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با داستان  "فريدون سه پسر داشت" رمان تنيط بينامرواب
  شاهنامهدر  "فريدون"

    1عبداهللا حسن زاده ميرعلي
 دانشگاه سمناندانشيار، 

     2حسن اكبري بيرق
  ، دانشگاه سمناندانشيار

    3فاطمه زماني

 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه سمنان

 چكيده
هـاي پسـت مـدرن،      هاي رمـان   پردازد و با توجه به ويژگي  بط متون مينقد بينامتني به تحليل و بررسي روا

رسد. جريان سيال ذهن، بازگشت به گذشته و به نقد كشيدن   تحليل بينامتني اين متون ضروري به نظر مي
نهايت بودن معنا و  هاي تاريخي، بينامتنيت، درگير شدن خواننده با متن، تأكيد بر بي آن، حضور شخصيت

مدرن است. عباس معروفي از جمله نويسندگاني است كه در   هاي پست  هاي رمان  از ويژگي عيتعدم قط
و غيره  "فريدون سه پسر داشت"داستان  و سال بلوا وفرهاد، سمفوني مردگان  پيكرآثارش مانند    مجموعه

امتنيـت بـويژه   هـاي بين   هاي پست مدرن دارد. پژوهش حاضر، بر مبنـاي نظريـه    گرايش آشكاري به مؤلفه
رابطة  شاهنامه كه با داستان پادشاهي فريدون در "فريدون سه پسر داشت"منطق گفتگويي به تحليل رمان
   دهد كـه نويسـنده بـا تكيـه بـر اقتـدار اسـطوره         اين بررسي نشان مي   نتيجه .گفتگويي دارد، پرداخته است

قدرت را به نمايش بگذارد. همچنين  ، جدال هميشگي بشر بر سر تصاحبشاهنامهفريدون و پسرانش در 
هاي ضمني و  معناشناختي، كارناوال گرايي و چندصدايي موجود در رمـان، تفسـير و     داللت   از مجموعه

  شود.   حاصل مي شاهنامهخوانشي ديگرگونه از داستان پادشاهي فريدون 
  

  .شاهنامهوفي، فريدون سه پسر داشت، هاي معناشناختي، عباس معر  بينامتنيت، باختين، داللت :هاي كليدي واژه
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  مقدمه
كالسيك، نو (مدرن)    كلي، ادبيات داستاني را به سه دوره   بندي  باختين در يك تقسيم

علـت و     ويژگي دورة نخست، حفظ انسجام و رابطه«و پسانو (پسامدرن) تقسيم كرده است. 
م ريختگـي كـالم اسـت و    مدرن شاهد ظهور پيچيدگي و در هـ    معلولي در متن است. دورة

: 1378 (مقـدادي، » پسامدرن با نگرشي به آغاز پيدايش رمان به معناباختگي نظـر دارد    دورة
ز نظريه پـردازان پسـت مـدرن     3، ايهاب حسن2، بري لوئيس1). افرادي چون ديويد الج278

ي را جـاي هستند. ديويد الج، عدم قطعيت، فقدان قاعده، زيـاده روي، اتصـال كوتـاه و جابـه    
نظمـي زمـاني     شـمارد. بـري لـوئيس نيـز بـي       مـدرن برمـي    هاي ادبيات داستاني پسـت   ويژگي

رويــدادها، اقتبــاس، از هــم گســيختگي، تــداعي نامنســجم انديشــه، پارانويــا و دور باطــل را 
گويد:   ). ليندا هاچن منتقد كانادايي مي26 -31كند (همان:   هاي پسامدرن معرفي مي  ويژگي

. از ايـن رو چنـين   "مـتن داشـته باشـد     بايد نهـان  "رماني است كه  "تاريخ نگارانه فرا رمان "
اي، انـواع    هاي زندگينامـه   رمان پسامدرن بايد كتاب   رماني حائز بعد بينامتنيتي است. خوانندة

آثار نويسـندگان و شـعرا را در كنـار       هاي خاص، و دانشنامه  فرهنگ جغرافيايي، فرهنگ نام
رسد   اي مي  اي، شخصيتي يا واقعه  ه باشد تا هر زمان كه به نام كتابي، شعري، منطقهخود داشت
   تحريف شده در اختيار او بگذارد. ايـن رويـه   آن بخواند، مبادا كه نويسنده اطالعات   دربارة

ست تا صـرفاً بـراي سـرگرمي و    پسامدرني گامي روشنگرانه براي به ميان كشاندن خواننده ا
). از ايـن نظـر آثـار پسـامدرن، متـوني      68: 1387رمان نخواند (سخنور،  "يافت ساده "لذت 

شوند. در ايـن مقالـه سـعي داريـم رمـان        مناسب براي تحليل و خوانش بينامتني محسوب مي
ويـژه منطـق گفتگـويي      عباس معروفي را از منظر نقد بينامتني و به "فريدون سه پسر داشت"

بـه همـين منظـور الزم اسـت قبـل از پـرداختن بـه         ار دهـيم. باختين مورد تحليل و بررسي قر
  تحليل رمان، نگاهي اجمالي به آراي منتقدان بينامتنيت داشته باشيم.

                                                                                                                   
1. David Lodge  
2. Barry Lewis 
3 .Ihab Hasan 
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  بينامتنيت
وليا كريسـتوا  ج، اولين بار در اواخر دهه شصت، در آثار "بينامتنيت"هرچند اصطالح 

او مطرح  "تخيل گفت و گويي"هاي ميخاييل باختين، به ويژه در بحث از   در بررسي انديشه
شناسي سوسور مايه گرفت. از ديدگاه سوسور نشـانة زبـاني تركيبـي از      شد، اما ابتدا از نشانه

شناسـي سوسـور را بـا      دال (تصويري آوايي) و مدلول (مفهوم) است. نكتة مهمي كـه نشـانه  
معناسـت و    خود بـي دهد اين است كه از ديدگاه او نشانة زباني به خودي   بينامتنيت پيوند مي

يابـد؛ بـه عبـارت ديگـر،       ها در چارچوب نظام زبان معنا مي  تنها به واسطه تقابل با ديگر نشانه
: 1385شـوند (مكاريـك،     هـا معنـادار مـي     ها و تفاوت  واحدهاي جداگانة زبان، تنها از تقابل

ت، لذا فهم هـر نشـانه   هاس  ها و مدلول  ). ادبيات و آثار ادبي نيز چون شامل نظامي از دال328
 بـه  ادبـي،  اثـر «گويـد:    بـاره مـي    هاست. گراهام آلن در اين  در گرو مقايسة آن با ديگر نشانه

 اسـت،  گرفتـه  معنايي قـرار  متعدد هاي توانش محاق در كه جمالتي و ها واژه عرصة عنوان

 جانـب  بـه  راثـ  سـاختار ظـاهري   از خواننـده  و بـوده  فهم قابل ايمقايسه شيوة به تنها اكنون

 كند. چنـين مي شناسانه حركت  ساختارهاي زبان ديگر و آثار ديگر با اثر آن موجود روابط

 ادبـي  آثار سرشت بر دوباره تأمل به را ما ادبي و شناسانه زبان نشانة خصوص در ادراكاتي

   ).20: 1380(آلن، » كند ... مي وادار
وي اولـين كسـي   يوند با بينامتنيت است. باوري، مهمترين دستاورد باختين در پ    مكالمه

 جنبه دو از گفتار هر باختين، نظر براساس كه منطق مكالمه را بنيان سخن معرفي كرد. است

 جنبة و ..) .و. آهنگ نحوي، و صرفي اشكال كلمات، زباني(شامل است: جنبة شده تشكيل

 در گفتـار  هـر  نـي يع اسـت؛  مـدنظر  گفتـار  اجتمـاعي  موقعيت و بافت آن، در فرا زباني كه

 در كـه  اي  اجتمـاعي  و فرهنگي فضاي و بافت در را خود تعين و تشخّص شرايط اداشدن،

 و گذشـته  بـا  ارتبـاط  در گفتـار  هـر  ديگـر،  عبارتي به و كند  مي كسب شود،  مي آن حادث
 در محصـور  محـيط  يـك  از را مـتن  نگـرش،  شود. ايـن   مي واقع فهم مورد كه آينده است

 ديگر متون با مواجهه در بازتر، و گسترده رهيافتي در و كشد  مي بيرون ني،هاي درو  داللت

 مشتركي موضوع كه پيشين هاي  سخن با سخن هر«باختين  باوري  مكالمه بر بنا دهد.  قرار مي
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آنهاسـت،   بـه  واكـنش  و پيشـگويي  اـمعنـ  يـك  بـه  كـه  دهـآينـ  هـاي   نـسخ با و باشد داشته
 هم ،بودن واحد عين در متن هر ديگر، عبارت به ).93: 1370(احمدي، »كند  مي وگو  تگف

در  آنهـا  بـا  و اسـت  بينـامتني  ساحتي داراي خود از پس متون با هم و پيشين متون به نسبت
به نظر باختين فهـم گفتگـويي مـتن در دو سـاحت صـورت       وگوست. گفت و حال مكالمه

 ايـن  در دهـد؛   مي معنا متن به گيرد: نخست، حوزة فرامتن است كه در آن زمينه و بافت  مي

 نيـز  ديگـر  متون با غيره و اجتماعي سياسي، فرهنگي، بافت رابطه با ضمن متن، هر ساحت

 خـود  از پـس  و پـيش  متون به نسبت واكنشي و كنش حقيقت، متن در هر شود.  مي مرتبط

 طـي  در كـه  است متني درون هاي  داللت به مربوط متن، گفتگويي ديگر فهم حوزة است.

