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چکیده
جاودانگی شااااهنامه مرهون بازنمایی «منم عاطفی» از نوع فردیتهایی عالیسااات كه در
پیوند با ا ساطیر در نظام معنایی سترگ و رازآلود تو صیف شدها ست .منم عاطفی ن شان از
هویت هر فردست .منم عاطفی در سوگ بیشتر بازنمایی میشود؛ زیرا عواطف بجوشآمده در
مراثی ،محل منا سبی برای ارزیابی منم بازتابیافته در آن ست .مو ضوع مقالۀ حا ضر ،برر سی
بازتاب منم عاطفی در مرثیههای شاهنامۀ فردو سی ست .پس از تبیین چهارچوب پژوهش و
مشخص ساختن انواع منم عاطفی اااا كه براساس علم روانشناسی بسه صورت «من محدود
بشااری»« ،منم اجتماعی»« ،منم متعالی» نمود مییابد ااااا مرثیههای مندرج در شاااهنامه
بصااورت موردی تحلیل شاادهاساات .حاصاال آنکه در شاااهنامه ،سااوگواری مردان بیشااتر از
سوگواریهای زنان بازتاب یافتهاست .فردوسی شاهنامه را سرشار از اخالق و معنویت سروده
و چنینست كه منم عاطفی متعالی در شاهنامه ،بویژه در كنشهای رفتاری رستم و سیاوش
و فریدون و گاهی رودابه ،دیده می شود .عموماً تورانیان سه واكنشم «خ شم و نفرت»« ،گناه
و نومیدی»« ،انکار و دریغ» را در سااوگ عزیزان خود نشااان دادهاند كه بازتاب منم محدود
آنانساات؛ در مراثی ایرانیان« ،من اجتماعی» و «من متعالی» بیشااتر بازنمایی شاادهاساات.
همسااویی منهای بازتابشااده با شااخصاایتهای شاااهنامه ،نشااان از موفقیت فردوساای در
داستانپردازی و حقیقتپذیری دارد.
واژههای كلیدی :شاهنامۀ فردوسی ،مرثیه ،منم عاطفی ،جاودانگی.
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Studying representation techniques in Shahnameh, with emphasis
on the element of “Emotion”
Behnaz Payamani1 (Corresponding Author), Aliasghar Bavand
Shahryari2, Giti Imani3
Abstract
Immortality of Shahnameh is due to the representation of "Emotional
Me" that comes from the Great individuality, described in conjunction
with the mythology in a deep and mysterious semantic system. "Emotional
Me" indicates the identity of each agent. "Emotional Me" is more
represented in the lament; because the enthusiastic "Emotional Me" at the
laments is a good place to evaluate and reflect the represented me. The
subject of the present essay is to examine the reflection of emotional me
in the laments of Shahnameh. The lamens in the Shahnameh are analyzed
in a case, after explaining the framework of the research and clarifying the
types of emotions based on psychological typology –“Limited Human
Me”, “Social Me”, “Transcendental me”. The result is that in Shahnameh,
men’s mournings are reflected more than the women’s. Firdousi composes
the shahnameh with morality and spirituality, and thus the transcendental
emotional me is seen in the shahnameh, especially in the behavioral
actions of Rustam, Siavash, Feraydoon, and sometimes Rudabeh.
Generally, Turanians have shown in the three reactions of "anger and
hatred", "sin and despair", "denial and regret" in the grief of their loved
ones, that reflected their limited me. In the Persian’s laments, "social me"
and "transcendental me" are more represented. The alignment of reflected
“me”s with the characters of Shahnameh demonstrates the success of
Firdousi’s success in the storytelling.
Key words: Firdousi’s Shahnameh, Lament, Emotional Me,
Immorality.

1.Associate Professor in Persian Literature at Payam-e-Noor University (correspondent
author), e.mail address: behnazpayam@yahoo.com
2. Associate Professor in Persian Literature at Payam-e-Noor University, e.mail address:
shahryari_tpu@yahoo.com
3. Ph.D. Candidate in Persian Literature at Payam-e-Noor University, e.mail address:
gityimani@gmail.com

