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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: "intuition-

expression", "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 analytical-

descriptive 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. 
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 فردوسی بر اساس فلسفۀ هنر بندتو کروچه شاهنامۀوحدت هنری در  /901

 هنر بندتو کروچه ۀفلسف براساس فردوسی  شاهنامۀ هنری در وحدت

 

 تیمور مالمیر
 ، سنندج، ایراناستاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

 9رامین محرمی
 ، اردبیل، ایراندانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

 چیمن فتحی
 ،، اردبیل، ایرانمحقق اردبیلی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه

 91/2/9999 مقاله: پذیرش تاریخ ؛99/92/9997: مقاله دریافت تاریخ
 (921تا ص  901)از ص 

 چکیده
فردوستی از   یتابی  بهتره در حقیقتت،   اصلی این پژوهش است. ۀمسئلفردوسی،  شاهنامۀدر  انسجام ۀمسئل
 ۀ شعرتت دویانت حدی استت کته یتویی تقابتل     تا  حماسه ۀدرونمایمتناسب با ژانر و  بیان اصیل های شیوه

ۀ هنتر متدرن،   فلستف  نگتر  وحدت های نظریهیکی از در  . این شیوهاست ان را برهم زدهیرایارساخت ۀاسطور
 ناپتذیری  جدایی»، «بیان ت شهود همانیِ این» همچون یبنیادین یها مؤلفههنر بندتو کروچه، در  ۀفلسف یعنی
ه در تجلتی متاد   » عنتوان  به« هنر»در تعریف وی از  نیزو  «بیان اصیل ۀشیو»یا اصل  «آراسته و عاری بیان

نتامررده در   یهتا  مؤلفته  ینتتر  مهتم پژوهش حاضر با تکیه بر  ،بنابراین .استخوبی نمایان  یز بهن« صورت
توصتیفی، بته تحلیتل وحتدت هنتری در       ت تطریقی و با رویکتردی تحلیلتی   یا هیون بههنر کروچه،  ۀفلسف

مختلتف   هتای  یونه، عالوه بر فردوسی شاهنامۀ است و به این نتیجه رسیده که پرداخته یفردوس شاهنامۀ
قیاس با دیگتر   است که آن را در مند بهرهانسجام متنی و ساختاری، از انسجامی هنری و زیراشناختی نیز 

وردار برخت ( مایته  درون) معنتا صتورت بتا   سازیاری  منظوم پیش و پس از خود، از بیشترین حد  های حماسه
در حتد  ( نماد کالن) نماداغراق، تضاد و  یادب های شیوهدر  ،شاهنامهدر  . این سازیاری یا تناسباست کرده
 .است روشنی رخ نموده به هنری، کالن

 
 

 .کروچه هنر ۀفلسف، صورت، معنا(عاطفه )، فردوسی، وحدت هنری شاهنامۀ: یکلید یها واژه
 

 . مقدمه9
برختی از  استت.   پتژوهش اصتلی ایتن    ۀمسئل ،فردوسی مۀشاهناوجود یا عدم انسجام در 

، (93-99: 9919، بارتولتد ر.ک؛ ) بارتولتد در ایتن زمینته، همچتون دیتدیاه تئتودور       هتا  دیدیاه
قائل به ، (Hegel, 1975: 2/1097-1098) هگلو  (9-2: 9971ر.ک؛ هانزن، ) هانزنهاینریش 

و در  شاهنامه های داستانم در و عدم انسجا روایی، بافتی و ساختاری های یسستگیوجود 
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ر.ک؛ حمیتدیان،  ) حمیتدیان  ،(91ت29: 9939ر.ک؛ مالمیر، ) مالمیر دیگر همچون محققانمقابل، 

یک بته دلیتل یتا دییلتی      ، هر(70ت19: 9931ر.ک؛ دوستخواه، ) دوستخواه و (919-911: 9972
ری منستجم  از ستاختا  ،روساختی نمایی یسستهبرخالف  فردوسی شاهنامۀخاص، معتقدند 
 برخوردار است.

 ۀمثابت انستجام، اغلتب بته     ۀمسئلکه تاکنون به  آید برمیپیشین چنین  های پژوهشاز 
در  ؛استت  شتده متن و یا بتا نگرشتی ستاختاریرایانه نگریستته      شناسی زبانعنصر بنیادین 

، انسجام، مفهومی معنایی است کته بته روابتع معنتایی     یرا نقش شناختی زبان های نگرش
بتا   معمتویا  هتم  ستاختاریرایی . (1 :9999لیتدی و حستن،   اهر.ک؛ ) پتردازد  میمتن  موجود در

قترار   ای نشتانه  های نظامزیرین ابعاد ظاهری  های ییهکه در  هایی ساخت ژرفوی جستج
و همسانی روساخت آن را با کتارکرد  ساختار منسجم یک اثر ، (91: 9937چندلر، ر.ک؛ ) دارند
 وحتدت »انسجام یتا   به هنری یا زیراشناختی رویکرداما  .هدد مینشان  ن اساطیری آنبنیا

، شتود  متی دیتده  هنتر   ۀفلسف های نظریه ترین شاخصکه در برخی از جدیدترین و  «هنری
 است. شدهمتون کهن بررسی ن ۀویژ های مؤلفهرهیافتی است که تاکنون در تطریق با 

بیان بندتو کروچته استت.    ت ت زبان یا شهود همانی هنر این ۀنظری، ها نظریهیکی از این 
 دادن نشتان ای استت کته ایتن پتژوهش بتا       مستئله  ،شاهنامهاسطوره در  ت همانی شعر این

حماسته، درصتدد    معنتا و نتوا ادبتی    بالغی متناسب با ت ادبی های صورتنقش  هماهنگی
همتانی   اینبا  شاهنامهاسطوره در  ت همانی شعر اینبا تطریق  ،ترتیب بدیناثرات آن است تا 

توصیفی، به تحلیل وحدت هنتری   ت رویکردی تحلیلیبا هنر کروچه،  ۀفلسفزبان در  ت هنر
 هتای  مؤلفته براستاس   شتاهنامه بتودیی  بته هنر  یونه بدینبزرگ بپردازد و  ۀحماسدر این 

برستد و بتا    «بیتان  ت همانی شهود این» ۀو مسئل« عاطفه» ، یعنیهنر کروچه ۀبنیادین فلسف
 .را نشان دهدبودن ارزش هنری آن  ، ماندیاری و جهانیمند نظامرویکردی نوین و 

 شپژوه . پرسش2
فردوستی، چگونته و در کتدام شتگردهای ادبتی، در       شاهنامۀاسطوره در  ت شعر همانی این

هنتر   بنیتادین فلستفۀ   هتای  مؤلفته اساطیری، بتر   ۀحماسراستای اثرات وحدت هنری این 
 قابل تطریق است؟ «ت بیان همانی شهود این» ۀلمسئو « عاطفه» ، یعنیکروچه

 پژوهش ۀپیشین. 9
 شتاهنامۀ انسجام در  نرودِمد عی وجود یا  پژوهشی های پیشینهدر بیان مسئله، به برخی از 

 تقابل یا تحلیل های پیشینهاما با توجه به موضوا پژوهش حاضر، ذکر  اشاره شد.فردوسی 
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بالغت، برخی به  بارۀدر ویژه هب  در جهان اسالم،. نماید میضروری  تناسب صورت/ معنا نیز
بودنتد. عرتدالقاهر جرجتانی بته التزام      معتقتد  دیگر به اهمیتت معنتا    برخی واهمیت لفظ 

را درست در مقام تعتادل آن دو  « نظم ۀنظری» جرجانی. معتقد بودهماهنگی صورت و معنا 
رجتانی  نظتم ج  ۀنظریت . کردهمین نظریه استنراط  براساس دیاه بنا نهاد و علم معانی را دی

ترین و مؤثرترین رویکردها در نقد و تکتوین آثتار ادبتی محستود شتود.       تواند از قدیم می
فردوسی در سازیاری با  ۀشاعراناین نظریه به تریین و تحلیل بیان  براساس  کدکنی شفیعی

های پتیش   با حماسه فردوسی شاهنامۀجش سن براساس وی است.  پرداختهموضوا حماسه 
 شتاهنامه معتقتد استت    ،استدی  ۀنامت  یرشاستب دقیقی و  ۀنام یشتاسپمثالا  ،و پس از آن

کلتی تصتویرها، یعنتی همتاهنگی      ۀزمینت حالتت ترکیرتی و   توجته فردوستی بته     سرب به
مایه و فضای شعر، از بیشترین ارزش شعری  های خیال با یکدیگر و تناسب با درون صورت

مرتضتوی معتقتد استت کته     . (199 ت170: 9939کدکنی،  شفیعیر.ک؛ ) و هنری برخوردار است
وچترای   چتون  تضادهای کل ی و غیرقابل اغماض در شاهنامه بزریترین قرینة پیتروی بتی  »

(. 9: 9972)مرتضتوی، « فردوسی از منابع و اسناد و وفاداری و امانت او در نقل روایتات استت  