در  دارنـد.  اي  مكالمـه  و تعـاملي  اي  رابطـه  مـتن،  در گونـاگون  هـاي     آگـاهي  و ن، گفتارهاآ
 يكسـان پيـدا   اعتبـاري  مـتن،  در ودـموج هايهـگفت كه است ليـامـتع چنين تداوم صورت

چنـدآوايي،   نقطـه مقابـل   رد.ـگيـ   مـي  لـشكـ  1"چنـدآوايي " و ريـگـ   هـالمـ ـمك و دـكنن  مي
 و واحـد  بينـي  جهـان  تحـت  آن ود درـموجـ  هـاي   داللـت  و مـتن  كه است 2 "گويي  تك"

  .كند  تحميل مي متن به نويسنده كه دارد قرار فروكاستي هماهنگي در
شناسـانة خـود     با نظرية نشـانه  گويي متن  و  دربارة بعد گفت را كريستوا نظريات باختين

ودش ارتبـاط پيـدا   ـن از خـ دهد و از ديدگاه او هر متن در دو محور با دنيـاي بيـرو    پيوند مي
  كند:  مي

يابد؛ ب) در محور عمودي، مـتن    الف) در محور افقي، نويسنده با خواننده ارتباط مي
هاي ديگر و با بافتي كه متن در آن شكل گرفته است كه حداقل يك معناي فرامتنـي    با متن
اي آگاهانه و نقادانه بـدانيم،    هها پيدا كرد. رابطة بينامتني را بايد روي  توان از اين ارتباط  را مي

كوشد با يافتن اين روابـط بينـامتني، معـاني نهفتـه را بررسـي كنـد. ايـن اعتقـاد           لذا منتقد مي
سـت كـه آن را در قالـب اصـطالح     پساسـاختارگرايانة ژاك دريدا  كريستوا همسو با نظريـة 

ال بـه دال بعـد از   گويد معناي هر د  دورگه و آميختاري تفاريق مطرح كرده است. دريدا مي

                                                                                                                   
1.Polyphony 
2. monologism    
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يابـد. كريسـتوا نيـز از بينامتنيـت       نهايت ادامه مي  ها تا بي  آن بستگي دارد و اين وابستگي دال
يابـد، بلكـه بـه مـتن و       چنين جرياني را در نظر دارد: معناي هر متن در خود آن تماميت نمي

ه به تـاريخ و سـنت   هاي ديگر بستگي دارد. از اين رو معناي هر متن ادبي متصل و وابست  متن
(سـخنور،   گرفته اسـت ها شكل است كه آن متن در بافت آنادبيات و متون ادبي و غير ادبي 

 :Allen, 2000( »رسـند   متون فاقد هر نوع استقالل معنايي به نظر مـي «. در نتيجه )67: 1387

iثـر تك بـر  مـتن،  نظريـة  و متن لذت مؤلف، مرگ ويژه به خود، آثار بارت نيز در ). روالن 

بـه نظـر بـارت،     .دانسـت   مـي  لـذت  مايـة  را معنا تكثر او كرد. تأكيد آن عدم قطعيت و معنا
شـده اسـت،     كردن آنچه تاكنون خوانده يا نوشته  آوري و مرتب  نويسندة مدرن صرفاً به جمع

 و دانست  مي پيشين متون از بينامتني را متون). وي Panagiotidou, 2011: 173پردازد (  مي
 قرار متن برابر در كه نادان موضوعي (خواننده) من«انگاشت:   متكثر مي نيز متن را هخوانند

 متـون  از اسـت  اي  مجموعـه  خـود  شود،  مي رو به رو متن با كه آن من نيستم، باشم، گرفته

(احمـدي،  » اسـت  شده گم آنها تبار كه شده گم و شماربي رمزگاناز  است كلي ديگر. او
1370 :327.(  

ريـزي كـرد.     ا متكثر دانستن خواننده، زمينة بينامتنيت خوانشي و دريافتي را پيبارت ب 
ريفاتر با وضـع اصـطالحاتي    مايكل ريفاتر همچون بارت به بينامتنيت خوانشي تمايل دارد و

بينامتنيت را در تحليل متن كاربردي كرد. در بينامتنيـت    "تفسيرگر"و  "هيپوگرام"همچون 
  كند.  پردازي مي  بخشد و در واقع داللت  است كه به اثر معنا مي خوانشي، اين خواننده

كند. در   اي تقسيم مي  ريفاتر خوانش را به دو سطح خوانش محاكاتي و خوانش نشانه 
اي   دهد. از نظـر ريفـاتر خـوانش نشـانه      هاي ديگر ارجاع مي  ها به متن  اي، نشانه  خوانش نشانه

كنـد. در اينجاسـت كـه بينـامتن       زيرين اثر را مشـخص مـي  اهميت بيشتري دارد، زيرا سطح 
تواند اليه دوم و زيرين متن را بيابـد.    كند، زيرا خوانش بينامتني است كه مي  اهميت پيدا مي

 اگـر  كه بود باور اين بر و دانست  مي آثار بهتر فهم براي رويكردي مهم را بينامتنيت ريفاتر

شود (گراهام،   مي ما نصيب متن آن از بهتري فهم كنيم، دنبال بينامتن مكمل يك تا را متني
1380 :174.(  
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كنـد كـه بـه بينامتنيـت       نكـاتي را ذكـر مـي    "شـكل شـكني  "بلوم در مقالة ارزشـمند   
تواننـد    خوانشي نزديك است. او در پاسخ به اين پرسـش كـه شـاعران جديـد، چگونـه مـي      

دهـد كـه     خود شعر به ما آمـوزش مـي  «گويد:   مايز از ديگران باشد، ميشعري بگويند كه مت
). بـه نظـر بلـوم شـاعر بـا      Bloom, 1979: 1» (براي طرح معنا بايد شـكل را درهـم شكسـت   

و سپس به بازتوليـد     ابتدا خود به خوانش جديدي از اثر پيشين دست يافته "شكستن شكل"
ف ديگـر بـه عقيـدة    آفريند. از طـر   پردازد و از اين طريق معاني جديد مي  ان ميـار پيشينيـآث

متني وجود «ند تخيل است كه سرودنش و اينكه بلوم خواندن يك شعر به همان اندازه نيازم
 هر در فرويد، اديپ عقدة ). بر اساسIbid, 6» (هايي از متن وجود دارند  ا تأويلـندارد، تنه

 حتي ،اويند خوان وامدار او از پس شاعران كه داشت زماني بايد به يك پدر شعري اعتقاد

دگرگـون كـردن    سـپس  و برگـرفتن  با شاعران او، ديدگاه از باشند. نخوانده را او شعر اگر
متـأثر   پيشـينيان  از آنـان  شـعر  كـه  آورنـد   مي پديد را پندار اين پيشين، متون هاي  مايه درون
  .)70: 1973 (بلوم، نيست چنين كه درحالي نيست،

كنـد. او بينامتنيـت را بـه عنـوان       دنبال ميمندتري را   در بينامتنيت روش نظام ژرار ژنت
ديگر تقليـل   گيرد و  به حضور آشكار يك متن در متن  هاي در نظر مي  يكي از زيرمجموعه

كند، نزديك بـه مفهـومي     ياد مي "زيرمتن" و "زبرمتن"دهد. در واقع، آنچه او به عنوان   مي
 از برسـاخته  هـر زبرمتنـي   گويـد   انـد. وي مـي    كه ديگران از بينامتنيت مـد نظـر داشـته    است

 بود. بينامتنيت همان او زبرمتنيت ديدگاه در ديگر، عبارت به ؛اس خود از پيش هاي  زيرمتن

 هـومر  اوديسة زيرمتن براساس است كه زبرمتني جويس جيمز "اوليس"رومان  نمونه براي

  است.   نموده چهره

  بحث و بررسي
در مقابل شعر، اعتبار و ظرفيتي خاص قائـل  باختين در نظرية مكالمة خويش، براي نثر 

اي از   گيرد. از نظـر او رمـان، آميختـه     است و در نثر نيز براي رمان جايگاهي ويژه در نظر مي
از شعر غنايي تا حماسي و ادبيات تعليمي و بـويژه فرهنـگ عامـه كـه      انواع ادبي است؛همة 
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هاي   در رمان، بخش«وع ادبي ديگر است. تر از هر ن  نثري كه متنوع ؛يابد  توسط نثر سامان مي
ها به تناوب   شود. تمامي اين سبك  وگو يافت مي  هايي به شكل گفت   تاريخي، بياني و بخش

تـرين شـيوة ممكـن      ترين و مصنوع  اند و به مبتكرانه  هم بافته شده  شود و در  در رمان يافت مي
  ). 166: 1377 (تودوروف، »اند  در مناسبت با يكديگر قرار گرفته

اي   آيد كه در آثار خود توجه و اهتمام ويژه  معروفي از جمله نويسندگاني به شمار مي
هاي انسـاني (ازلـي و ابـدي)      اي) و چه اسطوره  هاي ملي (شاهنامه  براي اسطوره، چه اسطوره

هـا بنـا     هاي او بر مبنـاي يكـي از اسـطوره     ماية اصلي برخي از رمان  تا آنجا كه بن ؛قائل است
 ؛اي از معضالتي كه انسان معاصر با آن مبتالسـت   در ارتباط با پاره نهاده شده است. معروفي

دهـد و از    ها را دستماية كار خود قرار مـي   ها با يكديگر، اسطوره  پايان انسان  خاصه جدال بي
رابطـه گفتگـويي   يابـد و    ارتباط مـي  شاهنامهاي به ويژه   اين طريق با بسياري از منابع اسطوره

رابطة گفتگويي عميقي بـا داسـتان    "فريدون سه پسر داشت"كند. از اين نظر رمان   ايجاد مي
دارد كه هم از اين اسطوره الهام گرفته و هم معنايي جديـد بـه آن بخشـيده     شاهنامهفريدون 

وفـي بـه   معر "فريدون سه پسر داشت"گيري رمان   هاي الهام  ها و زمينه  از بررسي نشانهاست. 
نبوده است. بلكه در اين  شاهنامهرسيم كه اين رمان تنها تقليدپذيري صرف از   اين نتيجه مي

هاي معنا شـناختي و ارزشـي جديـدي اسـت كـه در نقـد بينـامتني، تحـت عنـوان            اثر داللت
 يك از شستن دست از حاكيجايگشت «كريستوا شود. از نظر   از آن ياد مي 1"جايگشت"

 غريـزي  وسـاطت  يـك  طريـق  ديگـر از  اي  نشـانه  نظـام  يـك  به گذر و سابق اي  نشانه نظام

» اسـت  آن تـازة  پـذيري  همـراه بازنمـايي   بـه  تـازه  نظام تبيين و نظام دو هر آن در مشترك
هـاي    به تعبير لينـدا هـاچن جـزء رمـان    " فريدون سه پسر داشت"رمان ). 84: 1385(گراهام، 

