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 ي فردوسیشاهنامهشناختی زیبایی سرش 

 در وحد  ذهنی  و عینی  هگلی
 
  چیمن فتحی

  انشج م  کنرم شبان و ا باات فا سیت  انشگاه میقق ا  بالی

 *رامین محرمی

  انشاا  شبان و ا باات فا سیت  انشگاه میقق ا  بالی

 ناوبیژن ظهیري
  انشگاه میقق ا  بالی  انشاا  شبان و ا باات فا سیت

 شهریار گیتی
 اسنا يا  شبان و ا باات عربیت  انشگاه میقق ا  بالی

 چکیده  
گفنا هام    فر وسی با آنچه هگل     مااهنامهباوج   هةاهنگی و هةسانی 

ام  ا حةاسه ااهنامهاةا  ت وم هام حةاسة اصال برمی  با   ويژگی اناسیشيبايی
ت ان به آن عن ان حةاسة واقعی  ا خ اند که نةیرکا عةلكر مِ مسنقل میغارمنسجم و فاقد م

يابی و تظاهر  اند که حاصل تعان ا . او حةاسة اصال  ا جل   تةامات جهان يک ق   می
وسالة  وح ادگی طباعت بههام نامنسجم و نابسامان پاشانت يعنی ايدئالانسانی اسط  ه

ت ان مثابة نخسنان مرحلة خ  آگاهی  وح مطلقت می ات به است. بنابراين اعر حةاسی اصال
هنر نا  )مطلق( تلقی کر  که با ايجا  ن عی خ  آگاهی جةعی    اجنةاع تا يخیت اش 

م فر وسی هم بر ااهنامهاناسی ن ايی ذهن و عان برخ   ا  است. شيبايیباالترين   جة هم
ت اش «و آمااگی ناروهام منضا  هسنی سنااگی»تیقق عانیِ مین ام اساطارم آنت يعنی 
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وا ِ هام اجنةاعیت سااسی و اخالقی و به تعبار  يگر بر تظاهر يگانگی اندا  هگذا  گرايز
خ   هگل   با   حةاسة  با اسنفا ه اش  يدگاه ها اسن ا  است.    اين مقالهت نخست وگانه

پاسخ  ااهنامهت به نظرات او   با   هام  يگرانهام پژوهزاش يافنه گارماصال و ناا با بهره
هگلیت اشجةله خان ا هت نظا  « فلسفة  وح» ا ه اده است؛ سپس با تكاه بر مق التی خاص اش 

اا   تیلال تطباقیت سرات نااشها و کش   يا  ولتت    مق لة اخالق اجنةاعیت به
سرمت تضا  و هةهام برون   خالل تةامات حةاسیت    مؤلفهااهنامه اناخنی شيبايی

هام واگشنی و کلات    طبقات چندگانة اجنةاعی مايهت بنااهنامهپهل ان تةامات    جهان
بر  ااهنامهبخز حةاسی    ترتابت با تطباق عناصر تةاماتنشان  ا ه اده؛ و بدين 

م فر وسی ناات ااهنامههام حةاسة اصال هگلیت باان اده است که ترين ااخصهاصلی
ترين هام اصال جهانت با برخ   ا م اش ااخصترين حةاسهن بعضی اش با گهةچ 
ام اصال است و ضةن   بر اانن هام حةاسة اصال ت برخالف  يدگاه هگل ت حةاسهويژگی

اة ل و ماندگا  اةر ه قد ت اننقال فهم مشنرک  ينی و اخالقی اش جهانت هنرم جهان
 ا  . می

 م فر وسیت فلسفة هنر هگلت عان و ذهنت يگانگی. ااهنامهسی اناشيبايی هاي كلیدي:واژه

 . مقدمه9
 . بیان مسئله 9 -9

تا يخ و سرگذات   اش امنشانت  سببهام کهن )کالساک( و ااهكا هام ا بی بهمنن
هام ا بی )هنرم( هسنند؛ اش طرف  يگر هر ها برام نظريهترين  سنةايهيكی اش غنی

آو   و با فراهم آو  ن امكان خ انشی  يگر اش منن کهنت ان میا مغنظريه معرفنی ن  به
ترتابت ااهكا  کهن ا بی    پرت  نظرية ا بی و بدين  ا  سبب اسنةرا  بقام آن می

گار . نظريه ذاتاً کنشی فلسفی است و فالس فان    شندگی ن  و پ يايی  ا اش سر می
انديشند؛ چراکه ها میهن  ا ند که به آنهايی  ا    ذبیث اش فلسفة ا بااتت منن يا منن

منن اساساً کا ماية اصلی نظريه و نقد ا بی است و بدون آن سخن گفنن اش مفاهام 
ام   با   مثابة نظريهگ نهت فلسفهت بهبدين(. 49ت  7: 4091)فن حی  و معجنیت  ا ا  است 

ک و فهم م قعات س م   اناخنی ا باات و چ نان گشايند   اهی بهجايگاه هسنی
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کند و سبب غنام هرچه اناخنی منن ا بیت سهم خ    ا به نظرية ا بی ا ا میهسنی
ترين منناسب با اين مسئلهت يكی اش مهم(. 10: 4094)هةدانیت  4ا  میباشنر آن 

ها و اباا هام  ويكر هام نقد ا بی که برام خ انز منن ا بی اش مبانی معرفنیت اا ه
اناخنی فلسفی يا فلسفة هنر است. فلسفة   استت  ويكر  شيبايیخاص خ   برخ   ا

کند و تجا   هنر ح ش   يد خ    ا به هنرهام پديدآمده به  ست انسان میدو  می
 هد. اشجةله اناسانة اعاان و مناظر طباعی  ا    گسنر  م ض عی خ   قرا  نةیشيبايی

 (ت فالس ف معناگرام آلةانی 4304ت  4774)فالس فانی که بر اين نظر پايبندندت هگل 
و اطالق شيبايی به هنرت عةالً شيبايی طباعی  ا اش  اناسیاست. وم با مرشبندم شيبايی

 اند؛ شيرا معنقد است آنچه برام اظها  کند و شيبايی هنرم  ا واالتر میآن مسنثنا می
است و ناپذيرم و آشا م تر اش هرچاام استت خصلت پايانشيبايی حقاقی ضرو م

ام شيبايی هنر شيبايی»؛ شيرا (124/ 2: 4092)اسناست طباعت    اين شمانه ناقص است 
و حض   هةاشگی  وحانات )معن يت( و آشا م  لال « اش  وح و شا ه اش ن  است شا ه

اصلی برترم شيبايی هنر بر شيبايی طباعت است. او    مقايسة اين  و گ نة شيبايیت 
خ اند که فقط چ نان باشتابی اش شيبايی منعلق شيبايی ناکامل میشيبايی طباعت  ا ن عی 

مثابة هنرت نقطة اروع به عتتااش طب داالااماً نقد تقل .(Hegel, 1975 a:1/ 2)به  وح است 
و     وح است و اساساً اکه هنر فر کندینقد مشخص م نيا رايفلسفة هنر است؛ ش

 يیبايش؛ يعنی (10: 4090)الکستت  نديفرآیاست که انسان آن  ا م نيا شش هنر به ا
 مبه  ست  وح آشا  و برا دي وح است که با مآشا  مامسنق یحس اناخ  ت ب نتا اسن

هام منعد  حاات   ونی و تا بن اند جنبه (29: 4090)ه لگاتت   ا  دهي وح آشا  آفر
     سد اين هدف    فلسفة هنر هگلتنظر میبهتص ير بكشد. برونی آ می  ا به

ا  ؛ شيرا حةاسة طباعی با جهان کل باز اش هر هنر  يگر  يده می« حةاسة اصال»
بانی کلی و تجلی يک ملت و  و انت    پا ند است که    آن فر  و مین ا باانگر جهان

ط   کلی به (.Hegel, 1975 b: 1044)عانی  وح ملی     ويدا هام واقعی است 
کندت برام حةاسة اصال باان می اناسیام شيبايیگفنا ه   هايی که هگل    ويژگی

م فر وسیت هةاهنگ است. باوج   آنت ااهنامههام کلی حةاسة  ملی ايرانت با ويژگی
خ اند ام مبهمت غارمنسجم و فاقد يک مرکا عةلكر مِ مسنقل می ا حةاسه ااهنامهاو 
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ماانجیِ و حاات بی هات خالی اش  وحاش اش  و ان ناپادام اسط  هسبب فاصلهکه به
برآنام پس اش  و    اين مقاله اينگارم حةاسة ملی است. اشضرو م برام اكل

ام نظرم به برخی اش مق الت فلسفة هنر هگلت نخست به نظر هگل   با   ااا ه
فلسفة »با تكاه بر مق التی خاص اش گاه م فر وسی پاسخی مخنصر  هام؛ آنااهنامه

ترين م فر وسی همت هةچ ن بعضی اش با گااهنامه هام که هگلی نشان «  وح
هام حةاسة ترين ويژگیهام اصال )طباعی( جهانت با برخ   ا م اش ااخصحةاسه

ام طباعی و ملی است که با تظاهر يگانگیِ اصال ت برخالف  يدگاه هگل ت حةاسه
اخنی آن استت حاات انها )ذهن و عان( که منضةن سرات شيبايیوا ِ  وگانهاندا 

