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اجتماعی نهاد -بررسی هویت فرهنگی(فردوسیۀبازنمایی اجتماعی شاهنام

)خانواده ایرانیان از نگاه فردوسی
عربی، علی ، حمیرا بذرافکنحبیب احمدي

ه ها و همچنین هویت نهاد خانوادهاي شاهنامه، توزیع قدرت در آنشکل خانوادهپژوهش حاضر مسئلۀ:چکیده

مرتبط با هايظري مرتبط با موضوع تحقیق، نظریهنبدین منظور با بررسی پیشینۀ. کندمیبررسیرا در شاهنامه 
ش رو،براي بررسی موضوع. تحقیق نگاشته شدرچوب نظري تحقیق با توجه به زمینۀموضوع مطرح شده و چها

شناختی فضاي درون هجامعةو سعی شد با استفاده از بازنمایی اجتماعی به شیومحاکات مورد استفاده قرار گرفت
هاي یافته. به عنوان داده مورد کاوش قرار گرفته ذهنی سراینده استخراج شود و بدین منظور متن شاهنام

در شناسی مدرنهاي جامعههاي خانواده مطرح شده در نظریهواع شکلگر این واقعیت بودند که انتحقیق نشان
اساسی در حفظ هویت افراد و در واقع عاملی براي تمایز نواده نقشاز سوي دیگر خاشود،شاهنامه یافت می

گرفته یابی افراد بر اساس خانواده صورت مینمادي از هویت فرد بوده است و هویتجتماعی و در سطحی باالتر ا
پیوندهمچنینورسوموآدابوفرهنگفرهنگی، انتقالمیراثحفظدرمهمینقشهمچنینخانواده. است
فرهنگی،انتقالفرهنگی،تنوعفرهنگی،تقابلمختلف،ۀجامعدوبینخانوادگیازدواج. استداشتههانسل

توان نقش و هویت فرهنگی از جمله مواردي هستند که میتولیدبازوتولیدسرانجاموفرهنگیاشتراکاتشناخت
اندداشتهخانواده  گاه خاصی در جایوزنان بسیار محترم بوده با اینکه. ها جستجو کردخانوادگی ایرانیان را در آن

.  کردندمشورت میخانواده نیززنانبامواردبعضیدرو گیر اصلی را در خانواده داشتهمردان نقش تصمیمولی 

.خانواده، زن، شاهنامه، نهادهاي اجتماعی، ساخت اجتماعی واقعیت، قدرت، فرهنگ: هاي کلیديواژه

شناسی دانشگاه شیرازاستاد جامعهhahmadi@rose.shirazu.ac.ir
دانشجوي دکتري تغییرات اجتماعی دانشگاه شیرازmahtabazrafkan@gmail.com

 دانشگاه شیراز                             شناسیجامعهکارشناسی ارشددانشجويali.arabi2@gmail.com

16/03/1390:تاریخ پذیرش21/10/1389: تاریخ دریافت



1391تابستان، 2، شماره4هدورزن در فرهنگ و هنر 84

مقدمه و طرح مسئله
پذیري، بستري براي رشد عاطفی، محلی براي یادگیري آداب و اول مکانی براي جامعهدر وهلۀخانواده

خانواده همچنین . شوندها متولد میگیري هویت افراد است، زیرا افراد در خانوادهرسوم و به طور کلی شکل
ه نسل همین نهاد را بافراد در فضاي امن ایجاد شده نسل کند تانیت را براي افراد مهیا میاحساس ام

نهاد خانواده در این مسیر تحوالت گوناگون فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی را تجربه نموده . کنندبازتولید 
خانواده با ورود ).157: 1383؛ موحد و عنایت، 5: 1379، ارمکی و همکاران؛ آزاد122: 1378وثوقی،(است 

شکل گسترده به خود اي خارج شده واز شکل هستهیجایبه عصر کشاورزي و کاسته شدن از تحرك و جابه
این امر سالیان . این امر بدین دلیل صورت گرفت که این نهاد قدرت تولید و کار در مزرعه را دارا بود. گرفت

بورژوایی ةبار در کانون خانواداینايهستهةکه با وقوع انقالب صنعتی، دوباره خانواددرازي را طی نمود تا این
گرفت و نهاد خانواده از کارکرد تولید مثل و ابزار تولید، به سوي شکل خاصی از صمیمیت و عشق قدم شکل 
به 312- 311: 1985، ؛ ترنر1،2001به نقل از بنگستون104: 1926، ؛ بارگس43- 47: 1376، اعزازي(نهاد 

و از جانب دیگر بسیاري از ز خانواده کارکردهاي گوناگونی به خود گرفتهامروزه نی). 1989، 2نقل از کریزمن
هاي جمعی، ها، رسانهمهدکودك:نظیرهاي مدرناز دست داده است و سازمانراکارکردهاي قدیمی خود

).290- 305: 1370تافلر،(اند رآورده کردن آن کارکردها شدهمسئول ب... هاي سالمندان و خانه
این سرزمین به قدمت زندگی بشر ۀپیشین. هاي بشري را داراستترین تمدنسرزمین ایران یکی از کهن

هاي این تمدن یکی از شگفتیکه از سرزمین ایران شروع شدهتغییرات و تکامل فرهنگی و اجتماعی. است
مندي که نماد آن قانون کوروش و داریوش ساسانی است از افتخارات ایرانیان محسوب قانون و قانون. است
هاي دنیاي باستان از قبیل وجود آوردن بسیاري از پیشرفتهبشري در بشود، از طرفی این تمدن درخشان می

شعرا . پیشتاز بوده است... ه وهاي یکپارچهاي حمل و نقل، ایجاد حکومترواج داد و ستد با پول، ایجاد شبکه
راي شان بسرایند و بهايانگیز را در شعر و کتاباند که این درخشش شگفتبزرگی سعی نمودهن و نویسندگا

هاي شاهنامه اگرچه داستان. باشدیکی از شعراي مشهور در این زمینه، فردوسی می. آیندگان به یادگار گذارند
اغلب به صورت افسانه و اسطوره بیان شده است، اما مبناي آن بر ساخت فرهنگی هویت انسان و جامعه 

علوم هاي نظري جدید در عرصهبا مدلآوري ایرانی و آداب و رسوم سرزمین کهن ایران است که به طرز حیرت

1. Bengtson
2. Crissman
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پردازد در اي که تحقیق حاضر بدان میمسئله). 50-51: 1389، بذرافکن و روحانی(اجتماعی جدید سازگار است 
، چند همسريها و مفاهیم نظري جدید مانند تکگیرد و در پی بررسی تطبیقی مدلهمین راستا شکل می

با مفاهیم و ساختار نظري نهفته موجود در متن ... قدرت در خانواده و همسري، اشکال خانواده، ساختار توزیع
ساختار توزیع - 1باشد زیر میۀبه بیانی دیگر تحقیق حاضر در پی پاسخ به دو مسئل. استاشعار شاهنامه 
مبنا قرار با-2را توصیف کند؛ ...و ایرانی، انواع و اشکال خانواده، آداب و رسوم خانوادگی ةاقتدار در خانواد

شناختی جامعه-هاي فرهنگیدادن نظریات و مفاهیم مطرح شده مدرن در راستاي خانواده و ازدواج در دیدگاه
و مفاهیم با ساختار نظري نهفته در هاق، در پی بررسی تطبیقی این نظریهها در مبانی نظري تحقیو طرح آن

.شاهنامه فردوسی برآید

تحقیقۀ پیشین
مطالعات ادبی و به ویژه بر روي شاهنامه در جامعه ایران به وفور یافت ةاي علمی در حوزهتحقیق و بررسی

