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  ادب غنايي در حماسة فردوسي
  هانيه غفوريان 

  چكيده

. اسـت له، به ادب غنايي در حماسة فردوسي پرداختـه شـده          در اين مقا  
كـه شـيوا و جـسورانه در        گونه همان ،زمينايران فردوسي، شاعر بزرگ  

شـاعر  . پذير دارداست در بيان عشق نيز جسارتي دل پيش رفته حماسه به 
يافتـه را   با الهام از اسطوره و تلفيق آن با دنيـاي واقعـي، عـشقي كـام               

پيوند ناخودآگـاه شـاعر بـا خودآگـاه او، اميـال و             . استتوصيف كرده 
رساند كه در قالب حاالت خفته در شاعر را به سطحي از خودآگاهي مي

  .يابدجمالتي سرشار از عواطف تبلور مي
ياهـا،  ؤگيري از عناصر شعر غنايي؛ معـشوق اسـاطيري، ر          شاعر با بهره  

ـ معرض ظهـور مـي    يافته را به  عواطف و نمادها، عشقي كام     شـعر  . ذاردگ
. گـرا و ژرف اسـت      و شعر غنايي آرمـاني درون      اگرحماسي آرماني برون  

اي  شكلي متفاوت و برجسته دارد و آن، شكل تازه         شاهنامهادب غنايي در    
هاي داستان  حضور معشوق اساطيري در اليه    . هاي عاشقانه است  از داستان 

ن عشق، به آن    و پيوند آن با ناخودآگاه شاعر و بيان پرصالبت شاعر در بيا           
  .استاي ديگر بخشيدهرنگ و جلوه

 ، خودآگـاه و ناخودآگـاه     ،ادب غنايي، معشوق اساطيري   : هاكليدواژه
  .رؤيا، نماد
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  زيـدــده گـيـنـتـي از شـهـمان دوس     زيــد       ــديـده گـهـر او دل نــرا مـم
  1ر گشتمش مهرجويـنـوي هـسهــوي            بـر روي و مـه بـانم نـهربـرو مـب

توان در واژه و معناي عشق و آثار ترين و نيرومندترين عواطف را ميتبلور لطيف
انگيزد، زيباترين لحظات شادي و ها و خاطرها را برميعاملي كه طبع. عاشقانه يافت

يات ـترين مفاهيم در ادبعشق همواره از مهم. آفريندها را ميسوزترين غمگاه جان
هاي مختلف، متفاوت اش در آثار دورهگريما نوع گرايش به آن و جلوهاست، ابوده
اي است گونهپيوند عشق با اساطير، نمادها، رؤياهاي انسان و ناخودآگاه او به. است

يشه ـگرا همالـسان كمـان. تـها يافـخوبي در همة اينتوان بهكه حضور آن را مي
هاي او آرماني است كه در لحظههاي خويش است و عشق براي دنبال آرمانبه

نوسان عشق ميان غم و شادي يكي از موضوعات . كندوجو ميزندگي آن را جست
  .اصلي ادبيات غنايي جهان است

 ؛استناپذير در آثار شاعران ايجاد كردهاي وصفقانه جاذبهـهاي عاشحضور مضمون
خاطب ـشام مـز آن به مويي اـا بـ هرج،كه در آثاري هم كه سراسر عاشقانه نيستچنان
كه نانـدهد و چيـات قرار مـاي او را در فضايي از جوشش احساسرسد، لحظهمي
هاي اصلي ادبيات پارسي است و بهترين هاي عاشقانه يكي از پايهدانيم مضمون مي

عاري اطالق ـه اشـاز قرن ششم هجري، نام غزل بتا قبل«. گاه آن نيز غزل استجلوه
شوق را ـف معـصي يا وصـوال شخـان احـآنكه مضامين عاشقانه و بياز شد اعممي
  2».داشته يا نداشته باشد و همراه با نواي موسيقي خوانده شوند دربر

كل گـرفـت، ـايي شـعنوان يك سياق شعر غندر آغـاز قرن چهارم هجري، غزل به
هاي مسلط ادبي بـعنوان يكي از قالطول انجاميد تا بههمه حدود دو قرن بهبا اين
از شكل و قالب غزل آنچه آن را درميان شاعران و مخاطبان گذشته. يافترواج

محبوب و به گسترش آن كمك فراواني كرد، موضوع غزل است، كه در آن عشق، 
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توانستند احساسات و عواطف شاعران مي.  اصلي استموضوععاشق و معشوق 
راه ند و مخاطبان نيز دراينـن كنشخصي و حاالت دروني خويش را در قالب غزل بيا

بسا شرح سوزوگداز عاشق با شرح حال مخاطب داستان بودند و چهبا ايشان هم
  .مطابقتي داشت

