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 «صلح»و  «زن» دو مقولۀ در تبیین شاهنامههای دوقطبیِ معطوف به خوانش
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ـ پيش  ، ایرانـ پيشوا رامينوگاه آزاد اسالمي، وا، دانشاستادیار گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد ورامين 

  12/4/1401تاریخ دریافت:  

  10/6/1401تاریخ پذیرش:  

 چکیده

، مورد «صلح»و  «زن» دو مقولة منظرخصوص از فردوسي، به ةشاهنام اخير ةدر چند ده 

اقتضائات گيری متن و اعصار شکل توجّه بهبيغایت متضاد قرار گرفته است. هایي بهخوانش

و دیگری صد و هشتاد درجه  بردمي فمينيستي آثار ةرا به کران شاهنامهنوع ادبي، یکي 

را  شاهنامه راوی تأمالتِ ةبر پایصرفاً  ؛ یکيخواندميستيز زنرا اثری  شاهنامهمخالف آن 

قط در فآن را اثری نهبر پایة شواهد ساختگيْ  دیگریو داند مي در نکوهش جنگاثری 

خوانشِ »گذاری نامشمارد. این جستار با دار کشتار جمعي ميجنگاوری که طرفستایش 

کارها و ها و راهو به دست دادِن تعریف، آشکارکردِن روش بر این نوع نقد متن «دوقطبي

 شانبه علل پدیداریها از وجه بيروني و دروني آن و نيز خوانشگونه به این آن، ةسبِک ویژ

متضاد های دوقطبي اگرچه در بادی امر به نظر رسد که خوانشتيجه ميپردازد و به این نمي

ای های عمدهاند، شباهتاز دل یک وضعيت واحد بيرون آمده رسند، اما بواقعميو نامرتبط 

قادر ه ماهيتاً نها ند. آندیگریا برانگيزانندة یک دیگر و پدیدآورندهتالي فاسد یک با هم دارند،

نوعي تسلسل چنبرة در  صرفاً و ، اندند و نه با متني که مورد نقد قرار دادهاوگو با همبه گفت

های دوقطبيِ معطوف به دهد که خوانش. این جستار نشان ميندچرخميباطل به دور خود 

که کاشف حقيقتي از متن آن جایهبرند و بمي در اصل جنگي نيابتي را پيش شاهنامه

وضعيت  ؛دکننبازنمایي ميای مدرن از ایران معاصر را تجربهوضعيتي خاص و تلویحًا باشند، 

مبتني بر نظرگاه و  شاهنامه بيِهای دوقطای که به تناسب و فراخورِ خوانشو تجربه

پارچه ایران را یکسنت و انکار آن، حقيقت و کارآمدی به ایمان اند: دوقطبي ایگيریجهت

های خوانش. ریخي ایران متحد و عکسِ آن، باور به حقيقت تاغير آن و متحد خواستن و
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ای دوقطبي است که قدمتش از یک سو و برآمده از منش عاطفي و ذهني جامعهدوقطبْي 

 بودنشمتشائل یا است، کرده متشائل را او دیگر، سوی از جدید دوران با مواجهه ةتجرب

در نهایت این و است. جهان و متن را فراهم آورده اش با مواجهه نِ شددوقطبي موجبات

اند، معطوف بوده شاهنامههای دوقطبي بيش از هر متني به که چرا خوانشاین جستار با بيان

ای از ماهيت فرهنگي و اند، درک معنای تازهاجماع داشته شاهنامهو بر سر چه معنایي از 

 دهد.به دست ميدر فرهنگ ایران  همتای این اثرگاه بيجای

 .قطبي، زن، صلحخوانش دو :واژگان کلیدی
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 مقدمه