- زیباییتوان چشم پوشید که اکثر مطالعات نظري در این رابطه در سطح شود، اما از این واقعیت تلخ نمیمی

در . نشده استندگان شناختی و مطالعات ادبی صرف مانده و سعی در کشف معناي درون ذهنی نویسندگان و سرای
اند که تنها به ابعاد ادبی موضوع پرداختهاشاره کرد پژوهیشاهنامهةتوان به مطالعات فراوان در حوزمیاین باره

شناسی جامعهتر بررسی هاي اجتماعی و در معناي دقیقجنبهمطالعاتی که از ). 1389بذرافکن و روحانی،(
در . اندمانند نقش و جایگاه زنان در شاهنامه پرداختهاقع بر موارد جزیی در بیشتر موو اند صورت گرفتهادبیات 

در شاهنامه و ایلیاد و ادیسه اشاره کرد نراقی در رابطه با تصاویر زنان و بررسی آنبه مطالعۀتواناین زمینه می
).1: 1991، 1قینرا(

1. Naraghi
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مشتاقی،(ولستوي پرداخته است جنگ و صلح تشاهنامه ومشتاقی نیز به بررسی تطبیقی سیماي زن در 
دیدي وکندکید میزن در شاهنامه تأبهمثبت و منفی ارایه شده ةمواهبی نیز بر چهر). 426: 1385

در همین رابطه خاتمی نیز پیوندهاي ). 111: 1384، نیاپاك(کند مطرح نمیساختاري نسبت به شاهنامه
رحیمی نیز هرچند با نگاهی ). 303: 1387، خاتمی(زناشویی را در شاهنامه مورد کاوش قرار داده است 

کند اما به بنیادهاي قدرت در خانواده و هاي آن دنبال میشناختی به شاهنامه قدرت را در داستانجامعه
االمینی با اشاره به انواع مرحوم روح). 11: 1369، رحیمی(دهد ساختار توزیعی اقتدار در آن توجهی نشان نمی

. داندمیهاي اجتماعی و فرهنگیارزش براي شناخت رویدادها و پدیدهرا یکی از منابع باامه، آننخانواده در شاه
هاي اساطیري هاي دورهها و ازدواجبع براي فهم و کشف انواع خانوادهترین مناصلیبه عنوانشاهنامهازوي

خواستگاري و آشنایی، موقعیت ةبه نحوازدواج در شاهنامه،38ي بر اساس و. کندو قبل از اسالم یاد می
: 1370االمینی، روح(کند اجتماعی، نژادي، دینی و اقتصادي، رسم و آیین عروسی و مقدار جهیزیه اشاره می

یی را به نوعی بازمانده هاي شاهنامه رسم و آیین زناشوایشان عالوه بر این، بر اساس داستان. )888-882
ها بر اساس کنند بلکه زناشوییمردان براي ازدواج اقدامی نمیساالري نامیده است که در آنعصر مادر

گودرزي نیز در اثر خود در ). 165: 1377االمینی،روح(است گرفتهپیشنهاد زنان و با انتخاب زنان صورت می
هاي شاهنامه نشانگر این واقعیت هستند که داستانوي معتقد بود. الري بوده استساة مادرپی بقایاي دور

به طور کلی عالوه ).65: 1384گودرزي منفرد،(کند ایگاه واالي زنان در شاهنامه با گذر زمان نزول میکه ج
اي در زمینه شناختی بر روي ادبیات ایرانی و به ویژه در بررسی شاهنامه، مطالعهبر کمبود تحقیقات جامعه

ۀ فرهنگ، هویت و اي کلی در زمینهاي شاهنامه و بررسیبررسی هویت خانواده، ساختار اقتدار در خانواده
االمینی و گودرزي سعی در هر چند تحقیق روح. فارسی انجام نشده استنهاد خانواده در تحقیقات التین و

اند اما در سطح توصیف متوقف شده و به بررسی خانواده، رسوم خانوادگی و سنت فرهنگی ازدواج برآمده
به همین دلیل تحقیق حاضر سعی کرده است از مرحله . اندهترسیم فضاي توصیف شده در شاهنامه پرداخت

هاي اجتماعی و متن دادهۀذهنی شاعر را با استفاده از زمینفضاي درونید توصیف گذر کرده و درصدد برآ
.بازسازي کندسیس روش کیفی و تکنیک میمهو به کمک ) اشعار(موجود 

مبانی نظري تحقیق
که بر اساس شناخت موجودیت حیوانی انسان استوار است، هر نوع فرهنگی مالینفسکیبر طبق نظریۀ

سساتی بایست مؤطبق این نظریه، هر فرهنگی می. فرهنگی باید بر اساس واقعیات حیاتی بنا شده باشد



1391تابستان، 2، شماره4هدورزن در فرهنگ و هنر 84

زندگی جریان پیدا کند ) شرایط حیاتی استبهکه مقید (را به وجود آورد که در چارچوب آن ) نهادهایی(
انسان مانند ینیازهاي طبیع. نقش دارندد آمدن یک نهابه وجودعوامل متعددي در ). 8: 1368روزن باوم، (

آمدن به وجودباعث ر و نیازهاي عاطفی و اجتماعی از سوي دیگذیه، امنیت و تولید نسل از یکسو نیاز به تغ
و دهدنیسم تازه را شکل میخام ارگاةمادخانواده «به باور مالینفسکی . اندنهاد خانواده در جوامع باستان شده

فرهنگ به عنوان یک . )9: 1368،روزن باوم(»آوردآن را به صورت عضو کاملی براي قبیله یا شهر در می
به . شودیمثر در یکدیگر و وابسته به هم تشکیل و تا حدي از نهادهاي مؤل کل، تا حدي از نهادهاي مستق

و به انسان اجازه کندحیات را براي انسان فراهم میۀاي است که امکان ادامفرهنگ وسیله«باور وي 
اي است که به انسان قدرت شود؛ فرهنگ وسیلهبرخوردارو رفاه آرامش،دهد تا از حد معینی اطمینانمی

). 10: همان(»هایی خلق کنددهد تا از وراي توان حیوانی و اندامی خود کاالها و ارزشداده و به او اجازه می
وي کارایی و بقاي خانواده را . شودخالصه میآنتولید نسلخانواده در کارکرد ومنشألیفسکی از نظر ما

).14: 1368، بامروزن(داندمیمراتبی، رهبري، تسلط و همچنین لزوم جبر اجتماعی سلسلهمنوط به ساخت 
اي یک اجتماع یا ها به عنوان اعضبنیان و اساس نهادهاي اجتماعی در فرهنگ است؛ فرهنگی که انسان

لوپز و اسکات، (هاي فرهنگی قرار دارند نهادهاي اجتماعی در دل پدیده. یک جامعه در آن اشتراك دارند
به معنایی دیگر فرهنگ همان چیزي است که موجود انسانی را به مثابۀ انسان از سایر موجودات ؛)40: 1385

تشکیل يانمادها و به اختصار، از مظاهر جمعیساسات،باورها، افکار و آراء، احفرهنگ، از. سازدمتمایز می
کند تفاهم و ارتباط را برقرار و تنظیم میهمین نظام الگومند نمادها.شده که در میان مردم مشترك است

در این میان منابع فرهنگی، شامل انواع گوناگونی از کاالهاي نمادین از قبیل زبان، )327: 4،1951پارسونز(
هاي نهادي ساختها را مرتبط باتوان آنکه میشودت، ذوق و سلیقه، معرفت و مهارت میادب و نزاک
).138: 1385لوپز و اسکات،(اند هایی فرهنگیدر واقع نهادهاي اجتماعی پدیده،قلمداد کرد