متن است و حائز بعد بينامتني. شـگرد گـذار از     هانفراتاريخ نگارانه است؛ يعني داراي يك ن
هاي گذشته و متون پيشينيان به كمك درهم شكستن بعد زمـان، در    ها و سر زدن به سده  متن

آيـد.    مدرن امري عادي و اختصاصي بـه شـمار مـي     عصر گذار از مدرنيته و در داستان پست
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هاي كهـن يـا نسـبت دادن اعمـال و       سازي شخصيت در رمان مدرن با اشخاص داستان  قرينه
ها و احياگر كارهاي بزرگ آنان خواهـد بـود.     هاي مشابه، يادآور آن شخصيت  خويشكاري

 توان شكلي گسترش يافته، اما مترقي و نوسازي شده از تلميح دانسـت   اين شيوة هنري را مي
  ). 139: 1391(رضابيگي و ديگران،

و با متون (متن اجتماعي، متن ادبـي) يـا حـوادث    رمان معروفي نيز خواننده را به گفتگ
كنـد و او را بـه     هايي را در ذهن خواننده ايجـاد مـي    كشاند و از اين طريق پرسش  گذشته مي

از آنجا كه براسـاس منطـق مكالمـه ممكـن اسـت      خواند.   فرامي شاهنامهخوانش دوبارة متن 
ز خود دگرگون گردد و معنايي تـازه از  معناي اثر ادبي پيشين نيز در گفتگو با اثر ادبي بعد ا

، در شـاهنامه آن فهميده شـود. خـوانش عبـاس معروفـي از داسـتان فريـدون و پسـرانش در        
روي  شـاهنامه رمانش منعكس شده و به تبـع آن خواننـده نيـز بـه خـوانش ديگـر از داسـتان        

  آورد.   مي
اد، شـاملو،  هـاي مختلـف رمـان، بنـدهايي از اشـعار فـروغ فرخـز         معروفي در موقعيـت 

  كند:     سهراب سپهري، نيما يوشيج نقل مي
 درد من شاملو: قول به يا افتد.  مي اتفاق كني، فكر آنكه پيش از هميشه فروغ: قول به 

 برگـردم  هـم  كمـي  پيچيـد.  در جـانم  آتـش  نظيـر  چيزي استخوانم، در حسرت رگانم، در

 بـا  بـه خشـكي،   نشسـته  قايقم من است: زده حرف ديگران از تر  روشن نيما هم باز تر،  عقب

(معروفـي،   صداسـت بـي  دسـت  يـك  زنـم،   مـي  فرياد زنم،  مي فرياد خشكي به نشسته قايقم
1382 :5.(  

مـة فردوسـي اسـت. ايـن     شـاهنا اما آنچه بيش از همه مورد توجه نويسنده بوده اسـت،  
ارد، ارجـاع د  شـاهنامه كـه بـه    "تفريـدون سـه پسـر داشـ    "رمان، يعني  عنوانتوجه حتي از 
، شـاهنامه شناختي اين رمـان بـا داسـتان فريـدون در       گذشته از مكالمة معناشود.   مشخص مي

 شـاهنامه گيري گفتگـويي بـا     معروفي به لحاظ ساختار و شگردهاي داستاني نيز نوعي جهت
اي (براعت   گونه  او نيز همچون فردوسي پيش از ورود به اصل داستان، مقدمهكند.   برقرار مي

  شود:  نويسد كه تأمل برانگيز است. رمان با اين عبارات آغاز مي  ل) بر آن مياستهال
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 كرد. ايران تقسيم آنان بين  را جهان كه تور، و سلم و ايرج داشت: پسر سه فريدون«

 را زمـين  توران و داد، سلم به را شام و روم و يونان سپرد. ايرج به بود بخش بهترين كه را

 پاي از جنگي در و كردند دعوت را او دوستانه بردند. حسد ايرج به تور و سلم تور. اما به

  ).3(همان: »  فردوسي   شاهنامه ايرج، كين تا فريدون شاهنشاهي از». آوردند درش
 با آنها شباهت و هستند، واقعي رمان هاي  شخصيت و حوادث كلية«همچنين عبارت: 

  ).4(همان: » .ع.منيست تصادفي اصالً شده شناخته هاي  شخصيت و حوادث
و سپس تأكيد بر اين نكتـه كـه    شاهنامه مواردي چون عنوان رمان، عبارت ارجاعي به

اند، قابل درنگ و تامل است. به تعبيـر ژرار ژنـت ايـن      هاي رمان واقعي  حوادث و شخصيت
گيـرد و درك و    هايي هسـتند كـه در آسـتانه ورود بـه مـتن قـرار مـي         قبيل عبارات، پيرا متن

توانـد    آيـا مـي  «ترتيب، خواننده با اين پرسش كـه  دهد. به اين   فت خواننده را جهت ميدريا
وارد خـوانش  » ارتباطي بين داستان فريدون در شاهنامه و رمان معروفي وجود داشـته باشـد؟  

  شود.   رمان مي
كند   را وارد نظام داللتي جديد مي "فريدون سه پسر داشت"مهمترين عاملي كه رمان 

رسد كه نگاه معروفي بـه    ه از خاستگاه انديشگاني نويسنده آن است. چنين به نظر ميبرخاست
نگاهي تـاريخي اسـت. داشـتن چنـين ديـدگاهي نسـبت بـه داسـتان          شاهنامهداستان فريدون 

در سـخنراني در دانشـگاه    1369سابقه نيست. اولين بار شاملو در سال   ضحاك و فريدون بي
اي انقالبـي    ا به شدت مورد انتقاد قرار داد. وي ضحاك را چهرهبركلي كاليفرنيا، فردوسي ر

دانست كه عليه ستم و نظام طبقاتي جمشيد قيام كرده است. قيام كاوه عليه ضـحاك نيـز     مي
در حقيقت كودتاي اشراف خلع يـد شـده اسـت. بعـد از شـاملو، جـواد جـوادي در كتـاب         

اســت. علــي    د طبقــاتي خوانــدهضــحاك را قهرمــان ضــ ضــحاكيان، فريــدونيان و مردميــان
اي نيز با حفـظ    خواند. عده  ، فريدون را سلسله جنبان فئوداليه ميضحاكحصوري در كتاب 

هاي مادها   هاي تاريخي اين اسطوره را با درگيري  چهرة مثبت فريدون و منفي ضحاك ريشه
ادي از پادشـاهي  دهند. سلطنت اژدهاك اساطيري بر ايران زمـين، نمـ    با هخامنشيان پيوند مي

آستياگ آخرين پادشاه مادي و غلبة فريدون بر ضحاك نيز نمادي از پيكار و غلبة كوروش 
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). اما معروفـي، نـه سـعي در تخريـب و     157: 1384زاده،   هخامنشي بر آستياگ است (حسين
ه ـد و نـ ـدانـ   البي مـي ـردمي و انقـ ـاي مـ   رهـه ضحاك را داراي چهـتخطئه فردوسي دارد و ن

خواهد ضحاك را همچون آستياگ و فريدون را همچون كوروش بداند، بلكه هدف او   مي
 را كاويانش درفش آهنگري چرم از«فقط تأمل در چرخة تكرار شوندة تاريخ است. 

 بر به شاهي را فريدون و كند،  مي زنداني دماوند كوه در را سازد، ضحاك  مي

  ).104: 1382( معروفي، »است... داستان آغاز هنوز اما اين گزيند.  مي
دازي حاكمـان ظـالم و فاسـد    ـرانـ ـراي بـرين روش بـ ـمعروفي انقالب و جنگ را بهت

داند، امـا اگـر از ايـن انقـالب و اهـداف واالي آن صـيانت و نگهـداري نكنـيم از مسـير            مي
كـه  جويد  هـا مـي    سـخن خـود را در اسـطوره   شـود. وي مصـداق     آزادي و عدالت خارج مي

، شـاهنامه طور كه فريدون، به عنـوان يـك چهـرة انقالبـي در       اند. همان  ش شدهحقايق فرامو
روزي آنقدر قدرتمند شد كه بر سر حفظ سلطنت خويش، خواسته يا ناخواسـته فرزنـدانش   

اي و بينـامتني رمـان     وجـوه مكالمـه  بـه طـور كلـي،    اندازد. در همين راستا،   را به جان هم مي
فردوسـي از چنـد جنبـه     شـاهنامه بـا داسـتان فريـدون در     معروفي "فريدون سه پسر داشت"

  بررسي كرد. 

  ها  الف) رابطة راوي با شخصيت
دايي در داسـتان  ـد صـ ـاد چنـ ـر بـه ايجـ  ـهايي كه در متون داستاني منج  وهـيكي از شي

هـاي موجـود در داسـتان اسـت.       شود، جايگاه نويسنده و راوي و رابطة آنان با شخصـيت   مي
گيـري مقاصـد معناشـناختي و ارزشـي       ي و فرهنگي نويسنده باعـث شـكل  شخصيت اجتماع

گويانـه را    اي تـك   تواند شيوه  هاي خود مي  خاصي است. نويسنده در پيشبرد مقاصد و ارزش
ندهد، يا اينكه ضمن  هاي ديگر  گونه آوا و صدا را به شخصيت  اتخاذ كند و اجازة بروز هيچ

در متن دست پيدا كند كه در اين صـورت،   1"ازآراييس" حفظ نظام ارزشي خود، به نوعي
تـوان چنـدين آوا را شـنيد. تبـين ايـن شـيوة         در كالمي كه ظاهراً متعلق بـه راوي اسـت مـي   
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چندآوايي، متضمن بررسـي آن از دو منظـر اسـت: نخسـت، نحـوة تركيـب صـداها توسـط         
نها. نويسـنده    آ گذاري  نويسنده و ديگر، شيوة برخورد نويسنده با آواهاي گوناگون و ارزش

ــاگون مــي  ــد از دو شــيوة  در تركيــب آواهــاي گون قــول   نقــل" و "قــول مســتقيم  نقــل" توان
قـول مسـتقيم، قلمـرو هـر شخصـيت و عرصـة فعاليـت او          استفاده كند. در نقـل  "غيرمستقيم

قـول غيـر     مشخص است. صداي شخصيت از صداي نويسنده تفكيك شده است. اما در نقل
كننـد و نـوعي تنـوع      رها و آواهاي گوناگون در تلفيق با يكديگر ظهور پيدا ميمستقم، گفتا