انِش معاصر در خو ایپدیده فهم و تحليل و تعریفِ کوشش برای نخستين این جستار

است، « های دوقطبيخوانش»گذاری آن به زمان نامترین متون فرهنگي ایران و هماصلي

گرچه های اصولي نقد و تحليل متن قرابتي ندارند؛ و او روش کردهاکه با روی هایيخوانش

دهند، اما بواقع در پي واکاوی و فهم متن نيستند. ظاهر قرائتي از متن به دست ميبه

اند و جدال ميانشان صرفًا معاصر برآمده خاص ایران توضعي های دوقطبي ازخوانش

های معطوف به چون این پدیده در خوانش. های دروني جامعه استسازی بحرانبيروني

امه که شاهنو مقوله در بنابراین، برای بازشناسي آن، به د تری یافته،نمود واضح شاهنامه
ث باید اما پيش از آغاز بحاشاره شده است.  اندهای دوقطبي قرار گرفتهخوانشتر مشمول بيش

های دوقطبي قرار که مشمولِ خوانش شاهنامه هایموضوعات و مضموندید چرا از ميانِ 

 که است پاسخ ساده این است. پرداخته «صلح»و  «زن» جستار حاضر صرفاً به اند، گرفته

 مناسب سخنشان ةمایتر این دو مقوله را برای بيانِ جانبيش شاهنامهدوقطبي  هایخوانش

های نشرا خواباید بپرسيم چ ،اما اگر بخواهيم از حد این پاسخ ساده فراتر رویماند، دیده

 ؟گزینندميبر هشاهنامتر زن و صلح را برای مجادله بر سرِ دوقطبي بيش

اهر ظ متن بيروني ةدر الی یکنوع ادبي حماسه، هيچمقتضيات زن و صلح، بنا به  

اسي، ن اثری حم، به عنواشاهنامهو در سطح روایتِ حماسي محوریت ندارند. جهانِ  شوندنمي

ا هتننانه زجهان مادرانه ـ  وپدرانه ـ مردانه است  يعينيِ متن، جهان ساخت و الیةرویاز حيث 

متنِ  ي ودرون الیة ي،حماس آثار ةبطنِ آن در جریان است. جهان زنانه ـ مادران ساخت ودر ژرف

شدِن ه. ربودفردوسي ةشاهنامهومر باشد و خواه در  ةایلياد و ادیسپنهان اثر است، خواه در 

 ةعواق هاست. اما پس ازها و تروایيهای خونين ميان آخائيهلن به دست پاریس، آغازگر جنگ

 ةنشود و هلن/زن از صحن و هکتور و آشيل و ... گشوده ميآگاممنو نبرد برای ميدان نخست،

هم  هشاهنامبه  منحصرسازوکارِ بيرونيِ ژانر حماسه است و  وضعيت این رود.بيرون مي نبرد

مندی زن تفاوت بسيار است. لحاظ ميزان حضور و نقشبه ایليادو  شاهنامه، گرچه ميان نيست

تر و مراتب جدیحضورِ به ایلياددر قياس با شاهنامه، ر همين سقف ژانر حماسه، در در زی

 گویدمي طور که ژاک دریداهمانغيبت ـ  هرروی،به .گيرتری برای زنان رقم خورده استچشم

 ای مهممتِن پنهانِ اثر است و محمولِ معن حضوری که درواقعمالزم نوعي حضور است، ـ 

 آن.  روایت در سطح کالنِ 

نبرد هم  ،زندميبا طبيعت را رقم  مقابلههای بشر در چالشهم  اثر حماسيْ ،از سوی دیگر

بخشيدن به ماندگاریِ یک قوم در یک تداوم کند که بنا به ضرورتِمهاجم را روایت ميبا اقوام 
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های منتج از ِاعمالِ قدرت کشمکشناپذیر بوده است، و هم محدودة جغرافيایي خاص اجتناب

استبداد و خودکامگي و عواقب آن را به  ، یعنيقوميدرون نامشروعِ هایطلبيفراقانوني و قدرت