آن کنترل ۀ لیبه وسبادوام و پیچیده که ،الگوي رفتار منظم«آن را نهاد اجتماعیگیدنز در معرفی 
توان می،هاي نهاد اجتماعیکلی با در نظر گرفتن ویژگیبه طور.کندبیان می»گیردجتماعی صورت میا

،ضرورت،کارکرد،اعمال و افکاري تلقی نمود که داراي هدف،اي از الگوهاي رفتاررا مجموعههاآن
را ساخته و پرداخته در هاآنخود را کم و بیش به فرد تحمیل نموده و فرد پس از تولد ،عمومیت و دوام بوده

انسانی بدان بستگی داشته و ۀمثال مشخص این تعریف خانواده است که تداوم جامع. بیندمقابل خود می

4. Parsons
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. کوشندآن میبقاياصول و مقررات آن بوده و در حفظ و بهی یا پیشرفته پایبندیاعم از ابتدا،تمام جوامع
نهادهاي نخستین اجتماعی مانند خانواده و دولت پابرجا کهیحالدر ،درونآیند و از بین میمیایبه دنافراد 

در جریان ).424: 1386گیدنز،(د ننکآشکاري را تعقیب میيهاهدفهاي متمادي بوده و در طول نسل
. شوداجتماعی شدن که کارکرد اساسی خانواده است بسیاري از هنجارها از طریق فرآیند درونی شدن کسب می

بیشتر در نفع و مصلحت است و میان دو نفر یارادکلیف براون کنش انسانی، هدفمند و معطوف بهاز نظر 
. وجود داشته باشدهان منافع آنشود که نوعی سازگاري یا تناسب بیاجتماعی برقرار میۀصورتی رابط

اگونی گون«است که در وراي » شکلی کلی یا متعارف«اجتماعی، ۀشکل ساختاري یک رابطصورت یا
، در »خانواده«یافتۀ شکل ساختی کلیتمثالً). 192: 1940، 5براونرادکلیف(نهفته است »هاي خاصنمونه

. دهند، پنهان شده استبراون توضیح میف هایی که لوپز، اسکات یا رادکلیوراي مصداق خاص خانواده
نیز به طور همزمان، بر نقش سونزرپا. سازدهمین کلیت است که شکل ساختی یک واقعیت اجتماعی را می

این قبیل . داشته استکید نوان چارچوب یا اسکلت یک جامعه تأبه عهاآنچنین نهادهاي اجتماعی و نقش 
نهادهاي اجتماعی ساختارهاي کالنی چون ازدواج، تک همسري، درون همسري، پدرساالري، تخصص، 

هاي نهادي مانند اریو و رنارد که بر مبناي نظریات نظریه).44: 1385لوپز، (شوند را شامل می... و حاکمیت 
پذیرش و اصل اطاعت در ، سلطه،تکید زیادي بر عناصري همچون قدرگذاري شده است تأحقوقی پایه

هایی از قبیل سلطه و زور بر همین عقیده است که نهادهایی که با ویژگیشلسکی نیز . دت دارندمقابل سیا
از نظر رنه کونیگ دو . شونددگی انسانی و جزء الینفک آن محسوب میگردند از ضروریات زنمشخص می

- 1:شناسانه کالن و خرد منطبق است نوع نگرش به خانواده وجود دارد که بر دو نوع تجزیه و تحلیل جامعه
-2وکل جامعهيهانظامنگرش به خانواده در ارتباط با کل جامعه با در نظر گرفتن مناسبات کلی جامعه و پاره 

).20-61: 1368، روزن باوم(د نگرش به خانواده به منزله نظامی خاص با ساخت و کارکردهاي مخصوص خو

الگوهاي خانواده در جهان و ایران باستان
داند، اشکال خانواده را قابل تعمیم به همه کشورهاي جهان میراآنبندي خویش که مورگان در تقسیم

.کندگونه معرفی میاین

5. Radcliffe-Brown
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یافته است که در آن برادران نخستین خانوادة سازماناهاین نوع خانواده: خونهمهاي دهخانوا-1

. کردندازدواج میخودجانبیبه طور گروهی با خواهران حقیقی و یحقیقی و جانب

. که در آن ازدواج میان برادران و خواهران حقیقی ممنوع شده بود: هاي پونالواییخانواده-2

ها در یک خانگاه اي که در آن زوجدر جوامع تیرهیا ازدواج زوجی،:زمیاییسیندیاهخانواد-3

.کردند وجود داشتمشترك زندگی می

همه یک رییس نیرومندي جاي داشت و بر پایه رأسدر :پدرساالر جامعه شبانیهخانواد-4

. ازدواج یک مرد با همسران گوناگون استوار بود

ي فرزندان و وارثت انحصاري دارایی خصوصی را که انتساب پدر:خانواده تک همسري-5

).566: 1371،مورگان(تضمین کرد 
در آیین رسمی زمان مذکور، احترام . باشداي میخانواده در ایران باستان داراي جایگاه ویژهدر دیگر سو

ي و احترام به و عفت، حرمت و حراست افراد خانواده، سازگاردامنیپاكپدر و مادر، تیمار و پرورش فرزندان، 
به طور کلی ازدواج و تشکیل نهاد خانواده ). 74: 1377، االمینیروح(کید قرار گرفته است مورد تأ... همسر و 

:بندي مورگان داراستهایی با دستهتوان در موارد زیر خالصه کرد که البته تفاوتدر ایران باستان را می
ن که پسر و دختري براي نخستیشودیمفته کار گره این اصطالح براي موردي ب:پادشاه زنی.1

.کنندازدواج میر بار با رضایت اولیاء خود با یکدیگ
عبارت از آن است که مردي با دختري ازدواج کند که تنها فرزند خانواده ایوك یا یگانه زنی.2
او بسپارد جاي فرزند پدر خویش قرار دهد و دارایی پدر را بهه وي موظف است نخستین پسر خود را ب. است

.تا از انقراض خانواده او جلوگیري کند
صدد گزینش رود که پس از مرگ جفت نخستین درکار میه اي بزن بیوهةباردر:یچاکر زن.3

تواند زن دومی بگیرد که آن زن را باشد، مرد میااگر زن اول بمیرد یا دیوانه شود یا ناز. همسر دیگري برآید
.نامندچاکر زن می

چنانچه دختر و پسر بالغ بخواهند بدون رضایت والدین به بیست و یک سالگی با :خودسر زنی.4
.کنند، موبد حق دارد صیغه عقد را جاري کندازدواجهم 

خود قبول کنند، یفرزندخواندگچنانچه زن و شوهري فاقد فرزند بوده و دختري را به :ستر زنی.5
).100: 1381رضائی، (شودیمزا خوانده دختر مزبور به هنگام ازدواج سترزن یعنی دختر زن نا
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ن اند نه از مردم معمولی بلکه از پادشاهان و سراهایی که در شاهنامه مطرح شدهدر نگاهی کلی خانواده
امروزه در بین این ه جریانات داخلی و شکل ظاهري این خانواده با آنچه ک. هستندتمداراننظامی و سیاس

گرفت بر اساس که بین این خانواده صورت میازدواجاغلب . نداردی چندانجریان دارد تفاوتهاگروه
هایی از این دست به هاي جهان و داستانکه در اغلب امپراتوريشدمصلحت سیاسی و کشورداري انجام می

جوامع شکار و گردآورنده (بشري ۀترین نوع جامعشاهنامه از ابتداییيهاداستان. شوددفعات دیده می
اند که در شاهنامه آمدهبه وجودتغییرات اجتماعی ۀلیبه وسوع شده و به تدریج انواع دیگر جوامعشر) خوراك

