» مینامد ،شرطی اساسی را برای شهود حقیقتاا هنری
ارائه میدهد و آن این است که «یک اصل حیاتی به آن روح بخشیده ،با آن بهکلی یکتی
شده باشد» .کروچه ،این اصل حیاتی را «عاطفه» مینامد .در واقع ،اصل «وحدت صتورت ت
معنا» در یک اثر هنری راستین ،بازبستۀ عاطفۀ غالب بر اثر است؛ زیرا «چیزی که خاصیت
بههمپیوستگی و وحدت به شهود میبخشد ،همانا عاطفه است» و عاطفه یک و فقع «یک
حالت روحی» است که صورتی خیالی به خود یرفته است ،تا اثری زنده و یگانته و استتوار
پدید آورد (ر.ک؛ کروچه79 :9999 ،ت .)39بهنظرمیرسد آنچه کروچه با نام «عاطفه» از آن یتاد
میکند ،مفهومی یکوجهی نیست ،بلکه چیزی است که در تلقی قدما ،از عهتد ارستطو و
شاید هم پیش از او« ،موضوا» ،یا «زمینه» یا «اندیشۀ حاکم» بر سراسر متتن بتودهاستت و
بعدها توماچفسکی ،یکی از صورتگرایان روس ،بته آن عنتوان «مایگتان» داد .در نظتر او،
مایگان چیزی است که یک اثر را انسجام میبخشد؛ یعنی در سراسر متن یسترش مییابد
تا نقش وحدتبخشی خود را ایفا کند .بنابراین« ،از منظر جمالشناسی ،هم یزینش مایگان
و هم یسترش مایگان در سراسر متن دارای کمال اهمیت است» .ارزش زیرتاییشتناختی
مایگان و همترازی این مقوله با عاطفته در فلستفۀ زیراشناستی کروچته ،زمتانی آشتکارتر
مییردد که بدانیم اهمیت کار توماچفسکی و دیگران نه در طرح مسئلۀ مایگان ،بلکته در
تردیل آن به یک امر صوری و ساختاری است؛ زیترا پتیش از آنهتا ،ناقتدان و اهتل ادد
همواره مایگان را در تقابل با ساخت و صورت قرار متیدادنتد (ر.ک؛ شتفیعی کتدکنی:9999 ،
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 ،)202-993درحالیکه آنها همچون کروچه کته عاطفته را تنهتا در دل تصتویری خیتالی
دارای اعترار هنری میداند ،ارزش یزینش مایگان مناسب را در اثر هنتری تنهتا بازبستتۀ
بخشیدن ساخت و صورتی هماهنگ و متناسب با آن میدانند .در حقیقت ،باور کروچه بته
این همانیِ شهود ت بیان ،خود ،سرب طرح مسئلۀ این همانی زبان و هنر شد .اما سرانجام ،او
نظر خود را در طرح مفهوم تازه ای با عنوان «شهود شاعرانه» و «بیان شاعرانه» تعدیل کرد
(ر.ک؛ احمدی219 :9937 ،ت.)212

ایرچه برخی بدون کمترین استدیل و توجه دقیق به آرای زیراییشناسی کروچته ،آن
را در شمار نظریات معنامحور کالسیک و کروچه را یکی از فیلسوفان معنامحور دانستهانتد
که زبان را وسیلهای برای انتقال معنا میداند .از نظر ما ،ایر بتوان مترز بتین نظریتههتای
جدید و بوطیقاهای کالسیک را در مستئلۀ معنتی جستتجو کترد ،اویا دیتدیاه کروچته را
میتوان مرز بین بوطیقاهای جدید و قدیم تلقی کرد و براساس تعریف کروچته ،از هنتر و
شرح جنرههای یونایون این تعریف در کتاد کلیات زیراییشناسی او ،بهسادیی متیتتوان
دریافت که وی اصل یگانگی صورت و معنا را مهمترین ویژیی هر اثر هنری متیدانتد و
هریز یکی را بر دیگری ترجیح نمیدهد ،تا بتوان یفت او زبان را خدمتگزار معنا و وستیلۀ
انتقال آن میداند .اساساا این سخن کروچه که «معنا مثل تکهقندی که در ظرف آد حتل
میشود ،در رمتز یتا نمتودار حتل متییتردد» (کروچته ،)79 :9999 ،یتویی تعریتری از بتاور
فرمالیستها مرنی بر «نهفتگی معنا در فرم اثر هنری» است (ضیمران .)11 :9999 ،ثانیتاا ایتر
منظتتور چنتتین نظرهتتایی از «معنتتا» ،تتتکمعنتتایی ناشتتی از برقتتراری متتنش ستتاده و
غیرزیراییشناختی دیلتی نشانهها ،یعنی یذر ثابت و اجراری دال به مدلول باشد ،بتاز هتم
دیدیاه کروچه دربارۀ معنا در این ساحت نمیینجد؛ زیرا جایی که کروچه هنر را «شتهود»
مینامد ،در حقیقت ،به بنیان ناآیاهانۀ آفرینش هنری و در نتیجه ،انکتار معنتای قطعتی و
نهایی در هنر اشاره میکند .از نظر او ،بنیان این تعریف که بازتاد «ادراک به وسیلۀ رمز و
عالمت» (کروچه )79 :9999،است ،بر عهدۀ یکی از ابهامآمیزترین شگردهای هنریت شعری،
یعنی «نماد» است که با بخش عظیمی از ماهیت ختود ،بتهتنهتایی بترای ابطتال دیتدیاه
تکمعنایی دربارۀ نظریۀ کروچه کافی استت؛ چراکته «نمتاد» عتالوه بتر معنتای آشتکار و
مستقیم خود ،جنرۀ ناخودآیاه و وسیعتری نیز دارد که هریز تعریف یتا توضتیحی دقیتق و
جامع از آن ارائه نشدهاست .بنابراین ،مهمترین ویژیی نمتاد کته ابهتام و ناشتناختگی آن
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است ،مانع آن میشود که بتوان مدلول معین و مشخصی برای آن تعریتف و تعیتین کترد
(ر.ک؛ پورنامداریان.)9 :9911 ،

