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شناختي مسائل اجتماعي در تاریخ ایران به روایت شاهنامه و  جامعه ترین هدف نگارنده تبيين  بنيادی

های جدید  شناخت درک تفسيری انسان در موقعيت دیالکتيکي خود و جامعه و شيوه خلق موقعيت

معه چگونه به فرصتي برای پویایي رشد یا آسيب اجتماعي تبدیل های زندگي در جا است، اینکه چالش

گرایانه یا به قول بلومر  شود. برای یافتن پاسخ و مطالعه زندگي گروهي و رفتار بشری رویکردی واقع مي

ای موردنظر فردوسي در  بکار بستيم چون دستيابي به معنا و تفسير ذهني جامعه اسطوره« فرود به زمين»

پذیر است، بدین ترتيب پس از بررسي متن  مفهوم آسيب و مسئله اجتماعي به این روش امکانشاهنامه از 

 کدبندی اقدام به این کار و های هایي که در این زمينه موجود است بر اساس تکنيک شاهنامه و شرح

اره به دریافتيم که در روایت فردوسي از شاهنامه همو ها کدبندی بندی مفاهيم نمودیم، بر اساس مقوله

گيری جوامع  های زندگي توجه شده و همين مسئله سبب شکل فرایند دیالکتيکي انسان در حل چالش

اند، در شاهنامه زمان، خرد،   گردیده است و ساختارهایي که از درون خود موجب نابرابری و تضاد شده

و هرگاه مجموعه عوامل دین، ایدئولوژی و تعامالت اجتماعي در برخورد با مسائل بسيار تأثيرگذار است 

گری در جامعه بوده مسائل اجتماعي تبدیل به رهيافتي برای رسيدن به  موجب تسهيل گفتمان و مطالبه

های اجتماعي گردیده است این تقابل  جامعه پویا و در غير این صورت موجب تعارض، شکست و آسيب
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 مقدمه و بیان مسئله 
های اجتماعي مختلف سخن گفته شده است. حوادث این اثر حماسي  در شاهنامه به پدیده

ان از دیرباز به تجزیه و تحليل شناس واقع در بستری از واقعيات در جریان است. جامعه به

شناسان شناخت مسائل  اند یکي از موضوعات موردعالقه جامعه  های اجتماعي پرداخته پدیده

آیند، آیا به حال جامعه مفيدند یا نه؟ چگونه حل  اجتماعي است، اینکه چگونه به وجود مي

معيني از تاریخشان بر شناسي این است که جوامع را در برهه  شوند و ... کار اصلي جامعه مي

دهند ها را در آن لحظه شکل ميحسب ساختارهای مشخص و فرایندهایي که خصلت آن

ای  (. از نظر ميد، فرایند تکامل اجتماعي مستلزم برقراری رابطه23: 1388بررسي کند )کيویستو، 

نه و علم این گيری فزاینده بشر از هوش فکورا دوطرفه بيت افراد و محيطشان است، بنابراین بهره

 :blumerآورد که کنترل بيشتری بر کل این فرایند اعمال نمایند ) امکان را برای بشر فراهم مي

(. بنابراین از انجا که فرهنگ فقط در بستر اجتماعي به وجود مياید و جامعه بدون فرهنگ 2004

الی یکي  و از البه شناختي مسائل اجتماعي در بستر جامعه باستان ایران معناست، تحليل جامعه بي

های شاهنامه اغلب به  نماید. اگرچه داستان از شاهکارهای روایت تاریخ ایران ضروری مي

صورت افسانه و اسطوره بيان شده است، اما مبنای آن بر ساخت فرهنگي هویت انسان و جامعه 

ری های نظ ایراني و آداب و رسوم سرزمين کهن ایران است که به طرز حيرت آوری با مدل

(. 50-51: 1389عصر جدید در عرصه علوم اجتماعي جدید سازگار است )بذرافکن و روحاني، 

ای جز بررسي  کند، ما نيز چاره ای متفاوت درک مي از آنجا که هر نسلي گذشته را به شيوه

گذشته از دیدگاه حال نداریم. به اعتقاد گروهي از پژوهشگران، نسل امروز نيازی به بازگشت به 

های متفکران گذشته و بازخواني آنها ندارد، زیرا در بهترین صورت، این افکار تنها  هاندیش

اهميت تاریخي دارند و در مقابل مسائل امروزی، بسيار فراتر از افکار گذشتگان و متفاوت از 

 ورزی امروزی، غالباً آرای پيشينيان را به باشد. در پاسخ به این گروه باید گفت که اندیشه آنها مي

نماید، بنابراین کمترین سود بررسي  های جدید بازتوليد مي ها و مفهوم طور ناقص و یا با عبارت

های  کاری است و اگر این کار از دیدگاه های پيشينيان، پيشگيری از دوباره و بازخواني اندیشه

بلومر  متفاوت، انجام گيرد، بر فهم هرروزه و درک ما از جامعه اثرگذار است، بنا بر شرح ميد،
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، به 1های اجتماعي ها و معاني برخاسته از واقعيت اجتماعي، یا درخواستکند که نگرش تأکيد مي

ها، کند تا نقشصورت سازمان من اجتماعي، در برابر من قرار گرفته، و من دربرابر، کوشش مي

بيني  پيش پذیر و قابل های من اجتماعي را با کمکي از بخش خاطره، فهم ها و درخواستنگرش

از پيش در ذهن دارد، بتواند پاسخ و  2کند تا فرد با فهمي که از نظم جامعه کند. خاطره کمک مي

بيني کند. بنابراین در این فرایند دیالکتيکي، نقشه  عواقب اجتماعي انجام هر کنشي را از قبل پيش

تماعي، در اجتماعي هر کنشي، پيش از اجرا، در هنگام اجرا و پس از اجرای کنش یا نقش اج

(. چنين کنشي برخاسته از فرایندی 534: 1391منظر کنشگر روشن و هویداست )تنهایي، 

شود. کنشي تازه در  تفسيری است که کنشگر با رویکردی دیالکتيکي موفق به برسازی کنش مي

زمان حال، حتي اگر این کنش صدها بار هم پيش از این رخ داده باشد، اما در این زمان خاص، 

کند،  نشگر خاص، با تحليل دیالکتيکي در خود خویشتن، آن را بازتوليد و دوباره اجرا مياین ک

ظاهر هم تکرار گذشته باشد،  کند. این کنش حتي اگر به آن را با یک برسازی تازه دوباره اجرا مي

از ای تازه از دیالکتيک انسان و جامعه است که بر تفسير انسان  اما با این حال باز هم برساخته

ای دیگر ممکن است دوباره اتفاق بيفتد و واقعيت  موقعيت تازه تکيه دارد و هر زمان و لحظه

اجتماعي را بازتوليد کند اما هر زماني با تفسيری تازه از موقعيت و در دیالکتيکي تازه از انسان و 

 (.535: 1391جامعه )تنهایي، 

ۀ آمال و آرزوهای انسان ایراني در دهند شاید هيچ اثری به شگرفي شاهنامۀ فردوسي بازتاب

های اجتماعي  ( از واقعيت1966مسير پرفراز و فرود تاریخ و هستي نباشد. برگر و لوکمن )

گویند که واقعيت اینجایي و اکنوني زندگي کنشگران را در عنوان واقعيتي سرسخت سخن مي به

(. بر این بنيان در 109: 1375، دهد )برگر و لوکمن گام نشان مي به زماني تاریخي و فرایندی گام

های حماسي مندرج در ای و آرایهگردد تا با پيوند ميان پندارهای اسطوره این رساله تالش مي

شاهنامه، تجلي و به سطح آمدن استمرارگونۀ برخي رسوبات هویتي شاهنامه را در اکنونيت 

تماعي در شاهنامه، مورد نگرش ایرانيان به عرصۀ اجتماعي با محور قراردادن عنصر مسائل اج

شناختي مسائل  ترین هدف نگارنده تبيين جامعه پردازش و خوانشي نو قرار گيرد. بنيادی

اجتماعي در تاریخ ایران در بستر روایت شاهنامه است، شناخت درک تفسيری انسان در موقعيت 
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های  پژوهش های جدید در این فرایند، گرچه در دیالکتيکي خود و جامعه و شيوه خلق موقعيت

گيرد اما در  رونده و در خالل پژوهش شکل مي کيفي سؤاالت و محورها در فرایندی پيش

 عنوان اهداف جزئي پذیرفته شده است: مطالعات مقدماتي سؤاالت ذیل به

عنوان یک  دهد و به چگونه مسئله اجتماعي در جامعه ایران باستان، به روایت شاهنامه رخ مي -

 شود؟ مشکل شناخته مي

چرا برخي مسائل اجتماعي در جامعه ایران باستان به روایت شاهنامه از اولویت بيشتری  -

 شوند؟  برخوردار مي

شده در شاهنامه چگونه بر تقویت و یا زوال مسائل  عرصه گفتمان عمومي و اجتماعي نقل -

 اجتماعي مؤثر است؟

 مطالعه پیشینه

به منزله متني در خور تحليل، فراوان  های انجام شده بر روی شاهنامه فردوسي گستره تحقيق

های  های ادبي گرفته تا پژوهش شناختي و بررسي های مختلف از زیبایي است. این آثار در زمينه

فلسفي، تطبيقي و حتي تحليل اشعار فردوسي به کمک شبکه عصبي هوش مصنوعي را در بر 

عفر یاحقي و فهيمه حاجي از محمدج« تلخند فلسفي شاهنامه(. »19: 1396گيرد )بذرافکن،  مي

اثر بهناز پيامي و آثار بسيار دیگر « بررسي آداب پيوند زناشویي و امور خانواده در شاهنامه»پور، 

اند و پژوهشگران خارجي نيز در این خصوص   با موضوعات تحوالت اقتصادی و ... از آن جمله

(، التونگای 2009های اميلي ) شتهتوان نو ها را مي هایي از این پژوهش اند، نمونه فراوان نگاشته

مبنای تبييني صحيح ندارند و بيشتر در مقاالت  ( و ... نام برد، اما بيشتر2006(، رای )2006)

های اجتماعي به تحليل و  اند، برای اینکه بتوان در مورد پدیده  حوزه توصيف موضوع باقيمانده

هدات کافي پرداخت و سپس در بایست به توصيف و تحصيل مشا تبييني دقيق دست یابيم مي

قالب مفاهيم و مقوالت در چارچوبي نظری تبيين کرد که بيشتر مقاالت این نقص را داشت، 

چنيني دارای پيشينۀ  انباشتگي مقاالت در حوزه ازدواج، جنگ، پهلوانان، عشق و مفاهيمي این

مکتبي و مکتبي بسيار شناختي به صورت فرا بسيار انبوهي است اما در باره مفاهيم کليدی جامعه

اند   اند نتوانسته کم کار شده ضمن اینکه نویسندگان رشته ادبيات فارسي که صاحب بيشتر مقاالت

ها و مسائل اجتماعي و مبنای نظری آن هيچ  به تحليل اجتماعي دقيقي دست یابند. درباره آسيب

 اند.   زده مقاله درخوری یافت نشد و اکثراً به تعریف مبهمي از این مفاهيم دست
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 مبانی نظری 
توان در  سادگي نمي ای است که به های اجتماعي خود مسئله تعریف مسئله اجتماعي و آسيب

توان گفت  چند جمله خالصه کرد. با این حال در یک برداشت کلي از مفهوم مسئله اجتماعي مي

های  ثر محروميتناپذیر در جامعه، قرباني شدن مردم بر ا های ناخواسته و اجتناب که آشفتگي

درمان درمان نشده، اعمال خشونتي که از  های قابل تحميلي از سوی نهادهای اجتماعي، بيماری

نظر اجتماعي نارواست و ... برداشت عامي از مسائل اجتماعي است که چندان از مفهوم تکنيکي 

(. 1394يری، به نقل از حيدری و نص 1385برند، دور نيست )مرتن،  شناسان به کار مي که جامعه

ای  ( آسيب اجتماعي وضعيت اظهارشده1392) 2و مارتين واینبرگ 1طبق تعریف ارل رابينگتن

های شمار مهمي از مردم مغایرت دارد و معتقدند باید برای تغيير آن وضعيت  است که با ارزش

نده ده . نشان1داند:  ( نيز مسئله اجتماعي را واجد چند ویژگي مي1383) 3اقدام کرد. لوزیک

بيني وجود  . هميشه در تصور آن یک مقدار خوش3. دشوار و جدی بودن، 2چيزی اشتباه است، 

. این اعتقاد وجود داشته باشد که باید تغيير کند و 4شود آن وضعيت را تغيير داد و  دارد که مي

ند، کن ای، تحقيق را از یک نظریه شروع نمي در روش کيفي و نظریه زمينهتغيير آن منطقي است. 

شود تا آنچه متناسب و  شود و فرصت داده مي بلکه تحقيق از یک حوزه مطالعاتي شروع مي

. این پژوهش نيز، که در رویکرد (22: 1385)استراوس، مربوط بدان است، خود را نشان دهد 

کيفي انجام شده، برای ایجاد حساسيت نظری مفهومي برای کمک به بازبودن ذهن محقق به 

های اجتماعي پرداخته است،  های حوزه آسيب های مورد پژوهش، به مرور نظریه مسائل و مقوله

های مارکس، بودون، وبر، ميد و بلومر برای تبيين مفهوم مسئله و  این مطالعه در آغاز از دیدگاه

 فرایند تبدیل آن به آسيب اجتماعي استفاده نمود.

 شناسی  روش
است که دنيای « فرود به زمين»گرایانه یا  ی واقعدر مطالعه زندگي گروهي و رفتار بشری رویکرد

تجربي این رویکرد، دنيای طبيعي چنين زندگي و رفتار گروهي است )بلومر به نقل از تنهایي، 

ای موردنظر فردوسي در شاهنامه از  (. دستيابي به معنا و تفسير ذهني جامعه اسطوره549: 1391
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پذیر است. همچنين نظریه  رویکرد کيفي امکان مفهوم آسيب و مسئله اجتماعي با استفاده از

ای به منزله راهبرد اجرای این پژوهش استفاده شد. تفسيرگرایي همان چيزی را مطمح نظر  زمينه

معناها و تفسيرها و -گيرند  گرایي انتقادی آن را نادیده مي دهد که پوزیتيویسم و عقل قرار مي

ها جهت  کنند و به رفتار آن نه خود دنبال ميها و مقاصدی که مردم در زندگي روزا انگيزش

داند. از منظر تفسيرگرایي، دنيای  و آن را کانون اصلي نظریه و پژوهش اجتماعي مي -دهد مي

شود. از این رو،  اجتماعي، دنيایي است که توسط اعضای خود از درون تجربه و تفسير مي

ی دروني را کشف و وصف کند نه وظيفه دانشمند اجتماعي تفسيرگراست که همين اعضا، اعضا

 (.153: 2000اینکه دیدگاهي بيروني را به آن تحميل کند )بليکي، 

 ها یافته
 ( مفاهیم و مقوالت مستخرج از شاهنامه درباره فرایند تبدیل مسئله به آسیب اجتماعی1جدول )

 نمونه ابیات مفاهیم مقوله

شناسي انسان در  هستي

 شاهنامه
 سئول و کنشگرانسان خالق، فکور و م

چنين داد پاسخ که دانش گزین / چو 

 خواهي ز پروردگار آفرین

 نوا با ساخت جامعه کنش نمادی، هم نيازها و اهداف در جامعه

کيومرث شد بر جهان کدخدای / 

نخستين به کوه اندرون ساخت جای / 

سر بخت و تختش برآمد به کوه / 

 پلنگينه پوشيد خود با گروه

عي بندی اجتما تقسيم

 کار( )تقسيم

در کنش پيوسته ممکن است ابتکار و 

تازگي رخ دهد )شروع تحوالت 

 اجتماعي(

ازین هر یکي را یکي پایگاه / سزاوار 

بگزید و بنمود راه / که تا هرکس اندازه 

 خویش را / ببيند و داند کم و بيش را

پيدایش نابرابری و تضاد 

 تمایالت انساني

گذر خود کنش پيوسته در فرایند رشد و 

تواند گسيخته یا متروک شود یا تغيير مي

 شکل یابد.