ام تةامات هنرم آماا  و  نة نة هنر مطلق و گ نه  ونی و واقعات برونی  ا   هم می
پهل ان ااهنامهت هةسرمت تضا  و تةامات    جهانهام بروناست که    مؤلفه

 يابد.  هام واگشنی و کلات    طبقات چندگانة اجنةاعی نة   میمايهبن

 هاي پژوهش. سؤال2 -9
هام خ   هگل   با   حةاسة اصال يا اش نظرگاه گارمت ان با بهرهچگ نه می .4

 م فر وسی پر اخت؟ ااهنامهطباعی به نقد  يدگاه او   با   
ها م فر وسیت    کدا  مؤلفهااهنامه. وحدت ذهنات و عانات هگلیت    2

  هد؟ تةامات حةاسی ت هنرمِ آن  ا نشان می

 . پیشینة پژوهش3 -9
هام گ ناگ ن ا بی بساا  است برمبنام آ ا و نظريه ااهنامههام تطباقیِ ا  پژوهزاة

هام هنرم هام آن ناست. اما تاکن ن   با   سنجز ا ششو نااشم به آو  ن نة نه
نگرِ فلسفة هنرت اشجةله فلسفة هنر هگلت پژوهز هام وحدتبراسا  نظريه ااهنامه

هايی اش انسجا     هايی    اثبات جنبههزمسنقلی ص  ت نگرفنه است. اما پژو
   اثبات وج   ن عی انسجا  فنی ( 220ت  499: 4037)است: مالةار انجا  اده  ااهنامه

 هد که ساخنا  ها نشان میهام آيانی و انديشگی تناقضت با ااا ه به بناانااهنامه   
لانی يگانه است.   عان تعد  و گسنر گی منابعت  ا ام طرحی منسجم و ک ااهنامه
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ضةن پر اخنن به فرايندهايی که خ انز  (401ت  444: 4091)پناهی مالةار و حسان
هام  هند که حةاسه انندت نشان میپر اشانة ااعر حةاسی  ا مبننی بر آن می وايت

مايه و کا کر  خ    ا ذهنانی الگ بناا ت    هةة اين فرايندهات بناساطارم با  اانن پاز
ت برام  اانن ن عی انسجا  و کلات حةاسی «هام  وايیهسنی کنشی گاا ه»ثابة مبه

تفصال به تیلال باان ااعرانة فر وسی به (21و  42: 4030) افاعی کدکنیکنند. حفظ می
با  م فر وسیااهنامهپر اش  و    سنجز    ساشگا م با م ض ع حةاسة او می

م اسدمت به گرااسبنامهم  قاقی و ناسپنامهگشهام پاز و پس اش آنت مثالً  حةاسه
حالت ترکابی و شمانة کلی سبب ت جه ااعر به به ااهنامه سد که اين نناجه می

مايه و هام خاال با يكديگر و ناا تناسب با   ونتص يرهات يعنی هةاهنگی ص  ت
ثر با فضام اعرت اش باشنرين ا شش اعرم و هنرم برخ   ا  است. بنابراين    اين ا

ت فقط ن عی اثبات بالغی و نه اثباتی ااهنامهوج   ت فاق ن يسنده    اثبات هنرب  گی 
ضةن باان اين مطلب  (21و  42: 4037)فر ا  . ثاقبمبننی بر تةامات حةاسی  يده می

که چندم اش باو هام هگل    هةان چا چ   فكرم فلسفة خ   او قابل    يا 
است که کرانةندم افق  يد و  او م هگل و ا سط     گارم استت بر اين باو  خر ه

و  ايلاا  لال ت جه انیصا م آن  و به نة نة ه مرم حةاسه يعنی بر سی حةاسهت به
است. اما جنبة ن آو انة پژوهز حاضرت ا ائة تیلال ن ينی اش سرات  او يسه

گلیت البنه با هدف هام معنامدا  فلسفة هنر هت با تكاه بر قابلاتااهنامهاناخنی يیباشي
 است.  ااهنامهنقد نظر منفی اما مبهم و منناقض هگل   با   

 . مبانی نظري2
 . فلسفة هنر هگل9 -2

  با   فلسفة هنر هگل بايد به جايگاه آن    کل  سنگاه فلسفی هگلت تعريف کلی هنر 
 گانة هنر و  نظا  هنرهام خاص و جائی پر اخت. و شيبايیت مراحل سه

 جایگاه فلسفة هنر در نظام فلسفی هگل  .2-9-9
است. هگل  یآلةان یاناسيیبايش یغن تاش سن یهگل بخش فلسفة هنرط   کلی به

: 4090 تتا)ه لگ قرا   اات لراکانت و ا نكلةانتيو راتیت تأثط   خاص اگرچه به
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 آلةان   با  هنر کافلسفة کالس شرفتا   ت سعه و پ ینقطة عطف  فلسفة هنر او(ت 44
و  یو ا تباط هنر با آگاه مخةندياش تا  مديجد نااتب؛ شيرا اساساً است مو نقد هنر

اناسی قسةت مجاا و هنر و شيبايی  نظر هگل   با  و اين. اشکندیعرضه م قتاحق
/ 2: 4092)بلكه با نظر به نة  ا  نر بانی اسناس  اش کل  سنگاه فلسفی او ناست؛ مسنقلی

ت ان   يافت که هنرت    کنا   ين و فلسفهت   مدو  کافةن میو يا نة  اپا ست کنا ( 
يكی اش سه جل    وح مطلق هگلی است که واالترين و واپسان مرحلة کةال  وح 
است و اش آنجا که    نظا  فلسفی هگلت هر مق له آاكا ا جامع مق الت پاشان استت 

مق الت اين  سنگاه فلسفی تر يد مق لة فلسفة هنر ناا   بر ا ند  بساا م  يگر اش بی
ط  م که اص الً نقد فلسفة  هنر هگل بدون باشگشت به  يگر مق الت فلسفة است؛ به

 خ اهد ب   ) .ک: اكل شير(. اسا اوت ناقص و بی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لام نظا  فلسفی هگنة  ا   ايره
(Kaufmann, 1966: 243) 

پر اشيم که    اين ام میحث کلیاينجا به تعريف يا ارح ک تاهی اش مق الت يا مبا
  هد.  جسنا  اسا  کا  ما  ا تشكال می
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 . هنر و زیبایی2-9-2
هنرت    کنا   ين و فلسفهت يكی اش سه لیظة جل    وح مطلق )باالترين مرحلة 

بسنه است که خ  ت جل ه يا تیقق ايده يا مطلق و  با شيبايی هم خ  آگاهی  وح( است
هگل همت مانند بعضی اش پاشاناان خ   اشجةله الانگت معنقد است. به عبا ت  يگرت 

)احةدمت کنند  ذهن و طباعت است و آگاهی    آن نقز کلادم  ا   است هنر يكی

اش نظر اوت      ک مفه   شيبا و هنرت يافنن و   يافنن  و چاا بساا   (.444ت  99: 4037
اما )پس اش «. ة   و تیقق اين مین ااول مین ات هدف يا معنا و  و  باانت ن»مهم است: 

اناخت اين  و جنبه( نكنة س   ]  ک[ نف ذ و  س   اين  و جنبه    هةديگرت 
مثابة نة   و تظاهر انیصا م و ويژ  امر   ونی )مین ا(    امر بارونی )ص  ت( به

ا  ت پا ند ضرو م مین ام اثر با است. بنابراين هةة آنچه    اثر هنرم مطرح می
به تعبار  يگر اش  يد هگلت شيبايی آنجا (. Hegel, 1975 a: 1/ 95)ت باان آن است ص  

آيد که نسبت ماان مین ا و پاكربندم يا اكل کامل اده بااد.    اين ارايطت پديد می
)احةدمت آيد وج   میا ند و تةامات هنرم بهايده و باان حسی هةانند يكديگر می

 تگريوحدت و وفاق است. به سخن   نيمیس   ا یتجل بايامر ش نيبنابرا؛ (440: 4037
 یگانگي    یگانگي نيا متهنر مباياست و    اثر ش تاناو ع تاذهن یگانگي دهيا

. ا  یباشنة  ه م اي اناآن ب مما  اي یرونا( بتا)جسةانی آو  گبا تن ممعن  ةيما  ون
 ا ندیم خنهاهم آمنها    هم اي يین اهم کي    تاناو ع تاما ه و  وحت ذهن

است که ا ج و ا شش هنر  یگانگيو  يین اهم ناو   جة هة (229 /7 :4032)کاپلسن نت 
س ژه و ابژه  اي ناذهن و ع انام مکه هر انداشه هةساش امعن نيبد کند؛ی ا مشخص م

اثر به مرتبة  نيت اا ندبرهم منطبق  ی و به تةام نيکه ا يیبااد تا جا شنرااثر ب   
   اده است. ترکينا  مهنرکةال 

