
 

 

 «هاخیها و تارزوال اسطوره»سخنرانی مراد فرهادپور در نشست 

 جادوی رهایی علیه اسطوره دولت

باور کن دروغ » عنوانبا  ینجف صالحابتدا  جلسه نیدر مؤسسه پرسش برگزار شد. در ا «هاخیها و تارزوال اسطوره» نشستدر روزهاي پایانی سال گذشته 

سخنرانی منقح خوانيد متن آنچه در ادامه میکردند.  یسخنران« ییزداشاهنامه و اسطوره»و سپس مراد فرهادپور با موضوع « زوال خی: درباره امکان تارمیگویم

 است.جلسه  نیادر مراد فرهادپور 

*** 

 ییزداشاهنامه و اسطوره: رمراد فرهادپو

 های بحثانگیزه

شود از چند باید بر این موضوع تاکيد کنم آنچه گفته میکنم. شاهنامه آغاز می در بابهاي سخنرانی انگيزهاز اي نسبتاً طوالنی مقدمهم را با بحث

ام تا را نخوانده مجله مذکور. در این چند روز نيز دهم از مجالت چاپ شده پاسخ ماه پيش تنظيم شده و سر آن ندارم به نقدهایی که اخيراً در یکی

کنم نمیگمان و  مشدن تيراژ خود را باال ببرند مشکوکبيار معرکهکوشند با آتشو نهادهایی که می در بحث امروز ندهم. اصوالً به نشریاتتغييري 

 سودي داشته باشد.  استو نقدها شخصی و روانی  های که همه بحثدر شرایطیی هامگوورود به چنين بگو

رستم و  اي برمقدمه»عنوان در ارتباط با شاهنامه فردوسی با  شاهرخ مسکوب نظيرنخست، رساله بیاصلی داشتم:  براي سخنرانی امروز دو انگيزه

امه کند برخورد ما با شاهنمیثابت به وضوح . این رساله کنداشاره می زبانانبرخورد ما فارسی به عظمت کار فردوسی و حقارت در آن که« اسفندیار

 .شودگرایی مطرح میعنوان متن مرجع شکلی از ناسيوناليسم و هویتبهمه اشاهندوباره حقير بوده است. خصوصاً وقتی در این اواخر مایه ه تا چ

هایی ابزارآن در محتواي تدقيق  ،گرایانه داشته باشدهاي ملیتواند نقشی در ایدئولوژيحماسه ملی مییک عنوان ناخواه بهخواهشاهنامه اینکه رغم به

در : به ایران گراییمحدودنبودن هویت ،نيز انگيزه دوم .دهدبه دست می ویژه ناسيوناليسمهگرایی بهویتگونه برابر هر  براي واسازي و مقاومت در

کامل و توپر  هویتیک  یا ،يم که در قالب بازگشت به خویشتنگرا روبرویها و گفتارهاي هویتدهه اخير با رشد و ظهور انواع بنيادگرایی، سياست



 

 

قومی و  کنند: از دیگريیک دیگري مطرح می با در تضادهمواره این هویت را همگی لی دارند واشکال مختلفی این گفتارها  .شوندمطرح می

نظر باشيد با من همنيز شما  کند. احتماالًباشد و چه ملی یک خط را دنبال مینژادي تا دیگري آیينی و مذهبی. در هر حال بنيادگرایی چه دینی 

اند به بحرانی پاسخی هااین بنيادگرایی يو در جهان ما هر دواند دو روي یک سکهيوناليستی ترامپ بنيادگرایی دینی داعش و بنيادگرایی ناسکه 

سطوح و  همهشده است. اکنون دیگر  شروعروکراتيک به شيوه نوليبرال وداري ببا رشد افسارگيسخته سرمایهپيش نزدیک به چهل سال از که 

 ،همگی دچار بحرانو غيره ها قتصاد و روابط مالی انتزاعی در سطح بانکو سياست و ات تا زندگی روزانه سزیت و محيطهاي بشري، از طبيعتجربه

عدالتی، کل جهان درگير بيکاري، بیاکنون ها به تفاوت با همدیگر ها و ادعاهاي حکومتنظر از ایدئولوژيو صرفاند تباهی و فساد عميق گسترده

نش و تفکر گونه کدر غيبت هر بحران حاضراند به هاي هویتی در همه جاي دنيا واکنشیاین بحران است. سياست نابرابري، فقر و فساد ناشی از