 احت است. حماسي اثر هر بيروني ةو جرنِگ شمشيرها صدای غالب الی کشد. جنگتصویر مي

دهد و از نبرِد نيروهای ، جدال در ساحت درون فرد روی مياگر حماسه عرفاني هم باشد

مگر ممکن  رسد. اماغایت ميبا کشتن نفس امّاره به گيرد که روایتي شکل ميمتعارضِ درونْ 

در سایه نایستاده باشد  صلح اشنيِرود وبيروني  هایهدر الی و باشدجنگ  گرمتني روایتاست 

 ؟ سخن نرود آشتي استقرارِقواعِد از موازین و و 

متون  ها، یعني ازتأخرین آنها تا مترین روایتکهن ، ازروایتي ردر هاز سوی دیگر، 

گنجند، جنگ های ادبي امروزی که در اشکال مختلف رمان و داستان ميتا روایت حماسي

 از دها،نبر شرایط ناپایدارکنندة روایت است. در متون حماسي اوليه نيز که پهنة عظيمي از

نگ زهم جبا را در کانون روایتش نشانده،های پيش از تاریخ آدمي با طبيعت تا جنگ جدال

 در ارد.مش دو منحني روایت رو به سوی شرایطِ صلح و برقراری آرا عامل ناپایدارکننده است

 خردیبي خواه ناگزیری، روی از ةخواه جنگ راهِ آخر باشد و گزینروایت حماسي، 

عبارت رود. بهپيش مي آشتي و آرامش و پایان ةسوی نقطبه هرروی روایتروایان، بهفرمان

 راثهر  ساختدر ژرفکننده، صلح و قواعد صلح در غيابي معنادار و سنگين و تعييندیگر، 

وایت متنِ پنهان هر ر عنوان دو موضوعي کهزن و صلح به سببهمين. و بهاست حماسي نهفته

و ه تصور شد ضعف ةچون نقطهای دوقطبي هماند، از سوی خوانششاهنامهحماسي ازجمله 

ل و تحلي ای فرض شده است که در اصل ماهيتاً ربطي بهدر مجادلهمجالي فراخ برای جوالن 

 . ندارد شاهنامه واکاوی و شناخت

 های دوقطبیخوانش

 هایخوانش کليِ شاکلة ترسيمِ در دیکنز، چارلز ة، نوشتداستان دو شهرسطور آغاز رمان 

بهترین »کنم: نظری عباراتي از آن نقل مي از طرح بحث پيش که گویاست چنان دوقطبي

د. باوری بوبي روزگار و بدترین ایام بود. دوران عقل و زمان جهل بود. روزگار اعتقاد و عصر

 ی گستردهچيز در پيش روموسم نور و ایام ظلمت بود. بهار اميد بود و زمستان نااميدی. همه

شتافتيم و همه در جهت عکس ره بود و چيزی در پيش روی نبود، همه به سوی بهشت مي

، ره چنان به عصر حاضر شبيه بود که بعضي مقامات جنجالي آنالغرض، آن دو-پردیم سمي

ا بت، فقط ياساکه مردم باید این وضع را، خوب یا بد، در سلسلة مراتب قاصرار داشتند در این

  (.۲9:1395)« درجة عالي بپذیرند
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رار داد و ق را موضوعي یا متن هر توانمي دیکنز، توصيف در «اعصار» ةبه جای کلم

 ل عمليهای دوقطبي در شکرا هم وضعيت خاص ایران معاصر گرفت. خوانش« روزگار کنوني»

لبته او  ،تنها در یک مها و بهترینبدترین وردنآاند که دیکنز توصيف کرده است: جمعهمين

یا  ا تأیيدراندن از چيزی صرفًا بکند، سخنچنان که او در سطر آخر توصيفش اشاره ميهم

 آميز.کذیب مبالغهت

 مهشاهنا جا که خوانش دوقطبي در کليّت خود و نيز به عنوان خوانشي معطوف بهاز آن

 ته استد، شایسشوگيری و اندیشيدن به آن ارائه ميها پيجا و در پيِ سالبار در اینيننخست