توصيف عشق در غزل كالسيك فارسي ويژگي خاص دارد، شاعر در توصيف عشق 
كند، بلكه موقعيت اجتماعي، طور مطلق، درونيات خود را وصف نميو احساسات به

هاي عشق در بيشتر غزل . استگر جلوه زمان و پيامدهاي اجتماعي در غزل اواوضاع
 گله و ،فارسي ناكام و نافرجام و حتي گاهي غيرمجاز است و سراسر غزل سوزوگداز

ديگر بردن عبارتعاشق از بردن نام معشوق معذور است؛ به. شكايت از معشوق است
مخاطب با . را براي شاعران دارد» تابو«نام معشوق جايز نيست و معشوق و نام او نقش 

عشق نامراد بارها ذهن شاعران را . گونه بماندعشقي پوشيده سروكار دارد كه بايد اين
  .انداست و شاعران بارها به آن پرداختهخود مشغول داشتهبه

اساطيري بودن معشوق تا ظهور «. معشوق در غزل فارسي، معشوقي است اساطيري
شعر فارسي حاكم بود و در شـعر دوران معاصر بود كه گاهي صورت ادبيات جديد بر 

 معشوق اساطيري يك شخص جزئي نيست، 3».ورت چهره نموده شدـص هـمعشوق ب
اعران از اين معشوق ـت، تصويري كه شـترش دارد و ازلي اسـاد گسـبلكه در همة ابع

  .دهند مبهم و رازآلود استارائه مي
توان حضور نماد و رؤيا را نيز در آن ي در غزل و ادبيات غنايي مينظر نگارنده، با تأملبه

گويد حالي و آشفتگي خويش سخن ميجاي غزل خويش از پريشانشاعر در جاي. دريافت
 همچنين شاعر براي بيان مطالب، گاه ؛كند و در بسياري مواقع رؤياهاي خويش را وصف مي

ي يوـسومتـه سـب را بـاطـرد كه مخـب كار ميهايي را بهكلمات، استعارات و شيوه
گونه شاعر بااستفاده از بدين. دارد كه او را به تأمل و تفكر در آن وامي،كندرهنمون مي
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شاعر براي بيان عشق و . كندنمادها، معناهايي بسيار عميق را درساية يك نماد بيان مي
  . سازدرار ميشيفتگي خويش به معشوقش، ارتباطي تنگاتنگ با ناخودآگاهش برق

معني نيستند بلكه آنها هنوز فعالند و مخصوصاً جان و بيمحتويات ناخودآگاه بي«
ها و تصويرهاي مذكور تداعي. آنهاست» تاريخي«سبب ماهيت باارزشند و اين درست به

تر، تر، متنوعسو و شكل ابراز ابتداعيهاي ابراز افكار خودآگاهانه ازيكپلي هستند بين شيوه
   4».ديگررتر ازسويمصو

شاعر براي بيان حال و آشفتگي خويش پلي ميان خودآگاهي و ناخودآگاهي خويش 
رسد و اميال و حاالت خفته در ناخودآگاه شاعر به سطحي از خودآگاهي مي. كندبرقرار مي

  .يابدبه شكل لغات و جمالتي سرشار از عواطف تبلور مي
ماية ياها، عواطف و نمادها، كه دستؤ رعناصر شعر غنايي همچون معشوق اساطيري،

وق اساطيري ـاعر حضور دارد، و معشـاخودآگاه شـر نـيـكار شاعر است همه در ضم
 كه حاكي از ساخت فكري اقوام بدوي است در ناخودآگاه جمعي ،منطقيعنوان پيشبه

  .استتصوير كشيده شدههاي متفاوت بهشاعران تمام ادوار حضور دارد و به قلم
غيراز تجربة كنند بهسرايي مي آن سخنةعبارتي، عشقي كه شاعران دربارهب

هاي شخصي، يك تجربة جمعي نيز هست كه شاعران از اين تجربة جمعي به شكل
ه ـعر آنها بـاروپود شـپردازند و معشوق اساطيري در تگوناگون به محاكات مي

كه معشوق درابتدا رنگ و طور عموم اعتقاد بر اين است به. پردازدگري ميجلوه
كم معشوق شكل اساطيري نداشته و بيشتر وصف معشوق زميني است، اما كم

در شعر صوفيه پيدا شد وگرنه معشوق شعر «: گفتة دكتر سيروس شميسااساطيري به
بسا از او راند چهكه شاعر احياناً بر او فرمان مي، اولية فارسي حقيقي و زميني بود

  5».كندتقبيح مي
طور معمول درابتدا شكل كه معشوق در شعر فارسي به هرچند،نظر نگارندههب

گـيري تر از شكل اما بايد درنظر داشت كه اسطوره خيلي پيش،استاساطيري نداشته
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طور منسجم، حضور داشته و انعكاس آن در ذهن شاعران انكارناپذير ادبيات غنايي به
 ةيابي به معشوق آن را از اريكراي دستگراست بشاعر كه خود انساني آرمان. است