با انواع و  ین خألا ،بحران فراهم کند. به همين علت ش اصيل که به دالیل گوناگون نتوانسته آنچنان که باید و شاید پاسخی براي اینخبرهایی

نوعی  منافع مردم است ولی چيزي نيست جز بحران و دفاع ازو پاسخگویی به سلطه شود که مدعی نقد نظام راستی پر میاقسام پوپوليسم دست

با دولت و در پيوند  ر،پتو یهویتساختن طریق از این کار  .کندداري و نظام سلطه جهانی عمل میفریبی که در نهایت به نفع نظام سرمایهعوام

چگونه در خدمت  گراراستی هویتدست در همه جا شاهدیم که گرایش .پذیردبر اساس آن صورت مییک سياست تهاجمی بنيادنهادن و  قدرت،

گرایی در پناه قدرت جا شاهد این شکل از دولتدر همه .که مدعی درگيري و نقد آن است ايو در پيوند با نظام سلطه هاي حاکم استقدرت

 آن چهو وجود دارد اینک همکه چه دولتی  ، حالداندمی یک دولت در قالب یافتهقدرت سازمانیک نظام که تجلی اصلی این هویت را  تيمهس

 خواهد مستقر کند. میداعش خالفت که دولتی 

  ایرانی گرایانهنظریات هویتجایگاه 

 گراییبا حرکت به سمت هویت ،کارهاي آقاي طباطباییویژه به برخاسته، در ایرانشده در چند دهه اخير مطرحهاي نظري پروژهمفاهيمی که از دل 

هاي خصوصاً با توجه به ابعاد و دعاوي گوناگونی که ایشان در پيوند با دوره) اهممساله فروبکاین صلب خوانا است. قصد ندارم کل نظریه را به 

است که نکته این تالش براي فهم قصدم ست( بلکه اینجادعاوي این دقيق نجش جاي سام و نه مورخنه من  ،کنندمختلف تاریخی مطرح می

شود. جایگاه و چه جایگاهی این نظریات بيان می کجا و از : ازشاناینقدر مهم نيست که جایگاهآنها د. محتواي نشواز کجا بيان میحاضر نظریات 



 

 

شدن گذارد و من کوشيدم این جایگاه را باتوجه به بحران جهانیتاثير می نيز شناخواه بر محتوایشود خواهبيان می دل آندیدگاهی که این نظریه از 

این ایشان، شکی نيست که هاي نظري و فلسفی راستی به بحران حاضر در قالب سياست هویتی مطرح کنم. صرف نظر از بحثو واکنش دست

و دفاع از  نام ملتاي که به دعاوي مسخره. جایگاه زوال و انحطاط است درحقيقت. این جایگاه نيز شودز میابرااز همين جایگاه تاریخی دعاوي 

به  کوشيدمکه  - این پایگاهبه بهتر باشد اند و در خدمت نظام سلطه. ولی شاید پایهشود تا چه حد بیزود مشخص می شوند دیر یامی مطرحمردم 

در پيوند با شرایط تاریخی خودمان در ایران و تر مشخصبه نحوي  – گرایی در خدمت قدرت اشاره کنمدولتعنوان  به صورت جهانی با آن

: اماشاره کردهآنها به  «آليسم بدويهاید» کلی عنوانتحتنيز تر که پيششویم هاي بيشتري روبرو میبا تعين عمالًدر این مسير است که  .بپردازیم

هستند. « ایدآليسم بدوي»کردن ایده و فکر و فروکاستن تاریخ به ایده همگی از اجزاي ، بزرگبافیغریب به فلسفهزدگی، عالقه عجيب و علم

 تماشاي دعواها که خود نشانهبه مندي جمع کثيري و عالقه همين دعواهامثل  است. آکادميک آنو غيری مفهومبودن آن نيز جنبه غيربدويعلت 

 از بدویت است.  بارزي

رو، نوعی از اینداند نه بر حضور و تجربه واقعی. م متکی بر غيبت و فقدان میمدرنيسنيافته را خاص کشورهاي توسعه ممدرنيسبرمن شال مار

کشی بيشتر روستاها لولهسواد بود و نيمی از کشور بی تقریباًکه درحالی 1350دهه ابتداي در پروي.  آرزو و ميل و خيال است و سپس خيالمِمدرنيس