  گانة هنر. مراحل سه2-9-3

تی ل مراتب يا   جات يگانگی ص  ت و مین ام اثر هنرم يا  نظر هگلت سلسلهبه
ت ان تشخاص  ا : هنر سةبلاکت تا يخی تكامل ايده    هنر  ا    سه مرحلة منةايا می
  جة حض    وح    ما ه گانهت هنر کالساک و هنر  مانناک. هريک اش اين مراحل سه
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که    هنر سةبلاک فرا وم ما ه اش  وحت    هنر کالساک  ط  م هد؛ به ا نشان می
 و و    هنر  مانناک فرا وم  وح اش ما ه قابل تشخاص است و هريک اش  ن ايی آنهم

ا  : سةبلاک با معةا مت با يكی اش هنرهام خاص اناخنه می گانهاين مراحل سه
        .(Hegel, 1975 a: 1/ 229 - 611)ساشم و  مانناک با اعر ا مجسةهکالساک ب

 نظام هنرهاي منفرد . 2-9-4

نسبت سهةی که اش  وح يا معنا  ا ندت به  و گروه تقسام هگل ص   مخنلف هنر  ا به
. هنرهام 2ساشم؛ اندت مثل معةا م و مجسةه. هنرهايی که منكی به ما ه4کند: می

 هندت يعنی ترتاب مااان فرا وم يا برترم  وح  بر ما ه  ا نشان میبه  مانناكی که
البنه هةراهی و  پا ند هنرهام خاص با  .(4207ت  140)هةانت نقاایت م ساقی و اعر 

ان اع کلی معنايی اش هنر  ا نبايد انیصا م  انست؛ مثالً معةا م با هنر سةبلاک قرين 
هايی اش معةا م که ويژ  هنر کالساک که ص  تاست؛ اما اين گفنه بدين معنا ناست 

بنابراين برام اعر همت  (.202ت  204/ 7: 4032)کاپلسن نت و  مانناک باادت وج   ندا   
ت ان سه مرحلة سةبلاکت کالساک و  مانناک  ا تص   کر ؛ مانند هر هنر  يگرت می

 (.404: 4039مجنهدمت ) هد خ بی نشان میکه تی ل تا يخ اعر اين مراحل  ا بههةچنان
ط   کلی به سه ن ع حةاسیت غنايی )تغالی( و   اماتاک بر آنت هگل اعر  ا بهعالوه

 . (Hegel, 1675 b: 1035 - 1040)کند )نةايشی( تقسام می

 . وحد  اضداد در فلسفة هگل 2-2
تقابل ذهن و عان که اش  يرباش    ماان فالسفه مطرح ب  ه استت    فلسفة  کا ت 

-گرايی و تجربهبان عقل اوج  ساد. کانت هم باوج   تالش    پاة  ن  اهی ماانهبه

اناخنی  ست يابد و بنابراين خأل ماان حل اين معضل معرفتگرايیت نن انست به  اه
آن  و هةچنان باقی ماند؛ اما هگل با قائل ادن به اتیا  ذهن و عانت اين مسئلة 

نظر هگلت اگر عان يا م ض ع آگاهی با آنچه    اناخنی  ا حل کر ه است. بهمعرفت
بند ت يكسره منفاوت باادت الش  است که ذهن و عان يا اناسايی و انديشة ما نقز می

مثابة  و حقاقت مخالف   برابر يكديگر قرا  گارند و    اين ص  تت هسنی به
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ه   منفاوتی اساساً تضا  اش نظر هگل مف (.40: 4030) هباایت ا   اناخت نامةكن می
 ا  ؛ اش  يد ومت تضا   يشة هر ن ع حرکت و هر ن ع جل   حااتی است؛ هرچاا فقط 
تا آنجا که تضا م  ا    خ   نهفنه  ا  ت قا   به حرکتت فعالات و آاكا  کر ن 

حرکت بارونی و  (.441: 4034) ونتت هام   ونی خ يز است ها و انگااهگرايز
ة تضا  است. حرکت  ا نبايد چنان معنا کر  که گ يی واسطمیس  ت هسنیِ منعانِ بی

ام بعد    جام  يگرم قرا   ا  ؛ حرکت چاام    لیظة معاّنی    اينجا و    لیظه
شمانِ )چاام   ( اينجا و جام  يگر؛ يعنی اينكه چاام    آنِ واحد يعنی )ب  نِ( هم

ان آن است؛ پس هست و  ناست. بنابراين حرکتت خ  ِ تضا  و   واقع هسنی منع
هرچاام فقط تا آنجا شنده است که تضا م   بر ا   و ناروم   بر اانن و تیةل آن 
 ا  ا است. اما هنگامی که م ج  م قا   ناست اش تعان مثبت خ يز به تعان منفی 

ت اند تضا  گذ  کند و يكی  ا     يگرم حفظ کندت به عبا ت  يگر هنگامی که نةی
ت وحدتی شنده ناستت اسا  و مین ايی ندا   و   برابر   ونی خ    ا تیةل کند

  واقع تضا  م    نظر هگل  (.447ت  441)هةانت آيد تضا  ]  ونی[ خ   اش پام   می
 تضا م است که   بر ا ند  يگانگی   عان  وگانگی و اسا   يالكناک است. هگل

ان اش ت انايی آيد که شندگی آ مانااش به فلسفه هنگامی پاز می»گ يد: خ   می
« و منقابل خ    ا اش ست بدهند ساشم میرو  بةاند و تضا ها  وابط شند    ونیيگانه

(Marcuse, 1954: 36.) ها    هريک اش مق الت فلسفة هگل با عن انی خاص  وگانه
ت    «م ج   منناهی و خدام نامنناهی»ص  ت ا ند؛    فلسفة  ين بهظاهر می

ت    فلسفة «تاتا و آننی»ت    منطق  يالكناک    قالب «ولتفر  و  »اكل سااست به
اكل ص  ت )فر ( و معنا )مین ا(. اما و    هنر به« عان و ذهن» وح با عن ان 

تجايه و تیلال  قاق اين که هگل خ   گفنه استت  سالت تا يخی فلسفه هةچنان
او هةة  بصارت فلسفیهاست. تضا ها و نشان  ا ن امكان جةع و يگانگی آن

انت انديشه و واقعاتت فهم و تضا هام هسنی انسانت يعنی ما ه و  وحت طباعت و انس
کند و     اه  فع و به تعبار ت آشا م و ضرو تت عقل و احسا  و ...  ا   ک میخر 
گفنا : : پاز4092)عنايتت ک اد ها میآن« 2انیالل» اه نشان  ا ن امكان ترت     قاق

 هجده(.
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 بررسی. بحث و 3
 و فلسفة هنر هگل  شاهنامه. 3-9

کنام و سپس به تیلال  ا نقد می ااهنامه   اين بخزت نخست  يدگاه هگل   با   
 پر اشيم.اش  هگذ  وحدت اضدا  می ااهنامهتةامات حةاسی ت  هنرم 

 شاهنامه . رویکرد هگل به3-9-9
 ا به اعر حةاسی  خ   اناسیگفنا هام شيبايی   ام اش جلد  و  هگل بخز عةده

سار تط   و گسنرش تا يخی اعر » هد.    قسةت هام آن اخنصاص میو ويژگی
کند. م فر وسی اظها  میااهنامهت  يدگاه خ    ا   با   «حةاسة ارقی»ذيل « حةاسی

و « جامع« »اعر حةاسیِ» ا با الفاظی هةچ ن يک  ااهنامهاگرچه نخست او 
کندت    می معرفی« نی ايران باسنان تا عهد ساسانیاساطار عصر قهرما»م اش « وايت»

ت ان   يافتت می ااهنامهسط   بعد آنچه اش باان مبهم و تقريباً منناقض هگل   با   
؛ «مرکا يا می   کا بر مِ )عةلكر م( مسنقل». فاقد يک 4 ا  ااهنامهاين است که وم 

با « آمااتخال»طارمِ ر اسا. فاقد پا سنگی منطقی ماان تصاويرت  س   و عناص2
ب  ن   لال مسلةانبه« صالبت    تصاوير انفرا م». فاقد 0؛ «هام تا يخی واقعیچهره»

و باو مندم ااعر به  ين و آيانی غار اش آيان اساطارمِ اثرش و   نناجه آشا م او    
ت چ نان يک واسطه. فاقد  وح و حاات بديهی و بی0چگ نگی  فنا  با م ض ع اثر و 

اش اش جهان  و  و ناپادام سبب فاصلهرو ت    ايجا  يک حةاسة ملی بهض
ام واقعی    معنام خاص آن تلقی  ا حةاسهت ان آن  اند که   کل نةیها میاسط  ه

 .( Hegel, 1975 b: 1097- 1098)  0ر ک

ترتاب هام باال بهت با ت جه به اةا   گاا هااهنامهپاسخ ما به نقد هگل بر 
 ص  ت است: بدين
ويژه    حةاسة اساطارمت میص ل ذهنات الگ بناا  حةاسیت به پر اشم.  وايت4

است؛ بدين معنا که حنی    فرايند خ انز و باشپاكربندم  وايت اش س م مصنف 
گار  و  نگ بناا ين ص  ت میحةاسه ناات  وايت تاشه برمبنام هةان الگ ها و پی

« 0مايهبن»گفنة ت ماافسكیت ناپذير يا بههام تقلالکةانهوا  ناا به هام نة نهم قعات
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پناهیت )مالةار و حسانساشند  ا می« هام  وايیهسنة کنشیِ گاا ه»ا ند که تبديل می

هام . اين هةان عنصر معن م يا مقص   واحدم است که    حةاسه(420ت  420: 4091
هام گار  و هةة بخزص  ت می هام انسانی و قهرمانی     اه آنواقعیت تةامی کنز

/ 2: 4092)اسناست کند منظ   تشكال يک کل واحد    کنا  هم جةع میحةاسه  ا به

  صد فراوانیت باشنرين  42/02است که با « تضا   وبُنی»مايه ت اين بنااهنامه.    (119
شنرين با« جدال عةلی خار و ار» فت هام اصلی آنت پی فتمايه و اش ماان پی  ون

و هدف اش اين  (447: 4031)طالباان و  يگرانت فراوانی  ا به خ   اخنصاص  ا ه است 
 جدالت آمااگی ناروهام ناساش برام تشكال و تداو  هسنی است. 

