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نگارانه در جهت تشکیل تخیلی  ای روایت تخیل اجتماعی در شاهنامه: مطالعه

 های شاهنامه شناختی از روایت جامعه

3علیمحسنی،رضا*2،حسینابوالحسنتنهایی1سیدمحمدالحسینی  

 چکیده
هایتاریخیایرانبهروایتدستآوردنتحلیلیاجتماعیازروایتترینموضوعدراینمقالهبهمهم

ازمدلهگلازتخیلاجتماعیدرپییافتنمفاهیمیازروایت استفاده با نگارنده هایشاهنامهاست.

روششناسیتاریخیشاهنامهدرمحتوایهستی ایستای، پسازشناسیوپویایییشناسی، شناسیاست.

انسانموردروایتشاهنامهمسئول،بندیمفاهیمنتایجنشاندادازنظرهستیبندیوکدمقوله شناسی،

نوعیتحلیلدیالکتیکیهاوروایتشناسیبررسیپدیدهخالقوکنشگراستوروش هادرشاهنامه،

م انجام فضایکنشمتقابلنمادین در جامعهیاستکه بهشود، شده ترسیم شاهنامه در شدتایکه

نداده دست از را خود فرهی اشتباه و گناه اثر در که است کاریزمایی رهبران چنیننیازمند در اند،

همجامعه مشکل، و پیدایشمسئله با معنایای که ایدئولوژی دیانتو خرد، زمینه در  مردم کنشی

دهد،واینهمکنشیمیتواندمنجربهفهمیبایکدیگرتشکیلمیمعمومیمردمرادرکنشمتقابلوه

پویاییاجتماعیویاشورشودگرگونیاجتماعیباشد.

نگاریوجستارنظری.تخیلاجتماعی،روایتتاریخیایران،شاهنامه،روایت:واژگانکلیدی
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 مقدمه 
مشخصاست،خیال،خواب،خاطره،هایآنناایوسیعداردومرز؟تخیلعرصهتخیلچیست

هایگوناگونتخیلانسانیاستهاهمگیجلوهشهر،امیدونظایرایناسطورهایدئولوژی،آرمان

؛تخیلظاهراًشودومفاهیمیکهبهکارکردهایمتفاوتتخیلفردیوجمعیانسانمربوطمی

ها،پندارهاومجازهاستوازلجاکهسخنازخیابهحوزهادبیاتوشعروهنرتعلقدارد،آن

که نهخیاالت، کارشانرا حوزه تعریف، به انسانیبنا علموعلوم اما دور، واقعیتعینیبه

اند؛چراواقعیتزندگیونهخوابورؤیاکهبیداریونهحافظهانسانیکهتاریخبشرقرارداده

نسانمدرنوخصلتتجربیاندیشهعلمیهاباعقالنیتاهاومفاهیممربوطبهآنکهاینحوزه

عنوانبهسازیوپردازییاتصویرمعناینگارهاندازنظریاریکفروم،بهاند.تخیلدرچشمبیگانه

خردورزیوعشق کنار منطقیانسانسالمدر تفکر ویژگیشاخصیاز از و هایفکرورزی،

ترینویژگیانسانمختلفاستکهمهممراتبپژوهشگرانودانشمندانعلومانسانسالموبه

،شدهدرزندگیریزیریزیونظمنظریبرنامهکند؛یعنیبرنامهسالمرادربرابرحیواناتبیانمی

سازیونگریستنهرپدیدهدردرازایتاریخیآن،درپهنایبنابراینتخیلعلمییعنیتصویر

 شگرفی به اثری هیچ (.شاید9312:19،شناختیآن)تنهاییوسعتآنودرعمقژرفایمعنا

 وهستی تاریخ فرودوفراز پر مسیر ایرانیدر انسان وآرزوهای آمال دهندهبازتاب فردوسی شاهنامه

( لوکمن و برگر واقعیت9111نباشد. از اجتماعی( سخنبههای سرسخت واقعیتی عنوان

اینمی واقعیت که گویند کنشگران زندگی اکنونی و فرایندیجایی و تاریخی زمانی در را

 خواهدشد تالش مقاله این در بنیان این بر (.9379:911دهد)برگرولوکمن،گامنشانمیبهگام

 آمدن سطح به و تجلی درشاهنامه، مندرج حماسی هایآرایه و ایاسطوره میانپندارهای پیوند با تا

 اجتماعیبا عرصه به ایرانیان نگرش کنونیتا در را شاهنامه هویتی برخیرسوبات استمرارگونه

دهیم. نوقرار خوانشی و پردازش مورد شاهنامه اجتماعیدر عناصر دادن قرار محور

 ضرورت مطالعه
 دوران را9ژیلبر علوم که رو آن از شورشی است؛ انسانی علوم شورشی فرزندان از یکی

رگرفتنانساندرتمامیابعاد؛شورشیازآنروداندوعلومانسانیراناتوانازدربگرامیتقلیل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 J.Durand 
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کاریستایدومحافظهدانانرامیپردازانعلومانسانی،جسارتفیزیککهدرمقامیکیازنظریه

 انسانیرا ایدئولوژی-علوم درگیر یا او گفته به تمدنی)قومهایسیاسیکه یامدارانهاندیا )

پاراداگماتعلمی)پوزیتیویسم افشامی(یا کندشایدازآنروباشدکهژیلبریک)روانشناسی(،

شناسیشناسیتخیلکهباناموآثاراوپیوندخوردهاست،درحوزهانساندورانوگرایشانسان

(9339اند.)شریعتی:وعلومانسانیناشناختهوحاشیهای

سال موجبشد ، جنگجهانیدوم پایان جامعهاهایبیحوادثتاریخیدر عتمادیبه

لوحانهپیرامونپیشرفتوخوشبختیموردبدبینیواقعهایسادهیمدرنیسمووعدهشدهعقالنی

پوزیتیویسمبهبن  بهپرسشمیشود؛ جامعهمدرنخودرا بود، کشیدوعلمدربسترسیده

رکپیچیدگیپاسخبهمعناخاموشبود.اینشرایطبهظهورروحعلمیجدیدیانجامیدکهباد

علت از انسان حیات و تعیناندیشه و وگراییمندی گرفت فاصله پیش قرن ساده های

وجهشی9تجربیرویکردهایقرنجدیدبهامراجتماعینوودگرگونشدوخودچرخشیپسا

شناسانه از2معرفت یکی شناخت در تخیل کارکرد بر تأکید شد. قلمداد انسانی علوم در

روحعلمیجدیدبودکهبهتحلیلعملاجتماعیازخاللمطالعهاعتقادات،هایاینگرایش

اندیشه نمادیندر نقشمعرفتیعناصر به و واحساساتمشترکجمعیمعطوفبود نمادها

داد.ای،ایدئولوژیکودینیتوجهنشانمیعقالنی،اسطوره

 شناسی  روش
بامورددستیابیبهمعناوتفسیرذهنیوتخیلاجتماعی استفادهازنظرفردوسیدرشاهنامه

امکان کیفی زمینهرویکرد نظریه همچنین است. بهپذیر  پژوهشای این اجرای راهبرد منزله

مطمح چیزیرا تفسیرگراییهمان شد. میاستفاده قرار عقلنظر و پوزیتیویسم که گراییدهد

هاومقاصدیکهمردمدرزندگیروزانه،انگیزشگیرند؛معناها،تفسیرهاانتقادیآنرانادیدهمی

می دنبال آنخود رفتار به و میکنند جهت پژوهشها و نظریه اصلی کانون را آن و دهد

داند.ازمنظرتفسیرگرایی،دنیایاجتماعی،دنیاییاستکهتوسطاعضایخود،ازاجتماعیمی

شمنداجتماعیتفسیرگراستکههمیناعضا،رو،وظیفهدانشود.ازایندرونتجربهوتفسیرمی

اعضایدرونیراکشفووصفکندنهاینکهدیدگاهیبیرونیرابهآنتحمیلنماید.)بلیکی،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Tourmant postempiriste 

2 Mutation epistemologique 
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2111 کنش993: محتوای معنا، بازسازی عبارتاستاز اجتماعی هدفتحقیق و(. ها،نظم

معنی رویکردی رویکرد، این سبب، همین به اجتماعی، معنیکاوانمسئله این به است، کهه

بیندکهمعنایعناصرمختلفحوادثواعمالاجتماعیراهایاجتماعیراچونمتنیمیپدیده

درونآن فنونپژوهشکیفیاز اینبهکمکبازسازیخالقو بههمیندلیلدر درآورد، ها

تابراساسآنپژوهشابتدابهدنبالانتخابالگویینظریبرایمفهومتخیلاجتماعیهستیم

اینمطالعه، موضوع به توجه با بنابراین بپردازیم. فردوسی اندیشه در تبییننظریجامعه به

ایننوعمطالعاتبرخالف در معموالً نوعکیفی. نوعاستقراییاستوروشاز پژوهشاز

طورتوانبهمطالعاتقیاسیوپیمایشیکهازابتدایمسیرحرکتپژوهشگرمشخصاست،نمی

بسیاریازمراحلدرطولدوره تنظیمکرد،زیرا دقیقچارچوبمطالعاتیوطرحپژوهشرا

هایدراینپژوهشازتکنیک(.9179:9رایتگیرند)فونپژوهشدائماًموردبازنگریقرارمی

بالپژوهانهاستفادهشدهوبراساسروایتشاهنامهازتاریخایرانباستاننگارندهبهدنروایت

استخراجتخیلیاجتماعیازاینروایتاست.

 پیشینه نظری و انتخاب چارچوب نظری مفهوم تخیل اجتماعی 
نظم برمطالعهتاریخی، نظریهبنا وبنابرگزارانجامعههایبنیانشناسیومعناشناسی، شناسیـ

درشالآن هایودهکههرمجموعهنظریبایستیمفروضاتمسلمواصولموضوعهخاصیرا

تواننتیجهگرفتکهپیکربندیهرتخیلاجتماعیبهصورتنگرشخودمهیاداشتهباشدـمی

شود:نظریازچهارقلمرویاچهارجستارنظریومفهومیمستقل،امابههممرتبطتشکیلمی

هستی .9 انسان9شناسیجستار یا و عام معنای در که به2شناختی، آن در پردازان نظریه که

میپردازندودربررسیآنازسهمفهومانسان،ب ررسیمفهومانسانورابطهآنباخدا

گیریم.جامعهوروابطمتقابلآننیزمددمی

روش .2 انسان3شناسیجستار یا و عام معنای در که معرفت، اصول به وشناختی شناسی

چارچوبشناخت روششناسی باهای آن منطقی تناسب بررسی و هایروششناختی

پردازد.دراینبعدازتخیلاجتماعیبهدنبالاینپاسخهستیمکهآیاانساندرپژوهشمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ontology Searches 

2 Anthropologic generic meaning 

3 Methodology searches 
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شاهنامهپدیدهایبیرونییاعینیاستوقابلشناختاست؟جامعهچگونهشکلگرفته

