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 )ره(ینیامام خم یالملل نیدانشگاه ب یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو

 چکیده:
نسبت به  انیرانیا یمّل ینگراز جهان یو نمودار یفرهنگ نةیشیاز پ یبازتاب گرید یاز هر اثر ادب شیشاهنامه ب

در  یشناس و انسان یفرهنگ یو طرح مبان یکیالکتیو د یتقابل یفضا جادیست. اا یانسان، جامعه و هست

نشان  یقوم -یاخالق فرد یفاضله به کمک پالودگ نةیمد میترس یرا برا یسفردو یها شاهنامه، دغدغه

از  یناش یروان یها ، واکنشهای شاهنامهشخصیتمذموم در  یرفتار -یفکر یها یژگیاز و یکی. دهد یم

 یاز موانع رشد و تعال یاریبس شةیاست که ر «یداغ زن»صفت  جهیو در نت« حسادت»و  «یکهتر» یها عقده

 هیبا تک یلیتحل -یفیتوص وةی. جستار حاضر به شقرار دارد یفرهنگ آن رفتار ضّد یمنیاهر طرةیها در سانسان

 یها تّیدر شخص مونیصفت نام نیانعکاس ا یگافمن تالش کرده به چگونگ نگیارو« داغ ننگ» ةیبر نظر

از زمان ضحاک تا مرگ رستم بپردازد تا هم  یعنیشاهنامه؛  یبخش پهلوان درآن،  لیشاهنامه، انواع و دال

شود که  افتهیشاهنامه آشکار گردد و هم در یهاتّیاز شخص یبرخ تّیمقبول ای تّیمنفور لیمخاطبان دال یبرا

داشته، بلکه  ریانکارناپذ یریتأث یزنصفت داغ شیدایبر پ یماّد یها و غلبة خواسته یزیگرتّینه تنها معنو

حضور و جوالن  نةیفرافکنانه، زم التیمانند احساس حقارت و حسادت و تما ؛یرنجور روان یها عقده

ننگ:  سبب، در شاهنامه با هر سه نوع داغ نیهماست. به  داده شیرا در شاهنامه افزا یزن داغ یشگردها

 .میآشکارا مواجه هست یاسیس یها و داغ یو قوم یجار(، فرهنگناهن یها ظاهر و کنش ری)نظیعیطب
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 درآمد -1

 مسأله انیب -1-1

 نیر ا رایر ز ،سرت ین بهرره  یکهن از اسطوره و متعاقب آن حماسه ب یها نتمّد خیتار

هرر قرور را نشران     یو باورهرا  اسرت یروند تکامل تمردن، فرهنر ، س   یریاساط  دوران

 ریر نظ یشناسان چنانکه اسطوره ستند؛یقور ن کیها تنها گزارشگر گذشتة  . اسطورهدهند یم

( و... بره  Vico)کرو ی(، وJoseph Campellل)پیر (، ژوزف کمGerges Sorelژرژ سورل )

هرا مترتب بره     هستند. به باور آنان، اسطورهمعتقد ها  اسطوره ةیجوامع بر پا یریگ شکل

 رةیر از آنهرا در دا  یبا بازنمود و بازنمون یتیبلکه در هر دورة تار ستند،یخاص ن یدوران

ناخواسرته   ایر  اسرته که خو ردیگ یرا دربرم عیوس یا بازنمود پهنه نی. امیمواجه یچرخش

ها همرواره   آنجا که اسطوره . ازشود یرا شامل م یو اجتماع یفرد یها شهیگاه اساس اند

 و به اقتضائات هرر دوره دائمرا    ابندی یانتقال م گرید یبه عصر یا زنده هستند و از دوره

همران   نگرری متتب به جهان ییانتظار متاطبان، معنا یها و به تناسب افق زنند یدور م

 اّیر مه زیر را ن یو هنرر  یفرهنگر  یو بقرا  یداریر پا یها هیما دهند، یاز خود نشان م رهدو

ل معتقدنرد کره   یر چرون کمپ  یسبب باشد که اسرطوره شناسران   نیبه هم دی. شاسازند یم

آن جامعره   یباسرتان  یها اسطوره یهر جامعه در واقع همان شعائر و باورها یها یآگاه»

 اتیر به ح ریاساط اتیح نی( بنابرا99، ص1931پور،  صانع«.)است که متکامل شده است

 را هرا دارنرد. ژرژ سرورل اسرطوره    کسران یو  رپاید یرجوامع وابسته است و هر دو عم

و  یمتتلر  اجتمراع   هرای نظرار  یرگیشکل یکه مبنا داندیال مساز و فّع خیتار ییرونی

 شرتر یب ،طورهاسر  یبررا  ،( اسطوره پژوهران 93.)همان، صگرددیم یاجتماع اتیح یحّت

 Roger)لوسیکرا گونره کره روژه   همران  از اینررو اند؛  قائل یاجتماع -یفرهنگ یکارکرد

caillois کی شهیفرد ساخته نشده است، بلکه اسطوره هم یاسطوره برا»( معتقد بود که 

را برسرراخته و  ری( و مهرررداد بهررار اسرراط 91ص ،1931،)ارشرراد، «دارد یسرراختار جمعرر

انسران   یروان یها العمل و عکس عتیطب یها دهیپد ،یاجتماع یها دهندة ساخت انعکاس

هرر جامعره، بره     یکه آثرار ادبر   رفتیپذ ستی( با11، ص1931 )واحددوست،دانسته، یم
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کره از  -شیخو ایاسطوره اتیروا یباشناختیو ز یشگانیاند راثیاز م یسبب برخوردار

جامعه است که نه  یزماناز فرهن  در یبازتاب -گردد یق مناخودآگاه محّق ریرهگذر ضم

 .  اند دهیمنتقل شده و به اکنون رس گریبه نسل د یاز نسل نّیمع یریبلکه در مس بارهکی

 نیهمچنر  یرانر یقرور ا  یو معرفت یفرهنگ دیدر روند بازتول یشاهنامه فردوس دیشا

و  رینظ یدارد، ب یرانین اانعکاس تار و تمار فرهن  و تمّد ةیکه داع یآثار مکتوب انیدر م

بره سربب    ،یرانر یا یو قروم  یفکرر  خینگرش به تار تّیعالوه بر جامع رایاستثنا باشد؛ ز

 یاز هرر اثرر ادبر    شیب ،یا و ژرف ساخت اسطوره نیزبان نماد یها تّیاز ظرف یمند بهره

مانرردگار و  یرا در قالررب هنررر یرانرریر اتفّکرر یجمعرر تّیررماه ییدغدغررة بازنمررا گرررید

منظرر، شراهنامه از جملره     نیداشته و دارد. از ا ییروا ای یشعر داستان یعنی باشناسانه؛یز

  یگرر و کرنش  هرا  تّیشتصر  ،یمّل یاه با تمرکز به داستان توان یدر آن ماست که  یمتون

و  یآداب فرهنگر  یبرخر  یرگیر و سرچشرمه و آبشرتور شرکل    یآنها، به نظرار فرهنگر  

 افرت؛ یدسرت   یترر جهران انسران    و در سطح کرالن  یرانیدر جامعة ا یاجتماع -یاسیس

از  یو برخ یاجتماع -یقوم یرفتارها یبرخ شگاهیکه گاه نما یو عمل یفکر یصیخصا

اسرت کره از    ی. شراهنامه متنر  شرود  یمحسروب مر   زیر ن یفرهنگر  -یاخالق یها یکجرو

هرا و نحروة    گراه شکسرت   ها، یپرور و قهرمان ها یبروز قهرمان ،یرانیجامعة ا یریگ شکل

 شیستا یرانی. آنچه هنوز در فرهن  ادیگو یها ستن م شکست نیمواجهه و واکنش با ا

و  یاخالقر  یهرا  دیر نباو  هرا  دیبا میو ترس یشهر فردوس جز همان آرمان یزیچ شود، یم

از  یاریبسر  شرة یسبب با وجود گذشت زمران، ر  نی. به همستیشاهنامه ن یجهان انسان

و  اتیها و جنا در برابر دشمن، جرر هایستادگیها، ا انقالب لیاز قب یاجتماع یرخدادها

. افرت ی تروان  یمر  یمرتن ادبر   نیر ا لیر را در تحل یرانر یجامعة ا یمثبت و منف یها جنبش

و به  ستین یپوش فرهن  و جامعه با شاهنامه قابل چشم یوستگیکه پ گونهانهم نیبنابرا

بره   توان یشناسانه م جامعه اتّینظر یاز برخ یریگ و بهره یجامعه شناخت لیبا تحل یآسان

او برا   انیر م ونرد یپ جراد یشاهنامه برا انسران معاصرر و ا    یتیتار الوگید افت،یآن دست 

راهگشا و کارآمد باشد. چه بسرا   تواند یم ،یادب یها هیبه کمک نظر یافتنیگذشتة دست ن
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 یو فرراز برخر   بیپرنشر  خیاز ترار  گرید ییو نما دیپرده برگشا یقتیاز حق ریمس نیدر ا

