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  حماسه است.

 وي زبان اساطیر نماد با ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه ذهن آدمی در ارتباط است و سازنده

ها، روایت آفرینش است. شناخت جهان در اساطیر هاست. محور اصلی و بنیادین اسطورهحماسه

خلقت   ي هرگونهکائنات چگونه پدید آمده و اینکه چگونه الگو و نمونه کهنیابسیار اهمیت دارد؛ 
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  مقدمه-1-1

. اساطیر و نمادها را بشر براي افتیدستتوان ها میبا شناخت اساطیر و نمادها به شناخت بهتر فرهنگ

ي باورهاي مقدس انسان در مرحله يرندهیدربرگي مداومش خلق کرده است. اسطوره جواب به دغدغه

باورداشت مقدس آنان است. یا به و  گرفتهشکلخاصی از تطورات اجتماعی است که در جوامع ابتدایی 

 است.  تیرؤقابلهاي طبیعی به زبانی طبیعی و تصویر نمادین پدیده ،زبان دیگر

آگاهی و شناخت، ضعف  ن و اندك بودنگیري تمدي شکلانسان کهن به دلیل حضور در مراحل اولیه

هاي عظیم نسان و قدرتهاي هستی و آفرینش جهان، او ناتوانی، براي پی بردن به علل واقعی پدیده

، آتش، طوفان و ... خدایانی ساخته تا براي او پناهگاهی باشند. با بررسی یسالخشکطبیعی مانند باران، 

هاي عالم دیدههاي رفتاري انسان و نوع نگاه آنان به پتوان قوانین عمومی قالبها میاساطیر و سمبل

  هستی آگاه شد.

  

  بیان مسأله-1-2

هاي گذشتگان از عالم بیرون و پیرامونی را روشن بینی و برداشتساطیر، جهانبررسی و تحلیل ا

ي قهرمانان و العادهسازد و راز حقایق و محتواي فوق انسانی اساطیر و افعال و اعمال خارقمی

هاي معمولی است، از هاي اساطیري و تجاربی را که متعلق به ماوراي قلمرو معانی و تجربهشخصیت

هاي انتزاعی و مایهبن درواقعمیسر است.  آناز ظاهر متن و راه یافتن به حقیقت و باطن  طریق عبور

ي اسطوره، است.بلکه به گونه نشدهانیب تان همیشه با زبانی منطقی و فلسفیماوراءالطبیعی روزگار باس

اساطیر  ساختژرفه بساطیر و نمادها را دریافت و هاي زیرین اها درآمده است که باید الیهنمادها، آئین

  ها شود.تر متوجه پیام نهفته در اساطیر و حماسهو نمادها پرداخت تا خواننده بهتر و دقیق

  اهمیت و ضرورت تحقیق-1-3

هاي نمادین در برسی نماد و نمادپژوهی در قسمت اساطیري شاهنامه به بررسی اسطوره و نماد و جلوه

است و معناي ماوراي این نمادها  شدهانیبنمادین  صورتبهاسطوره خواهیم پرداخت. اینکه چرا اسطوره 

باشد  پرداختهمدون به این مقوله  صورتبهي ما تقریبًا هیچ اثري که چیست؟ در موضوع مورد مطالعه

ي فردوسی در شاهنامه ینماد پژوهشد که نگارنده به بررسی نماد و  آن این خود دلیل بر وجود ندارد،

  بپردازد.
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  ي تحقیقهپیشین-1-4

 يقسمت اساطیر ژهیوبههاي شاهنامه در تحقیقات مربوط به نمادشناسی و تحلیل معناي نمادین داستان 

هاي نمادین تفسیرهاي زیادي شده العاده، خوابخارق ع غیرواقعی، وهاي اساطیري، وقای، شخصیتآن

به تحلیل نمادهاي شاهنامه است؛ اما این تحلیل و تفسیرها بسیار محدود و اندك است و اثري مستقل 

پراکنده به  صورتبهر خود هاي مختلفی از آثاباشد وجود ندارد؛ اما بعضی از محققین در بخش پرداخته