بررسی شیوههای بازنمایی مرثیههای شاهنامه با تأكید بر عنصر «عاطفه» 21 /

 .1مقدمه
فردو سی در یگانه اثر خود ،به بازنمایی حما سه در ب ستر واقعیت و اف سانه پرداخته و از
این راه زوایای پنهان شخصیت آدمی را كشف ساختهاست .ازآنجاكه مرثیه بیانگر احساسات
ن عاطفی ست .صاحبنظران ،مرثیه را
و هیجانات ان سانی ست ،عر صۀ منا سبی برای بازنمایی م م
«جزو اغراض دهگانه و یکی از موضااوعات شااعری قلمداد میکردند ،اما امروز ،منتقدان ادبی
بعلت آنکه شاعر در این نوع ،از اح سا سات و عواطف خود سخن میگوید ،جزو ادب غنایی
مح سوب میدارند» ( سبک شنا سی نثر ،شمی سا ،ص .)99یکی از انواع شعر غنایی ،مرثیه و
شعرهاییست كه در ماتم از دست رفتن فردی سروده شدهاست .چون این نوع شعر بشدت
تحت تأثیر اح سا سات شاعر قرار دارد ،آنرا یکی از انواع شعر غنایی دان سته و در تعریف آن
گفتهاند« :رثا در لغت بمعنی گری ستن بر مرده و ذكر نیکوییهای او ست و رثائیه ،ق صیده یا
چکامه و بطوركلی شااعریساات كه در سااوگ مرده سااروده میشااود؛ مردهایکه ممکنساات از
بزرگان قوم و شهر و دیاری باشد یا از عزیزان و كسان و خویشاوندان شاعر و یا از پیشوایان
دین و ائمۀ اطهار» ( سوگ سرودهای عا شورایی در ادب فار سی ،ر ستگارف سایی ،ص)172؛ و
نیز نوعی شعر ست كه در «یاد مرده و ذكر محا سن او و تأ سف از مرگ وی سروده می شود،
خ صو ص ًا ا شعاریکه در ذكر م صائب و شرح شهادت پی شوایان دین و شهیدان كربال ست كه
گاه بصورت شعر منظوم خوانده میشود» (نگرشی به مرثیه در ایران ،افسریكرمانی ،ص.)15
مرثیه با بیانی ساده و عاطفی ،بازگوكنندة احساس درونی شاعرست و میتواند در شمار
زیباترین و ماندگارترین اشعار ادبیات فارسی قرار گیرد .بعبارت دیگر ،بازنمایی غلیان عاطفۀ
ان سانی تحت تأثیر برخی رویدادهای ناخوا سته مثل مرگ عزیزان ،آفرینش این نوع ادبی را
بدنبال خواهد داشاات كه بررساای آن ،ما را با منم عاطفی آشاانا خواهد ساااخت .شااکلگیری
چنین پژوه شهایی با هدف برر سی تجارب معنوی آثار ادبی ،شناخت بی شتری از جنبههای
ادبی و هنری آثار مختلف در حوزة زبان و ادب بخواننده خواهد بخ شید .شاهنامۀ فردو سی
نیز كه در بساایاری از بخشااها ،روایتگر تقابلها و نبردهاساات ،ما را با منم عاطفی نهفته در
وجود قهرمانان و پهلوانان آشنا میسازد .ازآنجاكه هدف از این پژوهش ،ارائۀ ت صویری روشن
از منم عاطفی در مرثیههای موجود در شاهنامه و ارتباط آنها با شخصیت قهرمانانست ،سعی
كردهایم بپرسشهای زیر ،پاسخ دهیم:
ا «منم عاطفی» چیست و اقسام آن كدامست؟
ا كدامیک از انواع منم عاطفی در مرثیههای شاهنامۀ فردوسی بازتاب بیشتری یافتهاست؟
ا ارتباط میان منم عاطفی و شخصیتهای سوگوار در شاهنامه چگونه برقرار شدهاست؟
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1ـ .1روش كار و پیشینة پژوهش
روش كار در پژوهش پیشم رو ،تحلیلی ا توصیفیست؛ بدین منظور ،ابتدا با تبیین كامل
عنصر «منم عاطفی» از دیدگاه روانشناسی و نیز با بهرهگیری از آرای برخی صاحبنظران در
حوزة ادبیات ،تحول و رشااادیافتگی «من» و توصااایف انواع آن بیان شاااده و با تکیه بر
چهارچوب پژوهش ،باستخراج مراثی سوگواران در شاهنامۀ فردوسی ،پرداخته شدهاست؛ در
ادامه ،تحلیل منم بکاررفته برای شااخصاایتهای سااوگوار ارائه خواهد شااد .در بررساایهای
صااورتگرفته ،پژوهش مشااابهی با موضااوع موردنظر بدساات نیامد ،اما بیک مقالۀ نزدیک
بمو ضوع «من» ا شاره می شود و آنهم نو شتۀ مهدخت پورخالقیچترودی و لیال حقپر ست
( )1389با عنوان «بررساای تطبیقی آیینهای سااوگ در شاااهنامه و بازماندههای تاریخی ا
مذهبی سااوگواری در ایران باسااتان» اساات كه بشااباهتهای میان آیینهای سااوگواری در
شاااهنامه و مقایسااۀ آن با آیینهای سااوگواری پرداختهاند كه از دیرباز در مناطقی از ایران
برگزار میشده است.
دربارة تبیین «من» ،پژوهشهایی اغلب پراكنده صورت گرفته و سعی نویسندگان در این
مقاله ،ارائۀ تصویری روشن از «منم عاطفی» و انواع آن در مراثی شاهنامۀ فردوسیست.
 .2منِ عاطفی؛ تعریف و انواع آن
برخی از صاحبنظران بر این باورند «آن ت صوریکه فرد از خودش دارد ،هویت او ست كه
این تصور ممکنست با تصوراتیکه دیگران از او دارند ،هماهنگ و یکسان و یا متفاوت باشد و
هویت را میتوان بعنوان ساختاری از «من» یا « شخصیت» در نظر گرفت» ( Identity and
 .)p.13 ،Marcia ،psychosoial development in adulthoodگره خوردن من با عاطفه
و احسااساات انساانی ،منم عاطفی را شاکل میدهد؛ بنابراین كاركرد منم فوق در چهارچوب
عاطفۀ انساااانی خواهد بود .در ادبیات ،اصاااطالح «عاطفه» برابر با «منم عاطفی» اسااات.
شفیعیكدكنی در تعریف خود از شعر میگوید:
شاااعر گرهخوردگی عاطفه و تخیلسااات كه در زبانی آهنگین شاااکل گرفته و عاطفه یا
احساااس ،زمینۀ درونی و معنوی شااعرساات ،باعتبار كیفیت برخورد شاااعر با جهان خارج و
حوادث پیرامونش .نوع عواطف هرك سی ،سایهای ست از منم او .براینا ساس میتوان در یک
چشااامانداز عام ،منها را در ساااه گروه عمده و اسااااسااایم من فردی ،اجتماعی و متعالی
(فرابشری) تقسیم كرد (موسیقی شعر ،شفیعیكدكنی ،ص.)87
در روانشااناساای ،منم عاطفی را در «ساارگذشاات یأس و امید ،تنهایی و غربت ،عشااق و
نفرت ،اندوه و شاااادی ،درد و دریغ ،و موضاااوع آن مرگ و زندگی» (پایان راه ،كوبلر راس،
ص )18دان ستهاند .بنابراین بازتاب منم عاطفی در شعر ،دارای ویژگیهای «تو صیف ع شق و
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زن ،تنهایی و غربت ،یأس و امید ،مرگ و اندوه» (همان) است .شفیعیكدكنی منم عاطفی یا
عاطفه را بسااه نوعم «فردی ،اجتماعی ،بشااری» تقساایم كردهاساات (ادوار شااعر فارساای،
شفیعیكدكنی ،ص 87ا .)88برایناساس عاطفه و احساسات با بروز غم و شادی و هیجان و
یأس و اف سردگی ،ب صورت فردی و اجتماعی و ان سانی ن شان داده می شود .هر كدام از انواع
منم عاطفی ،نشان از مرتبهایست كه شاعر در آن قرار دارد .بدیگر سخن ،منم عاطفی ،توانایی
ر شد دارد و میتواند از منم فردی ،بدو منم دیگر ارتقا یابد .منطقیترین ا ستدالل برای ر شد
«من» در آموزه های یونگ ،بویژه با عنوان «فرایند فردیت» ،بازنمایانده میشاااود .یکی از
مباحثی كه یونگ مطرح میکند «دگرگونی شخصیت» ( )personality changesاست كه
نقش مهمی در آ سیب شنا سی روانی دارد .این دگرگونی ،ب شکلهای مختلفی مانند «تغییر
ساااختار درونی» (« ،)internal structure changeهمسااانسااازی با گروه» ( matching
« ،)with the groupهمساااانساااازی با یک قهرمان مذهبی» ( matching with the
 )religious heroصااورت میگیرد .در نوع اخیر ،یعنی همسااانسااازی با قهرمان مذهبی،
نوآموزی انتخاب می شود تا نقش هلیوس یا خدای آفتاب را ایفا كند .پس از گذا شتن تاجی
از برگ نخل بر سر و پو شانیدن ردای مقدس بر او ،جمع حا ضر ،وی را میپر ستند؛ تلقین
موجب همسانسازی او با ربالنوع میشود (چهار صورت مثالی ،یونگ ،ص70ا.)81
2ـ .1منِ فردی و شخصی
منهای شااخصاای خودخواهند و بدیگرخواهی متوجه نخواهند شااد .اصااوالً شاااعران
برجسااته از این مرحله عبور میکنند وگرنه اشااعارشااان در همان محدودة زمانی خود باقی
میماند؛ مانند ب سیاری از شاعران مدیحه سرا و درباری .در روان شنا سی شخ صیت ،كوبلر،
بازنمایی عاطفه در ساااوگ نزدیکان را با ساااه هیجان عمومی «خشااام و نفرت»« ،گناه و
نومیدی»« ،انکار و دریغ» نشان میدهد ،كه در ادامه توضیح خواهیم داد.
2ـ1ـ .1خشم و نفرت
«یکی از گیجكنندهترین احساساتیست كه بازمانده تجربه میکند و سرچشمۀ بسیاری از
مشکالت بعدی در روند ماتمداریست» (انسان و مرگ ،معتمدی ،ص250ااا .)251سمتوسوی
هجوم خ شم شخص ماتمزده متفاوت ست« :خ شم بازماندگان ممکن ست متوجه ما ،متوفی،
خدا ،یا هركس دیگر باشد؛ تحمل این خشم ،كمک بزرگی بداغدیدگان ست» (پایان راه ،كوبلر
راس ،ص.)180
2ـ1ـ .2گناه و نومیدی
یکی از واكنشهای احساسی شخص ماتمزده ،احساس گناه و نومیدیست .ارنست هارتمن
ضمن تحلیل روحیۀ سربازان جنگی مینویسد:
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وقتی همرزم فردی كشته میشود ،درواقع بخشی از خود آن فرد میمیرد و احساس یأس
و بتنگ آمدن از زندگی را منجر می شود؛ زیرا فرد مطمئن نی ست كه آیا خود او ك شته شده
یا همرزم او ست كه مردها ست .افزون بر آن ،سربازیکه سالم میماند ،اغلب اح ساس میکند
كه باید خود او كشته میشد ،نه دوست همرزم او .این مسئله «احساس گناه» نامیده میشود
(كابوس ،هارتمن ،ص .)223
2ـ1ـ .3انکار و دریغ
انکار و دریغ ،یکی از حالتهای ذهنی شااخص ماتمزده اساات« .انکار ،واكنش متقابل در
برابر هر شاااوک روحی یا ضاااربۀ عاطفی و یکی از شاااایعترین و بنیادیترین ترفندهای
مقابلهایست كه بفرد فرصت میدهد كه الاقل بطور موقت ،از درد و تشویش بگریزد» (انسان
و مرگ ،معتمدی ،ص.)32
2ـ .2منِ اجتماعی
نوع عالیتر منم فردی ،منم اجتماعیست .بسیاری از شاعرانیکه برای مصیبت یا فاجعهای
شعر میسرایند ،منم اجتماعیشان فعالست و تازمانیکه آن حادثه در خاطر مردمست ،آن شعر
هم زنده و پویاست و بعد از فروكش كردن احساسات ،شعر هم رو به افول میگذارد .درواقع
«منهای اجتماعی ،حوادث پیرامون را در قیاس با زندگی و خواساااتهای شاااخصااای خود
نمیسنجند ،بلکه مجموعهای از همسرنوشتان خود را در برش زمانی و مکانی معینی در نظر
دارند و اگر "من" میگویند ،شخص خود شان منظور نی ست» (مو سیقی شعر ،شفیعیكدكنی،
ص .)89منم اجتماعی ،همان نوعدوسااتی و رعایت حقوق دیگرانساات كه با منم بیانشااده در
جامعهشااناساای هماهنگساات و میتوان آنرا متناسااب با فرهنگ دانساات .برای تبیین منم
اجتماعی در جامعه شنا سی ،بلومر تأكید میکند« :ان سان در مقابل او ضاع اجتماعیی كه در
برابرش قرار دارد و بناساات با اشااارة معانی بخویشااتنم خویش و تفساایر آن معانی ،كنش
خاصااای نشاااان دهد ،باید ظرف وجودی خاصااای هم داشاااته باشاااد» ( Symbolic
.)p.12 ،Blumer ،Interactionism
برا ساس نظر بلومر ،شناخت ان سان از خود و آگاهی از خوی شتنم خویش ،در فرایندی
اجتماعی ساااخته میشااود كه نقش مردم و دیگران در ساااختار اجتماعی مهمساات .منم
اجت ماعی یعنی انت ظارات اجت ماعی ( )social expectations=social normsو آ گاهی
انساااان؛ و در همین فرایند ،جدلی میان من و منم اجتماعی ،بتعبیری سااااختاری در خود
جلوه میکند:
من اجتماعی همان اجتماع سازمانیافته است كه در نگرشهای انسان منعکس شدهاست؛
م
بنابراین ،خود ،فرایندی دیالکتیکی یا جدلیساات كه در آن ،من ،منم اجتماعی را فرامیخواند
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و سپس بآن پا سخ میدهد .من بهیچرو پیشبینیپذیر نی ست ،اما منم اجتماعی ن شاندهندة
توقعات تعمیمیافتۀ محیط اجتماعیسااات (،Lauer and Handel ،Social Psychology
.)p.67