شود و تفكيك صداها به راحتي قابل تشخيص نيست. در شيوة برخـورد    گفتاري حاصل مي
تواند صداي خود را برتـر از ديگـر صـداها قـرار دهـد و آواي        با آواهاي ديگر، نويسنده مي
تواند صداي خود را در كنار ديگر صـداها بـه كـار ببـرد و از       مخالف را نابود كند و گاه مي

  هرگونه تفوق اجتناب كند. 
در اين رمان نويسنده براي روايت خود، زاويه ديد ثابتي را انتخاب نكرده، بلكه بيشتر 

كند، گـاه نيـز زاويـه      داستان را از زاويه ديد اول شخص و به شيوة جريان سيال ذهن نقل مي
كنـد. مجيـد     راوي داناي كل و زاويه ديد نمايشي ماجرا را روايت مـي  د وشو  ديد عوض مي

هاي اصلي رمان است كه بيشتر داستان به شيوة تك گويي دروني از زبان   اماني از شخصيت
شود. وي به نوعي بيماري رواني دچار شده و مدت چهـار سـال اسـت كـه در       او روايت مي

هاي خانوادگي   اي دارد كه عكس  كند. مجيد جعبه  ميهاي آلمان زندگي   يكي از تيمارستان
كند. در اين رمـان رابطـة     خود را در آن گذاشته و با نگاه به هر عكس خاطراتش را بيان مي

شـود، بلكـه در مقيـاس      م نمـي ـهـا ختـ    ر شخصـيت ـا ديگـگفتگويي صرفاً به مكالمه راوي ب
شنويم ما   د. در واقع، آنچه از زبان راوي ميشو  مي شاهنامهتري نويسنده وارد گفتگو با   وسيع

كشاند. درنگي كه ما را از فضاي داستان معروفي بيـرون آورده و بـه     را به تأمل و درنگ مي
نويسـد داسـتاني خيـالي      زند. معروفي براي اينكـه نشـان دهـد آنچـه مـي       متن تاريخ پيوند مي

 شـاهنامه شود بـا    رها تكرار شده و مينيست، بلكه واقعيتي است كه در طول تاريخ بارها و با
نيـز همـواره جـدال بـر      شاهنامهشود. در   به عنوان سند مليت و هويت ايراني وارد گفتگو مي

سر قدرت بـين پـدران و پسـران( فريـدون و پسـرانش، لهراسـب و گشتاسـب، گشتاسـب و         
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ه گذشـته بـاز   شود و كافي است بـ   اسفنديار، خسرو پرويز و شيرويه و...) به وضوح ديده مي
گرديم و هر داستان را كه همانند عكسي بر صـفحة تـاريخ حـك شـده، بخـوانيم. از همـان       

  شويم:   رو مي  هاي گفتگويي روبه  صفحات آغازين رمان، با صحنه
 كشيد،  مي بيرون يكي ترتيب بدون و صندلي، روي بود گذاشته را هاش  عكس جعبة

 اي  داشت جعبه  برمي ديگر يكي و كرد،  مي نگاه ريقد ميز، روي گلدان داد به  مي اش  تكيه

خودش جعبة افتخارات آن  بود؛ به قول برده شهر به بود و شهر كشيده خودش ها با  سال كه
بود و جعبه  ته جيبش را داده فنيگ و هفتاد و پنج چهار مارك بود. را از بازار شپش خريده

نگـار بـود، و    و از نقـش  اش كه پـر   تكه  يك لوالي آهني بود. بيشتر به خاطر زده بغل زير را
 اي از دنيا، حك  بود، با نقشه اش كه در دل چوب جا خوش كرده  فوالدي هاي  ميخ آن گُل

 چفـت  و داد آن جـا  در شد هزار عكـس را   مي بزرگ و خوب. شده روي چوب، و چقدر

     فـت: جعبـه  آميختـه. گ  توتـون  و كـاج  بـوي  داد،  مي هم خوبي بوي چه را بست. مفرغينش
  ). 7:  1382افتخارات (معروفي، 

را مايـة افتخـار و    شـاهنامه . همة مـا  شاهنامه، شايد تعريضي باشد به "جعبه افتخارات"
هـاي نهفتـه سـرايندة      شناسيم، يا به انگيـزه   دانيم، اما تا چه اندازه آن را مي  مباهات ايرانيان مي

انه خـود قـرار   ـة كتابخـ ـزيين در قفسـ ـاي بـراي تـ    يابيم، جز اينكه همچون جعبه  مي  آن را در
خواهـد صـفحه بـه صـفحه آن را همچـون        اي پنهـان از مـا مـي     ايم. اما معروفي به اشـاره   داده

عكسي كه يادآور خاطرات بسيار است به دقت بخوانيم و پي بـه رازهـاي ناگفتـه فردوسـي     
شـاهنامه  تشـابهي بـا فريـدون     رمان معروفي، شايد به ظاهر هـيچ ارتبـاط و   "فريدون"ببريم. 

كـه وقتـي آنهـا    به زبان مي آوردهايي از زبان اين شخصيت م  نداشته باشد. اما معروفي حرف
از داسـتان   "اي  خـوانش نشـانه  "اي يـا بـه تعبيـر ريفـاتر       را كنار هم بگذاريم، به خوانش تازه

اي   هـانـ ـنش شـوانـ ـح خـم يافت. در سطـدون دست خواهيـو شخصيت فري شاهنامهفريدون 
براي نمونه، بهتر اسـت   .)Gignoux, 2005: 41( دـها دارن  نـا ارجاعاتي به ديگر متـه  هـانـنش

  هايي از رمان را با هم بخوانيم:  قسمت
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 شـمرده  و پيدا شـد بـاال سـرم ايسـتاد     اش  كله و سر اتاق كدام از دانم  پدر كه نمي -

 حاال، براي و نكرديد گوش درنيفتيد. سياست شاخ با كردم تأكيد بار صد« گفت:  شمرده

 برويـد  بايـد  باشد من به اگر كنيد. فكر آيندة خودتان به الاقل ايد،  نگذاشته آبرويي كه من

 مادرتـان،  خـاطر  بـه  اما كنيد، توبه بايد بشويد، آدم تا بكشيد زجر آنقدر و ي زندان  گوشه

 وقـت  برويد. مملكت اين از و يدكن گم را گورتان زود گذارم.  هم مي را هام  چشم بار اين

 ).9: 1382نكنيد (معروفي،  تلف را هم

مامان  اما يادم هست كه» من فقط سه تا پسر دارم « باشد:  گفته پدر يادم نيست كه -
فردوسـي     بانو، من دارم راجع به شاهنامه« هاش چهار را نشان داد. پدر تأكيد كرد:   با انگشت
و » زنـي   نمي تو جز خودت از چيزي حرف« گفت:   كرد. مي  مامان گريه مي». زنم   حرف مي

هق كند. بعـد بـاال سـر پـدر       هاش برد كه راحت بتواند هق  اش را به چشم  هاي روسري  گوشه
گـويم، هـم     ايستاد. خون ايرج من پامال شد. رفت كه رفت خدا ازتان نگذرد، هم به تو مـي 

پدرش نماينـدة  » خودش را سر به نيست كردخودش، «سد. پسرم را سر به نيست كرديد. ا به
 ).36سوزد (همان:   بود و كاري براش نكرد! دلم از اين مي مجلس

 همـة  دمـار  برسـيم  خانـه  بـه  تا زد.  يـم رفـح كردمي رانندگي كه جور همين و -

 دروغ، يعنـي  كثافـت،  يعني سياست بفهماند من به كه را درآورد كچل و سياسي هاي  آدم

 .دهد  مي سبزي قورمه بوي اش  كله هم ايرج خودمان همين كه كند اثبات و يباز  حقه يعني
 كرد هدايتش بايد .ريختن. بايد جلوش ايستاد به كند  مي شروع موهاش فردا و امروز همين

 هاش پاي  حرف اين بر آنقدر و نيستم. پدرش من شود سياست وارد اگر كه فهماند او به و

داشـت (همـان،    پسـر  سـه  فريدون كند: زمزمه و بكوبد زمين به را پاهاش روز يك تا فشرد
46.( 

كـرد،    ها را خاموش مي  گرفت، پدر يكي از چراغ  وقتي صداي تيراندازي اوج مي  -
هاي تخـت    هايي كه بر الگوي ستون  ستون ماند.  هاي اتاق پذيرايي مي  پشت ستون و لحظاتي
مانسـت و نـه بـه      حيواني كه نه بـه شـير مـي      هايي از كله  ساخته شده بود، با سرستون جمشيد
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آمـد، بـا     تركيب شير و اسب بـه وجـود مـي    جانوري بود كه شايد هزاران سال بعد، از اسب.
 كوچكي از عقاب. دخالت

يافت و   اش را باز مي  كرد و قدرت اصلي  ها احساس امنيت مي  پدر پشت اين ستون  -
كنـد، و مثـل     نشيند، هيـاهو فـروكش مـي     رق ميبه ع بود كه تب تند زود زد. مطمئن  مي قدم
درت بيشتري خواهد گرفـت  ـاز قـاه بـد و شـاي راهي گورستان مي شون  دهـهاي قبل، ع  قيام

  ).64(همان: 
  و يا:

 تـان پسـر    هـدار شديد و بچـ   بچه خواهم اين است كه اگر  تنها چيزي كه از شما مي -

  ).78بود، اسمش را بگذاريد فريدون (همان: 
خودش، خودش را "، "درنيفتيد سياست شاخ با كردم تأكيد بار صد"اگر به عبارات 

گر وارد سياست شود من پدرش بايد هدايتش كرد و به او فهماند كه ا"، "كرد سر به نيست
، "يافت  اش را باز مي  د و قدرت اصليكر  ها احساس امنيت مي  پدر پشت اين ستون"، "نيستم

نيـك تأمـل كنـيم،     "پسـر بـود، اسـمش را بگذاريـد فريـدون     تان   بچه دار شديد و  اگر بچه"
كنـد كـه     ، بر سر حفظ قـدرت و سـلطنت خـود، كـاري مـي     شاهنامهيابيم كه فريدون   درمي

گر اين درگيـري اسـت تـا فرصـت بيشـتري        پسرانش به جان هم بيفتند. او خود از دور نظاره
اي، تفسـيرگر نقـش     ه در خـوانش نشـانه  كند كـ   براي حكومت داشته باشد. ريفاتر مطرح مي

اي ديگر دارد. در اينجا نيز عبارات بيان شده نقـش    اي با نظام نشانه  رابطة بين يك نظام نشانه
دهد. به منظـور    پيوند مي شاهنامه اي ديگري، يعني  تفسيرگري را دارند كه ما را به نظام نشانه

را ذكـر كنـيم و بـه بررسـي و      شـاهنامه يـدون  اثبات اين مدعي بهتر است ابياتي از داستان فر
  بپردازيم.  تحليل آن 

كنـد كـه بسـيار زيركانـه بـر نقطـة         فردوسي داستان را با براعت اسـتهاللي شـروع مـي   
گــذارد. وي، علــت اصــلي ايــن تــراژدي خــانوادگي را آز پــدر   حســاس مــاجرا دســت مــي

  داند.  (فريدون) در تصاحب قدرت مي
ندانســــت جــــز خويشــــتن شــــهريار امگـارفريدون چـو شـد بـر جهـان ك    
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جهــان چــون بــرو بــر نمانــد اي پســر
  

تـــو نيـــز آز مپرســـت و انـــده مخـــور
)79: 1(شاهنامه، ج  

اي جز جنـگ و آشـوب نـدارد و نتيجـه آن مـرگ        جز خويشتن شهريار ندانستن ثمره
  ديگران است براي حفظ قدرت.

