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دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

مژده ساالرکیا
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

چکیده:
شاهنامه بیش از هر اثر ادبی دیگر بازتابی از پیشینة فرهنگی و نموداری از جهاننگری ملّی ایرانیان نسبت به
انسان ،جامعه و هستی است .ایجاد فضای تقابلی و دیالکتیکی و طرح مبانی فرهنگی و انسانشناسی در
شاهنامه ،دغدغههای فردوسی را برای ترسیم مدینة فاضله به کمک پالودگی اخالق فردی -قومی نشان
میدهد .یکی از ویژگیهای فکری -رفتاری مذموم در شخصیتهای شاهنامه ،واکنشهای روانی ناشی از
عقدههای «کهتری» و «حسادت» و در نتیجه صفت «داغ زنی» است که ریشة بسیاری از موانع رشد و تعالی
انسانها در سیطرة اهریمنی آن رفتار ضدّ فرهنگی قرار دارد .جستار حاضر به شیوة توصیفی -تحلیلی با تکیه
بر نظریة «داغ ننگ» اروینگ گافمن تالش کرده به چگونگی انعکاس این صفت نامیمون در شخصیّتهای
شاهنامه ،انواع و دالیل آن ،در بخش پهلوانی شاهنامه؛ یعنی از زمان ضحاک تا مرگ رستم بپردازد تا هم
برای مخاطبان دالیل منفوریّت یا مقبولیّت برخی از شخصیّتهای شاهنامه آشکار گردد و هم دریافته شود که
نه تنها معنویّتگریزی و غلبة خواستههای مادّی بر پیدایش صفت داغزنی تأثیری انکارناپذیر داشته ،بلکه
عقدههای روانرنجوری؛ مانند احساس حقارت و حسادت و تمایالت فرافکنانه ،زمینة حضور و جوالن
شگردهای داغزنی را در شاهنامه افزایش داده است .بههمین سبب ،در شاهنامه با هر سه نوع داغننگ:
طبیعی(نظیر ظاهر و کنشهای ناهنجار) ،فرهنگی و قومی و داغهای سیاسی آشکارا مواجه هستیم.
واژگان کلیدی :شاهنامه ،اسطوره ،روانشناسی اجتماعی ،آسیبشناسی فرهنگی -اجتماعی ،داغ ننگ،
اروینگ گافمن.

 تاریخ دریافت مقاله49/2/03:

تاریخ پذیرش نهایی49/8/9:

 - 1نشانی پست الکترونیکی نویسندۀ مسئولs.a.ghasemzadeh@hum.ikiu.ac.ir :
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 -1درآمد
 -1-1بیان مسأله
تاریخ تمدّنهای کهن از اسطوره و متعاقب آن حماسه بیبهرره نیسرت ،زیررا ایرن
دوران اساطیری روند تکامل تمردن ،فرهنر  ،سیاسرت و باورهرای هرر قرور را نشران
میدهند .اسطورهها تنها گزارشگر گذشتة یک قور نیستند؛ چنانکه اسطورهشناسانی نظیرر
ژرژ سورل ( ،)Gerges Sorelژوزف کمپیرل( ،)Joseph Campellویکرو( )Vicoو ...بره
شکلگیری جوامع بر پایة اسطورهها معتقد هستند .به باور آنان ،اسطورههرا مترتب بره
دورانی خاص نیستند ،بلکه در هر دورة تاریتی با بازنمود و بازنمونی از آنهرا در دایررة
چرخشی مواجهیم .این بازنمود پهنهای وسیع را دربرمیگیرد که خواسرته یرا ناخواسرته
گاه اساس اندیشههای فردی و اجتماعی را شامل میشود .از آنجا که اسطورهها همرواره
زنده هستند و از دورهای به عصری دیگر انتقال مییابند و به اقتضائات هرر دوره دائمرا
دور میزنند و به تناسب افقهای انتظار متاطبان ،معنایی متتب به جهاننگرری همران
دوره از خود نشان میدهند ،مایههای پایرداری و بقرای فرهنگری و هنرری را نیرز مهیّرا
میسازند .شاید به همین سبب باشد که اسرطوره شناسرانی چرون کمپیرل معتقدنرد کره
«آگاهیهای هر جامعه در واقع همان شعائر و باورهای اسطورههای باسرتانی آن جامعره
است که متکامل شده است»(.صانعپور ،1931 ،ص )99بنابراین حیات اساطیر به حیرات
جوامع وابسته است و هر دو عمری دیرپا و یکسران دارنرد .ژرژ سرورل اسرطورههرا را
نیرویی تاریخ ساز و فعّال میداند که مبنای شکلگیری نظرارهرای متتلر

اجتمراعی و

حتّی حیات اجتماعی میگردد(.همان ،ص )93اسطوره پژوهران ،بررای اسرطوره ،بیشرتر
کارکردی فرهنگی -اجتماعی قائلاند؛ از اینررو همرانگونره کره روژه کرایلوس( Roger

 )cailloisمعتقد بود که «اسطوره برای فرد ساخته نشده است ،بلکه اسطوره همیشه یک
سرراختار جمع ری دارد»(،ارشرراد ،1931 ،ص )91و مهرررداد بهررار اسرراطیر را برسرراخته و
انعکاسدهندة ساختهای اجتماعی ،پدیدههای طبیعت و عکسالعملهای روانی انسران
میدانسته(،واحددوست ،1931 ،ص )11بایست پذیرفت که آثرار ادبری هرر جامعره ،بره
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سبب برخورداری از میراث اندیشگانی و زیباشناختی روایات اسطورهای خویش-کره از
رهگذر ضمیر ناخودآگاه محقّق میگردد -بازتابی از فرهن

درزمانی جامعه است که نه

یکباره بلکه در مسیری معیّن از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و به اکنون رسیدهاند.
شاید شاهنامه فردوسی در روند بازتولید فرهنگی و معرفتی قرور ایرانری همچنرین
در میان آثار مکتوبی که داعیة انعکاس تار و تمار فرهن

و تمدّن ایرانی دارد ،بینظیر و

استثنا باشد؛ زیرا عالوه بر جامعیّت نگرش به تاریخ فکرری و قرومی ایرانری ،بره سربب
بهرهمندی از ظرفیّتهای زبان نمادین و ژرف ساخت اسطورهای ،بیش از هرر اثرر ادبری
دیگررر دغدغررة بازنمررایی ماهیّرت جمعری تفکّرر ایرانری را در قالررب هنررری مانرردگار و
زیباشناسانه؛ یعنی شعر داستانی یا روایی داشته و دارد .از این منظرر ،شراهنامه از جملره
متونی است که در آن میتوان با تمرکز به داستانهای ملّی ،شتصریّتهرا و کرنشگرری
آنها ،به نظرار فرهنگری و سرچشرمه و آبشرتور شرکلگیرری برخری آداب فرهنگری و
سیاسی -اجتماعی در جامعة ایرانی و در سطح کرالنترر جهران انسرانی دسرت یافرت؛
خصایصی فکری و عملی که گاه نمایشگاه برخی رفتارهای قومی -اجتماعی و برخی از
کجرویهای اخالقی -فرهنگری نیرز محسروب مریشرود .شراهنامه متنری اسرت کره از
شکلگیری جامعة ایرانی ،بروز قهرمانیها و قهرمانپروریها ،گراه شکسرتهرا و نحروة
مواجهه و واکنش با این شکستها ستن میگوید .آنچه هنوز در فرهن

ایرانی ستایش

میشود ،چیزی جز همان آرمانشهر فردوسی و ترسیم بایدهرا و نبایردهرای اخالقری و
جهان انسانی شاهنامه نیست .به همین سبب با وجود گذشت زمران ،ریشرة بسریاری از
رخدادهای اجتماعی از قبیل انقالبها ،ایستادگیها در برابر دشمن ،جررها و جنایات و
جنبشهای مثبت و منفی جامعة ایرانری را در تحلیرل ایرن مرتن ادبری مریتروان یافرت.
بنابراین همانگونه که پیوستگی فرهن