مسئلۀ این همانی شهود ت بیان که در فلسفۀ زیراشناسی کروچه در نهایت ،به این همانی
هنرت زبان منجر شد ،تاکنون با نقدهای تخصصی و غیرتخصصی بسیاری مواجه بودهاست،
اما بهنظرمی رسد نکته ای که در بیشتر این نقدها نادیده یرفته شده ،پیوند روشنی است که
این مسئله با مرحث «عدم تفکیکپذیری بیان عاری و آراسته» از دید کروچه دارد .از نظتر
کروچه ،بیشتر انواا تخیلی بیان را نراید به عنوان آرایش و زینت کتالم تلقتی کترد ،بلکته
بهرهیابی از آنها باید بهمنظور دیلت روشن بر مضمون باشد ،نه به قصد تصنعیکردن آن
(ر.ک؛ کروچه 901 :9999 ،و .)200
منظور کروچه از طرح مرحث «جداییناپذیری بیان عاری و آراسته» ،یزینش شگردهای
هنری متناسب با موضوا یا ژانر هنری خاص است ،به یونه ایکه این آرایهها و شگردهای
هنری ،نه چونان زینت صرف بیانی ،بلکه به یفتۀ خود کروچه ،یک «شتیوۀ بیتان اصتیل»
باشند (ر.ک؛ همان .)200 :بنابراین ،ایر در یک اثر هنری ،زبان هنری (زبان شعری) اثر با ژانر،
موضوا ،مایگان و درونمایۀ اثر هماهنگ باشد ،زبان شعری اثر عین زبان اصتیل و ذاتتی
آن خواهد بود.
1ت .2شالودهشکنی

یاهی معنای حضور تقابلهای دویانه ،فراتر از دستیابی به انسجامی تقابلی ،یعنی رستیدن
به وحدت تقابلهاست .یاهی تقابل برای حل و رفع انواا دویانگیها به منظور رسیدن به
وحدت طراحی شدهاست (ر.ک؛ آزاد ارمکتی .)39-31 :9939 ،اصتطالح تقابتلهتای دویانته از
مفاهیم کلیدی نظریات پساساختاریرایان ،بهویژه شالودهشکنی دریداست ،با این تفاوت که
در این مکتب ،با نگاهی انتقادی نگریستته شتدهاستت (ر.ک؛ مقتدادی .)913 :9973 ،اصتویا
اندیشههای فلسفیت علمی و زیربنای تفکر غرد در زندانی دوقطری قترار دارد و براستاس
محور تقابلهای دویانه میچرخد :بدی در برابر نیکی ،نیستی در برابتر هستتی ،غیتاد در
برابر حضور ،دروغ در برابر حقیقت ،نوشتار در برابر یفتار ،و طریعت در برابر فرهنتگ قترار
دارند که همیشه یکی بر دیگری برتری دارد ،اما نگرش شالودهشکنانه بتا واژیونتهکتردن
سلسلهمراتب و پایگان در تقابلهای دویانه ،به ساختشکنی و ویرانکردن دویانهاندیشی،
دوسویهیرایی و دوآلیسم دست یازیدهاست (ر.ک؛ همان.)970 :
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1ت .9کالننماد

در یک متن ادبی ،مثالا در یک شعر یا اثر شعری ،تصویری که شاعر با تکرار بسیار و بیش
از حد ،آن را بهعنوان بنمایهای ذهنی و روانی بزرگ بر سراسر متن چیره مییردانتد و در
پیوند با دیگر تصاویر ،به آن نقش هماهنگکننده و نظامبخش میدهد« ،کالننماد» نامیده
میشود .کالننماد در حقیقت ،ایماژی است که شاعر در ورای سطح آن ،شرکۀ اندیشگانی
پیچیدهای را نشانه میرود که دیگر تصاویر نیز بهعنتوان تصتاویر فرعتی ،تجستم همتین
مفاهیم و اندیشههاست .بنابراین ،کالننماد چونان تصتویری مرکتزی ،تصتاویر فرعتی را
پیرامون خود سامان میدهد و همراه آن ،یونهای «خوشۀ تصویری» از خود ارائه متیدهتد
(ر.ک؛ فتوحی999 :9999 ،ت.)200
 .1همسانی درونمایۀ اثر و عاطفۀ شاعر در شاهنامۀ فردوسی
اندیشۀ تضاد دوبُنی ،بهعنوان درونمایۀ اصلی و حاکم بر متن حماسۀ ملی ایران ،از دیرباز
از ویژییهای بنیادین شیوۀ اندیشۀ ایرانی بودهاست .شتاهنامۀ فردوستی نیتز برآینتدی از
همین باور اساطیری است .نتیجۀ تحقیقاتی که به مطالعۀ آماری پیرفتهای داستانهای
شاهنامه پرداختهاست ،نشان میدهد از میان پیرفتهای اصلی ،پیرفت «جدال عملی خیر
و شر» ،دارای بیشترین فراوانی است .بهعالوه ،چندی از پتیرفتتهتای دیگتر نیتز ماننتد
خونخواهی ،سوءاستفاده از نابسامانی ،اژدهاکشی ،عصتیان و زوال ،قتتل ،فتزونختواهی و
یمراهی ،در کنار جدال عملی خیر و شتر ،در مجمتوا ،بیتانگر انگتارۀ «تضتاد دوبُنتی» در
شاهنامه هستند که ایر به دلیل اشتتراک در رمزیتان نمتادین (درونمایتۀ اصتلی) بتهعنتوان
مجموعهای واحد نگریسته شوند ،درونمایۀ تضاد دوبُنی دارای بیشترین بسامد استت (ر.ک؛
طالریان و همکاران.)907 :9931 ،