ناا بر هةان اسا ت حاوم  ااهنامهاساساً بانز اساطار ايران تا يخی است و . 2
ترتابت    اين اثر حةاسیت است. بدين تا يخ اسط  هت حةاسة پهل انی و ايران ساسانی 

-و آنچه اين   هم (440ت  440: 4091)مسك  ت اند اسط  ه و حةاسه و تا يخ   هم تناده

ق ل بر منن و يا به« انديشة حاکم»و « م ض ع»تنادگی  ا مةكن کر هت هةان 
ظاهر منفک است. اين مشنرک ماان اين سه بخز به «1مايگانی»گرايان  و ت ص  ت

 ااهنامهاست؛ با اين تفاوت که هرچه اش آغاش « تضا   وبُنی»يا « سناا ناساشها»مايگانی 
ا يمت با گذ  اش ساحت اسط  ه به  اسنان و سپس به تا يخ به پايان آن نا يک می

نةايد. ها    میپر اشانة آنواقعیت   جة عانی تصاوير فراتر اش بُعد ذهنی و خاال
تنها نة   نه ااهنامهسط  ه و تا يخ يا تخال و واقعات    تنادگی ابنابراين   هم

 هند  حض   معنا يا  وحی می  م نشان ناپا سنگی و عد  انسجا  آن ناستت بلكه
  و يک کلِ يگانه ساخنه است.  اانه و  اش آن است که اين  و جنبه  ا    کنا  هم نگه 

سرا اش مااان ااعر حةاسه  با   ضرو ت اناخت  تپديدا اناسی  وح. هگل    0
سرا    اثر خ يز گ يد: ااعر حةاسهمداخلة اخصی    طی تدوين اثر خ   می

ا   و آنچه    اعر حةاسی مهم استت نه خ   ااعرت بلكه اعر او و سرو  ناپديد می
بناانیِ اعر ؛ يعنی ااعر حةاسی با باو  به عانات(Hegel, 1975 b: 246)کلی اوست 

بانی ااخاص و  ويدا ها  ا برام مخاطب ه کنا م بنشاند و جهانحةاسیت بايد ب
/ 2: 4092)اسناست آنكه اائبة باو ها و نظراتز  ا    اعر خ    اه  هد  ت صاف کند بی

وتصرف ااعر  و اگر منظ   هگل اش آشا مِ مبننی بر  ينِ فر وسی  خلاشاين (.117
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هام م س   به طباعی يا    حةاسه برپاية باو ها و ايدئ ل ژم او باادت بايد گفت
ا  ت ساخت و حنی  وساخت بناا ين  وايت کهن حفظ میاساطارمت هرچند ژ ف

خاص شمانة « النگاژ» (ت24: 4079)اصطالح فرام ها هة ا ه حاوم  وح شمان يا بهآن
خ   هسنند و  بر اثر  ع املی مانند تی الت تا يخی و فرهنگیت عناصرم ناای اش 

ها يابد و اين اثرگذا مام فر م و اجنةاعی  اوم هم به منن  وايی  اه میهشمانه
وتصرف  اوم )مصنف(    اصل  اسنان ناستت بلكه اص الً معنام  خلالااماً به فقطنه

است که خ  ت سبب نجات « خ انز»باشپاكربندم  وايت    فرايند پ يا و خالق الشمة 
الگ بناا  و   نناجه بقام  وايت حةاسی     منن  وايیِ حةاسه اش اسا ت     ک  

م فر وسی ااهنامه    (.427ت  421: 4091پناهیت )مالةار و حسانا   هام مخنلف می و ه
 ا م او    باشگ يی همت اش يک س  هةة پژوهندگان      سنكا م فر وسی و امانت

ت ان   يافت يگر میو اش س م   1باو ندکاست آنچه خ انده و اناده استت هموکمبی
تةامی به مین ام منابع و مبخذ حةاسة که حكام فر وسی هرگا باو هام خ    ا به

 وشگا  او آما گی يا ت ان  کند که جامعةکند و چاام  ا باشگ  میخ   میدو  نةی
آوايی ماان ترتابت با ايجا  همو بدين  (31: 4037فرت )ثاقبباشنرم    پذيرش آن  ا   

اثر و وضعات  وشگا  خ  ت فاصلة شمانی بان عهد وقايع اثر و عهد خ    ا اش م ض ع 
« خصلت عة می حةاسه» ا  . اين هةان چاام است که هگل خ      ا امة ماان برمی

 کند.  اش آن يا  می
حةاسة »هام ت    قسةت باان ويژگی«خصلت عة می حةاسه». هگل    مبیث 0 

ها فاصلة شمانی ماان ه مر و وقايع حةاسی ه وج   قرنت اش س يی ضةن ااا ه ب«طباعی
نامد. او    ا امه به ضرو تِ ترين حةاسة طباعی میاعر اوت حةاسة وم  ا اايسنه

يا به عبا ت بهنرت ماان ارايط « ا تباط تنگاتنگ ماان ااعر با م ض ع اثرش»حفظ 
 غم علی»ير هنرم اوت و تصاو شندگی حقاقی و  وشگا  کن نی او با  ويدا هام حةاسه

ام  ا که فاقد چنان ا تباطی باادت کند و حةاسهت ااا ه می«فاصله و  و افنا گی شمانی
 اند و معنقد است    حةاسة می« هام ناهةگن و ناهةخ انالااماً مشنق به بخز»

که گ يی ااعرت  ا  چنان پا ندم برقرا  میهنرمت ماان ااعر و م ض ع اعرش آن
ناپذير اش اثرش است و نگرش او به جهان عان نگرش قهرمانان آن ی جدايیخ  ت جائ

ت ان ا عا کر  که ااعر . اينجاست که می(Hegel, 1975 b: 1047)خ اهد ب   
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بر . اش  ا اش  هگذ  هةان انديشة حاکم بر منن پاز می سرا عاطفة اعرم خ  حةاسه
فاصلة شمانی اش م ض عزت احنةاالً  م فر وسی  ا به هةان  لالِااهنامهس م  يگر او 

هام حقاقی خصلت بناا ين حةاسهبدون اناخت يا ت جه به اوضاع عهد ااعرت فاقد 
اگرچه   واقع  ااهنامه هامخ اند. اما بايد گفت حكام فر وسی     وايت  اسنانمی

پر اش ت اش باشتا  اوضاع هام اساطارم گذانگان میبه باان و تص يرساشم  اسنان
ندگی اجنةاعی ت  سااسی ت اقنصا م شمانة خ   ناا غافل نةانده است. برام مثال ش
تص ير کشاده جامعة شمان خ  ش  ا به فر وسی     اسنان ضیاک ما  وشت ويژگی»

فضام اخنناق حاکم بر شمانزت ناگاير اش شبان کنايی و  سبب  واقع هرچند به«. است
) ضاقلیت اش است بیث او مسائل جا م شمانه ام اسنفا ه کر هت مین ام م   اسط  ه

هايی که خالق حالت و عاطفة حةاسی ااعر استت آاكا ا ط   کلی تجربهبه (.04: 4094
حاکم بر بناا  انديشة ايرانی است. اش هةان « تضا   وبُنیِ»ماية    تداو ِ هةان   ون

ر حاکم ب  . اين  وگانگی بر اوضاع سااسی عص هام ج انی حكام فر وسیتسال
مذهب و ت   اد: بخا ام سنیقلةروم ساماناان به  و قطب قد ت تقسام می

ب  نِ نها  قد تت اخنالف و جنگ سااسی و فرهنگی اماران نشان. اين  ومرکام ااعه
سنت ماو اءالنهر به ح ش  گرايان ااعه با اهلايرانی با غالمان ترک و هةچنان سناا ملی

بخا ا عةدتاً مرکا ا باات تعلاةی و ت   مرکا ا باات  ا باات هم تسرم يافت؛
. با برچاده ادن ساماناان و (000: 4094)ثعالبی و خالقی مطلق به نقل اش ش قانیت حةاسی اد 

هام  يگرم    ت ان ااهد ظه    وگانگیآغاش سلطنت میة   غان م ناات  وبا ه می
ب   و حاکم جديد سنیِ  پارام ن و بطن شندگی حكام فر وسی ب  : حكام ااعه