 است؟وچهروابطیبینانسانوجامعهدراینتقابلموجوداست؟

ایستایی .3 در9شناسیجستار که جامعه، گستره2شناختیمعنای در را پدیده هر چگونگی ،

مینظم بررسی آن ایستاییشناسی جستار در کند. نه را جامعه اجتماعی، عنوانبهشناسی

جاییاکنونیویاگذشتهایموردمطالعهجایییاآنمفهومیآنبلکهدرمقامواقعیتیاین

 دهیم.قرارمی

شاختی،تغییراتهرپدیدهرادردرازایتاریخیمعنایجامعه،کهدر3شناسیجستارپویایی .0

می قرار مطالعه مورد  جامعهآن به مربوط جستار این تحوالتدهد. و تغییرات شناسی

 (929-9312:911تاریخیواجتماعیاست.)تنهایی:

 ها نتایج و یافته
 شناسی انسان در روایت شاهنامه  هستی

شناسیقولههستی:مفاهیممربوطبهم3جدول

 نمونه مفاهیم مقوله

 شناسیانساندرشاهنامههستی
انسانخالق،فکور،مسئولو

 گرکنش

چنیندادپاسخکهدانشگزین/چو

 خواهیزپروردگارآفرین

درشاهنامه،آدمیتنهاموجودیاست»انساندرشاهکارادبیفردوسیمقامیبسواالدارد

داوندعالمکهدارایروحآسمانیونیرویارادهوخردبوده،رتبهاشهایخکهازمیانآفریده

«.عنواننخستینفطرتوپسینشماریادشدهاستبهازطبیعتوسپهربلندتراستوازاو

(9313:09)رزمجو؛

نخستینفطرتپسینشمار/توییخویشتنرابهبازیمدار

تکهباساختطبیعیمشخصیکهوجهممیزهبلومرنیزمعتقداستکهانسانموجودیاس

می دیگرحیواناتوموجوداتاست، جایآدمیدربرابر به و موفقشده تشکیلخود به تواند

انگیزه به پاسخ یا کنشواکنشو آنها برابر در بیرونی، یا درونی عوامل یا و کند.ها سازی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Social statics searches 

2 Sociological generic meaning 

3 Social dynamics searches 
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املدرشاهنامهفردوسیچنیناست:(نمونهانسانآرمانییاهمانانسانک9319:931)تنهایی،

ویانسانیمهذب،متفکر،فعالاستکهقلبشسرچشمهمحبتوصفاستوآثارپرهیزکاریو»

فروتنیبرچهره و همهجنبهآزرم در است. اعتدالبهاشنمودار هایزندگیاوهماهنگیو

احساسانسانیودرکمسئولیتچشممی اوبا هموارهمجریهایفردیواجتماعخورد. ی،

فرمان درقوانینو مطمئناستکه و راسخدارد بداعتقاد نیکو فرجام به هایالهیاست.

:9311)رنجبر،«ناپذیردرهمهچیزحکمفرماست.سازمانمنظمآفرینش،حسابیدقیقوتخلف

گیردولیکندوازآنتأثیرمی(بنابراینانسانگرچهدرساختاجتماعی،زندگیوکنشمی09

توانددربرابرتعینوجبرغیرقابلاجتنابساختاجتماعیمتعینومجبوردرآننیست،اومی

سرسخت،ویاعواملبیرونیودرونیویارجوعبهخویشتنخویشواشارهمعانیبهخویش

ربرابرهاازجبرساختاریرهاشدهونهمجبوربهواکنشتحتتعینعوامل،بلکهدوتفسیرآن

(9319:931یعواملپاسخیاکنشیآگاهانه،مسئوالنهویانمادیبسازد.)تنهایی؛همه

هابراساسنظمخاصیپیدایشاولینحکومتوزندگیاجتماعیکهدرآنروابطانسان

شود.کیومرثمانندبسیاریدیگرازشاهانشاهنامه،گیرد،باداستانکیومرثآغازمیشکلمی

استنیرومند،دادگروآموزگارکهکاراوپیشرفتوپیشبردمسائلاجتماعیواقتصادیمردی

وفرهنگیسازماندادنوسامانبخشیدنبهکارونوآوریاست)فضل 9370اهلل، نظام1: .)

هایصنعتگری،کشاورزیودامداریاجتماعیموجوددرشاهنامهنظامیپیچیدهوشاملنهاد

که زیرا فعالیتبود، است،سنت یکجانشین تمدنی حاصل که ایران، بومیان اقتصادی های

روهایکوچورزیراتجربهکند.آریانگریوکشتهاینهادیصنعتخوبیتوانستهبودراهبه

نیمه ویژگی بر بنا مییکجانیز و بودند دامدار قومی یکجانشیننشینی، بومیان همراه توانستند

واتحادانسانوطبیعتکهشاملرابطهمتقابلمنظوربرقراریعشقعامرابهایهمیاریآگاهانه

می طبیعت و جماد گیاه، انسان، منطقی نشانهو و هماهنگشود و مجموعهکنندهبالندگی

(.طلیعهاینزندگیاجتماعیواینبهارزندگی9311اجتماعیاسترابهوجودآورند)تنهایی،

شدنطبیعتوشادابیاست:حملاستواینزمان،آغاززندهجمعیدربرجدسته

بتابیدازوسرسبزانسانبهبرجبره/جهانگشتبافروآیینوتاب/کیومرثشدبرجهان

پلنگینه / کوه به تختشدرآمد ساختجای/سربختو اندرون کوه نخستینبه کدخدای/

کهپوشیدنینوبدونوخورشپوشیدخودباگروه/ازواندرآمدهمیپرورش/
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رسد:نخستاینکهچرانخستینبهکوهاندرونساختدراینابیاتچندپرسشبهذهنمی

بادیه ابنخلدونمعتقداستکه بنابراینموضوعراجای؟ تمدناست. اصلوگاهواره نشینی،

گزینیاولیهراکوه(امااین221،ص9توانسرآغازتمدنبشریدانست)مقدمهابنخلدون،جمی

مبحثمی زندگیاجتماعی، مسائلمهم یکیاز زیرا مرتبطدانست، امنیتنیز موضوع با توان

امنیتاست.بشربرایادامهحیات،نیازمندآرامش،مسکنوماوایآرامیاستکهدرآنجازندگی

تنمسکن،ایننیازراتوانددرپناهغارها،پیشازساخکندوکوهدرآغازاینزندگیجمعیمی

بادیهتامینکند.امااینکوه نشینیوزندگیروستاییرابهدنبالدارد،خودآغازنشینیکهطبیعتاً

یکزندگیاجتماعیوسرآغازیبرایزندگیشهرنشینیاستواینهمانموضوعیاستکهاو

(9313:917بنخلدون:کند.)ادرمبحثعلمعمرانباعنوانجامعهبدویوحضریمطرحمی

توانددوموضوعرابهذهنمتبادرکند:یکیپرسشدیگر،پوشیدنپلنگینهاستواینمی

نیزاین را پادشاه و همسانیلباسمردم و حکایتدارد اولیه زندگیساده اینپوششاز که

متمایزکندمشخصمی ازیکدیگر آنانرا لباسدیگریبهجزآننیستکه زیرا دیگرکند، .

گونهایبرایحفظجانآناننیزاستفادهشود،زیراهمانعنوانزرهبهتواندکهاینلباسمیاین

(.همی9313:221گوید،امنیت،الزمهزندگیاجتماعیاست.)ابنخلدون:کهابنخلدونمی

گیتیبهتافتزوفرشاهنشهی/چوماهدوهفتهزسروسهی/ددوداموهرجانورکشبدید/ز

شدهفرهوبختاوی/بهرسمنمازشدندیبرتختاوی/ازوبرنزدیکاوآرمید/دوتامی

آمدندیشپیش/وزوبرگرفتندآیینخویش

رسدوآرامش،امنیت،رفاهوآسایش)رفاهاجتماعی(کهالزمهزندگیکیومرثبهحکومتمی

برقرارمی ویژگیکندوددودامکهنمادیاجتماعیاست، هایمتفاوتاستازانسانهاییبا

امنیتزندگیمیفرمانبرداراومی 9332کنند)آقاحسینیوربانی،شوندودرپناه (.مشکالت3:

برخی شدن تلف موجب گرچه هستند ومنفی مثبت کارکردهای دارای ابتدا در اجتماعی

تأثیرروانیواجهایفرهنگیوانسانیمیسرمایه اما تماعیمثبتیبرافرادجامعهخواهدشوند،

کارکردهایمثبتآن از باعثمیداشت. اجتماعیاستکه انسجام بیها، تفاوتیاجتماعیشود

اینمشکالتمی باعثآبدیدگیروانوروحیهتوانندخالقیتکاهشیابد. کندیا شکوفا را ها

این از حتیجسمیشود، و موفقیتجمعی از بسیاری رو مشکالتهایبشر با رویارویی در

آید.ازکارکردهایدیگرهابرایحلآنمشکلپدیدمیکارگیرینیروهاوخالقیتاجتماعیوبه
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ظهورمشکالتاجتماعیایناستکهجامعهدرمقابلآنبهدنبالطراحیراهیبرایفائقآمدن

بسیجمیمی راستا آن در را مادیخود نیروهایانسانیو و افتد همینزمینهکند نوعیو ساز

هادرشاهنامهتأکیدبرسهاصلشود،بنابرایندربررسیاسطورهوحدتومشارکتاجتماعیمی

نمیتواننادیدهگرفتوبهقولمارکس)بهنقلاز ومفهوماساسیانسان،محیطوجامعهرا

واالترساختنخود(خداوندبهانسانیکهدفعمومیبخشید،هدفیبرای9312:397تنهایی،

آزاد انسانرا او)خدا( بهخودبشرواگذارکرد. اینهدفرا وسایلرسیدنبه اما وبشریت،

برایششایسته برگزیندکه جامعه در جایگاهیبرایخود آنگذاشتتا جاییکهتریناستتا

هعنصرمهمدرتوانسهایفردوسیمیبتواندهمخودوهمجامعهراارتقابخشد.پسدراشاره

هارادید:انسانخالق،فکوروکنشگریکهتوانستبااستفادهازمحیطبدیلآنجامعهونقشبی

هایخودپاسخدهد.طبیعتیوامکاناتدرزمانپادشاهیکیومرثصنعتراراهاندازیوبهنیاز

هایخودتعریفکنداینزکهخداآنرادراختیاراوگذاشتهتاباخالقیتشآنرادرراستاینیا

ایایرانباستاندرشاهنامهنوعیفهممشترکانسانیفهمانسانیازواقعیتدرجامعهاسطوره

آنمی در استکه نیازبرایساختیکجامعه نوعیتوانهماهنگیمیاناهدافو دید. را ها

پویایی،نشاطورشددرایکهدرآناصولآرمانیکهدرجامعهزمانکیومرثترسیمشده؛جامعه

اثرتعاملکنشگرانهانسانوطبیعتوجوددارد.

 های شاهنامه  شناسی روایت روش
:مفاهیممربوطبهمقولهروششناسی2جدول

 نمونه مفاهیم مقوله

ش
رو


شناسیدرشاهنامه

 

جهاندرحرکتوتغییرهمیشگیاست
 

هایخوبوبددرشاهنامهتناوبدوره
 دی،ضحاکی،فریدون...()دورهجمشی

کنشییاکنشهمتمامیاجزاءجهانهمیشهدر
 متقابلقراردارند.