فرزندانش انتخـاب نكـرده    در ابيات زير نيز اشاره شده است، فريدون هنوز نامي براي
بود كه آنها پيش پيالن گام نهادند يعنـي قـوي هيكـل و تنومنـد شـدند و توانـايي جنگيـدن        
يافتند، شايد اغراقي شاعرانه به نظر برسد، اما هيچ اغراقي خالي از حقيقـت نيسـت. واكـنش    
فريدون به اين موضـوع و تـالش وي بـراي دور كـردن فرزنـدان از مركـز حكومـت خـود         

  ترسد.   يدي است بر اين نكته كه وي از قدرت پسرانش ميتأك
ـــام ـــاز ن ـــرده از نـ ـــوز نـاك ـــدر ن پ
ــويش  ــداران خـ ــدون از آن نامـ فريـ
كـــجا نـــام او جـنـــدل پـــر هنـــر    
ــدو گفــت برگـــرد گـــرد جـهـــان  ب

  

ــام    ــد گـ ــيالن نهادنـ ــيش پـ ـــمي پـ هـ
تــر خوانــد پــيش    يكــي را گرانمايــه 

ــاه  بــ      ـــر ش ـــوز ب ـــار دلـس ـــر ك ربـه
ــان  ــژاد مهـ ــدن از نـ ــر گزيـ ــه دختـ سـ

)82: 1(همان، ج  
در ادامه داستان، علت تأكيـد فريـدون بـر انتخـاب سـه دختـر از يـك خـانواده بـراي          

 يابـد   شود. جندل، دختران شاه يمن را مطـابق خواسـتة فريـدون مـي      پسرانش نيز مشخص مي
اميدش به دخترانش  . شاه يمن هيچ پسري ندارد. او كه چشم"سه دختر گزين از نژاد مهان"

تواند تحمل كند. از طرفـي مخالفـت بـا فريـدون را هـم برابـر بـا          است دوري از آنها را نمي
  داند.   نابودي مي

ــن ــالين م ــيش ب ــر پ ــت گ همــي گف
مــرا روز روشــن بــود  تــاره شــب    

  

ــن      ــين م ــان ب ــن جه ــاه اي ــه م ــد س نبين
ــب   ـــاسخ  دو  لـ ـــشادن بپـ ـــايد گـ ببـ

)84: 1(همان، ج  
دهند شرطي براي فريدون بگذارد كه از عهده انجام   ن به او پيشنهاد ميوزيران شاه يم

  گويد:  آن برنيايد. بنابراين پادشاه يمن در پاسخ فريدون مي
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بگـويـــش كـــه گـــر چـــه تــو هســتي بلنــد
را  پـســـر خـــود گـرامـــي  بــــود شـــاه

بــه فـرمـان مـن ايــن سـه فرزنـد مــن    
تــرا  كـجــا مــن  بـبـينــم ســه شــاه     

ـــه  ـــر س ـــد  هـ ـــن بيـاين ـــزديك  م بـن
ـــان دل ـــان شـــود شــادمـ بـديـدارشــ

از داد هـــستبـبـينـــم كـــشان بـهـــره 
ـين خـويش     ـان ب پس آنگه سه روشـن جه

نـيــاز  چـو آيـد  بـــه  ديــدار ايــشان   
  

ســـه فرزنــد تـــو بـــر تــو بــر ارجمنـــد  
ـــژه كـــه زيــبـــا بــــود گـــاه را     بـوي

ـــد ـــه آيـ ـــرون آنـگـ ـــن بـ پيونـــد  مـ
فـروزنـــــدة تـــــاج  و گــــاه  تــــرا   
شــود روشــن ايــن شــهر تاريـــك مــن 

هــــــاي بـيدارشــــــان  بـبـينـــــم روان 
بـه زنهارشـان دسـت گيــرم بـه دسـت     
ــويش    ــين خ ـــر آي ـــديشان ب ـــپارم ب س

شـــاه  بـــاز فرســـتم سبكشــــان ســـوي
)187: 1(همان، ج  

عبيـر شـاه يمـن    كـه بـه ت   بينيم برخالف تصور شاه يمن، فريـدون سـه پسـرش را     اما مي
رود در كشـور بيگانـه كشـته      نكه بيم آن مـي   سه شاه جوان هستند با آ شايستة تخت و تاج و

فرستد. حتي آنها را در آزمون تشـخيص سـن دختـران      شوند بدون هيچ مخالفتي به يمن مي
  ن،اي بـراي رد كـردن آنهـا نداشـته باشـد (همـا        كنـد تـا شـاه يمـن هـيچ بهانـه        راهنمايي مي

). از طرف ديگر شاه يمن معروف به افسون و جادوگري اسـت و فريـدون از   253ملحقات: 
فرسـتد خـود دليـل ديگـري اسـت بـر         اين امر آگاه است. اينكه سه فرزندش را به نزد او مي

ترس فريدون از قدرت فرزندانش. ايرج، سلم و تور از افسون سرمايي كـه شـاه يمـن بـراي     
) و شاه يمن به ناچار دختران 255برند (همان:   ه بود جان سالم بدر مينابودي آنها ترتيب داد

كنـد. بـدين ترتيـب فريـدون كـه سـعي دارد         سـپارد و راهـي ايـران مـي      ها مـي   خود را به آن
مانـد و چـون از     هاي خود را از آلوده شدن به خون پسرانش دور نگـه دارد ناكـام مـي     دست

ورت ـود بـه صـ  ـاه شـ ـهاي هر يـك آگـ    كه از انگيزه  اين شود براي  ها مطلع مي  بازگشت آن
  شود.   ايي ظاهر ميـاژده

چــو از بـــاز گـرديـــدن آن ســـه شـــاه
ز دلشان همـي خواسـت كĤگـه شــود    

شــــد آگــــه فريــــدون بيامــــد بــــراه 
ــود    ــه شــ ــانيش كوتــ ــدها گمــ ز بــ
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ـــا ـــي  اژدهـ ـــان  يـكـ ـــد  بـسـ بيـامــ
  

ـــا  ــد رهــ ــير گفتــــي نيابــ ــزو شــ كــ
)257(همان:   

بينـد. پسـر     كند و جنگيدن را بـه صـالح نمـي     بزرگتر در برخورد با اژدها فرار مي پسر
گويد اگر نام فريدون را تا به   رود اما پسر كوچكتر به او مي  ميانه متهورانه به جنگ با آن مي

جهت براي كشتن ما تالش مكن، چـرا كـه مـا فرزنـدان فريـدونيم. بـدين         اي، بي  حال شنيده
يابد كه خطـري از    يابد. در مي  ن بر افكار و منش هر يك از پسران آگاهي ميترتيب، فريدو

ر كه هم خردمند است و هم دليـر،  ـا پسر كوچكتـكند، ام  جانب سلم و تور او را تهديد نمي
آيد. اين برداشت بر پاية عبارتي كه ايرج اماني   هاي قدرت او به شمار مي  تهديدي براي پايه
  گيرد.   آورد، قوت مي  وفي به زبان ميدر رمان عباس معر
گـذاريم پـدر     محمود، مـا كـه نمـي    شود، ميرزا  مملكت دارد انقالب مي«ايرج گفت: 

كنـيم. بايـد     مي كنيم و در واقع ما برادرها اينجا را اداره  اش مي  العمر كار كند، بازنشسته  مادام
و چند اسـكناس صـد تومـاني لولـه      »ديبياييم، فعالً اين را بگير، شتر ديدي، ندي با هم كنار

  ).52: 1382معروفي، » ( سينة كتش گذاشت كرد و در جيب
در طرحي هوشـمندانه بـراي    شاهنامهبه نظر نگارندگان به اين دليل است كه فريدون  

بهتـرين   ،اينكه هم ايرج را زير نظر داشته باشد و نيز شايد حسـادت سـلم و تـور را برانگيـزد    
  سپارد.    به او مي بخش قلمرو خود را

ـــهان ـــد از ن ـــرون كشي ـــو بي ــه چ نهفت
يكي روم و خاور دگـر تـرك و چـين   
ــد    ــدرون بنگري ــلم ان ـــه س ـــخستين ب ن

ــوران  ـــور  را داد تـ ـــر  تـ ــين دگـ زمـ
ــرج  ــه اي رســيد از ايشــان چــو نوبــت ب

  

بــه ســه بخــش كــرد آفريــدون جهــان  
ــين     ــران زم ــردان و اي ــت گ ــيم دش س

ســـزيد همـــه روم و خـــاور  مـــر او را
چيـــــن و تركــــان ورا كـــرد  ســــاال 