کرد که کار بلد ها را هم نقد میها و غربیشویم و اروپاییآب نداشتند محمدرضا پهلوي مدعی بود که به زودي پنجمين قدرت صنعتی جهان می

اهميت دیگري نيز با آن روبرویيم. ل اشکاپرورانه ادامه یافته و ما در دانند که چگونه باید توسعه یافت. این نوع جنون خيالاند و نمینيستند و تنبل

را کاماًل  اینکه یک تاریخبه  ،رساندمیایده فکر و کردن بزرگتجربه شده ما را به فقدان اي که فقط به ميانجی یافتن ميل و آرزو از طریق مدرنيته

شاهدیم که چگونه مارک بلوخ  و برودلماتریاليستی کسانی چون  نگاريتاریخدر قابل، در مبر اساس امکان یا عدم امکان فکر توضيح دهيم. 

  .بدوي آليسمهاست در جهت اید ايهاي اوليهمفروکاستن تاریخ به ایده و فکر قدنه برعکس. شود داده میآگاهی بر اساس هستی اجتماعی توضيح 

توان بر اساس ر خودمان است که به نظرم میپارادوکس اساسی تاریخ معاص ،خيزنددر ارتباط با جایگاهی که این نظریات از آن بر می دیگرنکته 

هاي سياسی مختلف، از گيريها با جهتطی چهل سال گذشته حرکت اقتصادي در همه دولتاز آن صحبت کرد.  «تيک ادغام و انزواکدیال»

ام تر نيز گفتهاند. پيشها نيز در همين جهت حرکت کردهه دولتدر جهت ادغام در بازار جهانی سرمایه بوده و همطلب تا اصولگرا و غيره، اصالح



 

 

صندوق هاي بانک جهانی و ها نسخهها هستيم و همه دولتهاي سلب مالکيت در تمام این دورهسرمایه و چرخهانباشت اوليه منطق تکرار شاهد که 

اند. کرده روکراتيک ادغاموداري بدر نظام سرمایهته صادرکننده صرف مواد خام نيافعنوان یک کشور پيرامونی توسعهالمللی پول را اجرا و ما را بهبين

ه ها بودها و دولتیم که ناشی از دعواهاي ایدئولوژیک بين قدرتادر کنار این ادغام اقتصادي همواره با انزواي سياسی و فرهنگی روبرو بودهولی 

و جا نمایی در یکتناقضمجالب است که دو قطب ادغام و انزوا به طرز عجيب و ربه کردیم. ها و انزواي طوالنی تجرا در قالب تحریم و نتایج آن

داري در این دوران شاهد اوج انباشت اوليه سرمایه و سلب مالکيت و ادغام در سرمایههاي نهم و دهم. یعنی دولت رسند،همراه با هم به اوج می

اوج انزواي سياسی و تحریم بر اساس  هستيم، و در کنار آن، سازيسازي و خصوصیجهانی طبق الگوهاي نوليبرال بانک جهانی، ازجمله آزاد

به هم  . اینکه چگونه این دو در این دورانکردندمی از آن ارتزاق اي نهم و دهمههاي عمدتاً لفظی و دعواهاي ایدئولوژیکی که دولتدرگيري

فقر، نابرابري و  از این ميزان به یک انقالب مردمیبعد از چهل سال از  و عدالت توضيح دهند و بگویند چرا نگران انقالب رسيدند را باید دلواپسان

بررسی  درحوزه امکان هایی که؛ پرسشدهندرسيدن انزوا رخ میبه اوج برههدر همان  دقيقاً هاي ناشی از این ادغامفساد رسيدیم و چگونه بحران

دلواپس یا دوستانی که مدعی افراد ها بپردازم. آنتوانم به و به دالیلی روشن نمیگراي فرهنگی نيست و نقد من به عنوان یک روشنفکر چپ

ضد »به جز شعارهاي توخالی ضد استکباري و اگرچه آنها نيز ها پاسخ دهند. اند باید به این پرسشرادیکال گرایی در عرصه سياستعمل

 ماند. براي گفتن در این زمينه ندارند و این پارادوکس باقی می یحرف« امپریاليستی

کافی است درباره تاریخ معاصر و انقالب لحاظ توليدات داخلی. ویژه بهعيار بوده است، بهنظري تمامفقر  ،پردازينتيجه این انزوا براي نظریه و نظریه

منابعی که از داخل سرچشمه گرفته  ویژهبه تا متوجه شوید حتی در قياس با کشورهاي کوچک آفریقایی نيز منابع کمتري داریم،ایران تحقيق کنيد 

پردازي و تحقيق علمی نداشته باشيم. در دهه هفتاد به دليل ی براي نقد و نظریهمشخصعينی هيچ معيار ه باعث شداین انزوا در نتيجه، باشد. 