 نبردمیاننیکیوبدی

کنشمتقابلتمامیاجزاءوعناصر،نشانگردرجات
 رشدیابندهکمیبهتغییرنهاییودراصطالحکیفی

 داستانسیاوش

برقانونکنشمتقابلعناصربرنهادوبرابرنهاد،بنا
نفینفیوتناقضگوهریاجزاازخاللنفینفی

پذیردکهنتیجهآنیعنیبرابرنهادازبرنهادانجاممی
 پیدایشحالتیتازهوویرانیحالتپیشیناست.

 داستانرستمواسفندیار
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جامعه جامعهمطالعه است. بزرگ کشفرازی یا عظیم معمایی حل مانند شناسانشناختی

گیرندکهآورندوهنگامیایناجزادرکنارهمقرارمیوچکجامعهبزرگراگردهممیاجزایک

شناسانرویدادهایانگیزاست.جامعهمعناپیداکنند.انطباقهریکازاجزابابقیههموارههیجان

مشاهداتکنند.هیچیکازاینهارامشاهدهوثبتمیگزینندوآنمعنارابرمیمجزاوظاهراًبی

ماهیتجماعتبه باره چیزهایمهمیدر یکدیگر کنار در اما نیست، ها،تنهاییکلیدحلمعما

بهمامیهاخشنمیها،واینکهچراگاهیجماعتچگونگیسازمانیافتنآن گویند.شوندرا

بی راز و معما جامعه، استدرک میپایانی ما اما شد، نخواهد حل هرگز معما این انیمتو:

)شارون،اندک برسیم. مثبتی و جدید درک به معنابخشی و انطباق با را چند اجزایی اندک

 انسان وآرزوهای آمال دهندهبازتاب فردوسی شاهنامه شگرفی به اثری هیچ (شاید9311:01-07

ماعیهایاجت(ازواقعیت9111نباشد.برگرولوکمن) وهستی تاریخ فرودوفراز پر مسیر ایرانیدر

درعنوانواقعیتیسرسختسخنمیبه گویندکهواقعیتاینجاییواکنونیزندگیکنشگرانرا

(9379:911دهد.)برگرولوکمن:گامنشانمیبهزمانیتاریخیوفرایندیگام

 کند:شناسیفردوسیدرشاهنامهازچندنکتهمهمپیرویمیروش

 جهان در حرکت و تغییر همیشگی است . 1

هایخوبوبددرشاهنامه)دورهجمشیدی،ضحاکی،فریدون...(برایآناستتناوبدوره

بنمایدکهپیمانه پرمیکه انساناگرباچشمبازمراقبقوانینبنیادیزندگینباشد،ها شوند.

گرانپرداختمی دورانخوشبختینمیبهایشرا نیمهدیگرروحکند. زیرا تواندپایدارباشد،

داردکهاگرراهکارنمینشیند.اینهشداریاستواعالممیشرکهفرمانبراهریمناستبیب

باشددراعتدالوموازنهاست.«چرخش»درازیازاین

سراسر در گیتی پهنه در بد نیکو نیروهای همیشگی ستیزگی و شر، و خیر به اعتقاد

می چشم به درشاهنامه بدیاوستا مانند شاهنامه خورد. و نیکی نبرد را اندیشه اصلی رگه ،

دهد.شاهنامهکتابنبردبینخوبیوبدیاستکهازآئینمزداییواندیشهایرانتشکیلمی

کیانیان،ایننبرد پادشاهی تا پهلوانی،یعنی و اساطیری دوره پیشازاسالممایهگرفتهاست.در

جنگفریدونو مورثبادیواست،سپسشود.نخستجنگطهدنبالمی مداوم و نحوروشنبه

ازآنپس دربیدادوظلمتفروبردهاست. کاوهباضحاککهپادشاهیهزارسالهاوایرانرا
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 شدن کشته پساز آیدواینخواهیبیرونمیصورتنبردهایکیننبردبینخوبیوبدیبه

هامدافعنیکی.هستندوایرانیهادرجبههنابکاریوبدیاست.تورانی برادرانش دست به ایرج

تحلیلمعروف بهترین پیر نسل حسادت از: است عبارت سهراب و رستم داستان های

 سهراب)صناعی، نمایندگی به جوان نسل بر رستم 9371نمایندگی از397: نمادین بیانی )

پیکارجوان برای او آمادگی و رستم کینشدن ساالر،های سیاوش)امید خون :9339خواهی

911 )مختاری، حماسی انسان زندگی تضادهای انواع از گزارشی ،)9311 رویارویی913: )

(،بازتابیازاسطورهآفرینشوکشتهشدنسهراببه9377:32آیینی)کلباسی،آیینیونوکهن

(و9331:7دلیلآمیختگیدوعنصرنیکوبدواهوراییواهریمنی)ایرانیوتورانی()کزازی،

چالش. دائمیو تغییر از نشان در.. گرچه اجتماعیاست؛ زندگی در هایدیالکتیکیمداوم

درنهایتاینخیرونیکیاستکهپیروزمی  از اطاعت اگرچه بینیمشاهنامهمی سراسر شود.

امّا سنّت از جزیی پادشاه هایپایه کهصورتیدر نیست، چراوچونوبی مطلق ایناطاعت است،

پادشاه شود لرزان مشروعیت آن در بدهد، دست از را فرّه یا و پابگذارد عدل و حق روی و

.بود خواهد موجّه سرپیچیامری صورت،

 تمامی اجزا جهان همیشه در هم کنشی یا کنش متقابل قرار دارند . 2

برخوردایندونیروکهازاعتقاداتمزدایی کتابشاهنامهکتابپیروزینیکیبربدیاست،

رمزاس نیرویبدوخوبدرکارندو دو واقعیتزندگیانسان، مطابقاستبا رازیکهوت،

زند،ایناستکهآدمیزادموظفاستباکوششخودوباراهدرستدرپیششاهنامهفریادمی

این کند، پر پویاییمعنایزندگیرا نشاطو بدیتا پیروزینیکیبر به کمککند گرفتن،

کندبهدرستبودنوکوشیدن،تاسرانجامروشناییبرستکهانسانراوادارمیبهترینروشیا

جهان مرکزی هسته این یابد، ظفر نمایندهتاریکی شاهنامه در دیوها است. شاهنامه بینی

«.تومردیورامردمبدشناس»هایبدهستند:انسان

یکیدیگرازشخصیت اونماینده اینانکسانی«ستهاقلببی»هایشاهنامهگشتاسپاست، ،

شانبرکرسینشاندهشود،ازهرراهوبههرقیمتکهشدههستندکهبایدخواستوخواهش

دهدکهگشتاسپیکیازآنبایدبشود.گذشتهازرفتارشبااسفندیار،سوابقدیگرنیزنشانمی

دردرنظراوزمانیپدراستکهکند،پآسانیدرراهمیلخودفدامیطبایعیاستکهعاطفهرابه
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پادشاهیرابهاوواگذارکندوپسرزمانیپسراستکهازاوپادشاهینخواهد.حتیدرروایت

-پذیردمگربهطمعکسبمواهباینجهانیوآنجهانی.اززرتشتمیدینیاودینبهیرانمی

 دادن نشان از: عبارتند که او موهبتبه اعطایچهار با رویینخواهد بهشت، در تنی،جایاو

آگاهیبرغیبیاتوعمرجاویدانمعجزهخودراآشکارکند.بادرخواستاینچهارچیزدرواقع

سپس لذتو الینقطعغرقدر همه از برتر است، موجودیفناناپذیر به تبدیلشدن دنبال به

حاضرنیستتازندهاستانتهاست،البتهصدرنشینبهشت.چنینکسیکهتفکرشحاکیازآزبی

(.9399:911کسدیگریراـولوفرزندشباشدـبراریکهفرمانرواییببیند)ندوشن،

کنشمتقابلپدیده به کتابفردوسیاست، ماخذ ابومنصوریکه شاهنامه مقدمه ودر ها

همچوناندرایننامهچیزهاینیکووبادانشاست»کنشیآنهادربرابرهماشارهشدهاست:هم

،شوخیوپرهیز،واردشدنوپاداشنیکیوبادافرهبدیوتندیونرمی،درشتیوآهستگی

بیرونشدنوپندواندرزوخشموخشنودیوشگفتیکارجهانکهاینهادرکنارهممعنایابد

«.وزندگانیحاصلشود...

( ندوشن اسالمی دیگر جای می9339در اشاره  ) : پ»کند نزد در روایتبه–یشینیان

میاننیکیوبدیهمهتمدن-شاهنامه نبرد استودر کممسائلبشریمتبلورشده بیشوها

بهآنباشدبایستمعطوفهایتمدنیمیاند،بنابراینکوششهمینمعناراازخودانعکاسداده

انبرداشتنینیست،کههرچهبیشتربرنقشنیکیافزودهوازنیرویبدیکاستهشود.بدیازمی

شدکهآسامیگانهسرشتآدمیآنراپذیرفتهاست.اگربدینبودزندگیانسانفرشتهحالتدو

«.آمدابرازوجودینداشتوجزعبادتکردندرآسمانکاریازدستشبرنمی

در نهاییو تغییر کمیبه نشانگردرجاترشدیابنده وعناصر، کنشمتقابلتمامیاجزاء

درشاهنامهاست.داستانزادن،زندگیکوتاهوکشتهشدنناکاموناجوانمردانه الحکیفیاصط

تقابل انواع ترکیبیاز شاهنامه پاکیسیاوشوهوسسیاوشدر میان درآغاز بارگیوهاست.

دامنینامادریاوسودابهتضادیبهوجودمیآیدکهباگذشتنشاهزادهازدرونآتشبهآلوده

ا پایانمیسود سپسکمالو پایبندیبییابد. اصولاخالقیو در چونوچرایشبرطلبیاو

کندوخوییپدرشکاووسمقابلهمیاندیشیسیاسیوشتابکاریوتندپیمان،اورابهمصلحت

هایتورانیبهسرزمیندشمنپناهبرد.درآنجاشودکهبهجایکشتنگروگانهمینموجبمی
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ر شومیو برشکنیز مهرانگیزیسیاوشرا صمیمیتو سادگیو تابدونمیورزیگرسیوز،

انجامد.همینستیزپنهانیسرانجامبهکشتهشدنمظلومانهاومی

کنشمتقابلعناصربرنهادوبرابرنهاد،بنابهقانوننفینفیوتناقضگوهریاجزاازخالل

می انجام برنهاد از نهاد ویرانینفینفییعنیبرابر و پیدایشحالتیتازه آن نتیجه که پذیرد

می اینویژگیدیده اسفندیار و داستانرستم در فردوسیحالتپیشیناست. که آنجا شود؛

بایدباغیرعادیجوابداد؛ایناستکهپایسیمرغبهمیانمیمی آیدوگویدغیرعادیرا

می تسلیم زال تعبیه به تأسرستم با بعد کمی میشود. فتمام به»گوید گشتم چاره سوی

گریاوراازعواقبشومکشتناسفندیاربرحذرزالوسیمرغهردودرعینچاره«بیچارگی

نمایدکهدنیابرایدرخودگنجاندندوجهاندارندولیراهیجزایننماندهاست.چنینمیمی

ایناسفندیارخواهدبود.اگربندپهلوانتنگاست.یکیازدوتنبایدازمیانبرداشتهشودو

چنانینیزنشانهتسلیماست،دورازشأناوست.پهلوانیچوناوتاناپذیرفتنیاست،مرگاین

هاجنبد،سرنوشتیمشابهسرنوشتدیگراننخواهدداشت.بنابراینباهمهحسابشاهرگشمی

همانآسانوسبکسنگینکردن عقوبتخوناسفندیها، استکه هرچندتر پذیرفتهشود، ار

رغمپیشنهادهایزیادیکهبهافراسیاب(علی9337:20ترازمرگباشد)اسالمیندوشن،مهیب

اشکهطلسمتنیبودورویین«نه»اماپاسخاوهمچنان–ازگنجوکنیزتاغالمواسباب–شد

بینیاوبست.ناپذیرشبود،راهرابرروشنشکست

اساسیمهماست،نابرابریازتوسعهیکساختاراجتماعینابرابرناشیدرکایناستدالل

یاطبیعتنیستکهساختارمی بقاینسب، نیروهایمافوقطبیعی، اینطبیعتانسانی، شود.