و جامعه با شاهنامه قابل چشمپوشی نیست و به

آسانی با تحلیل جامعه شناختی و بهرهگیری از برخی نظریّات جامعهشناسانه میتوان بره
آن دست یافت ،دیالوگ تاریتی شاهنامه برا انسران معاصرر و ایجراد پیونرد میران او برا
گذشتة دست نیافتنی به کمک نظریههای ادبی ،میتواند راهگشا و کارآمد باشد .چه بسرا
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در این مسیر از حقیقتی پرده برگشاید و نمایی دیگر از تراریخ پرنشریب و فرراز برخری
آداب فرهنگی مثبت و منفی را برمال سازد.
با وجود پیوند ناگسستنی میان اسطوره و جامعه ،تاکنون کمتر به بررسی و تحلیرل
اجتماعی -روانشناختی داستانهای اساطیری و حماسی پرداخته شرده اسرت .ایرن امرر
احتماال به سبب آن است که اساس نظریههای جامعهشناختی برر پایرة زنردگی روزمررّه
شکل گرفتهاند و چندان با سازو کارهای جهان غیرعقالنی اساطیر هماهن

نیسرتند؛ امّرا

به باور یون  ،اساطیر به شکل نمادهایی در جامعة مدرن مشاهده میشوند و دسرتکرم
در زندگی مدرن معاصر عناصری از اعتقرادات و شرعائر جامعره ،سرابقة تراریتی دارد.
( )jung,1964, p.107بنابراین اساطیر به سبب پیوند غیرقابرل اجتنابشران برا فرهنر

و

جامعه ،در اندیشههای جامعهشناسان نیز امکان نفوذ داشتهاند؛ چنانکره باورمنردی بردان
بود که جامعه شناسان سیاست پیشه را به بهره گیرری از اسراطیر و قردرت تثثیرگرذاری
آنها در جوامع و ایجاد مکاتب مارکسیسم و فاشیسم و بعردها لیبرالیسرم کشاند(.ارشراد،
 ،1931ص)022
جدای از کارکرد سیاسی و ایدئولوژیکی اسطورهها بررای امثرال مرارکس و ...گراه
شاهد رویکرد برخی جامعهشناسان قرن بیستم به اساطیر و خاصیّت تفسیری آنهرا بررای
تبیین کنش -واکنشهای اجتماعی و فردی -روانی انسان در جوامرع مردرن و نهادهرای
اجتماعی اومانیستی هستیم .اروین

گافمن( ،)Erving Goffmanجامعهشناس کانرادایی،

( )۲422 -۲482یکی از جامعهشناسانی است که به این موضوع در هنگرار ارائرة نظریرة
جنجال برانگیز داغ نن

( )Stigmaتوجّه داشته است؛ گرچه رویکرد او به اسطورهها به

وضوحِ سلوک فکری و علمی فیلسوفان و انسانشناسانی چرون کاسریرر و اشرتراوس و
امثال ایشان نبوده است .وی ضمن اشاره به ماهیّت اسطورهای رفترار یونانیران قردیم در
«داغ زنی» -از داغ زنی به بردگان تا داغ زنی فرهنگی و سیاسی به اندیشمندان -ابعرادی
تازه از مبانی جامعه شناختی -روان شناختی این نظریه عرضه میکند کره مریتوانرد بره
آسیبشناسی و بررسی موانع شکلگیری تصویر آرمانی جامعرة انسرانی یرا ریشرههرای
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شکلنگرفتن مدینة فاضله از گذشته تاکنون رهنمون گرردد؛ نکترهای کره صرحت آن برا
خوانش شاهنامه از منظر یادشده نیز آشکار میگردد .گویا فردوسی نیز غلبة اندیشة ضردّ
فرهنگی «داغ زنی» -که از پیامدهای سوءاستفادههای حاکمان ظالم و مستبد از قردرت و
انحطاط فرهنگی است -یکی از بزرگترین آسیبها در مسیر تحقّق ایرانشرهر آرمرانی و
در عوض پیدایی شهر دسرتوپیایی()destopia؛ یعنری اندیشرههرای ضردّ آرمرانشرهری
میداند.
از اینرو ،این پژوهش در پی پاسخگویی به این دو پرسش اساسری اسرت کره چره
نسبتی بین انواع داغ نن

و شکل نگرفتن جهان آرمانی و اخالقی وجرود دارد ریشره-

های روانی -اجتماعی داغزنی در تفکّر ایرانی کدارانرد بررای دسرتیابی بره پاسرخ ایرن
پرسشها ،بهترین مثمن و زمینه را دوران پهلوانی؛ یعنری از آغراز پادشراهی ضرحاک ترا
پایان مرگ رستم مالک واکاوی قرار دادهایم؛ زیرا معتقدیم این مرحله به سبب موقعیّرت
بینابینی میان اسرطوره و تراریخ از یرک سرو ،و ظرفیّرت نمرادین و تمثیلری از دیگرسرو
میتواند بهترین بستر این بازنمایی و الگویی برای جامعة انسانی و اخالقری مرورد نظرر
فردوسی قرار بگیرد.
 -2-1پیشینة پژوهش
از آنجا که شراهنامه ظرفیّرت تحلیرل همره جانبره دارد ،دربرارة زوایرای متتلر
شاهنامه ،پژوهشهایی گوناگون و مفصّل صورت گرفته است؛ تحلیرلهرایی کره بیشرتر
جنبة اسطوره شناختی ،روانشناسانه و ساختاری دارنرد؛ ماننرد «روانشناسری شتصریّت
کاووس در شاهنامه» نوشتة فاطمه کالهچیان و لیال پناهی یا «نقد روانشناختی شتصیّت
ضحاک در شاهنامه» از سپیده یزدانپنراه و یرا«تحلیرل روانکاوانرة شتصریّت سرودابه و
رودابه» نوشتة اشرف خسروی و اسحاق طغیانی و یا مقالة «نقد و بررسی داسرتان فررود
سیاوش بر اساس رویکرد ساختشکنی» نوشتة محمود رضایی و ...که به سبب تفراوت
ماهوی و روششناختی مقالة حاضر با آن پژوهشها و رویکررد جامعرهشرناختی نظرری
گافمن ضرورتی در ذکر همگی آنها وجود ندارد .با ایرن حرال ،برا وجرود کتراب مهرمّ
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«جامعهشناسی خودکامگی :تحلیل جامعهشناختی ضحاک ماردوش» نوشتة علی رضاقلی
که منحصرا به فرهن

استبدادی و تبعات آن برا تکیره برر داسرتان ضرحاک در شراهنامه

پرداخته است؛ درباب موضوع مورد نظر مرا در ایرن پرژوهش برهویرژه رویکررد نظرری
پژوهش -که نوع و نحوة ورود منتقد به متن شاهنامه و برازخوانش آن را متمرایز کررده
است -تاکنون پژوهشی انجار نشده است .اگرچه پیشرتر از نظریرة داغ ننر

گرافمن در

تحلیل رمانهای معاصر استفاده شده است؛ مانند مقالة «جامعرهشناسری رفترار در رمران
طناب کشی بر مبنای نظریة داغ» نوشتة سیّد علی قاسم زاده و «تحلیل رمان رؤیای تبرت
براساس استعارة نمایشی گرافمن» از مرریم حسرینی و مرژده سراالرکیا ،جسرتار حاضرر
نتستین پژوهشی است که از منظر نقد گافمنی با رویکردی آسیبشناسانه به فرهنر

و

اجتماع در شاهنامه پرداختره اسرت .برا وجرود پیشرینة کاربسرت انردک ایرن نظریره در
تحلیلهای ادبی ،جستار حاضر تالش میکند به کراربرد آن در غنریتررین اثرر حماسری
ایرانی ،یعنی شاهنامه ،بپردازد.
 -3-1چهارچوب نظری تحقیق
این پژوهش به شیوة توصیفی -تحلیلی مبتنی بر نظریة داغ ننر

اروینر

گرافمن

در تالش است با تمرکز به خاصیّت نمایشی و کراربردی آرای گرافمن ،دوران پهلروانی
شاهنامه را با نگاهی اجتماعی و روان شناختی تحلیل و تفسیر نماید.
 -2نظریة داغ ننگ
اروین

گافمن از پیروان مکتب کنش متقابرل نمرادین شرناخته مریشرود .اسراس

نظریههای این مکتب به خود و هویّت اجتماعی( )Social Identityاختصراص دارد کره
مفهرومی مردرن تلقّری مریشرود .گرافمن در آغراز ،نظریرة نمایشری ( Dramaturgical