آنچه در این مقوله اهمیتی همپای درونمایۀ اصلی اثر دارد ،عاطفتۀ شتاعر استت کته
الرته تظاهری از «روح زمانه» است و «منظور از عاطفه ،اندوه یا حالت حماسی یتا اعجتابی
است که شاعر از رویداد حادثهای در خویش احستاس متیکنتد و از خواننتده یتا شتنونده
میخواهد که بتا وی در ایتن احستاس شترکت داشتته باشتد» (شتفیعیکتدکنی.)21 :9939 ،
بنابراین ،ایر ما عنصر حیاتی و روح وحدتبخشی که کروچه از آن سخن مییوید ،تنها به
احساسی شخصی یا تکبُعدی تعریر کنیم که شاعر در خأل و خلوت خویش و بدون دخالت
هر یونه رویداد ،پدیده و یا شخص (اشخاص) دیگری در خود یافتهاست ،آشتکارا بته خطتا
رفتهایم؛ زیرا «در کنار عواطف ،اندیشهها و تأمالتی هستند که از یک سو با خِرَد و منطتق
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ما سروکار دارند و از سوی دیگر ،زمینۀ بعضی انواا شعر هستند» (همتان .)21 :آنچته مهتم
است اینکه در شاهنامه ،عواطف شاعر در راستای اندیشتههتا و تتأمالت حتاکم بتر اثتر و
همپای آن عمل میکند .الرته آنچه این امکان را برای این اثر حماستی فتراهم متیکنتد،
ساختار روایی آن است« :ساختار روایی حاکم بر شاهنامه ،این قابلیت را بترای یفتتهپترداز
فراهم آوردهاست که بتواند در شرایع مختلف ،عقاید شخصی خود و نیز اعتقادات فرهنگی
جامعۀ ایرانی را در متن نمایان سازد» (رفایی قدیمی مشهد و قتوام .)13 :9991 ،شتاید ضترورت
حضور درونمایه یا حاکمیت اندیشۀ غالب بر متتن در یتک اثتر حماستی ،بتیش از دیگتر
یونههای ادبی باشد؛ چون «در شعر حماسی" ،ذات روایتت" ،اصتالت و اولویتت دارد .کتار
اصتتلی راوی /شتتاعر ،نتته توصتتیف حتتایت و عواطتتف ختتویش ،بلکتته انتقتتال روایتتتی
ازپیشتعیینشده در هیئت نوشتاری هنری است» (زرقانی.)991 :9990 ،
بنابراین ،در ژانر حماسی ،یا روایت ،تابع عاطفۀ شاعر است که در این صورت ،اثر فاقد
ارزش هنری است ،یا عاطفه به خدمت روایت درمیآید که در این صورت ،پیونتد عتاطفی
شاعر با متن حماسه بیانگر انسجام و انتظام اثر خواهد بود (ر.ک؛ همان .)991-991 :به یفتتۀ
هگل ،هم در یک حماسۀ هنری ،میان شاعر و موضوا شعرش آنچنتان پیونتدی برقترار
مییردد که یویی خودِ شاعر جزئی جداییناپذیر از اثترش و نگترش او بته جهتان ،عتین
نگرش قهرمانان آن خواهد بود ( .)Hegel, 1975: 2/1047اینجاست که میتوان بهجترتت
ادعا کرد که شاعر حماسهسرا عاطفۀ شعری خود را از رهگذر همان اندیشۀ حاکم بر متتن
پیش میبرد .در سرودن حماسۀ هنری ایران ،شاهنامۀ فردوسی نیز عاطفهای که شاعر در
روح خود احساس کرده ،در حقیقت ،حاصل تجربههای مربوط به جامعه و زمانۀ اوست .این
تجربهها که خالق حالت و عاطفۀ حماسی شاعر است ،آشکارا در تتداوم همتان درونمایتۀ
«تضاد دوبُنی» حاکم بر بنیاد اندیشۀ ایرانی است .این دویانگی از همان سالهتای جتوانی
حکیم فردوسی بر اوضاا سیاسی عصر حاکم بود و قلمرو ستامانیان بته دو قطتب قتدرت
تقسیم میشد :بخارای سنی و توس شیعی .جای شگفتی نیستت کته در چنتین اوضتاا و
احوالی ،این دومرکزی بودن نهاد قدرت ،اختالف و جنگ سیاسی و فرهنگی امیران ایرانی
با غالمان ترک ،همچنین ستیز ملییرایان شیعه با اهل سنت ماوراءالنهر به حوزۀ ادبیتات
هم تسری یابد که بخارا عمدتاا مرکز ادبیات تعلیمی و توس مرکتز ادبیتات حماستی شتد
(خالقی مطلق.)210 :9911 ،
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سرانجام ،بساط سامانیان که به هنگام آغاز آفرینش شاهنامۀ فردوسی هنوز بتر اریکتۀ
قدرت بودند ،با لشکرکشی محمود غزنوی به خراستان ،بتهتمتامی برچیتده شتد و حکتیم
سرایش شاهنامه را در اوضاا و احوالی کامالا متفاوت از دورۀ نخست پی یرفت؛ یویی این
ستیز و دویانگی بنیادین به فضای سرایش شاهنامه نیز انتقال یافت و حکیم فردوسی کته
در آغاز برای خلق حماسۀ هنری ایران با ترغیبها و حمایتتهتای سرستختانۀ امیتران و
حاکمان سامانی دست به قلم برده بود ،اکنون با سرآمدن این عصر زرین ،خود را از هر سو
در نقطۀ مقابل حاکم جدید میدید و باورهای مذهری و آیینی در کنار احستاس و اندیشتۀ
وطندوستی و ملییرایی فردوسی ،یکی از مهمترین این تقابلهاست (ر.ک؛ زرقتانی:9990 ،
 .)109در روایت داستانهای شاهنامه نیتز حکتیم فردوستی ،ایرچته در واقتع ،بته بیتان و
تصویرسازی داستانهای اساطیری یذشتگان متی پتردازد ،امتا از بازتتاد اوضتاا زنتدیی
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی زمانۀ خود نیز غافل نماندهاست؛ بهعنوان مثال« ،فردوسی در
داستان ضحاک ماردوش ،ویژیی جامعۀ زمان خودش را به تصویر کشیدهاست» و هرچنتد
او بهسرب جتو اختنتاق حتاکم بتر زمتان ختود ،بتهنتایزیر از زبتانی کنتایی و استطورهای
سودجستهاست ،اما محتوای مورد بحث او ،مسائل جاری زمان اوستت (ر.ک؛ رضتاقلی:9999،
 .)99بنابراین ،در خلق شاهنامه ،با توجه به اوضاا سیاستی ت اجتمتاعی و فضتای فرهنگتی
عصر فردوسی ،این عاطفۀ غالب ،عاطفۀ ملی یرایی ،وطن دوستی و بیگانته ستتیزی شتاعر
است که از یکطرف با زمینۀ فرهنگیت اجتماعی مکان (شترق ایتران؛ تتوس) و زمتان (قترن
چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم) وی تناسب کامل دارد و از ستوی دیگتر ،سترب ایجتاد وحتدت
روحی میان شاعر و شخصیتهای اثر اوست.
 .1اینهمانی شهود اسطورهایت تخیل (بیان) شعری
از نظر کروچه ،اساطیر برای آنان که باور مذهری به آن ندارنتد ،هنتر استت (ر.ک؛ کروچته،
 .)11 :9999حکیم فردوسی هم هنگامی که به ماهیتت نمتادپردازیهتا و رمزیتذاریهتای
شاهنامه اشاره میکند ،در واقع ،باور خود را به هنر بودن اساطیر بیان میکند .در حقیقتت،
هنگام تدوین شاهنامه ،نه شاعر و نه مردم ایران دیدیاهی غیر از هنر نسرت به اسطورهها
ندارند؛ زیرا دیدیاه آنها به اسطورهها دیگر به کارکرد آنها معطوف نمیشتود و استطوره
دیگر نه همچون یذشته احیایر واقعیتی اصیل و برآورندۀ نیاز عمیق دینی است و نه الزاماا
مطابق با یرایشهای اخالقی و الزامات اجتماعی است .الرته اسطوره ،افستانه و دروغ هتم
نیست ،بلکه یونهای رمزپردازی و نمادیرایی است که باید در پی راهیافتن به معنای درونی
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آنها بود ،نه صرفاا نظر به رویۀ دیداری آنها (ر.ک؛ ثاقبفتر .)93 :9937 ،در حقیقتت ،بترای
درک عالم اسطوره ،باید با منطق اساطیری و عالم خیتالی ادبیتات بته آن روی آورد (ر.ک؛
کوهستانیان و همکاران .)209 :9991 ،حکیم فردوسی ،خود در این زمینه مییوید:
تتتو ایتتن را دروغ و فستتانه متتدان
از او هرچتته انتتدرخورد بتتتا خِتترَد