 را برمال سازد. یمثبت و منف یآداب فرهنگ

 لیر و تحل یه، تاکنون کمتر به بررساسطوره و جامع انیم یناگسستن وندیبا وجود پ

امرر   نیر پرداخته شرده اسرت. ا   یو حماس یریاساط یها داستان شناختیروان -یاجتماع

 روزمرّره  یزنردگ  ةیر برر پا  یشناخت جامعه یها هیاحتماال  به سبب آن است که اساس نظر

ا اّمر  سرتند؛ یهماهن  ن ریاساط یرعقالنیجهان غ یاند و چندان با سازو کارها شکل گرفته

کرم  و دسرت  شوند یدر جامعة مدرن مشاهده م ییبه شکل نمادها ری، اساطون یبه باور 

دارد.  یتیاز اعتقرادات و شرعائر جامعره، سرابقة ترار      یمدرن معاصر عناصر یدر زندگ

(jung,1964, p.107بنابرا )برا فرهنر  و    نابشران اجت رقابرل یغ وندیبه سبب پ ریاساط نی

بردان   یاند؛ چنانکره باورمنرد   امکان نفوذ داشته زیشناسان ن جامعه یها شهیجامعه، در اند

 یرگرذار یو قردرت تثث  ریاز اسراط  یریر را به بهره گ شهیپ استیبود که جامعه شناسان س

 د،کشاند.)ارشرا  سرم یبرالیو بعردها ل  سمیو فاش سمیمکاتب مارکس جادیآنها در جوامع و ا

 (  022، ص1931

امثرال مرارکس و... گراه     یها بررا  اسطوره یکیلوژدئویو ا یاسیاز کارکرد س یجدا

 یهرا بررا  آن یریتفس تّیو خاص ریبه اساط ستمبی قرن شناسانجامعه یبرخ کردیشاهد رو

 یانسان در جوامرع مردرن و نهادهرا    یروان -یو فرد یاجتماع هایواکنش -کنش نییتب

 ،ییشناس کانرادا  جامعه(، Erving Goffman)منگاف ن ی. ارومیهست یستیاومان یاجتماع

 ةیر موضوع در هنگرار ارائرة نظر   نیاست که به ا شناسانیاز جامعه یکی( ۲422 -۲482)

 به هااو به اسطوره کردیه داشته است؛ گرچه رو( توّجStigmaداغ نن  ) زیبرانگ  جنجال

و  اشرتراوس و  رریچرون کاسر   شناسانیو انسان لسوفانیف یو علم فکری سلوک وضوِح

در  میقرد  انیر ونانیرفترار   یا اسطوره تّیضمن اشاره به ماه ینبوده است. و شانیامثال ا

 یابعراد  -شمندانیبه اند یاسیو س یفرهنگ یبه بردگان تا داغ زن یاز داغ زن -«یداغ زن»

بره   توانرد یکره مر   کندیعرضه م هینظر نیا یروان شناخت -یجامعه شناخت یتازه از مبان

 هرای شره یر ایر  یجامعرة انسران   یآرمان ریتصو یرگیموانع شکل یبررس و شناسیبیآس
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کره صرحت آن برا     یا تاکنون رهنمون گرردد؛ نکتره   هفاضله از گذشت نةینگرفتن مد شکل

 ضردّ  شةیغلبة اند زین یفردوس ای. گوگرددیآشکار م زین ادشدهیخوانش شاهنامه از منظر 

حاکمان ظالم و مستبد از قردرت و   هایهسوءاستفاد یامدهایکه از پ -«یداغ زن» یفرهنگ

و  یشرهر آرمران  رانیق اتحّق ریدر مس هابیآس نیاز بزرگتر یکی -است یانحطاط فرهنگ

       یشرهر آرمران  ضردّ  هرای شره یاند یعنر ی(؛ destopia)ییایشهر دسرتوپ  ییدایدر عوض پ

 .داندیم

اسرت کره چره     یدو پرسش اساسر  نیبه ا ییگو پاسخ یپژوهش در پ نیرو، انیاز ا

-شره یوجرود دارد  ر  یو اخالق ینگرفتن جهان آرمان انواع داغ نن  و شکل نیب ینسبت

 نیر بره پاسرخ ا   یابیدسرت  بررای  انرد  کدار یرانیر ادر تفّک زنیداغ یاجتماع -یروان های

ضرحاک ترا    یاز آغراز پادشراه   یعنر ی ؛یدوران پهلوان را نهیمثمن و زم نیها، بهتر پرسش

 تّیر مرحله به سبب موقع نیا میمعتقد رایز م؛یا قرار داده یمرگ رستم مالک واکاو انیپا

 گرسرو یاز د یلر یو تمث نینمراد  تّیر سرو، و ظرف  کیر از  خیاسرطوره و ترار   انیم ینینابیب

مرورد نظرر    یو اخالقر  یانجامعة انس یبرا ییو الگو ییبازنما نیبستر ا نیبهتر تواند یم

 .ردیقرار بگ یفردوس

 پژوهش نةیشیپ -1-2

متتلر    یایر همره جانبره دارد، دربرارة زوا    لیر تحل تّیر آنجا که شراهنامه ظرف  از

 شرتر یکره ب  ییهرا  لیر ل صورت گرفته است؛ تحلگوناگون و مفّص ییها شاهنامه، پژوهش

 تّیشتصر  شناسری روان»دارنرد؛ ماننرد    یشناسانه و ساختارروان ،یشناخت جنبة اسطوره

 تّیشتص ینقد روانشناخت» ای یپناه الیو ل انیهچنوشتة فاطمه کال« کاووس در شاهنامه

سرودابه و   تشتصریّ  کاوانرة روان لیر تحل»ایر و  پنراه زدانی دهیاز سپ« ضحاک در شاهنامه

داسرتان فررود    ینقد و بررس»مقالة  ایو  یانیو اسحاق طغ ینوشتة اشرف خسرو« رودابه

به سبب تفراوت  و... که  یینوشتة محمود رضا «یشکن ساخت کردیبر اساس رو اوشیس

 ینظرر  شرناختی جامعره  کررد روی و هامقالة حاضر با آن پژوهش شناختیو روش یماهو

 حرال، برا وجرود کتراب مهرمّ      نیر وجود ندارد. با ا هاآن یدر ذکر همگ یگافمن ضرورت
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 یرضاقل ینوشتة عل« ضحاک ماردوش شناختیجامعه لی: تحلیخودکامگ شناسیجامعه»

برر داسرتان ضرحاک در شراهنامه      هیر و تبعات آن برا تک  یبه فرهن  استبداد که منحصرا 

 ینظرر  کررد یرو ژهیر وهپرژوهش بر   نیر پرداخته است؛ درباب موضوع مورد نظر مرا در ا 

کررده   زیکه نوع و نحوة ورود منتقد به متن شاهنامه و برازخوانش آن را متمرا   -پژوهش

داغ ننر  گرافمن در    ةیر از نظر شرتر یانجار نشده است. اگرچه پ یتاکنون پژوهش -است

رفترار در رمران    یشناسر  جامعره »معاصر استفاده شده است؛ مانند مقالة  یها رمان لیتحل

تبرت   یایرمان رؤ لیتحل»و  قاسم زاده یعل دّینوشتة س« داغ ةینظر یبر مبنا یطناب کش

، جسرتار حاضرر   ایو مرژده سراالرک   ینیحسر  میاز مرر « گرافمن  یشینما ةبراساس استعار

و  رهنر  به ف شناسانهبیآس یکردیبا رو یاست که از منظر نقد گافمن یپژوهش نینتست

در  هیر نظر نیر کاربسرت انردک ا   نةیشر یاسرت. برا وجرود پ    پرداختره اجتماع در شاهنامه 

 یاثرر حماسر   نیترر  یبه کراربرد آن در غنر   کند یجستار حاضر تالش م ،یادب یها لیتحل

 بپردازد. ، یعنی شاهنامه،یرانیا

 قیتحق یارچوب نظرهچ -1-3

گرافمن   نر  یداغ ننر  ارو  ةیبر نظر یمبتن یلیتحل -یفیتوص وةیپژوهش به ش نیا

 یگرافمن، دوران پهلروان   یآرا یو کراربرد  یشینما تّیدر تالش است با تمرکز به خاص

 .دینما ریو تفس لیتحل یو روان شناخت یاجتماع یشاهنامه را با نگاه

 

 داغ ننگ ةینظر -2

. اسراس  شرود  یشرناخته مر   نیمکتب کنش متقابرل نمراد   روانیگافمن از پ ن یارو

( اختصراص دارد کره   Social Identity)یاجتماع تّیمکتب به خود و هو نیا یها هینظر

 Dramaturgical) یشر ینما ةیر . گرافمن در آغراز، نظر  شرود  یمر  یمردرن تلّقر   یمفهروم 

Sociologyدر حال  ای یکه افراد در غالب مراحل زندگ کند یمطرح م گونهنی( خود را ا

نمرود  »را در کتراب   هینظر نیا ی. وشینما یدر حال آماده شدن برا ایهستند و  شینما

( مطررح  The Presentation Of Self In Everyday Life«) روزمرّره  یخرود در زنردگ  
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 شرود،  یحاضرر مر   گرران یدر مقابرل د  یکس یوقت: »سدینو یاثر م نیمة او در مقّد کند یم