 )Sociologyخود را اینگونه مطرح میکند که افراد در غالب مراحل زندگی یا در حال
نمایش هستند و یا در حال آماده شدن برای نمایش .وی این نظریه را در کتراب «نمرود
خرود در زنردگی روزمررّه»(  )The Presentation Of Self In Everyday Lifeمطررح
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میکند و در مقدّمة این اثر مینویسد« :وقتی کسی در مقابرل دیگرران حاضرر مریشرود،
معموال دالیل کافی وجود دارد که کنشش را طوری طراحی کند که برداشرتی مطرابق برا
منفعت شتصی خویش از خودش به دیگران منتقل کند»(.گافمن ،1931 ،ص )11اندکی
پس از عرضة این دیدگاه ،انتقادهایی گسترده بر ضد گرافمن شرکل مریگیررد .منتقردان
معتقد بودند که از منظر گرافمن «خرود و هرر دارای خویشرتنی ،حقیقری نیسرت؛ بلکره
مجموعه ای از خودهای متغیرر اسرت»(.توسرلی ،1933 ،ص )901برا افرزایش انتقادهرا،
گافمن نظریهای دیگر؛ امّا وابسته به دیدگاه نتستین خود طرح کررد .در ایرن رویکررد،
وی طبقهبندی تازه از هویّت اجتماعی ارائه داد:

1

هویّت اجتماعی بالقوّه ()Virtual Social Identity؛ یعنی آنچه یک فرد مریتوانرد
باشد و هویّت اجتماعی بالفعل ()Actual Social Identity؛ یعنی آنچه یرک نفرر واقعرا
هست(.گافمن،1931 ،ص )91با ایجاد شكاف میان «هویّت اجتماعی برالقوّه» و «هویّرت
اجتماعی بالفعلِ» اشتاص ،داغ نن

ظاهر می شود و آن شتب احسراس مریكنرد كره

داغی بر پیشانیش خورده و دچار غبن و سرخوردگی مریشرود(.ریترز ،1931 ،ص)913
افراد هر جامعه همواره در انجار وظای

و تعاملهرای خرویش انتظراراتی از خویشرتن

دارند؛ امّا آیا همیشه این انتظارات برآورده میشود گافمن معتقد است همواره میان این
دو تصویر فاصله وجود دارد و هویّت اجتماعی بالقوّه در واقع آرمان شتب محسروب
میشود .فاصلة این دو تصویر امری طبیعی است؛ امّا اگر این فاصرله بسریار باشرد ،فررد
احساس آرامش در جامعره نردارد .گرافمن گرفترار شردن در ایرن بررز را «داغ ننر »
مینامد.
این اصطالح در واقع واژهای یونانی است که عامل متمایزکنندة بردگان و جنایت-
کاران از مردر عادی برودهاست(.قاسرمزاده ،1939 ،ص )132سریطرة ایرن نگراه ،باعر
میشود «فردی که در آمیزش اجتمراعی روزمررّه بره آسرانی خصرلتی را از خرود نشران
میدهد که او را در کانون توجّه ما قرار دهد و آن عدّه از ما را که با او روبهرو میشویم
از خود براند ،در وضعیّتی قرار میگیرد که صفات دیگرش نیز نزد ما بدنار و بریاعتبرار
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میشود»(.گافمن ،1931 ،ص )91از همینرو اسرت کره گویرا پیونردی ناگسسرتنی برین
گونههای متتل

داغ نن

در میان داغ زنندگان دیده میشود؛ به این معنا کره داغ ننر

جسمانی یا فرهنگی احتمال داغ زنی سیاسی و محرومیّرتهرای سیاسری و اجتمراعی را
بیشتر میسازد.
گافمن داغ را به سه دستة متفاوت از هم طبقهبندی میکند :نوع نتست زشتیهای
ظرراهر و عی ربهررای جسررمی اسررت .نرروع دور کمبودهررای مربرروط برره شتص ریّت را
دربرمیگیرد .مسائلی چون عقاید انعطرافناپرذیر و غیرقابرل اعتمراد داشرتن یرا وجرود
احساسات غیرطبیعی در این دسته میگنجد .نوع سرور داغ ننر

قرومی و قبیلرهای نرار

دارد .موارد مربوط به نژاد و مذهب در این گروه قرار میگیرد .این نوع داغ از نسلی بره
نسل دیگر انتقال مییابد و میتواند خانوادهای یا نسلی را آلوده سازد(.همان ،صب-91
 )99و به تعبیری فرد را از یك كلّ پیچیده به ویژگی واحد ،فاسد و پسرت فرروكاهرد و
تمامی تعامالت اجتماعی با او بر مبنای این ویژگی و در فضای چنین نگررهای تحمیلری
تعری
نن

شود(.ادگار و سج ویك ،1931 ،ص )103این نوع اخیر را میتوان با توسّع ،داغ
اجتماعی و سیاسی نیز نامید؛ «رویكردی غرض ورزانه که به تبع منافع مرادی ابرزار

«نشان زدن» یا «ان

زنی» را به عنوان آسانترین راه برای سرركوب صردای مترال

و

مشروعیّت بتشی به خویش با حرذف متالفران فکرری بره ویرژه نتبگران بره خردمت
میگیرند .این نوع دور غالبا در جوامرع اسرتبدادزده كراركردی برارزتر دارد؛ چنانكره در
تاریخ كشورهای مستبد قرون وسرطی در غررب و كشرورهای مسرتبد شررقی از جملره
تاریخ  0322سالة شاهنشاهی ایران بهخوبی مشهود است»(.قاسم زاده ،1939 ،ص)131
دغدغة فرد داغخورده به میزان آشکاری داغ او وابسته است .اطّالعات اجتماعی و
«رؤیتپذیری»(  )Visibilityمیزان آشکاری داغ را مشتّب میکند .اطّالعات اجتمراعی
نمادهایی هستند که یا پایگاه طبقاتی فرد را مستحکم یا هویّتهای ناخوشرایند را پنهران
و یا داغ ننگی را رؤیتپذیر میکنند .نکتة مهم آن است که رؤیتپذیری داغ برا آگراهی
داشتن از آن فرق دارد(.همان ،صب )33-122مثال در داستان سیاوش ،تورانیان از نرژاد
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سیاوش خبر دارند؛ امّا نشانهای که او را خرائن معرفری کنرد ،وجرود نردارد .در مقابرل،
گشتاسب با فرستادن اسفندیار به سیستان آشکارا مقدّمات مرگ فرزند را مهیّا میکند که
از نظر هیچ کس دور نمیماند .در نتیجه داغ وی رؤیتپذیر میشود.
«داغ نن » پدیدهای دوسویه یا دووجهی است؛ از یک سو ،منافعی برای داغ زننده
دارد و از دیگر سو ،تبعاتی برای داغ خورده؛ بنرابراین فررد داغخرورده بره نشرانة دفراع
نسبت به موقعیّت خویش واکنشهایی متفراوت از خرود نشران مریدهرد .گراه دغدغرة
پذیرش از سوی دیگران بر عملکرد او آشکارا تثثیر منفی میگذارد .اطرافیان تنها زمرانی
میتوانند رفتاری مناسب با فرد داغ خورده داشته باشند که خود در موقعیّتی مشابه به سر
میبرند و یا توانایی درک وی را داشته باشند(.حسینی و ساالرکیا ،1931 ،ص)33
گاه واکنش فرد داغخورده تالش برای عبرور از پیامردهای داغ و یرا ترالش بررای
جبران نقصی است که بحق یا نابحق به او نسبت داده شده است و به دالیلی رؤیتپذیر
یا آشکار شده است .گرچه گاه اعتماد به نفس فراوان یا کاذب فردِ داغ خرورده ،ممکرن
است او را به سوی بهره مندی از «منافع ثانویه» داغ نن
برای شکستهایش بدانرد و یرا داغ را نروعی لطر

سروق دهرد و آن را تروجیهی
الهری تعبیرر کنرد(.گافمن،1931 ،

صب)93-10
 -3نهادهای داغزننده در شاهنامه
شالودة نظری گافمن را هویت و زندگی روزمرّه تشکیل میدهد .توجّه به هویّرت
و نظری رهپررردازی دربررارة آن پررس از جن ر