. اندبا ابداعات مادي و معنوي بشر توسعه پیدا کردهگذاري شده است و جوامعهر دوره به نام شاهان نام
با توجه . و غیررسمی استبه تصویر کشیده است داراي نهادهاي رسمی الفاظجوامعی که فردوسی در قالب 

توان گفت که مفهوم خانواده به شکل امروزي و در چارچوب نظریات اجتماعی در به مجموع نظرات فوق می
توان به این واقعیت در کالم هاي موجود در متن شاهنامه میبا واکاوي دادهه شاهنامه وجود داشته است ک

. شاعر بزرگ فارسی زبان پی برد

شناسیروش
بنابراین انتخاب یک شیوه باید بر این شناسانه همراه بوده است؛اب روش، همواره با موضع معرفتانتخ

در ). 232: 1378دیواین، (اساس باشد که آیا آن روش براي بررسی یک موضوع خاص مناسب است یا خیر 
؛ )178: 1960، 6وان دایک(هاي کیفی برتر از نوع کمی است روشغالباًمطالعۀ مسائل تاریخی و سیاسی، 

شناسی تفسیري تحقیق کیفی مبتنی بر روش.برگزیدیمبنابراین براي انجام این پژوهش، روشی کیفی را
هاي اجتماعی هاي اثباتی در بررسی پدیدهاست و علت اصلی حدوث آن، اعتقاد طرفداران آن به ضعف روش

فی استفاده شده است، یک اعتقاد مشترك وسیلۀ محققان کیهایی که بهروش). 295: 1382ازکیا، (باشد می
را از هاي اجتماعی فراهم کنند تا این که آنتري از پدیدهتوانند فهم عمیقمیهاآنسازد که را متصور می

فهمی نیز یک اصل درون).24: 2000، 7سیلورمن(هاي محض آماري به دست آورده باشند داده
هاي خاصی که فرد در دیدگاه. شودطالعه از درون واکاوي میشناختی است که طی آن، پدیدة مورد ممعرفت

کنندة بخشی از واقعیت خودش است، در مطالعۀ این اثر ساختارهاي گذارد بیانیک اثر از خود به جاي می

6. Van Dyke
7. Silverman
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در فرایند بازسازي، تحلیل تجربی . سازدهاي اجتماعی را میپنهان، معنا و قواعد مربوط به برساخت موقعیت
هاي اصلی تحقیق را متن نه تنها داده«. باشدگیرد و متن، بنیان بازسازي و تفسیر مین شکل میبرپایۀ مت

» دآیها به شمار میها نیز هست و ابزار اصلی ارائه و انتقال یافتهآورد، بلکه اساس تفسیر این دادهفراهم می
. ایمیی است که تحلیل نمودههافردوسی دادهه در این پژوهش، متن اشعار شاهنام).93: 1387فلیک، (
اي است در علوم اجتماعی، که از ادبیات وام گرفته شده و به درك بیشتر علوم اجتماعی شیوه» محاکات«

هاي هاي طبیعی به جهانانتقال جهاناین شیوه، ناظر به). 97: 1387فلیک، (کند مبتنی بر متن کمک می
صورت نمایش ۀ رويصحن8نمایشیمتون وماعی در ادبیات اجتوبازنمایی روابط طبیعی . داشبمینمادین 

: 1387، فلیک(دماینسازي میفرد از طریق فرایندهاي محاکاتی خود را با جهان شبیهگیرد و بدین ترتیب می
شود که هاي او چهارچوبی تهیه میپدید آورنده و تجربهنامهیزندگدر بازنمایی یک اثر ادبی با توجه به ).95
محاکات در تحقیق کیفی و يریکارگبههنگام .وسیلۀ آن جهان متن را بازسازي و تفسیر نمودن بهتوامی

:که این فرایند در وجوه زیر قابل مشاهده استمیابییمدرروند، ها به کار میگونه پژوهشمتونی که در این

؛توسط افراد مورد مطالعه...انتقال و تبدیل تجربه به گزارش و-

؛توسط پژوهشگرانيابر ساختهتفسیر چنین یۀاپمتن برختنسابر-

.هاي روزمرهبازخورد این تفسیرها به زمینه-
جریان این. شودمیاي تولیدفعاالنهکه طی آن واقعیت به شکلاستفرایندي،فهم متونوخوانش

در .ردیگیبرمدرنیزآثار را خوانندگانوشدهنوشتهشانها برایمتنکه اینکسانی،متنةنویسندغیر از 
واقعیت متن در برساختة نویسندةبه انداز، خواننده و تفسیرکنندهیا حادثهوتعامل، خاصتولید یک موضوع

پنداشتی پیشین از اقدامات بشري و رویدادهاي ۀه بر پایرعلمی همواروزمره وتفسیرهاي. دنداردخالت
مند بودن آن زمانونمادها ،معنا،پیشینی از چیستی عمل انسانت دركمحاکا. اجتماعی قرار دارندطبیعی یا

گیرد و میسرچشمه،همین درك پیشینی که بین شاعران و خوانندگان مشترك استاز داستان . باشدمی
جریان دگرگونی . رسیمکه مبتنی بر متن ادبی است می،گیري داستان به شکل دوم محاکاتشکلپس از 

، هاروایتة روزمردر دركمحاکاتبدان معنا که ؛دهداز طریق فرایند تفسیر رخ می، به فهممتنمحاکاتی
ن ووهشی یا متسناد پژ، اهاروایتاینعلمیهايرتفسیدركماننددرست... ها وروزنامه، هاکتاب، اسناد
فهم ،اساساین بروجهان شنونده یا خواننده استبامحاکات نشانگر تعامل جهان متن .دهدرخ میعلمی

8. Dramatic
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).97: 1387، فلیک(ردیگیبرمدرارچوب تحقیق علوم اجتماعی هدر چرا از معرفت یمفهومۀبه منزل
دركخاصاي شیوهبه و شدهنمادین ساختهآورد که به شکلدرجهانی را به نمایشداردقصدمحاکات 

کندتواند به محقق کمکمی، شودمیادبی که بازنمایی اجتماعیمحاکاتی در یک اثرفرایندهاي. شودمی
فرایند ومی دارندوچه مفهاند،فتهکار رههایی که در سطوح مختلف در یک زمان مشخص بهپدیددریابد که 

را نگرش هنرمند دتوانبا استفاده از این فرایند میمحاکاتپس است؛قابل دركچگونه بازنمایی یا برساخت 
دهد محاکات به محققان امکان میدر واقع).101: 1387فلیک، (د مایزتولید نو واقعیت را باهرمزگشایی کرد

بدین ترتیب انند و درونیات را بازگو نمایند؛ که از خود فاصله گیرند، جهان بیرون را به داخل جهان درون بکش
ن یاري هایی به پژوهشگرامتن بر این اساس و تفسیر چنین برساختهساختنبردر » محاکاتی«فرایندهاي 

براي فهم » تکنیک محاکات«و » تحقیق کیفی اسنادي«در پژوهش حاضر، از هر دو روش . رساندمی
شاهنامۀ مورد استناد ما در این پژوهش، متن کامل .هاي نهفته در شاهنامۀ فردوسی استفاده کردیماندیشه

1381ر قطره در سال چاپ مسکو و به کوشش دکتر سعید حمیدیان است که نشبر اساسشاهنامۀ فردوسی 
اثر سیدمحمد دبیرسیاقی » گونۀ شاهنامۀ فردوسی به نثربرگردان روایت«در کنار آن، از و آن را منتشر نموده

.ایمنیز استفاده کرده

:هاي شاهنامهبازنمایی اجتماعی خانواده
در . شوداداره میاي است که تحت سرپرستی یکی از والدین پدر یا مادروالدي خانوادهخانواده هاي تک