ام هاي سیبه چاپ کردند وبا دسترسی به چند کتاب و ذکر اسامی خارجی همه را مرعوب می اي کههاي ترجمهفقدان این معيارها، درباره تاليف

 ،دترکنمییک سوزن کوچک با که ها تر شد ولی مثل همه بادکنکو بزرگ این بادکنک بزرگرح کردم. طنقدهایی مند رسيدام نيز میو چهل

براي ترکاندشان  یباید سوزنیا ها مواجهيم که امروز نيز همچنان با این بادکنکبا ارائه انبوه منابع و کتاب همين کار را کرد.  در دهه هشتاد اینترنت

ها و دانشگاه بدوضعيت  و سنجشپردازي، فقدان معيار در نظریه شک با بحرانن بترکند. بیورحدي باد کنند که از دبهشوند تا باشد یا باید رها 



 

 

از آن را نيز بيرون  که خود -کاري، تنبلی، تاکيد بيش از حد بر فرهنگ شفاهی و غيره ، کمدعواهاي روانی و شخصی و حساسيت نسبت به نقد

توان عذر بدتر از گناه یافت و پشت کم دیگر ننزوا برداشته شود دستاگر این اناشی از قرارگيري در این انزوا است. شاید مواجهيم که  –دانم نمی

تحقيق علمی در غرب روشن شود وضعيت اینجا تا چه حد موقع با شناخت صورت همه مجبور خواهند بود کار کنند و شاید آندر آنآن پنهان شد. 

 در بحث صالح نجفی به خوبی تناقضات این جایگاه به شکل نظريکنم. دفاع کرده و می ترجمهو  تفکره همين دليل از پيوند حقير و خراب است. ب

بعد از این مقدمه طوالنی شوند. گر میجلوه تارهاي برخاسته از این جایگاهاین تناقضات در خود دعاوي گفکه چگونه و اینمطرح شد  و مفهومی

 پردازم به بحث اصلی. می

  واسازی شاهنامه

بينی فردوسی را من نيز قصد ندارم جهاندیالکتيک هگلی یا ماتریاليسم تاریخی مارکس.  زچيزي است غير افردوسی و فلسفه بينی شک جهانبی

اي روبرو هاي آگاهانهسياسی درون شاهنامه با موارد و استراتژيکوشم نشان دهم به لحاظ توضيح دهم یا نقد کنم. بلکه می زمانی اندکدر 

 مفاهيم و مقوالتی چون شاه آرمانی وواسازي  کنند.اي عمل میگرایی اسطوهرکه برخالف تصور رایج، در تقابل با ناسيوناليسم و هویت شویممی

ما به افرادي نياز نداریم ی ناسيوناليستی. یگراهویتمبتنی بر هاي تواند سالحی باشد براي مقابله با ایدئولوژيدهد شاهنامه مینشان میزمين ایران

صدها نو و رکسانی چون مارکس، فروید، بنيامين، آدو از هم تشخيص دهند بلکه به کارهايها را فاوت نسخهد تنتواناند و میکه شاهنامه را از حفظ

هاي انتقادي نظریهو  ها، کنشجز آن و ها، ادبيات، گوته، دانتهبا رجوع به کتاب مقدس، اسطورهنياز داریم که ها تر از آنهایی پایيندیگر در ردهنفر 

بدون هيچ ادعاي تخصص من در مقام یک خواننده عادي،  نيز در اینجایم. اهبا حافظ یا فردوسی نکرد را . ما این کاردهندرا بسط میخودشان 

از دل ساختار و بپردازم هاي شاهنامه سازي دیدي تاریخی و انتقادي به برخی قصهصرفاً با برجستهکوشم می نسبت به ادبيات سنتی و شعر ایران،

ن از شاهنامه در این جهت توازمين را بيرون بکشم و نشان دهم میمفاهيمی مثل شاه آرمانی و ایرانها، واسازي و انفجار درونی قصه و شخصيت

عمر دراز که بدان معناست که خود آگاه است ، «تو این را فسون و فسانه مدان»گوید قبل از هر چيز، وقتی فردوسی میمعکوس استفاده کرد. 