جهررانی دور آغرراز شررد .گذشررته از ای رن،

نظریهپردازان همواره هویّت را امری یکپارچه و از پیش موجود نمریداننرد .کاسرتلز در
کتاب «عصر اطّالعات»(جلد دور) ،هویّت را امری برسراخته مریدانرد کره تحرت ترثثیر
تاریخ ،جغرافیا ،نهادهای تولید و بازتولید ،خاطرة جمعی ،رؤیاهای شتصی و  ...ساخته
میشود و در طول زمان تغییر میکند(.کاستلز ،1932 ،ص )01بنابراین ما نمریتروانیم برا
اندیشهای کامال مدرن به سراغ تحلیل داستانهای حماسی برویم؛ زیرا جهان حماسره برا
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جهان مدرن تفاوتهای آشکاری دارد .در جهان حماسره ایرزدان ،و در حماسرة ایرانری
ایزد و سرنوشت ،نقشی تعیینکننده دارند و ارادة شتصیّتها همران خواسرت ایرزدان و
سرنوشت است .پهلوان مجری خواستهای خداوند است و گاه به وسیلة معجزات ایرن
خواست الهی آشکار میشود .در کنار این قدرت الهی ،در شاهنامه حاکمیّت سرنوشرت
به وضوح دیده میشود .به بیان دیگر ،سرنوشت در شاهنامه تا مرحلة خدایی شدن پیش
میرود و تنها تفاوت سرنوشت با نقش ایزدان آن است که ستایش نمیشود .خرالقی در
«پدیدهشناسی تطبیقی شعر پهلوانی» مینویسد« :کار او [سرنوشت] به همانگونه بیمدار
است که کار خدایان جاوید در حماسههای جوامع چند خدایی .تنها آنجا زمانه نیز بنردة
خداوند نامیده میشود که جز به فرمان او کاری انجار نمیدهرد« ،کرار بریمردار» جرای
خود را به «مصلحت خداوند» مریدهرد»(.خرالقی،1931 ،ص )19در ایرن میران ،وظیفرة
پهلوان راستین پاسداری از روح ملّری و وحردت مردمری است(.راشرد محصرل،1939 ،
ص )93تا جایی که پهلوان برای این هدف جان فدا میکند .مرگ در بستر برای پهلروان
نن

است و به همین سبب حتّی مرگ پهلوانان در میدان نبرد نوعی پیرروزی اسرت کره

با وص

قهرمانانه و یا ناجوانمردانه بیان میشود(.خالقی ،1931 ،ص )12این رسالت را

میتوان همان تصویر آرمانی و هویت بالقوّة گافمنی دانست که اگرر بره مرحلرة فعلیّرت
برسد ،شتصیّت در زمرة پهلوانان و یا حاکمان دادگر شناسانده میشود؛ امّا در این میران
ممکن است موانعی برای به فعلیّت رسیدن یا پنهان ماندن این بتش از هویّت باشد کره
میان آنچه پهلوان یا پادشاه باید باشد و آنچه هست ،شکاف بیندازد .در این صرورت برا
داغ نن

روبهرو میشویم.
با این رویکرد ،میتوانیم تنها به الفبای نظری گافمن بسنده نکنریم و برا توجّره بره

ساخت اجتماعی شاهنامه تقسیم بندی دیگری از انواع داغ ارائه کنریم .بره سربب اقتردار
سرنوشت ،داغهای نن

به گونهای فرد را در برمیگیرند که شاید او خرود متوجّره ایرن

امر نباشد .این تحمیل یا از سوی طبیعت شکل میگیرد و یا میتواند امرری فرهنگری و
سیاسی باشد که در بستر جامعة حماسی رشد میکند .بنرابراین برا سره دسرتة کلّری داغ
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روبهرو خواهیم بود که همگی به نحوی به اشتاص تحمیل مریشروند :دسرتة نتسرت،
داغهای نن

طبیعی هستند که تقریبا دربردارنردة نروع اوّل و دور تقسریمبنردی گرافمن

هستند؛ یعنی نقبهای ظاهری چون زشتی ،نقب عضو و سسرتیهرای اخالقری چرون
خوی زشت و افزونخواه بودن که به نحوی بتشی از ذات شتصیّت را دربردارند.
دو دستة دیگر داغ ،به فرهنگی و سیاسی تقسیم میشروند .مراکس وبرر قردرت را
«تحمیل ارادة کسی بر دیگران» مریدانرد(.رحیمری ،1913 ،ص )11نهادهرای قردرت در
جامعه میتوانند فرد را مجبور به پذیرش داغی کننرد کره خواهران آن نیسرت .نهادهرای
قدرت نیز در جامعة حماسی ،فرهن

و سیاست است و هر چیز و هر کس کره در ایرن

دو حوزه توان اعمال قدرت را دارد ،برای حفر جایگراه خرود بره رقابرت برا دیگرران
میپردازد و برای خارج کردن افراد از گردونة قردرت از ظرفیّرت برچسرب زنری بهرره
میجوید .در عرصة فرهن  ،مسائلی چون جادوگری ،زنا زادگی ،برون همسرری بررای
زنان ایرانی و به طور کلّی حرمت قائل نشدن برای توتمها و شکستن تابوهرا مریتوانرد
ایجاد داغ کند.
در میدان سیاست ،کوشش برای منفعت بیشتر اجتماعی و سیاسی بیپیامد نیسرت.
آنچه در فرهن

غرب تحت عنوان عقدة ادیپ نار برده میشرود و برا پدرکشری همرراه

است ،در حماسة ایرانی با پسرکشی همراه بوده است کره گراه موجرب داغ زدن برر دو
سوی رقیب هم میشود .رقابتهای ادیپی تنها میان پدر و فرزند درنمیگیرد بلکه بسیار
ر میدهد که نقش پدر را قدرت برتر میدان ایفا کند .در این مسیر بسیاری از نتبگران
و در جهان حماسی پهلوانان راستین داغدار میشوند .مشابه اتّفاقی که برای اسفندیار در
شاهنامه میافتد .در داستان اسفندیار ،پدر برای حف قدرت پسر را فردا مریکنرد و داغ
میخورد .پسر نیز برای به دست آوردن جایگاه برتر ،داغ افزونخواهی را میپذیرد.
-1-3داغ ننگ طبیعی
در این نوع داغ ،میتوان حاکمیّت سرنوشت را دخیل دانست کره ظراهر و کرردار
شتصیّتها را مطابق خواستة خود شکل میدهد .در این بتش ،برا دو نروع داغ؛ یعنری
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زشتی ظاهر یا نقبهای فیزیکی و ژنتیکی و صفات اخالقری ناپسرند روبرهرو خرواهیم
بود.
 -1-1-3زشتی ظاهر
در دورة مورد بررسی ،زال و ضحاک هر دو دارای این عیب هستند .زال به دالیرل
غیرارادی و مادرزادی با چنین داغی درگیر است که در سرنوشرت او ترثثیر بسریار؛ امّرا
موقّتی میگذارد:
چنیررن بود بتش تو ای نامجوی

از آهو همان کهش سپیدست موی

(فردوسی ،1933 ،ج ،1ص)113
زال به دلیل این تفاوت ،از سوی پدر رانده میشود .شور دانستن نوزادی که برا
موی سپید متولّد میشود ،در فرهن

و باور گذشتگان بویژه ایرانیان به باورهای تقرابلی

اهورایی-اهریمنی بازمیگردد:
از ایرن بچه چرون بچة اهرررمررن

سیهپیکر و موی سر چون سمن ...