عناصتر  « وحدت و ترکیب» ۀمسئلبه بررسی  ،سخن زیراشناختی مرانی براساس  (9939) ورز
هنتر کروچته نیتز استتفاده      ۀفلستف و از مرتانی   استت  پرداختته عام  صورت به در اثر هنری

دهتد کته    نشتان متی   ها تناقضی انآیینی و اندیشگ های بنیاناشاره به با  مالمیر. است کرده
ی تتی یگانته   طرحتی منستجم و کل  در عین تعد د و یستردیی منابع، دارای  شاهنامهساختار 

  .(229: 9937)مالمیر، است
 مرانی نظری. 1
 هنر کروچه ۀفلسف .9ت1

بازنمتایی،   ۀنظریت در سته   تتوان  متی هنتر و زیرتایی را    ۀدربارفیلسوفان  های نظریهو آراء 
بازنمتایی، هنتر را تقلیتد و     ۀنظریت کترد.  بنتدی   یا فرمالیسم دستته یرایی  شکلفرانمایی و 

از عواطتف و احساستات   فرانمایی، اثر هنری را برآمده  ۀنظری داند، محاکات عالم خارج می
یرایی یا فرمالیسم، هنر را مرتنی بتر   شکل ۀنظریو  کند میاو تلقی  ۀروحیهنرمند و بازتاد 

 ۀدربتار  کروچه .(9992کارول،  ر.ک؛) داند میساختاری اثر  های ویژییو  ها قالب، ها چارچود
 تصتویر  نداشتت  و مکاشتفه  یتا  «شهود» همان زیرایی است که بر این باور «زیرایی» ۀمسئل

 بته  وحدت و پیوستگی هم به خاصیت که چیزی واست  ذهنی یا حس ی ۀپدید یک از درونی
 ،یابتد  متی  قتحق ت  هنتری  ابزار با که هنری بیان ،است. بنابراین «عاطفه» ،بخشد می شهود
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. کشاند می هنری اثر خلق سوی به را هنرمند که است درونی شور و عاطفه آن بخش تجل ی
 هنتری  اثتر  ستاختار  تنهتا معطتوف بته    را هنتری  یفت کروچه زیرایی انتو می ،این رو از

 ۀدرجو اساساا  کند میه و معنا در شکل و صورت اثر تعریف ، بلکه آن را تجلی ماد داند نمی
در برقتراری یگتانگی و تناستب     ،شاعر() اثرارزشمندی هنر را در میزان توفیق فرد صاحب 

کته بته    رود میبیان تا جایی پیش  ت شهود همانی ینا. باور کروچه به داند میمعنا  ت صورت
. باور کروچه به ایتن اتحتاد و یگتانگی در اثتر     شود میزبان منجر  تهنر این همانی ۀمسئل

در اهمیت  ،و از طرف دیگر« رمز» هنری، از طرفی در توجه او به مفهوم، خاصیت و کارکرد
طورکلی، هنرمندان بته   . به(200و  79: 9999 کروچه،ر.ک؛ ) نماید رخ می او« بیان اصیل ۀشیو»

بخشتند؛ یعنتی بتا     بته اثتر ختویش فترم متی      دهنده بخش و سازمان کمک اصولی وحدت
چیریی عناصری بر عناصر دیگر، فضتایی را  و  کارییری هماهنگی، تنوا، توازن، تناسب به

 (.199: 9999ضیمران، ر.ک؛ ) است هنری د که در حقیقت، نمودی از وحدت اثرنکن ایجاد می
 هنری حقیقتاا شهود برای را اساسی یشرط ،نامد می «شهود» را هنر آنکه از پس کروچه

 یکتی  کل ی هب آن با ،بخشیده روح آن به حیاتی اصل یک» که است این آن و دهد می ارائه
 ت صتورت  وحدت» اصل واقع، در. نامد می «عاطفه» را حیاتی اصل این کروچه،. «باشد شده
 خاصیت که چیزی» زیرا ؛است اثر بر غالب ۀعاطف ۀبازبست ،راستین ریهن اثر یک در «معنا

 یک» فقع و یک عاطفه و «است عاطفه همانا ،بخشد می شهود به وحدت و پیوستگی هم هب
 استتوار  و یگانته  و زنده اثری تا ،است یرفته خود به خیالی صورتی که است «روحی حالت
از آن یتاد  « عاطفه»آنچه کروچه با نام  رسد مینظر به .(39ت79: 9999 کروچه،ر.ک؛ ) آورد پدید
ارستطو و   عهتد  ی قدما، ازبلکه چیزی است که در تلق وجهی نیست،  یک یکند، مفهوم می

استت و   بر سراسر متتن بتوده  « حاکم ۀاندیش»یا « زمینه»، یا «موضوا»شاید هم پیش از او، 
 ،داد. در نظتر او « ایگتان م»بته آن عنتوان    ،بعدها توماچفسکی، یکی از صورتگرایان روس

 یابد می؛ یعنی در سراسر متن یسترش بخشد میمایگان چیزی است که یک اثر را انسجام 
، هم یزینش مایگان شناسی جمال منظراز »، ایفا کند. بنابراینخود را  بخشی وحدتتا نقش 

 شتناختی  زیرتایی ارزش  .«و هم یسترش مایگان در سراسر متن دارای کمال اهمیت است
زمتانی آشتکارتر    ،یراشناستی کروچته  ز ۀفلستف در  یگان و همترازی این مقوله با عاطفته ما

مایگان، بلکته در   ۀمسئلکه بدانیم اهمیت کار توماچفسکی و دیگران نه در طرح  یردد می
ناقتدان و اهتل ادد    ،هتا  زیترا پتیش از آن   ؛تردیل آن به یک امر صوری و ساختاری است

: 9999شتفیعی کتدکنی،   ر.ک؛ ) دادنتد  متی ساخت و صورت قرار  همواره مایگان را در تقابل با
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کته عاطفته را تنهتا در دل تصتویری خیتالی       همچون کروچه ها آن که حالیدر ،(993-202
 ۀبازبستت یزینش مایگان مناسب را در اثر هنتری تنهتا    ارزش، داند میدارای اعترار هنری 

باور کروچه بته  در حقیقت،  .دانند می با آن ناسبتبخشیدن ساخت و صورتی هماهنگ و م
او  ،سرانجام شد. اما هنر و زبان همانی این ۀمسئل طرح سرب ،خود بیان،ت  شهود همانیِ این
 تعدیل کرد «شاعرانه بیان» و «شاعرانه شهود» عنوان با ای تازه مفهوم طرح در را خود نظر

 .(212ت219: 9937 احمدی،ر.ک؛ )
کروچته، آن   شناسی زیراییجه دقیق به آرای ایرچه برخی بدون کمترین استدیل و تو

 انتد  دانستهرا در شمار نظریات معنامحور کالسیک و کروچه را یکی از فیلسوفان معنامحور 
 هتای  نظریته ایر بتوان مترز بتین    ،نظر مااز  .داند ای برای انتقال معنا می که زبان را وسیله

او یا دیتدیاه کروچته را    معنتی جستتجو کترد،    ۀمستئل جدید و بوطیقاهای کالسیک را در 
از هنتر و   ،تعریف کروچته  براساس  اهای جدید و قدیم تلقی کرد وتوان مرز بین بوطیق می

تتوان   سادیی متی  به او، شناسی زیراییکلیات های یونایون این تعریف در کتاد  شرح جنره
و  دانتد  متی ترین ویژیی هر اثر هنری  دریافت که وی اصل یگانگی صورت و معنا را مهم

 ۀوستیل تا بتوان یفت او زبان را خدمتگزار معنا و  ،دهد هریز یکی را بر دیگری ترجیح نمی
قندی که در ظرف آد حتل   معنا مثل تکه» که کروچه داند. اساساا این سخن انتقال آن می

، یتویی تعریتری از بتاور    (79: 9999)کروچته،  « یتردد  در رمتز یتا نمتودار حتل متی      ،شود می
. ثانیتاا ایتر   (11: 9999)ضیمران،  است« نهفتگی معنا در فرم اثر هنری»ر مرنی ب ها فرمالیست

ناشتتی از برقتتراری متتنش ستتاده و   معنتتایی تتتک، «معنتتا»منظتتور چنتتین نظرهتتایی از  
یعنی یذر ثابت و اجراری دال به مدلول باشد، بتاز هتم    ،ها نشانه شناختی دیلتی غیرزیرایی

« شتهود »زیرا جایی که کروچه هنر را  ؛ینجد یدر این ساحت نم معنا ۀدرباردیدیاه کروچه 
و ، انکتار معنتای قطعتی    آفرینش هنری و در نتیجه ۀناآیاهانبه بنیان  ،، در حقیقتنامد می