عرش با او به رازگويي و ـكشد و به شكل معشوق زميني در شر ميـزيآسماني به
  .پردازدبازي ميشقـع

هاي در بينش اساطيري مناطق مختلف چون ايران، چين، يونان و اسطوره
ي اساطيري ميان هااي است كه در بسياري مواقع عشقهاي عاشقانههندواروپايي، افسانه

ها الگويي براي شاعران دوران بعد خدايان و خدابانوان صورت گرفته و اين افسانه
شاعر يك . كندشعر غنايي احساس فردي و دروني شاعر را توصيف مي. استشده

تواند ميدان وسيعي را براي بيان يافته است كه چكامة غنايي ميشخص فرديت
 و گاهي اين رويدادهاي عاطفي و مسائل تأملي به رويدادهاي عاطفي او فراهم آورد

آنكه چكامة تغزلي سروده شود، سنت ازها پيشمدت. شودشيوة حماسي سروده مي
شعر . استتر از غنايي بودهداشته و زمينة شعر حماسي بسيار پررنگ حماسي وجود

غنايي و در شعر حماسي عناصر . استغنايي و روايي از شعر حماسي نيز مايه گرفته
سرايي منظوم اغلب درپي گسترش و تطور آثار يا داستان«. شودروايي يافت مي

سرايي بر شعر كه حماسه پديد نيامده، داستانگرفته و آنجا رويدادهاي حماسي شكل
  6».استغنايي تقدم داشته

نهد ، حماسة عشقي را بر حماسه رزمي برتري ميشاهنامههايي از فردوسي در بخش
طور تعريضي و كنايي، فردوسي به. دهدان را درمقابل معشوق خويش قرار ميو پهلو
 فردوسي شاهنامةمعشوق در . كشدتصوير ميشدن قهرمان را دركنار معشوقش بهكامل

اي دارد، اما رسيدن به آن ممكن و ميسر است و معشوق در شكل تصويري اسطوره
شالودة . يافتني نيست دستطور عمومهاي بعد بهاساطيري خويش در شعر دوره

اسطوره با حماسة .  فردوسي در بيان عشق در حماسه، ريشه در واقعيات داردةانديش
 زيرين ة آن را در اليشاهنامههايي از فردوسي پيوندي عميق دارد و فردوسي در بخش
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كه در گونهدهد؛ همانتر از آن را درمقابل مخاطب قرار ميحماسه و تصويري واقعي
عشق . دهدعشق پهلوانان، عاشق و معشوق را درزماني كوتاه دركنار هم قرار ميبيان 

رعت ـسي زن حوادث را بهـطور كلهـبيشتر آشفته است و ب «شاهنامهپهلوانان در 
  7».بردميپيش

گيرد؛ اما همين  قسمتي كوچك را دربرميشاهنامهعشق درمقايسه با رزم در 
رم داستان ـت كه در قلة هـ اسشاهنامهاي هترين قسمتلحظات كوتاه از حساس

كند، اي صادقانه و پاك وصف ميگونه عشق را بهشاهنامهفردوسي در . گيردمي قرار
  .رسدمشام ميجز مواردي كه در آن بوي خيانت بهبه

حركت شعر فارسي از حماسي به روايي و سرانجام غنايي، نشان حركت ذوق و 
و اسطوره به وصف واقعيت احساس و عاطفة دروني و روحية قوم ايراني از افسانه 

از شناخت جهان بيرون انسان درون و عاطفة خويش را پس«. ماعي استـاجت
  8».استكرده وصف

ودرون، در فردوسي در حماسة خويش هردو شناخت خود را از جهان بيرون
د با كناش توصيف ميهـهايي كه فردوسي در حماسعشق. استقالب اشعارش آورده

 ،گيرداساس شعر شاعران قرار ميوهاي بعد اصلاي كه در دورههاي عاشقانهمضمون
 و، عشق حماسي است و عاشق يك انسان جسور شاهنامهعشق در . متفاوت است

هاي عاشقانة گدازي كه در مضمونسوزو. قدم استبراي ابراز عشق خويش پيش
شق در حماسة فردوسي، عشقي ـيست؛ عـشود در شعر او ندوران بعد يافت مي

  .گويد نه فراقيافته است و او پيوسته سخن از وصال ميكام
ژگي                                                      وفايي معشوق اثري نيست و اين وي هجران و بي،شكايتودر اين اشعار از گله

ماسه ـتان با حـداسهمرده و ـته كـ است كه آن را برجسشاهنامهاشعار غنايي 
هاي آن، گرايشي است گرداني از ارزشاعتنايي به جهان گذرا و رويبي .استساخته