. هاي تک والدي وجود دارند که اغلب تحت سرپرستی مادر قرار دارندشاهنامه فردوسی خانواده

تک والد در شاهنامههايخانواده
خانواده ضحاك-1

یاز نظر فردوس. آالیدو دست به خون پدر میه ضحاك تازي است و پسر مرداس که فریب ابلیس خورد
مادرش به فساد افتاده باشد ه دست به خون پدر بیاالید، مگر این کتواندینماشد هیچ پسري حتی اگر بد ب

).14: 1369،یاحقی(
پژوهنده را راز با مادر است/سخن دیگرستیمگر در نهان



1391تابستان، 2، شماره4هدورزن در فرهنگ و هنر 90

در ادامه . انحراف احتمالی یکی از والدین بر شخصیت فرزند استریتأثةکنندداستان ضحاك بیان
نبوده گردانيروبینیم که از دست زدن به هیچ جنایتی میخوارخونستبد و شخصیت ضحاك یک پادشاه م

.داشته استو بر زیر دستان ظلم بسیار روا می

خانواده فرانک و آبتین -2
کشته »ضحاك«دست ه رسد و پدرش بمی»تهمورث«است که نژادش به »آبتین«پسر »فریدون«

که ضحاك در خواب دیده بود . بزرگ کردشیرگاهبا نام دارد فرزندش را »فرانک«شده و مادرش که 
نجات جان فرزند او را خاطربهبه همین دلیل در جستجوي او بود و فرانک فریدون او را هالك خواهد کرد

پرسید و فریدون بعد از شنیدن داستان از زبان ساله شد و تبار خود را از مادر 16برداشت و به کوه پناه برد تا 
مبارزه کرد و پیروز ضحاكکاوه آهنگر با ارفت که با ضحاك بجنگد و با هم پیمان شدن بمادر تصمیم گ

از فرزند در مقابل خطرات تبا شجاعهفرانک بیوه زنی است ک. و سرانجام پادشاه ایران زمین شدشده
سنت در هکند کاین داستان الگوي یک خانواده تک والدي را مطرح می. نشاندمحافظت کرده و به بار می

در این داستان . مادر عالوه بر نقش مادري نقش پدر و محافظ کودك را نیز بر عهده دارد. آن جریان دارد
فرانک مادري است که نگران فرزند اما راهنماي و . کید داردسی به اصل و نسب ایرانی فریدون تأفردو

.مشاور او در ادامه راه است
نبد روز /پدر بد ترا، مر مرا نیک شوي/را هر چه گفتی بگويبگویم تُ/جوينامرانک بدو گفت کاي ف

هانت ازو من ن/ز ایران به جان تو یازید دست/ چنان بد که ضحاك جادوپرست/روشن مرا جز بدوي
/ فدا کرد پیش تو روشن روان/پدرت آن گرانمایه مرد جوان/ چه مایه به بد روز بگذاشتم/همی داشتم

).16-15؛ 286-276ابیات ؛شاهنامه فردوسی(ییکه کس را نه زان بیشه اندیشه/ییرفتم سوي بیشهسرانجام 

گسترده ةخانواد: فریدونهخانواد-3
. شودو یک پسر از شهرناز میز صاحب دو پسر از ارنوا. کندیمفریدون با دو خواهر جمشید ازدواج 

همسرانی بیابد و به همین منظور از هاآنبراي اندیشد که شوند، فریدون میپسرهایش که بزرگ می
و عفیف از خاندان بزرگان بیابد او يروخوب، یکی از نزدیکانش خواست که هر جا سه دختر نژاده و »جندل«

پادشاه یمن سه دختر دارد و لذا براي فریدون »سرو«یابد که رود و اطالع میجندل به یمن می. را آگاه سازد
،»سلم«را هاآنکند و نام دختران پادشاه یمن را براي پسران شاهنشاه ایران خواستگاري میپیغام فرستاده و 
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و فریدون همسر ایرج شد» سهی«همسر تور و »خويآزاده«همسر سلم، » آرزو«. نهدمی»ایرج«و »تور«
و دعوا باال رسید بین برادران حسادتیخوردگسالفریدون که به . اش تقسیم کردجهان را بین فرزندان

گفتگو کند فریدون سعی کرد او را منصرف هاآنآمیز با برود و از راه مسالمتهاآنایرج خواست نزد . گرفت
فریدون به . ه شدجا به دست تور کشتکند اما ایرج بر عزم خود مصمم بوده و به نزد برادرانش رفت و در آن

و تحت ابدییمتري که از ایرج باردار بوده را دخ. کندو خردمندي پیشه میزدیخینمخونخواهی پسر بر
اش پشنگ ازدواج پرورد تا این که با برادرزادهفریدون او را می. آیدحمایت فریدون، فرزند دختر او به دنیا می

يآورشود و تحت آموزش جدش فنون جنگمنوچهر بزرگ می. نهدکند و منوچهر پا به عرصه وجود میمی
شاه سالخورده از مرگ سه پسر . شودرود و بر هر دو پیروز میموزد و به جنگ سلم و تور میآو دلیري می
در این داستان خانواده .ندینشیمنوچهر یک هفته به سوگ رود و ماز جهان میم شود و سرانجاافسرده می

دان تحت نظر پادشاه همسران و فرزنهاآنکه در ت فریدون بازنمایی یک خانواده گسترده و البته سلطنتی اس
ون اندیشه تصمیمات مسایل زندگی از جمله ازدواج با بزرگان است و فرید. کنندو بزرگ فامیل زندگی می
کند اش با خواص درگاهش مشورت میجاي مشورت با همسرانه در سر دارد و بانتخاب همسر را به تنهایی

مسایلی مانند انتخاب همسر، حسادت . ترده استهاي گسجا توزیع قدرت بر اساس ویژگی خانوادهکه در این
بین اعضاي خانواده؛ چند همسري و نکته مهم دیگر شیوه و شرایط همسرگزینی است یچشمهمو چشم و 

بدو گفت (کید قرار گرفته است مورد تأیاجتماعی و نژاد و منزلت اجتماعۀکه در آن عناصري مانند طبق
مانند الزام . کید بر ازدواج فامیلی بوده استعالوه بر آن تأ). ژاد مهانسه دختر گزین از ننبرگرد گرد جها

چهره و پاك و پري/سه خواهر ز یک مادر و یک پدر: این که هر سه عروس فریدون باید خواهر باشند
سالش ز : براي مثال... ودختر ایرج با برادر زاده فریدون ازدواجیا و) 22: شاهنامه، داستان فریدون(خسروگهر

در ِتاجِ ژسه فرّخ نژاد ا/به بخت جهاندار هر سه پسر/ سه فرزندش آمد گرامی پدید/چو یک پنجه اندر کشید

یکی کهتر / ازین سه دو پاکیزه از شهرناز/شهریارةبه هر چیز مانند/به باال چو سرو و به رخ چون بهار/زر
.)22: شاهنامه داستان فریدون (همی پیش پیالن نهادند گام/ مپدر نوز ناکرده از ناز نا/ چهر ارنوازاز خوب

خانواده زال و رودابه -4
آورد که موي او همه این زن از او فرزندي به دنیا می. کندازدواج میسراحرمسام نریمان با یکی از زنان

. گویدع را به سام میسام موضوۀکنند و سرانجام دایبه همین دلیل تولدش را از سام مخفی می.تسفید اس
زال را . دهد تا او را به جاي دوري ببرنداندیشان دستور میوي با دیدن کودك خشمگین شده و از ترس بد
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ند سال بعد کودك بزرگ شده و جوانچ. کندبیند و بر او ترحم کرده و از او مراقبت میسیمرغی می
رود و سرانجام او را در به جستجوي فرزند میسام به دلیل عذاب وجدان ناراحت شده و. شودمیيبرومند