طلبی و مخالفت با حض   باگانه مبننی بر اسنقالل منعصبِ حنفی؛ بانز سااسی حكام
ب   و حاکمت خ  ت عنصرم باگانه؛ ه يت حكام ايرانی ب   و حاکم اش ترکان مهاجر؛ 
حكام مخالف ساا ت عربی    ايران ب   و حاکم ت به مصلیت وقت ت منةايل به 

  (.040انت )هةخلفام بغدا  

 . تضاد و تمامی  حماسی ل هنري3-9-2
گاه که اش حال امكان به مرحلة فعلات و وج     آيدت يعنی ذهن مطلق يا عقل اول آن

که با تظاهر    جهان هسنیْ  وح شنده و مشخص انسانی باابدت  وح مطلق شمانی 
پس اش  بايد گفت  وح مطلق اش يک س «  وح مطلق»ط   کلی    تعريف است. به
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ذهنی و  وح عانیت س مان بهر  با گ فلسفة  وح و به تعبار بهنرت جامع  وح  وح 
و اش س م  يگر  وح مطلق هةان تظاهرات  وح آ می     7تذهنی و  وح عانی اس

ت «هنر» و      ک ماهات ايناش (؛001و  000/ 2: 4092)اسناست هنرت  ين و فلسفه است 
هنر » سد تعريف هگل اش نظر میناپذير است. بهياهةراهی يا وحدت ذهن و عان گر

ط   که     وح مطلقت اوست؛ هةان«  وح مطلق»يا نا  هم برگرفنه اش تعريف « مطلق
ت هنر مطلق ناا (140)هةانت  اند و يگانه ادهفاصلة ماان ذهن و عان اش ماان  فنه و آن 

    آنِ واحد بايد هم ذهن و هم عان بااد.     
ن آثا  هنرمت حةاسة اصال    شمر  آثا  اولاة هنرم است که اش  يد هگلت اش ماا

ام است که گ نهکند؛ شيرا    آنت مین ام اثر هنرم بهبرترين وظافة هنر  ا برآو  ه می
سپا   و امر خدايی    ص  ت انسانی خ    ا به تظاهر    ص  ت میس   وامی

ا    آن مطلق است و به چاام بارون اش  و وحدت ص  ت و مین يابد. اشايننة   می
عن ان نناجة آگاهی مثابة هنر کالساکت هم بهخ   نااش ندا  . بنابراين اعر حةاسیت به

سرچشةة هنجا هام اخالقی آنت منعلق به قلةروم منالة جةعی يک ملت و هم به
ملی و  هامحةاسهبه عبا ت  يگرت  (.14ت  19: 4091)جاةات و خ  آگاهی است  3مآشا 

بانی کاملت   اانن جهاناساطارم مدون و منظ  ت با تجلی عانی  وح ملی و   بر
گار  و هم هم آگاهی مذهبی و آيانی  ا   برمی»حقاقی است که « کل»نة  ا  يک 

؛ هم ناظر بر  ناام بارونی و طباعت انسان است و هم «وج   منیقق و ملة    ا
اما آنچه به يک حةاسة  اسنان کةال (. 72: 4079مت )مخنا باانگر  ناام   ون و معن يت 

شمان جداگانه و مسنقل گار ت فقط وج   هممیبخشد و تةامات حةاسی نا  معنايی می
گار  که هةة اين  و  ناام پرتضا  ناست؛ بلكه تةامات ويژ  حةاسه شمانی اكل می

اقعی هدايت ا ند س م يک مرکا وس م يكديگر و    آخر بهها و اجاام آن بهجنبه
تص يرم اش يک  اه کامل »گفنة هگلت و به« وحدتی    يک تةامات»ترتابت و بدين 

مقص   هنرم حةاسه ]هم[ت اكل »آيد. فراهم «  ام کامل اش يک تةدنانديشه و صینه
ت  74)هةانت « ا  ها و ابعا ش معاّن میام است که با تةا  جنبهبخشادن به  ناام ويژه

« من قهرمانی»يا « من جةعی»ااعر با « من»عالوه فقط    چنان فضايی است که . به(72
به « م قعات کلی»عن ان يک هام تراژيکت فر  بها   و حنی    سرن اتيكی می
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چه    وحدت ذهنات و عانات ط   کلی آنبه(. 71)هةانت ا    او م خ انده می
ناات )وج   بارونی و  ااهنامههام انبايد م    ت جه قرا  گار ت    تةا   اسنحةاسی 

هام   ونی پهل انان حةاسهت میاط طباعی بارونی و تنزشندگی   ونی اجاات سنااهام 
ساشم هام معن مت نة  هام خ  آگاهی و ناخ  آگاهیت خر مدا م و اسط  هو آگاهی

ط   به کند.می ام شنده و ساشنده با يكديگر عةلو    يک کال  ذهن و عان(     ابطه
هام ذهنی و خاالی    هةة هام وقايع طباعی و اجنةاعی با عرصهکلی هةراهی صینه

جهان بخز است. کنز تةامات لال میكةی بر وج   اين برهم ااهنامههام  اسنان
 یِاگا   سن یاگاآم    پرت  فقطکه  ی استناو فعل يیايسراا  اش پ  یجهان حةاسه

تعبار هگلیت اين فعلات هر لیظه حاصل و به  سدی   مظه وگانه به وناساش  مروهاان
يگانگی   ون و برون يا ذهن و عان است. اش س يی مسئلة اصلی    اساطار ايران 

عن ان تجلاگاه باو هام اساطارم ايراناانت ناا به ااهنامهسرات  وگانة خلقت است. 
ا     هسنی  ا مبننی بر تئ  م اضدا  و  وبُنی ب  ن آفرينز است و تقابل اضد

ص  ت  و  و اصل قديم منضا  به شيرا(؛ 423: 4094شا هت )میرمی و مةیتص ير کشاده به
اند که اش آن  وت يكی مظهر ناكی و  وانی و  يگرم ب    هةاا  آغاشينی تص   اده

ناا ا امة  ااهنامهط   عةدهت    بخز حةاسی مظهر تباهی و تا يكی است. تضا ها به
ص  ت  وگانگی نژا م قی و تعا ض  و بن منضا  آغاشين است که به وآلاسم اخال

   اثر برخ    و »ايرانی و انارانی )اغلب ت  انی( باشتا  يافنه است. اش س م  يگر 
هةاويام اين  و ب    ناساش است که طرح هسنی افكنده اده و آفرينز ص  ت 

ت تضا  و تةامات اضدا     نامهااهبنابراين     (.91: 4031)سرکا اتیت « استپذيرفنه 
 و اينبر ا م اش تضا  کالن بناا ين    اسط    آفرينز است. اشهسنیت حاصل نة نه

ت ان ط   ضةنی میبر جريان تضا  و تةامات حةاسیت به اين نكنة مهم  يگر بهعالوه
يا  ص  تت فر مثابة بر  که اين حةاسة اساطارم    پشت  ويدا هام واقعی که بهپی 

مین ات معنات  عن انکشد )مان  (ت حاوم يک معنا يا مضة ن ثابت بهتص ير میعان به
 ااهنامهمین ام  9.بخشد ) ايان يا( وح يا ذهن است که به تصاوير   ونی اننظا  می

ماية ط   کلی بنهام اساطارم استت بهاگرچه برايند يا حاصل آمااش چندم اش سنت
ثابة  وح و معنات اش اساطار مبننی بر آيان ما ايسنه برگرفنه است. ماساطارم خ    ات به
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هام منفاوت   با   تقد  و تأخر پادايز آيان ما يسنا و ش وانیت نظر اش  يدگاهصرف
هام ما يسنا برگرفنه اش تفكر ش وانی با پذيرش اين فرض که بافت انديشگی آم شه

ام آفرينز جهان هسنی و ط  هتفكر ش وانی نخسنان ت ضاح منطقی و اس»استت 
برپاية اين انديشهت نخسنان (. 404: 4037)عبا يانت « شندگیت نا  مر   ايران است

نا  به کرانةندمِ کرانگیِ خدايی ش وان )شمان(پذيرمِ عالم مان  )معنا(ت    تبديل بیتعان
 . سپس با پذيرآفرينز اه  اما ا و اهريةن اش ايا  شمان ص  ت میشمانی و مكانی    

ترم به خ   هام عانی  ت جنبه و ناات خگذ  تد يجی اش ع الم اساطارمت آن 
ا  ؛ يكی    آسةان و  يگرم گارند؛ يكی مظهر ن   و  يگرم تجسم تا يكی میمی

گاه   گار يكديگر آو ند و آنيابد؛   واقع آسةان و شمان  ا پديد می   شمان جام می
ترين آ ات به سه  و   ناا که بنابه  قاق ااهنامه   (. 404 :4037)عبا يانت ا ند می

گ يی با آغاش اش بخز (ت 244: 4019)صفات ا   اساطارمت پهل انی و تا يخی تقسام می
ترم به خ   انسانی  فنه تعاناساطارم تا پايان بخز پهل انیت معانی مان م  فنه