 قتل ایرج توسط برادران در شاهنامه

 زمينه اجتماعي

بلومر بنا یا بستر اجتماعي را واقعيتي 

عنوان  تواند به کند که مي مسلم فرض مي

های مختلف  چارچوبي که در موقعيت

های نمادی را در  روابطي متفاوت از کنش

 کند.خود تعریف 

سراسر زمانه بدو گشت باز / برآمد 

براین روزگار دراز / نهان گشت آیين 

 فرزانگان / پراکنده شد کام دیوانگان
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 ( مفاهیم و مقوالت مستخرج از شاهنامه درباره فرایند تبدیل مسئله به آسیب اجتماعی1دول )ادامه ج

 نمونه ابیات مفاهیم مقوله

 پویایي اجتماعي
ستيابي به معنای مشترک نوایي ناب و د هم

 ها و جامعهدر فرایند دیالکتيکي انسان

چو بشناخت آهنگری پيشه کرد / از 

آهنگری اره و تيشه کرد / چو این کرده 

ها  شد چارۀ آب ساخت / ز دریای

 رودها را بتاخت

 تشخيص مسئله

در شرایط عمومي و معمولي افراد ممکن 

 است به تعابيری متفاوت دست یابند.

 

حاک شد بر جهان شهریار / برو چو ض

ساليان انجمن شد هزار / نهان گشت 

کردار فرزانگان / پراکنده شد کام 

دیوانگان / هنر خوار شد جادویي 

 ارجمند / نهان راستي، آشکارا گزند

 زمان و مکان

واقعيت روزمره تنها در زمان و مکان 

شود،  واقعي زندگاني آدمي فهميده مي

مرحله در حال تغيير واقعيتي که مرحله به 

 و دگرگوني است.

بيا تا جهان را به بد نسپریم / به کوشش 

همه دست نيکي بریم / نباشد همي 

نيک و بد پایدار / همان به که نيکي بود 

 یادگار ...

کنشگران 

 اجتماعي

 فرادست

ست  تخت شاهيچو بر دین کند شهریار آفرین / برادر شود شهریاری و دین / نه بي

جای / دو دیبا است یک در دگر بافته /  دین بود شهریاری به پای / نه بيدیني به 

 برآورده پيش خرد تافته

 اگرهفت کشور به شاهي تو راست / چرا رنج و سختي همه بهر ماست؟ فرودست

 ایدئولوژی، داد و خرد

چنان بر دل هر کسي دوست بود / نماز شب و روزه آیين اوست / همه راه نيکي 

 شاه / همه راستي خواستي پایگاه نمودی به

خرد افسر شهریاران بود / خرد زیور نامداران بود / خرد زنده جاوداني شناس / خرد 

 مایه زندگاني شناس

 دین
روان اندر آرم هراس / زمن بگسلد فره  به یزدان شوم یک زمان ناسپاس / به روشن

 ایزدی / گر آیم به کژی و راه بدی

گيری اعتراض و  شکل 

 گری طالبهم

ممکن است نهادهای جدید الگوها و 

تعاریف مشترکي که قبالً موجود نبوده 

های الزم  است را فراهم نمایند ولي پاسخ

فرهنگي را تدوین نکنند و پریشاني 

 اجتماعي فراهم شود.

تو مر دیو را مردم بد شناس / کسي کو 

ندارد ز یزدان سپاس / هران گشت کاو 

شِمُر مشمرش از ره مردمي / ز دیوان 

 آدمي
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 ( مفاهیم و مقوالت مستخرج از شاهنامه درباره فرایند تبدیل مسئله به آسیب اجتماعی1دول )ادامه ج

 نمونه ابیات مفاهیم مقوله

 شبکه ارتباطات اجتماعي
پذیر  معاني و تعاریف مشترک در عين حاکم بودن ممکن است برخورد را امکان

 نمایند.

 نمادها
العمل که قائم به ذات نشانه یک دستور

 نيست.

باکي یا چرم  تبدیل کاوه به نماد بي

 آهنگری به نماد ایستادگي در برابر ظلم

 مواجهه با آسيب

افراد ممکن است تعاریف مشترک را رها 

های گوناگون رفتاری  کرده و سوگيری

 نشان دهند.

همان کاوه آن بر سر نيزه کرد / همان 

و گه زبازار برخاست گرد / کسي ک

هوای فریدون کند / سر از بند ضحاک 

 بيرون کند.

 شناسی انسان در شاهنامه  هستی
در شاهنامه، آدمي تنها موجودی است که »انسان در شاهکار ادبي فردوسي مقامي بس واال دارد 

اش از  های خداوند عالم که دارای روح آسماني و نيروی اراده و خرد بوده، رتبه از ميان آفریده

« عنوان نخستين فطرت و پسين شمار یاد شده است سپهر بلندتر است و از او بهطبيعت و 

 (.41: 1368)رزمجو، 

 نخستین فطرت پسین شمار / تویی خویشتن را به بازی مدار

بلومر نيز معتقد است که انسان موجودی است که با ساخت طبيعي مشخصي که وجه مميزه آدمي 

تواند به تشکيل خود موفق شده و به جای واکنش و  ت، ميدر برابر دیگر حيوانات و موجودات اس

: 1391ها و یا عوامل دروني یا بيروني، در برابر آنها کنش سازی کند )تنهایي،  یا پاسخ به انگيزه

وی انساني »(. نمونه انسان آرماني یا همان انسان کامل در شاهنامه فردوسي چنين است 539

محبت و صفاست و آثار پرهيزکاری و آزرم و فروتني بر  مهذب، متفکر، فعال که قلبش سرچشمه

رسد. او با  های زندگي او هماهنگي و اعتدال به چشم مياش نمودار است. در همه جنبه چهره

های فردی و اجتماعي، همواره مجری قوانين و  احساس وظایف انساني و درک مسئوليت

دارد و مطمئن است که در سازمان منظم  های الهي است، به فرجام نيک و بد اعتقاد راسخ فرمان

(. بنابراین 45: 1369فرماست )رنجبر،  ناپذیر در همه چيز حکم آفرینش که حسابي دقيق و تخلف

گيرد ولي متعين و مجبور کند و از آن تأثير ميانسان گرچه در ساخت اجتماعي، زندگي و کنش مي
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اجتناب ساخت اجتماعي سرسخت، و یا  ابلتواند در برابر تعين و جبر غيرقدر آن نيست، او مي

ها از عوامل بيروني و دروني و یا رجوع به خویشتن خویش و اشاره معاني به خویش و تفسير آن

جبر ساختاری رها شده و نه مجبور به واکنش تحت تعين عوامل، بلکه در برابر همه عوامل پاسخ 

 (.539: 1391، یا کنشي آگاهانه، مسئوالنه و یا نمادی بسازد )تنهایي

 در جامعهنیازها و اهداف 
ها بر اساس نظم خاصي شکل  پيدایش اولين حکومت و زندگي اجتماعي که در آن روابط انسان

شود. کيومرث مانند بسياری دیگر از شاهان شاهنامه، مردی  گيرد، با داستان کيومرث آغاز مي مي

برد مسائل اجتماعي و اقتصادی و است نيرومند، دادگر و آموزگار که کار او پيشرفت و پيش

(. نظام 6: 1374اهلل،  بخشيدن به کار و نوآوری است )فضل فرهنگي سازمان دادن و سامان

اجتماعي موجود در شاهنامه نظامي پيچيده شامل نهادهای صنعتگری، کشاورزی و دامداری 

خوبي  ن بود، بههای اقتصادی بوميان ایران، که حاصل تمدني یکجانشي است؛ زیرا سنت فعاليت

رو نيز بنا بر  های کوچهای نهادی صنعتگری و کشاورزی را تجربه کند. آریان توانسته بود راه

توانستند همراه بوميان یکجانشين همياری یکجانشيني، قومي دامدار بودند و مي ویژگي نيمه

متقابل و  ای را در جهت برقراری عشق عام و اتحاد انسان و طبيعت که شامل رابطهآگاهانه

کنندۀ مجموعه اجتماعي  شود و نشانه بالندگي و هماهنگمنطقي انسان، گياه، جماد و طبيعت مي

، با اندکي دخل و تصرف(. طليعه این زندگي 164: 1390است، به وجود آورند )تنهایي، 

شدن طبيعت  جمعي، در برج حمل است و این زمان آغاز زنده اجتماعي و این بهار زندگي دسته

 شادابي است:و 

چو آمد به برج حمل آفتاب / جهان گشت با فر و آیين و تاب / کيومرث شد بر جهان 

کدخدای / نخستين به کوه اندرون ساخت جای / سر بخت و تختش برآمد به کوه / پلنگينه 

 پوشيد خود با گروه / ازو اندر آمد همي پرورش / که پوشيدني نو بد و نو خورش 

رسد: نخست اینکه چرا نخستين به کوه اندرون ساخت  سش به ذهن ميدر این ابيات چند پر

نشيني اصل و گاهواره تمدن است؛ بنابراین، موضوع را  جای؟ ابن خلدون معتقد است که بادیه

گزینيِ اوليه را  (. اما این کوه229: 1توان سرآغاز تمدن بشری دانست )مقدمه ابن خلدون، ج مي

مرتبط دانست، زیرا یکي از مسائل مهم زندگي اجتماعي، مبحث توان با موضوع امنيت نيز  مي
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امنيت است. بشر برای ادامه حيات، نيازمند آرامش و مسکن و مأوای آرامي است که در آنجا 

تواند در پناه غارها، پيش از ساختن مسکن، این  زندگي کند و کوه در آغاز این زندگي جمعي مي

نشيني و زندگي روستایي را به دنبال دارد،  يني که طبيعتاً بادیهنش نياز را تأمين کند. اما این کوه

خود آغاز یک زندگي اجتماعي و سرآغازی برای زندگي شهرنشيني است و این همان موضوعي 

 (.107کند )همان:  است که او در مبحث علم عمران با عنوان جامعه بدوی و حضری مطرح مي

تواند دو موضوع را به ذهن متبادر کند، یکي  يپرسش دیگر، پوشيدن پلنگينه است و این م

اینکه این پوشش از زندگي سادۀ اوليه حکایت دارد و همساني لباس مردم و پادشاه را نيز 

کند، زیرا لباس دیگری به جز آن نيست که آنان را از یکدیگر متمایز کند. دیگر  مشخص مي

آنان نيز استفاده شود. زیرا همان گونه که عنوان زرهي برای حفظ جان  تواند به اینکه این لباس مي

 (. 229گوید، امنيت، الزمه زندگي اجتماعي است )همان:  ابن خلدون مي

همي تافت زو فر شاهنشهي/چو ماه دو هفته ز سرو سهي/دد و دام و هر جانور کش بدید/ز 

ه رسم نماز شدندی بر تخت اوی/ازو بر شده فره و بخت اوی/ب گيتي به نزدیک او آرميد/دوتا مي

 آمدندیش پيش/وزو برگرفتند آیين خویش

های مختلف سازگاری و  های نهادی صورت بنابراین، از نظر مرتن اهداف فرهنگي و راه

توان  ها و اهداف را مي آورد، بنابراین سازگاری راه هماهنگي اجتماعي را در جامعه به وجود مي

ها و اهداف  روز یا نمایش هم فراخواني راههایي از ب به تعبير مفهوم تحليلي دیالکتيکي گونه

 (.136: 1392دانست )تنهایي، 

رسد و آرامش و امنيت و رفاه و آسایش )رفاه اجتماعي( که الزمه  کيومرث به حکومت مي

های  هایي با ویژگي کند و دد و دام که نمادی از انسانزندگي اجتماعي است، برقرار مي

کنند )آقاحسيني و رباني، د و در پناه امنيت زندگي ميشون متفاوت است فرمانبردار او مي

(. مشکالت اجتماعي در ابتدا دارای کارکردهای مثبت و منفي هستند گرچه مشکالت 8: 1382

های فرهنگي و انساني هستند اما تأثير رواني و  شدن برخي سرمایه اجتماعي موجب تلف

کارکردهای مثبت آن، انسجام اجتماعي اجتماعي مثبتي بر افراد جامعه خواهد داشت. یکي از 

ها را  تواند خالقيتتفاوتي اجتماعي کاهش یابد این مشکالت مي شود بياست که باعث مي

شکوفا کند یا باعث آبدیدگي روان و روحيه جمعي و حتي جسمي شود، از این رو بسياری از 

ها برای  وها و خالقيتکارگيری نير رویي با مشکالت اجتماعي و به های بشر در روبه موفقيت
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آید. از کارکردهای دیگر ظهور مشکالت اجتماعي این است که جامعه  حل آن مشکل پدید مي

افتد و نيروهای انساني و مادی آمدن بر آن مي در مقابل آن به دنبال طراحي راهي برای فایق

اعي ساز نوعي وحدت و مشارکت اجتم کند و همين زمينه خود را در آن راستا بسيج مي

رغم احساسات اخالقي  علي»نویسد: ( در تعبيری از قول مرتن مي1392شود. تنهایي ) مي

ها در ساخت اجتماعي،  مندی از هماهنگي ميان اهداف و راه خوانندگان پيرامون رضایت

ساماني  شود که هماهنگي ضعيف ميان این دو عنصر به آنومي یا به بي روشني معلوم مي به

نوایي که در ابيات شاهنامه در  (. نتيجه چنين هم136: 1392تنهایي، « )کشيده خواهد شد

شود و یا پيدایش نوایي منجر مي ها اشاره شده به عقيده مرتن به هم گيری حکومت شکل

نيازهایي که به دنبال آن راهي در جامعه به شکل عرف و فرهنگ تعيين نشده منتج به نوآوری 

گرفته تبدیل به یک  صورت ممکن است مسئله شکل و پویایي خواهد شد اما در غير این

 . های دیگر بروز عيني داشته باشد آسيب اجتماعي شود و در شکل

 كار( بندی اجتماعی )تقسیم تقسیم
رسد. او هم پادشاه است و هم  در زمان جمشيد جهان به آخرین درجه آرامش و آراستگي مي

شود و هر کس بنا به  رد؛ ساختن شروع ميگي کار اجتماعي صورت مي موبد. در زمان او تقسيم

ها وارد  شود، پزشکي و زینت گيرد؛ شهرسازی شروع مي استعدادش در جامعه کاری بر عهده مي

ها وی دچار غرور  گيرد و بر اثر این توفيق شوند، ارتباطات جهاني شکل مي زندگي مردم مي

د راه / که تا هرکس اندازه خویش را شود: ازین هر یکي را یکي پایگاه / سزاوار بگزید و بنمو مي

 / ببيند و داند کم و بيش را / بفرمود پس دیو ناپاک را / به آب اندر آميختن خاک را ...