سام عالوه بر زال دو پسر به نام نوذر و زرسپ دارد . دهدبیند و سیمرغ او را به پدر تحویل میکوه البرز می
شود که وي پهلوانی است که دیده میل جا در طالع زااند و در همانکه به دستور پدر به دیدن منوچهر رفته

به فرمانروایی خویش ةزال در اثناي دید و بازدید از حوز. خواهند کردع کیان پادشاهی دفانسل در نسل از 
-خواهد که اگر خواستهپذیرد و از وي میرسد و مهراب را به حضور میمهراب که از نوادگان ضحاك است می

چون ،پذیردزال نمیاش آید ولیخواهد به عنوان مهمان به خانهگوید که میاي دارد بیان کند و مهراب می
شود که مهراب دختري به زال گفته می. پذیرفتشدي صورت نمیوبین دو خانواده اختالف وجود داشت، آمد

زال ةسیندخت همسر مهراب و رودابه دخترش از مهراب دربار. شوددارد به غایت زیبا و زال دلداده او می
اطرافیان، دختر مهراب را شماتت کرده .شودریفته او میکند رودابه فپرسند و وقتی وي از زال تعریف میمی

اما رودابه بر عشق خود . دانندهمسریش نمیۀاجتماعی و منزلت او زال را شایستۀو ضمن برشمردن طبق
اختالفات دو خانواده که یکی از نژاد ضحاك است و دیگري از سام نریمان وصال را . کندپافشاري می

دهدهرچه زال بخواهد انجام میل داده مبنی بر این که سام قون استفاده از تدبیر بزرگابال زا. کندمیر دشوارت
این ازدواج با او بعد از تفحص از طالعم کند و سازال این کار را می. خواهند به پدر نامه بنویسداز وي می

دخت متوجه شده و رودابه کنیزکان ارتباط دارند تا این که سینلهیبه وسبا هم ر دو دلدا. کندموافقت می
. کندشده و با ترفند مهراب را از راز دختر آگاه میسیندخت هراسان . گذاردرازش را با مادر در میان می

مهراب از .کندرا به بردباري دعوت میر کند و سیندخت شوهمهراب خشمگین شده و قصد کشتن دختر می
سیندخت از ترس مهراب از قدرت . کشتماکانم او را میگوید باید به رسم نیداشتن دختر عصبانی است و می

فریدون با یمن که از نژادمان هستند وصل م گوید نترسد چون قبل از آن همنوچهر آگاه شده و به او می
منوچهر . آوردسیندخت بر جان دختر بیمناك است و دختر را نزد پدر می. شودو مهراب آرام میاستکرده

زال . گیردکند و سرانجام تصمیم به جنگ با مهراب میمشورت میخردمندانسام با بعد از دیدن درخواست
اما دهد، دخت را مورد عتاب قرار میشود و مهراب خشمگین سینحاضر به جنگ با خاندان دلدار نمی

ان ششان یکی است و تنها قبلهاندیشد و به نزد سام رفته و ضمن یادآوري این که خدايدخت تدبیري میسین
که مادر گویدمیبه سام ؛ شوندجنگ نابود میدر آتشگناه که مردم کابل بیکید بر اینکند و با تأفرق می
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آتش جنگ خاموش گشته با تدبیرهاي زنانه سیندختم نجاستاید و سراسام خردمندي او را می. رودابه است
. دیآیمبه دنیا ا هآنحاصل ازدواج م رسند و رستو دو دلدار به هم می

در بازنمایی اجتماعی داستان زال و رودابه آنچه بیش از هر چیز جالب است شخصیت سیندخت است که 
شود و با تدبیر از اتفاقات به عنوان همسر و مادر و البته یک سیاستمدار وارد دعواي بین ایرانیان و تازیان می

دخترش و عشق او را با همه خطراتی دسیندخت در جایی که نقش مادري دار. کندیمناخوشایند جلوگیري 
کند شوهر را آرام کرده و از جانب دیگر در نقش همسر مهراب سعی میکندیمدرك ،کنندکه تهدیدش می

نرمش و دالیل است با تدبیر،یوقتی در مقام سفیر سیاس؛اي بازداردو او را از انجام هر عمل خشمگینانه
داستان عشق زال و رودابه زمانی که در بین . کنداز جنگ منصرف میخردمندانه سام را قانع کرده و او را

یک سنت معمول در عشق را تالف دارند بیش از هر چیز نشانکه با هم اخافتدیماتفاق ییهاخانواده
اي است که در آن اعضاء براي خانواده مهراب با وجود شاهنشاهی بر کابل شبیه یک خانواده هسته. داراست

ر یهم تأثجریان دارد ولی سیندخت کامالًاگرچه مردساالري در آن . آورندت به مشورت روي میحل مشکال
. رهاندکالمش بر همسر، او را از خطر میریتأثگذارد و البته نفوذ و بسیار عمیق خود را بر خانواده مهراب می

.نکته اشاره کرده است که بسیار اهمیت داردد در این داستان فردوسی به چن

هاي اعراب جاهلی مرسوم بوده است و مهراب بین خانوادهدخترکشی:اشاره به دخترکشی: الف 

.آوردآن را به زبان می
کنون ساخت / نکشتم نرفتم به راه نیا / ببایستمش در زمان سر برید / همی گفت چون دختر آمد پدید 

)53: شاهنامه داستان منوچهر(ابر من چنین کیمی

در مسئله تشکیل خانواده : دن به نژاد و تباراهمیت دا: ب
)53:ص ،شاهنامه داستان منوچهر(چگونه برآید همانا نژاد / دیوزاداز این مرغ پرورده و 

.دهدبراي ازدواج در فرهنگ ایرانیان را نشان میاجازه پدر:زال از پدرش سامةبه اجازهاشار: ج

نخواهم / اگرچه دلم دید چندین ستم/ تیز بریان شدمچو بر آتش / من از دخت مهراب گریان شدم
.)50:شاهنامه داستان منوچهر؛ ص(زدن جز بفرمانت دم 
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داستان خانواده رستم -5
رتهمینه دنشدقدمپیشجنکته جالب توجه در این ازدوا،کندبا دختر شاه سمنگان ازدواج می»رستم«

بعد از ازدواج از همسر جدا رو رستم به ناچاشودمیتهی به ازدواج منمابراز عشق به رستم است که سرانجا
. داردازدواجش را مخفی مییدالیل سیاسی و امنیتبهوشودشده و به سوي ایران روانه می

/ به دستعنبرشمع بنده یکی / ...رسید نو بزرگاهشابهزو رخب/ چو نزدیک شهر سمنگان رسید 
یکی / ؟چه جوئی شب تار کام تو چیست/ ؟از او گفت نام تو چیستدیبپرس/ مست بالینبهخرامان بیامد 

/ ...بیآید بخواهد ورا از پدر/ بفرمود تا موبدي پر هنر/ یر و پلنگان منم ز پشت هژ/ دخت شاه سمنگان منم 
تفکسی را نگ/ کشید نجا سوي زابلستاو ز آن/ پیر و جواندشاد گشتنههم/ نچو بسپرد دختر بدان پهلوا

)117: شاهنامه فردوسی، داستان سهراب(و شنید ددیهآنچ
رستم را به نهد و طبق خواستۀ پدر مهرةمی»سهراب«آورد و نام او را پسري به دنیا می»تهمینه«

سهراب از مادر . کنددالور است که کسی با او برابري نمیوبسیار قوي یسهراب جوان. بنددبازوي او می
گوید میو پسر رستم دستان است گوید کهمیبه او به او بگوید و تهمینه راو نشان پدرشخواهد که نام می