می وجود به کنشاجتماعیرا همه در اینواقعیتاستکه بلکه اجتماعیآورد هایمتقابل

کند.نامیمکمکمیشیکنظامنابرابرکهساختاراجتماعیمیهایمهمومعینیبهگسترویژگی

آیدکهطبیعتزندگیاجتماعیماچنیناستکهالگوهایاجتماعینابرابریازآنروپدیدمی

همیشه اجتماعیتقریباً ساختاجتماعیاستوساختار اینالگوها یکیاز آوریم؛ بهوجود

کندیاآنرابهنشاط،چهاینمسئلهرابهآسیبتبدیلمینابرابراستوازآنگریزینیست،آن

سازد،چگونگیبرخوردباآناستوتعاملبینطبقاتپویاییوپیشرفتوتوسعهمبدلمی

می کوششنابرابر شود. بنیادینمنجر حتییکدگرگونی یا آسیبو یا پویایی به هایتواند

تواندشدنوزورازجملهعواملیاستکهمیماعیهایاجتماعی،فرهنگ،اجتقدرتمندان،نهاد
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 بهآسیبیاجتماعیبدلکندویاآنرا عنوانعاملیبهبهاستمرارایننابرابریکمک،وآنرا

آمیزبرایموفقیتگونهبرایتوسعهوپویاییاجتماعیتبدیلکند.بهسودهرکساستکهبه

هاییمتفاوتاینکارتوسطافرادانجامشود.بهشیوهادارهجامعهاثربگذارد،اماممکناست

 های شاهنامه  ایستایی اجتماعی در روایت
شناسی:مفاهیممربوطبهمقولهایستایی1جدولشماره

 نمونه مفاهیم مقوله

ایستایی


شناسیدرشاهنامه
اقتدارکاریزماییرهبران 

 
 منمگفتبافرهایزدی/هممشهریاریهممموبدی

 زدادودهشچندبااوبراند/توگردادگرباشیوپاکرای دادودهش

 هاواهدافتطبیقراه

هرآنچیزکاندرجهانسودمند/کنمآشکاراگشایمزبند/پس

ازپشتومیشوبرهپشموموی/بریدوبهرشتننهادند

روی/بهکوششازاوکردپوششبهرای/بهگستردنیهم

 ..بداورهنمای.

عنواننخبگانوبرگزیدگانیکملتدرهدایتجامعه،بسیاراهمیتبهنقشرهبرانجامعه

ایبهجایگاهرهبرانشدهتاجاییکهخوشبختیوبدبختیدارد.درمتوندینینیزتوجهویژه

می بر آنان به ویژهجوامع توجه نیز فردوسی وگردد. مذهبی )رهبران جامعه رهبران به ای

رهبرانشایستهسیاس در حلرا وراه بوده استکهضعفآندرعصرویمشهود کرده ی(

داند.درجریانبحرانمذهبیوعصرحاکمیتاهلسنت،اعتقادخویشرادرموردرهبریمی

گونهبیانمیدارد:علیراچنینگفتودیگرچنین/کزایشانقویبهرمذهبیوشایستهاین

خاکاهلبیتنبی/ستایندهخاکپایوصی/اگرچشمداریبهدیگرسرای/گونهدین/منمبنده

بنزدنبیووصیگیرجای/برینزادموهمبرینبگذرم/چناندانکهخاکپیحیدرم

تالشفردوسیدرارائةالگویباال،نتیجهتسلطرهبریناشایستاستکهدرابیاتمختلف

اشارهبهآندارد.

دی/هممشهریاریهممموبدیمنمگفتبافرهایز

ودرجایدیگر:

کهجاویدبادآفریدونگرد/همهفرهیایزداوراسپردویا:
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ندانستجزخویشتنشهریار/برسمکیانتاجوتخت فریدونچوشدبرجهانگامگار/

مهی/بیاراستباکاخشاهنشهی

صوراستوبرآنچهدردراندیشهفردوسی،تمامیابعادوچارچوبیکنظامسیاسیمت

تأکیدمی اومعتقداستکههیچطبقهیکاجتماعسیاسیوانسانیالزماالجراءاست، ایشود.

مراتب،عدالتوغیرهباورداردبرطبقهدیگرترجیحنداردودرعینحال،بهیکنظم،سلسله

کند.ازنیکمکمیکهاجرایآن،بهارتقایسالمتوبهبودجامعهوحرکتبهسویوضعآرما

اینرو،برقراریامنیتدرجامعهراکهمسیراصلیحرکترسیدنبهمدینهفاضلهاست،ازراه

عدلجستجومیکند.

بدانایگرامینیکونهاد/ببایدکهکوشیبهعدلوبهداد/بهدادورهشگیتیآبادراد/دل

زیردستانخودشاددار

فرزندشک به پندنامهکیقباد ثروتدر از پرهیز برعدلو اندوزیحاکمانتأکیدیخسرو

زدادودهشچندبااوبراند/توگردادگرباشیوپاککند:سرماهکاووسکیرابخواند/می

رای/همیمزدیابیبهدیگرسرای/وگرآزگیردسرترابهدام/برآرییکیتیغتیزازنیام

داندودرواقع،جامعهورهبرانآنرادرعدلمیحکیمفردوسی،محوربنیادینپیوندمیان

هایپنداردوآنراازمسیررهبریصحیحبااندیشهخروجازبحرانامنیتیرادراقامهعدلمی

وجویظلمکند؛بهعبارتدیگر،دربیاندرمانجامعه،پسازجستجومیونابدینیجست

بیندوتأکیدبرآندارد:دگستریمیرفترادرداعدالتیدرآن،راهبرونوبی

بیآزاروسودمندیگزین/کهایناستفرهنگوآیینودین

عنوانتأییدایزدی،بهفرهکهمفهومیویژهفرهنگایرانیودینرزتشتیاست،درشاهنامه

ینترینوواالترگیرد.فردوسییکیازمهمخصلتبسیارمهمافرادآرمانیموردتأکیدقرارمی

داندکههموارهازقدرتفربرایاثباتحقانیتهایآرمانیرافرهمندیمیهایانسانویژگی

برده بهره رویزمینمیخود نمایندهخاصخدا را شاه ایرانیانباستان، دانستندکهتحتاند؛

ماددهد.بهاعتقادآنان،شاهخوب،تجلیروحنیکوکارخداونحمایتاووظایفشراانجاممی

هایخدا،دینوشادمانیرعیتشرافرمانرواییاوبرزمیناستووظیفهاوایناستکهآفریده

(9313:997گسترشدهد.)هنیلز،
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فرهیدرشاهنامهباهمهمظاهرگوناگونخودتنهایکصفتتغییرناپذیرداردوآناینکه

تابدوزمانیوبدان،پهلوانانمیصورتنورازچهرهپادشاهان،مکهگاهیبه«چیزیستخدایی»

کند.شکلیکاندیشهخداییجلوهمیشودوگاهبهصورتنیروییدربازوانرستمپدیدارمیبه

شودزیرانیروییایزدیاستعنوانیکتأییدالهیبههرکسیدادهنمیبه(فر9391:9)ثروتیان:

ابلیتوشایستگیآنراداشتهباشدوبخشد،کسیکهقکهخداوندآنرابههرکهبخواهدمی

ویژه برایناساسفرایزدیتنها اجتماعیومعنویخودعملکند. بهتماموظایفاخالقی،

گیردوآنانرابرهمگانشاهاننیست،بلکهگاهبهدالورانیچونرستمیاسیاوشنیزتعلقمی

دستمیبرتریمی انحرافاز  گناه اثر بر فر  ازدسترودبخشد، فر ممکناستباو رفته

(بهیزدانشومیکزمانناسپاس/بهروشنروان9333:01ریاضتوپالودگیبرگردد)دهقان،

اندرآرمهراس/زمنبگسلدفرهایزدی/گرآیمبهکژیوراهبدی.

( کاریزماییمی9370وبر تعریفاقتدار در ) فرمانبرداری»گوید: مبتنیاستبر ایناقتدار

غیرعادیواستثناییازیکفردبهخاطرتقدس،قهرمانییاسرمشقبودناووازنظامیکهوی

سیادتکاریزمایی وایثاردربرابراوونظامش: بهشکلوحیبراونازلشده یا ایجادکرده

اینسه» استکه باور این بر وبر واقعیتبهگونهالبته در هاینابدیدهصورتسنخاقتدار

نیزبههمراهداردهایدیگرسنخهابرخیازویژگیشوندوهمیشههرکدامازسنخمین هارا

هایشاهنامهاقتدارکاریزماییونقشآن(امادربررسیوتفکیکروایت9319:090)تنهایی،

توانانکارکرد.درادارهامورجامعهرانمی

یکجامعهبایددرپیشگرفت.کمترکتابیخرداجتماعییعنیراهوروشیکهبرایادامه

هایهاوتجربهتوانیافتکهبهاندازهشاهنامهتکیهبرخردداشتهباشد.مجموعاندیشیدهرامی

به و متراکمشده میعملیانساناستکه کار به راهنما مقابلصورتدستورالعملو در آید.

روی،است؛آزبهمثابهتجاوز،تعرض،زیادهخرد،آزقرارداردکهیکپدیدهوروشاهریمنی

انسانیناپاکمی به تبدیل شود حاکم فردیآز وقتیدر آنخودبینیانسانی. برشود، که گاه

میجامعه پیدا حالترا همینخصوصیتو جامعه آن شود دوایحاکم واقع پسدر کند،

گرددبهخردوآز.میمحرکنیکیوبدیدرشاهنامهبر

بدمراورایکیهوشمند/گرانمایهطهمورثدیوبند/بیامدبهتختپدربرنشست/بهپسر

 هابراندخوبیچهمایهسخنشاهیکمربرمیانبرببست/همهموبدانرازلشکربخواند/به
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روحانیونازطبقاتباالیجامعهبودندوهمیشهنقشاساسیدرادارهحکومت هامعموالً

)انصارداشته اند. 9373ی، :79 نقشموبدان نیز اینجا در حکومتبه( مشاوران اولین عنوان

اماموضوعمهمدیگردراینبخشبررسیمسائلاجتماعیواولویتمشخصمی بندیشود،

چنیناستکهبرایحلمسائل،ابتدابایدنیازهارا9آنهاست.بنابرنظریهوبر،اصلاولپیوریتن

حیات متناسببا و سنجید )وبر، شد کار 9130اجتماعیدستبه مهم031: یکیاز ترین(.