براسااااس نظریۀ بلومر ،منم اجتماعی با «كنش پیوساااته» ( )Joint actionبرسااااخته
میشود؛ كنش پیوسته ،دارای ویژگی روابط متقابل اجتماعیست:
معرفت و آگاهی اجتماعی در محمل تجربۀ اجتماعی و او ضاع اجتماعی ااا ا اقت صادی
ساخت جامعه تشکیل میشود .اگرچه انسان كنشمندست ،كنش او پیرامون و بسوی معانیی
سوگیری می شود و در فرایندی ر شد پیدا میکند كه با كن شهای دیگر ان سانها درهمتنیده و
بهمپیوسته است (.).17p ،Blumer ،Symbolic Interactionism
2ـ .3منِ بشری (متعالی)
برای منهای بشااری و انسااانیکه از مرز زمان و مکان محدود ،فراتر میروند ،ساارنوشاات
انسااان و مشااکالت حیات انسااانی مطرحساات .من بشااری و انسااانی ،نوع متعالی از دو من
پیشااین ،یعنی منم فردی و اجتماعیساات .منم انسااانی مراتبی دارد و عالیترین نوع آن منم
ن متعالی را جلوهگر می سازد .من در هر
متعالی ست؛ ب سخن در ستتر ،روند روبر شد من ،م م
ن ان سانی
ن ان سانی ،م م
ن اجتماعی بم م
ن اجتماعی ،م م
ن فردی بم م
برهه ای ،دارای ر شد ست :م م
بمنم كلی و متعالی ارتقا مییابد و منم متعالی نیز خود مراتبی را طی میکند كه نهایت ندارد؛
زیرا كمال ،نهایت ندارد .در تعریف منم متعالی گفتهاند:
«فرامن» از نظر جدیت ،غیرمنطقی بودن و پافشاری برای اطاعت ،بی شباهت به «نهاد»
نیساات .هدف آن ،این نیساات كه مثل «من» ،صاارفاً درخواسااتهای لذتجویی «نهاد» را
بتعویق اندازد ،بلکه میخواهد كامالً جلوی آنها را بگیرد ،مخ صو صاً آن درخوا ستهایی را كه
بمسااائل جنساای و پرخاشااگری مربوط میشااوند« .فرامن» برای كمال اخالقی میکوشااد
(نظریههای شخصیت ،شولتز ،ص.)91