الدین کزازي و از رنگ توان به کتاب مازهاي راز میرجاللنمونه می عنوانبهاند که پرداخته این موضوع

ضمن پژوهش ضمن استفاده از موارد فوق به بررسی و  که درتا رنج خار قدمعلی سرامی اشاره کرد گل 

  است. شدهپرداختهتحلیل نمادهاي قسمت اساطیري شاهنامه 

  

 تحقیق سؤاالت-1-5

  است؟ شدهانیبنمادین  صورتبهآیا اسطوره  -1

  ؟گرددبازمیآیا ارتباط بین اسطوره و نماد به ضمیر ناخودآگاه انسان  -2

 فرضیات تحقیق -1-6

  ، بیانی نمادین است.اسطوره  -1

  .گرددبازمیارتباط بین اسطوره و نماد به ضمیر ناخودآگاه انسان  -2

  

  

 اهداف تحقیق      -1-7

  بررسی ارتباط بین اسطوره و نماد در قسمت اساطیري شاهنامه

  در قسمت اساطیري شاهنامه آنبررسی نماد، تحلیل معانی 

  

  کار يشیوه-1-8
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اي تحلیلی است و به روش اسنادي و کتابخانه –ن پژوهش توصیفی نوع تحقیق ما در ای        

با اسطوره و تحلیل معناي نمادین قسمت اساطیري  آنبررسی نماد، ارتباط  آناست و هدف  گرفتهشکل

برداري پرداخته و سپس آوري منابع مربوطه، به فیششاهنامه است. چنانکه با مراجعه به کتابخانه و جمع

در  گرفتهانجاممراحل  طورکلیبهایم. پرداخته هاآنبندي نموده و به بررسی و تحلیل ها را طبقهفیش

  که به شرح زیر است: شدهارائه چهارفصل

  فصل اول (کلیات): 

است.  شدهانیبنامه پرداخته، ضرورت و هدف از انجام این تحقیق به توضیح و تعریف پایان آندر 

  تحقیق صورت گرفته است. آنرا طرح کرده و بر اساس هاي موجود همچنین سؤاالت و فرضیه

با دیگر  آناوت فصل دوم، مواد و روش تحقیق (مبانی نظري): در این بخش به تعریف نماد و تف

  است. شدهپرداختهاست و سپس به ارتباط نماد و اسطوره  شدهپرداختههاي بالغی مشابه بحث

یق است به تحلیل معناي نمادین این قسمت فصل سوم (بحث): که قسمت عمده و بحث اصلی تحق

هاي آیینی و ها، موجودات موهوم، مکاناست. اینکه معناي نمادین شخصیت شدهپرداختهاز شاهنامه 

  مقدس چیست.

مندان است و پیشنهادي براي عالقه شدهارائهاز این بررسی  آمدهدستبهفصل چهارم (نتایج): که نتایج   

 گردیده است ذکر منابع وماخذو در پایان فهرست  ذکرشدهنامه به ادبیات حماسی و شاه

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فصل دوم:

                       مبانی نظري پژوهش
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  تعریف نماد: -2-1

                                                                      

را در تحقیقات جهانی به خود اختصاص داده  ايویژهمطالعه نمادها از یک قرن پیش جایگاه 

.در ادبیات اندپرداختهعلومی هستند که به مطالعۀ نمادها  ازجملهاست.اساطیر، روانشناسی، ادبیات و..... 

 .اندیادکردهرمز  عنوانبهکالسیک فارسی از نماد 

الوه بر این رمز در ادبیات عربی است به معناي اشاره کردن با یکی از اعضاي بدن؛ ع ايکلمهرمز «

: راز، ایما، دقیقه،نکته، معما،نشانه، عالمت، ازجمله رودمیفارسی در معانی گوناگون دیگري نیز به کار 

مطلبی درك شود،چیزي نهفته میان دو کس یا چند کس  آنکه از  اشارت کردن پنهان،نشانۀ مخصوصی 

:ذیل واژه 1373(دهخدا،». و عالئم قراردادي معهود هانشانهآگاه نباشد، بیان مقصود با  آنکه دیگري به 

 رمز و نماد).