رمز و  ۀوسیلادراک به »که بازتاد  نظر او، بنیان این تعریف از. کند میاشاره  در هنر نهایی
 ،شعری ت شگردهای هنری آمیزترین مابهایکی از  ۀعهد براست،  (79: 9999)کروچه، «عالمت
بترای ابطتال دیتدیاه     تنهتایی  بته  ،ت ختود است که با بخش عظیمی از ماهی« ادنم»یعنی 
عتالوه بتر معنتای آشتکار و      «نمتاد »؛ چراکته  کروچه کافی استت  ۀنظری ۀدربار معنایی تک

و  تعریف یتا توضتیحی دقیتق   که هریز  دنیز دار تری وسیعو ناخودآیاه  ۀجنر، مستقیم خود
ترین ویژیی نمتاد کته ابهتام و ناشتناختگی آن      مهم ،بنابراین .است شدهجامع از آن ارائه ن
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 که بتوان مدلول معی ن و مشخ صی برای آن تعریتف و تعیتین کترد    شود میاست، مانع آن 

 (.9: 9911پورنامداریان، ر.ک؛ )
 همانی این به ،نهایت در کروچه زیراشناسی ۀفلسف در که بیان ت شهود همانی این ۀمسئل

 ،است بوده مواجه بسیاری غیرتخص صی و تخص صی نقدهای با تاکنون شد، منجر زبان تهنر
 که است روشنی پیوند شده، یرفته نادیده نقدها این بیشتر در که ای نکته رسد مینظر به اما
 نظتر  از دارد. کروچه دید از «آراسته و عاری بیان پذیری تفکیک عدم» مرحث با لهئمس این

 بلکته  ،کترد  تلقتی  کتالم  زینت و آرایش عنوان به نراید رابیان  تخی لی انواا بیشتر ،کروچه
 آن کردن تصن عی قصد به نه ،باشد مضمون بر روشن دیلت منظور به باید ها آن از یابی بهره

 .(200و  901: 9999کروچه، ر.ک؛ )
 شگردهای یزینش ،«آراسته و عاری بیان ناپذیری جدایی» مرحث طرح از کروچه منظور

 شگردهای و ها آرایه این که یا یونه به است، خاص هنری ژانر یا موضوا با متناسب هنری
 «اصتیل  بیتان  ۀشتیو » یک کروچه، خود ۀیفت به بلکه بیانی، صرف زینت چونان نه هنری،
 ر،ژان با اثر (شعری زبان) هنری زبان هنری، اثر یک در ایر ،بنابراین .(200: همانر.ک؛ ) باشند

 ذاتتی  و اصتیل  زبان عین اثر شعری زبان باشد، هماهنگ اثر ۀمای درون و مایگان موضوا،
 .بود خواهد آن
 شکنی شالوده .2ت1

رستیدن   به انسجامی تقابلی، یعنی یابیدستدویانه، فراتر از  های تقابلیاهی معنای حضور 
ه منظور رسیدن به ب ها یدویانگ. یاهی تقابل برای حل و رفع انواا هاست تقابلبه وحدت 

دویانته از   هتای  تقابتل اصتطالح  (. 39-31: 9939آزاد ارمکتی،  ر.ک؛ ) است شدهوحدت طراحی 
با این تفاوت که  شکنی دریداست، ویژه شالوده لیدی نظریات پساساختاریرایان، بهمفاهیم ک

. اصتویا  (913: 9973مقتدادی،  ر.ک؛ ) استت  شتده  نگریستته با نگاهی انتقادی  ،در این مکتب
 براستاس  علمی و زیربنای تفکر غرد در زندانی دوقطری قترار دارد و   ت های فلسفی اندیشه

: بدی در برابر نیکی، نیستی در برابتر هستتی، غیتاد در    چرخد میهای دویانه  محور تقابل
طریعت در برابر فرهنتگ قترار    و برابر حضور، دروغ در برابر حقیقت، نوشتار در برابر یفتار،

کتردن   شکنانه بتا واژیونته   دهاما نگرش شالو رد،ه یکی بر دیگری برتری دادارند که همیش
، اندیشی دویانه کردن ویرانو  شکنی ساختدویانه، به  ایه تقابلمراتب و پایگان در  سلسله
 (.970همان: ر.ک؛ ) است و دوآلیسم دست یازیده یرایی دوسویه
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 نماد کالن .9ت1

ر با تکرار بسیار و بیش اثر شعری، تصویری که شاع مثالا در یک شعر یا ،در یک متن ادبی
و در  یردانتد  میذهنی و روانی بزرگ بر سراسر متن چیره  ای مایه بن عنوان به، آن را از حد 

نامیده « نماد کالن»، دهد می بخش نظامو  کننده هماهنگپیوند با دیگر تصاویر، به آن نقش 
 اندیشگانی ۀشرکشاعر در ورای سطح آن،  در حقیقت، ایماژی است کهنماد  کالن. شود می

عنتوان تصتاویر فرعتی، تجس تم همتین       که دیگر تصاویر نیز به رود میرا نشانه  ای پیچیده
چونان تصتویری مرکتزی، تصتاویر فرعتی را      نماد کالن ،. بنابراینهاست اندیشهمفاهیم و 

 دهتد  متی د ارائه از خو« تصویری ۀخوش» ای یونهو همراه آن،  دهد میپیرامون خود سامان 

 .(200ت999: 9999فتوحی، ر.ک؛ )
 فردوسی شاهنامۀدر  شاعر ۀعاطفو  اثر ۀمای درون همسانی .1

از دیرباز  ،مل ی ایران ۀحماسن اصلی و حاکم بر مت ۀمای درون عنوان به، تضاد دوبُنی ۀاندیش
آینتدی از  بر نیتز  فردوستی  شتاهنامۀ است.  ایرانی بوده ۀاندیش ۀشیوبنیادین  های ویژییاز 

 های داستان های رفت پیآماری  ۀمطالعتحقیقاتی که به  ۀنتیج .همین باور اساطیری است
جدال عملی خیر » رفت پیاصلی،  های رفت پیاز میان  دهد میاست، نشان  پرداخته شاهنامه

دیگتر نیتز ماننتد     هتای  رفتت  پتی عالوه، چندی از  ن فراوانی است. بهبیشتریدارای ، «و شر
و  ختواهی  فتزون سوءاستفاده از نابسامانی، اژدهاکشی، عصتیان و زوال، قتتل،   ، خواهیخون

در « تضتاد دوبُنتی  » ۀانگتار یمراهی، در کنار جدال عملی خیر و شتر، در مجمتوا، بیتانگر    
 عنتوان  بته  اصتلی(  ۀدرونمایت ) نمتادین اشتتراک در رمزیتان    دلیلهستند که ایر به  شاهنامه
 ر.ک؛) بسامد استت بیشترین  دارای تضاد دوبُنی ۀایدرونمواحد نگریسته شوند،  ای مجموعه
 (.907: 9931ن، همکاراطالریان و 

شتاعر استت کته     ۀعاطفت اصلی اثر دارد،  ۀمای درون پای همآنچه در این مقوله اهمیتی 
منظور از عاطفه، اندوه یا حالت حماسی یتا اعجتابی   » و است «روح زمانه»الرته تظاهری از 

و از خواننتده یتا شتنونده     کنتد  متی در خویش احستاس   ای ادثهحاست که شاعر از رویداد 
 .(21: 9939، کتدکنی  شتفیعی ) «در ایتن احستاس شترکت داشتته باشتد      که بتا وی  خواهد می

 تنها به ،یوید که کروچه از آن سخن می بخشی وحدتایر ما عنصر حیاتی و روح  ،بنابراین
خلوت خویش و بدون دخالت  خأل و که شاعر درتعریر کنیم  بُعدی شخصی یا تک احساسی

، آشتکارا بته خطتا    است دیگری در خود یافته (اشخاص) شخصیونه رویداد، پدیده و یا  هر
د و منطتق  رَو تأم التی هستند که از یک سو با خِ ها اندیشهدر کنار عواطف، »زیرا  ؛ایم رفته
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آنچته مهتم    .(21)همتان:   «بعضی انواا شعر هستند ۀزمین ،رکار دارند و از سوی دیگما سرو
حتاکم بتر اثتر و     هتا و تتأم الت   ، عواطف شاعر در راستای اندیشته شاهنامهکه در است این

، کنتد  متی کند. الرته آنچه این امکان را برای این اثر حماستی فتراهم    پای آن عمل می هم
پترداز   ، این قابلیت را بترای یفتته  شاهنامهساختار روایی حاکم بر » ساختار روایی آن است:

اعتقادات فرهنگی  نیزاست که بتواند در شرایع مختلف، عقاید شخصی خود و  وردهفراهم آ
ضترورت  شتاید   (.13: 9991)رفایی قدیمی مشهد و قتوام،   «ایرانی را در متن نمایان سازد ۀجامع

بتیش از دیگتر    ،غالب بر متتن در یتک اثتر حماستی     ۀاندیشیا حاکمیت  مایه درونحضور 
اصتالت و اولویتت دارد. کتار     ،"ذات روایتت "شعر حماسی،  در» ون؛ چادبی باشد های یونه