 .3سوگواری مردان در شاهنامه
3ـ .1فریدون در سوگ ایرج
عاطفۀ فرد ،من و شااخصاایت وی را بازنمایی میکند؛ اگر منم بازنماییشااده در محدودة
ن اجتماعی ست؛ و
ن فردی ست؛ و اگر همنوایی با جامعه با شد ،م م
غرایز و بقای ذات با شد ،م م
اگر توجه باخالق و عرفان با شد ،منم متعالی نامیده می شود .در این ابیات ،پدر ایرج از دایرة
بازنمایی احساسات هیجانی و حرفهای كفرآمیز خودداری ورزیدهاست .پیشتر گفته شد كه
روانشااناسااان معتقدند اگر واكنشااهای فردی ،فراتر از هیجانهای «خشاام و نفرت»« ،گناه و
نومیدی»« ،انکار و دریغ» باشد ،شخص سوگوار ،واكنشی در راستای انسانیت و اخالق نشان
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دادها ست ،و درنتیجه ،دارای منم متعالی و تربیت شده ا ست .براینا ساس ،فریدون دارای م م
ن
متعالی ست؛ ازاینرو در پی انتقام شخ صی نی ست .او كار را بپروردگار می سپارد و بخوا ست او
تن میدهد و از او میخواهد تا از نسل ایرج ،كسی بکینخواهی برخیزد:
كه چندان امان یابم از روزگار،
ه می خوا هم از داور كردگااار
ب یا ید ابر كی نه بسااا ته كمر
م ا یرج ی کی نااا مور
كااه از ت خ م
كجااا خاااک باااال بپیمااایاادم
چو دیدم چنین زان سپس شایدم
(شاهنامه ،فردوسی ،ج ،1ص)106
نشانۀ دیگر منم متعالی در فریدون ،خودداری از كینخواهی شخصی از سلم و تور بسبب
قتل ناجوانمردانۀ ایرجساات .او از خداوند میخواهد ساالم و تورم بیدادگر را بپادافره این گناه،
سخت مجازات كند:
هااماای گاافاات كااای داورم دادگاار
به خنجر ساارش خسااته در پیشم من
دل هر دو بیااداد ازآنسااااان بساااوز
بااه دا غی ج گراشااااان ك نی آژده

بدین بیگ نه كُشااا ته ا ندر نگر
تنش خورده شیرانم آن انجمن
كه هرگز نبین ند جز تیرهروز
كه بخشایش آرَد بریشان دَده
(همان)

همانظور كه بیان شااد ،منم عاطفیی كه با مرگ فرزند ،از فریدون آشااکار میشااود ،منم
متعالیست و دلیلش ،اشاره نکردن وی برابطۀ پدروفرزندی و توجه بمفاهیم معنوی خلقشده
در داسااتان اساات؛ مفاهیمی مثل مرگ مظلومانۀ پساار و انتقام از بدخواهان ،حتی اگر از
خویشاااان و كساااان نزدیک او باشاااند .بنابراین ،محبت و عاطفۀ پدری در برابر معنویت و
روحانیت تحول مییابد و بخشاام و غضااب خداوندی تبدیل میشااود .این سااوگسااروده كه
شکلی مناجاتگونه دارد ،به عدالتورزی و دو ستیود شمنی برای خدا و وار ستگی دا شتن و
نداشتن اشاره میکند.
3ـ .2زال در سوگ رستم
زال شخ صیتی مینوی مانند فریدون نی ست .بهمین سبب ،مرثیه سرایی و سوگواری او
نیز مطابق شاكلۀ شخصیتیش ،در مقام پهلوانی ایرانی و پدری داغدار نشان داده شده كه در
سوگ فرزند ناالنست .تصویر رفتاری و گفتاری وی ،برخالف فریدون ،معنوی و روحانی و از
نوع مناجات و گفتگو با خداوند نیساات ،بلکه بیشااتر ،نالهها و مویههای پدرانهایساات كه در
حسرت مرگ فرزند بگوش میرسد .طبق تعاریف موجود از منم عاطفی ،چون شیوه و مفهوم
بیان او از دایرة بروز عواطف ناهنجار مثل خ شم و كفر بدور ا ست ،منم بازتابیافته در ابیات
مرتبط با وی را باید در حوزة منم اجتماعی قرار داد .همانگونه كه پیشتر در تبیین ویژگیهای
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منم اجتماعی بیان كردیم ،این نوع «من» در ارتباط با جامعه شاااکل میگیرد و در كنشااای
پیو سته با اجتماع ،نوع شخ صیت فرد را ظاهر می سازد .در این ابیات هم ،زال ر ستم را با
صاافاتی همچون فرزانگی و دالوری و پهلوانی و مردانگی و بیهمالی توصاایف میکند ،و این
شاخصهای رفتاری ،فقط در ارتباط او با اجتماع معنا مییابد.
دالور جهاااناادیااده كنااداورا
گااوا شاااایاارگاایاارا یااال مااهااتاارا
كجااات آن بزرگی و فرزانگی؟
كجااات آن د ل یری و مردا ن گی؟
كجات آن بر و برز و یال گران؟
كجات آن دل و رای و روشاان روان؟
ك جا تیر و گوپال و تیغ بنفش؟
كجااات آن بزرگاژدهااافش درفش؟
كه بادا ساار دشاامنت در مغاک
نماااناادی ب گ ی تی و رف تی بخاااک
(همان ،ج ،6ص)335