مطرابق برا    یکند که برداشرت  یطراح یوجود دارد که کنشش را طور یکاف لیمعموال  دال

 ی( اندک11، ص1931)گافمن، .«منتقل کند گرانیاز خودش به د شیخو یمنفعت شتص

. منتقردان  ردیر گ یگسترده بر ضد گرافمن شرکل مر    ییانتقادها دگاه،ید نیپس از عرضة ا

بلکره   سرت؛ ین یقر یحق ،یشرتن یخو یخرود و هرر دارا  »معتقد بودند که از منظر گرافمن  

انتقادهرا،   شی( برا افرزا  901، ص1933 ،ی)توسرل .«اسرت  ریر متغ یاز خودها یا مجموعه

 کررد، یرو نیر خود طرح کررد. در ا  نینتست دگاهیا وابسته به داّم گر؛ید یا هیگافمن نظر

 1ارائه داد: یاجتماع تّیاز هو  تازه یبند طبقه یو

 توانرد  یفرد مر  کیآنچه  یعنی(؛ Virtual Social Identityه )بالقّو یاجتماع تّیهو

نفرر واقعرا     کیر آنچه  یعنی(؛ Actual Social Identityبالفعل ) یاجتماع تّیباشد و هو

ت هوّیر »و « هت اجتماعی برالقوّ هوّی»( با ایجاد شكاف میان 91،ص1931هست.)گافمن، 

ه كنرد كر   شود و آن شتب احسراس مری   می هراشتاص، داغ نن  ظا« اجتماعی بالفعِل

( 913، ص1931)ریترز، شرود.  ه و دچار غبن و سرخوردگی مری داغی بر پیشانیش خورد

 شرتن یاز خو یانتظرارات  شیخرو  یهرا  و تعامل  یافراد هر جامعه همواره در انجار وظا

 نیان ایگافمن معتقد است همواره م شود  یانتظارات برآورده م نیا شهیهم ایا آدارند؛ اّم

ه در واقع آرمان شتب محسروب  بالقّو یاجتماع تّیفاصله وجود دارد و هو ریدو تصو

باشرد، فررد    اریفاصرله بسر   نیا اگر ااست؛ اّم یعیطب یامر ریدو تصو نی. فاصلة اشود یم

« داغ ننر  »بررز  را   نیر احساس آرامش در جامعره نردارد. گرافمن گرفترار شردن در ا     

 .نامد یم

-تیبردگان و جنا زکنندةیاست که عامل متما یونانی یا اصطالح در واقع واژه نیا

نگراه، باعر     نیر ا طرةی( سر 132، ص1939زاده،  )قاسرم است. بروده  یاز مردر عاد کاران

را از خرود نشران    یخصرلت  یبره آسران   روزمرّره  یاجتمراع  زشیکه در آم یفرد» شود یم

 میشو یرو م روبهه از ما را که با او قرار دهد و آن عّد اه مکه او را در کانون توّج دهد یم

 اعتبرار  ینزد ما بدنار و بر  زین گرشیکه صفات د ردیگ یقرار م یتّیاز خود براند، در وضع
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 نیبر  یناگسسرتن  یونرد یپ ایر سرت کره گو  ا رونی( از هم91، ص1931)گافمن، .«شود یم

معنا کره داغ ننر     نیبه ا شود؛ یم دهیداغ زنندگان د انیمتتل  داغ نن  در م یها گونه

را  یو اجتمراع  یاسر یس یهرا  تّیر و محروم یاسیس یاحتمال داغ زن یفرهنگ ای یجسمان

 .سازد یم شتریب

 یها ی: نوع نتست زشتکند یم یبند گافمن داغ را به سه دستة متفاوت از هم طبقه

را  تّیمربرروط برره شتصرر یاسررت. نرروع دور کمبودهررا یجسررم یهررا بیررظرراهر و ع

وجرود   ایر اعتمراد داشرتن    رقابرل یو غ ریناپرذ  انعطراف  دیچون عقا ی. مسائلردیگ یدربرم

نرار   یا لره یو قب یداغ ننر  قروم   ور. نوع سر گنجد یدسته م نیدر ا یعیرطبیاحساسات غ

بره   ینوع داغ از نسل نی. اردیگ یگروه قرار م نیدارد. موارد مربوط به نژاد و مذهب در ا

-91)همان، صب.را آلوده سازد ینسل ای یا خانواده تواند یو م ابدی یانتقال م گرینسل د

كاهرد و   فررو  تپیچیده به ویژگی واحد، فاسد و پسر  ( و به تعبیری فرد را از یك كّل99

 یلر یتحم یا نگرره  نیچن یتمامی تعامالت اجتماعی با او بر مبنای این ویژگی و در فضا

ع، داغ با توّس توان یرا م رینوع اخ نی( ا103، ص1931شود.)ادگار و سج ویك،   یتعر

ابرزار   یرویكردی غرض ورزانه که به تبع منافع مراد » د؛ینام زین یاسیس و ینن  اجتماع

ترین راه برای سرركوب صردای مترال  و     را  به عنوان آسان« ان  زنی» ای« نشان زدن»

ویرژه نتبگران بره خردمت      بره  یبه خویش با حرذف متالفران فکرر    یبتش ت مشروعّی

در جوامرع اسرتبدادزده كراركردی برارزتر دارد؛ چنانكره در       گیرند. این نوع دور غالبا  می

شررقی از جملره    تبدتاریخ كشورهای مستبد قرون وسرطی در غررب و كشرورهای مسر    

 (131، ص1939)قاسم زاده، .«خوبی مشهود استهسالة شاهنشاهی ایران ب 0322تاریخ 

و  یاجتماعالعات داغ او وابسته است. اّط یآشکار زانیخورده به م دغدغة فرد داغ

 یالعات اجتمراع . اّطکند یب مداغ را مشّت یآشکار زانی( مVisibility) «یریپذ تیرؤ»

را پنهران   ندیناخوشرا  یها تّیهو ایفرد را مستحکم  یطبقات گاهیپا ایهستند که  یینمادها

 یداغ برا آگراه   یریپذ تی. نکتة مهم آن است که رؤکنند یم ریپذ تیرؤ ار یداغ ننگ ایو 

از نرژاد   انیتوران اوش،ی( مثال  در داستان س33-122داشتن از آن فرق دارد.)همان، صب
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کنرد، وجرود نردارد. در مقابرل،      یکه او را خرائن معرفر   یا ا نشانهخبر دارند؛ اّم اوشیس

که  کند یم اّیمات مرگ فرزند را مهآشکارا مقّد ستانیبه س اریگشتاسب با فرستادن اسفند

 .شود یم ریپذ تیرؤ یداغ و جهی. در نتماند ینمکس دور  چیاز نظر ه

داغ زننده  یبرا یسو، منافع کیاست؛ از  یدووجه ای هیدوسو یا دهیپد« داغ نن »

خرورده بره نشرانة دفراع      فررد داغ  نیداغ خورده؛ بنرابرا  یبرا یسو، تبعات گریدارد و از د

گراه دغدغرة   . دهرد  یمتفراوت از خرود نشران مر     ییها واکنش شیخو تّینسبت به موقع

 یتنها زمران  انی. اطرافگذارد یم یمنف ریآشکارا تثث وبر عملکرد ا گرانید یاز سو رشیپذ

مشابه به سر  یتّیخورده داشته باشند که خود در موقع مناسب با فرد داغ یرفتار توانند یم

 (  33، ص1931 ا،یو ساالرک ینی)حسرا داشته باشند. یدرک و ییتوانا ایو  برند یم

 یترالش بررا   ایر داغ و  یامردها یعبرور از پ  یخورده تالش برا واکنش فرد داغگاه 

 ریپذ تیرؤ یلیو نسبت داده شده است و به داله انابحق ب ایاست که بحق  یجبران نقص

کاذب فرِد داغ خرورده، ممکرن    ایآشکار شده است. گرچه گاه اعتماد به نفس فراوان  ای

 یهیداغ نن  سروق دهرد و آن را تروج    «هیمنافع ثانو»از  یبهره مند یاست او را به سو

، 1931گافمن، کنرد.)  ریر تعب یلطر  الهر   یداغ را نروع  ایر بدانرد و   شیها شکست یبرا

 (93-10صب

 

 زننده در شاهنامه داغ یها نهاد -3

 تّیر ه به هو. توّجدهد یم لیتشک روزمّره یو زندگ تیگافمن را هو یشالودة نظر

 ن،یرردور آغرراز شررد. گذشررته از ا یدربررارة آن پررس از جنرر  جهرران یپرررداز هیررو نظر

. کاسرتلز در  داننرد  یموجود نمر  شیو از پ کپارچهی یرا امر تّیهمواره هو پردازان هینظر

 ریکره تحرت ترثث    دانرد  یبرسراخته مر   یامررا  تّیجلد دور(، هو«)العاتعصر اّط»کتاب 