ه ت دادسدآن به بيروني و دروني  جامع از وجوه تصویریبرای این نوشتار،  مجازدر حد  که

کارهای ها و راهشناسي آن. ب( تمهيدها، استراتژیشود: الف( ترسيم وجوه بيروني و سبک

 انواع (د. است مترتب اشگيریشکل بر که نتایجي و کارکرد ة. ج( از جنبآن گيریشکل

. ح( علل و عوامل هاعاطفي آن ـ فکری ریشة و گاهخاست لحاظ به دوقطبي هایخوانش

 گيری آن. شکل

 های دوقطبیشناسی خوانشالف( ترسیم وجوه بیرونی و سبک

 تکذیبِ  أیيد یاتآميز در خوانش دوقطبي از منظر بيروني، به تفاسيِر مبالغهدر این جستار  

 به یا تاس موجود پيش از یا مخالفش ةکه قریناطالق شده است  ای در متن متن یا مقوله

 ة مرغخوانش مثل رابط قطبِ  دو ةيرد. رابطگمي شکل هم متضادش قطب یکي پيدایيِ محض

یک قطب  هموارههرحال  به اما نيست، محرز دیگری به یکي بودنِمسبوق که است مرغ تخم و

ی هاهای دوقطبي درصدِد اثباِت عکِس گزارهموجدِ آن قطب دیگر بوده است. خوانش

ا این ن است که یناچ متن، از خوانش دو این ميان معنایي ةدیگرند و نافي هم. رابطیک

ند توانميها نآوگویي ميان تواند معتبر باشد یا آن. مثل بودن و نبودن. بنابراین هيچ گفتمي

 . است دیگر طرف نفي ةجریان یابد. پذیرش یک طرف به منزل

، «همه»، «کامالً»، «مطلقاً» الْ افع نِ پيدا و پنها دهایهای دوقطبي قيخوانش هایگزاره در

است. اثبات همه یا هيچ/ صفر یا صِد چيزی یا انکارِ  قبيلو از این « هيچ»، «کليبه»، «سراسر»

مرتبه با پایه و همهم شاهنامهزنان در »آن موردِ اهتماِم کوشنده/محققِ این عرصه است: 

و منفي  هایدار نقشدر آن فقط عهدهکتاب مردان است و زنان  شاهنامه»، «اندمردان

زن در »، «پذیردنميبدون نقش و تأثير و حضور زن پایان  شاهنامهي از هيچ داستان»، «انددون

های حافظ هویت و ارزش شاهنامهزن در « »دارای قدر و منزلتي برابر با مردان نيست شاهنامه

و بازند و یا به خوی ار و نيرنگمکّ  شاهنامهتر زنان بيش»، «واالی قومي و نژادی خویش است

این است که  شاهنامهزن در  ةترین شاخص و جلوبزرگ»، «چارندناخوش دیگر دخيم زشت و 
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دربارة صلح «. رای و وفادار سخن رفته استاز آن به عنوان موجودی خردمند، هنرمند، صاحب

طلبي قومي کتاب جنگ است و برتری شاهنامه»نقل کرد قبيل هایي از این توان نمونههم مي

هایي از این طيفي از عبارت و« ست و پرهيز از جنگا صلح ةسراسر توصي شاهنامه»، «و نژادی

 اند.هایي واقعي یا برساخته از متندست که مجهز به نمونه

ي اثر های معنایها بر ادبيّت کالم و کشف پيچيدگيشناختي این خوانشلحاظ سبکبه

تدالل اسستستحليلي نبودن، فاقد استدالل یا مند نبودن، . ادبي نبودن، روشنداستوار نيست

تصات گرابودن از مخوامبودن و پوپوليستي/عکعندی صادر کردن، ایدئولوژیاحکام منبودن، 

 تن وکافي مژانر، ابزارهای موش و توجه بهاستناد و استدالل که به جای توسل به  ؛ستهاآن