بلکتته انتقتتال روایتتتی   ،نتته توصتتیف حتتایت و عواطتتف ختتویش  ،اصتتلی راوی/ شتتاعر
 .(991: 9990)زرقانی،  «ت نوشتاری هنری استشده در هیئ نتعیی ازپیش

د ین صورت، اثر فاقدر اشاعر است که  ۀعاطفتابع  ،یا روایت ،در ژانر حماسی ،بنابراین
پیونتد عتاطفی    ،که در این صورت آید درمییا عاطفه به خدمت روایت  ارزش هنری است،

 ۀیفتت به  (.991-991همان: ر.ک؛ ) بودر انسجام و انتظام اثر خواهد شاعر با متن حماسه بیانگ
چنتان پیونتدی برقترار     میان شاعر و موضوا شعرش آن هنری، ۀحماسدر یک  هم ،هگل
عتین   اثترش و نگترش او بته جهتان،     از ناپذیر جداییعر جزئی شاخودِ که یویی  یردد می

جترتت   به توان میکه  جاستاین (.Hegel, 1975: 2/1047) بودنگرش قهرمانان آن خواهد 
حاکم بر متتن   ۀاندیشرا از رهگذر همان  شعری خود ۀعاطف سرا حماسهشاعر  عا کرد کهاد

که شاعر در  ای عاطفه دوسی نیزفر شاهنامۀ هنری ایران، ۀحماسدر سرودن  .برد میپیش 
این  اوست. ۀزمانه و عمربوط به جام های تجربهحاصل  ،، در حقیقت کردهروح خود احساس 

 ۀمایت  درونشاعر است، آشکارا در تتداوم همتان    حماسی ۀعاطفکه خالق حالت و  ها تجربه
 جتوانی  هتای  سالاین دویانگی از همان  .ایرانی است ۀاندیشحاکم بر بنیاد « تضاد دوبُنی»

ستامانیان بته دو قطتب قتدرت      قلمرو و حاکم بود حکیم فردوسی بر اوضاا سیاسی عصر
در چنتین اوضتاا و    . جای شگفتی نیستت کته  یی و توس شیع: بخارای سن شد میتقسیم 

اختالف و جنگ سیاسی و فرهنگی امیران ایرانی  ،مرکزی بودن نهاد قدرتاحوالی، این دو
ادبیتات   ۀحوزبه  هرت ماوراءالن شیعه با اهل سن  یرایان مل یز ستی ، همچنینبا غالمان ترک

 لیمی و توس مرکتز ادبیتات حماستی شتد    مرکز ادبیات تع بخارا عمدتاا که بدتسر ی یا هم
 (.210: 9911خالقی مطلق، )
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 ۀاریکت فردوسی هنوز بتر   شاهنامۀکه به هنگام آغاز آفرینش  بساط سامانیان ،سرانجام
 برچیتده شتد و حکتیم    تمتامی  بته  ،شی محمود غزنوی به خراستان قدرت بودند، با لشکرک

یویی این  ؛یرفت  پی نخست ۀدوررا در اوضاا و احوالی کامالا متفاوت از  شاهنامهسرایش 
فردوسی کته   حکیم نیز انتقال یافت و شاهنامهستیز و دویانگی بنیادین به فضای سرایش 

امیتران و   ۀسرستختان  هتای  حمایتت و  ها ترغیببا  هنری ایران ۀحماسدر آغاز برای خلق 
حاکمان سامانی دست به قلم برده بود، اکنون با سرآمدن این عصر زر ین، خود را از هر سو 

 ۀاندیشت باورهای مذهری و آیینی در کنار احستاس و   و دید میمقابل حاکم جدید  ۀنقطدر 
 :9990زرقتانی،   ؛ر.ک) هاست تقابلاین  ترین مهمیکی از  ،فردوسی یرایی ملیو  دوستی وطن

بته بیتان و    ،در واقتع  ایرچته  ،فردوستی حکتیم   نیتز  شاهنامه های داستانروایت  در (.109
زنتدیی  ، امتا از بازتتاد اوضتاا    پتردازد  متی  یذشتگاناساطیری  های داستانتصویرسازی 

فردوسی در » ،مثال عنوان به است؛ خود نیز غافل نمانده ۀزماناقتصادی  و  ، سیاسی اجتماعی
و هرچنتد  « است ویر کشیدهزمان خودش را به تص ۀجامع ویژییضحاک ماردوش،  داستان

 ای استطوره نتایزیر از زبتانی کنتایی و     بته جتو  اختنتاق حتاکم بتر زمتان ختود،        سرب بهاو 
: 9999رضتاقلی، ر.ک؛ ) اوستت مسائل جاری زمان  ،ورد بحث اواست، اما محتوای م سودجسته

 فرهنگتی  فضتای  و اجتمتاعی  ت سیاستی  اوضاا به جهتو با ،شاهنامه خلق در ،بنابراین .(99
 شتاعر  ستتیزی  بیگانته  و دوستی وطن ،یرایی مل ی ۀعاطف غالب، ۀعاطف این فردوسی، عصر
 قترن ) زمتان  و (تتوس  ایتران؛  شترق ) مکان اجتماعی ت فرهنگی ۀزمین با طرف یک از که است

 وحتدت  ایجتاد  سترب  ،دیگتر  ستوی  از و دارد کامل تناسب وی (پنجم قرن اول ۀنیم و چهارم
 .اوست اثر های شخصی ت و شاعر میان روحی

 بیان( شعری) تخی ل ت ای اسطورهشهود  همانی این .1
 کروچته، ر.ک؛ ) استت از نظر کروچه، اساطیر برای آنان که باور مذهری به آن ندارنتد، هنتر   

 هتای  هتا و رمزیتذاری   حکیم فردوسی هم هنگامی که به ماهی تت نمتادپردازی   (.11: 9999
در حقیقتت،  . کند میاساطیر بیان باور خود را به هنر بودن  ،در واقع ،کند میاشاره  شاهنامه

 ها اسطوره، نه شاعر و نه مردم ایران دیدیاهی غیر از هنر نسرت به شاهنامههنگام تدوین 
و استطوره   شتود  نمیها معطوف  دیگر به کارکرد آن ها اسطورهها به  زیرا دیدیاه آن ؛ندارند
نیاز عمیق دینی است و نه الزاماا  ۀبرآورندواقعیتی اصیل و  احیایر ه همچون یذشتهدیگر ن

افستانه و دروغ هتم    ،اخالقی و الزامات اجتماعی است. الرته اسطوره های یرایشمطابق با 
یافتن به معنای درونی  نمادیرایی است که باید در پی راهرمزپردازی و  ای یونه نیست، بلکه
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بترای   ،در حقیقتت . (93: 9937، فتر  ثاقب ر.ک؛) ها آندیداری  ۀرویرفاا نظر به ها بود، نه ص آن
ر.ک؛ ) آورددرک عالم اسطوره، باید با منطق اساطیری و عالم خیتالی ادبیتات بته آن روی    

 :یوید میه زمینحکیم فردوسی، خود در این  .(209: 9991 مکاران،کوهستانیان و ه
 متتدان تتتو ایتتن را دروغ و فستتانه  

 هرچتته انتتدرخورد بتتتا خِتترَد    از او
 

 بتته رنتتگ فستتون و بهانتته متتدان   
 دیتتر بتتر ره رمتتتز و معنتتی بتترد   

 (.92/9: 9931، )فردوسی             

رفتع   در شتکل  بهتترین  به زبان، ت هنر همانی این ۀدربار کروچه دیدیاه رسد می نظر به
 توجته  ایهت  کتانون  تترین  صمشتخ  از یکتی  اصتویا . نمایتد  می خر «اسطوره ت شعر» تقابل

 بتا  ستاختاریرایان  حقیقتت،  در .ندهستت   استاطیری  هتای  ستازه  و ستاختارها  ساختاریرایی،
 استروس، لوی جمله از ؛اند کرده اشاره هیتوج جالب نتایج به ،ها اسطوره درزمانی های تحلیل

 را آن زبانی، های پدیده سایر با قیاس در اسطوره اصالت یا بودن  جهانی اصل از حمایت در
 ؛خوانتد  متی  پتذیر  ترجمه را اسطوره و ناپذیر ترجمه را شعر زیرا ؛دهد می قرار شعر ابلمق در

 حقیقتتاا  کته  استت  نهفتته  آن نحتو  و موستیقی  سترک،  در شتعر  جتوهر  ،او نظر از چراکه
 و واژیانی وجه بر زبان همنشینی و ساختاری وجه ،اسطوره در ازآنجاکه اما ،ناپذیرند ترجمه

 را ختود  ای اسطوره ارزش هم ها ترجمه بدترین در حتی اسطوره ،دیاب می غلره آن جانشینی
 نظتر  و نظریته  ایتن  در تأم تل  انتدکی  با ،بنابراین (.91ت91: 9999اسکولز، ر.ک؛ ) کند می حفظ