معنا و  وحِ غالب حةاسهت  ابندا  مثابةگارند و سنااگی اه  اما ا و اهريةنت بهمی
يابد. ص  ت جنگ آ می ت آ می نة   میص  ت سناا آ می ت اهريةن و سپس بهبه

اص الً حرکت اش اسط  ه به حةاسهت جريان سار ذهنات به عانات است.    بانز 
ط   عةده    م ا  م مانند اه  اما ا/ اهريةنت اساطارم ايرانت مفاهام اساطارم که به

اند ت و البنه هةه هگلی قابل طرح« مطلق»يا « معنا»مثابة /  ژخر مت ناكی/ بدمت بهخر 
هةاشه ص  ت  ااهنامهاند ت    قابل تخلاص« ناكی/ بدم»    وگانة  منقابل 
پذيرند؛ يعنی آن نبر  کاهانی اه  اما ا و اهريةن و سنااگی ناكی میس   انسانی می

« پذير يابد و هسنی میاجنةاع انسانی  اه می اش  اه جنگ به» ااهنامهو بدم    
برقرا  « هنر کالساک»اينجاست که ارط اصلی هگل برام (. 429: 4091)مسك  ت 

آيد. ص  ت فر  آ می    ذهن میخدا هةانند آ می و مطلق به»؛ چراکه ا  می
 (.104/ 2: 4092)اسناست « گ نهت خص صات عةد  هنر کالساک استآفرينز ص   آ می

که حاصل يگانگی ذهنات و عانات  ا  ااهنامهبخز       اينجا چند مؤلفة تةامات
 کنام.   استت تیلال می
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 همسري برون. 3-9-2-9
هگل    مق لة  وح عانیت مرحلة اخالق اجنةاعیت بخز خان ا هت    مبیث 

يرا  اند؛ شت شناا يی با خ يشاوندان  ا امرم برخالف اخالق اجنةاعی می«شناا يی»
معنقد است اصل    شناا يی آن است که  و فر  مسنقلت اسنقالل خ    ا به يكديگر 

هام مسنقل خ   چشم بپ اند تا به واسپا ند؛  بدين معنا که شن و ا هر اش اخصات
آگاهی بر يگانگی خ   و » ا « عشق»ناات « فلسفة حق»يک اخص بدل ا ند. هگل    

مثابة   واقع اش نظر هگلت شناا يیت به(. 174/ 2: 4092)اسناست کند تعريف می«  يگرم
« تیقق عانی و ضرو  عقل کل و خ است هةگانی»و « تجسم کلی»ت «وحدتی اخالقی»

ترين نة نة تكرا  ترين و عانیيكی اش بناا مناات  ااهنامه    (.174ت  174)هةانت است 
  بناا  اين هسنی استت  ا ندهسنی آغاشين    هسنی امروشين که هم ساشنده و هم نگاه

است. اايد بن ان « هةسرممرشبرون»يا « هةسرمبرون»هام آمااش ناساشها    اش واج
 ست است؛ اش هةان  ااهنامهها    ساشترين هةسرگاينیترين و تا يخگفت اساسی

ت اش واج شال با (440/ 4: 4033)فر وسیت اش واج پسران فريدون با  خنران اهريا  يةن 
ت اش واج کاكاوو  با س  ابه  خنر ااه هاماو ان (212)هةانت ه  خنر مهرا  کابلی  و اب

اش واج سااوش با (ت 420)هةانت اش واج  سنم با تهةانه  خنر ااه سةنگان (ت 71/ 2)هةانت 
/ 0)هةانت و اش واج باژن با مناژه  خنر ااه ت  ان ( 041)هةانت فرنگاس  خنر افراساا  

 اند.  ااهنامه   « هةسرمبرون»هام ش گ نة اش واجو هةه اهةه  (024
و « وحدت اخالقی»اصطالح هگل ط   کلی ا شش و ضرو ت اين فرايندت يا بهبه

 ااهنامهساش مرشمت  ا     و چهر  نا  و تا يخهام برونهةسرگاينی« تجسم کلیِ»
ام ؛ ااخاص  و گهآ مانی ايرانت بايد جستپهل انت و کاخسروت ااه يعنی  سنمت جهان

 ا اش ايران و ارا تت « ذهن»تعبار هگلی عامل که ناكیت  وحاناتت فرهنگ و به
گ نه با تةامات انسانیِ خ    ا اش اناران  ا ند و بدين« عان»تن مندمت طباعت و  عامل 

ت  210: 4090)فنیی و میرمیت شنند می  ا  قمااهنامه بخز با گی اش تةامات حةاسی 

هام مل ن و ت مظهر مجة عة تةا  آ مانااهنامهپهل ان الً وج    سنمت جهان. مث(211
هام   ونی فر  و ملت است. او که فرشند هام گ ناگ ن ق می و تضا ها و تنزا شش

آيد که البنه ا شش اةا  میبه ااهنامهپا ند شال و  و ابه استت يكی اش پهل انان  و گة 
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ةاسی فراتر اش  يگر پهل انان  و گة آن نشان  ا ه  وگانگی وج  م او    اين اثر ح
باانگر کلات تا  »اش پهل ان فر وسی است که با وج    وگانهاست. او جهاناده 

اش . تةامات انسانی او با حض   فراگار و گسنر ه(443: 4079)مخنا مت « حةاسی است
اثر است. نسب او اش  تنهايی قا   به اثبات سلطة تةامات حةاسی    اينبه ااهنامه   

 سد و اش س م  يگر پشنابان پا ااهان س م ما   به ضیاک سنةكا   ي صفت می
بر اينت برخی اش افاون(. 201: 4037)حةاديانت شمان است کاانی و ابرپهل ان ايران

کند که گاهی يا آو  هام اخصانی  سنم ناا اش وج   تضا هايی حكايت میويژگی
نسان کامل است. سرات او ناک است و به هةان سبب اش فرّ مفه   تضا  وج  م ا

هام گرمپهل انی برخ   ا  است؛ اما  نگ ااطنت و ارا ت  ا ناات اشجةله    حاله
هنگا  تصرف ت  انت    هام او بهعا ها و قنل او   برابر سهرا  و اسفنديا  و تخريب

خ  و مهربان. گاه گاه بساا  نر   ل است وت ان  يد.  سنم گاه بساا  سنگوج   او می
قبا  بر تخت ااهی و گاه پر اش خشم و خام ش و ت  ا  است؛ مثل هنگا  جل   کی

)هةانت هام کاوو  سرمتندمت حنی   برابر مخدو  خ يزت اشجةله   مقابل سبک

ماية نارومند ملی اما   واقع ا شش اين تضا ها    ايجا  تعا لی   خ     ون (.204
ا   پهل ان آن به  ين يا آيان خاصی میاست که مانع وابسنگی آاكا  جهانمه ااهنا
  برابر  اشت ان گفت برايند تةامات وج  م اوت آشا گی و آشا منشی و میاينو اش

اش گرايانهگرايی آيانی است و حكام فر وسی با آفرينز و پرو ش آ مانتعصب
تةامی به مخاطب اننقال ن شمانة خ   ناا بهگرايی حاکةاتجربة معن م خ    ا اش تعصب

ناپذيرمِ هنر است که هنر م ض ع  لال آشا م و پايان هد. اش  يد هگل همت اص الً بهمی
ها گار . مثالً    اعر حةاسی و نةايشیت اخصاتخ    ا اغلب اش  عصر پهل انی می

شندت بايد اش نها  ايشان یها سر مبايد آشا  و خ  مخنا  و مسنقل بااند و هر آنچه اش آن
که ها تیةال ا  ؛ ط  م برخاا  و براسا  ا ا   آنان باادت نه اينكه اش بارون بر آن

: 4092)اسناست اند بر ا  ااه و   حقاقت سرو ان خ يزظاهر فرمانبن ان گفت آنان به

نگاامت ا  ا»نامدت اعر اص الً اعر حةاسی که هگل آن  ا اعر قلب می (.121ت  120/ 2
فعالات خ  انگاخنة آشا  انسان و    يک کال  اك فايی آشا  هةة اسنعدا هام انسانی 

 (. 041: 4034)آ  ن  و  يگرانت است « جانبه و آشا  آ ماانو تكامل هةه
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 هاي واگشتی )فرودارنده(مایهبن. 3-9-2-2
نده است که هام واگشنی يا فرو ا مايههام تةامات حةاسه بنيكی  يگر اش خاسنگاه

ها با  و  مايهگارم کلات حةاسی  ا  . اين بنکا کر م قطعی و مسنقام    اكل
انداشند؛ بنابراين    تأخار میکر ن قهرمان اش مقصدت   واقع پاروشم نهايی او  ا به

هايی اش  ويدا هام مهم    هام قهرمان تا پاروشم اوت صینهفاصلة نخسنان کنز
هات  فنا هات  س   و عا ات انسانی و حقايق شندگی هةچ ن منزهام نها ها و فعالات

ها  سند. اين صینهظه   می هندت به ا تشكال می« تةامات اعاان و اااا»که با هم 
ام هسنند که نسبت به ماجرام اصلیت فرعی هام معنرضهاغلب نة  ا  وقايع  اسنان