فردو سی در شخ صیتپردازی قهرمانان برای آفرینش صحنههای اثرگذار و حما سی،
بارتباط گفتار و نوع شخ صیت و منم وجودی توجه دا شتها ست و بکمک مهارت شاعرانه و
كالمی ،توانسته ابعاد وجودی قهرمانان را از منظر نوع منم عاطفی نیز بازنمایی كند.
3ـ .3رستم در سوگ سهراب
در بحث از حماساااه ،این باور وجود دارد كه «هر حماساااه ،ناگزیر باید از وحدت كامل
برخوردار با شد .این وحدت حا صل چند امر ا ست :نخ ست اینکه یک حادثۀ ا صلی در آن
وجود داشته باشد تا حوادث دیگر را در پی بیاورد؛ دوم اینکه یک قهرمان اصلی در آن باشد
كه حوادث را راهبری كند» (صور خیال در شعر فارسی ،شفیعیكدكنی ،ص107ا.)108
قهرمانان چنین حماسههایی ،در طی رویدادهاییکه در دنیای حماسه براثر كشمکشها و
مبارزات صاااورت میگیرد ،با اعمال و گفتار خویش ،ابعاد ناپیدای وجودشاااان را نما یان
میسااازند؛ و منم عاطفی ،یکی از این ویژگیهاساات كه در شاااهنامه در قالب نبردهاییکه گاه
ببرادرك شی منجر می شود (مانند نمونههاییکه گفته شد) یا در قالب پ سرك شی (كه در ادامه
بدان خواهیم پرداخت) آ شکار می شود .مرگ سهراب جوان بد ست ر ستم ،یکی از تلخترین
حوادث شاهنامه است .توصیف شهامت و دلیری و جوانی و رعنایی و دانایی سهراب از زبان
رستم ،در عین دردآوری ،نشان از منم عاطفی اوست:
دریغ آن همااه مردی و رای تو
دریااغ آن رخ و باارز و ب ااالی تااو
دریغ این غم و حسااارت جانگسااال

ز مااادر جاادا وز پاادر داغاادل

همیریخات خون و همیکناد خاک

همه جامۀ خساااروی كرد چاک
(شاهنامه ،فردوسی ،ج ،2ص)245

پند و نصیحت كه بر زبان اطرافیان برای فرونشاندن اندوه رستم جاریست ،در این مرثیه
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نسااابتبه مراثی دیگر ،پررنگترسااات .رساااتم در برابر حادثۀ مرگ فرزند ،فقط میتواند از
ن فردی ست؛ در بخش
«بردباری» یاری بجوید .منم بازتاب یافتۀ ر ستم در سوگ سهراب ،م م
پایانی داستان ،رستم قصد دارد خود را هالک كند .در این ابیات ،منم بازتابیافته از نوع منم
فردی و نابهنجار ا ست .پدر كه فرزند را ك شته ،داغدار ست .او ت سلیم تقدیر نی ست و ق صد
كشتن خود را دارد كه او را از منم متعالی دور كردهاست.
كه از تن ببرّد سااار خویش پسااات
یکی دشاانه بگرفت رسااتم بدساات
باازرگااان باادو اناادرآویااخااتاانااد

ز مژگااان همی خون فروریختنااد

بدو گفت گودرز كاكنون چه ساااود

كااه از روی گیتی برآری تو دود؟

تو بر خویشاااتن گر كنی صاااد گزند

چه آسااااانی آ ید بدان ارجم ند؟
(همان ،ص)241

3ـ .4رستم در سوگ سیاوش
مرثیۀ فردوسی در رثای سیاوش ،بسیار جانگدازست .منم بازتابیافته در آن ،منم فرابشری
(متعالی) است .سیاوش در كنار رستم پرورش یافتهاست؛ بنابراین رستم خصلتهای نیکوی او
را میشناسد و خبر مرگ او بر رستم سخت گران میآید .وصف سیمای نیکو و سیرت پسندیدة
سیاوش و دالوریها و جنگاوری و مردانگی و بیهمالی او ،از زبان رستم چنین بیان میشود:
دریااغ آن باار و باارز و باااالی او

ركیااب و خم خساااروآرای او

دریااغ آن گااو نااامااباارده سااااوار

كه چون او نبی ند دگر روز گار

چاو در بازم باودی باهاااران باادی

برزم افسااار نااامااداران باادی
(همان ،ج ،3ص)171

3ـ .5قارن در سوگ قباد
قباد ،پ سر كاوة آهنگر و برادر قارن ست .او در نبرد ایران و توران ،بروزگار پاد شاهی نوذر،
ح ضور دا شت و هنگامیکه بارمان تورانی از ایرانیان هماورد خوا ست ،برخالف ن صایح قارن،
خواستار جنگ با بارمان شد و چنین ببرادر وصیت كرد:
برادر بجای اساات با برز و شاااخ
ا گر من روم ز ین جهااان فراخ
ی کی د خمااۀ خساااروا نی كنااد