 پیدایش نابرابری و تضاد تمایالت انسانی

؛ اینان کساني هستند «هاست قلب بي»های شاهنامه گشتاسپ است. او نماینده  یکي از شخصيت

ششان بر کرسي نشانده شود، از هر راه و به هر قيمت که شده. گذشته که باید خواست و خواه

دهد که گشتاسپ یکي از آن طبایعي  از رفتار گشتاسپ با اسفندیار، سوابق دیگر نيز نشان مي

کند. پدر در نظر او زماني پدر است که  آساني در راه ميل خود فدا مي است که عاطفه را به

و پسر زماني پسر است که از او پادشاهي نخواهد. حتي در روایت پادشاهي را به او واگذار کند 
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جهاني و آن جهاني؛ از زرتشت  پذیرد مگر به طمع کسب مواهب این دیني او دین بهي را نمي

تني،  دادن جای او در بهشت، رویين خواهد با اعطای چهار موهبت به او که عبارتند از نشانمي

معجزه خود را آشکار کند. با در خواست این چهار چيز در آگاهي بر غيبيات و عمر جاویدان، 

شدن به موجودی فناناپذیر است، برتر از همه و الینقطع غرق در لذت و  واقع به دنبال تبدیل

انتهاست البته حاضر نيست تا  سپس صدرنشين بهشت. چنين کسي که تفکرش حاکي از آز بي

(. از 109: 1351فرمانروایي ببيند )ندوشن، زنده است کس دیگری، ولو فرزندش، را بر اریکه 

ها توزیع نشده است؛ توزیع اقتدار  ( اقتدار به طور برابر بين افراد و گروه1940نظر دارندورف )

اند و مابقي فرمانبر و فاقد اقتدارند؛ این ها دارای اقتدار و لذا فرمانده ای است که بعضي به گونه

این توزیع نابرابر اقتدار تضاد منافع کساني که اقتدار دارند و به معني توزیع دوگانه اقتدار است. 

افراد فاقد اقتدار را در بردارد. منفعت گروه دارای اقتدار در این است که وضعيت موجود را 

کند این وضعيت را برهم بزند؛ بنابراین این  سلطه ایجاب مي حفظ کنند و منافع گروه تحت

ای شاهنامه اغلب به تعارض و  ت و در دوران اسطورهکشمکش و تضاد در جامعه موجود اس

 انجاميده است.  جنگ و آسيب مي

 زمینه اجتماعی
افتد. درواقع زمينه اجتماعي  هر جنبش و تحرک اجتماعي در زمينه اجتماعي خاصي اتفاق مي

توان  کند. در جنبش کاوه ميهای خویش را ارائه ميعنوان فضای موجد، امکانات و محدودیت به

گفت که زمينه اجتماعي جنبش کاوه وضعيت اجتماعي بود که از زمان پادشاهي جمشيد به 

شدن جامعه  ای که در آن توسعه اجتماعي، اقتصادی، فرهنگي و طبقاتي وجود آمده بود، زمينه

باعث بروز آسيب و انحراف در بين مردم شده بود. عملکرد نامطلوب و ظالمانه شاه باعث 

یتي در بين جامعه شده و زمينه تغيير اجتماعي فراهم شد. مردم به اميد وجودآمدن نارضا به

شد، رو آورده بودند، اما آنچه اتفاق بهترشدن جامعه به ضحاک که دشمني خارجي محسوب مي

دهد. با توجه به خصوصيات ضحاک در افتد اوضاع را به سمت سياهي و تاریکي سوق ميمي

. اختالف 1که سازنده زمينه آن روزگار بوده است عبارتند از: های بارز اجتماعي  شاهنامه ویژگي

طبقاتي: جامعه کامالً طبقاتي شده بود و جادوگران ارجمندترین طبقه بودند و بر جان و مال 

. نارضایتي عمومي روزافزون: به دليل ظلم و ستم ضحاک و 2کردند، درازی مي مردم دست
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اجتماعي و فرهنگي: دوری از ادب و فرهيختگان و  . انحرافات3اطرافيانش ایجاد شده بود و 

خردورزان: سراسر زمانه بدو گشت باز برآمد / بر این روزگار دراز / نهان گشت آیين فرزانگان / 

 پراکنده شد کام دیوانگان / هنر خوار شد جادویي ارجمند / نهان راستي آشکارا گزند 

 پویایی اجتماعی
بر بدی است. برخورد این دو نيرو که از اعتقادات مزدایي کتاب شاهنامه کتاب پيروزی نيکي 

است، مطابق است با واقعيت زندگي انسان. دو نيروی بد و خوب در کارند و رمز و رازی که 

زند این است که آدميزاد موظف است با کوشش خود و با راه درست  شاهنامه فریاد مي

شاط و پویایي معنای زندگي را پر کند. این گرفتن، به پيروزی نيکي بر بدی کمک کند تا ن درپيش

بودن و کوشيدن تا سرانجام روشنایي بر  کند به درست بهترین روشي است که انسان را وادار مي

بيني شاهنامه است. دیوها در شاهنامه نمایندۀ  تاریکي ظفر یابد. این هسته مرکزی جهان

 «.تو مر دیو را مردم بد شناس»های بد هستند:  انسان

ای که  ف آتش در دوران پادشاهي هوشنگ سبب پيدایش مشاغل جدید شد. اولين پيشهکش

ساز  شود، آهنگری است که این خود زمينه در شاهنامه پس از کشف آتش، و سپس آهن پيدا مي

ای است: چو بشناخت آهنگری پيشه کرد / از آهنگری اره و تيشه کرد / چو این  های تازه حرفه

ها راه کرد / به  ها رودها را بتاخت / به جوی و به رود آب ت / ز دریایکرده شد چارۀ آب ساخ

فرخندگي رنج کوتاه کرد / چراگاه مردم بدان برفزود / پراکند پس تخم و کشت و درود / 

 برنجيد پس هر کسي نان خویش / بورزید و بشناخت سامان خویش ...

تر  آید که کارها را آسان دید ميگيرد و ابزارهای جدیدی پ ازین پس کشاورزی نيز رونق مي

شود.  گيرد و بسياری از مشکالت اجتماعي حل مي کند و زندگي مردم سامان بهتر مي مي

نهد. او با رنج فراوان با کمک دیگران  هوشنگ نيز مانند طهمورث، نام نيک از خود برجای مي

ردم را به آسایش شود و م نهد. همۀ شهرها آبادان مي برای رسيدن به اهداف خویش گام مي

بندد. در مبارزه و کشاکش ميان نيکي و  رساند و سرانجام از این سرای سپنج رخت برمي مي

بدی، عدالت و ستم، رسالت انسان آن است که از طریق معرفت خير و تميز آن از شر در 

دگرگونيدن جهان بکوشد. بدین معنا جامعۀ اهورایي، به ناگزیر هميشه در گرو تغييرات و 

والت تدریجي و یا ناگهاني به سر خواهد برد تا وجود جامعه سالم را ضمانت کند. پس تح
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منش هميشه بایستي آمادگي تحول و دگرگوني خود را داشته باشند )تنهایي،  کنشگران نيک

توانند در چالش و پيکار با مسائل  ها مي ( و فقط در این زمان است که انسان168-167: 1390

 پویایي، نشاط و رشد را برای خود به ارمغان بياورند.راهي باز کنند و 

 تشخیص مسئله اجتماعی

ناهنجاری اجتماعي و تشخيص آن به روایت شاهنامه هميشه در مقابله و در مواجهه با 

ایِ مورد روایت  شد و تا جایي که امکان داشت در ایرانِ اسطوره ها قياس و مقایسه مي ارزش

کرد، خصوصاً اگر  منشي و نوعي تحمل اجتماعي بروز مي ابر بزرگها در بر شاهنامه، ناهنجاری

هایي ذکر  نفع داشت. در زیر به مشروح نمونه زنندۀ نظم و هنجار حقي به گردن افراد ذی برهم

 خواهيم کرد:

در جهت پذیرش 1ها ها و بازنمایي هنجارها و قواعد رفتاری هستند که افراد را به سوی کنش

(. به گفتۀ موني هنجارها از نظر اجتماعي 11: 1997ازند )آدلر و آدلر، س اجتماعي رهنمون مي

حاکم بر رفتار انسان است، هنجارها به منزله خطوط راهنما برای هدایت رفتار ما و انتظار ما از 

 4و آداب و رسوم 3، قانون2شوند: عرف رفتار دیگران است. هنجارها به سه دسته تقسيم مي

بار در کتاب قواعد  برای اولين 5(. الزم به ذکر است دورکيم8: 2000)موني، نوکس و شاکست، 

عنوان واقعيت عيني، واال و ممتاز از  آن را به 6شناسي با طرح نظریه وجدان جمعي روش جامعه

(. به نظر وی 5: 1366های فردی در جهت تبيين امر اجتماعي به کار برده است )بيرو،  وجدان

ي موافق باشد هنجار و اگر با آن تعارض داشته باشد، ناهنجاری نام ای که با وجدان جمع اندیشه

دارد؛ بنابراین هنجارها به پذیرش آن در جامعه بستگي دارد و زیربناهای فکری و فرهنگي 

ای حاکم  جامعه در این راه نقش اساسي دارد، مثالً وقتي رعایت اصول اخالقي خاصي در جامعه

شود. به همين سبب در متون ادب فارسي توجه به  حسوب ميباشد، مخالفت با آن ناهنجاری م

عنوان کاری ناهنجار اهميت  شود به عنوان یک هنجار و هرآنچه گناه شمرده مي اصول اخالقي به

و  پهلواني همچون هایي ویژگي ایرانيان فراوان دارد و بر رعایت آن تأکيد شده است. برای

                                                           
1 Self presentation 
2 Folkways 
3 Mores 
4 Collective Conscience 
5 Durkheim  
6 Collective conscience 
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ي برخوردار است. پهلواني صفتي است که در عين روابط اجتماع در مهمي جایگاه از خردمندی

مداری نيز تأکيد دارد. از این رو، یک عنصر هنجاری  اشاره به قدرتمندی و زورمداری بر اخالق

آورند، درواقع قدرت را  رود. ایرانيان هنگامي که از پهلواني صحبت به ميان مي به شمار مي

و غيراخالقي نيست، پهلوان صفتي است که به  ستایند. اما قدرت موردنظر آنها زورِ عریان مي

شود. در نزد ایرانيان  های اجتماعي هر عصر اطالق مي قدرتِ در خدمت هنجار و ارزش

قدرتمندبودن یک هنجار اجتماعي است که با تقدس خاص جامعه ایراني همراه شده است. 

درت مطلق و ضدارزش توان گفت که قدرت یک هنجار اجتماعي در نزد ایرانيان است، اما ق مي

فهمند و  شود. آنها قدرت را با عنان هنجار و ارزش مي از نظر آنها به یک ضدهنجار تبدیل مي

االذهاني  کنند. این ارزش به خوبي در واژه پهلوان مستتر است و تمام ایرانيان فهم بين ستایش مي

ها  اینکه در خدمت ارزشای از آن دارند. فردوسي قدرتمند را بدون  واضح و در عين حال، ویژه

ستاید؛ او ضحاک را به دليل عدم توجه به گفتار فرزانگان،  و هنجارهای اجتماعش باشد، نمي

 کند: عنوان نماد شيطاني و بدی معرفي مي راستي و نيکي به

چوضحاک شد برجهان شهریار / برو ساليان انجمن شد هزار / نهان گشت کردار فرزانگان/ 

نگان / هنر خوار شد جادویي ارجمند / نهان راستي آشکارا گزند / شده بر پراکنده شد کام دیوا

بدی دست دیوان دراز / به نيکي نرفته سخن جز به راز / ندانست جز کژی آموختن / جز از 

 کشتن و غارت و سوختن

وضوح  فردوسي از خشونت و ستم بيزار و مدافع راستي و داد است. در سراسر شاهنامه به

ها را در تعریف و توصيف قدرت و خردگرایي مشاهده کرد. بهترین  گاه مهم ارزشتوان جای مي

دهد.  خوان رستم و اسفندیار تميز مي محوری فردوسي، تفاوتي است که ميان هفت دليل بر ارزش

اسفندیار به دنبال قدرت است، اما رستم از قدرت خویش برای رفاه و سعادت دیگران بهره 

های رستم معرفي  عنوان یک الگو در حد و اندازه گاه به ، اسفندیار هيچجوید. به همين دليل مي

شود. از طرف دیگر، اساساً هدف اصلي فردوسي از نگارش شاهنامه، حفظ قدرت و اقتدار  نمي

پارسيان در مقابل دیگران است. بدین ترتيب، اساس شاهنامه کامالً ارزش و هنجارمحور و در 

شناسي زیمل  عه سامانمند است. در نظریات جامعهخدمت هدفي متعالي در یک جام

شناس آلماني در مبحث فوستين و ارتباط آن با شهرهای بزرگ بر این باور است که  جامعه

های شهری برای رسيدن به تجمالت دنيوی کامالً از خود بيگانه شده و صرفاً به دنبال  انسان
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پذیر نيست بلکه با تأمين  تنهایي امکان عه بهاند. به نظر وی این تأمين منافع در جام  منافع شخصي

منافع دیگری مرتبط است، یعني باید نفعي به دیگری رسانده شود تا او نيز منافع تو را تأمين 

شود؛ بنابراین آز  تر بيشتر دیده مي کند؛ به همين سبب نياز به تعاون و همکاری در جوامع بزرگ

ع هر فرد دیگر پيوند دارد و حتي با منافع برخي طلبي هر فرد با مناف و طمع و حرص و افزون

(. به همين سبب بزرگان ادب فارسي و 155: 1978کند )دوکاستر،  دیگر اصطکاک پيدا مي

کنند. گشتاسپ  خصوصاً فردوسي بر ترک این صفات و رعایت هنجارهای اجتماعي را تأکيد مي

یابد که مرگ  شماران در مي سطه ستارهشود به وا که از نارضایتي و آشفته بودن اسفندیار آگاه مي

کند تا دوباره اسفندیار به نزد  فرزندش در زابلستان است اما با وجود علم به این خبر سکوت مي

ام / همه  همان من تو را چون یکي بنده»گوید  آید اما نه برای اعالم نارضایتي و به پدر مي او مي