بتته رنتتگ فستتون و بهانتته متتدان
دیتتر بتتر ره رمتتتز و معنتتی بتترد
(فردوسی.)9/92 :9931 ،

به نظر میرسد دیدیاه کروچه دربارۀ اینهمانی هنرت زبان ،به بهتترین شتکل در رفتع
تقابل «شعر ت اسطوره» رخ مینمایتد .اصتویا یکتی از مشتخص تترین کتانون هتای توجته
ساختاریرایی ،ستاختارها و ستازه هتای استاطیری هستتند .در حقیقتت ،ستاختاریرایان بتا
تحلیلهای درزمانی اسطورهها ،به نتایج جالبتوجهی اشارهکردهاند؛ از جمله لوی استروس،
در حمایت از اصل جهانی بودن یا اصالت اسطوره در قیاس با سایر پدیدههای زبانی ،آن را
در مقابل شعر قرار می دهد؛ زیرا شعر را ترجمهناپذیر و اسطوره را ترجمه پتذیر متی خوانتد؛
چراکه از نظر او ،جتوهر شتعر در سترک ،موستیقی و نحتو آن نهفتته استت کته حقیقتتاا
ترجمه ناپذیرند ،اما ازآنجاکه در اسطوره ،وجه ساختاری و همنشینی زبان بر وجه واژیانی و
جانشینی آن غلره می یابد ،اسطوره حتی در بدترین ترجمهها هم ارزش اسطورهای ختود را
حفظ میکند (ر.ک؛ اسکولز91 :9999 ،ت .)91بنابراین ،با انتدکی تأمتل در ایتن نظریته و نظتر
کروچه دربارۀ «شیوۀ بیان اصیل» ،بهنظرمیرسد یکی از جنرههای مهم ایتنهمتانی هنترت
زبان کروچه در نقد ادبی ،میتواند تعتدیل نظتر ستاختاریرایان دربتارۀ دوقطرتی پنداشتتن
اسطوره و شعر ،در حماسههای شعری اساطیری باشد؛ به عرارت دیگر ،مفهوم «شیوۀ بیتان
اصیل» که کروچه آن را برای کارکردهای هنری متناسب با موضتوا یتا ژانتر اثتر بتهکتار
می ییرد ،بهترین کارایی خود را در جهان شعری حماسه های اساطیری نشان می دهد؛ زیرا
«استعارات ،مجازها و تمثیلهای داخل در اسطوره را نراید آرایههای لفظی بته شتمار آورد،
بلکه باید آنها را شرط ضروری تحقق زبان دانست» (ضیمران )99 :9999 ،و «در واقتع ،هتر
اسطوره همچون یفتاری است که درون نظامی نمتادین (بته مثابتۀ زبتان) ارائته متیشتود»
(احمدی .)973 :9970،ازاینروی ،شاعر حماستهسترا در بیتان هنتری ختود از روایتات ستادۀ
اساطیری ،در واقع ،به رفع تقابل مطلق دویانتۀ استطورهت شتعر و برقتراری اتحتاد آن دو
میپردازد .در واقع ،او با بهرهیابی از هنرسازههایی ویژه ،مانند اغراق ،تضاد و نماد ،به نوعی
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ساختشکنی هنری از تقابل دویانۀ شعرت اسطوره دست مییتازد و ایتن دویتانگی را بته
یگانگی بدل میکند.
1ت .9اغراق