 ت هنتر  همتانی  ایتن مهم  های یکی از جنره رسد نظرمی به ،«اصیل بیان ۀشیو» ۀدربار کروچه
 پنداشتتن  دوقطرتی  ۀدربتار  ستاختاریرایان  نظتر  دیلتعت  تواند مینقد ادبی، کروچه در  زبان

 بیتان  ۀشیو» مفهوم دیگر، عرارت به ؛باشداساطیری  شعری های حماسهدر  ،شعر و اسطوره
 کتار  بته  اثتر  ژانتر  یتا  موضتوا  با متناسب هنری کارکردهای برای را آن کروچه که «اصیل

زیرا  ؛دهد می نشان یاساطیر های حماسه شعری جهان در را خود کارایی بهترین ،ییرد می
لفظی بته شتمار آورد،    های آرایهداخل در اسطوره را نراید  یها تمثیلاستعارات، مجازها و »

هتر   ،در واقتع » و (99: 9999)ضیمران،  «تحقق زبان دانست ها را شرط ضروری بلکه باید آن
 «شتود  متی  ارائته  زبتان(  ۀبته مثابت  ) نمتادین ست که درون نظامی ا اسطوره همچون یفتاری

 ۀستاد در بیتان هنتری ختود از روایتات      سترا  حماسته شاعر  ،یرو ایناز .(973: 9970)احمدی،
 دو آن اتحتاد و برقتراری  شتعر   ت استطوره  ۀدویانت  مطلق به رفع تقابل ،اساطیری، در واقع

به نوعی مانند اغراق، تضاد و نماد، هایی ویژه،  یابی از هنرسازه بهرهاو با  ،در واقع پردازد. می
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ایتن دویتانگی را بته     و یتازد  اسطوره دست می ت شعر ۀدویاناز تقابل  نی هنریشک ساخت
  .کند مییگانگی بدل 

 اغراق .9ت1

اغتتراق بتتر ارزش  استتت. «اغتتراق» کثتترت مهتتم ستترک حماستتی، یهتتا یژیتتیویکتتی از 
 ،دیت آ ینمت  اما صنعت بدیعی بته شتمار   ،دیافزا یمهنری آن  حماسه و اعترار ۀشناسان ییرایز

اصتویا ایتن شتگرد ادبتی در     (. 91و  91: 9931شمیستا،  ر.ک؛)استت  ت حماسته  ذا بلکه جتزو 
چنتان   و نه امری خارجی و تحمیلی، ،عنصری اصلی و ضروری ۀمثابساختمان حماسه، به 

. در آن را نوعی صنعت تلقی کرد توان ینمکه  شود یمدر بافت زبانی و فکری شاعر تنیده 
ر از روح حماسی محتواست که توفیتق او را  شاع شناخت حقیقیاین  همفردوسی  شاهنامۀ

اغراق با  ۀهنرساز هماهنگی یا اثرات در توضیح .است ممکن ساخته« اغراق»از  یابی بهرهدر 
 :اشاره کرد توان یمحماسه به چند مورد  ژانر

عتی دارد،  زای و غیرانتبتویی متاد    و ماسی و قهرمانی که همه چیز رنگدر اشعار ح (الف
ج، اغتراق  شگرد در ایجاد این تهتی   نیکارآمدتربهترین و  و ابدی یمت تهی ج مخاطب ضرور

 (.«حماسه» ۀواژذیل  :9931 اد،در.ک؛ )است 
فتردی   ،کند یمازآنجاکه قهرمان در عصر اساطیر زندیی  ،اساطیری یها حماسهدر  (د

در و مینتوی   یعیفراطری از خدازادیان است و یا با نیروهای فرابشری و یاه حت  ،فراطریعی
 شمیستا، ر.ک؛ ) بتود  رفتار و کردار او نیز غیرطریعی و فراواقعی خواهتد  ،بنابراین .پیوند است

9931 :91.) 
و  هتا  شهیاند آرزوها، ،ابدی یمبازتاد  اساطیری ت ملی ۀحماس چیزی که در نیتر مهم (پ
 و آرمتانی  چنتان ت استت. ایتن آرزوهتا یتاه     یک مل ت  عمومی درونی و یها خواسته قتحق 

هنتری،   یهتا  اغراقعادات و آفرینش  جز با خلق خوارق سرا حماسهکه شاعر  یراست کمال
اسطوره واکنشی از ناتوانی انسان است در » دیگر، عرارت به؛ بود نخواهدقادر به بازتاد آن 

و ضعف او در برآوردن آرزوها و ترس او از حوادث غیرمترقره. قدرت  ها یدرماندیمقابله با 
 .(1: 9939 )آموزیار، «دهد یمخود را در این زمینه انجام  نهایت فعالیت ،تخیل

 نیتتر  عیوست » استت  یا استطوره  یا حماسته هتم   ی ومل  یا حماسههم  که شاهنامهدر 
مختلتف   یهتا  صتورت . (113: 9939، کتدکنی  شتفیعی ) «صورت خیال، اغتراق شتاعرانه استت   

 نستان بتا دیتوان و   ا زیت انگ رتیت حنرردهای  صورت بهدر بخش پیشدادیان  را عادات خوارق
های هنری  دید که یاه به آفرینش اغراق توان یم ...حاک وضها، ماردوشی  دربندکردن آن

هلوانتان و  پ یهتا  یآور شتگفت کته در آن ستخن از    شاهنامه هایی از بخشدر . انجامد یم
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کته   یا هیونت  بته  بیشتر استت؛ های حماسی  اغراق ،هاست آنطریعی نیروها و پیوندهای فرا
 .هاست اغراقوجود همین ، در این بخش شاهنامهسرکی  ۀصیخص نیتر مهمفت توان ی می

ختاص زبتانی، زمتانی ارزش هنتری      ۀویشحماسی اغراق، این  ۀجنرعالوه بر یفتنی است 
در بستر دیگر ترفندها و  یعنی ؛بیان شاعرانه بیابد که از رهگذر خیال شاعر بگذرد و ابدی یم
استعاره یا کنایه  تشریه، طریعی ۀجینتمعمویا  هنری اقاغر یک زیرا ؛خیال جای ییردر وَصُ

ن نوعی اغراق در کیفیت مشتر ه  مری  ]خود[ ،اصویا تشریه» و (297: 9937شمیستا،  ر.ک؛ )است 
 هتای  اغتراق بیشتتر   تصویرستازی شتاعر در   اصلی هدف اساساا. (79: 9979)فشارکی،  «است

 تر واضح هرچه بیان ،و حماسی است یکه ناظر به تصاویر رزم شاهنامهتشریهی و استعاری 
یتا بتا    بتدون  شتاهنامه  یهتا  اغتراق یاهی نیز  .است تصویر ۀبزریی و هیرت عناصر سازند

 :اند یرفتهاسناد مجازی قرار  یا یونه ۀیپاخیال، بر  روَصُهمراهی دیگر 
 ستان بیاراستت آن رزمگتاه    بر آن

 
 شود کتوه آهتن چتو دریتای آد    

 

 متاه که رزم آرزو کرد خورشتید و   
 .(29/1: 9931)فردوستتتتتتتتی،    

 ایتتتر بشتتتنود نتتتام افراستتتیاد 
 .(991)همان:                           

بته عناصتر،    بخشتی  جنترش خاصتیت حرکتت و    سترب  بهاسنادهای مجازی بیشتر اصویا 
حیات، حرکت و پویایی استت کته ذات و استاس     ۀمشخصبا  کارکرد بیانی ترین هماهنگ

 ۀجنرت آنچته از بررستی    ،بنتابراین  .(110: 9939، کدکنی شفیعی؛ ر.ک) دهد میحماسه را شکل 
ی زمانی که از ، حت زیآم اغراقعادی  ۀیزاراین است که یک  ،دیآ یمبه دست  هنری اغراق

طرزی هوشمندانه با آنچه ذات و  ، بهرسد یمو به بیان شاعرانه  یذرد یمرهگذر خیال شاعر 
 و هماهنگ است. همخوان الا، کامکند یمطلب  اساطیری ۀحماسمعنای یک 

 دویانه های تقابلاضداد یا  ۀمثاببه  شاهنامه در دوبُنی تضاد .2ت1

نقتد ستاختاریرایی،   از مفتاهیم اساستی در    یکی(، Binary opposition) دویانه های تقابل
است که در باورهتای استاطیری و    شناسی نشانهو  شناسی زبانو نظریات  پساساختاریرایی
ترین کارکرد ذهن جمعی  دویانه را مهم های تقابللوی استراوس  شه دارد.فرهنگی بشر ری

مثل خود/  ای دویانه های تقابلساختار تفکر انسان بر روی که  و معتقد است داند میبشر 
 براستاس  کته زبتان    طتور   همتان : یویتد  میوی  .است شدهبد، مقدس/ غیرمقدس و ... بنا 

نتا  دویانته ب  هتای  تقابتل ساطیر هتم بتر مرنتای    ، اصامت و مصوت ساخته شده های تقابل
دویانته را در بیشتتر نظریتات     های تقابلپای  رد . (Lévi-Strauss, 1963: 160) است شده