چه گویم که این بچّة دیو چیست

است گر بربریست

پلن

دو رن

(همان ،ص)111
و همین امر موجب طردشدگی کودک میشود؛ امّا به نظر مریرسرد ،ایرن تفراوت
ظاهر نشانة خردمندی واالی زال باشد 0.همین داغ زمینهساز نقطة قوّتی در اوسرت و آن
آشنایی با سیمرغ است .به مرور این داغ در ذیل خیرخرواهی وی نهران مریشرود و بره
نوعی این ظاهر ناپسند و شور ،به بزرگمنشی و جنبة پدرانة رفتار او بدل میشود:
ز هر بد به زال و به رستم پناه

که پشت سپاهند و زیبای گاه
(همان ،1931 ،ج ،1ص)19

امّا ضحاک این زشتی را با جفا به پدر و همپیمرانی برا اهرریمن کسرب مریکنرد؛
صفتی که ناشی از آزمندی و حرص دنیاطلبی در وجود ضحاک است:
دو مار سیرراه از دو کتفش برست

غمی گشت و از هرسویی چاره جست
(همان ،1933 ،ج ،1ص)32

__________________________________________________________________
بازخوانی روان شناختی -جامعهشناختی بتش پهلوانی شاهنامه بر مبنای نظریة داغ نن

گافمن

33

ضحاک به خالف زال ،به جای یافتن راهی برای رهایی از این زشتی ،داغی بر داغ
دیگر میافزاید.
 -2-1-3صفات ناپسند اخالقی
از آنجا که سرنوشت ،حاکم بالمانع حماسههاست و قهرمران علریرغرم اختیرار و
قدرت اراده مقهور آن میگردد ،خوی بد نوعی دادة طبیعی فرض میشود .از جملة ایرن
افراد داغخورده ،کاووس است که با تصمیمات نابهجا ،بنا به دیدگاهی ،کشور را گرفترار
تصمیمات هیجرانی و افرزون طلبریهرای خودپسرندانه مریکنرد و البتّره خرود پرس از
رؤیتپذیر شدن داغ خویش ،چارهای جز پذیرش این صرفت ناپسرند و داغ ننر

«کرم

خردی» ندارد:
نرفتم به گفتار تو هوشمند

ز کمّی خرد بر من آمد گزند
(فردوسی ،1931 ،ج ،1ص)13

رفتن به مهمانی دشمن (در نبرد هاماوران) ،قصد کشتن گروگان هرا در داسرتان
سیاوش ،داوری نامناسب میان سیاوش و سودابه و همچنین یراری نکرردن رسرتم بررای
نجات فرزند ،نشانههای دیگری بر بیخردی اوست .با وجود این بیخردی او بره ماننرد
طوس ،از پادشاهی دور نمیماند .پذیرش چندین برارة او پرس از هرر اشرتباه ،نشران از
دلیلی فرهنگی دارد که در بتش داغهای فرهنگی بیان میشود.
 -2-3داغ فرهنگی
این نوع داغ ،بنا به سازوکار فرهنگری «جهران حماسره» تعریر

مریشرود و گراه

ریشههای روانشناسانه را در آن میتوان یافت .مسائلی چون بریاعتبراری نرزد خانردان،
نانژادگی و برهم زدن نظم جهان توتم و تابو از جمله داغهای فرهنگی شمرده میشوند.
 -1-2-3بیتوجّهی خانوادگی
در شاهنامه ،سلم ،تور ،گشتاسب و با کمی تسامح شغاد چندان مرورد توجّره پردر
نیستند و همین امر سبب میشود دست به واکنشهای ناخوشایندی بزنند و گراه فاجعره
بیافرینند .این رفتارهای نادرست که به سبب داغ بیمهری پدر ر مریدهرد ،در مکترب
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روانشناسری فرردی آدلرر( ،)A. Adlerعقردة حقرارت ( )Inferiority Feelingو عقردة
برترانگاری ( )Superiority Complexنامیده میشود .وقتی فرد از سوی والدین نادیرده
گرفته میشود ،نیازهای روحیاش ارضا نمیشود و عقدة حقارت شکل میگیرد .ممکرن
است فرد برای رهایی از این داغ ،به جبران بیش از انردازه روی بیراورد کره گراه سربب
شکل گیری عقدة برترانگاری میشود(.منصرور ،1913 ،ص )01معمروال ایرن داغ سربب
میشود فرد داغ خورده در جبران ،دستش را به خرون فرردی از خانردان خرویش آلروده
سازد و داغ برادرکشی و فرزندکشی نیز شکل بگیرد.
 سلم و توربیتوجّهی فریدون ،به دو فرزند ارشدش ،در بیرت ذیرل آشرکارا بیران مریشرود.
فریدون خود میداند بهرة بهین از قلمرو حکومت خویش را به ایرج بتشیده است:
دگرشان ز دو کشور آبشتورست

که آن بررررورها را درشتی برسرت
(فردوسی ،1933 ،ج ،1ص)111

دو برادر احساس حقارت و حسادت میکنند و برای رهایی از این داغ بره جبرران
بیش از انردازه روی مریآورنرد کره منجرر بره قترل بررادر (پرذیرش داغ برادرکشری) و
شکلگیری داغ قومی -مطابق نظر گافمن -میشود که بنیان جن های طروالنی ایرران و
توران بر پایة این داغ شکل میگیرد و دامن شتصیّتهایی مهم چون سیاوش (داغ نن
سیاسی) را میگیرد.
 گشتاسبگشتاسب نیز بیتوجّهی پدر خویش ،لهراسب ،و توجّه بریش از انردازة وی را بره
نوادگان کاووس حس میکند:
همی گفت :بیگانگان را نواز!

چنین باش و با زاده هرگز مساز!
(فردوسی ،1931 ،ج ،0ص)1

وی برای جبران این داغ ،قصد متحد شدن با همسایگان را دارد کره برا هوشریاری
اطرافیان از رفتن بازمیماند .این بیتوجّهی احتماال سبب شرکلگیرری داغ «آزمنردی بره
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قدرت» یا «هیجان حرص» میشود که در نهایت او را گرفتار داغ فرزندکشری مریکنرد؛
زیرا یک داغ میتواند زمینهساز شکلگیری داغهای دیگر باشد و این امر در پی واکرنش
نادرست به داغ نتستین ایجاد میشود.
 شغاددر شاهنامه بیتی وجود ندارد که به صراحت از بریتروجهی زال بره شرغاد سرتن
گفته باشد؛ اما برانگیتته شدن شغاد از نحوة برخورد رستم با پادشاه کابل میتواند نشان
از داغ حقارتی باشد که با این حادثه زمینة بروز یافته است:
دژر شد ز کررار برادر شغرراد

نکرد آن ستن پیش کس نیز یاد
(فردوسی ،ص)111

به دیگر ستن ،نقطههای سکوت در این داستان راهنمای ما هستند .به عقیدة پییر
ماچری( ،)Pierre Machereyاز نظریهپردازان نقد جامعهشناختی« ،اثر ادبی به شیوة خود
حقیقت را بیان میکند و از اینرو همة حقیقت را نمیگویرد(.».شمیسرا ،1939 ،ص)012
با این توصیفات ،به نظر میرسد شغاد آن محبّت الزر را از سوی پدر ندیرده اسرت کره
با گربزی یا حیلهگری ،برادر را به کار مرگ میفرستد .یا اعتبار و عزّت رستم را در نرزد
قور ایرانی و شهرت جهانپهلوانیاش را نشانة ناکامی و ضع

خویش تصوّر میکنرد و

همین نکته است که او را به سوی داغ «برادرکشی» میکشاند.
 -2-2-3نانژادگی
شاهنامه از اشتاص برجسته روایت میکند و بتشی مهرم از ایرن برجسرتگی بره
دلیل نژاد واال شکل میگیرد .افراد بیبهره از نژاد برتر به نوعی از دیگر اشتاص اطرراف
خود متمایز میشوند و گاه خود از این تفاوت آگاه میشوند و رنج میبرند .زمرانی کره
این بینژادگی به هیچ شکلی جبران نشود و مانعی برای رسیدن فرد بره تصرویر آرمرانی
شود ،داغ نن

شکل میگیرد .گاه نیز این نانژادگی سبب میشود فرد دست به اقردامات

ناخوشایندی بزند .نظیر آنچه برای ضحاک و شغاد ر میدهد.
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 ضحاکبه استناد یک بیت ،ضحاک نژاد واال ندارد و به همین دلیل برا اهرریمن هرمپیمران
میشود ،پدر را میکشد ،بنابراین شایستگی پادشاهی و فرهمندی نمییابد:
که فرزند بد گر شود نرّه شیر

به خون پدر هم نباشد دلیر

مگر در نهانش ستن دیگرست

پژوهنده را راز با مادرست
(فردوسی ،1933 ،ج ،1ص)13

 شغادشغاد به دلیل نداشتن نژاد واال از سوی مادر و انتساب برادر ناتنی رستم ،احسراس
حقارت میکند و در جبران ،برای کشتن برادر توطئه میکند:
تو از تترررمة سار نیررر نهای!