یکتتی از ویژیتیهتتای مهتتم ستترک حماستتی ،کثتترت «اغتتراق» استتت .اغتتراق بتتر ارزش
زیراییشناسانۀ حماسه و اعترار هنری آن میافزاید ،اما صنعت بدیعی بته شتمار نمتیآیتد،
بلکه جتزو ذات حماسته استت (ر.ک؛ شمیستا 91 :9931،و  .)91اصتویا ایتن شتگرد ادبتی در
ساختمان حماسه ،به مثابۀ عنصری اصلی و ضروری ،و نه امری خارجی و تحمیلی ،چنتان
در بافت زبانی و فکری شاعر تنیده میشود که نمیتوان آن را نوعی صنعت تلقی کرد .در
شاهنامۀ فردوسی هم این شناخت حقیقی شاعر از روح حماسی محتواست که توفیتق او را
در بهرهیابی از «اغراق» ممکن ساختهاست .در توضیح یا اثرات هماهنگی هنرسازۀ اغراق با
ژانر حماسه به چند مورد میتوان اشاره کرد:
الف) در اشعار حماسی و قهرمانی که همه چیز رنگوبتویی متادی و غیرانتزاعتی دارد،
تهیج مخاطب ضرورت مییابد و بهترین و کارآمدترین شگرد در ایجاد این تهتیج ،اغتراق
است (ر.ک؛ داد :9931 ،ذیل واژۀ «حماسه»).
د) در حماسههای اساطیری ،ازآنجاکه قهرمان در عصر اساطیر زندیی میکند ،فتردی
فراطریعی ،فرابشری و یاه حتی از خدازادیان است و یا با نیروهای فراطریعی و مینتوی در
پیوند است .بنابراین ،رفتار و کردار او نیز غیرطریعی و فراواقعی خواهتد بتود (ر.ک؛ شمیستا،
.)91 :9931

پ) مهمترین چیزی که در حماسۀ ملیت اساطیری بازتاد مییابد ،آرزوها ،اندیشههتا و
تحقق خواستههای درونی و عمومی یک ملتت استت .ایتن آرزوهتا یتاه چنتان آرمتانی و
کمالیراست که شاعر حماسهسرا جز با خلق خوارقعادات و آفرینش اغراقهتای هنتری،
قادر به بازتاد آن نخواهد بود؛ بهعرارت دیگر« ،اسطوره واکنشی از ناتوانی انسان است در
مقابله با درماندییها و ضعف او در برآوردن آرزوها و ترس او از حوادث غیرمترقره .قدرت
تخیل ،نهایت فعالیت خود را در این زمینه انجام میدهد» (آموزیار.)1 :9939 ،
در شاهنامه که هم حماسهای ملی و هتم حماستهای استطورهای استت «وستیعتترین
صورت خیال ،اغتراق شتاعرانه استت» (شتفیعیکتدکنی .)113 :9939 ،صتورتهتای مختلتف
خوارقعادات را در بخش پیشدادیان بهصورت نرردهای حیترتانگیتز انستان بتا دیتوان و
دربندکردن آنها ،ماردوشی ضحاک و ...میتوان دید که یاه به آفرینش اغراقهای هنری
میانجامد .در بخشهایی از شاهنامه کته در آن ستخن از شتگفتآوریهتای پهلوانتان و
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نیروها و پیوندهای فراطریعی آنهاست ،اغراقهای حماسی بیشتر استت؛ بتهیونتهای کته
میتوان یفت مهمترین خصیصۀ سرکی شاهنامه در این بخش ،وجود همین اغراقهاست.
یفتنی است عالوه بر جنرۀ حماسی اغراق ،این شیوۀ ختاص زبتانی ،زمتانی ارزش هنتری
مییابد که از رهگذر خیال شاعر بگذرد و بیان شاعرانه بیابد؛ یعنی در بستر دیگر ترفندها و
صُوَر خیال جای ییرد؛ زیرا یک اغراق هنری معمویا نتیجۀ طریعی تشریه ،استعاره یا کنایه
است (ر.ک؛ شمیستا )297 :9937 ،و «اصویا تشریه[ ،خود] مرین نوعی اغراق در کیفیت مشتره
است» (فشارکی .)79 :9979 ،اساساا هدف اصلی تصویرستازی شتاعر در بیشتتر اغتراقهتای
تشریهی و استعاری شاهنامه که ناظر به تصاویر رزمی و حماسی است ،بیان هرچه واضحتر
بزریی و هیرت عناصر سازندۀ تصویر است .یاهی نیز اغتراقهتای شتاهنامه بتدون یتا بتا
همراهی دیگر صُوَر خیال ،بر پایۀ یونهای اسناد مجازی قرار یرفتهاند:
بر آنستان بیاراستت آن رزمگتاه
شود کتوه آهتن چتو دریتای آد

که رزم آرزو کرد خورشتید و متاه
(فردوستتتتتتتتی.)1/29 :9931 ،
ایتتتر بشتتتنود نتتتام افراستتتیاد
(همان.)991 :

اصویا بیشتر اسنادهای مجازی بهسترب خاصتیت حرکتت و جنترشبخشتی بته عناصتر،
هماهنگترین کارکرد بیانی با مشخصۀ حیات ،حرکت و پویایی استت کته ذات و استاس
حماسه را شکل میدهد (ر.ک؛ شفیعیکدکنی .)110 :9939 ،بنتابراین ،آنچته از بررستی جنرتۀ
هنری اغراق به دست میآید ،این است که یک یزارۀ عادی اغراقآمیز ،حتی زمانی که از
رهگذر خیال شاعر مییذرد و به بیان شاعرانه میرسد ،بهطرزی هوشمندانه با آنچه ذات و
معنای یک حماسۀ اساطیری طلب میکند ،کامالا همخوان و هماهنگ است.
1ت .2تضاد دوبُنی در شاهنامه به مثابۀ اضداد یا تقابلهای دویانه
تقابلهای دویانه ( ،)Binary oppositionیکی از مفتاهیم اساستی در نقتد ستاختاریرایی،