 تا جایی که روین بتارت  یافت، توان می شناس روایتویژه ساختاریرایان  به ،ساختاریرایان
  .(91: 9979بارت، ر.ک؛ ) داند میدویانه  های تقابل را مفهوم ساختاریرایی ترین اساسی
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 ۀآرایاست، « تضاد دوبُنی»غالب آن از آغاز تا پایان،  ۀعاطفو  مایه درونکه  شاهنامهدر 
که اغلتب معنتوی و    دهد میشکل صورت هنری آن را  ترین غالب، تضاد یا تقابل، در واقع

بته ستاحت   ر روشن و پُرتکرا ای هیون به الرتهکه  برخاسته از دوآلیسم متضاد اساطیری است
 ۀدویانسرشت  ،اصلی در اساطیر ایران ۀمسئلاز سویی،  یابد. زبانی و لفظی شاعر نیز راه می

 یاه باورهای اساطیری ایرانیان، مرتنی بر تئتوری  تجلی عنوان به»نیز  شاهنامه. خلقت است
 استت در هستی بته تصتویر کشتیده    را د و تقابل اضدا« بودن آفرینش است اضداد و دوبُنی

همتزاد   ۀبتود دو  صتورت  بهدو اصل قدیم متضاد » زیرا ؛(923: 9990، زاده ممیمحرمی و ؛ ر.ک)
و دیگری مظهر ترتاهی و   ،یکی مظهر نیکی و روشنی ،اند که از آن دو آغازینی تصور شده

نیتز   شتاهنامه در بخش حماستی   عمده طور بهتضادها  .(91: 9931)سرکاراتی، « تاریکی است
دویانگی نتژادی   صورت به است که ن متضاد آغازینتعارض دو بُ دوآلیسم اخالقی و ۀادام

در اثر برخورد و همتاویزی  » از سوی دیگر، است. بازتاد یافته اغلب تورانی() انیرانیایرانی و 
: همان) «است آفرینش صورت پذیرفته ،که طرح هستی افکنده شدهناساز است  ۀبوداین دو 

دو قطتب   عنوان به ، اهورامزدا و اهریمناطیر ایرانیکه در اس دیگر، همچنان عرارت به ؛(91
حضور یکتی بتدون    در عمل، برند و سر می  خیر و شر  عالم هستی در ستیزی همیشگی به

و روشتنی حضتور دارنتد،     هرجا که نیروهای خیر نیز شاهنامهممکن است، در دیگری غیر
)فتحتی و   ندهستت  ولنمایند و به ستتیز بتا آنتان مشت      و تاریکی هم جلوه می نیروهای شر

نُته هتزار ستال     ۀمحتدود بتر باورهتای ایتران باستتان در      آفرینش بنا .(909 :9991محرمی، 
به سته دوران مستاوی سته هتزار      سالهییرد و این دهر بزرگ نُه هزار  اساطیری انجام می

دوران سته   ا،اهتورمزد نخستین، زمان پادشاهی  ۀسالشود. دوران سه هزار  ساله تقسیم می
 یمیتزش  ۀدورفرجتامین،   ۀستال میانه، زمان پادشاهی اهریمن و دوران سه هزار  ۀلساهزار 

در . و هم به کام اهریمن خواهد یذشتت  ارمزدواست که هم به کام اه اختالط نیکی و بدی()
آغتاز   ۀمردمانم ، تجسآغاز فرمانروایی اهورایی فریدون در واقع، شاهنامه ای اسطورهبخش 

مل ی  ۀحماسآمیزش در  ۀدورباورهای اساطیری ایران است.  آمیزش یا یومیچشن در ۀدور
شود و در پادشاهی  کشد. این هزاره از پادشاهی فریدون آغاز می هزار سال طول می ،ایران

پذیرد. سرشت دویانه و مختلع این دوره از همان آغاز با تقسیم جهتان   کیخسرو پایان می
کامالا آشکار استت. در تمتام طتول ایتن      ،و ایرج از سوی دیگر ،بین سلم و تور از یک سو

اهتورایی.   ، ایرانیتان اند و بتر نیمتی دیگتر    اهریمنی چیره ، بر نیمی از جهان، تورانیاندوره
نررد میان ایران و انیران از آغاز تا پایان این دوره، پیوستته و   صورت بهستیزیی و آمیزیی 

بتر جهتان و    ارمزدواهیمن و ناپذیر است. اختالط نیکی و بدی یا چیریی یکسان اهر وقفه
از فرزنتدان  تور و ستلم   است. یافته تظاهر شاهنامهآمیزش نیکی و بدی به چند صورت در 
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ختود شخصتیتی    دارد. کاووس ای اهورایی چهره ،ایرج امافریدون، سرشتی اهریمنی دارند 
یدون که فر است. یاه فرزانه و یاه دیوانه است؛ نیک و نیمی بد دارد: نیمیدویانه و متضاد 

دیتوزاد   ۀستوداب کیکاووس که بتا   ییرد، ن سرو شاه یمن را به زنی میبرای پسرانش دخترا
ییرد، همه در ایجاد  فراسیاد را به همسری میحت ی سیاوش که دختر ایا کند و  ازدواج می

اهورایی و اهریمنی نقش اساسی دارند. بیشتر پهلوانان هم در ایتن دوره   گی نمادینختآمی
  ی خود رستم نیتز از ایتن  حت یا ی دویانه دارند: طوس، یریین، زال، سهراد و روش و منش

ما این یگانگی در دویتانگی را کته ویژیتی     . (990ت907: 9931 سرکاراتی،ر.ک؛ ) ندهست  جمله
« نمتاد  کالن»و تصویر یک « نماد» ۀهنرسازاساطیری ایرانی است، در کارکرد  ۀحماسذاتی 

 خواهیم یرفت. فردوسی پی شاهنامۀدر هنری 
 دویانه های تقابلفراروی از  اجتماا اضداد یا ، تصویراساطیری نماد کالن .9ت1

به سوی ایماژهای مربوط به شعر عرفتانی و شتعر   توجه ، یویی بیشتر نماد کالن در تعریف
سرتاا مطلق تصویر نمتادین  شاعر در آفرینش ن ۀاندیشزیرا بر نقش احساس و  ؛معاصر است

 ۀنحتو کتارکرد یتا    ۀشتیو اکنون ایر بخواهیم  .است شده، تأکید اساسی «نماد کالن»و ایماژ 
 شتاهنامۀ  بتارۀ عتام و در  طتور  بته استاطیری   ت   زمینۀ متون حماسیتحلیل این ایماژ را در 

تصویر  واژیانی یا فیزیکی خاص بیان کنیم، نایزیریم به جای فرایند تکرار طور بهفردوسی 
بخش بزریی  کم دستهمه یا  ردپیشرآن تصویر در  مندی نقشاهمیت و  ۀدرجیا واژه، بر 

اصتلی و   ۀمایت  درون ۀبردارنتد د کنیم که پیوستته در حماسی تأکی ت اساطیری ۀاندیشاز یک 
، چند تصتویر  اساطیریویژه در بخش  به ،فردوسی شاهنامۀدر  .استحاکم بر متن  ۀاندیش

یعنی ستتیزیی و   ،شاهنامهی اصل ۀمای درونرد رکه در راستای پیش خورد میعمده به چشم 
 عنوان بهزال و سیمرغ. این تصاویر  :از جمله ؛کنند میناسازها، نقش اساسی ایفا  گیختآمی

تتداوم حماسته بتر    و  رردپیشنقش را در  ترین محوری، «یگانگی در دویانگی» نماد مفهوم
« ستیمرغ »نمتاد   کتالن  ییتری  شتکل  بته بررستی  حاضتر  میان، پژوهش  ازاین عهده دارند.

این موجود، با دویتانگی زال در حماسته هماهنتگ و     ۀدویان های جنره»که ؛ چراپردازد می
 ،یک تصویر نمتادین در ادبیتات فارستی    عنوان بهسیمرغ  (.39: 9979)مختاری،  «همراه است

 :اساساا .دارد یمعانی و مفاهیم بسیار متعدد و یاه متناقض
و  هتا  پنداشتت ، هتا  اندیشته ادد متا نمتاد    سئن مترو( در استاطیر و  ) سیمرغمرغ و سرنمون آن، 

یی و بتتاروری، سرستترزی و زنتتدیی، روینتتد ۀسرچشتتمبستتیاریونه استتت. از آد  هتتای دریافتتت
و دوست و یگانگی ایتن   نشان بیتا جان جویای معرفت و نشان  ،در اوستا( یرفته) بخشی درمان

 .(11: 9939)مسکود، آن 



 فردوسی بر اساس فلسفۀ هنر بندتو کروچه شاهنامۀوحدت هنری در  /920

 در ختود،  استاطیری  سیمای و برجسته صفات سرب به که است ای افسانه ، مرغی«سیمرغ»
 یمتعدد های هیون به فارسی هم ادد سیمرغ در است. داشته حضور دیرباز از ایران فرهنگ
 ،این مرغ اساطیری است. یافته حضور

و  بالقو ه تأویلی است، امکانات تجس م بخشیده و شکل را او هستی که ای برجسته صفات سرب به
 ۀپرنتد  یتک  ۀچهتر  در نیتز  شاهنامه در است. یذاشته فارسی ادد و فرهنگ اختیار در یونایونی
 استطوره  اختصاصات جمله از که چنان و کند می پیدا حضور ماورای طریعی موجودی و اساطیری

: 9999 پورنامداریان،) کند می دخالت اساطیری حوادث و قهرمانان سرنوشت در مرغ این است،
11). 