. دشمن ایرانیان است»افراسیاب«دار که مبادا افراسیاب بر تو خشم گیرد کهاین راز را پوشیده
ویم چو چه گ/ وز کدامین گهر مکیمز تخ/ بدو گفت گستاخ با من بگوي / بر مادر آمد بپرسید از اوي 

دنبای/ دگر گفت افراسیاب این سخن / ز دستان سامی و از نیرمی / تو پور گو پیلتن رستمی / پرسند نام پدر 
.)118:شاهنامه فردوسی(بن که داند ز سر تا به 

کرده تا پدر را به پادشاهی برساند و تهمینه را »کاووس«گوید که قصد جنگ با سهراب به مادر می
پدر به هکار برد کهنیرومندي سهراب به گوش افراسیاب رسید و او ترفندي بةآواز. کندبانوي ایران زمین

را دید و آفریدگردجا او دختري دالور به نام سهراب به سمت ایران روانه شد و در آن. پسر کشته شودتدس
از بیم این »جیرازه«د وقتی به سپاهیان کاووس پیوست، سهراب همواره در جستجوي پدر بو. وي شدۀشیفت

پدر وخواست هویت سهراب را بداند ارغم این که رستم میضد رستم صورت گیرد، به اي بر که مبادا توطئه
و سرانجام سهراب به دست پدر کشته هجنگ بین سپاه ایران و توران آغاز گشت. و پسر را به هم معرفی نکرد

بدینسانبندد و چندي بعد رخت از جهان میدندارو مادر که تاب تحمل مرگ فرزند رشید خود را شودمی
.گیردبارترین داستان شاهنامه شکل میغم

)133:شاهنامه فردوسی، داستان سهراب(خاك و پر از آب روي سري پر ز/مويدهمی ناله کرد و همی کن
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.)137:ن سهرابشاهنامه فردوسی داستا(پدر خسته گشته و بمرد تیغبه/خبر شد که سهراب گردمادربه
/ هم در غم او بمردسرانجام /پس از مرگ سهراب سالی بزیست/شب نوحه کرد و گریسته به روز و ب

.)137:شاهنامه فردوسی داستان سهراب (دروانش بشد سوي سهراب گر
مسایل تأثیرتحت، بازنمایی اجتماعی ازدواجی است که »تهیمنه«داستان خانواده رستم و همسرش 

ياي تک والدسهراب با مادرش تهمینه خانواده. شودخانواده خود میر خانواده مجبور به تركسیاسی، پد
شرایط دلیلبهپنهان ماندن هویت سهراب . شودسهراب تحت سرپرستی مادرش بزرگ و تربیت میدارند و

مسایل و اختالفات یرتأثتحتخانواده رستم از همان ابتدا به نوعی . سیاسی یکی از نکات بارز این داستان است
نظامیان هايدسیسهوکند و سرانجام همین اختفاي هویت ادامه پیدا مین شکلبه هماسیاسی شکل گرفته و 

شاهنامه رتأثیرگذابسیار هايداستاناین داستان یکی از . شودمیردست پده و سیاسیون باعث مرگ پسر ب
و شوددست پدر کشته میه پسر ب. شودخانواده رستم میاست که سیاست و اختالفات ناشی از آن باعث نابودي

.کندمادر در غم اندوه پسر دق می

خانواده سیاوشنداستا-6
او را در »طوس«و »گیو«که بود برادر افراسیاب و تبار فریدون »گرسیوز«زنی از خویشان مادر سیاوش

طوس و گیو بر . اي یافتندبیشهربود دحالی که به گفته خودش از بیم جان و از ترس پدر مستش فرار کرده
سیاوش . او را به همسري گرفت و او مادر سیاوش شدهسر مالکیتش دعوا کردند و سرانجام کاووس شا

همسر کاووس با دیدنش »سودابه«آوري را آموخت و به جوانی رعنا بدل شد که تحت نظر رستم فنون جنگ
زن شده و حرمسرا کشاند و سیاوش متوجه مکر بهاي به حیلهسودابه او را . دل از کف داد و عاشق او شد

حق از سوي سودابه متهم به سوء رفتار به نالیودهدبه آن عشق شوم تن نسعی کرد که از او دوري جوید و
شاه سیاوش را آزمود و سیاوش از آزمون پدر سربلند بیرون آمد و آتش به . شد و شکایتش نزد شاه رفت

به ههاي سودابهایش برنداشت و سیاوش براي فرار از نیرنگسودابه دست از نیرنگ. داش شهادت داپاکی
را به همسري گرفت و وقتی که »پیران«دختر »جریره«سیاوش بعد از چندي . جنگ با افراسیاب رفت

ولی پیران به او پیشنهاد کرد که دختر افراسیاب را به همسري بگیرد او این کار را زشت و ناپسند خواند 
او را طعمه نیرنگی کرد و افراسیاب را کرد،گرسیوز به سیاوش حسادت می. سرانجام با فرنگیس ازدواج کرد

همسر دوم سیاوش بود سفرنگی. دست افراسیاب کشته شده سیاوش بدر نهایتقانع کرد که او را بکشد و
هاي فراوان از دست پدر شکنجهاو. هاي بسیار کشیدکه در دوست داشتن همسر و فرزند از دست پدر مالمت
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دید و سرانجام با وساطت پیران وزیر افراسیاب به جایی خارج از خاك توران برده شد و کیخسرو یادگار 
فرنگیس و کیخسرو یکی دیگر از خانواده . آورد و براي حفظ جان پسر او را به شبانان سپرددنیابهسیاوش را 
فرنگیس همواره بیم جان . شان با سیاست به هم گره خورده بودوالد شاهنامه هستند که سرنوشتهاي تک

مادر کیخسرو یعنی ) 267: 1386،گیدنز(نکته جالب این داستان ازدواج مجدد یا ازدواج ترمیمی . فرزند داشت
. کندفرنگیس بیوه سیاوش با فریبرز است که رستم براي این ازدواج او را از پسرش خواستگاري می

که جاي برادر کند ر یکی آرزو دارد از شهریا/ فرازگردنگرد مرا زیبداي/ بماندست باززنی کز سیاوش
ه اي در ک/ به مادر چنین گفت پس شهریار/ خواهکینتهمتن ابا خسرو / به نزدیک ماهو هر دبرفتند/ خواستار

/پور زالراي بیند همی چنین / چو رستم بود پهلو کینه خواه/ فریبرز باشد سپهکش براه/ جهان از پدر یادگار
شاهنامه فردوسی (بازد دایخ نمغمی بود و پاس/شه بانوان تا زمانی دراز/ فریبرز یل را همالیکه باش

.)244: داستان پادشاهی کیخسرو
).245: شاهنامه فردوسی داستان پادشاهی کیخسرو(برافروخت رخ چون گل نوبهار/مادر شهریاربر آن رام شد

نتیجه
،شناسیجامعههاياده در شاهنامه با توجه به نظریهکه مشاهده شد در بازنمایی اجتماعی نهاد خانوگونههمان

از . خانواده در زبان فردوسی یک نهاد اجتماعی است که داراي کارکردهاي مختلفی در فرهنگ ایرانی است
حفظ و حراست از آن داشته جانب دیگر این نهاد به عنوان عنصري که فردوسی در سرودن شاهنامه سعی در

است، نقشی اساسی در حفظ هویت افراد و در واقع عاملی براي تمایز اجتماعی و در سطحی باالتر خانواده 
براي همچنان که،شدندافراد بازنمایی و شناخته میةخانوادۀنمادي از هویت فرد را داشته است و به وسیل