ا هام افرا  ملت    يک حةاسة هات باو ها و  فننةايندت اما     وان ادن منزمی
هايی اش با گ ملی و باالخره    ايجا  تةامات حةاسی بساا  گ يا و  وانگرند. نة نه

هام طلبیهام شمان پا ااهی کاوو  اشجةله شيا هت     اسنانااهنامهها    مايهاين بن
 او و  فننز به آسةان و هاماو ان و ماشند ان و  اسنان  سنم و سهرا  و يا

: 4079)مخنا مت نةايد هام باژن و مناژهت  سنم و اسفنديا  و چندم  يگر    می اسنان

هگلی است «  وح عانی»هةان « تةامات اعاان و اااا» سد منظ   اش نظر می. به(94ت  33
آفريند تا    جهان واقع خ   عانی و م ج   و که  وح ذهنی آن  ا برام خ يز می

است. البنه اين تأساسات تنها « تأساسات»هةان جهان اثربخز ا  . اين جهان 
قان ن و اجنةاع و کش   ناست؛ بلكه عا اتت سننت حق قت وظايف تأساسات مثبت 

بعضی اش (. 149/ 2: 4092)اسناست گار  فر مت اخالقاات و  س   و سل ک  ا ناا   برمی
ند اش: ادت عبا تا نها نةايز  ا ه میاين آ ا  و عا ات که    خالل اين  اسنان

گسا مت نخچار و اكا ت کنةان گذا مت برپايی جشن و س  ت می ا مت آيان تاجمهةان
ط   کلی اايد آ ايی و بساا م  يگر. بههةسرم(ت آ ا  سپاهها )بروننا ت اا   اش واج

« 44اسنطرا  »ت ان آن  ا با اگر  ا بی  ا که می ااهنامههام واگشنی    مايهبن ان بن
« حةاسة اصال»ب  ن اين « هنر مطلق»ترين  لال    تأياد هةسنگ  انستت  وان
نی م بااد که خ    ا به تص ير مین ام اثر هنرم بايد به»است؛ چراکه اش س يی 

ص  ت »ت    «ذهن»مثابة ؛ يعنی امر خدايی به«ادن    ص  ت میس   واسپا  
و اش س م  يگر  (19ت  13: 4091ت )جاةا 44نةايز  ا ه ا  « عان»مثابة به« انسانی
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تر يد    ساحت گسنر   حةاسة اصالت  وح عانی مبننی بر خ است و ا ا   آ می بی
ها و  س      جهان منجلی کر ه و ما   خا  جهان است که خ    ا    تأساساتت منز

اساساً حةاسة (. 124/ 2: 4092)اسناست ام   آو  ه است ص  ت جهان عانی تاشه ا به
ام است که    اجنةاع تا يخی بر اصال اباا م برام تةامات مناسبات ذاتی و اساسی

ترتابت بدين (. 14ت  19: 4091)جاةات برند ها  ا  اه میکنند و کنزها حك مت میانديشه
مثابة  کلی و مین ام هنر( با    اين ويژگی حةاسیت هةاهنگی و هةاوايی ذهن )به

 ا  ااهنامهب  ن « هنر مطلق و نا » ت میس   هنر(ت مثابة جائی و ص عان )به
  کند.  اثبات می

 

 كلی  و تمامی  در طبقا  چندگانة اجتماعی؛ تاللی مفهوم اشه یا عدال   .3-9-2-3
هام اجنةاعی قبل اش آغاش هام ملی ايرانت تا يخ پادايز طبقات و گروه    اسنان

ات نخسنان پا ااهی که مر    ا به چند نا ااهنامهتةدن ش تشنی ب  ه است. به  وايت 
ها هام ويژهت تقسام کر ت جةشادااه پاشدا م ب  . اين گروهگروهت با عةلكر  و نقز

عبا ت ب  ند اش: کات شيان ) وحاناان(ت ناسا يان )سپاهاان و جنگاان(ت بس  م 
 و ان(:)کشاو شان( و اهن خشی )پاشه

 گروهی که آث  بان خ اناز
 

 ندگان  اناز...به  سم پرسن 
 صفی برکشاتدند و بنشاندند   

 
 هةی نتا  ناسا يان خ اندند... 

 بس  م سه  يگر گُرُه  ا انا  
  

 کجا ناست اش کس بريشان سپا ... 
 چها   که خ اننتد اهن خشی 

 
 و شان بتا سرکشی...هم اش  ست 

 ( 00ت  02/ 4: 4033)فر وسیت   
ت ان می ااهنامه   « گروه»ام که اش اصطالح سانهاناترين مفه   جامعهاايد مهم

ها    تةدن ايرانی برعهده   يافتت مفه   نقزت وظافه يا عةلكر م است که اين گروه
 اات هر نقز و بندم جامعه ويژهاگرچه هدف اش گروه .(344: 4070)طبابیت اند  اانه
نظةی ش آا   و بیها برام اجننا  اام به گروه خاصی است و تداخل نقزوظافه

نةايدت اما وج   يک هام سااسیت اقنصا م و اجنةاعی ضرو م میجامعه    ح شه
علت »هدف مشنرک و  سادن به وحدت و کلانی تا ت مقصد نهايی آن است؛ شيرا 
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وج  م هر پديد  اجنةاعی فقط غايت و مفاد ب  ن آن ناست؛ بلكه وظافه و نقشی 
« هام هائت اجنةاع  ا  نةاعی و  فع نااشمندماست که آن پديده    کل نظا  اج

بنابراين طبقات اجنةاعی    شمان جةشاد اش معنايی عا النه و  (.422: 4037) و کامت 
ها بسامان برخ   ا  است و نقز و عةلكر  هر گروه     ابطة منقابل آن با  يگر گروه

تضا  يا تفاوت  حةاسی   عانترتابت وحدت و تةامانی يابد تا بدين اعنبا  می
هام تا يخی و اواخر عهد بندم اگرچه     و ههام جامعه برقرا  ا  . اين گروهگروه

هام اجنةاعی به خ   گرفنهت    نخسنان ساسانی ص  ت نظا  طبقاتی بسنه و نابرابرم
و بر می    42یاش    عهد جةشاد پاشدا م صرفاً نظامی ف نكسا نپذيرمص  ت

(. 324: 4070)طبابیت بسنگی مر      کل نظا  ب  ه است ها و هموحدت ا گاناكی گروه

بندم اجنةاعی نخسنان تجلی مفه    ا  يا عدالت    جامعة آ مانی    اين  سنه
عدالت  . اساساً نظرية(03: 4092اسالمیت خانی و نظا )امناست  ااهنامه انديشة ايرانی و 

وج  کر . ااه يا هةان نظا  مقد  ستج« ااه»ايراناان باسنان  ا بايد    مفه   
نظم جهانیت نظم شندگانی اجنةاعی و  ينیت  وش   ست طباعت   هند نشان»کاهانی 

ها  ا ناا به طبقاتی اين نظم کاهانیت اجنةاع انسان (.404: 4019)نابرگت « و ]...[ است
انی و تقسام کر ه است؛ چراکه سامانةندم جهان براسا  الگ م ااه بايد نة  م ع

گاه نگاه ترين جل هت ان عانیواقعی  اانه بااد.   واقع طبقات اجنةاعی  ا می
ا  : مراتبی به جهان قلةدا  کر  که براسا  آنت جامعه به سه طبقه تقسام میسلسله

البنه     (.10: 4033وندمت ) سنم 40. برشيگران0.  شماا ان؛ 2يا ان؛ . فرمانروايان و  ين4
جامعة ايرانی و براسا  قان ن الهی ااهت ااه     أ  هر  طبقات  نظا  طبقاتی

اهرم و نة نة عانی و گاناک )شمانی( ترين کا گاا  انديشة ايراناجنةاعی و اصلی
اه  اما ا    جهان مان م است. اين اخص هةان پا ااه آ مانی ايراناان است که 

و حك مت الهی بر  وم شمان  ا  وسالة او پا ند ماان آسةان و شمان برقرا  میبه
يابد. او م ظف است نظم شمانی  ا با نظم کاهانی تطباق  هد و جامعة شمانی تیقق می

يابی ذهنات    اينجا   واقع عانات (.11)هةانت اهر تبديل کند ام اش آ مان ا به جل ه
 يابدبا تبديل نظا  کاهانی به نظامی اخالقی    شندگی گاناک انسانی نة   می

     ا يابی ذهناتهام عاناتبر آنت يكی  يگر اش جنبه. عالوه(442: 4039 ا ت ) ضايی
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 نبال کر . « فرّه»ام اينجات اايد بن ان    بر اات تجلی شمانی مفه   ذهنی و اسط  ه
کنند  قد ت اوست. ت جاه تجلی مفه   فرّ  ايا م پا ااه نشان جايگاه الهی و ت جاه

 ةاعی ناا به سه ص  ت قابل بر سی است:فرّه    طبقات اجن
ترين قان ن الهی اقدا  به خ يشكا م است که م جب  سناابی به فرّ  . با گ4

ط   که ا   و هر طبقه خ يشكا م خاص خ    ا  ا  ؛ بنابراين هةانوج  م می
خانی و )امنخ يشكا م طبقات منفاوت استت ا ج و وااليی فرّ  آنان ناا منفاوت است 