یکتی از   تتوان  متی  شتاهنامه ، ستیمرغ را در  نمتاد  کالنبازتعریف ما از  براساس ، یرو ازاین
قهرمانتان و   بستیار  هتای  منتدی توانبتا وجتود    چراکه ؛شمار آوردبه  نمادها کالنترین  مهم

خواهد رسید که جتز بته یتاری    فرا هایی لحظه ،انگار در زندیی حماسه» ،شاهنامهپهلوانان 
ترلوری است از  سیمرغ .(909 :9979)مختاری،  «سیمرغ، کاری از پیش نخواهد رفت مستقیم
او همچون زال وجودی است مقدس  ،شاهنامهدر  .متضاد اقوام ایرانی های تلقیو  ها انگاره

ت ییترات کیفتی عناصتر و عوامتل      گربیاندویانه، چه  های جنرهو  ها تقابلاین و اهریمنی. 
عترتار  و چته بته ا   و یتردش تتاریخی استاطیر استت     جایی جابه ۀنتیجکه  باشد ای اسطوره
ر صتورت،  با مراحل و نهادهای جامعه باشد، به ه اش رابطهاجتماعی و نسرت  های یرایش

حضور  شاهنامهاین موجود اساطیری چهار بار در . سازد میوجهی از این پرنده، سیمایی دو
تجلتی ایتزدی و تصتور    ) متضتاد متفتاوت و   هتای  جنرهاست که  و طی همین مراحل یابد می

اسفندیار  خان هفتزال، زادن رستم،  های داستاندر  :شود می دریافت از هستی او اهریمنتی( 
 ،آیینتی و پذیرفتته   ای چهرهخاندان سیستان، در  که شود میو نررد رستم و اسفندیار ظاهر 

 ،شتاهنامه  ستیمرغ  ،. بنتابراین (19تت 13: همانر.ک؛ ) دارداهریمنی  ای چهره ،خان هفتاما در 
وجتودی اهتورایی و    ،یعنی به نسترت خانتدان زال  بل؛ یگانه با دو قطب متقاوجودی است 

تنها  ؛ مثالاشود میاهریمنی تلقی  ای چهره ،یزدانی و به نسرت خاندان یشتاسپ و اسفندیار
دریافت کته   توان میاساطیری را  ۀپرنداین  ۀوجهدر داستان نررد رستم و اسفندیار، هر دو 

مجروح شدن رستم و درخواست یاری از پس از  است. انجامیده نیزظهور واژیان متقابل به 
 ، سیمرغ:سوی زال

 هتتا بمالیتتد پتتر  بتتر آن خستتتگی
 هتا برنتد   بدو یفت کین خستتگی 

 یکی پر  من تَر بگردان به شیر

 هم اندر زمان یشت با زیب و فر 
 همی باش یک چند دور از یزنتد 

 هتای تیتر   بمال اندر آن خستتگی 
 

استفندیار   آمتدن در ازپتای است که سرب  ای شیوهرساندن به رستم،  یاری ۀشیوحال،  عیندر
 :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  

 (100/1: 9931)فردوسی،            

و بته   )و اهتورایی(  سیمرغ به نسرت زال و رستتم، عملتی یتاریگر    بدین معنی که عمل
دویانگی در این تصویر  پس. رسد مینظر به )و اهریمنی( رسان نسرت اسفندیار، عملی آسیب

اعترارات مختلتف  زیرا  ؛یردد میتناقض رها  بست بناز  ،«نسرت»اساطیری، با اعترار عامل 
نفی و اثرتات، یتا ستلب و     تواند میذهنی  های نسرتو ملحوظ داشتن  ، تعد د جهاتعقلی

 حضتور  ،بنتابراین . (292: 9931ضترابیها،  ر.ک؛ ) جمتع کنتد   واحتد  ایجاد را در یک موضوا
نوا دیگری از رفتار با زبتان در   گربیانفردوسی،  شاهنامۀدر  از این دست تصاویر نمادینی

فراروی از » اصطالحاابه آن است که  شکنانه ساختیعنی رویکرد  ،دویانه های تقابل ۀمقول
الرتته نرایتد فرامتوش    . (299: 9999هان، ژفاضلی و پر.ک؛ ) است نام یرفته« دویانه های تقابل

بایتد جُستت؛   اسطوره  های ویژییترین  این یگانگی را در یکی از مهم اساس اویا کرد که
ی کته در پتی منطقت    دانتد  متی را حکایات تخی لتی   ها اسطوره لوی استروس زیرا از طرفی،

-Lévi) کنددوتایی میان فرهنگ و طریعت را حل  های تقابلکه  است آن به دنرال ،خاص

Strauss, 1963: 356). دیگر، سیمرغ اساطیری بته اعترتار یویتایی و برختورداری از      ازطرف
و فصتل مشتترک    ،میان غریزه و اندیشه، حیوانیت و انستانیت  سرحد  ،با زال() زبانیروابع 

مفاهیمی که تصاویر خُتردِ   ثانیاا. (39ت32: 9979مختاری، ر.ک؛ ) استمیان طریعت و فرهنگ 
ظتاهر   بته  ، دو مفهومکند میخود جمع  رتصویری آن به دو ۀخوشسیمرغ را در  نماد کالن
اهورایی و اهریمنی است که در تصویر ذیل از سیمرغ، چونان دو بال پرواز او عمل  متقابل

 باشد. قرارتا توازن و تعادل آن بر ،کند می

 
 شاهنامهنماد سیمرغ در  خوشۀ تصویری کالن: 9 شکل

 

 . نتیجه7
 راستتین  هتای  حماسته  ترین بزرگیکی از  ،اساطیری ایران ت مل ی ۀحماس فردوسی، شاهنامۀ

ستوی در تجل تی دریافتت     یتک از  ،را آن  پویتایی ت که راز مانتدیاری و  سدنیا (ای استطوره )



 فردوسی بر اساس فلسفۀ هنر بندتو کروچه شاهنامۀوحدت هنری در  /922

آن باید  ۀیگاندر ساختار منسجم و  ،سوی دیگرو از  ،شهودی و سیالن ضمیر ناخودآیاهی
بستگی به برخورداری آن از مایگانی یا معنایی یگانه  ساختار منسجم یک اثر، خود جُست.

 و سرب تناسب دیگر عناصریردد بر سراسر متن غالب  بخش حیاتکه چونان روحی  دارد
ایته و تصتاویر و تناستب    م که بتوان یفت تناسب درون  ای هیون به با آن و با یکدیگر شود،

 «هنتر »هنر کروچه، با تعریف  ۀفلسف است. اثر را پدید آورده «وحدت هنری» ،همتصاویر با 
بته مقابلته بتا تقابتل      ،، در واقتع یا تناسب صورت/ معنا ،«ه در صورتتجلی ماد » عنوان به

اعر شت  ۀمقابلت بتا   انگیتز  شتگفت که به طرزی  خیزد برمیشهود/ بیان یا هنر/ زبان  ۀدویان
چراکه  ؛ساختاریرایان، همخوان و هماهنگ است ۀاسطورشعر/  ۀدویانبا تقابل  سرا حماسه
 و نیازمند رمزیشتایی  «هنر» ،هم از نظر کروچه و هم از دیدیاه حکیم فردوسی ها اسطوره

اساطیری، تنها  ۀحماسادبی در یک  های آرایهخیال و  های صورتاصویا بسیاری از  .است
بلکه شرط ضروری تحقتق   ،هنری نیست که فقع زینتی بر کالم باشدیک شگرد ادبی و 
 ۀفلستف در « بیان اصتیل  ۀشیو»با توجه به اصل  ،فردوسی شاهنامۀدر  زبان اسطوره است.

اغتراق، تضتاد و    ۀهنرستاز استطوره، سته    ت شتعر  ۀدویانرفع تقابل  براساس هنر کروچه و 
کننتد.   شگردهای هنری ایفتای نقتش متی    بیش از دیگر ،اجتماا اضتداد(  ۀمثاببه ) نماد کالن
ای ی زمانی که موضوا یتا محتتو  که حت  است ای هیون به ها هنرسازهاز این  شاعریابی  بهره

یذرد تا صورتی هنری بیابد، باز هم اصتالت   اساطیری از رهگذر خیال او می ت خام حماسی
 سرب بهبزرگ،  ۀحماساساساا در این رود.  و فراتر از آن نمی کند میاساطیری خود را حفظ 

 چنتان  ، آن استت و نته صتورتِ   اساطیر، نه محتوا، محتوایی کتامالا ختام    ۀهنرمآبانحضور 
د تضتا »نیتز کته    شاهنامه ۀمای درونغالب یا  ۀعاطفتصن عی است که معنا را نادیده انگارد. 