کارهایطهمورث،مطالعهمیدانیوبررسیمسائلاجتماعیونیازهایمردمبود.موضوعیکه

هاواهدافطهمورث(برنامه9311:37آید)روشه،شمارمیبراساساولینپیورتنعبادتبه

چنیناست:

ند/کنمآشکاراگشایمزبند/پسازپشتومیشوبرهپشموهرآنچیزکاندرجهانسودم

موی/بریدوبهرشتننهادندروی/بهکوششازاوکردپوششبهرای/بهگستردنیهمبداو

رهنمای...

داریمشهوراست،شهرسبنامدارددوستیودینیکیازنزدیکانطهمورثکهبهانسان

رود:چنانبردلهرکسیدوستبود/نمازشیوروزهآیینمیشمارکهمشاوروامیناونیزبه

اوست/همهراهنیکینمودیبهشاه/همهراستیخواستیپایگاه

شودهاپاکوفرهایزدیازوجوداوتابانمیپادشاهبهسببداشتنچنیندستوری،ازبدی

 های شاهنامه  پویایی اجتماعی و کیفیت ان در روایت
:مفاهیممربوطبهمقولهپویاییاجتماعی0جدولشماره

 نمونه مفاهیم مقوله

پویاشناسیدر

شاهنامه
 

 دورانپادشاهیپسازکیومرث عناصرمهمتغییردرجامعهموردروایتشاهنامه:تضادمنافع

 داستانفریدونوضحاک عناصرمهمتغییردرجامعهموردروایتشاهنامه:مطالبهگری

 قیامکاوهآهنگر تغییردرجامعهموردروایتشاهنامه:جنگعناصرمهم

 فرجامقیامکاوه عناصرمهمتغییردرجامعهموردروایتشاهنامه:پویایی

آسیب از بسیاری بنابراین دارد، پیوند دیگران منافع با فرد هر منافع اجتماعیتحقق های

می آسیبفردیرا خاستگاه و بسترساز آزهعیبهایاجتماتوان هنگامیکه مثالً آورد؛ ،شمار

پذیرخواهدشد،طمع،دزدی،ارتشاءوامثالآندرجامعهایفراگیرشود،بناچارجامعهآسیب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Puritain 
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هاوخصوصیاتفردیاستاماهنگامیتحققآنامکانهاویژگیزیرااگرچهدرنگاهاولاین

نافعفردیاگروهیدیگررافراهمخواهدداشتکههرکسیواردحریمدیگرانشودوحتیم

بنابراینبرایبررسی بشکند، ومرزهایدیگرانرا بگذرد بدینطریقازحیطهخود و سازد

هابایدساختاجتماعییکجامعهرابررسیکردبهنظرمرتنساختاجتماعینوعیناهنجاری

برایفردایجادانتظاماجتماعیاستکهالزاماتومحدودیت کند،بهنظراوتعادلمیهاییرا

آیدکهاهدافووسایلباهمهماهنگومنطبقباشنددرحالیدریکجامعههنگامیپدیدمی

رسم نوآوری، ابداعو تعادلمانند ناهنجاریوعدم واخوردگیوسرکشیمنطقیکه پرستی،

(231-9311:230رساند.)توسلی،نبودناهدافووسایلرامی

یعنیخاستگاهآسیبانادبفارسیوبهدرآثاربزرگ باخصوصشاهنامهاینموضوع، ها

دیوانمظهرپلیدیوناپاکیهستندودرشیوه درشاهنامه، مثالً است؛ هایمتفاوتیبیانشده

روندکهراستی،حقیقت،صلحشمارمیگذاربههایناهنجاروبدعتحقیقترمزیبرایانسان

یابند:ویشناسازگارمیودوستیرابااهدافخ

تومردیورامردمبدشناس/کسیکونداردزیزدانسپاس/هرانگشتکاوازرهمردمی/

زدیوانشمرمشمرشآدمی

بدعت آناناما سوی از جامعه تضعیفساختار راه در ناهنجاری آوردن پدید و گذاری

دیواناستبه اهریمنکهآفریننده چنانکهدروزانجاممیزورپیچیدهومرممخصوصاً گیرد،

گذاریکمبدعتشوداماکمماجرایضحاکابتدااهریمندرلباسراهنماوسپسآشپزواردمی

می آغاز ناهنجاریرا بستر و میکند پدید را انسانها سببگاهی همین به شعرآورد در ها

 به را سیرتدیوان اما دارند، آنکهصورتانسان بزرگبا ساختشاعران با و گرفته خود

داستان در خصوصاً و شاهنامه در اهدافخویشهستند. به رسیدن وسایل دنبال به جدید

هاینابهنجاروفراگیرشدنمسائلاجتماعیعنواننمادانسانبهضحاکسخنازتسلطدیوان

موزشمارمیترینآسیببهجدیداستواینبزرگ جامعهازنظموقاعده زیرا ونخودآید،

دهد،ازشودوتوازنوتعادلمیاناهدافووسایلکهساختجامعهراسامانمیخارجمی

ازپیامدهایاینآسیب،گسترشناهنجاریمیانمی هاوزیرپانهادهشدناصولاخالقیرود.

اجتماعیاست.
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دینیزهایینهفتهاستوآنایناستکهمردمعادرنهادداستانجمشیدوضحاکدرس

درعذابفرمانرواینادانونابکارشریکهستند،آنانتقاصاطاعتیاخاموشیخودراپس

دورانهزارسالهمی ازپسدورانخوشجمشیدیمیدهند. آیدکهدرآنغفلتوضحاکی،

رفاه و سکوت با فرمانروا، است.غرور دیده تدارک را آن و شده همراه مردم زدگی

بندیاجتماعیتیزباپیدایشوتفکیکنهادسیاستدرجوامعانسانی،طبقه(9339:91)ندوشن:

هایاجباراداریونمادیتخودتوانستمنابعرابهنفعبهوجودآمدوقدرتباتکیهبرپایه

آسیب و نابرابری آغاز گرداورندهخودشغصبکند. جوامع که بود هنگامی اجتماعی های

کشا سمت به شکار و وخوراک ابزار از کنشگران که وقتی و کردند حرکت ورزی

بهرهتکنولوژی برای جدید راهای تولید مازاد و کردند استفاده خدمات و کاالها از برداری

شدند، توانگر داشتند، دسترسی بیشتر ابزار و کار نیروی منابع، به که کسانی افزایشدادند،

به قبالمزد در را نابردیگران و گرفتند افزایشیافت)ترنر:کار اولیه،2191ابرینیز جوامع .)

داراییبندیقشر نبودند. توسطدستحملمیشده باید نمیها افراد نتیجه در و توانستندشد

منظورحفظانسجامثروتمادیراانباشتکنندازآنجاکهانسجامگروهبسیاراهمیتداشت،به

شد،اماکردند،اعمالمییقدرتویامنزلتمیهاییبرایکسانیکهدعوگروهحتیمجازات

رودخانهزمانی کنار در جوامع باعثکه واحدهایجدید به نیاز آبساکنشدند، منابع و ها

تفکیکنهادیومازاداقتصادی،نوعخاصیازثروتراایجادکردکهباتوزیعآنمازاددرمیان

اقشارمختلفنابرابرینیزرخنمایاند.

هایبرابروهمچنینعدمدسترسیبرابربهمنابعارزشمندیابیبهفرصتابریدردستنابر

برای زمینه ایجاد نتیجه در و عواطف توزیع در نابرابری موجب قدرت( و نفوذ )ثروت،

باشند،آسیب داشته اختیار در بیشتری ارزشمند مادی منابع افراد هرچه است. اجتماعی های

کنند.حالاگربهمنابعآنهامنزلتهماضافهشود،بازهمعواطفهمیتریتجربعواطفمثبت

دهدوالبتهاینکنندودرنتیجهسطحبیشتریازاطمینانرانشانمیمثبتبیشتریراتجربهمی

تواندبرعکسهمباشدیعنیتواناییکمتردسترسیبهمنابعارزشمند،تجربهعواطفجریانمی

دهند.وکسانیکهدراینشرایطباشند،سطحکمتریازاطمینانرانشانمیکندمثبتراکممی

داستان ودر ارتباط اثر در که را اجتماعی نظم زدن هم به برای افراد معموالً شاهنامه های

کردههم بهبودگیبنا همنمیاند، امیدساختسادگیبه به را همزدننظمموجود به زنندو
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هاومسائلاجتماعیدانند؛بنابرایندربرابربسیاریازآسیبنفعخودنمیجامعهایجدیدبه

بهاینترتیبزمانیکهتوسطفردیکهسعیمی درجامعهحلکنند. کردندباسکوتآنرا

پیوستند،امازمانیکهشدمردمهمبهآنمینوعیصاحباقتدارفرهیبود،حرکتیآغازمیبه

 آسیب آن تحمل موجبهزینهدیگر آن تداوم و نبود ممکن جامعهدیگر برای زیادی های

می شناختیهایمعرفتمیراث9آیدمنشاجتماعیکهخاصیتانتقالفرهنگیبهنظرمی»شد،

توانستهباشددرمنشاجتماعیطبقاتفرودست دارد، بهعهده تاریخیوفرهنگیجوامعرا

رادرونیکردهباشدکهباراحتیبیشتر2شدهیهساختنوعیترسواضطرابتوججوامعبرون

هایایرانیـکهازهخامنشیانگرفتهتادولتشدههایتوجیهتردربرابرفرهنگوخیالیآسوده

سریکهدردنمی»بیشازهمینسنختقابلطبقاتیبرخورداربودند،بتوانندوقاجاریانهمهکم

(9311:09)تنهایی،«کندرادستمالنبندند

می فریبیدیگر دیو قدرت، رسیدنضحاکبه از ظاهربعد او بر آشپز شکل به و سازد

سپاردوسازد.ضحاکدلبهمهراومیشودوبرایاوازگوشت،تخممرغومرغغذامیمی

خواهدکهبردوشانهویبوسهشودکهبهخاطرکارشاوویپاداشیدهد.دیوتنهامیبرآنمی

ازویمیزبوسهدیوبردوشانهضحاکدومارشگفتمیزند.ا رباید.دیوبارویدوآرامرا

می نگوناینترفند پادشاه همیندلیل به خالیسازد، مردمان از را جهان که بختراخواهد

کندکهازمغزجوانانمارانراخورشدهدتامگربااینپرورشازبینبروند.راهنماییمی

شتابندواورااند،بهسویضحاکمیزمانمردمایراندلازمهرجمشیدگسستهدرهمین

نهدوجمشیدراپسازصدآیدتاجبرسرمیخوانند.پادشاهماردوشبهایرانمیشاهایرانمی

بهزنیمیسالآوارگیازپادرمی گیرد.ضحاکهزارآوردودخترانویارنوازوشهرنازرا

بید به میسال تباهیفرمان و ماراد جوانخورشبرایدو دو جان مغز شباز هر و راند

افتندوجوییمیسازد.سرانجامدونژادهایرانیبهنامارمایلوگرمایلبهفکرتدبیروچارهمی

بوسند.آنانهربارگوسفندیرابهروندوزمینخدمتمیبهنامآشپزوخوالیگرنزدشاهمی

هادادندوآنسانهرماهسیجوانراازمرگنجاتمیکشتندوبدینزجوانانمیجاییکیا

بهکوهمی کردانازنژاداینجوانانند.شبیضحاکفرستادندوبهدامداریمیرا در پرداختند.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Cultural transition 
2 Justified fobia 
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رودوپالهنگبرگردنبیندکهجوانیگرزهگاوساردردستدمانبهپیشویمیخوابمی