ـــزيد     ــران گ ـــاه اي ـــدر ش ـــر او را پ م
)91: 1(شاهنامه، ج  

ديو آز كـه در ابتـداي داسـتان     كند.  گيرد و حسادت برادران گل مي  نقشه فريدون مي
كند. او كه به گمان خود، پدر بهترين بخـش    به آن اشاره شده بود در دل سلم رسوخ مي نيز
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نويسـد و    اي بـراي تـور مـي     كنـد و نامـه    است ابراز نارضايتي مـي    سپردهمملكتش را به ايرج 
  گويد:  كند و در پاسخ به او مي  انگيزد. تور با سلم همراهي مي  مي  حسادت او را هم بر

بـــه گـــاه  جـوانـــي  پـــدركـــه مـــا را 
درختي است اين خود نشـانده بدسـت  

  

ـــر     ـــت اي دادگ ــه بـفريف ـــن گون بدي
خــون و بــرگش كبســت كجــا آب او

)93: 1(شاهنامه، ج  
كند كه اين درخت كين را پـدر در دل آنهـا     بار ديگر فردوسي از زبان تور تأكيد مي

اي جز خون ندارد. معروفي نيـز در جـايي از رمـان خـود از زبـان مجيـد         كاشته است و ثمره
تي است كـه مـا   بگويم، پدر من از سران همان حكوم البته خيلي خصوصي«گويد:   اماني مي

حتي آن زماني « را به اين روز انداخته است. كمي صدام را پايين آوردم كه ديگران نشنوند:
 ). 84: 1382(معروفي،» مجلس بود نماينده شد، پدرم اعدام بزرگم  كه برادر

بينيم فريدون با اينكه پادشاه جهان است و صـاحب قـدرت، كـاري      نيز مي شاهنامهدر 
  گويد:  اي معترضانه به فريدون چنين مي  دهد. سلم در نامه  نجام نميبراي نجات ايرج ا

چه سازي درنگ انـدرين جـاي تنـگ
ــرا داد   ـــر  ت ـــهان  م ــاك  ج ــزدان  پ ي

ـــارزو  ـــه ب ـــم و راه  هم ـــي  رس ساخت
ــتي ــتي    نجس ـــژي و كاس ـــز ك ـــه ج ب

  

كــه شــد تنــگ بــر تــو ســراي درنــگ  
ــاك     ــره خ ــا تي ــيد ت ـــنده خورش ز تاب

ـــان يـــ   ـــردي بـفرمـ ـــگاهنكـ ـزدان نـ
ــتي  ـــخشش درون راســ ــردي ببــ نكــ

)94: 1(همان، ج  
مينش را بـين  فريدون كه بنا به گفته خود، مطابق نظـر سـتاره شناسـان و موبـدان سـرز     

اساساً  ،زيرا د از عاقبت كار هم مطلع شده باشد؛پس بدون شك باي كند؛  پسرانش تقسيم مي
بيني   ن است كه حوادث آينده را پيشاي شاهنامهيكي از وظايف موبدان و ستاره شناسان در 

  داند:  دهد كه او پايان كار پسرانش را مي  كردند. ابيات زير نشان مي  مي
ــنويد ـــم ار بشـ ــتان گويـ ــي داسـ يكـ
ـــان  بتخـــت خـــرد بـــر نــــشست آزتـ
بترســـم كـــه در چنـــگ ايـــن اژدهـــا 

  

ــد    ــد خــود بدروي ــر كــه كاري ــان ب هم
ـــان  ـــو انبـازتـ ـــن ديـ ــد چنيـ ــرا شـ چـ

ـــد از ك ـــا روان يابــ ـــان رهــ ـالبـدتــ
)97: 1(همان، ج  
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و در واقع اسـتعاره از آن   تواند هم به آز برگردد  كلمة اژدها جاي تأمل بسيار دارد. مي
تواند منظور از اژدها خود فريدون باشـد. در همـين داسـتان، اشـاره شـده كـه         نيز مي باشد و

اژدهـا در  «شـود.    مـي  زنـدانش تبـديل بـه اژدهـا    فريدون براي آگاهي از افكار و درونيات فر
آميـز اسـت نمـودار      سراسر جهان به جز چين كه در آنجا موجـودي مسـالمت     پردازي  افسانه

خواهد خورشـيد    دارد و مي  نيروهاي پليد و ناپاك است، اژدها آب را از بارور كردن باز مي
ها صحبت شده نيز هر كجا از اژد شاهنامهدر  .)13: 1379(رستگار فسايي، » و ماه را فرو برد

با صفاتي چون دمـاهنجي، آتشـكامي، زهرآگينـي، جنگـاوري، پليـدي، زشـتي و سـياهي و        
بـراي   كسي كه آژي دهاك را كشته اسـت خـود  پتيارگي توصيف شده است. اما فريدون، 

شـود؟ چگونـه     ن مـي ـشود. چـرا چنيـ    آگاهي از افكار و درون فرزندانش تبديل به اژدها مي
شايد اين دگرگوني نمادي باشـد از اينكـه قـدرت     اني را توجيه كرد؟وان اين پيكرگردت  مي

كند. بنابراين به آنها   همچون اژدهايي زهرآگين است كه حتي فرزندان خود را هم نابود مي
دهد كه اگر در برابر ايـن اژدهـا كـه قـدرت مطلـق (ايـدئولوژي حـاكم) اسـت،           هشدار مي
  . توانند جان سالم به دربرند  بايستند نمي

  پردازي ب) شخصيت 
هاي فردي،   ها و كيفيت  از ديدگاه باختين، در رمان چند آوا هر شخصيت بنابر ويژگي

ها و نويسنده در كنـار    ي خود را دارد و در ضمن داستان، صداي شخصيت  هاي ويژه  آگاهي
هم به صورت افقي و نه به صورت عمودي و برتري يك آوا بر آواهـاي ديگـر، سـاختاري    

هاسـت كـه چنـد آوايـي شـكل        ا و شخصيتـد و از تركيب اين آواهـده  ان ميـه داستـز باـب
). مهمترين عاملي كـه داسـتان را از حالـت تـك     99 -98: 1386غالمحسين زاده، ( گيرد  مي

كشد، شيوة گفتگويي روايت است. اينكـه هـر شخصـيت      صدايي و يك پارچگي بيرون مي
آگاهي شخصيت «گونه است كه   خود را داشته باشد و اينآگاهي، گفتار و جهان بيني ويژة 

: 1377(تودوروف، » آيد  به عنوان يك آگاهي ديگر، آگاهي متعلق به غير، به تصوير در مي
199.(  
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فريـدون سـه پسـر    "پـردازي رمـان     آوايي در شخصيت  هاي چند  يكي ديگر از شاخصه
ود مـتن رمـان   ـشـ   ي باعـث مـي  ـويژگـ  ، استفاده از زباني نمادين و تمثيلي است. اين"داشت
افكـار هـر شخصـيت    «و خوانش مضاعف يابد. بنابراين  هاي معنايي گوناگوني پيدا كند  اليه
). 44: 1380(گراهـام،  » دهـد   ها و مصوبات فرهنگي را تشـكيل مـي    ها، متن  اي از گفته  شبكه

 متن اين در "من"هر  هبلك نيستند، مستقل و مجزا موجوداتي داستان، هاي  بنابراين شخصيت

 بـه  همزمـان  كـه  شـود   مـي  دگرآوايـي  نـوعي  او آواي و شـود   مي تبديل "مضاعف من" به

  .گذارد  نمايش مي به را گوناگوني هاي  شخصيت و آيد  درمي سخنگو چندين خدمت
ان سـه آوا بـه   ـبا دقت و تأمل در وجوه شخصيتي هر كـدام از اشـخاص رمـان، همزمـ    

  رسد:  وش ميـگ
ــطوره. آوا1 ــذهبي؛  –اي   ي اس ــتان؛   2م ــگر در داس ــا كنش ــش ي . آواي 3و  . آواي نق
ها و اجتماعي بودن آنها، بـه نـوعي، پـذيرش      به اين معني كه تيپ بودن شخصيت ،اجتماعي

است؛ يعني تقدم جنبة اجتماعي شخصيت بر جنبـة   2"ذهنيت" بر 1"بيناذهنيتي"تقدم منطقي 
هـاي رمـان معروفـي بـه طـور كامـل         همه شخصيت ). البته67: 1377فردي آن (تودوروف، 

تـوان    معرف اين سه آوا نيستند، بلكه اين ويژگي را بيشتر در شخصيت فريدون و ايـرج مـي  
  يافت. 

 شـاهنامه اي و حماسي از جمله   حماسي فريدون در متون اسطوره -اي  جايگاه اسطوره
است. گفتمان فريدون كـه خـود    اي مقتدرانه و استعاليي به فريدون بخشيده  قلمرو و گستره

گيـرد و    رمز و نمادي از ايدئولوژي حاكم بر جامعه است، گفتمان حاكم بر داستان قرار مـي 
اي   كه مجموعـه «شود   مي 3"گفتمان تحكم آميز"ين اعتبار تك آوايانه يا به نوعيداستان به ا

ا خـود بـا آنهـا در    ـد، امـ ايـنمـ   دهي مـي ـازمانـ ـها را در اطراف خود س  از انواع ديگر گفتمان
: 1387(بـاختين،  »آميزد و تغييرات معناشناختي در چنـين گفتمـاني بسـيار مشـكل اسـت       نمي
 دانـد. در   آميز را داراي بار ارزشـي سياسـي و منفـي مـي      ). باختين گفتمان تحكم442 -440

                                                                                                                   
1 - intersubjectivity 
2 - subjectivity 
3 - authoritive 
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يـد اگـر   گو  و با ايـرج بـه او مـي   ـدون در گفتگـفريط است. ـدون مسلـنيز آواي فري شاهنامه
  خواهي شد.  خواهي زنده بماني بايد با برادرانت بجنگي و اگر از در صلح درآيي كشته  مي

ـــر آوري ـــمشير مه ــيش ش ــر پ ــو گ ت
دو فرزنــد مــن كــز دو دوش جهــان   
گرت سـر بـه كـار اسـت بپسـيچ كـار      

  

ســـــرت گـــــردد آشـــــفته از داوري 
ــان    ــن زبـ ــر مـ ــادند بـ ــان گشـ برينسـ
ـــار    ــد بـ ــر بنـ ــاي و بـ ــنج بگشـ در گـ

)98: 1، ج( همان  
كنـد و كشـته شـدن بـر سـر        گرا و صلح طلب است با پدر مخالفت مي  كه آرمانايرج 