 «. ام بآرزوی تو پوینده

شود، پدر که از  خویش، از پدر خواستار وفای به عهد دیرین ميوی پس از ذکر خدمات 

به شاهي زگشتاسپ نارد سخن / مه او تاج »فرجام شوم اسفندیار آگاه است به بهانه آنکه رستم 

سپارم ترا »فرستد تا به پاداش پيروزی در برابر رستم  وی را به کام مرگ مي« نو دارد و ما کهن

 ...«.با تاج در پيشگاه تخت و گنج و سپاه / نشانمت 

کند و این بار او را برای رفتن به سفری  و این بار او را برای رفتن به سفری ابدی تشویق مي

در جنگ رستم و اسفندیار مسبب اصلي « دهد. کند و فرمان جنگ با رستم را مي ابدی تشویق مي

ست مرگ او در دان های پسر و با آنکه مي جنگ گشتاسب بود که برای رهایي از درخواست

: 1374)صفا، » زابلستان به دست پور دستان خواهد بود وی را به جنگ پهلوان سيستان فرستاد

دانند که هدف شاه از  تنها خود گشتاسپ بلکه کتایون و پشوتن و حتي زال و رستم مي ( نه570

ر پدر قائل فرستادن اسفندیار نابودی اوست. در برابر همه احترام و ادبي که اسفندیار در براب

است و با وجود مخاطراتي که از جانب پدر متحمل شده است در برابر او سر تعظيم فرود 

ترین نعمتي  خوب»کند این است که  آورد و در مقابل کاری که گشتاسپ در برابر اسفندیار مي مي

 (.43: 1377)مسکوب، « کند که خداوند به او عطا کرده بود زیر پای کافر نعمت خود لگدمال مي
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پذیر است. از دیدگاه  بررسي موضوع هنجار و ناهنجار فقط در یک نظام اجتماعي امکان

که عمدتاً برگرفته از آثار هربرت اسپنسر، دورکيم، پارسونز و مرتن  1مکتب ساختي کارکردی 

های مرتبط و هماهنگي است که با هماهنگي در راه حفظ تعادل و  است جامعه دارای بخش

های اجتماعي و وظایف و  کند در این راه هر یک از نهادها و سازمان فعاليت ميتوازن اجتماعي 

های خاصي را برعهده دارد. در این دیدگاه تأکيد بر تأثيرگذاری و تأثيرپذیری هر بخش از  نقش

(. پارسونز نيز درباره رفتارهای هر فرد با نظام 10: 2000دیگری است )موني، نوکس و شاکست، 

طلب، دارای شرایط ارثي،  است که از یک سو انسان موجودی است افزون اجتماعي معتقد

امکانات متفاوت و از سوی دیگر تحت تأثير شرایط محيطي و هنجارهای اجتماعي است 

 (.242: 1369)توسلي، 

 زمان و مکان
تواند تفاوت در زمان و یا مکان یا تفاوت در حالت یا تفاوت در هر چيز  تفاوت در چيزها مي»

عالوه وقتي تمام اشيا و اجزا برای متفاوت و دیگرگون بودن در فرایند تغيير قرار  گری باشد. بهدی

گيرند. بنابراین اصل فلسفي  گيرند، در واقع در زمان، مکان یا حالت تغيير و تحول قرار مي مي

هن توان در ذ شناسي معرفت، هيچ چيزی را نمي کانتي، و نيز بر اساس قواعد مفروض در جامعه

های ذهني  تصور کرد، مگر اینکه در مقوله زمان و مکان بگنجد. کانت باور دارد که یکي از قالب

عنوان  (. رجوع به موقعيت، تنها به146: 1394)تنهایي، « بشر همين قالب زمان و مکان است

روش و استراتژی بررسي تجربي در واقعيت تجربي منظور نظر است. واقعيت روزمره تنها در 

مرحله در حال تغيير و  به شود، واقعيتي که مرحله و مکان واقعي زندگاني آدمي فهميده مي زمان

ای معجزه  گوید فرهمندی را نباید گونه ( مي1393(. برگر )71: 1395دگرگوني است )تنهایي، 

پيشينه و جدا از رخدادهای خاص گذشته یا بيرون از زمينه اجتماعي معين پدیدار  پنداشت که بي

چيز در تاریخ بدون پيوند با گذشته نيست. در شاهنامه به غنيمت شمردن زمان و  ود. هيچشمي

ترین ابزارها  هایي که در آن مکان هست و استفاده بهينه از آنها تأکيد شده و یکي از بزرگ نعمت

 برای استفاده بهتر از زمان و مکان عبرت از حوادث گذشته است: بيا تا جهان را به بد نسپریم /

 به کوشش همه دست نيکي بریم / نباشد همي نيک و بد پایدار / همان به که نيکي بود یادگار ...

                                                           
1 Structural functionalist perspective  
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 كنشگران اجتماعی

ماند یا در  پاسخ مي معموالً پس از ظهور یک مسئله اجتماعي یعني زماني که نيازهای مردم بي

ثر فقدان عوامل گرفت تا زماني که بر ا طلب مورد ظلم قرار مي برابر یک شخص خاص و زیاده

های شاهنامه به ظهور یک  ها و روایت شد در داستان حل آن مسئله به یک آسيب تبدیل مي

خوریم، فردوسي از یک سو بيدادگران و ظالمان اجتماعي را متوجه این حقيقت  پرچمدار بر مي

کند که روش آنها موجب زوال و نابودی مملکت است و باعث زوال اخالق پسندیده و  مي

آورد و مردم را به  شود و از سوی دیگر از زبان کاوه فریاد برمي های اجتماعي مي ر آسيبظهو

 خواند. عدالتي فرامي مبارزه با سياهي و بي

 رهبران

عنوان نخبگان و برگزیدگان یک ملت در هدایت جامعه، بسيار اهميت دارد.  نقش رهبران جامعه به

رهبران شده تا جایي که خوشبختي و بدبختي جوامع به ای به جایگاه  در متون دیني نيز توجه ویژه

ای به رهبران جامعه )رهبران مذهبي و سياسي( نموده  گردد. فردوسي نيز توجه ویژه آنان بر مي

داند. در جریان  حل را در رهبران شایسته مي است که ضعف آن در عصر وی مشهود بوده و راه

خویش را در مورد رهبری مذهبي و شایسته این  بحران مذهبي و عصر حاکميت اهل سنت، اعتقاد

دارد: علي را چنين گفت و دیگر چنين / کز ایشان قوی بهر گونه دین / منم بنده  گونه بيان مي

خاک اهل بيت نبي / ستاینده خاک پای وصي / اگر چشم داری به دیگر سرای / بنزد نبي و وصي 

 ن که خاک پي حيدرمگير جای / برین زادم و هم برین بگذرم / چنان دا

تالش فردوسي در ارائۀ الگوی باال، نتيجه تسلط رهبری ناشایست است که در ابيات مختلف 

 اشاره به آن دارد. 

منم گفت با فره ایزدی/ همم شهریاری همم موبدی/ در جای دیگر: که جاوید باد آفریدون 

گار / ندانست جز خویشتن گرد/ همه فرهي ایزد او را سپرد و یا: فریدون چو شد بر جهان گام

 شهریار / برسم کيان تاج و تخت مهي / بيار است با کاخ شاهنشهي

در اندیشه فردوسي، تمامي ابعاد و چهارچوب یک نظام سياسي متصور است و بر آنچه در 

ای  شود. وی معتقد است که هيچ طبقه االجرا است، تأکيد مي یک اجتماع سياسي و انساني الزم

مراتب، عدالت و غيره  ترجيح ندارد و در عين حال، معتقد به یک نظم، سلسلهبر طبقه دیگر 
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-است که اجرای آن، به ارتقای سالمت و بهبود جامعه و حرکت به سوی وضع آرماني کمک مي

نماید. از این رو، برقراری امنيت در جامعه را که مسير اصلي حرکت رسيدن به مدینه فاضله 

 کند: است، از راه عدل جستجو مي

بدان ای گرامي نيکو نهاد / بباید که کوشي به عدل و به داد / به داد و رهش گيتي آباد راد / 

 دل زیردستان خود شاد دار

اندوزی حاکمان تأکيد  در پندنامه کيقباد به فرزندش کيخسرو بر عدل و پرهيز از ثروت

 نماید: مي

اند / تو گر دادگر باشي و پاک رای سرماه کاووس کي را بخواند / ز داد و دهش چند با او بر

 / همي مزد یابي به دیگر سرای / و گر آز گيرد سرت را به دام / بر آری یکي تيغ تيز از نيام

داند و در واقع، حکيم فردوسي محور بنيادین پيوند ميان جامعه و رهبران آن را در عدل مي

های  از مسير رهبری صحيح با اندیشه پندارد و آن را خروج از بحران امنيتي را در اقامه عدل مي

کند، به عبارت دیگر، در بيان درمان جامعه، پس از جستجوی ظلم و  ناب دیني جستجو مي

 بيند و تأکيد بر آن دارد: رفت را در دادگستری مي عدالتي در آن، راه برون بي

 آزار و سودمندی گزین / که این است فرهنگ و آیين و دین بي

 مردم

ویژه به شيوۀ شبه کاستِ آن، در ایران باستان به چنان هژموني و عينيت  جتماعي بهبندی ا طبقه

رغم محروميت و عدم دسترسي به عوامل و  گفتماني رسيده بود که طبقات فرودست علي

داده و به تعبيری دارای  های توسعه، عموماً تالشي برای تغيير وضعيت خود انجام نمي زمينه

امّا گاه با پيشگامي برخي نخبگان، این آگاهي کاذب به آگاهي طبقاتي اند.   آگاهي کاذب بوده

رسيد و طبقات فرودست به درک صحيحي از فاصلۀ خود با طبقات فرادست، دست  مي

هایي از سوی برخي مصلحان اجتماعي و تودۀ مردم بوده  یافتند. برآیند این آگاهي، واکنش مي

توانست موجد  يقي نسبي همراه بوده، در نهایت نميها در آغاز با توف است. اگرچه این واکنش

تحوّل در وضعيت جامعه شود و موانع توسعۀ اجتماعي، فرهنگي و اقتصادی را برای طبقات 

پایين جامعه برطرف کند، زیرا به دليل تقابل با منافع طبقات باال، سرانجام مغلوبِ گفتمان حاکم 

که فاصلۀ طبقاتي را به  -سياسي و ایدئولوژیک از قدرت-عالوه، منابع قدرت اعمّ  شد. به مي



 

 

 

 

 

 1400، شماره یک، بهار و تابستان 28شناختی دوره مطالعات جامعه   418
 

 

ها و  عنوان گفتمان غالب کوشيدند تا با انواع برچسب دانستند، به معنای نظم طبيعي مي

سازی  ها، به منفي ها و روایت سازی های زباني، حاشيه راني سازوکارهای طرد چون استراتژی

ها را  در متون وابسته به خود، این روایت ها گفتمان مغلوب بپردازند و با تکرار این روایت سازی

این بخش از افسانه نگرش جدایي تبارها و جامعۀ طبقاتي را در به عينيت گفتماني برسانند. 

تاباند، زیرا مردمي که به زیر پرچم کاوه گرد آمدند، توان آن خوبي باز مي روزگاران کهن ایران به

امانۀ فرمانروایي زور و بيداد را براندازند. اما مردم را داشتند که به بارگاه ضحاک حمله کنند و س

گردآمده زیر پرچم کاوه به جای حمله به کاخ ستم و در هم کوبيدن آن، به راهي نامعلوم 

رسند تا کارهای اصلي به دست  روند و سپس به راهنمایي فرشتگان به سپاه فریدون مي مي

بيند که کاوۀ آهنگر به یاری مردم و با ا نميتبار و نژاده صورت گيرد. این نگرش روفریدون شه

جنبشي مردمي ضحاک را براندازد، زیرا در آن صورت پادشاهي و فرمانروایي از آن تودۀ مردم 

ماندند و بایست هميشه در کار زمين و صنعت و داد و ستد ميشد. حال آنکه تودۀ مردم مي مي

گرفت. برانداختن ضحاک برابر بود  ریان ميکار فرمانروایي و پادشاهي در دودمان برگزیدگان ج

باید به دست  وچرا برای پادشاهي آینده و این کار، بر پایۀ این دیدگاه، ميچونای بيبا پروانه

تباران و از نژاد پادشاهان پيشين بود. به هر روی، مردمان پذیرفت که از مهفریدون صورت مي

یابند و افتند و سرانجام او را ميفریدون به راه مي گيرند و برای یافتنپرشماری گرد کاوه را مي

 پيوندند. به او مي

 ایدئولوژی، داد و خرد

مسئله خرد در شاهنامه بنيادی است و پایۀ همه امور بر آن بنا شده، خرد مفهوم بسيار وسيعي 

ها در  گيری درست شده باشد. این آموزه های انساني است که از آن نتيجه دارد. فشرده کل آموزه

دهد، یعني راه و  ها خرد اجتماعي را شکل مي شوند و مجموع آن یک پيکر به نام خرد جمع مي

توان یافت که به اندازه  روشي که برای ادامه یک جامعه باید در پيش گرفت. کمتر کتابي را مي

تراکم های عملي انسان است که م ها و تجربه شاهنامه تکيه بر خرد داشته باشد. مجموع اندیشيده

آید. در مقابل خرد، آز قرار دارد که یک پدیده  شده و به صورت دستورالعمل و راهنما به کار مي

روی، خودبيني انساني. وقتي در فردی  و روش اهریمني است. آز به وسيله تجاوز، تعرض، زیاده

امعه همين ای حاکم شود آن ج گاه که بر جامعه گردد، آن آز حاکم شود تبدیل به انساني ناپاک مي
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گردد  کند، پس در واقع دو محرک نيکي و بدی در شاهنامه بر مي خصوصيت و حالت را پيدا مي

 به خرد و آز.

پسر بد مر او را یکي هوشمند / گرانمایه طهمورث دیوبند / بيامد به تخت پدر بر نشست / 

 ها براند  ایه سخنبه شاهي کمر بر ميان بر ببست / همه موبدان را ز لشکر بخواند / بخوبي چه م

ای که در پادشاهي طهمورث اهميت دارد، نقش موبدان، به عموان مشاور و  اولين نکته

ها و اهداف آینده خویش را برای  پشتوانه حکومت اوست. در این دیدار، ابتدا طهمورث برنامه

ها  سازد که از جملۀ آن کند و با طرح مسئله کارهای آینده را روشن مي موبدان تشریح مي

های  کردن دست دیوان و انجام کارهای سودمند است. در نظریه ها، کوتاه کردن جهان از بدی پاک

بندی و قشربندی اجتماعي، معموالً روحانيون از طبقات باالی جامعه بودند و هميشه نقش  طبقه

عنوان  ( در اینجا نيز نقش موبدان، به75: 1378اند )انصاری،   ها داشته اساسي در اداره حکومت

شود اما موضوع مهم دیگر در این بخش بررسي مسائل  اولين مشاوران حکومت مشخص مي

چنين است که برای حل  1بندی آنهاست. بنا بر نظریۀ وبر، اصل اول پيوریتن  اجتماعي و اولویت

: 1984کار شد )وبر،  به مسائل، ابتدا باید نيازها را سنجيد و متناسب با حيات اجتماعي دست

داني و بررسي مسائل اجتماعي و نيازهای  ترین کارهای طهمورث، مطالعه مي یکي از مهم (.489

( 87: 1366آید )روشه،  مردم بود. موضوعي که بر اساس اولين پيورتن عبادت به شمار مي

 ها و اهداف طهمورث چنين است: برنامه

و ميش و بره پشم هرآن چيز کاندر جهان سودمند / کنم آشکارا گشایم زبند / پس از پشت 

و موی / برید و به رشتن نهادند روی / به کوشش از او کرد پوشش به رای / به گستردني هم 

 بد او رهنمای...