و ... ساخته  یشتص یاهایرؤ ،یخاطرة جمع د،یو بازتول دیتول ینهادها ا،یجغراف خ،یتار

برا   میتروان  یما نمر  نی( بنابرا01، ص1932کاستلز، .)کند یم رییو در طول زمان تغ شود یم

برا   حماسره جهان  رایز م؛یبرو یحماس یها داستان لیکامال  مدرن به سراغ تحل یا شهیاند



 __________________________________________________________________  
 93(، شماره 5931) هفدهمكاوش نامه، سال      78

 

 یرانر یو در حماسرة ا  زدان،یر دارد. در جهان حماسره ا  یآشکار یها جهان مدرن تفاوت

و  زدانیر همران خواسرت ا   ها تّیکننده دارند و ارادة شتصنییتع یو سرنوشت، نقش زدیا

 نیر معجزات ا لةیخداوند است و گاه به وس یها خواست یسرنوشت است. پهلوان مجر

سرنوشرت   تّیدر شاهنامه حاکم ،یقدرت اله نیا کنار. در شود یآشکار م یخواست اله

 شیشدن پ ییسرنوشت در شاهنامه تا مرحلة خدا گر،ید انی. به بشود یم دهیبه وضوح د

در  ی. خرالق شود ینم شیآن است که ستا زدانیو تنها تفاوت سرنوشت با نقش ا رود یم

 مدار یب  گونههمان بهکار او ]سرنوشت[ : »سدینو یم «یشعر پهلوان یقیتطب یشناس دهیپد»

بنردة   زی. تنها آنجا زمانه نییجوامع چند خدا یها در حماسه دیجاو انیاست که کار خدا

 یجرا  «مردار  یکرار بر  » دهرد،  یانجار نم یکه جز به فرمان او کار شود یم دهیخداوند نام

 فرة یوظ ان،یر م نیر ( در ا19،ص1931خرالقی،  ).«دهرد  یمر « مصلحت خداوند»خود را به 

، 1939)راشرد محصرل،   است. یو وحردت مردمر   یاز روح مّلر  یپاسدار نیپهلوان راست

پهلروان   ی. مرگ در بستر براکند یهدف جان فدا م نیا یکه پهلوان برا یی( تا جا93ص

اسرت کره    یروزیر پ ینبرد نوع دانیمرگ پهلوانان در م یسبب حّت نینن  است و به هم

رسالت را  نی( ا12، ص1931 ،یالق.)خشود یم انیناجوانمردانه ب ایبا وص  قهرمانانه و 

 تّیر دانست که اگرر بره مرحلرة فعل    یة گافمنبالقّو تیو هو یآرمان ریهمان تصو توان یم

 انیر م نیا در ااّم شود؛ یحاکمان دادگر شناسانده م ایدر زمرة پهلوانان و  تّیبرسد، شتص

باشد کره   تّیبتش از هو نیپنهان ماندن ا ای دنیرس تّیبه فعل یبرا یممکن است موانع

صرورت برا    نی. در اندازدیآنچه هست، شکاف ب باشد و دیپادشاه با ایآنچه پهلوان  انیم

 .میشو یرو م داغ نن  روبه

ه بره  و برا توّجر   میگافمن بسنده نکنر  ینظر یتنها به الفبا میتوان یم کرد،یرو نیا با

. بره سربب اقتردار    میاز انواع داغ ارائه کنر  یگرید یبند میشاهنامه تقس یساخت اجتماع

 نیر ه ااو خرود متوّجر   دیکه شا رندیگ یفرد را در برم یا نن  به گونه یها سرنوشت، داغ

و  یفرهنگر  یامرر  تواند یم ایو  ردیگ یشکل م عتیطب یاز سو ای لیتحم نیامر نباشد. ا

داغ  یبرا سره دسرتة کّلر     نی. بنرابرا کند یرشد م یباشد که در بستر جامعة حماس یاسیس
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: دسرتة نتسرت،   شروند  یمر  لیبه اشتاص تحم یبه نحو یبود که همگ میرو خواه روبه

گرافمن   یبنرد  میقسر ل و دور تدربردارنردة نروع اوّ   با یهستند که تقر یعینن  طب یها داغ

چرون   یاخالقر  یهرا  ینقب عضو و سسرت  ،یچون زشت یظاهر یها نقب یعنیهستند؛ 

 را دربردارند.  تّیاز ذات شتص یبتش یخواه بودن که به نحو زشت و افزون یخو

. مراکس وبرر قردرت را    شروند  یم میتقس یاسیو س یداغ، به فرهنگ گریدستة د دو

قردرت در   ی( نهادهرا 11، ص1913 ،یمر ی)رح.دانرد  یمر  «گرانیبر د یارادة کس لیتحم»

 ی. نهادهرا سرت یکننرد کره خواهران آن ن    یداغ رشیفرد را مجبور به پذ توانند یجامعه م

 نیر هر کس کره در ا و  زیاست و هر چ استیس وفرهن   ،یدر جامعة حماس زیقدرت ن

 گرران یخرود بره رقابرت برا د     گراه یحفر  جا  یدو حوزه توان اعمال قدرت را دارد، برا

  بهرره  یبرچسرب زنر   تّیر خارج کردن افراد از گردونة قردرت از ظرف  یو برا پردازد یم

 یبررا  یبرون همسرر  ،یزنا زادگ ،یچون جادوگر ی. در عرصة فرهن ، مسائلدیجو یم

 توانرد  یها و شکستن تابوهرا مر   توتم یحرمت قائل نشدن برا یو به طور کّل یرانیا نانز

 داغ کند.   جادیا

. سرت ین امدیپ یب یاسیو س یاجتماع شتریمنفعت ب یکوشش برا است،یس دانیم در

همرراه   یو برا پدرکشر   شرود  ینار برده م پیآنچه در فرهن  غرب تحت عنوان عقدة اد

همراه بوده است کره گراه موجرب داغ زدن برر دو      یبا پسرکش یرانیاست، در حماسة ا

 اریبلکه بس ردیگ یان پدر و فرزند درنمیتنها م یپیاد یها . رقابتشود یهم م بیرق یسو

از نتبگران   یاریبس ریمس نیکند. در ا فایا دانیکه نقش پدر را قدرت برتر م دهد یر  م

در  اریاسفند یکه برا یفاقاّت. مشابه شوند یدار م داغ نیپهلوانان راست یو در جهان حماس

و داغ  کنرد  یحف  قدرت پسر را فردا مر   یپدر برا ار،ی. در داستان اسفندافتد یشاهنامه م

 .ردیپذ یرا م یخواه برتر، داغ افزون گاهیبه دست آوردن جا یبرا زی. پسر نخورد یم

 یعیداغ ننگ طب-3-1

دانست کره ظراهر و کرردار     لیسرنوشت را دخ تّیحاکم توان ینوع داغ، م نیا در

 یعنر یبتش، برا دو نروع داغ؛    نی. در ادهد یرا مطابق خواستة خود شکل م ها تّیشتص
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 میرو خرواه  ناپسرند روبره   یو صفات اخالقر  یکیو ژنت یکیزیف یها نقب ایظاهر  یزشت

 بود.

 ظاهر یزشت -3-1-1

 لیر هستند. زال به دال بیع نیا یزال و ضحاک هر دو دارا ،یدورة مورد بررس در

ا اّمر  ار؛یبسر  ریاست که در سرنوشرت او ترثث   ریدرگ یداغ نیبا چن یو مادرزاد یرارادیغ

 :گذارد یم یتموّق

 ینامجو یبود بتش تو ا نرریچن                 یمو دستیش سپ از آهو همان که

 (113ص، 1، ج1933، فردوسی) 

که برا   ی. شور دانستن نوزادشود یپدر رانده م یتفاوت، از سو نیا لیزال به دل    

 یتقرابل  یبه باورها انیرانیا ژهیدر فرهن  و باور گذشتگان بو شود، ید ممتوّل دیسپ یمو

 :گردد یبازم یمنیاهر-ییاهورا

 سر چون سمن ... یو مو کریپ هیبچه چرون بچة اهرررمررن         س نریاز ا

 ستیست گر بربرا پلن  دو رن           ستیچ ویبّچة د نیکه ا میچه گو

 (111)همان، ص   

تفراوت   نیر ا رسرد،  یا به نظر مر اّم شود؛ یکودک م یامر موجب طردشدگ نیهم و

در اوسرت و آن   یتنقطة قّو ساز نهیداغ زم نیهم 0زال باشد. یواال یظاهر نشانة خردمند

و بره   شرود  ینهران مر   یو یرخرواه یخ لیداغ در ذ نیاست. به مرور ا مرغیبا س ییآشنا

 :شود یو جنبة پدرانة رفتار او بدل م یشمن ظاهر ناپسند و شور، به  بزرگ نیا ینوع

 گاه یبایز هر بد به زال و به رستم پناه                    که پشت سپاهند و ز

 (19ص، 1، ج1931، همان)

 کنرد؛  یکسرب مر   منیبرا اهرر   یمران یپ را با جفا به پدر و هم یزشت نیضحاک ا ااّم