، نمایتد  متی رخ « تضتاد »و در صورت هنتری   رویدادهاستها و  ها، شخصیت پدیده« دوبُنی
اصتل  . شتود  متی استاطیری بته یگتانگی بتدل      در مفهوم یومیچشن یا آمیزش ،نجامسرا

تجلی یگتانگی و   ،«سیمرغ»نماد  کالنکه دهد  اساطیری نشان می« یگانگی در دویانگی»
 فردوسی است. شاهنامۀدر « وحدت هنری»

 منابع
 سروش. تهران، ،1چ  ،شناسی جامعه های نظریه (،9939) مکی، تقیارآزاد 

 سمت. ، تهران،1 ، چتاریخ اساطیری ایران (،9939) ژاله آموزیار،
 مرکز. تهران،، 9چ  ،شکنی و هرمنوتیک( )شالوده ساختار و تأویل متن ،(9970) احمدی، بابک
 مرکز. ، تهران،91 ، چهنر ۀفلسف های درس ،حقیقت و زیرایی (،9937) تتتتتتتتتتتت

 آیه. ، تهران،9 فرزانه طاهری، چ ۀترجم، ادبیات درآمدی بر ساختاریرایی در (،9999) اسکولز، رابرت
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 الهدی. تهران،، 9چ مجید محمدی،  ۀترجم، شناسی نشانه عناصر (،9979) بارت، روین
: ارم ان فرهنگتی بته   هفتاد مقالهکیکاوس جهانداري،   ۀ، ترجم«ملي ایران ۀحماس ۀدربار»(، 9919بارتولد )

 ، تهران، اساطیر.9، چ 9ي و ایرج افشار، ج ، به کوشش یحیي مهدودکتر غالمحسین صدیقی
 فرهنگی. و علمی تهران، ،9 ، چفارسی ادد در رمزی های داستان و رمز (،9911) پورنامداریان، تقی

پژوهشگاه علوم  تهران،، 1چ ، (شعر و عرفان و اندیشه های عطار) دیدار با سیمرغ (،9999) تتتتتتتتتتتتت
 انسانی و مطالعات فرهنگی.

 معین. -قطره هران،، ت2 ، چتاریخ ایران ۀفلسففردوسی و  ۀشاهنام (،9937) ، مرتضیفر ثاقب
 مهر. ۀسور تهران،، 9چ مهدی پارسا،  ۀترجم، شناسی نشانهمرانی  (،9937) چندلر، دنیل

 .مرکز تهران، ،9چ  ،درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی (،9972) حمیدیان، سعید
تهتران، شتورای   ، 9چ ، یادنامۀ دقیقی طوسی، «س زادیاه دقیقی است؟طو»(، 9911) خالقی مطلق، جالل

 عالی فرهنگ و هنر.
 مروارید. ، تهران،9 ، چفرهنگ اصطالحات ادبی (،9931) اد، سیماد

 فرهنگی. های پژوهشدفتر  تهران،، 9چ ، شاهنامهفردوسی و  ۀنام شناخت (،9931) دوستخواه، جلیل
 نی. ،تهران،99، چضحاک ماردوش شناختی جامعهخودکامگی تحلیل  شناسی جامعه (،9999) رضاقلی، علی

ییتری   ترین عامل شتکل  های زبانی مهم نظام تقابل»(، 9991) رفایی قدیمی مشهد، رضا و ابوالقاسم قوام
 .79ت17، صص 20، ش 99، س پژوهشنامۀ ادد حماسی، «شاهنامهمعنا در روایت ضحاک و فریدون 

 سخن. ، تهران،2 ، چادبی ایران و قلمرو زبان فارسی تاریخ (،9990) زرقانی، مهدی
 طهوری. ، تهران،2 چ شکارشده، های سایه (،9931) سرکاراتی، بهمن

 آیه. ، تهران،9 چ ،فارسی شعر در خیال روَصُ ،(9939) شفیعی کدکنی، محمدرضا
 سخن. ، تهران،2 ، چرستاخیز کلمات (،9999) تتتتتتتتتتتتتتت
 میترا. ، تهران،9 ، چنگاهی تازه به بدیع (،9931) شمیسا، سیروس
 میترا. ، تهران،9 ، چبیان (،9937) تتتتتتتتتتتتتت

، 9چ، هتای عرفتانی(   )تحلیلی بر کارکرد زبان در بیان دریافت زبان عرفان (،9931) ضرابیها، محمدابراهیم
 بینادل. تهران،

 نقش جهان. ان،، تهر9 ، چمرانی فلسفی نقد و نظر در هنر ،(9999) ضیمران محمد
، «الگوی روایتت  فردوسی و کهن شاهنامۀجدال خیر و شر؛ درونمایۀ (. »9931) و همکاران طالریان، یحیی

 .991ت909، صص 913ش، 10س، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی مشهد
ادد پژوهشتنامۀ  ، «های دویانته در دیتوان حتافظ    فراروی از تقابل»(، 9999) فاضلی، فیروز و هدی پژهان

 .211ت227، صص 29ش ، 92س  ،غنایی
 شتاهنامۀ بررستی تطریقتی   ) ترجمته هتا: ایمتان    همسویی حماسه (،9991) محرمی فتحی، چیمن و رامین

 یوتار. ، سقز،9 ، چ(جان میلتون ۀیمشد بهشت فردوسی و
 سخن. ، تهران،9 ، چبالغت تصویر (،9999) فتوحی، محمود



 فردوسی بر اساس فلسفۀ هنر بندتو کروچه شاهنامۀوحدت هنری در  /921

المعارف بزرگ  ةریدامرکز ، 9چ  ، تهران،مطلق  یخالق  جاللح یصحت ،شاهنامه (،9931، ابوالقاسم )یفردوس
 .یاسالم

 سمت. ، تهران،9 ، چنقد بدیع ،(9979) فشارکی، محمد
 تألیف. ۀمؤسس ، تهران،9طراطرایی، چ صالح  ۀترجم، هنر ۀفلسفدرآمدی بر  (،9992) کارول، نوئل
 علمی و فرهنگی. ، تهران،9 وحانی، چفؤاد ر ۀترجم، شناسی زیراییکلیات  (،9999) کروچه، بندتو

با تکیه بتر آرای   فردوسی و پاسخ بدان شاهنامۀنقد محققان بر »(، 9991) و همکاران کوهستانیان، آرمان
 .221ت201، صص 2 ، ش1 ، سپژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت، «طه ندا

ادبیات و علوم  دانشکدۀ مجلۀ، «ی نخستین انسانها نمونهپیوند قهرمان آرمانی با »(، 9939مالمیر، تیمور )
 .91ت29، صص 911 ش، 97دانشگاه فردوسی مشهد، س  انسانی

 .221ت999، صص 91 ، ش9، س نامه کاوش ،«شاهنامهساختار فنی »(، 9937تتتتتتتتتتت )
، «شتاهنامه تقابتل نمادهتای خیتر و شتر در دورۀ استاطیری      »(، 9990) زاده محر می، رامین و رقیته ممتی  

 .919ت927 ، صص19 ، ش91، س بیپژوهی اد متن
 آیه. ، تهران،9 ، چزال ۀاسطور (،9979) مختاری، محمد

 مطالعتات و تحقیقتات فرهنگتی   مؤسسته  ، 2چ  ، تهتران، شاهنامهفردوسی و  (،9972) منوچهر مرتضوی،
 .)پژوهشگاه(
 تتن پهلتوان و روان خردمنتد    ،«ختان  بختت و کتار پهلتوان در آزمتون هفتت     » (،9939) مسکود، شاهرخ

 طرح نو. ، تهران،9 چشاهرخ مسکود،  ۀویراست، هایی تازه در شاهنامه( )پژوهش
 روز. فکر تهران،، 9چ ، فرهنگ اصطالحات نقد ادبی )از افالطون تا عصر حاضر( (،9973) بهرام مقدادی،

 و معاصتران  کروچته  و بنتدتو  جرجتانی  عرتدالقاهر  دیدیاه از سخن زیراشناختی مرانی»(، 9939، لیال )رزو
 المللی امام خمینی. نامۀ کارشناسی ارشد، قزوین، دانشگاه بین ، پایان«وی شهورم

ت  اجتمتاعی  انتدازی  چشتم از زبان در  هایی جنره) متنزبان، بافت و  (،9999) هالیدی، مایکل و رقیه حسن
 علمی. ،9، چ ایشانی، تهران طاهره و زاده منشی مجتری ۀترجم، (شناختی نشانه

 کیکاووس جهانداری، تهتران،  ۀترجم، فردوسی، ساختار و قالب شاهنامۀ (،9971) شهانزن، کورت هاینری
 روز. فرزان، 9چ 
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