پس از رفتنم مهربااانی كنااد

ساارم را بکافور و مشااک و گالب،

تنم را بدان جای جاوید خواب،

سااا پار ای برادر تو پدرود باش

همیشاااه خرد تار و تو پود باش
(همان ،ج ،2ص)17
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قباد كه دیگر پیر شااده بود ،در نبرد با بارمان دوام نیاورد و بدساات بارمان كشااته شااد.
وقتی قارن خبر مرگ برادر را شنید ،با سپاه خود بل شکر افرا سیاب تاخت و هر دو سپاه تا
فرارسیدن شب جنگیدند:
ازان مژة سااایرم نااادیاادهخواب
ورا دیااد نااوذر فااروریااخاات آب
چنین گفت كز مرگ سااام سااوار

ندیدم روان را چنین ساااوگوار

چو خورشااایااد بااادا روان قباااد

تو را زین جهان جاودان بهر باد

كزین رزم وز مرگمان چاره نیساات

زمی را جز از گور ،گهواره نیست
(همان ،ص)18

سپس در پاسخ نوذر:
چنین گ فت قارن كه تا زادهام

تان پارهانار ،مارگ را دادهام

فر یدون ن هاد این ك له بر سااارم

كه بر كین ایرج زمین بساااپرم

ه نوز آن ك مر بنااد نگشااااادهام

همااان ت یغ پوالد ن نهااادهام

برادر شاااد آن مرد سااانگ و خرد

ساااران جامم من هم برین ب گذرد
(همان ،ص)19

ن فردیسااات .قارن در مرثیۀ ساااوگ برادرش ،قباد،
منم بازتاب یافته در این ابیات ،م م
بشااجاعت خود اشاااره میکند و اینکه از همان بدو ورود باین جهان خاكی ،از مرگ هراساای
نداشته است .او میگوید هرگز از انتقامجویی دست نخواهد كشید؛ بنابراین احساسیکه از این
گفتهها بروز و ظهور مییابد ،احساس انتقامجویی و خ شمست كه در محدودة منم فردی قرار
میگیرد.
3ـ .6افراسیاب در سوگ سرخه
سرخه از شخ صیتهای تورانی ست .او «پور افرا سیاب ست كه در بند فرامرز میفتد و زواره،
بفرمان ر ستم ،سر از تنش برمیگیرد» (نامۀ با ستان ،كزازی ،ص .)520افرا سیاب با شنیدن
خبر مرگ سرخه بسوگ مینشیند:
كه ب یدارب خت ا ندرآ مد بخواب
خبر شاااد ز تر كان بافراسااا یاب
همان ساارخۀ نامور كشااته شااد

چنان دولت تیز برگشااته شااد
(شاهنامه ،فردوسی ،ج ،3ص)181

در این ابیات كه افراسیاب در سوگ سرخه سر دادهاست ،ماتمی فردی ا كه جوشیده از
منم عاطفی فردیست ا آشکارا بچشم میآید .بازتاب این من ،نفرین بر همۀ ایرانیانست:

 / 30سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب) /شماره پیاپی  /47فروردین 1399

همه كینه را چشاام روشاان كنید

نهالی ز خفتان و جوشاان كنید

ه مه رزم را دل پر از كین كن ید

به ایران یان پاک نفرین كن ید
(همان)

او از فوت شدن «رخ سار زیبای سرخه» اظهار ح سرت و درد میکند و حرفی از صفات
پ سندیدة او نی ست .فردو سی اح ساس انتقام افرا سیاب را كینهتوزی دان سته كه كامالً بیانگر
روحیۀ انتقامجویی افراسیاب و منم محدود اوست.
3ـ .7پیران در سوگ نستیهن و هومان
در جنگ دوازده رخ ،هنگامیکه پیران خبر مرگ برادرش ،هومان ،را شااانید كه بدسااات
بیژن ،پهلوان ایرانی ،كشااته شااده ،برادر دیگر خود ،نسااتیهن ،را بانتقام خون برادر ،بمیدان
جنگ فرستاد؛ نستیهن بجنگ با ایرانیان شتافت ،اما او هم بدست بیژن كشته شد (همان،
ج ،5ص .)134پیران با شنیدن خبر مرگ برادر ،بدرگاه خداوند ناله سر میدهد كه چرا باید
مرگ برادران خود ،هومان و نساااتیهن ،را ببیند .او پس از مرگ برادران ،احسااااس تنهایی
میکند:
ه ما نا كه با تو بُدساااتم ن هان
همی گ فت كای كرد گار ج هان
كه بگساااساااتی از بازوان زور من

چنین تیره شااد اختر و هور من

در یغ آن هژ برا ف کن گُرد گ یر

جااوان دالور ،سااااوار هااژیاار

گرا می برادر ،جهااا نبااان من

ساار ویسااگان ،گُرد هومان من

چو ن ستیهن آن شیر شرزه بجنگ

كه رو باه بودی بجنگش پل نگ
(همان)137 ،

در این ابیات ،منم بازتاب یافته با منم اجتماعی پهلو میزند .در ابتدا ،پیران ،پروردگار را
مناجات میکند و سااپس بفکر لشااکر تورانساات؛ مبادا پس از مرگ برادر ،لشااکر توران در
معرض خطر بی شتر قرار گیرد؛ بفکر اجتماع بودن و وطندو ستی ،منم اجتماعی را بی شتر و
بیشتر نشان میدهد.
3ـ .8لهّاک و فرشیدورد در سوگ پیران
پیران ،سردار افراسیاب ،در نبرد دوازدهرخ بدست گودرز ،پهلوان بنام ایرانی ،كشته شد.
لهاک و فرشیدورد ،برادران پیران ،بتوصیفات ظاهری و شجاعت برادر میپردازند و روزگار را
شماتت میکنند .آنان از مرگ برادر بیتاب و خ شمگینند و این ناراحتی را با آ سیب ر ساندن
و لطمه زدن بخود نشان میدهند.
كه از خواسااات یزدان كرانه كه كرد
چنین گفت ل هّاک و فرشااایدورد