 در وجود ضحاک است: یاطلبیو حرص دن یاز آزمند یکه ناش یصفت

 چاره جست ییگشت و از هرسو یمغ     از دو کتفش برست             اهرریدو مار س

 (32ص، 1، ج1933 )همان، 
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بر داغ  یداغ ،یزشت نیاز ا ییرها یبرا یراه افتنی یبه خالف زال، به جا ضحاک

 .دیافزا یم گرید

 یصفات ناپسند اخالق -3-1-2

و  اریر اخت رغرم  یهاست و قهرمران علر   آنجا که سرنوشت، حاکم بالمانع حماسه از

 نیر . از جملة اشود یفرض م یعیدادة طب یبد نوع یخو گردد، یقدرت اراده مقهور آن م

کشور را گرفترار   ،یدگاهیجا، بنا به د نابه ماتیخورده، کاووس است که با تصم افراد داغ

ه خرود پرس از   و البّتر  کنرد  یخودپسرندانه مر   یهرا  یو افرزون طلبر   یجران یه ماتیتصم

کرم  »صرفت ناپسرند و داغ ننر      نیا رشیجز پذ یا چاره ش،یشدن داغ خو ریپذ تیرؤ

 ندارد: «یخرد

 خرد بر من آمد گزند ینرفتم به گفتار تو هوشمند                     ز کّم

 (13ص، 1، ج1931، فردوسی)

هرا در داسرتان    دشمن )در نبرد هاماوران(، قصد کشتن گروگان یرفتن به مهمان   

 ینکرردن رسرتم بررا    یاریر  نیو سودابه و همچن اوشیس انینامناسب م یداور اوش،یس

او بره ماننرد    یخرد یب نیاوست. با وجود ا یخرد یبر ب یگرید یها نجات فرزند، نشانه

از هرر اشرتباه، نشران از    برارة او پرس    نیچند رشی. پذماند یدور نم یطوس، از پادشاه

 .شود یم انیب یفرهنگ یها دارد که در بتش داغ یفرهنگ یلیدل

   یداغ فرهنگ -3-2

و گراه   شرود  یمر   یر تعر« جهران حماسره  » ینوع داغ، بنا به سازوکار فرهنگر  نیا

نرزد خانردان،    یاعتبرار  یچون بر  ی. مسائلافتی توان یشناسانه را در آن م روان یها شهیر

 .شوند یشمرده م یفرهنگ یها و برهم زدن نظم جهان توتم و تابو از جمله داغ ینانژادگ

 یخانوادگ یهتوّج یب -3-2-1

ه پردر  تسامح شغاد چندان مرورد توّجر   یشاهنامه، سلم، تور، گشتاسب و با کم در

بزنند و گراه فاجعره    یندیناخوشا یها دست به واکنش شود یامر سبب م نیو هم ستندین

در مکترب   دهرد،  یپدر ر  مر  یمهر ینادرست که به سبب داغ ب یرفتارها نی. انندیافریب
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( و عقردة  Inferiority Feeling) حقرارت (، عقردة  A. Adlerآدلرر)  یفررد  یروانشناسر 

 دهیر ناد نیوالد یفرد از سو ی. وقتشود یم دهی( نامSuperiority Complex) یبرترانگار

. ممکرن  ردیگ یعقدة حقارت شکل مو  شود یارضا نم اش یروح یازهاین شود، یگرفته م

سربب   اهکره گر   اوردیر ب یاز انردازه رو  شیداغ، به جبران ب نیاز ا ییرها یاست فرد برا

داغ سربب   نیر ( معمروال  ا 01، ص1913)منصرور،  .شود یم یعقدة برترانگار یریگ شکل

آلروده   شیاز خانردان خرو   یخورده در جبران، دستش را به خرون فررد   فرد داغ شود یم

 .ردیشکل بگ زین یو فرزندکش یسازد و داغ برادرکش

 سلم و تور -

. شرود  یمر  انیر آشرکارا ب  لیر ذ تیر به دو فرزند ارشدش، در ب دون،یفر یهتوّج یب

 است: دهیبتش رجیرا به ا شیاز قلمرو حکومت خو نیبهرة به داند یخود م دونیفر

 تربرس یها را درشت وررررردگرشان ز دو کشور آبشتورست                  که آن ب

 (111ص، 1، ج1933، فردوسی)

داغ بره جبرران    نیاز ا ییرها یو برا کنند یدو برادر احساس حقارت و حسادت م

( و یداغ برادرکشر  رشیکره منجرر بره قترل بررادر )پرذ       آورنرد  یمر  یاز انردازه رو  شیب

و  رانیر ا یطروالن  یها جن  انیکه بن شود یم -مطابق نظر گافمن -یداغ قوم یریگ شکل

)داغ نن   اوشیمهم چون س ییها تّیشتص دامنو  ردیگ یداغ شکل م نیا ةیتوران بر پا

 .ردیگ ی( را میاسیس

 گشتاسب -

را بره   یاز انردازة و  شیه بر لهراسب، و توّج ش،یپدر خو یهتوّج یب زین گشتاسب

 :کند ینوادگان کاووس حس م

 باش و با زاده هرگز مساز! نیرا نواز!                چن گانگانیگفت: ب یهم

 (1ص، 0، ج1931، فردوسی) 

 یاریرا دارد کره برا هوشر    گانیداغ، قصد متحد شدن با همسا نیجبران ا یبرا یو

بره   یآزمنرد »داغ  یریر گ احتماال  سبب شرکل  یهتوّج یب نی. اماند یاز رفتن بازم انیاطراف
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 کنرد؛  یمر  یاو را گرفتار داغ فرزندکشر  تیکه در نها شود یم« حرص جانیه» ای« قدرت

واکرنش   یامر در پ نیباشد و ا گرید یها داغ یریگ کلش ساز نهیزم تواند یداغ م کی زیرا

 .شود یم جادیا نینادرست به داغ نتست

 شغاد -

زال بره شرغاد سرتن     یتروجه  یوجود ندارد که به صراحت از بر  یتیشاهنامه ب در

نشان  تواند یشدن شغاد از نحوة برخورد رستم با پادشاه کابل م تتهیگفته باشد؛ اما برانگ

 است: افتهیبروز  نةیحادثه زم نیباشد که با ا یاز داغ حقارت

 ادی زیکس ن شیاد                   نکرد آن ستن پررار برادر شغرردژر شد ز ک

 (111، صفردوسی)

 ری یپ دةیما هستند. به عق یداستان راهنما نیسکوت در ا یها ستن، نقطه گریبه د

خود  وةیبه ش یاثر ادب» ،یشناخت نقد جامعه پردازان هی(، از نظرPierre Macherey)یماچر

( 012، ص1939 سرا، ی)شم..«دیر گو یرا نم قتیرو همة حقنیو از ا کند یم انیرا ب قتیحق

اسرت کره    دهیر پدر ند یت الزر را از سوشغاد آن محّب رسد یبه نظر م فات،یتوص نیبا ا

اعتبار و عّزت رستم را در نرزد   ای. فرستد یبرادر را به کار مرگ م ،گریلهیح ای یبا گربز

و  کنرد  یر متصّو شیو ضع  خو یناکام ةرا نشان اشیپهلوان و شهرت جهان یرانیقور ا

 .کشاند یم «یبرادرکش»داغ  یاست که او را به سو  نکته نیهم

 ینانژادگ -3-2-2

بره   یبرجسرتگ  نیر مهرم از ا  یو بتش کند یم تیاز اشتاص برجسته روا شاهنامه

اشتاص اطرراف   گریاز د یاز نژاد برتر به نوع بهره ی. افراد بردیگ ینژاد واال شکل م لیدل

کره   ی. زمران برند یو رنج م شوند یتفاوت آگاه م نیو گاه خود از ا شوند یم زیخود متما

 یآرمران  ریفرد بره تصرو   دنیرس یبرا ینشود و مانع رانجب یشکل چیبه ه ینژادگ یب نیا

فرد دست به اقردامات   شود یسبب م ینانژادگ نیا زی. گاه نردیگ یشود، داغ نن  شکل م

 .دهد یضحاک و شغاد ر  م یآنچه برا ریبزند. نظ یندیناخوشا
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 ضحاک -

 مران یپ هرم  منیبرا اهرر   لیدل نیضحاک نژاد واال ندارد و به هم ت،یب کیاستناد  به

 :ابدی ینم یو فرهمند یپادشاه یستگیشا بنابراین کشد، یپدر را م شود، یم

 ریبه خون پدر هم نباشد دل                     ریکه فرزند بد گر شود نّره ش

 پژوهنده را راز با مادرست                    گرستیمگر در نهانش ستن د

 (13ص، 1، ج1933، فردوسی) 

 شغاد -

رستم، احسراس   یمادر و انتساب برادر ناتن ینداشتن نژاد واال از سو لیبه دل شغاد

 :کند یکشتن برادر توطئه م یو در جبران، برا کند یحقارت م

 ! ...یارستم نه شیخو ،یا !               برادر نهیا نه ررریتو از تترررمة سار ن

 ادرش!رررا مررود تررربرادر نتوان        بر درش!        یتو از چاکران کمتر

 (111ص، 0، ج1931، فردوسی)

