توصیف نمادین انسانها و موجودات افسانهای در شاهنامه فردوسی
چکیده
شاهنامه سرشار از تقابل اسطوره و افسانه با انسان است .درواقع ،روایتی است از موجودات عجیب و غریب ،انسانهای
قدرتمند و پهلوان ،حیوانات و گیاهان خاص که همه نشاندهندۀ ساحت زیست اساطیری انسانی است .مسئلهای که
این پژوهش دنبال می کند بازشناسی فرم و شمایل هنری و نمادین انسان و موجوات افسانهای در شاهنامه فردوسی
است .شاهنامه آیینۀ خاطرات مردمی است با چشمانداز جغرافیایی وسیع و آداب و رسوم و پهلوانان سترگ گذشته
است .هر بیت از شاهنامه ما را با شخصیتها و موجودات اساطیری و افسانهای ،پهلوانان ،جوامع ،سالحها ،تدابیر جنگی،
رویکردها و اندیشهها و زندگیهای خاصی آشنا میکند .فردوسی روایتگر صرف اساطیر ایرانی نیست ،بلکه او با تلفیق
اسطوره و تاریخ ،تالش میکند روایتی هنری از عناصر اسطورهای تاریخ ایران را بیان کند .در پژوهش حاضر ،تالش
شده است تا براساس مکتب پدیدارشناختی میرچا الیاده ،فرم و شمایل هنری موجودات اساطیری و عجیب و غریب
مورد بررسی قرار گیرند .چنین بهنظر میرسد ،فردوسی در شاهنامه با بهرهگیری از تمهیدات هنری و زیباییشناسانه
از یک سو ،و نیز بیان خصیصههای کارکردی موجودات و عناصر اساطیری از سویدیگر ،توانسته است ساحتهای
اسطورهای ،حماسی و تاریخی شاهنامه را براساس ویژگیهای روایی و هنری هر دوره به تصویر بکشد.
اهداف پژوهش:
 .1بررسی توصیفات نمادین انسان و موجودات افسانهای در شاهنامه فردوسی.
 .2بررسی فرم و شمایل موجودات افسانهای شاهنامه با تکیه بر مکتب پدیدارشناسی میرچا الیاده.
سؤاالت پژوهش:
 .1فردوسی انسانها و موجودات افسانهای را چگونه به شکلی نمادین توصیف کرده است؟
 .2فرم و شمایل انسانها و موجودات افسانهای شاهنامه را چگونه میتوان با تکیه بر مکتب پدیدارشناسی میرچا الیاده
توصیف کرد؟
کلیدواژهها :شاهنامه ،اسطوره ،موجودات عجیب و غریب ،پدیدارشناسی ،میرچا الیاده.

مقدمه
اسطوره 1اصطالحی کلی است که به روایتی نمادین در مذهب داللت دارد،؛ بهطوریکه از اعمال نمادین (آیین و
مراسم) ،مکانها و امور نمادین (معبدها و تندیسها) قابل تمیز است .در حقیقت ،اسطوره تاریخ نخستین و معنوی یک
جامعه است و از این نظر ،با زبان آن جامعه کامالً قابل مقایسه است« .زبان و اسطوره که هر دو کارکردی مشترك
دارند و در انحصار متون ادبیاند ،حقایق مربوط به گذشتههای دور را برای ما بازگو میکنند» (آموزگار.)186 :1391 ،
بنابراین اسطوره تنها آن بخش را که واقعاً رخ داده و خود را به کمال نشان داده است ،بیان میکند .نقشآفرینان
اسطوره موجودات فراطبیعی هستند« .آنها در وهله نخست با آنچه که در زمانهای ماورای ادراك و بر راز «آغاز»
انجام دادهاند ،شناخته میشوند» (همان .)187 :در نهایت میتوان با استناد بهگفتۀ میرجا الیاده اسطورهشناس و
مردمشناس شهیر معاصر ،ساختار اسطوره را اینگونه جمعبندی کرد )1 :اسطوره تاریخ کارهای موجودات فوق طبیعی
را تشکیل میدهد؛  )2این تاریخ و سرگذشت مطلقاً درست و راست و قدسی است؛  )3اسطوره همیشه به آفرینش و
تکوینی مربوط میشود ،حکایت میکند که چگونه چیزی به عرصۀ وجود رسیده است؛  )4شناخت اسطوره به معنی
شناخت اصل اشیاء و دانستن چگونگی پیدایش آنهاست؛ معرفتی بیرونی و انتزاعی نیست ،بلکه معرفتی است که به
طریقی آیینی همیشه زنده است و با آن زندگی میکنند؛  )5اساطیر ،آشکارکنندۀ سرمشقهای نمونهوار همۀ آیینها
و فعالیتهای معنیدار آدمی است که او را در همهی کارها راهنمایی میکنند» (الیاده.)15-27 :1362 ،
اسطوره کلمۀ معرب است که از واژهی یونانی هیستوریا 2بهمعنی «جستجو ،آگاهی و داستان» گرفته شده است برای
بیان مفهوم اسطوره در زبانهای اروپایی از بازماندۀ واژۀ یونانی میتوس 3به معنی «شرح ،خبر و قصه» استفاده شدهاست
(آموزگار )3 :1381 ،در زبان عربی ،اساطیر جمع مکسر واژۀ اسطوره است .در زبان فارسی نیز این صورت جمع بهکار
رفته است ،اما از آن ،اغلب معنای مجموعه دستاورد یک قوم در زمینه و ساحت اعتقادی مستفاد میشود .مانند اساطیر
ایرانی ،اساطیر یونانی و جز آن ،که مقصود از آن تنها کنار هم چیدن تعدادی اسطورهی پراکنده نیست ،بلکه اساطیر
یک قوم بهصورت یک مجموعه مدنظر است .اما اینگونه معنا و مفهوم واژۀ اساطیر در زبان فارسی عمومیت ندارد و
گاه اصطالح اساطیر جز در کنار هم قرار داشتن سادهی اسطورهها معنائی نمیدهد و فقط همان جمع مکسر واژۀ
اسطوره است.