پساساختاریرایی و نظریات زبانشناسی و نشانهشناسی است که در باورهتای استاطیری و
فرهنگی بشر ریشه دارد .لوی استراوس تقابلهای دویانه را مهمترین کارکرد ذهن جمعی
بشر میداند و معتقد است که ساختار تفکر انسان بر روی تقابلهای دویانهای مثل خود/
بد ،مقدس /غیرمقدس و  ...بنا شدهاست .وی مییویتد :همتان طتور کته زبتان براستاس
تقابلهای صامت و مصوت ساخته شده ،اساطیر هتم بتر مرنتای تقابتلهتای دویانته بنتا
شدهاست ( .)Lévi-Strauss, 1963: 160رد پای تقابلهای دویانته را در بیشتتر نظریتات
ساختاریرایان ،بهویژه ساختاریرایان روایتشناس میتوان یافت ،تا جایی که روین بتارت
اساسیترین مفهوم ساختاریرایی را تقابلهای دویانه میداند (ر.ک؛ بارت.)91 :9979 ،
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در شاهنامه که درونمایه و عاطفۀ غالب آن از آغاز تا پایان« ،تضاد دوبُنی» است ،آرایۀ
تضاد یا تقابل ،در واقع ،غالبترین صورت هنری آن را شکل میدهد که اغلتب معنتوی و
برخاسته از دوآلیسم متضاد اساطیری است که الرته بهیونهای روشن و پُرتکرار بته ستاحت
زبانی و لفظی شاعر نیز راه مییابد .از سویی ،مسئلۀ اصلی در اساطیر ایران ،سرشت دویانۀ
خلقت است .شاهنامه نیز «بهعنوان تجلییاه باورهای اساطیری ایرانیان ،مرتنی بر تئتوری
اضداد و دوبُنیبودن آفرینش است» و تقابل اضداد را در هستی بته تصتویر کشتیده استت
(ر.ک؛ محرمی و ممیزاده)923 :9990 ،؛ زیرا «دو اصل قدیم متضاد بهصتورت دو بتودۀ همتزاد
آغازینی تصور شدهاند که از آن دو ،یکی مظهر نیکی و روشنی ،و دیگری مظهر ترتاهی و
تاریکی است» (سرکاراتی .)91 :9931 ،تضادها بهطور عمده در بخش حماستی شتاهنامه نیتز
ادامۀ دوآلیسم اخالقی و تعارض دو بُن متضاد آغازین است که بهصورت دویانگی نتژادی
ایرانی و انیرانی (اغلب تورانی) بازتاد یافتهاست .از سوی دیگر« ،در اثر برخورد و همتاویزی
این دو بودۀ ناساز است که طرح هستی افکنده شده ،آفرینش صورت پذیرفتهاست» (همان:
)91؛ بهعرارت دیگر ،همچنان که در اساطیر ایرانی ،اهورامزدا و اهریمن بهعنوان دو قطتب
خیر و شر عالم هستی در ستیزی همیشگی به سر میبرند و در عمل ،حضور یکتی بتدون
دیگری غیرممکن است ،در شاهنامه نیز هرجا که نیروهای خیر و روشتنی حضتور دارنتد،
نیروهای شر و تاریکی هم جلوه می نمایند و به ستتیز بتا آنتان مشت ول هستتند (فتحتی و
محرمی .)909 :9991 ،آفرینش بنا بتر باورهتای ایتران باستتان در محتدودۀ نُته هتزار ستال
اساطیری انجام میییرد و این دهر بزرگ نُه هزار ساله به سته دوران مستاوی سته هتزار
ساله تقسیم میشود .دوران سه هزار سالۀ نخستین ،زمان پادشاهی اهتورمزدا ،دوران سته
هزار سالۀ میانه ،زمان پادشاهی اهریمن و دوران سه هزار ستالۀ فرجتامین ،دورۀ یمیتزش
(اختالط نیکی و بدی) است که هم به کام اهورمزدا و هم به کام اهریمن خواهد یذشتت .در
بخش اسطورهای شاهنامه ،آغاز فرمانروایی اهورایی فریدون در واقع ،تجسم مردمانۀ آغتاز
دورۀ آمیزش یا یومیچشن در باورهای اساطیری ایران است .دورۀ آمیزش در حماسۀ ملی
ایران ،هزار سال طول میکشد .این هزاره از پادشاهی فریدون آغاز میشود و در پادشاهی
کیخسرو پایان می پذیرد .سرشت دویانه و مختلع این دوره از همان آغاز با تقسیم جهتان
بین سلم و تور از یک سو ،و ایرج از سوی دیگر ،کامالا آشکار استت .در تمتام طتول ایتن
دوره ،بر نیمی از جهان ،تورانیان اهریمنی چیرهاند و بتر نیمتی دیگتر ،ایرانیتان اهتورایی.
ستیزیی و آمیزیی بهصورت نررد میان ایران و انیران از آغاز تا پایان این دوره ،پیوستته و
وقفه ناپذیر است .اختالط نیکی و بدی یا چیریی یکسان اهریمن و اهورمزدا بتر جهتان و
آمیزش نیکی و بدی به چند صورت در شاهنامه تظاهر یافتهاست .تور و ستلم از فرزنتدان
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فریدون ،سرشتی اهریمنی دارند اما ایرج ،چهرهای اهورایی دارد .کاووس ختود شخصتیتی
دویانه و متضاد دارد :نیمی نیک و نیمی بد است؛ یاه فرزانه و یاه دیوانه است .فریدون که
برای پسرانش دختران سرو شاه یمن را به زنی میییرد ،کیکاووس که بتا ستودابۀ دیتوزاد
ازدواج میکند و یا حتی سیاوش که دختر افراسیاد را به همسری میییرد ،همه در ایجاد
آمیختگی نمادین اهورایی و اهریمنی نقش اساسی دارند .بیشتر پهلوانان هم در ایتن دوره
روش و منشی دویانه دارند :طوس ،یریین ،زال ،سهراد و یا حتی خود رستم نیتز از ایتن
جمله هستند (ر.ک؛ سرکاراتی907 :9931 ،ت .)990ما این یگانگی در دویتانگی را کته ویژیتی
ذاتی حماسۀ اساطیری ایرانی است ،در کارکرد هنرسازۀ «نماد» و تصویر یک «کالننمتاد»
هنری در شاهنامۀ فردوسی پی خواهیم یرفت.
1ت .9کالننماد اساطیری ،تصویر اجتماا اضداد یا فراروی از تقابلهای دویانه