 ها و تابوها ورود به قلمرو توتم -3-2-3

 توتم -3-2-3-1

 حرسّ  نرد یبرآ شرتر یاسرت کره ب   یشناسر  در حوزة مردر ی(، اصطالحTotem)توتم

 Sigismund)دیر فرو دةیر اسرت. بره عق   یجوامرع انسران   کیخواهانره و نوسرتالژ   آرمران 

Schlomo Freudیانسان و توتِم او در قلمرو مذهب انیبر احترار متقابل م ی(، روابط مبتن 

  یتکرال  نیو همچنر  لره یقب کیر  ین اعضایمتقابل ب  یتکال نی. همچردیگ یتوتم قرار م

، 1931 د،یر )فرو.کنرد  یمشرتب مر   یاجتماع سمیرا توتم گرید ةلینسبت به قب لهیقب کی

 (111ص

 کیر گروه و سرپس   یای، توتم را در درجة نتست ن«توتم و تابو»در کتاب  دیفرو

 تیر توتم مشترکند، ملزر به رعا یکه دارا یکسان. »کند یم یمعرف کوکاریروح نگهبان و ن

 .«شرود  یرا موجرب مر   یفریخود ک یاز آن، به خود یچیهستند که سرپ یسمقّد  یتکل

اسرت. در شراهنامه،    ینابتشرودن  یگنراه  تمس ترو مقّد ی( ورود به قلمرو1ص )همان،
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چرون اوسرتا و    ترر  میکه در منرابع قرد  ی. درحالشود یم یخرد معرف کم یکاووس پادشاه

چهرة  رییتغ لیدل ب،یشک یو خسرو انیدهقان دةیدارد. به عق ییاهورا یریتصو ودا،  یر

س خداوند اسرت و  مقّد یبه آسمان است. آسمان قلمرو یکاووس در شاهنامه، رفتن و

 ریو تفس ریعمل را دخالت در کار خدا و جن  با خدا تعب نیا ،یو یگرا تمتالفان سّن»

 یریدر شاهنامه با تصرو  م،یریرا بپذ دگاهید نی( اگر ا113، ص1933دهقانیان، ).«کنند یم

بندهشن  نکرت،یچون د یمتن، در متون نیاز نگارش ا شیرا پ یکه داغ فرهنگ میمواجه

اسرت   یداغ فرهنگر  نیر به دنبال ا ،ییمحمود رضا دةی. به عقاست رفتهیخرد پذ ینویو م

 ی، از حرکت به مازندران هردف مثال  کند؛ یه جلوه مکاووس ناموّج یها میتصم یکه تمام

خطرر   یحّتر  ریمسر  نیر کند و در ا رانیجادوان را و نیسرزم خواهد یدارد که م ییاهورا

رضرایی،  افتره است.) یناپسند جلوه  یا در شاهنامه، به شکل امراّم رد؛یپذ یمرگ را هم م

 (001، ص0، ج1930

 یشکن تابو -3-2-3-2

و منرع همرراه اسرت.      دیر با مفهور تحد دیفرو دةی(، به عقTaboo/Tabuتابو) واژة

انرد، بلکره در    شکل نگرفتره  یاوامر اله ریتحت تثث کند، یم جادیکه تابو ا ییها تّیمحدود

مطررح   یرا دربرارة امرور   ینیاند و قوان به وجود آمده نیجوامع نتست یریگشکل انیجر

اسرت   یتّیو ممنروع  یستن، تابو نه گریاست. به د همراه یو نه تّیکه با ممنوع کنند یم

( 92-91، صرب 1931 د،یدر جامعه وجود دارد.)فرو یامر ای یشتص ای ءیکه دربارة ش

 یتره شردن زنران و زنرا نروع     گرف ریاسر  ها، یرانیا ریبا غ یرانیدر شاهنامه، ازدواج زنان ا

 .روند یبه شمار م یتابوشکن

 دیازدواج خواهران جمش -

و  یمنر یاهر یتّیشهرنواز و ارنواز با ضحاک کره شتصر   د،یخواهران جمش ازدواج

 است. یدارد، داغ نن  و تابوشکن یرانیرایغ

 ضحاک بردندشان                       بدان اژدهافش سپردندشان وانیبه ا

 (33ص، 1، ج1933 ،فردوسی)
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 دختران گشتاسب یریاس -

و  شروند  یبرده مر  یریگشتاسب و ارجاسب، دختران گشتاسب به اس انینبرد م در

 :دیجو یاریبود،  دهیکه خود به بندش کش اریتا گشتاسب از اسفند شود یسبب م نیهم

 درریند شانیا یوا روررکه باد ه              دریآفر خردمند و به یاررهم

 دوان و دو ر  چون چراغ! ادهیبا درد و داغ              پ رندیتوران اسبه 

 (133ص، 0، ج1931، فردوسی)

 سودابه -

مترون و   ینه تنها در شراهنامه کره در تمرام    اوش،یسودابه از س شرمانة یب یتقاضا

 :ستیدور ن اوشیاز چشم س یدیپل نی. اشود یشمرده م دیپل یعمل ها نییآ

   ست یزدینز ره ا یچنان دوست              ستیبدانست کان مهر چ اوشیس       

 (011ص، دفتر دور، فردوسی)

موجرب   یاعتبرار شردگ   یو بر  یآشرکار  نیو هم شود یداغ سودابه بارها آشکار م

 .شود یکشته شدنش م

 یاسیداغ س -3-3

 یاسر یدسرتگاه س  ایقدرت  یها زننده در شاهنامه، کانون داغ یاز نهادها گرید یکی

آور اسرت.   اختنراق  اسرت یو س ینامناسرب رقرابت   یر از فضامتثّث شتریب یاست که به نوع

دارد. بره   ریبر نهاد فرهن  تثث یادیقرار دارد و تا حدود ز یاسیس دانیپادشاه در مرکز م

عرصه افرراد   نیکه در ا ییها هستند. از جمله داغ گریکدیل دو نهاد مکّم نیا گر،ید انیب

 اشاره کرد. ریبه موارد ز توان یم کند، یرا گرفتار م

 یبازماندن از پادشاه -3-3-1

 لیر و دل ماننرد  یبازم یو برادرش گستهم فرزندان نوذر هستند که از پادشاه طوس

 است: یزدیآن نداشتن فّرة ا

 بتت داریشاه ب یکی دیتاج و تتت                       ببا یهم شانیبر بدینز
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 یردراو بت مرریهیبتابد ز د                       یررزدیفّرة اکه باشرررد بررر او 

 (909ص، 1، ج1933، فردوسی)

ط برر جامعره را از دسرت    و به دنبال آن، موضع مسرلّ  رسد ینم یبه پادشاه طوس

و نداشتن فرّره.   یخرد یب یعنیدر اوست؛  ندیناخوشا یصفت لیرخداد به دل نی. ادهد یم

آشرکار شرده اسرت و بازمانردن از      گرانید یبرا یداغ و ز،ین «اوشیفرود س»در داستان 

صرفت   نیر از ا زیر . بهررار ن شرود  یمر  هبرد او شرمرد   یخرو  یریر گ شرکل  لیدل یپادشاه

 :دیگو یبا فرود ستن م اعتبارکننده یب

 ... ستیسر و مغز او از در پند ن                    ستید نررسپهبد خردمن کنیول

 نه اندر خورر یاز تتررمة نروذرر                    جهان را به شاه رردیگو یهم

 (12ص، 0، ج1933)همان، 

 شود، یو باع  م کشاند یطوس است که فرود را به کار مرگ م داریپا یها داغ نیا

 نیشکنانة ا با خوانش ساخت «ییمحمود رضا»طرد شود.  تسرویک یاز سو یمدت زمان

 یفر معّر یبرادرکشر  یو داستان فرود را نروع  داند یمبرا م یاهداستان، طوس را از هر گن

نبررد   کنرد،  یمر  یچیکه سپهسراالر از فرمران شراه سررپ     یدر شاهنامه تنها مورد: »کند  یم

فرزنرد شراه اجرازة     یاست... چه طرور اسرت کره در شراهنامه حّتر      ابیبا افراس اوشیس

 یبره کشرور   دیر با اوشیکنرد، چونران سر    نیاز فرمان او را ندارد و اگر هم چن یچیسرپ

، 1930) .«کنرد  یاز فرمان شاه عدول م یجن ، طوس به راحت نیا در اپناه ببرد؛ اّم گانهیب

ا در اّم خورد؛ یطوس فقط در ظاهر داغ کشتن هموطن را م کرد،یرو نی( با ا32، ص0ج

 .دشو یم تسرویک ِیداغ برادرکش تیاصل دستور شاه را اجرا کرده، مانع از رؤ

 انتیخ -3-3-2

 اوشیس -

 خواهرد  ینمر  اوشیس یهاست. وقت داستان فرار شاهزاده از تهمت اوش،یس داستان

ه داشرت کره   توّجر  دیبه توران پناه برد. با شود یمجبور م رد،یدر امانت را بپذ انتیداغ خ