از جمله موجودات ایزدی انسانی در شاهنامه میتوان به ایزد مهر (بهار )226 :1384،و ایزد سروش (آموزگار:1381 ،
 .)30و یا جمشید (رستگار فسایی311/1 :1388 ،؛ برهان قاطع :1342 ،ذیل «جمشید») .و ضحاك (آموزگار:1381،
 .)30در شاهنامه اشاره کرد که هم دارای کارکردهای گوناگون میباشند و هم شمایل زیباییشناسانهای منحصر به
وظایف و خصیصههای ذاتیشان دارند .درخصوص موجودات اساطیری عجیبالخلقه تمرکز تحقیق حاضر بر روی دیوان
و موجوداتی چون سیمرغ و اژدها و  ...در شاهنامه میباشد .در حقیقت ،هستیشناسی جهان ایرانی به همان باورها که
در تخیالت ما وجود دارد .ما این باورها را داریم اینها ریشۀ اسطورهای چندهزارساله دارد در فطرت و ناخودآگاه ما
نهفته است .و به همین دلیل شاهنامه چون با ذات ما و با اسطورههای ما و با ناخودآگاه هستیشناسی ما ارتباط دارد
همچنان برای ما زنده و جذاب است و اما یک بخشی از آن در ژررفا به سر میبرد.
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نتیجهگیری
در شاهنامه حیوانات و موجودات عجیب و غریبی وجود دارند که با شخصیتهای اساطیری داستان ارتباط نزدیک
دارند و درواقع ،برخی از این موجودات عجیب الخلقه همچون اژدها و سیمرغ و  . . .نقش مهمی را در روند داستان و
فرهنگ ایرانی در شاهنامه ایفا میکنند .نقش برخی از ایزدان و انسانها و حیوانات به قدری پررنگ است که میتوان
آنها را در شمار شخصیتپردازیهای فردوسی محسوب کرد و از ارتباط آنها با شخصیت انسانی میتوان اینگونه
نتیجه گرفت که عشق و مهرورزی برخی از این موجودات به مراتب قویتر از انسانها است .در تحقیق حاضر تالش
شد تا این موجودات عجیبالخلقه و انسانهای اساطیری را براساس مکتب اسطورهشناختی میرچا الیاده (مکتب
پدیدارشناختی) مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد .هر کدام از این موجودات به شیوهای هنرمندانه با اساطیر و قهرمانان
ملی ایرانیان هماهنگی دارند .موجودات مطرحشده را ذیل سه طبقه تقسیمبندی شدند :موجودات ایزدی -انسانی،
دیوان و موجودات اساطیری .بیشترین توجه بر موجودات انسانی و اساطیری بوده است .مهمترین ویژگیها و
خصیصههای کارکردی و زیباییشناسانه موجودات انسانی و اساطیری در شاهنامه بهمثابه جایگاه وجودی هر کدام از
آنها ،عمدتاً بهعنوان بازتابدهندۀ نیروی خیر و شر در عالم مطرح بودهاند .درواقع ،تمامی موجودات ایزدی و اساطیری
و یا پادشاهان پیشدادی همه بهلحاظ وجودی ،در یکسوی خیر و یا شر قرار دارند و با چنین ساحت وجودی است که
میتوان تقابلهای تازهای را براساس امر زیباییشناسانه در شاهنامه پیدا کرد .تقابلهایی که براساس رویکرد
پدیدارشناختی میرچا الیاده بهروشنی امکان شناخت آنها میسر خواهد شد .نتیجۀ تحقیق حاضر نشان میدهد که
فردوسی در شاهنامه ،با بهرهگیری از تمهیدات هنری و زیباییشناسانه از یکسو ،و نیز بیان خصیصههای کارکردی
موجودات و عناصر اساطیری از سوی دیگر ،توانسته است ساحتهای اسطورهای ،حماسی و تاریخی شاهنامه را براساس
ویژگیهای روایی و هنری هر دوره ،بهتصویر بکشد.
از همینرو ،شاهنامه را بهعنوان یک حماسه ملی-میهنی ،نه تنها میتوان چکیدهای از کل اساطیر ایران باستان به شمار
آورد ،بلکه بهلحاظ وجودی ،جلوهگاه مبارزۀ ابدی خیر و شر دانست .این جلوهگاه ازلی-ابدی ،در خوانش فردوسی،
بهلحاظ اسطورهشناختی و آیینی ،روایتی پر فرازونشیب و به لحاظ زیباییشناختی ،روایتی خالقانه میباشد .فردوسی
به زیبایی تمام در اکثر داستانهای اساطیریاش ،نه تنها این ساحت اسطورهشناختی و آیینی را حفظ و بر آن پافشاری
کرده است ،بلکه نقشها و شمایلهای اساطیری را بهگونهای هنری به تصویر کشیده است .بهتعبیری دیگر میتوان
شاهنامه را جلوهگاه و منظومه بلندی از داستان های اساطیری ایرانیان دانست که پر است از موجودات اساطیری و
عجیب و غریب آن هم در قالب و شمایلی هنری و زیبایی شناسانه .موجوداتی انسانی و غیرانسانی که به فراخور
داستانهای حماسی و اساطیری ،زنده میشوند .اساساً موجودات اساطیری موجود در شاهنامه آنقدر فراواناند که
میتوان چندین پژوهش در مورد آنها نگاشت.
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