برادر نهای ،خویش رستم نهای! ...

تو از چاکران کمتری بر درش!

برادر نتوانرررد تررورا مررادرش!
(فردوسی ،1931 ،ج ،0ص)111

 -3-2-3ورود به قلمرو توتمها و تابوها
 -1-3-2-3توتم
توتم( ،)Totemاصطالحی در حوزة مردرشناسری اسرت کره بیشرتر برآینرد حرسّ
آرمرانخواهانره و نوسرتالژیک جوامرع انسرانی اسرت .بره عقیردة فرویرد( Sigismund

 ،)Schlomo Freudروابط مبتنی بر احترار متقابل میان انسان و توتمِ او در قلمرو مذهبی
توتم قرار میگیرد .همچین تکالی

متقابل بین اعضای یرک قبیلره و همچنرین تکرالی

یک قبیله نسبت به قبیلة دیگر را توتمیسم اجتماعی مشرتب مریکنرد(.فرویرد،1931 ،
ص)111
فروید در کتاب «توتم و تابو» ،توتم را در درجة نتست نیای گروه و سرپس یرک
روح نگهبان و نیکوکار معرفی میکند« .کسانی که دارای توتم مشترکند ،ملزر به رعایرت
تکلی

مقدّسی هستند که سرپیچی از آن ،به خودی خود کیفری را موجرب مریشرود».

(همان ،ص )1ورود به قلمروی مقدّس تروتم گنراهی نابتشرودنی اسرت .در شراهنامه،
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کاووس پادشاهی کمخرد معرفی میشود .درحالیکه در منرابع قردیمترر چرون اوسرتا و
ری ودا ،تصویری اهورایی دارد .به عقیدة دهقانیان و خسروی شکیب ،دلیل تغییر چهرة
کاووس در شاهنامه ،رفتن وی به آسمان است .آسمان قلمروی مقدّس خداوند اسرت و
«متالفان سنّتگرای وی ،این عمل را دخالت در کار خدا و جن

با خدا تعبیر و تفسیر

میکنند»(.دهقانیان ،1933 ،ص )113اگر این دیدگاه را بپذیریم ،در شاهنامه با تصرویری
مواجهیم که داغ فرهنگی را پیش از نگارش این متن ،در متونی چون دینکرت ،بندهشن
و مینوی خرد پذیرفته است .به عقیدة محمود رضایی ،به دنبال ایرن داغ فرهنگری اسرت
که تمامی تصمیمهای کاووس ناموجّه جلوه میکند؛ مثال ،از حرکت به مازندران هردفی
اهورایی دارد که میخواهد سرزمین جادوان را ویران کند و در ایرن مسریر حتّری خطرر
مرگ را هم میپذیرد؛ امّا در شاهنامه ،به شکل امری ناپسند جلوه یافتره است(.رضرایی،
 ،1930ج ،0ص)001
 -2-3-2-3تابوشکنی
واژة تابو( ،)Taboo/Tabuبه عقیدة فروید با مفهور تحدیرد و منرع همرراه اسرت.
محدودیّتهایی که تابو ایجاد میکند ،تحت تثثیر اوامر الهی شکل نگرفترهانرد ،بلکره در
جریان شکلگیری جوامع نتستین به وجود آمدهاند و قوانینی را دربرارة امروری مطررح
میکنند که با ممنوعیّت و نهی همراه است .به دیگر ستن ،تابو نهی و ممنروعیّتی اسرت
که دربارة شیء یا شتصی یا امری در جامعه وجود دارد(.فروید ،1931 ،صرب)92-91
در شاهنامه ،ازدواج زنان ایرانی با غیر ایرانیها ،اسریر گرفتره شردن زنران و زنرا نروعی
تابوشکنی به شمار میروند.
 ازدواج خواهران جمشیدازدواج خواهران جمشید ،شهرنواز و ارنواز با ضحاک کره شتصریّتی اهریمنری و
غیرایرانی دارد ،داغ نن

و تابوشکنی است.

به ایوان ضحاک بردندشان

بدان اژدهافش سپردندشان
(فردوسی ،1933 ،ج ،1ص)33
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 اسیری دختران گشتاسبدر نبرد میان گشتاسب و ارجاسب ،دختران گشتاسب به اسیری برده مریشروند و
همین سبب میشود تا گشتاسب از اسفندیار که خود به بندش کشیده بود ،یاری جوید:
همررای خردمند و بهآفریرد

که باد هرروا روی ایشان ندیررد

به توران اسیرند با درد و داغ

پیاده دوان و دو ر چون چراغ!
(فردوسی ،1931 ،ج ،0ص)133

 سودابهتقاضای بیشرمانة سودابه از سیاوش ،نه تنها در شراهنامه کره در تمرامی مترون و
آیینها عملی پلید شمرده میشود .این پلیدی از چشم سیاوش دور نیست:
سیاوش بدانست کان مهر چیست

چنان دوستی نز ره ایزدیست
(فردوسی ،دفتر دور ،ص)011

داغ سودابه بارها آشکار میشود و همین آشرکاری و بری اعتبرار شردگی موجرب
کشته شدنش میشود.
 -3-3داغ سیاسی
یکی دیگر از نهادهای داغزننده در شاهنامه ،کانونهای قدرت یا دسرتگاه سیاسری
است که به نوعی بیشتر متثثّر از فضای نامناسرب رقرابتی و سیاسرت اختنراقآور اسرت.
پادشاه در مرکز میدان سیاسی قرار دارد و تا حدود زیادی بر نهاد فرهن

تثثیر دارد .بره

بیان دیگر ،این دو نهاد مکمّل یکدیگر هستند .از جمله داغهایی که در این عرصه افرراد
را گرفتار میکند ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
 -1-3-3بازماندن از پادشاهی
طوس و برادرش گستهم فرزندان نوذر هستند که از پادشاهی بازمیماننرد و دلیرل
آن نداشتن فرّة ایزدی است:
نزیبد بریشان همی تاج و تتت

بباید یکی شاه بیدار بتت
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بتابد ز دیهیررم او بترردی
(فردوسی ،1933 ،ج ،1ص)909

طوس به پادشاهی نمیرسد و به دنبال آن ،موضع مسرلّط برر جامعره را از دسرت
میدهد .این رخداد به دلیل صفتی ناخوشایند در اوست؛ یعنی بیخردی و نداشتن فررّه.
در داستان «فرود سیاوش» نیز ،داغ وی برای دیگران آشرکار شرده اسرت و بازمانردن از
پادشاهی دلیل شرکلگیرری خروی برد او شرمرده مریشرود .بهررار نیرز از ایرن صرفت
بیاعتبارکننده با فرود ستن میگوید:
ولیکن سپهبد خردمنررد نیست

سر و مغز او از در پند نیست ...

همیگویررد از تتررمة نروذرر

جهان را به شاهی نه اندر خورر
(همان ،1933 ،ج ،0ص)12

این داغهای پایدار طوس است که فرود را به کار مرگ میکشاند و باع

میشود،

مدت زمانی از سوی کیتسرو طرد شود« .محمود رضایی» با خوانش ساختشکنانة این
داستان ،طوس را از هر گناهی مبرا میداند و داستان فرود را نروعی برادرکشری معرّفری
میکند« :در شاهنامه تنها موردی که سپهسراالر از فرمران شراه سررپیچی مریکنرد ،نبررد
سیاوش با افراسیاب است ...چه طرور اسرت کره در شراهنامه حتّری فرزنرد شراه اجرازة
سرپیچی از فرمان او را ندارد و اگر هم چنین کنرد ،چونران سریاوش بایرد بره کشروری
بیگانه پناه ببرد؛ امّا در این جن  ،طوس به راحتی از فرمان شاه عدول میکنرد»،1930( .
ج ،0ص )32با این رویکرد ،طوس فقط در ظاهر داغ کشتن هموطن را میخورد؛ امّا در
اصل دستور شاه را اجرا کرده ،مانع از رؤیت داغ برادرکشیِ کیتسرو میشود.
 -2-3-3خیانت
 سیاوشداستان سیاوش ،داستان فرار شاهزاده از تهمتهاست .وقتی سیاوش نمریخواهرد
داغ خیانت در امانت را بپذیرد ،مجبور میشود به توران پناه برد .باید توجّره داشرت کره
سیاوش در این مسیر ،فرمان پادشاهی را که دارای تثیید الهی است ،زیر پا میگرذارد .او
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پیش از ورود به توران ،داغ نن