. او گرذارد  یپا م ریاست، ز یاله دییتث یرا که دارا یفرمان پادشاه ر،یمس نیدر ا اوشیس
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 یکره دارا  ردیپرذ  یرا مر  یاز فرمران پادشراه   یچیسررپ  نن از ورود به توران، داغ  شیپ

. رفرتن  دهرد  یمر  حیدر امانرت تررج   انرت یداغ را به داغ خ نیا ااست؛ اّم یاله تّیمشروع

در : »سرد ینو یباره مر  نیدارد. مسکوب در ا یدر پ یگریداغ نن  د زیبه توران ن اوشیس

و  دهیر کره گز  یا شاهزاده ه،و توران تار و پود آن را در هم بافت رانیکه جن  ا یا حماسه

است ضّد  یکار نیو ا آورد یم یو به توران رو زدیگر یم رانیمردان است، از ا نینتست

 (  90، ص1931مسکوب، ).«یحماس

 زیر در توران ن یگانگیب گر،ید یاست و از سو ستیناشا یبردن به دشمن، کار پناه

زدن و  یاو در گررو یهررا یی. توانرراشررود یمحسرروب مرر یو یبرررا کننررده دیررتهد یامررر

و  رانیر ا انیر م یاست و دشمن یرانیا تیندارد. او در نها یسود ان،یبا توران گرفتن یکشت

 ییبرا بردگو   تیر اسرت. در نها  شرده   حفر  ها  است و در طول نسل یقوم یتوران، داغ

 .شود یخورد و کشته میم انتیاو ناخواسته داغ خ ان،یاطراف

 اریاسفند -

. پردر  شرود  یم اعتبار یگرزر، نزد پدر ب یجاهب نا یها ییبه سبب بدگو زین اریاسفند

 لیر بره دل  یطرد شردگ  نیو ا دهد یدستور به بند کردن او م داند، یخود م بیکه او را رق

 .کند یدار م را داغ اریاسفند انت،یتهمت خ

 ران...ررگ یرهاید و زنجربن ران                   غل وررآهنگ درردنیآور شریبه پ

 راز     ستیبگر دید یش هم استوار                   که هرکه یش ببستند پاررررچنان

 (113ص، 0، ج1931، فردوسی)

رفتار پادشراه   جةیا نتاند؛ اّم داغ خورده اریو اسفند اوشینوع داغ، به ظاهر س نیا در

 اریو بنردکردن اسرفند   اوشیاست. حوادث پس از مررگ سر   شده یخوردگ داغ نیسبب ا

 پادشاهان است. یتیکفا یآشکارکنندة داغ ب
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 ینژاد و روابط سبب -3-3-3

 اوشیبا سر  یشاندیخو لیو فرزندانشان به دل یدو همسر و اوش،یاز مرگ س پس

ا دارد؛ اّمر  یشرتر یب تّیامن ابیبا افراس یرابطة خون لیبه دل سی. فرنگشوند یخورده م داغ

 .  برند یبه سر م دیدر تبع ییدورافتاده، گو یو فرود در مکان رهیدر مقابل جر

بره   سیفروتر نسبت بره فررنگ   گاهیجا لیبه دل اوش،یدر زمان زنده بودِن س رهیجر

گرفتار داغ  اوش،یبا س یشاوندیبه سبب خو اوشیو پس از مرگ س شود یطرد م ینحو

رابطرة   نیهمر  زنرد،  ی. آنچه سرنوشرت تلرخ فررود را هرم رقرم مر      شود یم یاسینن  س

شده؛ از توران رانده  زین یتّیهو یداغ ب تاردو قور، گرف نیا انیاست. او در م یشاوندیخو

 :  دانند ینژاد م هم او را ترک انیرانیشده است و ا

 م               ز خونش دل سن  مرجان کنمررکن جان یتن ترک بدخواه ب

 (39ص، دفتر سور، فردوسی)

 یفرزندکش -3-3-4

آنچرره در  ریر . نظشررود یمر  یگرراه موجرب فرزندکشرر  اسرت، یدر عرصررة س رقابرت 

 .دهد یر  م اریرستم و سهراب و رستم و اسفند زیانگ غم یها داستان

 رستم و سهراب -

بره دنبرال    شرود،  یرسرتم مر   ِیرستم و سرهراب کره منجرر بره داغ فرزندکشر      نبرد

 رانیر بره ا  انیر توران ی. سرهراب در لبراس و همراهر   ردیر گ یشکل مر  یاسیس یها رقابت

 شیخرو  یهرا  هرا و مهرر و نسربت    کرنش  یاگرچه در پ زیسهراب ن. »کند یم یلشکرکش

... از چنرد  یاصرل  انو طرد اوست... قهرمان ینف یکه عامل اصل دهیرا برگز یاست... راه

که در آن قررار   یتّیجانب در درون خود نسبت به هم و نسبت به خود و نسبت به موقع

( سرهراب بره   023، ص1913 ،ی)متتار.«کنند یم یو دوگانگ یگانگیاند، احساس ب گرفته

رسرانده اسرت و    یتاجبتشر  یاست که رستم را بره درجرة واال   یدنبال برهم زدن نظام

بره   یرانیو قدرت برتر ا استیط در عرصة فرهن  و سشتب مسّل ستمگفت ر توان یم

اش  قردرت جامعره   یو نهادهرا  شیخو گاهیحف  جا یدر پ رستم جهی. درنتدیآ یشمار م
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است کره فرزنرد را ناآگاهانره از     ناکمیاست. او چنان از برهم خوردن تناسبات قدرت ب

را  یداغ فرزندکشر  بیترت نی. به اردیگ یبهره م زین رن یاز ن ریمس نیو در ا آورد یپا درم

 :ردیپذ یم

 چه در دشت گور ا،یبه در یچه ماه       ور       ررد ستررره را بازدانررربّچ یهم

 از   رد برررا ز فرزن ینرردشم یرررکی           ج آز   رردر از رنرررم ید همرررندان

 (110ص، 1، ج1931، فردوسی)

 اریگشتاسب و اسفند -

اسرت،   افتره یدسرت   یاسر یس یط فضرا به موضع مسرلّ  یکه به ستت زین گشتاسب

 ش،یخرو  یاسر یحف  قدرت س یچشم بپوشد. او برا گاهیجا نیاز ا یبه سادگ تواند ینم

 فرسرتد  یمر  ستانیشناسان او را به س ستاره تیو با هدا کند یمرگ فرزند را فراهم م نةیزم

هست  زیدر فکر بدنار کردن رستم ن حتماال او ا انیم نیتا به دست رستم کشته شود. در ا

گشتاسب از  یپسرکش ن،یوجود ااو دارد. با  یاسیدر برابر دستگاه س یمردم یگاهیکه پا

. داغ ننر  او برا سررزنش بزرگران و خانردانش آشرکار       مانرد  یکس پنهان نم چیچشم ه

 :شود یم

 تو از بهر تتت یاریت                        چو اسفندرشور بت یبه آواز گفتند کا

 یبرنهرر یرتو بر گرراه تراِج ِمه                       ،یبه کشتن ده یبه زاول فرست

 اخترررت نرر باد! ین پررر باد!                        به رفترش انیسرت را ز تاج ک

 (101ص ،0، ج1931، فردوسی) 

 

 گیریجهینت

ه بره  . برا توّجر  سرت یبرشمردة گرافمن ن  یها داغ در شاهنامه، تنها شامل دسته انواع

 شیکمراب  یکره همگر   شرود  یم دهیداغ د یقدرت در جهان حماسه، سه نوع کّل ینهادها

 هستند:   یلیتحم

 یاسیداغ س -9                        یداغ فرهنگ -0                 یعیداغ طب -1
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 یهرا  داغ رد،یر گ یرا دربرمر  یو رفترار  یکره دو دسرتة ظراهر    یعیاز داغ طب ریغ به

. ردیگ یحماسه شکل م یاجتماع یموجود در فضا یها رقابت لیبه دل یاسیو س یفرهنگ

-یروان یها هستند که جنبه یندیتمار صفات ناخوشا رندةیدربرگ ینن  فرهنگ یها داغ

چرون   ی. مروارد ردیگ یشکل م یحماس یایدن یدارد و متناسب با ساز وکارها یاجتماع

 نیر نداشرتن در ا  لیتابوها و نژاد اص یپدر، شکستن قلمرو ایخانواده  یاعضا یهتوّج یب

. شروند  یشراهزادگان، پادشراهان و زنران را شرامل مر      یهرا  که گروه رندیگ یدسته قرار م

شرغاد و   یرکشر براد رینظ شود؛ یبروز فاجعه م ساز نهیها گاه زم داغ نیواکنش به جبران ا

 افتنیر  ییرهرا  ریر نظ شروند؛  یحرل مر   حیسلم و تور و گاه با تالش و رفتن به راه صرح 

 از شبستان ضحاک. دیخواهران جمش

و بره   کند یم گریبانگیرافراد را  ستیناشا لیبه دالو گاه  یگاه به درست یاسیداغ س

و  اوشیسر  بران یگر لیدل یکه ب انتی. داغ خگذارد یم ریتثث زین یاسیس یدنبال آن بر فضا