مطرح  ها نکات دیگريهکند تا از طریق این قصهاي تاریخی را به شعر تبدیل میاین افسانهرستم و دیو سفيد و غيره تخيالت است ولی دقيقا 



 

 

. در ادامه سراپا انتقادي و جدي را بسط داد ها نکاتیو شخصيت هاقصهبر اساس ساختار صرفاً توان که می کندفردوسی نيز تایيد میکند. بنابراین 

 این موضوع را باز کنم.کوشم با چند مثال به صورت خيلی فشرده می

فریدون باشد که از هر جهت شاهی آرمانی است: شاه برگزیده پردازم. شاید نخستين و بهترین نمونه ابتدا به شاه آرمانی و دو مثال مرتبط با آن می

به شود غلمی ساختهدن فریدون وبکه بر اساس برگزیدههيات سياسی اال این درملکوت با تمام صفات دالوري، شجاعت و عدل و انصاف و غيره. 

فریدون با وجود کند. هياتی را در خود حل میشود که به طور کامل سویه االسياست است. سياست چنان برجسته میساحت یا عنصر کامل با 

هزار سال  باید توجه داشتحکومت را به دست بگيرد. در ضمن تا شود در قصر ضحاک ظاهر نمیبا کنشی مافوق طبيعی بودن ناگهان برگزیده

اي زرین ساختن گذشته ایدئولوژیکِ هايبازيکه مانع  دهنده یک بدبينی زیبا و درست در فردوسی استک قبل از فریدون نشانحکومت ضحا

قيام  یک نه انتخابات بلکههم آن ،یک اقدام سياسی مردمی استفریدون  رمز مشروعيتشود. در واقع غلبه هميشه با ضحاک است. ولی می

شود میاي زمينه این خود وکنند او را همراهی میکند و مردم نيز میبه پا قيامی شهري عليه ظلم و جور حکومت مردمی. یک کارگر، کاوه آهنگر، 

ي آن جواهر ها شيفته آنند، سفره چرمی یک کارگر است که بعدها روطلبسلطنتعنوان رهبر این قيام. درفش کاویانی که براي پذیرش فریدون به

کند و هيأت یک امر کامالً زمينی و مردمی، یعنی قيام کارگري مردم شهر، فریدون را شاه میسياست در  این نکته بسيار مهمی است که .دوختند

گوید: رد میهيات هيچ تردیدي باقی نگذاکند و براي اینکه در غلبه سياست بر االدهد. فردوسی حتی به این هم بسنده نمیمیاختياراتی به او 

فردوسی کامالً . «ییتو دونیتو داد و دهش کن فر /یکوئيآن ن افتیو دهش  دادب / ز مشک و ز عنبر سرشته نبود /فرخ فرشته نبود دونیفر»

ی نيز این اعمال اجتماعی و سياس ، و هر کسشودبنشيند شاه میکرسی بر این  هر کس :آرمانی نيست فریدوندهد که هيچ چيز در ذات نشان می

زدایی از مقوله شاه مثال فریدون گویاي اسطوره شود و هيچ احتياجی به مشک و عنبر و فرشته و حور نيست.میتبدیل به فریدون انجام دهد را 

 عيار آن است.آرمانی و سياسی و دنيوي ساختن تمام

مشخصه اصلی کيخسرو خصلت تر باشد. حتی از فریدون هم آرمانیشاید که از جهاتی عکس مورد اول است، کيخسرو است. کيخسرو  ،مورد دوم

لحاظ فردي و بيولوژیک است. ولی او به یک شاه آرمانی متعالیاو ست که نسبت به جهان واقعی و سياست و زندگی زمينی بدگمان است. متعالی او

یعنی شاه . «ز افراسياب و ز کاووس کی /نيک پی دارد این نژاد از دو کس »وس کی است و از طرف دیگر نوه افراسياب: از یک طرف نوه کاو



 

 