بررسی شیوههای بازنمایی مرثیههای شاهنامه با تأكید بر عنصر «عاطفه» 31 /

چنین را ند بر سااار ورا روز گار

كه بر كینه كشاااته شاااود زار و خوار

به شاامشاایر كرده جدا ساار ز تن

نیااابااد همی كشاااتااه گور و كفن

بهرجای كشااته كشااان دشاامنش

پر از خون ساار و درع و خسااته تنش
(همان ،ص)209

 .4سوگواری زنان در شاهنامه
سوگواری زنان در شاهنامه باندازة مردان بازتاب نیافتهاست ،اما ببرخی از مهمترین آنها
اشاره میکنیم:
4ـ .1رودابه در سوگ رستم
رودابه از مرگ پسر ،بسیار پریشانست .نصایح زال مبنی بر حق بودن مرگ ،در او كارگر
نمی افتد و سرانجام اعت صاب غذا میکند و پس از یک هفته ،خرد از او دور می شود تاآنجاكه
وقتی برای قدم زدن ببوسااتان میرود ،مار مردهای را بدساات میگیرد و درصاادد خوردن آن
برمیآید ،ولی كنیزش ساارمیرسااد و مانع این كار میشااود .رودابه را بایوان میبرند و باو غذا
میدهند (همان ،ج ،6ص .)340رودابه پس از بیدار شدن ،بزال چنین میگوید:
بااه داد جهااانآ فر ین ب گرو یم
برفاات او و مااا از پس او رو یم
باادرویش داد آنچااه بودش نهااان

ه م ی گفاات بااا كردگااار جهااان

كااه ای برتر از نااام وز جااایگاااه

روان ت ه م تن بشااااوی از گناااه

بدان گیتیش جای ده در بهشااات

برش ده ز تخمی كه ایدر بکشااات
(همان ،ص)341

منم بازتابیافته در این ساارودهها بدو صااورت فردی و متعالی نمود یافتهاساات .یأس و
نومیدی رودابه كه بشااکل افسااردگی و نخوردن غذا و انزوا نشااان داده شااده ،نشااان از منم
محدود ب شری دارد و در بخش دوم ،آنجاكه با رؤیا بعالم ملکوت پیوند مییابد ،از منم محدود
بشری فراتر میرود و راضی بقضای الهی میشود و برای فرزندش بهشت و سعادت میخواهد.
رؤیا از م شتركات ان سانی در ناخودآگاه جمعی ست كه ببهترین شکل ممکن در اینجا ظاهر
شدها ست .یونگ از «بازیافتن نمادهای ا ساطیری و صورتهای ازلی در رؤیا و آفرین شهای
ادبی و هنری ساااخن میگوید» (روانکاوی و ادبیات ،یاوری ،ص)44؛ بنابراین رؤیا سااانجۀ
محکمی برای پیوند فرد از عالم ملک بعالم ملکوت است.
4ـ .2رودابه در سوگ سهراب
رودابه با دیدن تابوت سهراب ،بسیار گریست و:
همی گفاات زار ای گو سااارفراز

زمااانی ز صاااناادوق سااار برفراز
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بمااادر ن گویی ه می راز خویش

كه هنگام شاااادی چه آمد بپیش

باروز جاوانای بازناادان شاااادی

بدین خانۀ مساااتم ندان شااادی

نگویی چااه آماادت پیش از پاادر

چرا بردریاادت باادینسااااان جگر
(شاهنامه ،فردوسی ،ج ،2ص)258

ن محدود ب شری در سوگ سهراب ن شان داده شدها ست .رودابه در
در این ابیات ،م م
حالت انکار ب سر میبرد و این انکار ،ب شکل آ شفتگی و گیجی و سردرگمی بیان شدها ست.
رودابه بسیار متعجب و حیران است از اینکه فرزند بدست پدر كشته شدهاست.
4ـ .2تهمینه در سوگ سهراب
منم بازتابیافتۀ تهمینه در سوگ سهراب ،منم محدود بشریست و با واكنشهای «خشم»
و «نومیدی» ن شان داده شده ا ست .او در واكن شهای خ شم ،تمام صورتش را میخرا شد و با
دندان گوشت بازوی خود را میکند و موهایش را با آتش میسوزاند (همان ،ص:)259
كجایی سااارشاااته بخاک اندرون
همی گ فت ای جان مادر كنون
غر یو و نژنااد و اسااا یر و نزار

بخاااک اناادرون آن سااار ناااماادار

دو چشااامم بره بود گفتم مگر

ز فرزنااد و رسااا تم بیااابم خ بر

گمااانم چنااان بود گفتم كنون

بگشااا تی ب گرد جهااان اناادرون

پاادر را ه م یجسااا تی و یاااف تی

كنون ز آماادن تیز بشاااتااافتی

چه دانساااتم ای پور كآ ید خبر

كه رساااتم در یدت بخنجر ،جگر

دریااغااش ناایااامااد ازان روی تااو

ازان برز و باااالی و آن موی تو
(همان)

و در واكنشهای نومیدی ،تهمینه از بسیاریم شیون و زاری بیهوش میشود و وقتی بهوش
م یآید ،ا سب سهراب را در آغوش میک شد و بو سه بر سر و روی ا سب میزند .پس خفتان و
درع و كمان سهراب را میآورد و بیتابانه بر آنها اشک میریزد .آنگاه با تیغ سهراب ،یال و دم
اسب را از نیمه میبرد و تمام دارایی سهراب همچون زر و سیم و اسبان آراسته و رخت او را
بدرویش میدهد.
4ـ .4كتایون و دخترانش در سوگ اسفندیار
كتایون ،مادر ا سفندیار ،و خواهرانش با شنیدن مرگ ا سفندیار ،جامه بر تن میدرند و با
سر و روی برهنه ،سوی تابوت ا سفندیار میدوند و از پ شوتن میخواهند تابوت را بگ شاید تا
اساافندیار را برای بار آخر ببینند .واكنش آنان در چهارچوب منم محدود بشااری جای دارد؛
چون از شدت غم و اندوه ،واكنش «انکار و دریغ» بروز میدهند:
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پشاااوتن غمی شااااد میااان زنااان