 ف مثبتعواط وجبِ انگيختارِدر خالف جهتِ تحليلْ صرفًا مکردی با روی ،های مختلف اثرالیه

ر موِج رشدن بشود، خواه با جنباندن رگ احساسات ملي، خواه با سوادر خوانندگان مي و منفي

جا یننگ اجا و سنت و فرهخشم و ناخشنودیِ خواننده از شرایطي که وی آن را ناشي از این

 تر پرداخته خواهد شد. وضوع بيشمگيری به این داند. در بخش علل و عوامل شکلمي

 هاگفرسن ی دوقطبي از زبان معمول نقد ادبي و تفسير و تحليل متنهازبان خوانش

 ست.های سياسي در سطوح بسيار پایين نزدیک ای جناحهافاصله دارد و به زبان دعوا

، کندیکارهایی که اتخاذ متهمیدات و راه منظرهای دوقطبِی متن از ب( خوانش

محوری تکيه دارد و جهت آن  ایدةبر یک  خودکار غير علمي است که عمدتًا مبتني بر پنج راه

کارها به اختصار عبارتند راهاین کند. ایدئولوژِی کوشنده/محقق تعيين مي هممحوری را ایدة 

 در رایج ةها شيوای که گویي این نمونهبه گونه و نامتجانس، . تعميم دادنِ موارد پراکنده1از: 

ای از عبارتي، مطلبي، گزاره کشيدنبيرون . ۲ای خاص از گذشته است. دوره در یا متن نگرش

و نشاندنش  ردمفهومي که آن عبارت در بافتاِر اصليِ کالم دا نِمنتزع ساخت به قصد بافتار کالم

معنا و جعل مطلب؛  ةکند، یعني همان مصادردر بافت جدیدی که معنای اصلي را قلب مي

 یعني ،۲نيّت ة. مغالط3شود. مي اميدهن 1«نقل بيرون از بافتار»رایج  اصطالحدر چيزی که 

که در غياِب تعریفي مبنایي از ادبيات و  توجه به تمایزِ ادبيات در سبک و کارکرد با  اِشکالي

چه این نوع از نقِد آثاِر ادبي، فارغ از آن ةبه این معنا که شالود ،دهددیگر انواعِ نوشتار رخ مي

مطالبه  بياز آثار ادچيزهایي نشِ انتقادی گيرد و به نامِ خواادبيات هست و نيست شکل مي

دور است و در نتيجه ادبيات و اهداف و کارکردها و اقتضائاتِ آن به جوهرةکلي از شود که بهمي

بخواهانه است، یعني ربط شود که دلنسبت داده مي هنيّات و مقاصدی به شاعر و نویسند

 
1 . Out of context. 
۲ . Intentional fallacy. 



  79 «صلح»و  «زن» دو مقولة در تبیین شاهنامههای دوقطبیِ معطوف به خوانش

 

 

های گيرد، ندارد. در خوانشآن قرار ميواقعي و عيني با متن و اقتضائات ژانری که متن ذیل 

 بهشود که زمينه و بستر تاریخي تکوین متون به دست فراموشي سپرده مي تنهادوقطبي نه

 گویي که رسدکه به نظر مي ایگونه؛ بهشودکلي از تعاریف مبنایي ادبيات غفلت مي

کارکرد و ماهيت و  چون بافت تاریخي اثرهم از وجود مقوالتي  خوانشنوع کوشندگان این 

که کذب بلمحمول اند و نه آثار ادبي نه محمولِ صدق»دانند که ميو ن رندخببي متن ادبي

و  (93: 1379، )فرای« اندکه تخييليند و نه توصيفي، بلااند، نه نوشتاری استدالليمفروض

یيِ واقعيت چه هست بازنما)سنخي( است و آن اندیشه و روایت و شخصيت در آثار ادبي نوعي

منفي هم ة ی اثر ادبي با واقعيت مستقيم نيست، رابطاست و نه واقعي. به عبارت دیگر رابطه