داری مشهود دارد، شهرسب نام دارد  دوستي و دین یکي از دستورات طهمورث که به انسان

 رود: که مشاور و امين او نيز به شمار مي

د / نماز شي و روزه آیين اوست / همه راه نيکي نمودی به چنان بر دل هر کسي دوست بو

 شاه / همه راستي خواستي پایگاه 

گردد و فره ایزدی از وجود او تابان  ها پاک مي پادشاه به سبب داشتن چنين دستوری، از بدی

ها را گرفتار  کند و آن اندیشي مي  شود. طهماسب به کمک شهرسب، برای مهار دیوان چاره مي

                                                           
1 Puritain 
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خيزند و طهمورث نيز به مبارزه سختي با آنها  زد. بنابراین دیوان با او به دشمني بر ميسا مي

کند، در اینجا مراحل چهارگانه ایجاد مسئله که  کشد و گروهي را اسير مي پردازد. برخي را مي مي

زه یابد: مبارزه با دیوان، سرکشي دیوان، مخالفت و مبار یادآور نظریه مرتن است، چنين تحقق مي

 با طهمورث، شکست دیوان.

یابد. از همان  مطلب مهم دیگر این است که سرتاسر داستان، با یک پشتوانه مذهبي تحقق مي

گيرد و کارها  شود، پس از موفقيت، دعا و نيایش انجام مي آغاز، کارها با مشورت موبدان آغاز مي

سرانجام دیوان به جان امان  رسد، تا اینکه با مشورت و هم داستاني یک فرد دیني به نتيجه مي

کند و از این موقعيت  ای به شاه بياموزند. پادشاه نيز چنين مي خواهند تا در عوض هنر تازه مي

کند و این خود از اهميت فراوان برخوردار است.  عنوان یک دستاورد مهم جنگ استفاده مي به

ن نيازهای بشری یعني هنر تری کنند ویکي از بزرگ ناچار به عهد خود وفا مي دیوان نيز به

 دهند: های گوناگون را آموزش مي آموزند و خط و زبان نویسندگي و خط را به شاه مي

نبشتن به خسرو بياموختند /دلش را به دانش برافروختند / نبشتن یکي نه که نزدیک سي / چه 

 بشنوی  ای کان همي رومي، چه تازی و پارسي / چه سغدی، چه چيني و چه پهلوی / زهر گونه

تواند بهترین سود را برد و از  دهد که در حالت ضعف دشمن نيز، مي این موضوع نشان مي

ترین دشمنان استفاده کرد. شاید  موقعيت به نفع خویش بهره جست و حتي از بدترین و خبيث

ترین شيوه سود جست،  ترین دشمنان، به مطلوب این موضوع که در چنين مواردی باید از پست

جيهي باشد که در این بخش از داستان در نظر سازندگان آن بوده است وگرنه این خود تنها تو

نکته مبهمي است که چرا سرمنشأ چنين تحول بزرگ یعني آموزش خط باید دیوان، این 

رسد و  گذاشتن آثار نيک فراوان به سر مي جای موجودات پليدباشند. زندگي طهمورث نيز با به

 بندد. از این سرای سپنج رخت مي سال برای عبور پس از سي

شود  فعاليت مذهبي شيوه نمادین و استراتژیک برای حيات معاصر اجتماعي محسوب مي

(dubs.ets: 1998: 115موضوعي که وبر بيش از دیگران برآن تأکيد مي ،)  ورزد. پيروزی یک

د و مفهوم سخن شمار های ضعيف مي گروه را بر گروه دیگر به معنایي غلبه خدایي قوی بر الهه

های ناقص دیده  ها، پشتوانه مذهبي و خدایي، حتي به شکل او این است که در همۀ گروه

شود )وبر،  های متفاوت دگرگون مي گوید شکل این الهه بر اساس موقعيت شود زیرا وی مي مي
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(. ستایش خرد چنان جایگاهي در شاهنامه پيدا کرده است که ویژگي پادشاهان 415: 1984

 نوان نماد حکومت و مایه پایایي و زندگي معرفي شده است: ع به

خرد افسر شهریاران بود / خرد زیور نامداران بود / خرد زنده جاوداني شناس / خرد مایه 

 زندگاني شناس 

توان خود را اداره کرد و مسئوليتي را پذیرفت و در شاهنامه  در شاهنامه بدون خردمندی نمي

 (.49: 1382ین خصلت تأکيد شده است )مهاجراني، بيش از پانصد مرتبه به ا

 دین

عنوان تأیيد ایزدی،  فره که مفهومي ویژه فرهنگ ایراني و دین زرتشتي است، در شاهنامه به

ترین و واالترین  گيرد. فردوسي یکي از مهم خصلت بسيار مهم افراد آرماني مورد تأکيد قرار مي

داند که همواره از قدرت فر برای اثبات حقانيت  ميهای آرماني را فرهمندی  های انسان ویژگي

دانستند که تحت  اند، ایرانيان باستان، شاه را نماینده خاص خدا بر روی زمين مي  خود بهره برده

دهد. به اعتقاد آنان، شاه خوب، تجلي روح نيکوکار خدا و نماد  حمایت او وظایفش را انجام مي

های خدا، دین و شادماني رعيتش را  او این است که آفریده فرمانروایي او بر زمين است و وظيفه

 (.157: 1368گسترش دهد )هنيلز، 

فرهي در شاهنامه با همه مظاهر گوناگون خود تنها یک صفت تغييرناپذیر دارد و آن اینکه 

تابد و  که گاهي به صورت نور از چهره پادشاهان، موبدان، پهلوانان مي« چيزی است خدایي»

شود و گاه به شکل یک اندیشه خدایي جلوه  صورت نيرویي در بازوان رستم پدیدار ميزماني به 

شود زیرا نيرویي  عنوان یک تأیيد الهي به هرکسي داده نمي ( فر به1350:5کند. )ثروتيان:  مي

بخشد، کسي که قابليت و شایستگي آن را  ایزدی است که خداوند آن را به هر که بخواهد مي

ه تمام وظایف اخالقي، اجتماعي و معنوی خود عمل کند. بر این اساس فر ایزدی داشته باشد و ب

گيرد و آنان را  تنها ویژه شاهان نيست، بلکه گاه به دالوراني چون رستم یا سياوش نيز تعلق مي

رفته ممکن است  رود و فر ازدست بخشد، فر بر اثر گناه انحراف از دست مي بر همگان برتری مي

 (:40: 1383الودگي برگردد )دهقان، با ریاضت و پ

روان اندر آرم هراس / ز من بگسلد فره ایزدی /  به یزدان شوم یک زمان ناسپاس / به روشن

 گر آیم به کژی و راه بدی 
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رسد فردوسي آنجایي که از جوانب دروني و امور باطني همچون بخردی یا تيرگي  به نظر مي

ا با فر ایزدی و از جایي که از جنبه بيروني و امور روان یا کژروی و انحراف سخن گفته آن ر

دنيوی که با جهانيان در ارتباط است سخن به ميان آورده آن را با فر کياني که با تعابيری نظير فر 

 شاهي، پادشاهي، شهریاری، شاهنشهي آمده است مرتبط نموده.

فریدون کز  به جيحون گذر کرد و کشتي نجست / به فره کياني و رای درست / بسان

 اروندرود / گذشت و به کشتي نيامد فرود 

 ز مردی و از فره ایزدی / ازو دور شد چشم و دست بدی 

های دنيوی دل  های رنگارنگ و جاذبه یافته و آرماني شاهنامه به جلوه های کمال انسان

شوند  ها نمي گيرند، اما گرفتار آن ای از مواهب خداوند بهره مي بندند. هرچند به نحو شایسته نمي

های بلند  دانند که باید پاسخ گوی اعمال خود باشند. فردوسي همواره از زبان انسان زیرا مي

ماند دعوت  مرتبۀ شاهنامه انسان را به قطع تعلق از دنيای ناپایدار که بر کسي جاودان نمي

ه به کند ک هایي چون ایرج، سياوش و کيخسرو را معرفي مي کند، و بدین ترتيب شخصيت مي

 کشد.  های خود دست مي اندیشند و از تمام اميال و خواسته های انساني مي اهداف و آرمان

از دیدگاه فردوسي گيتي سرای سپنج و گذرگاهي ناپایدار است وی در سوگ مرگ کيومرث 

اند وظایف خود را در روی زمين  و انوشيروان که از دیدگاه شاهنامه هر دو شاهاني کامياب

ای سراسر فریب  گذرند، جهان را افسانه اند و با کاميابي در مي  جام داده و پيروز شدهدرستي ان به

 خواند، چه بندی دل اندر سرای سپنج / چه یاری به رنج و چه نازی به گنج  مي

 گری و مطالبه گیری اعتراض شکل 

اجتماعي فردی را های  تحقق منافع هر فرد با منافع دیگران پيوند دارد، بنابراین بسياری از آسيب

های اجتماعي به شمار آورد، مثالً هنگامي که آز، طمع،  توان بسترساز و خاستگاه آسيب مي

پذیر خواهد شد زیرا  ناچار جامعه آسيب ای فراگير شود، به دزدی، ارتشاء و امثال آن در جامعه

امکان  ها و خصوصيات فردی است اما هنگامي تحقق آن ها ویژگي اگرچه در نگاه اول این

خواهد داشت که هرکسي وارد حریم دیگران شود و حتي منافع فرد یا گروهي دیگر را فراهم 

سازد و بدین طریق از حيطه خود بگذرد و مرزهای دیگران را بشکند، بنابراین برای بررسي 

ها باید ساخت اجتماعي یک جامعه را بررسي کرد به نظر مرتن ساخت اجتماعي  ناهنجاری
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کند، به نظر او  هایي را برای فرد ایجاد مي اجتماعي است که الزامات و محدودیت نوعي انتظام

آید که اهداف و وسایل با هم هماهنگ و منطبق باشند در  تعادل در یک جامعه هنگامي پدید مي

پرستي، واخوردگي و سرکشي  حالي که ناهنجاری و عدم تعادل مانند ابداع و نوآوری، رسم

 (. 234-236: 1369رساند )توسلي،  و وسایل را ميمنطقي نبودن اهداف 

گرایان بر این باورند که هر نوع رفتار آسيبي، با ضعف هنجارهای جامعه  به طور کلي ساخت

تری  تر شود و تغييرات اجتماعي سریع ارتباط مستقيم دارد. از این رو هر جامعه هر چه پيچيده

است  1شود که نتيجه آن نابساماني اجتماعي تر ميتر و ناآشکار ها مبهم رخ دهد، هنجارها و ارزش

 (.61: 2000آید )موني، نوکس و شاکست،  هنجاری به شمار مي که این خود حالتي از بي

ها با  خصوص شاهنامه این موضوع، یعني خاستگاه آسيب در آثار بزرگان ادب فارسي و به

ظهر پليدی و ناپاکي هستند و در های متفاوتي بيان شده است، مثالً در شاهنامه، دیوان م شيوه

روند که راستي و حقيقت و  گذار به شمار مي های ناهنجار و بدعت حقيقت رمزی برای انسان

 یابند: صلح و دوستي را با اهداف خویش ناسازگار مي

تو مر دیو را مردم بد شناس / کسي کو ندارد ز یزدان سپاس / هران گشت کاو از ره مردمي 

 رش آدمي/ زدیوان شمر مشم

گذاری و پدیدآوردن ناهنجاری در راه تضعيف ساختار جامعه از سوی آنان  اما بدعت

گيرد، چنان که در  مخصوصاً اهریمن که آفرینندۀ دیوان است به زور پيچيده و مرموز انجام مي

گذاری را  کم بدعت شود اما کم ماجرای ضحاک ابتدا اهریمن در لباس راهنما و سپس آشپز وارد مي

ها در شعر شاعران  آورد به همين سبب گاهي انسان ها را پدید مي کند و بستر ناهنجاری از ميآغ

بزرگ با آن که صورت انسان دارند اما سيرت دیوان را به خود گرفته و با ساخت جدید به دنبال 

وسایل رسيدن به اهداف خویش هستند. در شاهنامه و خصوصاً در داستان ضحاک سخن از تسلط 

های نابهنجار و فراگير شدن مسائل اجتماعي جدید است و این  عنوان نماد انسان به دیوان

شود و توازن  آید زیرا جامعه از نظم و قاعده موزون خود خارج مي ترین آسيب به شمار مي بزرگ

رود. از پيامدهای این  دهد از ميان مي و تعادل ميان اهداف و وسایل که ساخت جامعه را سامان مي

 ها و زیر پا نهاده شدن اصول اخالقي اجتماعي است. گسترش ناهنجاری آسيب،

                                                           
1 Anomie  
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 شبکه ارتباطات اجتماعی
هایي نهفته است و آن این است که مردم عادی نيز در  در نهاد داستان جمشيد و ضحاک درس

عذاب فرمانروای نادان و نابکار شریک هستند، آنان تقاص اطاعت یا خاموشي خود را پس 

آید که در آن غفلت و ن هزار سالۀ ضحاکي، از پس دوران خوش جمشيدی ميدهند. دورا مي

غرور فرمانروا، با سکوت و رفاه زدگي مردم همراه گردیده و آن را تدارک دیده است )ندوشن: 

بندی اجتماعي تيز به وجود  ( با پيدایش و تفکيک نهاد سياست در جوامع انساني، طبقه59: 1381

های اجبار اداری و نمادیت خود توانست منابع را به نفع خودش  پایه آمد و قدرت با تکيه بر

های اجتماعي هنگامي بود که جوامع گردآورنده خوراک و  غصب کند. آغاز نابرابری و آسيب

های جدید  شکار به سمت کشاورزی حرکت کردند و هنگامي که کنشگران از ابزار و تکنولوژی

ت استفاده کردند و مازاد توليد را افزایش دادند، کساني که به برداری از کاالها و خدما برای بهره

منابع، نيروی کار و ابزار بيشتر دسترسي داشتند، توانگر شدند و دیگران را در قبال مزد به کار 

ها  (. جوامع اوليه قشربندی شده نبودند. دارایي2010گرفتند و نابرابری نيز افزایش یافت )ترنر: 

توانستند ثروت مادی را انباشت کنند از آنجا  شد و در نتيجه افراد نمي ميباید توسط دست حمل 

هایي برای  منظور حفظ انسجام گروه حتي مجازات که انسجام گروه بسيار اهميت داشت به

شد اما زماني که جوامع در کنار کردند، اعمال مي کساني که دعوی قدرت و یا منزلت مي

د، نياز به واحدهای جدید باعث تفکيک نهادی و مازاد ها و منابع آب ساکن شدن رودخانه

اقتصادی نوع خاصي از ثروت ایجاد کرد که با توزیع آن مازاد در ميان اقشار مختلف نابرابری نيز 

 رخ نمایاند.