نيستيم، بلکه در نياکان کيخسرو شر همانقدر حضور دارد که خير. مواجه يکی تنژصفت است. بنابراین با حالت وراثت آرمانی ما نوه شاه اهریمنی دیو

 مقولهدیگر  نيز به طریقی ات و تعالیهيشدن وزنه االمهمچربد. ولی هيات بر سياست میکند نقش االسخرو ایجاد میياي که کسياسیهيات در اال

قدرت »دانست کسی است که پيش از لرد اکتون میيخسرو ک کند.هيات را از سياست جدا میو االکند میواسازي  شکند،می نشاه آرمانی را از درو

کند و دیگر هيچ شکی در قدرت و شود و همه جهان را فتح میبه همين دليل بعد از آنکه شاه می. «آوردفساد مطلق می درت مطلقفساد و ق

 و تواند شاه باقی بماندرسد که نمیروایی به این نتيجه میه تناقضات ناشی از سياست و فرمانشدن ببراي جلوگيري از آلوده ،ش نيستبودنبرگزیده

ش را با دربار و مردم و گزیند و ارتباطمی نشينیچله و عزلتکيخسرو از سلطنت بگذرد.  شوداش مجبور میظ رابطه ملکوتی و تعالیبراي حف

در شود. . به همين علت، نهایتاً در یک کنش عجيب مافوق طبيعی غيب میهراسدمیها دنياي زمينی آدمآلودگی به از  او .کندپهلوانان قطع می

عنوان شاه و نهاد سلطنت شکافی وجود دارد )یعنی هرکس روي آن تخت دش بهاگر شاه لير فهميده بود بين خو .شاهد منطق تعالی هستيماینجا 

روي آن شکافی درون خود تخت شاهی است. مهم نيست چه کسی روي آن تخت بنشيند، هرکسی  دریافتشود(، کيخسرو شاهی بنشيند شاه می

بعد از ترک تخت شاهی یک  کيخسرو کشد.می خورد و فرد را به درون خودشکاف میخود تخت  ات،يهبين سياست و االخاطر تضاد ، بهبنشيند

و شاهی  دهد چقدر در نظرش جایگاهنشان می . همين امرو پهلوان گمنامی است شاهزادهکند که چهره عادي مثل لهراسب را جایگزین خود می

رو و فریدون براي ایجاد خسيموارد کساز است، فارغ از اینکه مفهوم شاه آرمانی چقدر مساله ،است. به نظرم بوده معنا و حقيربیجانشين پس از خود 

 کافی است. درون آن تناقض و شکاف 

نه یک شاه، بلکه  :زمين است رستم استایران دالی که نمایندهکنم توانم ادعا قصه می زمين. بر اساس منطق داستانیرانو اما نکته آخر، مقوله ای

تقابل با ایران الطوایفی در ایران دوران ملوکیعنی یک پهلوان که حاکم یک ایالت شرقی است و از بسياري جهات تجلی ایران اشکانی است. 

تم و اسفندیار شدن یک دولت دینی روبرویيم. این تقابل را در داستان رسساسانی که در آن با تمرکز قدرت و یکی شدن دربار و موبدان و ساخته

 /ستانيبود در س یلیرستم که »فردوسی نيز بر این موضوع تاکيد دارد: دهنده ایران است و این بسيار مهم است. بينيم. رستم دال نشانبه خوبی می

ی درگير زندگی شاه نيست بلکه انسان فقط. رستم نه شدن شخصيت رستم استنکته مهم سویه ماتریاليستی ساخته«. رستم داستان مشمنش کرد

و غيره. دالی که نماینده ایران است نه یک امر انتزاعی مثل دولت و اش با پسرش رابطه تااش ورزيواقعی و مادي است: از بزم و رزم و عشق



 

 

ها و ا، تنشاما فردوسی با ایجاد انواع تضادهبرایش نام و ننگ و آزادگی است نه سلطه و قدرت.  مهمقدرت، بلکه یک انسان فيزیکی است که 

 ،براي مثالست و یکپارچه دور کنيم. ، یکدزمين را از این حالت قدسیدهد که دال ایرانها درون شخصيت رستم به ما این اجازه را میشکاف

بعد که فقط گوید رسم ما ایرانيان این است شود به دروغ میوقتی او با مرگ روبرو می ؛گویدرستم همان کسی است که در برابر سهراب دروغ می