در تعریف کالننماد ،یویی بیشتر توجه به سوی ایماژهای مربوط به شعر عرفتانی و شتعر
معاصر است؛ زیرا بر نقش احساس و اندیشۀ شاعر در آفرینش نسرتاا مطلق تصویر نمتادین
و ایماژ «کالننماد» ،تأکید اساسی شدهاست .اکنون ایر بخواهیم شتیوۀ کتارکرد یتا نحتوۀ
تحلیل این ایماژ را در زمینۀ متون حماسی ت استاطیری بتهطتور عتام و دربتارۀ شتاهنامۀ
فردوسی بهطور خاص بیان کنیم ،نایزیریم به جای فرایند تکرار واژیانی یا فیزیکی تصویر
یا واژه ،بر درجۀ اهمیت و نقشمندی آن تصویر در پیشررد همه یا دستکم بخش بزریی
از یک اندیشۀ اساطیریت حماسی تأکید کنیم که پیوستته دربردارنتدۀ درونمایتۀ اصتلی و
اندیشۀ حاکم بر متن است .در شاهنامۀ فردوسی ،بهویژه در بخش اساطیری ،چند تصتویر
عمده به چشم میخورد که در راستای پیشررد درونمایۀ اصلی شاهنامه ،یعنی ستتیزیی و
آمیختگی ناسازها ،نقش اساسی ایفا میکنند؛ از جمله :زال و سیمرغ .این تصاویر بهعنوان
نماد مفهوم «یگانگی در دویانگی» ،محوریترین نقش را در پیشررد و تتداوم حماسته بتر
عهده دارند .ازاینمیان ،پژوهش حاضتر بته بررستی شتکلییتری کتالننمتاد «ستیمرغ»
میپردازد؛ چراکه «جنرههای دویانۀ این موجود ،با دویتانگی زال در حماسته هماهنتگ و
همراه است» (مختاری .)39 :9979 ،سیمرغ بهعنوان یک تصویر نمتادین در ادبیتات فارستی،
معانی و مفاهیم بسیار متعدد و یاه متناقضی دارد .اساساا:
مرغ و سرنمون آن ،سیمرغ (سئن مترو) در استاطیر و ادد متا نمتاد اندیشتههتا ،پنداشتتهتا و
دریافتتتهتتای بستتیاریونه استتت .از آد سرچشتتمۀ زنتتدیی ،روینتتدیی و بتتاروری ،سرستترزی و
درمانبخشی (در اوستا) یرفته ،تا جان جویای معرفت و نشان بینشان دوست و یگانگی ایتن و
آن (مسکود.)11 :9939 ،
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«سیمرغ» ،مرغی افسانه ای است که بهسرب صفات برجسته و سیمای استاطیری ختود ،در
فرهنگ ایران از دیرباز حضور داشته است .سیمرغ در ادد فارسی هم به یونه های متعددی
حضور یافتهاست .این مرغ اساطیری،
به سرب صفات برجسته ای که هستی او را شکل و تجسم بخشیدهاست ،امکانات تأویلی بالقوه و
یونایونی در اختیار فرهنگ و ادد فارسی یذاشته است .در شاهنامه نیتز در چهترۀ یتک پرنتدۀ
اساطیری و موجودی ماورای طریعی حضور پیدا می کند و چنانکه از جمله اختصاصات استطوره
است ،این مرغ در سرنوشت قهرمانان و حوادث اساطیری دخالت می کند (پورنامداریان:9999 ،

.)11

ازاینروی ،براساس بازتعریف ما از کالننمتاد ،ستیمرغ را در شتاهنامه متیتتوان یکتی از
مهمترین کالننمادها به شمار آورد؛ چراکه بتا وجتود توانمنتدیهتای بستیار قهرمانتان و
پهلوانان شاهنامه« ،انگار در زندیی حماسه ،لحظههایی فراخواهد رسید که جتز بته یتاری
مستقیم سیمرغ ،کاری از پیش نخواهد رفت» (مختاری .)909 :9979 ،سیمرغ ترلوری است از
انگارهها و تلقیهای متضاد اقوام ایرانی .در شاهنامه ،او همچون زال وجودی است مقدس
و اهریمنی .این تقابلها و جنرههای دویانه ،چه بیانگر ت ییترات کیفتی عناصتر و عوامتل
اسطورهای باشد که نتیجۀ جابهجایی و یتردش تتاریخی استاطیر استت و چته بته اعترتار
یرایشهای اجتماعی و نسرت رابطهاش با مراحل و نهادهای جامعه باشد ،به هر صتورت،
از این پرنده ،سیمایی دووجهی میسازد .این موجود اساطیری چهار بار در شاهنامه حضور
مییابد و طی همین مراحل است که جنرههتای متفتاوت و متضتاد (تجلتی ایتزدی و تصتور
اهریمنتی) از هستی او دریافت میشود :در داستانهای زال ،زادن رستم ،هفتخان اسفندیار
و نررد رستم و اسفندیار ظاهر میشود که در خاندان سیستان ،چهرهای آیینتی و پذیرفتته،
اما در هفتخان ،چهرهای اهریمنی دارد (ر.ک؛ همان13 :تت .)19بنتابراین ،ستیمرغ شتاهنامه،
وجودی است یگانه با دو قطب متقابل؛ یعنی به نسترت خانتدان زال ،وجتودی اهتورایی و
یزدانی و به نسرت خاندان یشتاسپ و اسفندیار ،چهرهای اهریمنی تلقی میشود؛ مثالا تنها
در داستان نررد رستم و اسفندیار ،هر دو وجهۀ این پرندۀ اساطیری را میتوان دریافت کته
به ظهور واژیان متقابل نیز انجامیدهاست .پس از مجروح شدن رستم و درخواست یاری از
سوی زال ،سیمرغ:
بتتر آن خستتتگیهتتا بمالیتتد پتتر
بدو یفت کین خستتگیهتا برنتد
یکی پر من تَر بگردان به شیر

هم اندر زمان یشت با زیب و فر
همی باش یک چند دور از یزنتد
بمال اندر آن خستتگیهتای تیتر

درعینحال ،شیوۀ یاریرساندن به رستم ،شیوهای است که سرب ازپتایدرآمتدن استفندیار
است:
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بتدین یتز بُتوَد هتوش استتفندیار
بر آتش مرین چود را راست کن
بِنه پر و پیکتان بتر او بتر نشتان