  داند.  تر از كشتن برادرانش مي  آرمان و ايدئولوژي را شرافتمندانه
ـالين ز خشـت ـاك اسـت و ب چو بستر ز خ

بگــذرد   هر چند  چرخ از  بــرش  كه 
  

ــرا بايـــد امـــروز كشـــت   درختـــي چـ
ــار     ــورد ب ــون خ ــنش خ ــين آوردت ك

)99: 1(همان، ج  
گويند كه زاغ سيصد سال بزيد و گـاه سـال   «گويد:   و ايرج اماني در رمان معروفي مي

  ). 72: 1382(معروفي،» نباشد عقاب را سالِ عمر، سي بيش عمرش از اين نيز درگذرد.
نيز پي به نقشه پدر برده بود، كه حاضر نيست ننگ برادركشي را  شاهنامهگويي ايرج 

ات ازاي تصاحب قدرت به دوش بكشد. مجيـد نيـز در رمـان معروفـي در مـورد گرايشـ       در
مخـالف   هـا   اما شور انقالبي ما با تو فرق داشت. تو با اعدام«گويد:   سياسي برادرش ايرج مي

شـود دارد    مـي  اين انقـالب دارد اژدهـا  «كردي:   مي هايت صريحاً اعالم  بودي و در سخنراني
  ).117  (همان:» جلوش را گرفت دخورد. باي  آدم مي

نويسـد و تنـي چنـد از      به همراه نامة كه فريـدون بـراي سـلم و تـور مـي      شاهنامهايرج 
انـد، وي را    رود. سپاهيان سلم و تـور كـه بـه اسـتقبال او آمـده       نديمان پدر نزد برادرانش مي

  اي باشد.   بينند. شايد در اين امر نيز تعبيه  شايسته مقام شاهي مي
ــ ـــاهب ـــر سپ ـــرد يكس ــه ك ــرج نگ ه اي

ــي ـــهر او   بـ ـــد دل از مـ ـــان شـ آرامشـ
ــت جفــت      ـــنده شـــد جف ــپاه پراگ س

ســـزاوار تــــخت و كـــاله كــه او بـــد 
ـــر  ـــده پ ـــهر و دي ـــر او دل از م از چه

ـــدر نـهـــفت  ـــد ان ـــام ايـــرج ب همـــه ن
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ــهي ــزاوار شاهنش ــن س ــت اي ــه هس ك
ــت    ــلم گف ــخن س ــان س ــور از مي ــه ت ب

ي بـازگـــــشتن ز راه  بـــــه هنـگامـــــه
پذيــــره  شــــدن  شــــاه ازســـپاه دو 

  

ـــهي   ـــاله م ـــد ك ـــن را  نـزيب ـــز  اي ج
كه يك يك سپاه از چه گشتند جفت
ـــگاه    ـــر ن ـــه لشـك ـــانا ب ـــردي هـم نك
دگـر بــود و ديـگــر بــه بــاز  آمـدن     

)101: 1(شاهنامه، ج  
، امـا سـلم و   كننـد مشـخص نيسـت     اينكه چه كساني دل سپاهيان را به ايرج متمايل مي

طلبانـه    هـاي صـلح    ترسند، به حرف  شوند و از توطئه پنهاني آنها مي  تور متوجه اين تمايل مي
فرسـتند و هـر يـك بـه       كشند. سر او را بـراي فريـدون مـي     دهند و او را مي  ايرج گوش نمي

  گردند.  سرزمين خود باز مي
هـا    ايـن همـه قـدرت، سـال     آيد اين است كه چرا فريدون بـا   سوالي كه اينجا پيش مي

ماند تا منوچهر كه نـوة دختـري ايـرج اسـت انتقـام خـون او را بگيـرد. پاسـخ ايـن            منتظر مي
ويسد مشـخص  ـنـ   ور مـي ـم و تـ ـپرسش در جوابي كه فريدون در برابر تقاضاي بخشش سلـ 

  شود:  مي
از آن تاكنون كين او كـس نخواسـت
نه خوب آمدي بـا دو فــرزند خـويش   

  

ــت زمــ    ــه پش ــت ك ـــديديم راس ـانه  ن
كجــا جنــگ را كردمــي دســت پــيش 

)115: 1(همان، ج  
تر از آن است كه با فرزندان خود وارد جنـگ شـود و ننـگ      فريدون مصلحت انديش

گيـرد و بـه گفتـة      پسركشي را براي خود بخرد. اما منوچهر كه در جنـاح فريـدون قـرار مـي    
توانـد فـرد مناسـبي بـراي       اسـت مـي   فرستاده سلم و تور، دست راستي و دل و زبان فريدون

گرفتن انتقام و يا بهتر بگوييم خاموش كردن انقـالب و شـورش سـلم و تـور عليـه پدرشـان       
  باشد. 
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  كارناوالي كردن روايتج) 
اصـطالحي اسـت كـه بـاختين از فرهنـگ عاميانـه        1 "كارناوالي شدن"يا  "كارناوال"

رهنـگ عامـه دارد و داراي خصـلتي    هايي است كـه ريشـه در ف    گرفته است.كارناوال، جشن
هـاي    شـود، قطـب    ها، سلسله مراتـب واژگـون مـي     دسته جمعي و مردمي است. در اين جشن

شـود و هـر     آميزند و نسبت خويشاوندي ميان همه چيز اعالم مـي   مخالف، با يكديگر در مي
  ). 60: 1384شود (سلدن،   آميزي، پست، واژگون و مسخره مي  چيز مقتدر و تحكم

هـاي داسـتان، جمالتـي را      نيز گاه از زبان شخصت "فريدون سه پسر داشت"در رمان 
 شـاهنامه شود كه در نظر خواننده در يـك آن، عظمـت و شـكوه      در مورد فردوسي بيان مي

ار پسـر داشـت، ولـي همـه     ـچهـ  شاهنامهفردوسي هم مزخرف گفته. فريدونِ «ريزد:   مي  فرو 
  ).104: 1382(معروفي، » چه باليي سرِ آن يكي آمدنشد  گويند سه تا. معلوم  مي

هايي نيز وجود دارد كه فريدون به عنوان نماد قدرت و صداي مسلط به سـخره    صحنه
بـردن بـه     اي و كـدهايي بـراي پـي      هـانـ ـشود. همه اين موارد راهگشاي خوانش نش  گرفته مي

  هاي زيرين اثر است.   اليه
كـرد، و    هـا را خـاموش مـي     گرفت، پدر يكي از چراغ  صداي تيراندازي اوج مي   وقتي

هـاي تخـت     هايي كه بر الگـوي سـتون    ماند. ستون  هاي اتاق پذيرايي مي  پشت ستون لحظاتي
بـه شـير مـي مانسـت و نـه بـه        هايي از كله حيواني كه نـه   بود، با سرستون  شده  ساخته جمشيد

آمـد، بـا     ركيب شير و اسب بـه وجـود مـي   جانوري بود كه شايد هزاران سال بعد، از ت اسب.
 قـدرت  و كـرد   مـي  امنيـت  احسـاس  هـا  ونـستـ  ايـن  پشت عقاب. پدر از كوچكي دخالت

 هياهو نشيند،  مي عرق به زود تند تب بود كه زد.  مطمئن  مي قدم و يافت  مي باز را اش  اصلي

 قـدرت  بـاز  و شـاه  دشون  مي گورستان راهي اي  عده قبل، هاي  قيام مثل و كند،  مي فروكش

  ).64(همان:   گرفت خواهد بيشتري

                                                                                                                   
1 - carnavalisation 
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كند و به نوعي بايد برابر با شخصـيت    اي كه نويسنده از فرزند انسي ترسيم مي  يا چهره
  باشد موجودي عجيب الخلقه است.شاهنامه و چهرة منوچهر در 

آميخـت، درسـت شـبيه      ابروهاش مي سياهش با بچه ناقص الخلقه بود. موهاي پرپشت
خورد اين طـرف و آن    هاي ريزش چرخ مي  شمپانزه، كله كوچولو و بدتركيب. و چشم ةبچ

 بيـرون  هم را بود. زبانش ايستاده سيخ سيخ هاشباالي چشم طرف، با ابروهايي مسخره كه

  ).78ليسيد (همان:    مي را هاش  آورد و لب مي

  هاي ضمني  د) داللت
منجـر   هاي ضمني است كه  بردارندة داللتعالوه بر آنچه گفته شد، رمان معروفي در 

شـود.    مـي شـاهنامه  تـر داسـتان فريـدون      هاي پنهان    به خوانشي ديگرگون و آشكار شدن اليه
اي بسيار مورد توجه ريفاتر بود. يكي از اصطالحاتي كـه    هاي ضمني و خوانش نشانه  داللت

نـايي اسـت كـه بـه توليـد صـور       عنصري زيرب يا 1"ماتريس"كند   مطرح مي   او  در اين حوزة
: 1390رسـد (نـامورمطلق،     گاه به طور كامل در سطح رويين به فعليت نمـي   پردازد و هيچ  مي

هايي كه از   ). تأكيدي كه معروفي بر نقش مادر به عنوان يك زن دارد و ديالوگ306 -305
زندش ايرج، موجب ثمر او  براي آزادي فر  كند، به تصوير كشيدن تالش بي  زبان او بيان مي

شود. حال اگر روابـط بينـامتني ايـن رمـان بـا        ميشاهنامه خوانش ديگري از داستان فريدون 
را در نظر بگيريم، پيش از هر چيز اين سـوال را در ذهـن ايجـاد     شاهنامهداستان فريدون در 

يـن  شـود. چـرا زنـان در ا     شود كه چرا در داستان فريدون حرفي از مـادر ايـرج زده نمـي     مي
اي ايـن داسـتان     هـاي اسـطوره    مايـه   ها ما را بـه پيگيـري بـن     داستان نقشي ندارند؟ اين پرسش

دهـد، داسـتان فريـدون دوران گـذار از جوامـع        نهـا نشـان مـي     كند كه بررسي آ  رهنمون مي
  خوانيم:  كند. در رمان مي  مادرساالري به پدرساالري را در جوامع هند و ايراني بازگو مي