را بره وجرود    یگرر ید یهرا  و داغ کنرد  یم یجامعه را دچار آشفتگ رد،یگ یرا م اریاسفند

 یچنران عرصرة رقرابت    ریر را درگ ها تّیشتص ،یو اجتماع یاسیس گاهی. حف  جاآورد یم

داغ  نیر ا یهرا  رستم و گشتاسب از نمونه ی. فرزندکشکنند یم یکه فرزند را قربان کند یم

طروس و   بران یفرّره کره گر   یاز فرمان پادشاه دارا یچیسرپ نی. همچنشوند یمحسوب م

همرراه   یهیبرا تروج   ردربردارد که ر  دادن هرکردا  گرید یخود داغ رد،یگ یرا م اوشیس

 نیکشتن فرود باشد. در ا یبرا تسروینقشة ک برندة شیمکن است عامل پاست. طوس م

و کشرتن   انرت یداغ را بره داغ خ  نیر ا زیر ن اوشیو سر  ستیدار ن صورت او در اصل داغ

 .ابدی یداغ نم نیاز ا زیجز گر یا و چاره دهد یم حیترج گناهانیب

زال  یکه بررا  یفاق. مشابه اّتشود یگاه با رفتار خردمندانه حل م زین یعیطب یها داغ

 یداغ، او را بره سرو   نیر ا یو حتر  افترد  یضحاک نم یبرا یاتفاق نی. در مقابل چنافتد یم

 سراز  نره یجبرران نشرود، زم   یها به درسرت  که داغ ی. هنگامدهد یسوق م زین گرید یها داغ

سلم و ترور کره    یبرادرکش ری. نظشود یم ریجبران ناپذ یها فاجعهو  گرید یها داغ جادیا



 __________________________________________________________________  
 93(، شماره 5931) هفدهمكاوش نامه، سال      588

 

را بره   یو داغ ننر  قروم   دهرد  یمر  رییتغ شهیهم یجامعه را برا یاسیو س ینظار فرهنگ

 .آورد یوجود م

موجررود در شرراهنامه،  یاسرریو س یفرهنگرر هررایداغ هررا،زنرریداغ نیررمجمرروع ا از

و  یجامعرة اسرتبداد   هرای از نشانه هایزنبرچسب نیچن زیرال دارند؛ قابل تثّم یگاهیجا

-یم اّیرا مه یفرهنگاست که موجبات انحطاط یراخالقیوغ یمنیاهر هایشهیاند طرةیس

-اقتدار طلرب و روان  هایشده در انسان نهینهاد یاخالق لیرذا ،ی. به باور فردوسسازند

به طرد  ینفسان هایو حقارت بودگیکهتر هایاز درمان عقده ناتوانی سبب به که رنجور

گرردد و جرز   یمر  یرانر یشرهر ا ق آرمانمانع تحّق گمارند؛یت مهّم ستگانینتبگان و شا

نردارد؛   یگرر یسررانجار د  یو مّلر  یاجتمراع  هرای هیشدن سررما و تل  یهدررفت انرژ

رسرتم و...   ار،یاسرفند  اوش،یس رج،یا دون،یچون زال، فر هاییتّیچنانکه در طرد شتص

 .دهدیرا نشان م ایشهیاند نیچن تّیتبعات حاکم یدر شاهنامه بتوب

 

 ها یادداشت

تفراوت فررد برا     ،یرا بره دو بترش فررد    تّیر هو ،دیاز گافمن، جرج هربرت م شیپ .1

 (.91-93، صب1931نز،ی)جنک.کرده بود میتقس گران،یشباهت فرد با د ،یو اجتماع گران،ید

( Lae Tzuالئروتزو)  ییدمویاسطورة زال را مشرابه افسرانة سرپ    ،یاحقید جعفر محّم .0

... که هفتاد و دو سرال در زهردان مرادر    ییالئوگرا نییآ گذار انیو بن میحک ر،یکودک پ. »داند یم

 توانرد  یامرر مر   نیر ا« شرده برود.   دیسرف  شید شد که موهامتوّل یماند و سرانجار هنگام شیخو

، 1913 ،یاحقیر ) .یو یاست برر خردمنرد   یزال نماد ییدمویسپ کهنیبر ا شدبا گرید یا نشانه

 زال( لیذ

 

 و مآخذ منابع

 ها:الف(کتاب

(، مفاهیم بنیادی نظریرة فرهنگری، ترجمرة    1931ویك) ادگار، اندرو و پیتر سج -1

 د نبوی، تهران، انتشارات آگه.مهران مهاجر و محّم
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گسررترة اسررطوره، چررا  دور، تهررران، انتشررارات  (،1931ارشرراد، محمدرضررا) -0

 هرمس.

چا  دوازدهرم، تهرران،    ،یشناس جامعه یها هی، نظر(۲08۱غالمعباس) ،یتوسل -9

 نشر سمت.

 ،یشرعر پهلروان   یقر یتطب یشناسر  دهیر (، حماسره: پد 1931مطلق، جالل) یخالق -1

 .یالمعارف اسالم تهران، انتشارات مرکز دائر

 .لوفریقدرت در شاهنامه، تهران، نشر ن ی(، تراژد1913)یمصطف ،یمیرح -3

 یشرناخت امعره ج لیر : تحلیخودکرامگ  یشناسر (، جامعره 1933)یعلر  ،یرضاقل -1

 .یضحاک ماردوش، چا  شانزدهم، تهران، نشر ن

تهرران،   ،ی، شکوه خرد در شاهنامة فردوس(1930دشت ارژنه، محمود) ییرضا -1

 .یو فرهنگ یانتشارات علم

تهرران،   ،یاراحمرد یترجمة ترورج   ،یاجتماع تّی(، هو1931)چاردیر نز،یجنک -3

 .رازهینشر ش

 چا  چهارر، تهران، انتشارات فردوس. ،ی(، نقد ادب1939)روسیس سا،یشم -3

تهرران،   ،یغربر  ةتر یو مدرن یونران ی یشناسر  (، اسرطوره 1931)میپور، مر صانع -12

 .یو مطالعات فرهنگ یانتشارات پژوهشگاه علور انسان

چرا    ،یخجنرد  یدعل(، توتم و تابو، ترجمرة محّمر  1931)گموندیز د،یفرو -11

 .یدور، تهران، نشر طهور

ترجمرة   ،العات: اقتصراد، جامعره و فرهنر    عصر اّط ،(1932وئل)کاستلز، مان -10

 نشر طرح نو. ،(، تهرانتّی)قدرت هو 0ج ان،یچاوش نیحس

 شرده،  عیضرا  تّیر هو یبررا  یشر یاند داغ نن : چراره  ،(1931)ن یگافمن، ارو -19

 تهران، نشر مرکز. انپور،یترجمة مسعود ک

، ترجمررة مسررعود روزمررّره ی(، نمررود خررود در زنرردگ1931) _________ -11

 تهران، نشر مرکز. انپور،یک
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 تهران، نشر قطره. ،ی(، حماسه در رمز و راز مّل1913محمد) ،یمتتار -13

 .یتهران، انتشارات خوارزم اوش،ی(، سوگ س1931مسکوب، شاهر ) -11

 تهران، نشر دانشگاه تهران. ،ی(، احساس کهتر1913منصور، محمود) -11

 ،یدر شراهنامة فردوسر   یریاسراط  یها نهی(، نهاد1931واحد دوست، مهوش) -13

 چا  دور، تهران، انتشارات سروش.

 اتّیر در ادب یو اشرارات داسرتان   ری(، فرهن  اسراط 1913دجعفر)محّم ،یاحقی -13

 تهران، انتشارات سروش. ،یفارس

 ب(مقاالت:

ترازه بره داسرتان     ینگراه »(، 1933)بیشرک  ید خسروجواد و محّم ان،یدهقان -1

 -113، صرب 13( 9) ات،ّیر ادب خیترار  ةمجّلر  ،«یشکن ساخت ةیبراساس نظر کاووس یک

121. 

ة ، مجّلر «پهلوان و دهقان در شاهنامه گاهیجا»(، 1939درضا)راشد محصل، محّم -0

 .93-32، صب9ش ،ییادب غنا ةپژوهشنام

 اوشیداستان فرود سر  ینقد و بررس»(، 0( )1930دشت ارژنه، محمود) ییرضا -9

 .93-12صب، 11( 3) ،یشعرپژوه ةمجّل ،«یشکن ساخت کردیبر اساس رو

تبرت براسراس    یایر رمران رؤ  لیر تحل»(، 1931)ایو مژده ساالرک میمر ،ینیحس -1

 .31-123صب، 39( 11) ،یادب یپژوه ة متن، مجّل«گافمن ةینظر یشیاستعاره نما

 یبر مبنرا  یکش رفتار در رمان طناب یشناس جامعه»(، 1939)یدعلّیزاده، س قاسم -3

 .111-113صب، 01( 1) ،ی، فصلنامة نقد ادب«داغ نن  ةینظر

 ج(منابع التین:

1-Jung,C.G(1964). Man and his symbols,Joseph L.Henderson 

Jolande Jacobi, Aniela Jaffel Atdus Book. 

 