سررپیچی از فرمران پادشراهی را مریپرذیرد کره دارای

مشروعیّت الهی است؛ امّا این داغ را به داغ خیانرت در امانرت تررجیح مریدهرد .رفرتن
سیاوش به توران نیز داغ نن
حماسهای که جن

دیگری در پی دارد .مسکوب در این باره مرینویسرد« :در

ایران و توران تار و پود آن را در هم بافته ،شاهزادهای کره گزیرده و

نتستین مردان است ،از ایران میگریزد و به توران روی میآورد و این کاری است ضدّ
حماسی»(.مسکوب ،1931 ،ص)90
پناه بردن به دشمن ،کاری ناشایست است و از سوی دیگر ،بیگانگی در توران نیرز
امررری تهدی ردکننررده برررای وی محسرروب م ریشررود .توانرراییهررای او در گرروی زدن و
کشتیگرفتن با تورانیان ،سودی ندارد .او در نهایت ایرانی است و دشمنی میران ایرران و
توران ،داغی قومی است و در طول نسلها حفر شرده اسرت .در نهایرت برا بردگویی
اطرافیان ،او ناخواسته داغ خیانت میخورد و کشته میشود.
 اسفندیاراسفندیار نیز به سبب بدگوییهای نابهجای گرزر ،نزد پدر بیاعتبار میشرود .پردر
که او را رقیب خود میداند ،دستور به بند کردن او میدهد و این طرد شردگی بره دلیرل
تهمت خیانت ،اسفندیار را داغدار میکند.
به پیرش آوریدنررد آهنگررران

غل و بنرد و زنجیرهای گررران...

چنانررررش ببستند پای استوار

که هرکهش همیدید بگریست راز
(فردوسی ،1931 ،ج ،0ص)113

در این نوع داغ ،به ظاهر سیاوش و اسفندیار داغ خوردهاند؛ امّا نتیجة رفتار پادشراه
سبب این داغخوردگی شدهاست .حوادث پس از مررگ سریاوش و بنردکردن اسرفندیار
آشکارکنندة داغ بیکفایتی پادشاهان است.
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 -3-3-3نژاد و روابط سببی
پس از مرگ سیاوش ،دو همسر وی و فرزندانشان به دلیل خویشاندی با سریاوش
داغخورده میشوند .فرنگیس به دلیل رابطة خونی با افراسیاب امنیّت بیشرتری دارد؛ امّرا
در مقابل جریره و فرود در مکانی دورافتاده ،گویی در تبعید به سر میبرند.
جریره در زمان زنده بودنِ سیاوش ،به دلیل جایگاه فروتر نسبت بره فررنگیس بره
نحوی طرد میشود و پس از مرگ سیاوش به سبب خویشاوندی با سیاوش ،گرفتار داغ
نن

سیاسی میشود .آنچه سرنوشرت تلرخ فررود را هرم رقرم مریزنرد ،همرین رابطرة

خویشاوندی است .او در میان این دو قور ،گرفتار داغ بیهویّتی نیز شده؛ از توران رانده
شده است و ایرانیان هم او را ترکنژاد میدانند:
تن ترک بدخواه بیجان کنررم

ز خونش دل سن

مرجان کنم

(فردوسی ،دفتر سور ،ص)39
 -4-3-3فرزندکشی
رقابرت در عرصررة سیاسرت ،گرراه موجرب فرزندکشری مریشررود .نظیرر آنچرره در
داستانهای غمانگیز رستم و سهراب و رستم و اسفندیار ر میدهد.
 رستم و سهرابنبرد رستم و سرهراب کره منجرر بره داغ فرزندکشریِ رسرتم مریشرود ،بره دنبرال
رقابتهای سیاسی شکل مریگیررد .سرهراب در لبراس و همراهری تورانیران بره ایرران
لشکرکشی میکند« .سهراب نیز اگرچه در پی کرنشهرا و مهرر و نسربتهرای خرویش
است ...راهی را برگزیده که عامل اصلی نفی و طرد اوست ...قهرمانان اصرلی ...از چنرد
جانب در درون خود نسبت به هم و نسبت به خود و نسبت به موقعیّتی که در آن قررار
گرفتهاند ،احساس بیگانگی و دوگانگی میکنند»(.متتاری ،1913 ،ص )023سرهراب بره
دنبال برهم زدن نظامی است که رستم را بره درجرة واالی تاجبتشری رسرانده اسرت و
میتوان گفت رستم شتب مسلّط در عرصة فرهن

و سیاست و قدرت برتر ایرانی بره

شمار میآید .درنتیجه رستم در پی حف جایگاه خویش و نهادهرای قردرت جامعرهاش
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است .او چنان از برهم خوردن تناسبات قدرت بیمناک است کره فرزنرد را ناآگاهانره از
پا درمیآورد و در این مسیر از نیرن

نیز بهره میگیرد .به این ترتیب داغ فرزندکشری را

میپذیرد:
همی بچّررره را بازدانرررد ستررور

چه ماهی به دریا ،چه در دشت گور

ندانرررد همی مرررردر از رنرج آز

یکررری دشمررنی را ز فرزنررد براز
(فردوسی ،1931 ،ج ،1ص)110

 گشتاسب و اسفندیارگشتاسب نیز که به ستتی به موضع مسرلّط فضرای سیاسری دسرت یافتره اسرت،
نمیتواند به سادگی از این جایگاه چشم بپوشد .او برای حف قدرت سیاسری خرویش،
زمینة مرگ فرزند را فراهم میکند و با هدایت ستارهشناسان او را به سیستان مریفرسرتد
تا به دست رستم کشته شود .در این میان او احتماال در فکر بدنار کردن رستم نیز هست
که پایگاهی مردمی در برابر دستگاه سیاسی او دارد .با وجود این ،پسرکشی گشتاسب از
چشم هیچ کس پنهان نمیمانرد .داغ ننر

او برا سررزنش بزرگران و خانردانش آشرکار

میشود:
به آواز گفتند کای شور بترت

چو اسفندیاری تو از بهر تتت

به زاول فرستی به کشتن دهی،

تو بر گرراه تراجِ مِهری برنهرری

سرت را ز تاج کیان شررر باد!

به رفترن پی اخترررت نرر باد!
(فردوسی ،1931 ،ج ،0ص)101

نتیجهگیری
انواع داغ در شاهنامه ،تنها شامل دستههای برشمردة گرافمن نیسرت .برا توجّره بره
نهادهای قدرت در جهان حماسه ،سه نوع کلّی داغ دیده میشرود کره همگری کمرابیش
تحمیلی هستند:
 -1داغ طبیعی

 -0داغ فرهنگی

 -9داغ سیاسی
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به غیر از داغ طبیعی کره دو دسرتة ظراهری و رفتراری را دربرمریگیررد ،داغهرای
فرهنگی و سیاسی به دلیل رقابتهای موجود در فضای اجتماعی حماسه شکل میگیرد.
داغهای نن