یویمی ایننهد. خوابگزارنخوابضحاکرا میکیاز تعبیر مادرگونه از آفریدون که کند

خواهدزادوباگرزهگاوچهرشبرفرقویخواهدکوفت.درهمینایامفریدونوگاوپرمایه

هستیمی عرصه به ضحاککشتهپا دستور استبه موبدان از که فریدون پدر آبتین . نهند

فریدمی فرانکمادر و مرغزاریمیشود به را فرزند بیمگزندضحاک، از بهون را او و برد

پرورد.فرانککههمسپارد.نگهبانسهسالفریدونراباشیرگاوپرمایهمینگهبانمرغزارمی

سپارد.بردوبهمردیدینیمیچنانازضحاکبیمناکوهراساناست،فرزندرابهالبرزکوهمی

پرسدوماند.اوازمادردربارهنژادوتبارخویشمیلگیدرکوهالبرزمیساشانزده فریدونتا

آیدوهایمادربهدردمیکند.دلفریدونازگفتهمادرداستانراازآغازبرایفرزندبازگومی

شودکهبهایوانضحاکحملهکند.درهمینایامکهضحاکدراندیشهیافتنفریدونبرآنمی

دهد.کاوهاودادسخنسرمی آیدوازظلموبیدادنزدویمی هنامکاوهآهنگراست،مردیب

وجودخواند.درمیانوحشتیکهضحاکبهمردمرابهیاریفریدونوجنگباضحاکفرامی

خواهدکهرودوباشجاعتازضحاکمیآوردهبود،کاوهآهنگرکسیاستکهبهدرباراومی

اشنزدضحاکباعثشکستهشدنافسانهذرد.کاوهبامطرحکردنخواستهازخونپسرشدرگ

تواندنمایندهنقشیشود.کاوهآهنگربهطبقهکارگرتعلقداردکهمیانگیزیضحاکمیهراس

اندوگرانوکشاورزاندرانتخابفرمانروایانمحلیداشتهویژهصنعتباشدکهطبقاتعامه،به

میبابدیوکسهمجلوهدرداستانهرودوتدر ایازآنرا :9313توانیافت)زرینکوب،

هراسدوخواهانتغییر(.کاوهبههمیندلیلویژگیمهمرهبرییکجنبشرادارد،اونمی02

اماحاکمظالمحاضربهمصالحهنمیرویهحاکمبیدادگرمی ازآنجاکهزمینهقبلیشود، شود.

ود،احساسنیازبهرهبری،برایاینکهجنبشیعلیهضحاکشروعبرایعملجمعینیزفراهمب

بیندحاکمکند.وقتیکاوهمیشودبهوجودآمد.حرکتاوتقابلرادرزمینهاجتماعیایجادمی

اشرابهنمادیبرایمبارزهباگیردوچرمآهنگریکندتصمیمبهمبارزهمیظالممصالحهنمی

 کند.ستمبدلمی

آنبرسرنیزهکرد/ازآنچر مکاهنگرانپشتپای/بپوشندهنگامزخمدرای/همانکاوه

همانگهزبازاربرخاستگرد/کسیکوهوایفریدونکند/سرازبندضحاکبیرونکند
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دنبالمیهاییآزادیفریدونازآنپسجنگ دربیتبخشرا -کندوسرانجامضحاکرا

خواهرانالمقدسشکستمی با ازدواجمیدهدو اسارتضحاکبودند، کند.جمشیدکهدر

نمادهایاینافسانه از نیزبخشیدیگر خواهرانجمشید وشهرناز، ارنواز ازدواجفریدونبا

دلربایی زیباییو از داستان اینبخشاز فردوسیدر اینخواهرانجمشیدکه هایشاناست.

احتسابسخنمی با و711گوید، پادشاهیجمشید پادشاهیضحاکاکنونسال سال هزار

نیززبانرمزساله9711 اینجا پُرآشکاراستکهدر اما آنرازسخنمیواند، گویدومقصود

فریدونپادشاهیوسروریبهگروگانگرفته ازاستکه را آریاییان)خواهرانجمشید( شدۀ

می بیرون تازیان میچنگ هم در را ضحاکیان کشورداری راه پادشاهیکشد، شیوۀ و ریزد

 گیرد:جمشیدراپیمی

نشستازبرتختزریناوی/بیفکندناخوبآییناوی

است، شکستداده را او سرانجام و دنبالضحاکرفته به را جهان نیمیاز که فریدون

داند.مردیکهسالیانواپسینمرحلةپیروزیخودراکشتنضحاکونابودکردنجسماومی

اماهنگامیکهمیدرازباظل خواهدباگرزۀموزوروکشتارفرمانراندهسزاوارمرگاست.

دهدکهزماناوآیدوندادرمیگاوسرمغزاوراپریشانکند،سروشِفرشتهازآسمانفرودمی

هنوزبهپایاننیامدهوبایدبهجایکشتن،اورابهبندکشیدودرجاییدوربهزندانافکندتا

دمانازگزندشآسودهباشند:مر

بنداوی/ اندرونبهبُوَد نیامدزمان/بهکوه کاورا گفت: دمان/مزن، بیامدسروشخجسته،

نیایدبرشخویشوپیونداوی

می کاخضحاکحمله سپاهیبه همراه رنگبه گاو گرز با کهفریدون زمان آن در کند.

فرید کندوارنوازوونبهایوانویحملهمیضحاکبراییافتنفریدونازکاخخارجشده

خواهدکهبهآیینسرشانرابشویندوهامیآوردوازآنشهرنازراازکوشکضحاکبیرونمی

دهدکهفریدونبهکاخحملهکردهوازآلودگیرهایییابند.وزیرضحاککندروبهاوخبرمی

آیدوبهنبردنبهسویایوانخویشمیشهرنازوارنوازرابههمسریگرفتهاست.ضحاکدما

گیردکهضحاکراازپایدرآورد،اماسروشبهنزدپردازد.فریدونتصمیممیبافریدونمی

بردودرآندارد.درنهایتضحاکرابهکوهدماوندمیآیدواوراازکشتنبرحذرمیویمی

 بندد.جابامیخهاییگرانسنگفرومی
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هاییهستندکهبهسبباختناقجائرانوحاکمانظالموامعمختلفدارایتوانمندیافراددرج

نمی بروز آرماناجازه حاکمانی سایه در و عدالتیابند و خداجو میخواه، مردم توانندطلب

استعدادهایشانراشکوفاکنند،هرچنددرآغاز،خودکامگیجمشیدباعثبروزیکاندیشهانقالبی

می مردم میدر پادشاهی به ضحاک و وشود شدیدتر بسیار او ستم و خودکامگی اما رسد،

نوعیخردجمعیوآگاهیترازجمشیداستوبهتقابلکاوهوسرانجامدستیافتنبهپیچیده

پیونددبایزدانگیرد.وقتیفریدونبهکاوهمیشودودرنهایتانقالبیشکلمیاجتماعیمنجرمی

بهاومییشورازونیازمیآفریننیاجهان خواهدکهاینگویدوازاویاریمیکندوهدفشرا

 (.9311:913خواهیویکتاپرستیدراینمقابلهاست.)بذرافکن،دهندهایدئولوژیعدالتنشان

 بحث و بررسی 

جامعه تخیلی شد سعی حاضر مطالعه ارائهدر روایتشاهنامه مورد جامعه از شناختی

کنند،معموالًبهجامعهموردروایتشاهنامههنگامیکهمردمباهمارتباطبرقرارمیشود.در

آنکنشمتقابلمی میپردازند. رفتار همچنانکه نظرها در نیز را رفتارهاییکدیگر کنندو

زندگیانساندرارتباط»وجودمیآورند،چونکنشی،الگوهایاجتماعیرابهگیرندباهممی

س اینالگوهایبا شود. ادا بایدحقهرسه اجتماعوطبیعتدرگیراستو هعنصرخود،

ماندگارمی ایبرایسروساماندادنبهنیازهاواهدافافراددرشوندوپایهاجتماعیمعموالً

همیشهبهوجودآورندهجامعهمی شوند.یکیازاینالگوهاساختاراجتماعیاستکهتقریباً

چنیناستنباطشدکههمهچیزدراجتماعموردروایتشاهنامهبهیکنظامنا برابریاست.

گردد،اگرهرکسیحدخودرابداندوجایرابردیگرانتنگرابطهانسانبااجتماعبازمی

جنگ برروالخواهدبود. کارها نگیرد، دیگرانقرار اثرفزوننکندوبرسرراه بر طلبیها

می آسیبشوندافروخته آمدن پدید باعث بیشتر سهم درخواست میو )ندوشن،ها گردد

کند،بیانمی«9زندگیدرمقابلشکل»(نیزاینمطلبرابامفهوم9177(.زیمل)9339:21

صورتهابهکهشکلشد،درحالیازنظراوزندگینیروینامحدودخالقیتدرنظرگرفتهمی

ومهارمیشوندکهزندگهاییتصورمیظرف محدود بنابراینهمههستیانسان،یرا کنند؛

یکمبارزه از را زندگیخود همچنانکه اما برشکلاست، زندگیبرایغلبه با ایمداوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Life against form 
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-شودودرواقعشکلجدیدیمیسازد،بهناچارباشکلجدیدیرودررومیشکلرهامی

کنش مستلزم فرهنگی تولید منطق آفریند. آفرینش ویرانهای استو گری

(nedelmann,1991:142)به تاریخ. در امکانحلوبرطرفکردناینتضادها طورخالصه،

سادگیبخشیازوضعیتانسانبود،چنانچهدرایایرانوجودنداشت.اینتضادبهاسطوره

می جمشید صورتمیپادشاهی اجتماعی کار تقسیم دوران آن در بهبینیم، جامعه و گیرد

انسانمانساز ویژگی با طبقاتمطابق و میها تقسیم تکاملها او دوران در ترینیافتهشود.

ایکهانسانبهمددتعقلبینیم،جامعهساختاردرجامعهایرانباستانبهروایتشاهنامهرامی

امازمانیکهاوراغرورمیوتواناییخوددرکنش گیردفرهایزدیازجمشیدگریساخته،

میدو انسانر کنشاجتماعی در دیگر و بهشود توفیقی نمیها نابرابریوجود چون هاآید،

می موقعیتشروع موقعیتهایمسئلهشوند. دار، مسیر در جامعه که هایشدن»هاییهستند

آن«تاریخی با میاش گیر در شدنها این تنششود، از انباشته خشونتها تضادها، ها،ها،

سرکوتبعیض عینحالساختنبها، در و بالندگیها آبادانیها، آزادیها، و وقتیها هاست.