های برابر و هم چنين عدم دسترسي برابر به منابع ارزشمند  نابرابری در دستيابي به فرصت

نابرابری در توزیع عواطف و در نتيجه ایجاد زمينه برای  )ثروت، نفوذ و قدرت( موجب

های اجتماعي است. هرچه افراد منابع مادی ارزشمند بيشتری در اختيار داشته باشند،  آسيب

کنند. حال اگر به منابع آنها منزلت هم اضافه شود، باز هم عواطف تری تجربه مي عواطف مثبت

دهد و البته این  يجه سطح بيشتری از اطمينان را نشان ميکنند و در نت مثبت بيشتری را تجربه مي

تواند برعکس هم باشد یعني توانایي کمتر دسترسي به منابع ارزشمند، تجربۀ عواطف  جریان مي

دهند.  کند و کساني که در این شرایط باشند سطح کمتری از اطمينان را نشان مي مثبت را کم مي
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زدن نظم اجتماعي که در اثر ارتباط و هم بودگي  هم اد برای بههای شاهنامه معموالً افر در داستان

ای  زدن نظم موجود را به اميد ساخت جامعه هم زنند و به سادگي به هم نمي اند را به  بنا کرده

ها و مسائل اجتماعي سعي  دانند بنابراین در برابر بسياری از آسيب جدید به نفع خود نمي

نوعي صاحب  معه حل کنند، اما زماني که توسط فردی که بهکردند با سکوت آن را در جا مي

پيوستند اما زماني که دیگر تحمل آن  شد مردم هم به آن مي اقتدار فرهي بود، حرکتي آغاز مي

به نظر »شد،  های زیادی برای جامعه مي تحمل نبود و تداوم آن موجب هزینه آسيب دیگر قابل

شناختي تاریخي و فرهنگي  های معرفتميراث 1رهنگيآید منش اجتماعي که خاصيت انتقال فمي

جوامع را به عهده دارد توانسته باشد در منش اجتماعي طبقات فرودست جوامع برون ساخت 

تر  را دروني کرده باشد، که با راحتي بيشتر و خيالي آسوده 2نوعي ترس و اضطراب توجيه شده 

که از هخامنشيان گرفته تا قاجاریان همه های ایراني،  های توجيه شدۀ دولتدر برابر فرهنگ

کند را دستمال  وبيش از همين سنخ تقابل طبقاتي برخوردار بودند، بتوانند سری که درد نمي کم

 (.41: 1390)تنهایي، « نبندند

 نمادها 

ضحاک پسر نافرمان و ناپاک مرداس، شاه عربستان، به وسوسه ابليس و با راهنمایي او پدر را 

تواند دست به  شود. از نظر فردوسي هيچ پسری حتي اگر بد باشد نمي ن او ميميکشد وجانشي

(، مگر در نهاني 14: 1369خون پدر بياالید مگر اینکه مادرش به فساد افتاده باشد )یاحقي، 

 سخن دیگرست / پژوهنده را راز با مادر است 

ضحاک دارد که  گزار است. او پسری به نام مرداس شاهي خداشناس و حاکم سرزمين نيزه

کند و او را تشویق و ترغيب به کشتن پدر  صاحب هزار اسب است. دیو دل ضحاک را تباه مي

 شود.  سان ضحاک با کشتن پدر جانشين وی مي سازد و بدین مي

ضحاک در نماد اسطوره شناسي ایران نماد مار است و آن نشان اهریمن است. اهریمن زماني 

آید. در شاهنامه  کاری بپردازد در پيکر و چهرۀ مار به نمود ميخواهد به تباهي و زیان که مي

هزار سال به ضحاک را با اهریمن پيوندی تگاتنگ و ناگسستني است. فرمانروایي ضحاک یک

                                                           
1 Cultural transition 

2 Justified fobia 
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کشد، نمادی دیگر در این داستان. به باور ایرانيان قدیم، در پایان هر هزاره فریادرس و درازا مي

خواهد نام خود را ک در واپسين سال حکومتش از همگان ميشود. ضحابخشي آشکار مينجات

بر زیر طوماری بگذارند و گواهي دهند که او دادگرترین شهریار جهان بوده است و همين کار 

کند، های نمادین را وارد داستان ميبخشد و یکي دیگر از شخصيت سرنگوني او را سرعت مي

 شود.باکي تبدیل ميماد دالوری و بيدل و سپس به نکاوه را که آهنگری است ساده

 مواجهه با آسیب
شود  سازد و به شکل آشپز بر وی ظاهر مي بعد از رسيدن ضحاک به قدرت دیو فریبي دیگر مي

سپارد و برآن  سازد. ضحاک دل به مهر وی مي مرغ و مرغ غذا مي و برای او از گوشت، تخم

خواهد که بر دو شانۀ وی بوسه زند.  و تنها ميشود که به خاطر کار او به وی پاداشي دهد. دی مي

رباید. دیو با این  روید و آرام را از وی مي از بوسۀ دیو بر دو شانۀ ضحاک دو مار شگفت مي

بخت را راهنمایي  خواهد که جهان را از مردمان خالي سازد، به همين دليل پادشاه نگون ترفند مي

 .د تا مگر با این پرورش از بين بروندکند که از مغز جوانان ماران را خورش ده مي

شتابند و او را شاه  اند و به سوی او مي  در همين زمان مردم ایران دل از مهر جمشيد گسسته

نهد و جمشيد را پس از صد  آید تاج بر سر مي خوانند. پادشاه مار بر دوش به ایران مي ایران مي

گيرد. ضحاک هزار سال  شهرناز را به زني مي آورد و دختران وی ارنواز و سال آوارگي از پا درمي

سازد.  راند و هر شب از مغز جان دو جوان خورش برای دو مار مي به بيداد و تباهي فرمان مي

پردازند و به نام آشپز و  جویي مي سرانجام دو نژاده ایراني به نام ارمایل و گرمایل به تدبير و چاره

بوسند. آنان هر بار گوسفندی را به جای یکي از  ميروند و زمين خدمت  خواليگر نزد شاه مي

ها را به کوه  دادند و آن کشتند و بدین سان هر ماه سي جوان را از مرگ نجات مي جوانان مي

بيند  در خواب مي پرداختند. کردان از نژاد این جوانانند. شبي ضحاک فرستادند و به دامداری مي مي

نهد. یکي از  رود و پالهنگ بر گردن وی مي به پيش وی ميکه جواني گُرزه گاوسار در دست دمان 

کند که آفریدون از مادر خواهد زاد و باگرزه گاو  خوابگزارن خواب ضحاک را این گونه تعبير مي

نهند.  چهرش بر فرق وی خواهد کوفت. در همين ایام فریدون و گاو پرمایه پا به عرصه هستي مي

شود و فرانک مادر فریدون از بيم  ت به دستور ضحاک کشته ميآبتين پدر فریدون که از موبدان اس

سپارد. نگهبان سه سال  برد و او را به نگهبان مرغزار مي گزند ضحاک، فرزند را به مرغزاری مي
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پرورد. فرانک که هم چنان از ضحاک بيمناک و هراسان است  فریدون را با شير گاو پرمایه مي

سپارد. فریدون تا شانزده سالگي در کوه البرز  به مردی دیني ميبرد و  فرزند را به البرز کوه مي

پرسد و مادر داستان را از آغاز برای فرزند  ماند. فریدون از مادر درباره نژاد و تبار خویش مي مي

شود که به ایوان ضحاک حمله  آید و برآن مي های مادر به درد مي کند. دل فریدون از گفته بازگو مي

یام که ضحاک در اندیشۀ یافتن فریدون است مردی به نام کاوه آهنگر نزد وی کند. در همين ا

دهد. کاوه مردم را به یاری فریدون و جنگ با ضحاک  او داد سخن سر مي آید و از ظلم و بيداد مي

خواند. در ميان وحشتي که ضحاک به وجود آورده بود کاوه آهنگر کسي است که به دربار او  فرامي

خواهد که از خون پسرش در گذرد، کاوه آهنگر با مطرح کردن  جاعت از ضحاک ميرودو با ش مي

شود. کاوه آهنگر به  خواسته اش نزد ضحاک باعث شکسته شدن افسانه هراس انگيزی ضحاک مي

ویژه صنعت گران و  تواند نماینده نقشي باشد که طبقات عامه، به طبقه کارگر تعلق دارد که مي

اند و در داستان هرودوت در باب دیوکس هم   رمانروایان محلي داشتهکشاورزان در انتخاب ف

(. کاوه به همين دليل ویژگي مهم رهبری 42: 1368توان یافت )زرین کوب،  ای از ان را مي جلوه

شود اما حاکم ظالم حاضر  هراسد و خواهان تغيير رویۀ حاکم بيدادگر مي یکجنبش را دارد، او نمي

ز آنجا که زمينه قبلي برای عمل جمعي نيز فراهم بود، احساس نياز به شود. ا به مصالحه نمي

رهبری، برای اینکه جنبشي عليه ضحاک شروع شود به وجود آمد. حرکت اوتقابل را در زمينه 

گيرد و  کند تصميم به مبارزه مي بيند حاکم ظالم مصالحه نمي کند. وقتي کاوه مي اجتماعي ایجاد مي

 کند. نمادی برای مبارزه با ستم ميچرم آهنگری اش را به 

ازآن چرم کاهنگران پشت پای / بپوشند هنگام زخم درای / همان کاوه آن بر سر نيزه کرد / 

 همان گه ز بازار برخاست گرد / کسي کو هوای فریدون کند / سر از بند ضحاک بيرون کند

حاک را در کند و سرانجام ضميبخش را دنبال هایي آزادیفریدون از آن پس جنگ

کند. دهد و با خواهران جمشيد که در اسارت ضحاک بودند ازدواج ميالمقدس شکست مي بيت

ازدواج فریدون با ارنواز و شهرناز، خواهران جمشيد، نيز بخشي دیگر از نمادهای این افسانه 

هایشان است. این خواهران جمشيد که فردوسي در این بخش از داستان از زیبایي و دلربایي

سال پادشاهي ضحاک اکنون  1000سال پادشاهي جمشيد و  700گوید، با احتساب سخن مي

گوید و مقصود آن اند، اما پُر آشکار است که در اینجا هم زبان رمز و راز سخن ميساله 1700

شدۀ آریایيان )خواهران جمشيد( را از است که فریدون پادشاهي و سروری به گروگان گرفته
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ریزد و شيوۀ پادشاهي کشد، راه کشورداری ضحاکيان را در هم ميون ميچنگ تازیان بير

 گيرد:جمشيد را پي مي

 نشست از بر تخت زرین اوی / بيفکند ناخوب آیين اوی

فریدون که نيمي از جهان را به دنبال ضحاک رفته و سرانجام او را شکست داده است، 

داند. مردی که ساليان  ن جسم او ميواپسين مرحلۀ پيروزی خود را کشتن ضحاک و نابودکرد

خواهد با گرزۀ دراز با ظلم و زور و کشتار فرمان رانده سزاوار مرگ است. اما هنگامي که مي

دهد که زمان او آید و ندا در ميگاوسر مغز او را پریشان کند، سروشِ فرشته از آسمان فرود مي

بند کشيد و در جایي دور به زندان افکند تا هنوز به پایان نيامده و باید به جای کشتن، او را به 

 مردمان از گزندش آسوده باشند:

بيامد سروش خجسته، دمان / مزن، گفت: کاو را نيامد زمان / به کوه اندرون به بُوَد بند اوی 

 / نياید برش خویش و پيوند اوی

ن که کند. در آن زما فریدون با گرز گاو رنگ به همراه سپاهي به کاخ ضحاک حمله مي

کند و ارنواز و  ضحاک برای یافتن فریدون از کاخ خارج شده فریدون به ایوان وی حمله مي

خواهد که به آیين سرشان را بشویند  ها مي آورد و از آن شهرناز را از مشکوی ضحاک بيرون مي

دهد که فریدون به کاخ حمله کرده  و از آلودگي رهایي یابند. وزیر ضحاک کندرو به او خبر مي

آید و به  و شهرناز و ارنواز را به همسری گرفته است. ضحاک دمان به سوی ایوان خویش مي

گيرد که ضحاک را از پای در آورد اما سروش به  پردازد. فریدون تصميم مي نبرد با فریدون مي

برد و در  دارد. در نهایت ضحاک را به کوه دماوند مي آید و او را از کشتن برحذر مي نزد وی مي

 .بندد سنگ فرومي هایي گران جا با ميخآن

هایي هستند که به سبب اختناق جائران و حاکمان  افراد در جوامع مختلف دارای توانمندی

توانند  طلب مردم مي خواه، خداجو و عدالت یابند و در سایه حاکماني آرمان ظالم اجازه بروز نمي

ي جمشيد باعث بروز یک اندیشه استعدادهایشان را شکوفا کنند، هرچند در آغاز، خودکامگ

رسد، اما خودکامگي و ستم او بسيار شدیدتر  شود و ضحاک به پادشاهي مي انقالبي در مردم مي

یافتن به نوعي خرد جمعي و  تر از جمشيد است و به تقابل کاوه و سرانجام دست و پيچيده

پيوندد  یدون به کاوه ميگيرد. وقتي فر شود و درنهایت انقالبي شکل مي آگاهي اجتماعي منجر مي

گوید و از او یاری  کند و هدفش را به او مي آفرین نيایش و راز و نياز مي با یزدان جهان
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خواهي و یکتاپرستي در این مقابله است  دهنده ایدئولوژی عدالت خواهد که این نشان مي

 (.108: 1396)بذرافکن، 

 گیری بحث و نتیجه

های مختلفي از ابعاد زندگي انسان را موردتوجه قرار  بهفردوسي در شاهنامه به سبکي خاص جن

داده است. وی در قرن چهارم هجری مقارن با قرن دهم ميالدی بعد از یاد و ستایش یزدان، 

کند. تالش فردوسي بر ایجاد  ستاید و بر آن تأکيد مي صراحتاً خرد و خردگرایي و آگاهي را مي

ه است. در همين راستا وی هميشه حاکمان را از ظلم داری نزد شاهان بود خواهي و مردم عدالت

اش بر نيکي و عدالت در برابر ظلم و تباهي است. نقش  کردن بر حذر داشته و تأکيد اصلي

حاکمان عادل در شاهنامه نقش بسيار مهم و پررنگي در برابر ایجاد مسائل اجتماعي و گسترش 

 های اجتماعي است. آسيب

ای  گونه هایي از فراز و نشيب زندگي اجتماعي انسان است به اشعار شاهنامه که داستان

کند که گویي داستاني واقعي در دنيایي واقعي رخ داده است. وی توسعۀ  حوادث را نقل مي

ای توصيف کرده است  اجتماعي، اقتصادی و فرهنگي را از زمان هبوط آدم بر روی زمين به گونه

خواني دارد و فردوسي به آن  شناسي امروزی هم معههای جا که گویي در کمال شگفتي با نظریه

 آگاه بوده است.