پس رستم انسانی کشد. او را می زندبار سهراب را زمين میکه خودش وقتی براي اولينتوان رقيب را کشت. در حالیخوردن میبار زمين سهاز 

غضب  کند، خشم وگيرد و به توران حمله میگوید. به همين ترتيب وقتی انتقام سياوش را میبرابر مرگ ضعيف است و دروغ می است که در

جویانه و زدن شهرها، عملی انتقامگناه و آتشکودکان و مردم بی ،عام زناندهد که سپاه ایران با قتلاش کرده و فردوسی به خوبی نشان میدیوانه

 شود. زمين منتقل میدرون رستم است که به مفهوم ایرانو اجتماعی دهنده تضادهاي انسانی مواردي که نشان. دهدتخریبی انجام می

تقابل چون  ،با یک اوج تراژیک روبرویيم در این نبردلحاظ فرم ادبی، نبرد رستم و اسفندیار است. محتوایی و چه به لحاظنقطه اوج شاهنامه، چه به

خوان هفت اند وو پهلوانبرابرند. هر دو راستگو از هر نظر اسفندیار  و. رستم ي سنتی تراژدي )تقابل دو نيروي خير( استرستم و اسفندیار به معنا

 شوند ومیخسته وقتی هر دو دهد. و فردوسی حق را به او می که برتري با رستم استشاهدیم  حتی در زبان فردوسی حالبا ایناند. را طی کرده

نهد  وانیا به/  يباره رستم جنگجو وگر/  سواریب یهم دیآخور آ يسو/  اریتا اسب اسفند مينيبب»گوید: گردند فردوسی میبرمی از ميدان کارزار

کردن یکیاش اسفندیار شاهزاده برگزیده ملکوت است که وظيفهدهنده عالقه فردوسی به رستم است. نشان این توصيف به روشنی«. يخداوند رویب

 اسفندیاربا اینکه وفادار است.  جزمیپرستان را از بين برده و به این دین به شکل ط داده و بتکند دین زرتشت را بسدین و دولت است و افتخار می

ولی هربار که  .ه شود و تاج و تخت را به او ندهدتا کشتگ او را به جنگ رستم فرستاده ندانند که پدرش گشتاسب با نيرمی شاطرافيانهمه  و

سازم خيانت به پادشاه در این دینی که مییعنی ، «چو فرمان یزدان، چو فرمان شاه» :دهدپاسخ میبا عصبانيت گوید به او میکسی این موضوع را 

از پروژه دین دولتی ملکوت نشانگر حمایت  هماش تن بودنسازد و رویيناي است که دین دولتی میاسفندیار شاهزادهعين خيانت به خداوند است. 

یعنی «. مرا دست چرخ بلند نبندد/  برو دست رستم ببند دیکه گو»گوید: که رستم به او میاو همراه است. در حالی حتی چرخ و تقدیر هم با است،

در اولين برخورد آنها که رستم زخمی . هاي تراژیک رستم استینجا انتخابایستد. مساله اصلی در ااي میاوست که در برابر تقدیر و چرخ اسطوره

تمام سيستان را غارت  اسفندیاراگر فرار کنی گوید بگریزد. ولی زال به او می خواهدمی گویدکند به پدرش میرخش فرار میو همراه با  شودمی



 

 

 وکه تيري از چوب گز بسازد  ماند جز توسل زال به جادوي سيمرغاي نمیی. در نهایت نيز چارههست ت مسئولکند و تو در برابر مردم سرزمينمی

گوید کسی که اسفندیار را بکشد هم رسيم: سيمرغ به رستم میاز همين جا به اوج فضاي تراژیک میشمان اسفندیار او را بکشد. چ با زدن آن بر

بگذرد  وگر/  بود یشوربخت شایتيگ نیبد»آن جهان عذابی ابدي خواهد داشت:  در این جهان به سرعت با مرگ دردناکی خواهد مرد و هم در

پذیرد و هم عذاب ابدي اش و دفاع از مردم سيستان هم مرگ را میرستم با پذیرش انتخاب کشتن اسفندیار براي حفظ آزادگی«. بود یرنج و سخت

 است.ها و حتی فراتر رفتن از آناي به مرزهاي اسطورهفردوسی رسيدن دهنده در دوزخ را که نشان