نماد در لغت به معناي نمود یا نماینده است.نماد به چیزي یا عملی گویند که هم خودش باشد و هم «

 ) 301:1378(داد،». مفاهیمی فراتر از وجوه عینی خودشمظهر 

و تعبیر رمزگرایی را مترادف اصطالح  کاربرد نماد به جايبهرا  آنرمز یا اصطالح فارسی  توانمی«

به  توانمیاست  کاررفتهبهکه در فرهنگ فارسی براي لغت رمز  ايمعانیدانست؛ از مجموع » سمبولیسم«

؛ " شودمیاشاره  آنپنهانی به  صورتبهظریفی است که  يدقیقهنکته و  "این تعریف کوتاه رسید که رمز 

و توسع  رساندمیرمز و سمبل را  هايجنبهد کلمۀ نماد فقط تا حدي معتقدن نظرانصاحباما برخی 

 ).411:1368،انیپور نامدار(». معنایی این دو واژه را ندارد
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بر این اساس نماد یا سمبل چیزي است که با توجه به ظرفیت ذهن و استعداد مخاطب،توان ایجاد 

وجه به ظرفیت ذهنی و زبانی خود بتواند خواننده یا شنونده با ت گریدعبارتبهمعنی داشته باشد، 

، معنی و مفهوم تازه کشف و دریافت کند، زیرا نماد به یک معنی واحد منتهی آندائم از  صورتبه

اندیشه در نماد دست «: گویدمی» فون هومبولت « و حتی معانی متناقض را نیز دربردارد  شودمین

 ).293:1384احمدي ،(  .»شودمینایافتنی 

من هرگونه ساختار داللتی را که در «نماد معتقد است:  يدربارهمدرن کور از اصحاب هرمنوتیک پل ری

گسترش، به معناي دیگر اشاره کند که  واسطۀبه اللفظیتحتمعناي مستقیم، اولیه و  کیآن

کور  ری(  ».خوانمیم ، نمادشودمینخست شناخته  غیرمستقیم،ثانوي و مجازي است، و فقط از راه معناي

 ). 123-124:1384به نقل از احمدي، 

 به –اثر منسوب به قدامۀ بن جعفر » النثر«که اولین بار در کتاب رسدمیدر ادبیات اسالمی نیز به نظر «

 مردم عامه از را خود مقصود خواهندمی کهآنگاه اثر،گویندگان این نویسنده عقیده به.است شده توجه رمز

براي کلمه یا  سانبدین.برندمیرا آگاه کنند ،در کالم خود رمز به کار  هاآند و فقط بعضی از بپوشانن

 دهندمیپرندگان یا وحوش یا اجناس دیگر یا حروفی از حروف معجم را رمز قرار  هاينامحرف نامی از 

دو مفهوم، و از دیگران  آنکالم در میان  آنکنند.سپس میآگاه اوراو کسی که بخواهد مطلب را بفهمد،

 ) 3:1368(پورنامداریان،». موز استمر

است؛ او رمز را  اعتناقابلاز نماد دارد که در جاي خود خواندنی و  ايویژهروزبهان بقلی نیز تعریف 

ن سرّ) از خطر نااهالن زیر کالم پنها آنسّر (و صاحب  آنکه به خاطر در امان ماندن  داندمیباطنی 

.حقیقت رمز حقایق در اهلظاهر که بدان ظفر نیابد اال  رمز باطن است مخزون تحت کالم «: شودمی

 ). 561: تایب(روزبهان بقلی،  ».تلفظ لسان سرّ در حروف معکوس استدفاتر به 

است که معانی و  رسانیپیاماز پیام و  ايگونهنماد  «:شودمیتعریف  گونهاینغت نماد از منظر بال

ل بیان، به شکلی مبهم و غیرقطعی و با ویژگی بسیار مفاهیم غیرمحسوس، ناشناخته،رازناك و غیرقاب