من در تاریخي »گویند:  ( در باره اهميت تاریخ در زندگي روزمره مي1375برگر و لوکمن )

عنوان صاحب حرفه در تاریخ دیگری  ام، بهام، در تاریخ دیگری به مدرسه رفتهمعين زاده شده

تری قرار دارند و این جای  ها همه در درون تاریخ بسيار جامع تاریخام، اما این کارم را آغاز کرده

کنند  ( تأکيد مي1393و در جایي دیگر )« دهدداشتن به طور قطعي موقعيت مرا شکل مي

 «.چيز در تاریخ بدون پيوند با گذشته نيست هيچ»

ا خرد و ترین عوامل پيشگيری و تبدیل یک مسئله به آسيب اجتماعي ر فردوسي یکي از مهم

آورد.  شمارد و پيوسته از آن سخن به ميان مي ترین نياز بشر بر مي داند و آن را بزرگ آگاهي مي

گيری جنبشي عليه  در رویارویي کاوه با ضحاک آنچه بارز است، ایستادگي در برابر ستم و شکل

مبارز  های اجتماعي است در پي رهبری کاوه است که در نقش رهبری آگاه، ظلم و ستم و آسيب
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خواند  و شجاع، مردم را به مبارزه با جور ضحاک و مقابله با مسائل اجتماعي روز فرامي

 (125: 1392)بذرافکن، 

ها  پردازند، آن کنند، معموالً به کنش متقابل مي هنگامي که مردم با هم ارتباط برقرار مي

. این کنش متقابل اجتماعي گيرند کنند و رفتارهای یکدیگر را نيز در نظر مي همچنان که رفتار مي

زندگي انسان در ارتباط با سه عنصر خود، اجتماع »الگوهای اجتماعي را به وجودمي آورد چون 

بيني شاهنامه ناظر بر کوشندگي است،  و طبيعت درگير است و باید حق هر سه ادا گردد، جهان

: 1381)ندوشن، « ي استنه کاميابي. اگر چيزی را بشود کاميابي خواند، همان کوشش در راه نيک

ای برای سروسامان دادن به نيازها و  شوند و پایه (. این الگوهای اجتماعي معموالً ماندگار مي10

شوند، یکي از این الگوها ساختار اجتماعي است که تقریباً هميشه  اهداف افراد در جامعه مي

شاهنامه به رابطه انسان با  وجودآورنده یک نظام نابرابری است. همه چيز در اجتماع موردنظر به

گردد اگر هرکسي حد خود را بداند و جای را بر دیگران تنگ نکند و بر سر راه  اجتماع بازمي

شود و  طلبي افروخته مي ها بر اثر فزون دیگران قرار نگيرد، کارها بر روال خواهد بود. جنگ

( 1977(. زیمل )20: 1381گردد )ندوشن،  ها مي درخواست سهم بيشتر باعث پدیدآمدن آسيب

کند، از نظر وی زندگي نيروی  بيان مي« 1زندگي در مقابل شکل»نيز این مطلب را با مفهوم 

-هایي تصور مي ها به صورت ظرف شد، در حالي که شکلنامحدود خالقيت در نظر گرفته مي

م با زندگي ای مداو کند، بنابراین، همه هستي انسان مبارزهشوند که زندگي را محدود و مهار مي

ناچار با  سازد، بهبرای غلبه بر شکل است اما همچنان که زندگي خود را از یک شکل رها مي

آفریند. منطق توليد فرهنگي مستلزم  شود و در واقع شکل جدیدی مي شکل جدیدی رودررو مي

(، به طور خالصه، امکان حل و Nedelmann, 1991: 142های آفرینش و ویرانگری است ) کنش

سادگي بخشي از وضعيت انسان بود،  کردن این تضادها وجود نداشت، این تضاد به رفبرط

گيرد و جامعه  کار اجتماعي صورت مي بينيم، در آن دوران تقسيم چنانچه در پادشاهي جمشيد مي

ترین  یافته پذیرد، در دوران او تکامل ها صورت مي ها و طبقات مطابق با ویژگي انسان به سازمان

ای که انسان به مدد تعقل و  بينيم، جامعه ر جامعه ایران باستان به روایت شاهنامه را ميساختار د

گيرد فره ایزدی از جمشيد دور  توانایي خود در کنش گری ساخته اما زماني که او را غرور مي

ها شروع  آید چون نابرابری ها توفيقي به وجود نمي شود و دیگر در کنش اجتماعي انسان مي

                                                           
1 Life against form 



 
 
 
 
 
 

 431 ای   ...   اجتماعی در دوران اسطوره  تحلیل گذار مسئله اجتماعی تا آسیب
 

 

تر تکامل  آلپورت در تعریف انسان معتقد است کودک آدمي زماني به انساني رشدیافته»، شوند مي

کند که بتواند در برابر هنجارهای فرهنگي  یابد، یا طفل وقتي از نظر ذهني و هوشي رشد مي مي

ها را نفي کند، چراکه هرگاه نفي صورت گرفت  مقاومت کرده و حتي در صورت تشخيص آن

گيرد  شود. به عبارتي، خود زماني شکل مي گيرد و فرد دارای شخصيت مي يآدمي شکل م"خود"

 (.143: 1394)تنهایي، « که فرد بتواند با ابراز وجود خویش در برابر دیگران به کنش بپردازد

وقتي انسان نتواند به اهداف فردی و اجتماعي سالم و به حق خود برسد در عرصه روابط 

الشعاع  مسائلي که به نوعي حيات و زندگي اجتماعي او را تحت شود، اجتماعي دچار مسئله مي

شود، ندوشن  یاد مي« داد و دهش»دهد، در شاهنامه از این موضوع به  آزار و تهدید قرار مي

گوید: داد به معنای آنکه هرکس حقش را از راه مشترکي که  ( در توضيح داد و دهش مي1381)

های  معنای آنکه عدالت نسبي برقرار باشد و ثروتدر جامعه تعریف شده بگيرد و دهش به 

اند که اینطور باشند. اما   کوشيده بيهوده در دست کسي جمع نشود و شاهاني مثل فریدون مي

آید باید  وجودآمدن نظام، نابرابری و آسيب به وجود مي برای اینکه متوجه شویم چرا پس از به

کار  شمرد: تقسيم سي را در این زمينه بر ميبه سراغ نظریه مارکس رفت، مارکس سه دليل اسا

شناسي که  ( تقریباً هر جامعه104: 1396اجتماعي، تضاد اجتماعي، مالکيت خصوصي، )شارون، 

کار  کند. هنگامي که تقسيم را عنوان مي« کار تقسيم»های اجتماعي را تبيين کند  کوشد نابرابری مي

دهند برای  ای فزاینده کارهای متفاوتي را انجام مي هآید، یعني افراد به گون در جامعه به وجود مي

ها ارزشمندتر  گيرد و برخي فعاليت ای تعلق مي ها به برخي افراد امتيازات ویژه برخي فعاليت

شود و افراد به انباشت فزاینده این  شود برخي امکان کنترل دیگران برایشان فراهم مي شمرده مي

شوند و همين مسائل باعث بروز و پيدایش نابرابری و مسئله  امتيازات در طول زندگي متمایل مي

آید که برای افراد در تعامل باهم  گردد تا جایي که مسائلي به وجود مي در زندگي اجتماعي مي

شود، تضاد به معنای مبارزه کنشگران بر سر چيزی  یابند و تضاد در منافع ایجاد مي راهکاری نمي

شوند،  زه هست بعضي کنشگران برنده و برخي بازنده ميارزشمند است، در جایي که مبار

توانند بهتر از مخالفان به اهدافشان  شوند، مي هنگامي که تضاد وجود دارد و برخي افراد پيروز مي

توانند پيروزی خود را گسترش دهند و مزیت خود را نسبت به  دست یابند، آنها معموالً مي

دهد.  ها امکان گسترش حتي بيشتر قدرتشان را مي ه آندیگران افزایش دهند که به نوبه خود ب

توانند یک نظام نابرابر بسازند یعني ساختاری که در آن  شوند مي سرانجام کساني که برنده مي
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کنند. این نظام نابرابری به  ای از نهادها آنها را حفظ مي آنها باال قرار دارند و فرهنگ و مجموعه

کند. هنگامي  های آنها در این موقعيت ممتاز کمک مي ها و نسل آنها و نيز گروه  تأمين بقای آن

توانند بر مخالفان پيروز شوند و  شوند و بهتر مي آید برخي افراد پيروز مي که تضاد به وجود مي

این مطلب نشانه بروز یک مسئله اجتماعي است چرا که در این مرحله همه افراد از سازوکارها 

راضي نيستند بنابراین یا باید این مسئله حل شود و یا به یک آسيب و اهداف موجود در جامعه 

منجر به تغييری بنيادین شود. این تضادها و  -شاید-در آینده هولناک یا  -شاید-اجتماعي 

خواهي  ها حاصل طبيعي کنش متقابل بين مردم و نهادهاست و نشان از حيات و تحول نابرابری

هنوز به آسيب اجتماعي تبدیل نشده و نشان از بروز  آن است، در این مرحله این احساس

باشد که نيازمند وسایل جدید یا تغيير در وسایل موجود برای دستيابي به  اهدافي در جامعه مي

شمار  ها و جریانات بي کرات در تاریخ ایران در قالب جنبش هدف است، از نتایج این تغييرات به

است، ورود کاوه، یک آهنگر فقير، به صحنه اجتماعي،  گرایانه و انقالبات قابل تشخيص اصالح

توانند به طبقه فرازین جامعه راه  نشانۀ آن است که در به روی مردم عادی نيز باز بوده که مي

بندی  شوند. تقسيم بينيم که خانواده کاوه، از آن پس جزو سران درجه اول کشور مي یابند، زیرا مي

گيرد نه برای آن صورت مي -عنوان یک دورۀ آرماني به-طبقه اجتماعي که در زمان جمشيد 

است که هر گروه در طبقه خود محبوس شوند بلکه برای آن است که نظم در کارها گذارده 

محور موجب آسایش  کار اجتماعي به صورت تخصصي و عدالت شود، تا حدی که تقسيم

 های اجتماعي شود  گروه

 درون پنجهي نيز خورد ای انجمن کرد مرد / بدین ان زهر پيشه

 

ها  در یک جامعه منظم اهداف و ابزار یا شيوه»نویسد:  ( در این باره مي1957رابرت مرتن )

برند، هم پذیرفته شده هستند و هم در اختيار افراد  در هماهنگي و یگانگي و تطابق به سر مي

بر اهداف و یا ابزار یا شود که تأکيدی ناموزون  جامعه قرار دارند. عدم تطابق، زماني ظاهر مي

های  های دستيابي به هدف قرار گيرد. گاهي تأکيد بر اهداف در مقایسه با تأکيد بر شيوه شيوه

شود که  تر است. مورد دیگر در ميان افرادی دیده مي نهادی شده دستيابي به آن بسيار قوی
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کند به طوری که  دا ميخود معني پي خودی هایي که در راستای دستيابي به هدف هستند به فعاليت

« کند  های نهادی شده جنبه شعائری پيدا مي شود و پيروی از شيوه هدف اصلي فراموش مي

 (.157: 1975)مرتن، 

درک این استدالل اساسي مهم است، نابرابری از توسعۀ یک ساختار اجتماعي نابرابر ناشي 

یا طبيعت نيست که ساختار  شود. این طبيعت انساني، نيروهای مافوق طبيعي، بقای انسب، مي

های متقابل اجتماعي  آورد بلکه این واقعيت است که در همۀ کنش اجتماعي را به وجود مي

کند.  ناميم کمک مي های مهم و معيني به گسترش یک نظام نابرابر که ساختار اجتماعي مي ویژگي

که الگوهای اجتماعي آید که طبيعت زندگي اجتماعي ما چنين است  نابرابری از آن رو پدید مي

به وجود آوریم، یکي از این الگوها ساخت اجتماعي است و ساختار اجتماعي تقریباً هميشه 

کند یا آن را به نشاط،  نابرابر است و از آن گریزی نيست آنچه این مسئله را به آسيب تبدیل مي

مل بين طبقات سازد چگونگي برخورد با آنان است و تعا پویایي و پيشرفت و توسعه مبدل مي

های  تواند منجر به پویایي یا آسيب و یا حتي یک دگرگوني بنيادین شود. کوشش نابرابر مي

تواند  قدرتمندان، نهادهای اجتماعي، فرهنگ، اجتماعي شدن و زور از جمله عواملي است که مي

ن عاملي برای عنوا به استمرار این نابرابری کمک کند و آن را به آسيبي اجتماعي بدل کند و یا به

آميز بر اداره  ای موفقيت توسعه و پویایي اجتماعي تبدیل کند. به سود هر کس است که به گونه

هایي متفاوت این کار توسط افراد انجام شود، با خرد  جامعه اثر بگذارد اما ممکن است به شيوه

کنند.  کمک ميمانند کيومرث و یا با زور مانند ضحاک. نهادهای مسلط نيز به این نابرابری 

ها و قواعدی است که مردم با گذشت زمان  ها، ارزش ای از عقاید و اندیشه فرهنگ نيز مجموعه

ها باید  پذیرند، آنچه از این فرهنگ مهم است آن است که این در برخورد با محيطشان مي

ید دید کنند، با های ما را تبيين و هدایت مي سودمند باشند چون برای ما کارکرد دارند و کنش

آیند و یا در برابر آن  ها کنار مي گوید و مردم با نابرابری ها چه مي این فرهنگ در برابر نابرابری

 اند!  ایستند و یا با تعامل و گفتگو به دنبال فهم مشترک مي

در صورت بروز چنين وضعي که انسان در زندگي اجتماعي و فردی خود دچار آشفتگي در 

طوری که عدم آرامش و پریشاني و اضطراب، سرتاپای او و روابط تعامل با دیگران شود به 

شوند،  اجتماعي وی را در بر گيرد، چنين اشخاصي در زندگي اجتماعي دچار مسئله اجتماعي مي

گيرد در نتيجه سرگرداني و گاه تمایل به  وقتي آشفتگي و پریشاني، گریبان افراد جامعه را مي
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شوند و  های جدی مي آید، از این رو افراد آماده آسيب يسوی کژرفتاری در مردم به وجود م

سهولت تحت تأثير  دهند و به توان ارزیابي و انتخاب را در فضای دیالکتيکي جامعه از دست مي

 (54: 1387شوند )امام جمعه،  پذیر مي مسائل اجتماعي آسيب

نچه در شاهنامه کند چنا آگاهي و ایدئولوژی در شاهنامه در این راستا نقش جدی بازی مي

توانستند  در اغلب مواقع در چنين موقعيت اجتماعي به خاطر فقدان آگاهي بيشتر افراد نمي

راه نخبگان کاریزماتيک بودند و فضای  به کارهای بزرگي به نفع جامعه انجام دهند و مردم چشم

ن فضای ابهام تواند ای شد، آگاهي و ایدئولوژی مي ابهام و بحران مانع عمل اجتماعي مطلوب مي

های شاهنامه مشهود است این است که این  را به نفع همبستگي افراد تغيير دهد، آنچه در داستان

رسد و حاکمان چطور در برابر آن پاسخگو هستند و در  ها چگونه به گوش حاکمان مي نابرابری

فریدون و کاوه  این ميان نقش نزدیکان دربار و یا نهادهای اجتماعي نيز مهم است. تأثير انقالب

گذاران فرهنگ در شاهنامه از او  بر عليه ضحاک بر سرنوشت فریدون که در واقع یکي از بنيان

شود یکي از این تأثيرات مهم جریان اجتماعي است، وقتي مردم بر خالف جریان نام برده مي

زمينه برای خرد و ایدئولوژی و آگاهي به فرد یا جریاني احساس تعلق و یا وابستگي پيدا کنند 

شود و بدیهي است  های اجتماعي و ظلم به مردم و حفظ جایگاه ظالم آماده مي بروز آسيب

کنند باید تحت تأثير منافع او و  پذیرند و به او تعلق خاطر ذهني پيدا مي افرادی که ظالم را مي

فراهم  های اجتماعي را های جاهالنه زمينه آسيب هراس از او عمل کنند و در نتيجه زورگویي

 خواهد کرد.