انساننتواندبهاهداففردیواجتماعیسالموبهحقخودبرسددرعرصهروابطاجتماعی

مسائلیکهبهدچارمسئلهمی تحتشود؛ الشعاعآزارونوعیحیاتوزندگیاجتماعیاورا

شود.ندوشنیادمی«دادودهش»وایتشاهنامهازاینموضوعبهدهد.دررتهدیدقرارمی

گوید:دادبهمعنایآنکههرکسحقشراازراهمشترکی(درتوضیحدادودهشمی9339)

هایکهدرجامعهتعریفشدهبگیردودهشبهمعنایآنکهعدالتنسبیبرقرارباشدوثروت

طورباشند.امااندکهاینکوشیدهمثلفریدونمیبیهودهدردستکسیجمعنشودوشاهانی

آید،کهمتوجهشویمچراپسازبهوجودآمدننظام،نابرابریوآسیببهوجودمیبرایاین

شمرد:تقسیمبایدبهسراغنظریهمارکسرفت.مارکسسهدلیلاساسیرادراینزمینهبرمی

( خصوصی مالکیت اجتماعی، تضاد اجتماعی، کار 9311شارون، هر910: تقریباً .)

تبیینکندکوشدنابرابریشناسیکهمیجامعه عنوانمی«تقسیمکار»هایاجتماعیرا کند.را

ایفزایندهکارهایمتفاوتیگونهآیدیعنیافرادبهوجودمیهنگامیکهنقسیمکاردرجامعهبه

گیردوبرخیایتعلقمیامتیازاتویژههابهبرخیافراددهند،برایبرخیفعالیتراانجاممی

ارزشمندفعالیت میها شمرده فراهممیتر برایشان دیگران کنترل برخیامکان وشوند. شود

زندگیمتمایلمی طول اینامتیازاتدر انباشتفزاینده به همینمسائلباعثافراد شوند.
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جاییکهمسائلیبهگربروزوپیدایشنابرابریومسئلهدرزندگیاجتماعیمی تا وجوددد

هممی در برایافراد میکنشیباهمراهکارینمیآیدکه منافعایجاد در شود؛یابندوتضاد

تضادبهمعنایمبارزهکنشگرانبرسرچیزیارزشمنداست،درجاییکهمبارزههستبعضی

می برخیبازنده و برنده کنشگران دارد وجود تضاد هنگامیکه پیروزشوند. برخیافراد و

میمی میشوند، معموالً آنها دستیابند. اهدافشان به مخالفان از بهتر پیروزیتوانند توانند

هانوبهخودبهآنخودراگسترشدهندومزیتخودرانسبتبهدیگرانافزایشدهندکهبه

توانندشوند،میدهد؛سرانجامکسانیکهبرندهمیامکانگسترشحتیبیشترقدرتشانرامی

اییکنظامنابرابربسازندیعنیساختاریکهدرآنآنهاباالقراردارندوفرهنگومجموعه

می حفظ را آنها نهادها واز آنها گروه نیز و آنها بقای تأمین به نابرابری نظام این کنند.

دراینموقعیتممتازکمکمینسل هنگامیکهتضادبهوجودهایآنها برخیمیکند. آید،

می پیروز میافراد بهتر یکمسئلهشوندو بروز ایننشانه و شوند پیروز مخالفان بر توانند

جامعه در اهدافموجود و سازوکارها از افراد همه اینمرحله در که چرا اجتماعیاست،

منج بهیکآسیباجتماعیویا بایداینمسئلهحلشودویا بنابراینیا ربهراضینیستند.

نابرابری و تضادها این شود. بنیادین وتغییری مردم بین متقابل کنش طبیعی حاصل ها

حیاتوتحول نشاناز بهنهادهاستو ایناحساسهنوز اینمرحله در خواهیآناست،

هایجدیدآسیباجتماعیتبدیلنشدهونشانازبروزاهدافیدرجامعهداردکهنیازمندراه

ر تغییردر نتایجاینتغییراتبهکراتدراهیا از برایدستیابیبههدفاست. هایموجود

قالبجنبش در ایران جریاناتبیتاریخ و اصالحها انقالباتقابلشمار و تشخیصگرایانه

به آناستکهدر نشانه اجتماعی، بهصحنه یکآهنگرفقیر، کاوه، ورود است. بروزکرده

میدهکهمیرویمردمعادینیزبازبو زیرا یابند، بینیمکهتوانندبهطبقهفرازینجامعهراه

شوند.تقسیمبندیطبقهاجتماعیکهخانوادهکاوه،ازآنپسجزءسراندرجهاولکشورمی

گیردنهبرایآناستکههرگروهصورتمی-عنوانیکدورهآرمانیبه–درزمانجمشید

 محبوسشوندبلکه طبقهخود حدیکهدر تا شود، نهاده کارها نظمدر برایآناستکه

اجتماعیبه کار عدالتتقسیم موجبآسایشگروهصورتتخصصیو هایاجتماعیمحور

ایانجمنکردمرد/بدیناندرونپنجهینیزخوردشود.زهرپیشه

مسئلهشد.شودکهتضاددرمنافعموجبایجاددرداستانکفشگروانوشیروانهماستنباطمی
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:فرایندتبدیلتضاددرمنافعبهمسالهاجتماعی3نمایه

آیدکهطبیعتزندگیاجتماعیماچنیناستکهالگوهایاجتماعیروپدیدمینابرابریازآن

بهوجودآوریم،یکیازاینالگوهاساختاجتماعیاست.ساختاراجتماعیتقریباًهمیشهنابرابر

کندیاآنرابهنشاط،پویاییونیست.آنچهاینمسئلهرابهآسیبتبدیلمیاستوازآنگریزی

مبدلمی توسعه همپیشرفتو آناستو با چگونگیبرخورد کنشیبینطبقاتنابرابرسازد،

تواندبهپویایییاآسیبویاحتییکدگرگونیبنیادینمانندانقالبمنجرشود.درروایتمی

شدنوزورازجملهعواملیقدرتمندان،نهادهایاجتماعی،فرهنگ،اجتماعیهایشاهنامهکوشش

یااستکهمی بهآسیبیاجتماعیبدلکندو ایننابرابریکمککندوآنرا استمرار تواندبه

بهبه که است کس هر سود به باشد. اجتماعی پویایی و توسعه برای عاملی ایگونهعنوان

هاییمتفاوتاینکارتوسطافرادجامعهاثربگذارد،اماممکناستبهشیوهآمیزبرادارهموفقیت

انجامشود،باخرد،مانندکیومرثویابازورمانندضحاک.نهادهایمسلطهمبهایننابرابری

هاوقواعدیاستکهمردمباها،ارزشایازعقایدواندیشهکنند.فرهنگنیزمجموعهکمکمی

هاپذیرند،آنچهازاینفرهنگمهماستآناستکهاینشانمیدربرخوردبامحیطگذشتزمان

کنند،بایددیدهایماراتبیینوهدایتمیبایدسودمندباشند،چونبرایماکارکرددارندوکنش

-برآنمیآیندویادربراهاکنارمیگویدومردمبانابرابریهاچهمیاینفرهنگدربرابرنابرابری

وگوبهدنبالفهممشترکند!کنشیوگفتایستندویاباهم

نوعیابهاممعرفت افتدودرصورتبروزچنینوضعیکهشناختیاتفاقمیدراینفضا

کنشیبادیگرانشودبهطوریکهانساندرزندگیاجتماعیوفردیخوددچارآشفتگیدرهم

سرت پریشانیواضطراب، آرامشو چنینعدم برگیرد، در روابطاجتماعیویرا و اپایاو

هایشوند،آگاهیوایدئولوژیدرروایتاشخاصیدرزندگیاجتماعیدچارمسئلهاجتماعیمی

نقشجدیبازیمی چهدرشاهنامهدراغلبمواقعدرچنینکند،چنانشاهنامهدراینراستا

ادنمیتوانستند،کارهایبزرگیبهنفعجامعهخاطرفقدانآگاهیبیشترافرموقعیتاجتماعیبه

نخبگانکاریزماتیکبودندوفضایابهاموبحرانمانععمل انجامدهندومردمچشمبهراه

توانداینفضایابهامرابهنفعهمبستگیافرادشد،آگاهیوایدئولوژیمیاجتماعیمطلوبمی
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داستان در آنچه دهد. مشهودتغییر شاهنامه میهای استنباط و ایناست که است این شود

گوهستندودررسدوحاکمانچطوردربرابرآنپاسخهاچگونهبهگوشحاکمانمینابرابری

تأثیرانقالبفریدونو نهادهایاجتماعیبسیارمهماست. اینمیاننقشنزدیکاندربارویا

به واقع در که سرنوشتفریدون بر ضحاک علیه فرهنگدرعنواکاوه بنیانگذاران از یکی ن

شود،یکیازاینتأثیراتمهمجریاناجتماعیاست،وقتیمردمبرشاهنامهازاونامبردهمی

خالفجریانخرد،ایدئولوژیوآگاهیبهفردیاجریانیاحساستعلقویاوابستگیپیداکنند،

ایگاهظالمدرتاریخموردروایتهایاجتماعیوظلمبهمردموحفظجزمینهبرایبروزآسیب

پذیرندوبهاوتعلقخاطرذهنیپیداشودوبدیهیاستافرادیکهظالمرامیشاهنامهآمادهمی

بایدتحتمی نتیجهزورگوییکنند، اوعملکنندودر هایجاهالنهتأثیرمنافعاووهراساز

امهآگاهیوایدئولوژیوخردهموارههایاجتماعیرافراهمخواهدکرد.درشاهنزمینهآسیب

یعنیستاندهبهدرارتباطیمستقیموازباال )مردموسطحپاییندرجامعهودرپاییناست؛ ها

فقطمی جامعه( قشربندی پیرویمیکفهرم و همانپذیرفتند و شاهنامهکردند در که طور

فردینخبهوباروحیاتیکاریزماتیکمی اینارتباطبینحاکمانومردمراتوانستپیداست،

به مفاهمه یا و کند مربوطایجاد رضایت این موارد اغلب در که آید خردورزی وجود به

شد،کهپادشاهانبودویاباجنگواعتراضوجنبشاجتماعیخواستعمومیمردمحاکممی

دانستند،گرمسئلهنمیاینجنگناشیازتشخیصمردمدربرابرمسئلهاجتماعیبودکهآنرادی

شمردند.دراینجامهماینبودکهچطورآسیبرابهاطالعحاکماننظامبلکهنوعیآسیببرمی

روایتیصورت ارائه یعنی تشخیصمسئله اجتماعیبندیبرسانند، و واقعیتفرهنگی از شده

دادیمنسوباست.بربندیاجتماعیبهجمشیدپیشهایشاهنامه،طبقهمثابهمسئله.درروایتبه

هرگروهرامشخّصکرد.ایناساس،جمشیدمردمرابهچهارگروهتقسیم،وجایگاهواندازه

به گروه چهار بسودیاین )جنگجویان(، نیساریان )روحانیان(، اتوزیان از: عبارتند ترتیب

یاجتماعیبزرگهانوعینهاد)کشاورزان(واهتوخوشی)پیشهوران(.اینطبقاتاجتماعیکهبه

هایاجتماعیبهحاکمانهایاهمانمسئلهدربازتابنابرابریوعمدهجامعهبودند،نقشیعمده

ایننهاد فوقداشتند. اثر کاوه و کاریزماتیکمثلرستم معرفینخبگان در ایداشتند.العادهها

کندودردلاشارهمیهادراثراتبازخوردیبهسهمگرینهاد(ازنقشواسطه9130بودون)
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اینحالتتحلیلاینفرایندمی در دارد شونده نقشتکرا اولینآن  کمککند: ما به تواند

هاو...نهرویخودنظامکنشهایعملکردنظامیعنیافرادجامعه،سندیکاهاواتحادیه9ستانده

دقیقمتقابلباعناصرگوناگونشاثرمی بگوییمنظامنهتغییریدرترگذارندونهبرمحیطش؛

می میمحیطایجاد پسزده یا بنابراینمسئله محیط. روابطشبا در نه نادیدهکندو یا شودو

توانگفتگفتمانغالبجامعهناشیازروزمرگیوعادتانگاشتهخواهدشد.بهبیاندیگرمی

-دانندواینمسئلهمیزممیگیرندکهخودرافاقداختیارالشودوافراددرجریانیقرارمیمی

-هایتاریخیشاهنامهاستنباطمیهایاجتماعیرافراهمکند.ازروایتتواندزمینهبروزآسیب

شانانسانِشناسیوجایگاههاییهستندکهازنظرهستیشودکهورودیساختارجامعهانسان

وفهیمبودنانسانبهایخالقیتوکنشگریصاحبفکروخالقیتهستندودرچنینجامعه

روزمرگیتبدیلمیعادت تبدیلآنزدگیو مسائلاجتماعیو برایبروز زمینه و بهشود ها

می مکانیسماثراتآسیبآماده به مجهز استکه ازفرایندهاییتشکیلشده دومیننوع شود.