  كشيد: جيغ انمام -
  »فريدون جات سر بنشين«

                                                                                                                   
1 - matrice 
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  » خواهم  نمي« -
  » كن تمامش« -
  »كنم  نمي« -
  ).69: 1382داد (معروفي،  نشان را خروجي در هاش  دست با و» بيرون برو پس« -
  خوانيم:  و يا در جاي ديگر از رمان در گفتگوي فريدون با زنش مي 

  »بگيرد را شاه جاي خواهد  مي مثالً ايرج اين«گفت:   مي پدر -
  »دارد كم شاه از چي من ايرجِ نه، مگر كه چرا«
  ).63(همان: » ايزدي فرّة«

  همچنين:
 و» زنـي   نمـي  حـرف  چيـزي  از خـودت  جـز  تـو «گفـت:    كـرد. مـي    مي گريه مامان -
 پـدر  سر باال كند. بعد هق هق بتواند راحت كه برد هاش  چشم به را اش  روسري هاي  گوشه

 به هم گويم،  مي تو به هم نگذرد، ازتان خدا رفت كه رفت شد. پامال من ايرج ايستاد خون

  ).36(همان:  .كرديد سر به نيست را پسرم اسد.
در جوامع زن ساالر يا مادرساالر، الهه بزرگ يا خـداي مـادر، تجسـمي بـود از مـادر      

نيـز منبـع   آمد. الهه بزرگ منبع تمـامي زنـدگي بشـري و      زمين و از خدايان برتر به شمار مي
تمامي غذاها بود. ملكه تجسم الهـة بـزرگ بـود و از ايـن رو از قـدرت سياسـي، اقتصـادي،        

آمدند و از ارزش   اجتماعي، و مذهبي برخوردار بود. زنان دختران الهة بزرگ به حساب مي
يافـت،    وااليي برخودار بودند. زماني كه نقش مرد در توليد و تكوين ضرورت و ارزش مـي 

شد. در هـر بهـار پادشـاه      گزيد كه پادشاه مقدس ناميده مي  يك سال شوهر برميملكه براي 
خورد تا قـدرت بـاروري او را     شد. كاهنة ملكه گوشت او را مي  مقدس سال پيش قرباني مي

نها را نيز بارور   ريخت تا آ  نگه دارد و خونش را هم روي حيوانات اهلي درون كشتزارها مي
ا گزينش يك قـائم مقـام كـه بـه جـاي او      ـرفت و بـدرت گـدس قـمق اهـادشـكم پ  كند. كم

الد ـش از ميـ ـسـال پيـ   2400 اش را به هشت سال رساند. حـدوداً   ميرد، دوران فرمانروايي  مي
پرسـتيدند بـه جوامـع زن سـاالر       ري را مـي ـر و نيرومندتـ ـه برتـداي نرينـوام كه خـح اقـمسي
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نويني را با خود بـه همـراه آوردنـد كـه در آن افـراد      يورش بردند و نظم اجتماعي و سياسي 
زن يا مادرساالري بنيـان   كردند. طبق روايات يوناني آفرينش از اجتماع  نرينه فرمانروايي مي

شـود    گيرد. اجتماعي كه خدايان بزرگ آن زن بودند. سپس به اجتماعي ديگر منتقل مي  مي
  ).24-23: 1378روزنبرگ،  (ه است دـكه كامالً بر بنياد پدر ساالري بنا نهاده ش

هـاي    دهـد كـه اسـطورة ضـحاك و فريـدون بـا شخصـيت         مطالعات تطبيقي نشان مي 
هـاي مشـتركي دارنـد. هـر دو اسـطوره دوران        اي يوناني كرونوس و زئوس بن مايـه   اسطوره

  طور كه ضحاك بـه تحريـك    دهند. همان  گذار از جامعة زن ساالر به مرد ساالر را نشان مي
رساند، كرونوس نيز با راهنمايي مادر خود گايا بـا داس يـا     ابليس پدر خود را به هالكت مي
كشد. ظلم و ستم پيشگي هر دو شخصيت بعد از تكيـه زدن    زوبيني پدر خود ارونوس را مي

  .كند  بر اريكة قدرت آن دو را بيشتر به هم نزديك مي
بلعيد، زيرا بنا به پيشگويي سـروش    ميكرونوس هر يك از فرزندان خود را پس از زادن 

ترسيد فرزندانش جاي او را بگيرند. ضحاك نيز مغـز سـر پسـران جـوان را خـوراك        غيبي مي
كرد. زئوس نيز كـاركردي مشـابه بـا فريـدون دارد. رئـا ماننـد         مارهاي رسته بر دوش خود مي

يي والــدين خــويش رهانــد او بــه راهنمـا   فرانـك اســطورة ايــران فرزنـد خــود را از مــرگ مـي   
النـوع    ايا كـه رب ـآورد و گـ   (اورانوس و گايا) فرزند را در ناحية كرت در غـاري بـه دنيـا مـي    

). در پايـان نيـز   283: 1، ج1379گيـرد (كـزازي،     زمين است، پرورش زئوس را بـر عهـده مـي   
شـد،  ك  شود و او را در كـوه دماونـد بـه زنجيـر مـي       طور كه فريدون بر ضحاك پيروز مي  همان

اي زير زمين و در زير دريـاي سـترون زنـداني كـرد. از زمـان        زئوس نيز كرونوس را در منطقه
هاي بزرگ يوناني   كم  نقش الهه  شود و كم  زئوس به بعد است كه جامعة يوناني مرد ساالر مي

رنـگ شـد. در     وس كـم ـ(آتنا، هرا، آفروديت و آرتميس) بر اثر نفوذ مذهب مرد سـاالري زئـ  
كـه مـورد توجـه ماسـت، ضـحاك پـس از غلبـه بـر          شـاهنامه ر ايراني و به خصوص در اساطي

ربايد. فريدون نيز اولين كاري كه پس از ورود به قصـر    جمشيد، زنان او شهرناز و ارنواز را مي
كنـد و شـهرناز     رود، زنانش را آزاد مي  كند اين است كه به سراغ حرمسراي او مي  ضحاك مي

كند. اما در ادامة داستان فريدون و ماجراي پسران او، شـهرناز و ارنـواز     مي و ارنواز را تصاحب
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شوند. زنان سلم و تور و ايـرج هـم نقشـي در داسـتان ندارنـد؛ حتـي يـك          به يكباره حذف مي
  شود؟    اره حضور زنان محو ميـرا به يكبـشود و چ  جمله از زبان آنها شنيده نمي

ست كه آنچه غالباً در داستان فريدون ناديده گرفتـه  ها اين ا  غرض از ذكر اين شباهت
شود همين حركت جامعة ايراني به سمت مـرد سـاالري اسـت. فريـدون بـه عنـوان نمـاد          مي

گيـري كنـد تـا پسـرانش كـه        قدرت مطلق و جامعة مرد ساالر، حاضر نيست از قدرت كناره
  جوان و خواهان حكومت هستند جاي او را بگيرند. 

رنگ كردن فريادهاي مـادري كـه بـراي نجـات فرزنـدش راه بـه جـاي         معروفي با پر
ندارد، نه تنها ما را با اين جنبه از اسطوره فريدون كه كمتر مورد توجه محققين قـرار گرفتـه   

خواهد بگويد هزاران سـال اسـت كـه ديگـر صـداي زنـان راه بـه          كند، بلكه مي  رهنمون مي
  جايي ندارد و قصة ديروز و امروز نيست. 
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  گيري   نتيجه
ـ        از مباحث مطـرح شـده مـي    اس معروفـي در رمـان   تـوان چنـين نتيجـه گرفـت كـه عب

شـاهنامه  ، رابطة گفتگويي عميقـي  بـا داسـتان پادشـاهي فريـدون      "فريدون سه پسر داشت"
  شود:   دارد. از تحليل رابطة گفتگويي بين اين دو اثر نتايج زير حاصل مي

آواي حاكم به مبارزه برخيزد و آن را بـه نقـد     و تك آميز  معروفي با گفتمان تحكم. 1
دهد حاصل   شود و نشان مي  فردوسي مي شاهنامهبكشد. بدين منظور وارد رابطة گفتگويي با 

هـا بـه دسـت پـدران خـود نيسـت. بـدين طريـق بـا            آوا چيزي جز مـرگ ايـرج    گفتمان تك
خوانندة اثر خود را بـه خوانشـي    شاهنامه،هاي پنهاني   هاي ضمني و اليه  آشكاركردن داللت

 كشاند.   ديگر از داستان فريدون مي

با تأكيدي كه معروفي بر نقش فريدون به عنوان پدر خانواده در سرنوشت پسرانش . 2
مـورد غفلـت    شـاهنامه دهد آنچه بيش از همه در مورد شخصيت فريـدون در    دارد نشان مي

تـوان    اي آن را مي  هاي اسطوره  مايه  كه بن واقع شده، نقش او در سنت ناپسند پسركشي است
 در اساطير ملل ديگر مخصوصاً در شخصيت زئوس ديد.

ــ  .3 ــا عب ــي ب ــ "اراتي چــون ـمعروف ــ "ه اســتـفردوســي هــم مزخــرف گفت ي در ـسع
آثار گذشتگان تفسير   "بدخواني" رناوالي كردن و كردن اسطوره دارد. وي با كا  كارناوالي

دهد و بدين وسيله امكان شنيده شدن صداهاي ديگر كه قداست   جديدي از آن به دست مي
 آيد.   شود فراهم مي  مانع از شنيده شدن آنها مي شاهنامهاي   اسطوره

معروفي نگاهي فرا تاريخي به داستان جمشيد و ضحاك و فريـدون دارد. وي ايـن   . 4
اي بـه خـود     كل اسـطوره دانـد كـه شـ     هاي سرشته شده با نهاد بشري مـي   ها را واقعيت  داستان

 گرفته است و ذات اسطوره در تكرارپذيري آن است. 

توانـد    رسد و كاري نمـي   معروفي با تأكيد بر نقش مادري كه صدايش به جاي نمي. 5
كشـد. از    براي نجات پسر خود از چنگال مرگ انجام دهد، جامعة مرد ساالر را بـه نقـد مـي   

بر خواننـده آشـكار    شاهنامهيگري را از داستان فريدون اين نظر، رمان معروفي الية پنهاني د
كند كه همان گذر جامعه ايراني از زن ساالري به سمت مرد سـاالري اسـت. روزگـاري      مي

   هاي بزرگ با سلطة مردان به فراموشي سپرده شد.  كه الهه
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