 (.  12ت  14: 4092اسالمیت  نظا

مند استت پس اش ا تكا  گناهت فرّه  ا    سه . جةشادااه که خ   پا ااهی فرّه2 
نخسنان با  مهرت با   و  فريدون و با  س   گرااسپ آن  ا  هد. ن بت اش ست می

اگرچه علت سه با  گريخنن فرّه  قاقاً مشخص ( 17: 4030)گار . به نظر هانلا برمی
ام گانة جامعهت بعضی اش  انشةندان اين مسئله  ا مرب ط به ساخت طبقات سهناست

 وحانا نت جنگج يان  کر ه است؛ يعنی طبقة انند که جةشاد بر آن فرمانروايی میمی
گفنة  بها  همت  ا ند(. بهو کشاو شان )صنعنگران و کشاو شان يک طبقه  ا تشكال می

فرّ   وحاناانت فرّ  کاانت  مفه   طبقاتی يافت؛ نااه فرّهنگامی که جامعه طبقاتی ادت 
يابی اين مفه   ش عاناتکه هةه نشان ا( 417: 4073)بها ت  سلطنت و جا آن فرّ 

  ام ت آسةانی است.اسط  ه
پ اادند که اش هايی می. طبقات مذک      ايران پاز اش اسال ت بنابه سنتت لبا 0

ک مظهر يكی اش ايا ان مان م )ذهنی( ب  : نظر  نگ با يكديگر منفاوت و هري
ام جامه ج يانب  ؛ جنگ« هرما »پ اادند که مظهر عانی  وحاناان لبا  سفاد می

و مظهر عانی باشنر ب    زپ اادند که سر  و ا غ انی    ترکاب  نگ نگا نگ می
ب   « پهرس»پ اادند که جل   عانی ام نالی يا کب   میب   و  هقانان جامه« وام»ايا  

 (. 70)هةانت 
 

 . نتیاله4
يابی و  اند که حاصل تعانهگل حةاسة اصال  ا جل   تةامات جهان يک ق   می

ادگی طباعت هام نامنسجم و نابسامان پاشانت يعنی ايدئالتظاهر انسانی اسط  ه
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مثابة نخسنان مرحلة خ  آگاهی وسالة  وح است. بنابراين اعر حةاسی اصال  ات بهبه
کند که با ايجا  ن عی خ  آگاهی جةعی    ح مطلقت هنر نا  يا مطلق تلقی می و

ن ايی ذهن و عان برخ   ا  است. اما او معنقد اجنةاع تا يخیت اش باالترين   جة هم
مرکا يا می   کا بر مِ )عةلكر م( » لال فقدان ن عی م فر وسی  ا بهااهنامهاست 
با « آمااتخال»ن تصاويرت  س   و عناصر اساطارمِ ت نداانن پا سنگی منطقی ماا«مسنقل

 لال آشا م ااعر به« صالبت    تصاوير انفرا م»ت نداانن «هام تا يخی واقعیچهره»
ت واسطه   چگ نگی  فنا  با م ض ع اثر و سرانجا  فقدان  وح و حاات بديهی و بی

جهان  و  و  اش اشسبب فاصلهچ نان يک ضرو ت    ايجا  يک حةاسة ملیت به
ام طباعی    معنام خاص  انست. اين   حالی ت ان حةاسههات نةیناپديداد  اسط  ه

مثابة مرکا يا می  م يگانه ت که تداو  با   بر اانن هدفی واحدت به ااهنامهاست که 
هسنی    پرت  سنااگی و آمااگی ناروهام ناساش است ت برايند سه  و   اساطارمت 

است که گ يی با آغاش اش بخز اساطارم تا پايان بخز پهل انیت  پهل انی و تا يخی
گارند و سنااگی اه  اما ا و ترم به خ   می فنه تعاّن انسانیمعانی مان م    آنت  فنه

ص  ت سناا آ می ت اهريةن و معنا و  وح غالب حةاسهت  ابندا به مثابةاهريةنت به
بد.    اين اثر حةاسیت اسط  ه و ياص  ت جنگ آ می ت آ می نة   میسپس به

و  يک کل يگانه  ا  حةاسه و تا يخ    پرت  يک هدف يا مايگانیِ واحد   هم تناده
 وانی    آن نةايان است. اين يگانگیت    اند که  وح شمانة فر وسی ناا بهاكل  ا ه

ان پهل هةسرمت تضا  و تةامات    جهانهام برونخالل تةامات حةاسیت    مؤلفه
 ا ه اده  هام واگشنی و کلات    طبقات چندگانة اجنةاعی نشانمايهااهنامهت بن

ترين بر اصلی ااهنامهبخز حةاسی    ترتابت با تطباق عناصر تةاماتاست و بدين 
م فر وسی همت هةچ ن ااهنامهکه ا   هام حةاسة اصال هگلیت معل   میااخصه

و   ايلاا م اصال جهان اشجةله نة نة ه مرم آن يعنی هاترين حةاسهبعضی اش با گ
هام حةاسة اصال ت برخالف  يدگاه ترين ويژگیت با برخ   ا م اش ااخصاو يسه

ام اصال است و ضةن   بر اانن قد ت اننقال فهم مشنرک  ينی و هگل ت حةاسه
 ا  .  اة ل و ماندگا  اةر ه میاخالقی اش جهانت هنرم جهان
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  هانوش پی
هام ا ام سهم فلسفه به نظرية  ا بی  .ک: .   با   نسبت فلسفه و نظرية ا بی    نقد من ن ا بی و  اه4

 .  440ت  10: 4094هةدانیت 
معنام اش ماان بر اانن و اننخا  اده که هم به aufhebenبرام معا ل واژ  آلةانی « انیالل».  کلةة 2

معنام ناپديد ادن ما ه و هم انضةا  و ناا هم به« لانیال» اانن است؛ شيرا  معنام نگههم به
گفنا  : پاز4092ادن حبة قند    آ ( )عنايتت حفظ آن    ما    يگرم است )مانند حل 

 نه ت سی(. ومنرجمت باست
 (Von Gorres Johannesاش گ  ش ) ااهنامهبراسا  ترجةة آلةانی  ااهنامه.  او م هگل   با   0

( که با ت جه به آ ام منناقض و میدو  هگل   با   10: 4073م قنت ص  ت گرفنه است )
بر آنت هام هنرم و حةاسی الش  ب  ه بااد. عالوه سد اين ترجةه فاقد جنبهنظر میت بهااهنامه

م فر وسی  .ک: صفات ااهنامهها و تطباق آن با هام آن  با   تعريف حةاسهت ان اع و ويژگی
 .9ت  0: 4037

4. motif 

5. thematic 

: 4037فرت  ا م فر وسی    باشگ يی  خدا هام حةاسی  .ک: ثاقبو امانت ااهنامه.   با   مبخذ 1
 .   37ت  30

اناسی ت  آگاهی يا اناسی ت جانت پديدهاش سه مرحلة انسان«  وح ذهنی».     سنگاه فلسفی هگلت 7
هام حقت اخالق و اخالق ح شه   «  وح عانی»گذ  و تكامل اناسی ت ذهن میاع   و  وان

 (.144ت  009: 4092گار  )اسناست اجنةاعی ص  ت می
ط   کامل آن  ا تعريف نكر ه؛ به جاآشا م يكی اش مفاهام اساسی    فلسفة هگل است که    هاچ. 3

ص  ت کامل اش آن آگاهی يافت. بر اين ت ان بهآشا م غاينی است که    فرجا  هسنی می شيرا
آشا م  ا  (91: 4079) . هگل هد ست میبه اش ت صافاتی اش آنجام فلسفهگل    جاماسا ت ه

-. لذا بهکندبرام تیقق آشا م ت صاف می ی اند و هر تجلی بارونی  وح  ا تالاگ هر  وح می

به خ يز  وح بخشادن  عاناتط   خالصه آشا م حاصل وحدت انضةامی  ذهنات و عانات يا 
 . ی و باالتر اش هةه     ولت است   نها هام اجنةاع

که معا ل تقريبی طرح و  وايت استت باانگر گذا  يک ساخنا  تص يرم به ساخنا  « مان  . »9
ن عی «  ايان يا»که قرا   ا  ؛   حالی « نظا  خطی معنايی»تص يرم  يگرم است که بر ن عی 

شمان نظا  هم»ام خشد و با گ نهبساخنا  بناا م ثابت است که به تصاوير   ونی اثر اننظا  می
م ها هد که    حةاسه(. اين اصل اساطارم نشان میFry, 1984: 465 وست ) وبه« معنايی
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اساطارم هة ا ه ذهنات يا  وحی حض    ا   که    هر لیظه پذيرام ص  ت و  عانانی منناسب 
 است.  

44  .digression نده اش م ض ع اصلی سخن به سخن    اصطالح بديع آن است که گ ي« اسنطرا »؛
 يگرم که اغلب    باان آن غرض خاصی وج    ا  ت بپر اش  و  وبا ه به م ض ع اصلی باشگر   

 (. 30: 4071)ان اهت 
 . تأکاد )گا مه( اش نگا نده است.44

12. functional 
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