ستاندهبازخوردی از منحصراً که وابستگیاند )یا کنشمتقابل نظام سوی به عملها متقابل(

محیطمی غیرمستقیمیدر یا هیچدگرگونیمستقیم فرایندها، ایننوع عبارتدیگر، به کنند.

نمی تجمعیمیایجاد اینحالتبودونآنرا در مطالبهکند. بهعبارتدیگر گریدروننامد.

ایتیعمومیرغمنارضشودوآنمسائلعلیبهتغییردرپاسخبهمسائلاجتماعینمیجامعهمنتج

شود،مانند،چونگفتمانیدرجامعهودرنتیجهمعناییمشترکبینافرادتشکیلنمیباقیمی

گیرد.باالخرهسومیننوع،شاملصورتنمادیندرجامعهشکلمیهاییبهولیحرکاتوکنش

نامیدهفرایندهاییاستکهدارایاثراتبازخوردیبررویمحیطهستند.بودونآنرادگرگونی

مسائل راستایحل در را ساختار نتوانند مسائل فرایند این استاگردر معتقد بودون است.

تبدیلبهیکآسیباجتماعیمی ترمیمنکنند، را شوندکهاجتماعیبهچالشبکشندوخود

هایوابستگیمتقابلاهمیتاساسیتوانندباعثدگرگونیویاحتیانقالبشوند.ایننظاممی

 جامعهدر حاصلتحلیل اثرات عموماً آنها دارند. اهدافشناختی در که اثراتی )یعنی شده

صورت به که هستند منظورنشده( میکارگزاران ظاهر گوناگون اینهای از برخی شوند.

کنندوبرخیدیگرکنند.برخیدیگرآنهاراواژگونمیهااهدافکارگزارانراتشدیدمیساخت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گهرآنرابهاستکهنیک exitsبردوترجمهکارمیاجتماعیبهاینعبارترابودوندرکتابمنطقکنش 9

 هاترجمهکردهاستستانده
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کهازتضادمنافعایدیگربدونآناندولیاثراتتدریجینامطلوبیدارند.پارهبااهدافمنطبق

شوندوبرخیهمغیرمستقیمنتایجمثبتیبهمایهگرفتهباشندبهحالتجمعیپرتنشمنتهیمی

توانستنددستآورند،نمیخواستندمستقیماًآنهارابهآورندکهاگرکارگزاراناجتماعیمیبارمی

ب دگرگونیو باعث نیز برخی میاالخره کلی اجتماعی بههای که نوآوریشوند هایصورت

می نمود وجمعی دیوان علیه کیومرث جنگ ضحاک، علیه قیام در کاوه نقش در یابند.

البتهجنبشهایدیگرمیداستان مشاهدهکرد. کامالً هایمردمیدراینراستاتواناینمدلرا

جنبش است، جنبشهایممکن بیفتد. اتفاق خاصنیز و عام عام اجتماعی 9های
تا  قادرند

گروه اجتماعی، مسائل اجتماعیگرداگرد مسائل پیرامون و کنند جمع را متفاوتی های

همنقطه را مشترکی بهنظرات و کرده استفهمی ممکن بنابراین کنند. دنبال صورتجمعی

بپیگروه جنبش این به متفاوتی قشرهای و بلومرها ادامه در البته از-وندند، نقل به

نیزوجوددارد،یعنیبهجای2هایخاصکندکهامکانایجادجنبشاشارهمی-(9312تنهایی)

ضدیتوجودداشتهباشدوفرجاماینضدیتممکناستدرگیریباشد.نواییگروههم ها،

لیدرنوعخاص،دیالکتیکعموماًتواندبهدیالکتیکیتکمیلیمنجرشودوتقابلدرنوععاممی

در«گریگفتمانمطالبه.»قطبیاستوممکناستبهتغییروتحولکالنوبزرگیبیانجامد

اجتماعیدرایرانیوهمزادبافرایندتوسعههایشاهنامهبرآمدهازتحولطبیعیجامعهروایت

هاست.براساسپارادایمبلومریبهایبهروایتشاهنامتاریخاجتماعیایراندردوراناسطوره

گراییدیالکتیکی،چنینسندیکالیسمتفسیریودیالکتیکمثبتودردستگاهنظریطبیعتشیوه

جمعیروزمرهساختهشدهوبدوندخالتایوتجربهتردیدبراساستفسیرجامعهمطالباتی،بی

توسعه از برخاسته خارجی یا بومی عامل هیچ خرد و درک استی مردم هرروزه جمعی

تواندباتغییراتجدیپسازآنکهاینرابطهشکلگرفت،مسئلهاجتماعیمی  9317)تنهایی:

هایامردمباهایمتقابلمیانستاندهدرجامعهحلشودویادرصورتعدممفاهمهدرکنش

مت بیانجامدو جامعه تناقضدر قابلبودنشانحاکمانتوسطنیروهایمیانجیممکناستبه

تواندتحملکندوهستیهرکدامایازتناقضباشدبهاینمعنیکهیکیدیگریرانمینشانه

تواندبهجنبشبهمعنایادرگروینابودیدیگریاست.ظهوروبروزفردیتشهروندی،می

لنشدنبینجامد،وسرانجام،واما،درصورتتحم«گریاجتماعیجنبشمطالبه»آراممدنییا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 General  
2 Special  
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هاییسازیوگسترشآسیبدراشکالنادیدهشدن،خاموشیگرفتنیاسرکوبشدن،بهزمینه

اعتمادوامنیتاجتماعی»چونکاهش امیدبهزندگی»و« وبهتخریب« «خودملی»منجرشده

-ایایرانبهروایتشاهنامهمیهایبسیاریازآنرادرتاریخاسطورهجامعهبیانجامدکهنمونه

ای،بهفراگردتاریخیدرهرجامعهتواندید.درداستانضحاک،درروایتفریدونو....چنین

اعتمادیتاریخی،وگاهبههاییچونخودکشی،جرم،افسردگیاجتماعی،ناامیدیوبیآسیب

جنبش به مثبت، نگاهی با یادداشتشورشو از )برگرفته برد. خواهد راه انقالبی، هایهای

تواندرداستانضحاک(نمونهاینمطلبرامی9:9317ییدرکانالتلگرامیفرودبهزمینتنها

استبهتصوراینکهبااینتصدیق«تأییدمردمی»مشاهدهکرد؛آنجاکهضحاکدرصددکسب

ازاینجاستکهکاوهسربرمیظاهریگناهانششستهمی آورد.دراینجاحتیتأییدیکشود.

-کندوضحاککوتاهمییتچونکاوهبرایاومهماست.کاوهبهاوپرخاشمیاهمکاسبکم

ازاینکوتاهآمدنسرزنشمی گویدکهمرعوبحقانیتشدهکنندواومیآید،درباریاناورا

ایناستکهستم درباریانناشیاز جوابضحاکبه رااست، نیرویسهمگینخود دیدگی،

 آورد.داردکهسرانجامسربرمی


.مدلتبیینمفاهیمدرشکلگیریمسالهاجتماعیتاآسیباجتماعیدرتاریخاستورهایایرانبه2نمایه

روایتشاهنامهدرتبیینپویاییاجتماعی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Down to earth 



 

 

 

 

 

 3011بهاروتابستان،اول،شماره31شناسیهنروادبیات،دورهجامعه 

  

 

221 

 منابع 
9. ( رسول ربانی، و حسین »9331آقاحسینی، داستان( درنخستین اجتماعی مسائل بر هایتحلیلی

«شاهنامه ، شهیدباهنرکرماننشریهدانشکده انسانیدانشگاه دورجدید،شادبیاتوعلوم ،99،

22-9صص

هایفردیواجتماعیازدیدگاهتحلیلوبررسیآسیب(»9339) آقاحسینی،حسینوربانی،رسول .2

«بزرگانادبفارسی شیراز، اجتماعیوانسانیدانشگاه شمارهمجلهعلوم بیستوپنجم، دوره ،

 31-97سوم،پاییز،صص

حسین) .3 9310ابوالحسنتنهایی، مدرنیتةبازشناسیتحلیلینظریه( شناسی: جامعه در هایمدرن

.چاپاول،تهران:انتشاراتبهمنبرنا.اخیر

ایدرباب:مطالعه"مبانی،اصولومفاهیم"شناسینظریجامعه(9312ابوالحسنتنهایی،حسین) .0

چهارم،تهران:بهمنبرنا..چاپشناختیجامعهشناسیمعرفتعلمجامعه

.چاپدوم.تهران:شناسینظریهشناسیمعرفتومعرفتجامعه(9310ابوالحسنتنهایی،حسین) .9

نشربهمنبرنا.

حسین) .1 9319ابوالحسنتنهایی، مدرنیتةبازشناسیتحلیلینظریه( شناسی: جامعه در هایمدرن

.چاپاول،تهران:انتشاراتعلم.درگذار

،تهران:بهمنبرنا.شناسیدینیدرشرقباستانجامعه(9311حسنتنهایی،حسین)ابوال .7

 ،تهران:بهمنبرنا.شناسیپیشقراولدرغربجدیدجامعه(9333ابوالحسنتنهایی،حسین) .3

،انتشارات99(مقدمه،ترجمهمحمدپروینگنابادی،چ9313ابنخلدون،عبدالرحمنبنخلدون) .1

 هران،علمیوفرهنگی،ت

91. ( علی محمد ندوشن، 9339اسالمی و( حافظ مولوی، )فردوسی، ایران سخنگویوجدان چهار

 چاپدوم،تهران،نشرقطره.سعدی(،

 ،تهران:انتشاراتامیرکبیر.ایرانوجهانازنگاهشاهنامه(9339اسالمیندوشن،محمدعلی) .99

 ن:امیرکبیر.،تهراهاداستانداستان(9339اسالمیندوشن،محمدعلی) .92

 ،تهران:شرکتسهامیانتشار.رستمواسفندیاردرشاهنامه(9337اسالمیندوشن،محمدعلی) .93

محمدعلی) .90 9337اسالمیندوشن، شرکتسهامیزندگیومرگپهلواناندرشاهنامه( تهران، ،

 انتشار.
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