الي رويدادهاي بهكه در شعر غنايي فارسي رونق فراوان داشت و اين انديشه در ال



 

  
92 

گراست و شعر عاشقانة آرماني شعر حماسي آرماني برون.  نيز كم نيستشاهنامه
  .تر استگرا و ژرفدرون

هاي بعد، كند، برخالف عشق در دوره وصف ميشاهنامهعشقي كه فردوسي در 
   .ازنوع و شكل عشق افالطوني نيست

ورت ـت از عشق صـت، نخسـداني اسـسالك راه عشق را كه راه جاوي«
هاي فردي گاه از عشق صورتهاي زيبا را طالب است، آنكند و انداممي شروع
رحله نيز كه گذشت ـبندد، از اين مكلي دل ميت زيبا بهگذرد و به عشق صورمي

  9».دهدهاي جان دل ميبه زيبايي

هاي راند در داستانكه در حماسه با جسارت سخن ميگونه همانشاهنامهفردوسي در 
  .پردازدبيان عشق ميرود؛ او پرشور و باصالبت بهعاشقانه نيز جسورانه پيش مي

شود؛ اعمال پهلواني آنها در مسير نيز به دوگونه برجسته مي شاهنامهنقش پهلوانان در 
رشد ديد تأملي و تحول ذوق غنايي، . داستان و همچنين روابط عاشقانة آنها با معشوق

وسيلة خوبي بهان و انسان در حماسه بهـزيباشناختي جه.  آشكار استشاهنامههردو در 
  ؛يابدذهن شاعر پرورش مي

آرايد و زيبايي كمال انسان را در زيور اسطوره مي بهحماسه اين زيبايي را «
پهلوان يا . كندبد دارد، توصيف ميوقالب بينش و برخوردي، كه با نيك

هاي حماسي به حكم پيكار با بدي زيباست؛ نقش مهم ملي و جهاني شخصيت
ذارد؛ ـگردي او نميـاطفي و فـات عـجلي مناسبـاو جاي چنداني براي ت

  10». كه احساس و عشق فردي او جنبة تكميلي داردروستازهمين

ها بيشه جويان و برشق بر دربار فرمانروايان، بر اردوگاه جنگـع« و درنهايت
بهشت  راند، بر مردمان عادي و قديسان، چراكه عشق بهشت جاودان، وفرمان مي

  11».جاودان عشق است
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  .13، صتكوين غزل و نقش سعدي:  عباديان، محمود-6
  .197ضمير، ص، ترجمة مهدي روشنحماسه ملي فردوسي و:  ماسه، هانري-7
  .11، صهمان:  عباديان، محمود-8
  .58محمود صناعي، ص: ، ترجمةضيافت:  افالطون-9

  . 11، صهمان: محمود عباديان، -10
  .50هاي شرق و غرب، ترجمة باجالن فرخي، ص، عاشقانهكتاب كوچك عشق:  ليبريس، آكس-11
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  .1381رامين، : ، تهران2فرخي، چباجالن
خواه، ، ترجمة زهرا ميهنراهنماي رويكردهاي نقد ادبي: و ديگران گورين، ويلفردـ ال
  .1370اطالعات، : تهران

شگاه ـپژوه: رانـ، ته1، چرـاطيـرداني در اسـپيكرگ: ارفسايي، منصورــ رستگ
  .1383انساني و مطالعات فرهنگي،  علوم

  .1369نويد، : ، تهران1، چيك گفتار در شاهنامهوبيست:  ـ ـــــــــــــــــــــ 
  .1382زوار، :  تهران،1چ ،نقد تطبيقي اديان و اساطير: ـ زمردي، حميرا

  .1362فردوسي، : ، تهران1، چسير غزل در شعر فارسي: ـ شميسا، سيروس
  .1370، 2چگفتار، : ، تهرانآفاق غزل فارسي: ـ صبور، داريوش
  .1372هوش و ابتكار، :  تهران،1چ ،تكوين غزل و نقش سعدي: ـ عباديان، محمود

كوشش سعيد حميديان، ، براساس چاپ مسكو، بهشاهنامه: ـ فردوسي، ابوالقاسم
  .1382قطره، : تهران ،6چ
ضمير، نـرجمة مهدي روشـ، تيـ ملـةاسـفردوسي و حم: ماسه، هانريـ 

  .1350 دانشگاه تبريز،: تبريز
  .1379سروش، : تهران ،1چ، هاي اساطيرينهادينه: ـ واحددوست، مهوش

  .1382 تاريخ ايران، :، تهران1،چي و ادبياتوروانكا: ـ ياوري، حورا
، 1وطالب صارمي، چـ، ترجمة ابهايشلانسان و سمبو: ـ يونگ، كارل گوستاو

  . 1352اميركبير، : تهران
 
 
 