اي فردوست از زنان در طبقه. ویت خانوادگی فرد بوده استازدواج مالك اصلی براي پذیرش خانواده و ه
ها مادري و همسري را بر عهده داشته و عالوه بر آن در بسیاري از مکانۀمردان اما با احترام هستند و وظیف

فردوسی به کانون خانواده ه اند که این نگاوظایف پدر را نیز بر عهده داشته و مشاور اصلی همسران خود بوده
فرهنگی مانند مراسم خواستگاري، روابط خصوصی يهامناسبت. اهمیت استبار هجري بسیا4قرن در 

نوازي ایشان، احترام به مادر مهمانۀپذیري خاص ایرانیان و روحیداري و مهمانمهمانةها، شیودرون خانه
زندان از والدین بر بر فرزندان، فرهنگ اطاعت فريگذارنامدر بین فرزندان و جایگاه خاص عاطفی وي، 

هاي شاهنامه قابل مشاهده ها مسئله اجتماعی دیگر در خانوادهو دههاآنشأنحسب موقعیت در خانواده و 
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است که به عنوان میراث فرهنگی همواره از نسلی به نسلی منتقل شده و تا به امروز هم این فرهنگ در 
در یپادشاهان و نظامیان هستند، ولاهنامه از طبقات امرا،هاي شاگرچه اغلب خانواده. میان ایرانیان رواج دارد

به نیززندگی افراد معمولیهایی از شاهنامهقسمتدر .اندنبودهشانجامعهنیز جدا از فرهنگ هاآنهر حال 
بهرام از آن در داستان ییهانمونه،تصویر کشیده شده که تصویر خوشایندي از فرهنگ غنی ایرانیان است

. ر شدذکشاه
نکات مطرح شده در  نیترمهماجتماعی و سیاسی بر این نهاد یکی از يهاانیجرریتأثگریداز جانب 

یکی از به عنوانضحاك بر سرنوشت فریدون که ضدانقالب فریدون و کاوه بر ریتأث. استشاهنامه
. مهم جریان اجتماعی استراتیتأثشود یکی از این فرهنگ در شاهنامه از او نام برده میگذارانانیبن

هاي پادشاهان و لشکریان و امرا اند خانوادههایی که در شاهنامه مطرح شدهکه اشاره شد خانوادهطورهمان
ریتحت تأثها و حتی در داستان رستم از هم پاشیدن خانواده جدایی خانوادهها،است به همین دلیل ازدواج

ند ازدواجی که بر پایه عشق طرفین صورت گرفته است با سیاست و بر پایه مصلحت بوده است و در چ
شان کشورداري و هايغولیشمها کسانی هستند که دلمردان این خانواده. اندمشکالت زیادي برخورد کرده

به دالیل فرهنگی و هاآن. هستندهاآنيهایمشغولدلتنها بخشی از هاآنيهاسپاهداري است و خانواده
مطلوبی از احترام همسران و ه چند همسر هستند و البته زنان اغلب در خانواده داراي جایگااجتماعی داراي

، زنان و کودکان در این اندشکستهدلهاي شاهنامه از جنگ آسیب دیده و اغلب خانواده. فرزندان قرار دارند
هاي الدي مانند خانوادههاي تک ووجود خانواده. و اندوهگین هستندها پدر و همسر از دست داده خانواده

مادر در این الگوها . باشدهاي امروزي منطبق میش و یا سهراب و مادرش با الگوهاي خانوادهفرانک و فرزند
از جمله هاي گسترده خانوادهکند، درزیادي در پرورش کودك دارد و فردوسی بر این نکته اشاره میریتأث

باید ج ازدواةبارو نظرات اصلی و مهم درباشدیممطرح اشدهخانوا، شاه به عنوان رییس خانواده سلطنتی
هاي با الگوي خانوادهو این کردند توسط او صادر شود و دختران و پسران باید این دستورات را رعایت می

از همان ابتدا فریدون . شودهاي فردوسی به کرات دیده میچند همسري در داستان. باشدگسترده منطبق می
ي متعددهاي شاهنامه مردان داراي همسران کند و در اغلب داستاناهر جمشید شاه ازدواج میبا دو خو

رغم میل باطنی سیاوش و بنا به مصلحت سیاسی صورت حتی در داستان سیاوش چند همسري علی. ندهست
نوعی زن ز نشان از نیه شاهنامه مانند رستم و تهمینيهاازدواجشدن زنان در بعضی از قدمشیپ.گیردمی

.استشدهینمزنان نأشکسرباعثن روز است که به هیچ وجهآساالري در جامعه 



1391تابستان، 2، شماره4هدورزن در فرهنگ و هنر 98

در مورد مهراب اشاراتی به . شوداي به شکل امروزین در شاهنامه به ندرت دیده میالگوي خانواده هسته
نشده است نام همسر دیگري براي گشتاسب ذکربررسی خانواده گشتاسب و کتایوندر شده است،این امر

هاي خانوادهۀمطالعر مسئله دیگري که د. گنجنداي میهستهةتوان گفت که در قالب تعاریف خانوادولی نمی
در دست مردان قدرت در خانواده . ها استتوان به آن پرداخت مسئله توزیع قدرت در خانوادهشاهنامه می

توران، ایران و تازیان نقل ةي شاهنامه که دربارهاگیري نهایی با مردان است و در تمام داستانتصمیماست،
هایی که در آن داستانر حتی د. گیري کنندتوانند در همه امور تصمیمشود این مردان هستند که میمی

در نهایت بعد از طی شدن شودوالدي هستند و فرزند تحت نظارت والد مادر تربیت میها تکخانواده
در . آموزدراه و رسم زندگی را میاصوالًآوري و د نیرومند فنون جنگخردسالی فرزند تحت نظر یک مر

شود که مورد مشورت پیران وزیر افراسیاب نام دو زن به نام سیندخت و گلشهر مطرح میو خانواده مهراب 
تمجیدهاآناي هستند که از کاردانی و درایت ن بسیار شایستهامدارشان قرار گرفته و البته سیاستمردان

فرانک و د مادرانی ماننهاداستاندرایت و جسورند و در اغلب اغلب زنان شاهنامه زنانی باوفا، با. شودمی
آور و بسیار دلیرند، البته فردوسی به زنانی مانند گردآفرید که جنگ. نداه از نظر فردوسی قابل ستایشتهمین

یبراي مثال وقت. به زنان نگاهی تاریک استاما از سویی در حرمسراي اسفندیار نگاه او . اشاره کرده است
گوید که در جنگ خواهد که فرزندانش را با خود به جنگ رستم نبرد، اسفندیار میوي میزمادر اسفندیار ا
در داستان اسفندیار . که دل او را سیاه کنند و منشش را پست سازنداست با زنان حرمسرا بودنباشند بهتر از 

گیري فردوسی از این موضع. کندسفندیار نسبت به زنان را در قالب الفاظ بیان میفردوسی بارها خشونت ا
در واقعیت . نظر بعضی افراد طوري تعبیر شده که فردوسی با زنان عداوت داشته، اما در واقع چنین نیست

دیگر سواز. داشته استوجودایرانیۀائه کرده است که در جامعهایی از رفتارهاي فرهنگی ارفردوسی مدل
توجه به منزلت اجتماعی، . صفاتی که او زنان را با آن خطاب کرده همواره صفاتی زیبا و پر از تمجید است

پادشاهانشود که هاي شاهنامه بسیار مورد توجه است، اما در جاهایی هم دیده میملیت و نژاد در داستان
توان داستان بهرام گور و دختران آسیابان میاند که نمونه آن در دل بر دختران عادي کوچه و بازار بسته

.د مشاهده کر
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