ی بیان ایگونهو بیان نمادین  کندمیمعنی روساختی خود را حفظ  معموالً و  شودمیمتجلی  آنمعنایی در 

 ).17:1389(آقا حسینی و خسروي، ». ستهانشانهو انتقال پیام به کمک این دسته از 

به تعریفی از نماد پرداخته » رومن یاکوبسن«رمالیستی دیگر سعی شده است با اصطالحات ف ییدرجا

که در محور  شودمیاي هور جانشینی کالم جایگزین واژکه در مح -بیشتر بر معناي نماد آنشود و در 
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 رونهادن و غیاب - حضور پارادوکس نماد« است شده دیتأک –است  شدهگنجاندهکالم  ینینشهم

جانشینی است. تالش تشخیصی در میان  - ینینشهمنیده در روابط ي ترمزها و راز به آشکار هايداللت

 هايمحدودهدر  اينشانهساختارهاي ممکن معناساز،معطوف به دور از دست بودن روابط جانشینی بین 

 ).17:1384(رضایی،». معناشناسی میل است

عبارت است از یک  "نماد"سمبل"«معتقد است یونیروانشناسان نیز تعریف ویژه خود را از نماد دارند.

در زندگی روزانه باشد و  چیز مأنوسیاصطالح، یک نام و یا حتی تصویري که ممکن است نماینده 

، عالوه بر معناي آشکار و معمول خود، معناي تلویحی به خصوصی نیز داشته باشد؛ سمبل حالنیباا

تیشۀ دو سر رسم شده  به شکل کهابنیه تاریخی کرت  مثالً معرف چیزي مبهم،ناشناخته یا پنهان از ماست،

( او همچنین علت به وجود آمدن دانیمنمیرا  آناما محتواي سمبلیک  شناسیممیاست، این شیء را ما 

فراسوي حد ادراك ما وجود دارد، پیوسته  شماريبیچیزهاي  کهییازآنجا ":کندمیبیان  گونهایننماد را 

یم تعریفشان توانمیارائه دهیم که نه  هاآناز  هاییبرداشتنمادین،  هاياصطالحبه یاري  شویممیناگزیر 

 ) 19:1381،یونی(». را بفهمیم هاآن یدرستبهکنیم و نه 

دقیق مشخص شود و  ياگونهبهد توانمینه  شودمیکلمه هنگامی نمادین «:او همچنین معتقد است که 

 ) 20ن،(هما». کامل توضیح داده شود طوربهنه 

این معانی مشترك است،عدم صراحت پوشیدگی مطلب است ؛ برخی از مفاهیم عالی و نچه در تمام آ

دیگر امکان اظهار شدن و پدیدار شدن به همان صورت  هر چیزانتزاعی به دالیل اجتماعی یا سیاسی و یا 

اولیه خود را ندارند؛ چه اگر این مفاهیم به همان صورت اولیه بیان شود ممکن است از سوي نهادهاي 

 تند مواجه شوند.  برخوردجتماعی،سیاسی، مذهبی و غیره با ا

باز و گسترده است.صورت نماد  نهایتبی،آندو جزو نماد یا رمز یعنی صورت و معنی دال و مدلول «

غیرقابل تجسمی است که گاه  غالباً است،مفید معانی و صفات  آن شدةشناختهکه تنها پاره عینی و 

 متضادند.

،آتش جنسی، آتش اهریمنی و دوزخی کنندهپاكآتش به معانی مختلف: آتش تصویر رمزي  مثالً 

است.همچنین معانی نماد که باز، نامتناهی و تجسم ناپذیر است،ممکن است از سراسر عالم واقع: عالم 

 مثالعنوانبهایی به عاریت گیرد تا قابل تجلی و تظاهر باشد، اتی،حیوانی، فلکی و انسانی، جامهجمادي،نب

هوم الوهیت و عالم قدس و الهوت به صور گوناگون:سنگی برافراشته، درختی بزرگ و مف
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