فرهنگی دربرگیرندة تمار صفات ناخوشایندی هستند که جنبههای روانی-

اجتماعی دارد و متناسب با ساز وکارهای دنیای حماسی شکل میگیرد .مرواردی چرون
بیتوجّهی اعضای خانواده یا پدر ،شکستن قلمروی تابوها و نژاد اصیل نداشرتن در ایرن
دسته قرار میگیرند که گروههرای شراهزادگان ،پادشراهان و زنران را شرامل مریشروند.
واکنش به جبران این داغها گاه زمینهساز بروز فاجعه میشود؛ نظیر برادرکشری شرغاد و
سلم و تور و گاه با تالش و رفتن به راه صرحیح حرل مریشروند؛ نظیرر رهرایی یرافتن
خواهران جمشید از شبستان ضحاک.
داغ سیاسی گاه به درستی و گاه به دالیل ناشایست افراد را گریبانگیر میکند و بره
دنبال آن بر فضای سیاسی نیز تثثیر میگذارد .داغ خیانت که بیدلیل گریبران سریاوش و
اسفندیار را میگیرد ،جامعه را دچار آشفتگی میکنرد و داغهرای دیگرری را بره وجرود
میآورد .حف جایگاه سیاسی و اجتماعی ،شتصیّتها را درگیرر چنران عرصرة رقرابتی
میکند که فرزند را قربانی میکنند .فرزندکشی رستم و گشتاسب از نمونههرای ایرن داغ
محسوب میشوند .همچنین سرپیچی از فرمان پادشاه دارای فررّه کره گریبران طروس و
سیاوش را میگیرد ،خود داغی دیگر دربردارد که ر دادن هرکردار برا تروجیهی همرراه
است .طوس ممکن است عامل پیشبرندة نقشة کیتسرو برای کشتن فرود باشد .در این
صورت او در اصل داغدار نیست و سریاوش نیرز ایرن داغ را بره داغ خیانرت و کشرتن
بیگناهان ترجیح میدهد و چارهای جز گریز از این داغ نمییابد.
داغهای طبیعی نیز گاه با رفتار خردمندانه حل میشود .مشابه اتّفاقی که بررای زال
میافتد .در مقابل چنین اتفاقی برای ضحاک نمیافترد و حتری ایرن داغ ،او را بره سروی
داغهای دیگر نیز سوق میدهد .هنگامی که داغها به درسرتی جبرران نشرود ،زمینرهسراز
ایجاد داغهای دیگر و فاجعههای جبران ناپذیر میشود .نظیر برادرکشی سلم و ترور کره
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نظار فرهنگی و سیاسی جامعه را برای همیشه تغییر مریدهرد و داغ ننر

قرومی را بره

وجود میآورد.
از مجمرروع ایرن داغزنرریهررا ،داغهررای فرهنگری و سیاسری موجررود در شرراهنامه،
جایگاهی قابل تثمّل دارند؛ زیرا چنین برچسبزنیها از نشانههرای جامعرة اسرتبدادی و
سیطرة اندیشههای اهریمنی وغیراخالقی است که موجبات انحطاطفرهنگی را مهیّا می-
سازند .به باور فردوسی ،رذایل اخالقی نهادینه شده در انسانهای اقتدار طلرب و روان-
رنجور که به سبب ناتوانی از درمان عقدههای کهتربودگی و حقارتهای نفسانی به طرد
نتبگان و شایستگان همّت میگمارند؛ مانع تحقّق آرمانشرهر ایرانری مریگرردد و جرز
هدررفت انرژی و تل شدن سررمایههرای اجتمراعی و ملّری سررانجار دیگرری نردارد؛
چنانکه در طرد شتصیّتهایی چون زال ،فریدون ،ایرج ،سیاوش ،اسرفندیار ،رسرتم و...
در شاهنامه بتوبی تبعات حاکمیّت چنین اندیشهای را نشان میدهد.
یادداشتها
 .1پیش از گافمن ،جرج هربرت مید ،هویّرت را بره دو بترش فرردی ،تفراوت فررد برا
دیگران ،و اجتماعی ،شباهت فرد با دیگران ،تقسیم کرده بود(.جنکینز ،1931،صب.)91-93
 .0محمّد جعفر یاحقی ،اسطورة زال را مشرابه افسرانة سرپیدمویی الئروتزو()Lae Tzu
میداند« .کودک پیر ،حکیم و بنیانگذار آیین الئوگرایی ...که هفتاد و دو سرال در زهردان مرادر
خویش ماند و سرانجار هنگامی متولّد شد که موهایش سرفید شرده برود ».ایرن امرر مریتوانرد
نشانهای دیگر باشد بر اینکه سپیدمویی زال نمادی است برر خردمنردی وی( .یراحقی،1913 ،
ذیل زال)

منابع و مآخذ
الف)کتابها:
 -1ادگار ،اندرو و پیتر سج ویك( ،)1931مفاهیم بنیادی نظریرة فرهنگری ،ترجمرة
مهران مهاجر و محمّد نبوی ،تهران ،انتشارات آگه.
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دور ،تهررران ،انتشررارات

هرمس.
 -9توسلی ،غالمعباس( ،)۲08۱نظریه های جامعهشناسی ،چا

دوازدهرم ،تهرران،

نشر سمت.
 -1خالقی مطلق ،جالل( ،)1931حماسره :پدیردهشناسری تطبیقری شرعر پهلروانی،
تهران ،انتشارات مرکز دائر المعارف اسالمی.
 -3رحیمی ،مصطفی( ،)1913تراژدی قدرت در شاهنامه ،تهران ،نشر نیلوفر.
 -1رضاقلی ،علری( ،)1933جامعرهشناسری خودکرامگی :تحلیرل جامعرهشرناختی
ضحاک ماردوش ،چا

شانزدهم ،تهران ،نشر نی.

 -1رضایی دشت ارژنه ،محمود( ،)1930شکوه خرد در شاهنامة فردوسی ،تهرران،
انتشارات علمی و فرهنگی.
 -3جنکینز ،ریچارد( ،)1931هویّت اجتماعی ،ترجمة ترورج یاراحمردی ،تهرران،
نشر شیرازه.
 -3شمیسا ،سیروس( ،)1939نقد ادبی ،چا

چهارر ،تهران ،انتشارات فردوس.

 -12صانع پور ،مریم( ،)1931اسرطوره شناسری یونرانی و مدرنیترة غربری ،تهرران،
انتشارات پژوهشگاه علور انسانی و مطالعات فرهنگی.
 -11فروید ،زیگموند( ،)1931توتم و تابو ،ترجمرة محمّردعلی خجنردی ،چرا
دور ،تهران ،نشر طهوری.
 -10کاستلز ،مانوئل( ،)1932عصر اطّالعات :اقتصراد ،جامعره و فرهنر  ،ترجمرة
حسین چاوشیان ،ج( 0قدرت هویّت) ،تهران ،نشر طرح نو.
 -19گافمن ،اروین ( ،)1931داغ نن  :چرارهاندیشری بررای هویّرت ضرایعشرده،
ترجمة مسعود کیانپور ،تهران ،نشر مرکز.
 ،)1931( _________ -11نمررود خررود در زنرردگی روزم ررّه ،ترجمررة مسررعود
کیانپور ،تهران ،نشر مرکز.
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 -13متتاری ،محمد( ،)1913حماسه در رمز و راز ملّی ،تهران ،نشر قطره.
 -11مسکوب ،شاهر ( ،)1931سوگ سیاوش ،تهران ،انتشارات خوارزمی.
 -11منصور ،محمود( ،)1913احساس کهتری ،تهران ،نشر دانشگاه تهران.
 -13واحد دوست ،مهوش( ،)1931نهادینه های اسراطیری در شراهنامة فردوسری،
چا

دور ،تهران ،انتشارات سروش.
 -13یاحقی ،محمّدجعفر( ،)1913فرهن

اسراطیر و اشرارات داسرتانی در ادبیّرات

فارسی ،تهران ،انتشارات سروش.
ب)مقاالت:
 -1دهقانیان ،جواد و محمّد خسروی شرکیب(« ،)1933نگراهی ترازه بره داسرتان
کیکاووس براساس نظریة ساختشکنی» ،مجلّرة تراریخ ادبیّرات ،13 )9( ،صرب-113
.121
 -0راشد محصل ،محمّدرضا(« ،)1939جایگاه پهلوان و دهقان در شاهنامه» ،مجلّرة
پژوهشنامة ادب غنایی ،ش ،9صب.93-32
 -9رضایی دشت ارژنه ،محمود(« ،)0( )1930نقد و بررسی داستان فرود سریاوش
بر اساس رویکرد ساختشکنی» ،مجلّة شعرپژوهی ،11 )3( ،صب.93-12
 -1حسینی ،مریم و مژده ساالرکیا(« ،)1931تحلیرل رمران رؤیرای تبرت براسراس
استعاره نمایشی نظریة گافمن» ،مجلّة متنپژوهی ادبی ،39 )11( ،صب.31-123
 -3قاسمزاده ،سیّدعلی(« ،)1939جامعهشناسی رفتار در رمان طنابکشی بر مبنرای
نظریة داغ نن » ،فصلنامة نقد ادبی ،01 )1( ،صب.111-113
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