تو ایتن چتود را خوارمایته متدار
نگه کتن یکتی ن زپیکتان کهُتن
نمتتودم تتترا از یزنتتدش نشتتان
(فردوسی)1/100 :9931 ،

بدین معنی که عمل سیمرغ به نسرت زال و رستتم ،عملتی یتاریگر (و اهتورایی) و بته
نسرت اسفندیار ،عملی آسیبرسان (و اهریمنی) بهنظرمیرسد .پس دویانگی در این تصویر
اساطیری ،با اعترار عامل «نسرت» ،از بنبست تناقض رها مییردد؛ زیرا اعترارات مختلتف
عقلی ،تعدد جهات و ملحوظ داشتن نسرتهای ذهنی میتواند نفی و اثرتات ،یتا ستلب و
ایجاد را در یک موضوا واحتد جمتع کنتد (ر.ک؛ ضترابیها .)292 :9931 ،بنتابراین ،حضتور
تصاویر نمادینی از این دست در شاهنامۀ فردوسی ،بیانگر نوا دیگری از رفتار با زبتان در
مقولۀ تقابلهای دویانه ،یعنی رویکرد ساختشکنانه به آن است که اصطالحاا «فراروی از
تقابل های دویانه» نام یرفتهاست (ر.ک؛ فاضلی و پژهان .)299 :9999 ،الرتته نرایتد فرامتوش
کرد که اویا اساس این یگانگی را در یکی از مهمترین ویژییهای اسطوره بایتد جُستت؛
زیرا از طرفی ،لوی استروس اسطورهها را حکایات تخیلتی متیدانتد کته در پتی منطقتی
خاص ،به دنرال آن است که تقابلهای دوتایی میان فرهنگ و طریعت را حل کند (Lévi-
 .)Strauss, 1963: 356ازطرفدیگر ،سیمرغ اساطیری بته اعترتار یویتایی و برختورداری از
روابع زبانی (با زال) ،سرحد میان غریزه و اندیشه ،حیوانیت و انستانیت ،و فصتل مشتترک
میان طریعت و فرهنگ است (ر.ک؛ مختاری32 :9979 ،ت .)39ثانیاا مفاهیمی که تصاویر خُتردِ
کالننماد سیمرغ را در خوشۀ تصویری آن به دور خود جمع میکند ،دو مفهوم بتهظتاهر
متقابل اهورایی و اهریمنی است که در تصویر ذیل از سیمرغ ،چونان دو بال پرواز او عمل
میکند ،تا توازن و تعادل آن برقرار باشد.

شکل  :9خوشۀ تصویری کالننماد سیمرغ در شاهنامه

 .7نتیجه
شاهنامۀ فردوسی ،حماسۀ ملیت اساطیری ایران ،یکی از بزرگترین حماستههتای راستتین
(استطورهای) دنیاست که راز مانتدیاری و پویتایی آن را ،از یتکستوی در تجلتی دریافتت
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شهودی و سیالن ضمیر ناخودآیاهی ،و از سوی دیگر ،در ساختار منسجم و یگانۀ آن باید
جُست .ساختار منسجم یک اثر ،خود بستگی به برخورداری آن از مایگانی یا معنایی یگانه
دارد که چونان روحی حیاتبخش بر سراسر متن غالب یردد و سرب تناسب دیگر عناصر
با آن و با یکدیگر شود ،بهیونهای که بتوان یفت تناسب درونمایته و تصتاویر و تناستب
تصاویر با هم« ،وحدت هنری» اثر را پدید آوردهاست .فلسفۀ هنر کروچه ،با تعریف «هنتر»
بهعنوان «تجلی ماده در صورت» ،یا تناسب صورت /معنا ،در واقتع ،بته مقابلته بتا تقابتل
دویانۀ شهود /بیان یا هنر /زبان برمیخیزد که به طرزی شتگفتانگیتز بتا مقابلتۀ شتاعر
حماسهسرا با تقابل دویانۀ شعر /اسطورۀ ساختاریرایان ،همخوان و هماهنگ است؛ چراکه
اسطورهها هم از نظر کروچه و هم از دیدیاه حکیم فردوسی« ،هنر» و نیازمند رمزیشتایی
است .اصویا بسیاری از صورتهای خیال و آرایههای ادبی در یک حماسۀ اساطیری ،تنها
یک شگرد ادبی و هنری نیست که فقع زینتی بر کالم باشد ،بلکه شرط ضروری تحقتق
زبان اسطوره است .در شاهنامۀ فردوسی ،با توجه به اصل «شیوۀ بیان اصتیل» در فلستفۀ
هنر کروچه و براساس رفع تقابل دویانۀ شتعرت استطوره ،سته هنرستازۀ اغتراق ،تضتاد و
کالننماد (به مثابۀ اجتماا اضتداد) ،بیش از دیگر شگردهای هنری ایفتای نقتش متیکننتد.
بهرهیابی شاعر از این هنرسازهها بهیونهای است که حتی زمانی که موضوا یتا محتتوای
خام حماسیت اساطیری از رهگذر خیال او مییذرد تا صورتی هنری بیابد ،باز هم اصتالت
اساطیری خود را حفظ میکند و فراتر از آن نمیرود .اساساا در این حماسۀ بزرگ ،بهسرب
حضور هنرمآبانۀ اساطیر ،نه محتوا ،محتوایی کتامالا ختام استت و نته صتورتِ آن ،چنتان
تصنعی است که معنا را نادیده انگارد .عاطفۀ غالب یا درونمایۀ شاهنامه نیتز کته «تضتاد
دوبُنی» پدیدهها ،شخصیتها و رویدادهاست و در صورت هنتری «تضتاد» رخ متینمایتد،
سرانجام ،در مفهوم یومیچشن یا آمیزش استاطیری بته یگتانگی بتدل متیشتود .اصتل
«یگانگی در دویانگی» اساطیری نشان میدهد که کالننماد «سیمرغ» ،تجلی یگتانگی و
«وحدت هنری» در شاهنامۀ فردوسی است.
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