خرو شان و گو شت از دو بازو كنان

بااآ ه ن گران گفاات سااااوهااان ت یز

بیاااریااد كاآمااد كنون رساااتخیز

ساااار تاانااگ تااابااوت را باااز كاارد

ب اه نوّی ی کی مویااه آغاااز كرد

چو مادرش با خواهران ،روی شاااااه

پر از مشاااک دیدند ،ریش سااایاه

بر ف تنااد یکسااار ز بااا ل ین شاااااه

خروشاااان بنزدیک اسااب سااایاه

بسااااودنااد پاارمااهاار یااال و باارش

ك تایون همیری خت خاک از برش

كزو شاااااه را روز برگشااااتااه بود

بآورد بر پشاااات او گشااا ته بود

كزین پس كه را برد خواهی بج نگ؟

كه را داد خواهی بچ نگ نه نگ؟

ب اه یااالااش هااماای اناادرآویااخااتاانااد

همی خاااک بر تاااركش ریختنااد
(همان ،ج ،6ص)315

شخصیت

مراثی در شاهنامه

منِ عاطفی

فر یدون در ساااوگ
ایرج

منم متعالی

شاه و مینوی و
دارای فااااره
ایزدی

زال در سوگ رستم

مااااااااانم
اجتماعی

پهلوان

وصاااف دالوری و مردانگی فرز ند،
حسرت خوردن از مرگ فرزند

رساااتم در ساااوگ
سهراب

منم متعااالی
و در پا یان
داستان ،من
فردی

قهرمان

مظلومیت ،ماتم ،جاودانگی روح در
ملکوت ،راضی بقضای ایزدی بودن

فراتر از رابطۀ پدر و
پسری

رساااتم در ساااوگ
سیاوش

منم متعالی

قهرمان

ری شهیابی مرگ سیاوش ،سرزنش
پدر سااایاوش بابت زندوساااتی و
بیخردی ،انتقام از سودابه ،سوگواری
همه بر سیاوش كه ن شان از خ صال
باالی انسانی او دارد

رابطۀ فراانسانی

قارن در سوگ قباد

منم م حدود
فردی

پهلوان

فاخر بشجاعت خویش بودن ،هراس
ندا شتن از مرگ ،بازنمایی اح ساس
انتقام و خشم

رابطۀ برادری

افراسایاب در ساوگ

منم م حدود

ضدقهرمان

انت قام ،كینتوزی از ه مۀ ایران یان،
ساتایش صافات محساوس و چهرة

رابطۀ پدر و پسری

سوگوار

مفاهیم مراثی

رابطه

مظلومیت ،درخواسااات از خدا كه
انت قام بگیرد ،ج هان سااازاوار دل
بستن بدو نیست

فراتر از رابطۀ پدر و
پسری
نشااااندهندة كنش
پیوسااتۀ رسااتم در
اجت ماع كه پدر از
آن بیااادگااار یاااد
میکند
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سرخه

فردی

ظاهری سرخه

پ یران در سااااوگ
نستیهن و هومان

مااااااااانم
اجتماعی

پهلوان

مناجات با پروردگار ،بفکر اجتماع و
وطن بودن

نشااااندهندة كنش
پیو ستۀ برادران در
اجتماع

لهّاک و فرشااایدورد
در سوگ پیران

منم محدود

پهلوان

توصیف ظاهری ،شماتت روزگار

رابطۀ برادری

بروز احساس خشم ،كینخواهی

رودابااه در ساااوگ
رستم

منم فردی و
منم متعالی

مادر قهرمان

بروز احساس نومیدی (غذا نخوردن،
در باغ و د شت بیهوده پر سه زدن و
خودآزاری و كشتن خود) = بازنمایی
منم محدود ،ات صال بعالم ملکوت در
رؤ یا = آرام شااادن و برای آرامش
فرزند دعا كردن

رابطۀ مادر و پسری

رودابااه در ساااوگ
سهراب

منم م حدود
بشری

ماااادربااازرگ
قهرمان

بازن مایی احسااااس ان کار و دریغ
( گ ی جی ،پرساااشهااای م کرر و
پیدرپی)

راب طۀ مادربزرگ و
نوهای

تهمی نه در ساااوگ
سهراب

منم م حدود
بشری

مادر قهرمان

بازنمایی احسااس خشام و نومیدی
(خودآزاری و لطمهزنی بخود)

رابطۀ مادر و پسری

ك تایون و دخترانش
در سوگ اسفندیار

منم م حدود
بشری

مادر و خواهران
قهرمان

بازنمایی احساااس انکار و دریغ (باز
كردن تابوت اساافندیار و شااماتت
شاه)

رابااطااۀ مااادر و
پساااری ،و رابطااۀ
خواهر و برادری

 .5نتیجه
در این مقاله ،سوگواریها در شاهنامه برا ساس شخ صیتها بدو د ستۀ سوگواری زنان و
مردان تق سیم شدها ست و اثبات شد كه سوگواری مردان ن سبتبه سوگواری زنان ،بی شتر
ن متعالی سوگواریها با شخ صیتها در ارتباط ست؛ برای
بازنمایی شده ا ست .ضمن اینکه م م
نمونه ،اگر شاااخصااایت ،قهرمان یا دارای فره ایزدی باشاااد ،احتمال ساااوگواری متعالی او
بی شتر ست ،همچون سوگواری فریدون در سوگ ایرج .همچنین منم عاطفی در سه واكنشم
«خشاام و نفرت»« ،گناه و نومیدی»« ،انکار و دریغ» بخوبی نمایش داده شااده و بیشااترین
ب سامد بازنمایی منم عاطفی در سوگهای شاهنامه بن سبت بازپردازی آنها ،در شخ صیتهای
تورانی نشان داده شدهاست .بنابراین بازنمایی منها با شخصیتپردازی كامالً همسوست و
این مهم ،نشان از هنر داستانپردازی فردوسی در بازگویی سرگذشت قهرمانان دارد .از میان
انواع منم عاطفی ،منم متعالی بیشاااترین بازنمود را در شااااهنامه دارد و اینگونه اسااات كه
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شااهنامه نامیرا شاده و با زمان در پیوندسات و جاری در اعصاار مختلف .هنر فردوسای در
تطابق كامل مراثی شاااهنامه با شااخصاایتهای سااوگوار آنساات همچون فریدون و رسااتم و
سیاوش كه منم متعالی دارند و شخ صیتهای منفی شاهنامه همچون افرا سیاب و لهاک و
فرشیدورد كه منم محدود بشری خود را بنمایش گذاشتهاند .نوع سوگواری رستم در سوگ
سیاوش ،رودابه در سوگ رستم ،فریدون در سوگ ایرج ،نشان از منم متعالی آنان دارد؛ زیرا
شخ صیتهای مذكور ،در سوگ عزیزان شان ،واكنش «خ شم و نفرت» و «گناه و نومیدی» و
«انکار و دریغ» را كه جزو منم محدود ب شری ا ست ،كنترل كرده و بر خوی شتن ت سلط یافته
و واكن شهایی متعالی و برتر ن شان دادهاند كه با پا گذا شتن بر منیت و دعا و مناجات بدرگاه
الهی و توجه بیشتر بعالم ملکوت و گذر از عالم ملک ،بازنمایی شدهاست.
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