در شاهنامه آگاهي و ایدئولوژی و خرد همواره در ارتباطي مستقيم و از باال به پایين است 

پذیرفتند  ها )مردم و سطح پایين در جامعه و در کف هرم قشربندی جامعه( فقط مي یعني ستانده

کاریزماتيک  کردند و همانطور که در شاهنامه پيداست فردی نخبه و با روحياتي و پيروی مي

توانست این ارتباط بين حاکمان و مردم را ایجاد کند و یا مفاهمه به وجود آید که در اغلب  مي

به خردورزی پادشاهان بود و یا با جنگ و اعتراض و جنبش اجتماعي  موارد این رضایت مربوط

شد که این جنگ ناشي از تشخيص مردم در برابر مسئله  خواست عمومي مردم حاکم مي

دانستند بلکه نوعي آسيب برمي شمردند، در اینجا مهم  تماعي بود که آن را دیگر مسئله نمياج

 .این بود که چطور آسيب را به اطالع حاکمان نظام برسانند 
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بندی اجتماعي به جمشيد پيشدادی منسوب است. بر این اساس، جمشيد  در شاهنامه، طبقه

اندازۀ هر گروه را مشخّص نمود. این چهار گروه به  مردم را به چهار گروه تقسيم کرد و جایگاه و

ترتيب عبارتند از: اتوزیان )روحانيان(، نيساریان )جنگجویان(، بسودی )کشاورزان( و اهتوخوشي 

وران(. این طبقات اجتماعي که به نوعي نهادهای اجتماعي بزرگ و عمده جامعه بودند نقش  )پيشه

های اجتماعي به حاکمان داشتند. این نهادها در  ان مسئلهها یا هم ای در بازتاب نابرابری عمده

( از نقش 1934ای داشتند. بودون ) العاده معرفي نخبگان کاریزماتيک مثل رستم و کاوه اثر فوق

تواند به  کند و در تحليل این فرایند مي گری نهادها در اثرات بازخوردی به سه مدل اشاره مي واسطه

های عملکرد نظام یعني افراد  تکرارشونده دارد؛ در این حالت ستاندهما کمک کند. اولين آن نقش 

ها و ... نه بر روی خود نظام کنش متقابل با عناصر گوناگونش اثر  جامعه، سندیکاها و اتحادیه

کند و نه در روابطش  تر بگویيم نظام نه تغييری در محيط ایجاد مي گذارند و نه بر محيطش، دقيق مي

توان  شود و یا نادیده انگاشته خواهد شد. به بيان دیگر مي ین مسئله یا پس زده ميبا محيط. بنابرا

گيرند که  شود و افراد در جریاني قرار مي گفت گفتمان غالب جامعه ناشي از روزمرگي و عادت مي

های اجتماعي را فراهم  تواند زمينه بروز آسيب دانند و این مسئله مي خود را فاقد اختيار الزم مي

هایي هستند که از نظر  ماید، از دیدگاه فردوسي در شاهنامه ورودی ساختار جامعه انسانن

ای خالقيت و  شناسي و جایگاهشان انسان صاحب فکر و خالقيت هستند و در چنين جامعه هستي

شود و زمينه برای بروز مسائل  کنشگری و فهيم بودن انسان به عادت زدگي و روزمرگي تبدیل مي

( 622: 1391شود البته به قول بلومر )به نقل از تنهایي:  ها به آسيب آماده مي تبدیل آناجتماعي و 

هم صورت گيرد و فرد نسبت به موضوعاتي خاص حساس 1هایي  ممکن است در جامعه ولوله

شده و ضمن احساس تعلق و مسئوليت نسبت به مسئله، تحت تأثير مواردی قرار گرفته و به توجه 

از ساخت فرهنگي غافل شده و نسبت به موضوعاتي که وی را به ولوله درآورده و فعاليت بيشتر 

تر شود البته این قضيه در مرحله دوم شدت بيشتری دارد، دومين نوع از فرایندهایي تشکيل  حساس

ها به سوی نظام  شده است که مجهز به مکانيسم اثرات بازخوردی هستند که منحصراً از ستانده

کنند. به عبارت دیگر، این نوع فرایندها، هيچ دگرگوني  ابستگي متقابل( عمل ميکنش متقابل )یا و

نامد. به  کند. در این حالت بودون آن را تجمعي مي مستقيم یا غير مستقيمي در محيط ایجاد نمي

شود و آن  گری درون جامعه منتج به تغيير در پاسخ به مسائل اجتماعي نمي عبارت دیگر مطالبه

                                                           
1 Milling  
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مانند چون گفتماني در جامعه و در نتيجه معنایي  غم نارضایتي عمومي باقي مير مسائل علي

هایي به صورت نمادین در جامعه شکل  شود ولي حرکات و کنش مشترک بين افراد تشکيل نمي

تحمل است توسط افراد  های شاهنامه احساس مسائل اجتماعي تا آنجا که قابل گيرد، در داستان مي

دهند، این مسئله در  گيرد و تن به تغيير و یا آشوب و آسيب نمي رار ميمورد سازش و مدارا ق

( در کتاب بازشناسي تحليلي 1391داستان فریدون، ضحاک و ... کامالً مشهود است. تنهایي )

شناسي  شناسي مدرنيته در گذار ضمن تفسير دیدگاه بلومر در بخش پویایي های مدرن جامعه نظریه

کند که ذیل این  استفاده مي 1های اجتماعي نمایشي وی از اصطالح جنبشاین نظریه و به نقل از 

توان نتيجه گرفت که در  ها در جوامع مي بودن بسياری از کنش مفهوم با تأکيد بر کنشگری و نمادین

عنوان  هایي مثل مدگرایي در جامعه اتفاق بيفتد و نمادها به این مرحله تنها ممکن است جنبش

های اجتماعي تبدیل شوند و باالخره سومين نوع  اض در برابر مسائل و آسيبفریادهایي به اعتر

شامل فرایندهایي است که دارای اثرات بازخوردی بر روی محيط هستند بودون آن را دگرگوني 

ناميده است، بودون معتقد است اگر در این فرایند مسائل نتوانند ساختار را در راستای حل مسائل 

تواند  شود که مي کشند و خود را ترميم نکنند تبدیل به یک آسيب اجتماعي مياجتماعي به چالش ب

باعث دگرگوني و یا حتي انقالب شود. نقش کاوه در قيام عليه ضحاک، جنگ کيومرث عليه دیوان 

های مردمي در این راستا  توان این مدل را کامالً مشاهده نمود. البته جنبش های دیگر مي و داستان

2های اجتماعي عام  های عام و خاص نيز اتفاق بيفتد جنبش بشممکن است جن
قادر است تا  

نظرات  های متفاوتي را جمع کند تا پيرامون مسائل اجتماعي نقطهگرداگرد مسائل اجتماعي، گروه

ها و قشرهای فهمي کرده و به صورت جمعي دنبال کنند. بنابراین ممکن است گروهمشترکي را هم

کند  اشاره مي -به نقل از تنهایي-نبش بپيوندند مثل قيام کاوه، البته در ادامه بلومر متفاوتي به این ج

ها، ضدیت وجود  نوایي گروهنيز وجود دارد یعني به جای هم 3های خاص که امکان ایجاد جنبش

داشته باشد و فرجام این ضدیت ممکن است درگيری باشد مانند داستان فریدون، تقابل در نوع 

اند به دیالکتيکي تکميلي منجر شود ولي در نوع خاص، دیالکتيک عموماً قطبي است و تو عام مي

ها، هر عنصر فرهنگي  ممکن است به تغيير و تحول کالن و بزرگي بيانجامد در نظریۀ منش

شود و خود را تکثير  های اجتماعي پراکنده ميسيستمي منسجم و تکاملي است که در سطح نظام

                                                           
1 Expressive 

2 General  

3 Special  
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هایي نو و متمایز را  یابد و نسخه دهد و جهش مي ار حامالن خود را تغيير ميکند و الگوی کرد مي

ها اهميت دارد و نه متن  آورد، فرض من آن است که این پویایي است که در ارزیابي منش پدید مي

سازد و تأثير عيني  اش معنای حقيقي آن را ميصرفشان، چراکه پویایي یک منش در زمينه اجتماعي

ان آدميان به صورت پویایي یا آسيب اجتماعي در قالب ساخت معنایي نشان خواهد آن را در مي

ی ایراني و همزاد با فرایند  در شاهنامه برآمده از تحول طبيعي جامعه "گری گفتمان مطالبه"»داد. 

ای به روایت شاهنامه است. براساس  ی اجتماعي در تاریخ اجتماعي ایران در دوران اسطوره توسعه

ی سندیکاليسم تفسيری و دیالکتيک مثبت و در دستگاه نظری  یم بلومری به شيوهپارادا

ی جمعي  ای و تجربه گرایي دیالکتيکي، چنين مطالباتي، بي تردید براساس تفسير جامعه طبيعت

ی درک و خرد  روزمره ساخته شده و بدون دخالت هيچ عامل بومي یا خارجي برخاسته از توسعه

 (.1397)تنهایي، « تجمعي هرروزه مردم اس

تواند با تغييرات جدی در جامعه حل  پس از آنکه این رابطه شکل گرفت مسئله اجتماعي مي

ها یا مردم با حاکمان توسط  های متقابل ميان ستانده شود و یا در صورت عدم مفاهمه در کنش

ای از تناقض  نيروهای ميانجي ممکن است به تناقض در جامعه بينجامد و متقابل بودنشان نشانه

تواند تحمل کند و هستي هر کدام به معنای نابودی  باشد به این معني که یکي دیگری را نمي

 دیگری است .

گری  جنبش مطالبه»تواند به جنبش آرام مدني یا  ظهور و بروز فردیت شهروندی، مي

گرفتن یا  شدن، خاموشي نشدن در اَشکالِ نادیده بينجامد و سرانجام، در صورت تحمل« اجتماعي

و « اعتماد و امنيت اجتماعي»هایي چون کاهش  سازی و گسترش آسيب شدن، به زمينه سرکوب

های بسياری از آن  انجامد که نمونه جامعه مي« خود ملي»منجرشده و به تخریب « اميد به زندگي»

تان توان دید: در داستان ضحاک، در داس ای ایران به روایت شاهنامه مي را در تاریخ اسطوره

هایي چون خودکشي، جرم،  ای، به آسيب فریدون و ... . چنين فراگرد تاریخي در هر جامعه

اعتمادی تاریخي، و گاه به شورش و با نگاهي مثبت، به  افسردگي اجتماعي، نااميدی و بي

این مطلب را   (. نمونه1397های تنهایي،  های انقالبي، راه خواهد برد )برگرفته از یادداشت جنبش

است به « تأیيد مردمي»توان در داستان ضحاک مشاهده کرد؛ آنجا که ضحاک در صدد کسب  مي

آورد.  شود. از اینجاست که کاوه سر برمي تصور اینکه با این تصدیق ظاهری گناهانش شسته مي

در اینجا حتي تأیيد یک کاسب کم اهميت چون کاوه برای او مهم است. کاوه به او پرخاش 
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گوید  کنند و او مي آمدن سرزنش مي آید، درباریان او را از این کوتاهوتاه ميکند و ضحاک ک مي

که مرعوب حقانيت شده است، جواب ضحاک به درباریان ناشي از این است که ستمدیدگي، 

 مي آورد.  نيروی سهمگين خود را دارد که سرانجام سر بر

ر به پویایي اجتماعي شود و تواند منج فهم مشترک در کنش متقابل نمادین این سه طبقه مي

در این فضای دیالکتيکي موجود تضاد تبدیل یه پویایي و در غير اینصورت به تناقض و آسيب 

تواند این جامعه را به یک جامعه  منجر شود، ایجاد شرایط گفتگو در یک موقعيت منطقي مي

موجب  یگانه، پویا و خوشحال رهنمون کند و در غير این صورت شکاف و عدم اعتماد

(، این امر 1969و در نهایت آسيب اجتماعي شود، به قول توکویل )« خود ملي»زدن به  صدمه

تواند بذر هر فضيلتي را  موجب خودخواهي و فردگرایي مفرط خواهد شد و این اتفاق مي

خشک کند و مفاهيمي مثل عشق، معنا و تعامل و کنش متقابل را در پيشگاه خودخواهي قرباني 

توان در داستان پيوند  هنامه عشق ناکام نشانه عدم سالمت جامعه است، این ادعا را ميکند. در شا

بينيم که طي هفت مرحله تا  زال و رودابه مشاهده نمود. در داستان هفت خان رستم نيز مي

های  رویي با خطر و مسئله کوشش و بدون روبه رسيدن به مقصود کنایه از این دارد که بي

رود مگر با فهم ساختار مشکل و مسائل موجود و چالش  بزرگي پيش نمياجتماعي هيچ کار 

 کنيد: ها. در ذیل فرایند مفاهيم را به شکل نمودار مالحظه مي دیالکتيکي با آن
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 الل ستاری، تهران: انتشارات سروش.، ترجمۀ جرساله در تاریخ ادیان( 1372الياده، ميرچا ) -

های  تحليلي بر مسائل اجتماعي درنخستين داستان( »1380آقاحسيني، حسين؛ رباني، رسول ) -

، 15، نشریه دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر کرمان، دوره جدید، ش «شاهنامه

 .22-1صص 

های فردی و اجتماعي از دیدگاه  رسي آسيبتحليل و بر( »1385) آقاحسيني، حسين؛ رباني، رسول -

وپنجم، شماره سوم،  ، مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز، دوره بيست«بزرگان ادب فارسي

 .30-17پایيز، صص 
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