تنی منطق اسطوره در رویين حضور هدما شاجادو. برخورد اسطوره است با بيانگر رستم دیار و اسفنبرخورد  ، بر اساس منطق روشنگري،به نظرم

 ، در حرکت به سوي یک نظام متکی بر سلطههستيم واحد تبيين جهان و ساختن یک جامعه بر اساس دولت و دین براي تالش اودر و  دیاراسفن

ناخواه به سمت رود، خواهمیبه جنگ رستم عنوان یک شاهزاده برگزیده دین و دولت به دم نيک و خوبی استآندیار که ف. وقتی اسجانبههمه

دهنده جادویی دارد که نشان یسيمرغ خصلتکند. در مقابل حرکت می ، یعنی همان نظام سلطه،بيعتطاي در پس رابطه انسان با نيروهاي اسطوره

بسط  دیالکتيک روشنگريرکهایمر در وآدرونو و هکه پی برد، چنانتقابل جادو و اسطوره به توان مازاد جادویی در دل طبيعت است. از اینجا می

خواهد نظام بسازد و از طریق سلطه بر طبيعت رابطه انسان و طبيعت را بر که می ، منطقیو کلی استابزاري انتزاعی،  ،منطق اسطوره. دهندمی

طبيعت درون خودش را نيز هم. حتی طبيعت را سرکوب کند، شود میترس است که ناچار  . انسان براي غلبه بر اینسازداستوار می ترس و دشمنی

 تقدیر انساناي کل اسطورهشدیگر در مهار انسان نيست بلکه به  نين و تاریخ آناومعه به یک طبيعت ثانویه است که قانتقام طبيعت هم تبدیل جا

در تالش  ، همدستیداریم که به قول بنيامين هميشه نشان همدستی طبيعت با انسان است را جادو منطق زند. اما در مقابل اسطورهرقم می را

داستان پریان با ما از نخستين تمهيدات »گوید: بنيامين میانسان براي رسيدن به آشتی و رستگاري، یعنی رسيدن به جامعه بدون طبقه، آزاد و رها. 

دهد. نيافته خود را نشان میجادو در قالب یک طبيعت سيطره«. اش نشانده بودسطوره بر سينهکه ا گویدبشر براي رهایی از چنگ بختکی سخن می

سيمرغ نيز  يشود. جادوپذیرفته نه برعکس. سيمرغ هرگز منقاد دست آدميزاد نمی نزد خود که زال رازیرا  است طبيعت وحشینوعی نمود سيمرغ 

به جاي  محاکات. منطق و تجریدي نه بر اساس منطق عقالنی کندعمل می( mimetic) محاکات منطق بر اساسدیگري  يمثل هر جادو

 قمنط واجد شباهت با دنبال رابطه انضمامی بين اشياء تکين است. به همين دليل منطق رخداد و انقالب ،مصداق و مفهوم یا رابطه عام و خاص،



 

 

اي مادي براي اینکه جادو موثر باشد باید تکهبينيم. اي ماتریاليستی دارد در جادو میرا که جنبه (mimetic) محاکات حضور انضمامیجادو است. 

خبري  چندان شاهنامهاي در جهان اسطوره شدت تقليدي، مادي، انضمامی و استوار بر تکينگی است.به اياین رابطهاز طرف مقابل داشته باشيد. 

نشانی نيست و هرچه  چندان نيز تاریخ، خداي تاریخ، آخرالزمان، زندگی پس از مرگ، رستاخيز و رستگارياز  بنابرایناز ادیان ابراهيمی نيست 

بينيم که گویی به چيزي وراي ان میسعنوان یک اناي نيز مقاومت و آزادگی رستم را بهاي است. ولی در دل تقدیر اسطورههست تقدیر اسطوره

، حتی اگر شده به بهاي تن سپردن به پایان تراژیک مرگ و دگيراش کمک میت و جادو براي آزادگیکند و از همدستی طبيعاسطوره اشاره می

 عذاب ابدي.

است که هاي مربوط به شاه آرمانی از جمله مواردي نيز همچون مثال زميناي شاهنامه، مورد رستم در ارتباط با ایراندر محدوده فضاي اسطوره

 زدن به جادوي رهایی.در پناه قدرت استفاده کرد، به اميد دستها براي نقد سياسی گفتارهاي معطوف به هویت توان از آنمی