گوید و ساختار خاصش چيزی مينابر از سوی دیگر اثر ادبي ب)همان(. که بالقوه است نيست، بل

گوید و ميدر سطح بيروني کالم چه که کند و هميشه ميان آناز آن چيِز دیگری را مراد مي

کند تمایزی وجود دارد. اراده ميسازد و در برآیند نهایي و کليت خود مي معنایي که آن

چيزی »درحالي که نوشتارِ استداللي یا توصيفي چنين نيست. در نوشتارِ استداللي و توصيفي 

ترین حالت شود. و در بهيشود بسيار نزدیک است به چيزی که از آن گفته اراده مکه گفته مي

های شيوه کاربست .4. (81: 1379 )فرای، «شوندآل گفته و معني یکي ميیا در حالت ایده

 سياسي، تمهيد دیگری است که در این نوع خوانش ـ در فقداِن روشهای معمول در نزاع

ـ سخت رواج دارد. در این نوع  متنمعاني  تحليلتحقيق در متون ادبي و ابزارهای سنجش و 

ای و ای، نکتهگفتهدارند  سعي متخاصم طرفين سياست، تنش پر ةچون صحنخوانش هم

 تافع خودشان باشد، ن به تفسير قابل که بربایند مقابل طرف از ضعف ةنقط ةای را به مثابکرده

 فکر. کنند تروزین را گفتارشان صدق و تلقي صحت ةمطلوب کفبهبا سوءاستفاده و مصادره

، این است که اندآن بنا شده بر کارهاراه طبعاً  که خوانش، نوع این مسلّم فرضپيش و محوری

شناسي و کوششِ محقق و تسلط او بر زمينه و بافت و ژانر اثر کشف معاني متن حاصل روش

چيستيِ حقيقت را معيّن  پيشاپيش« محقق/منتقد»که ارادة معطوف به ایدئولوژیِ نيست، بل

ها کارهایي که مورد اشاره قرار گرفت نمونها راهفقط باید ب «محقق/منتقد»کرده است و اکنون 

 «محقق/منتقد» عبارت دیگر، در خوانش دوقطبي،بهو مصادیق مورد نيازش را از متن برکشد. 

ماند اثباتِ این حقيقِت است؛ فقط مي گرفته متن حقيقت ةاش را دربارتصميم اپيشپيش

شاهد از  تنبرساخیافتن یا يست جز عمليات تحقيق و تحليل چيزی نازپيش معلوم. بنابراین 

فقط از متِن دوقطبْي شاهِد مثاِل موافق  هایخوانش در: شاهدسازی .5. متن ةترین الیبيروني

که هرچيز که بتواند به قالب شاهدی موافق درآید، از شود، بلمورد بحث جُسته یا ساخته نمي

گاه از این حد نيز پا فراتر نهاده  . وتواند به کار گرفته شودهرجای نامتصور و نامرتبطي مي
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از منبعي موجود )که یا در شود و شود و کار اثبات مدعا به شواهد تخيلي محول ميمي

، یا از منبع و مرجعي ناموجود ای ناموجودگفته های دیگر است(رس نيست یا به زباندست

)نک. صفحات رود. مي عنوان سند و مدرِک اثبات چيزی به کارشواهدی سراسر تخيلي نقل و به

از سوی یک طرف خوانش دوقطبي و سوءاستفاده از این تحریف و  شاهنامه چه دربارة تحریف بيتي ازبعد، آن

 جویي برای سوی دیگر این خوانش ذکر شده است(.فرصت
وضوع مبيان  های برآمده از خوانش دوقطبي، و نيز زباني که برایکارها و ویژگياین راه

کردی با رویکه بلکند، نميرو معناهای متن روبه ، ما را با خوانشي تفسيرگرِشوداتخاذ مي

های لشاهد مثاخشابي پر از بار با نارنجک کالم و که این سازدمواجه ميچریکي و انتحاری 

 سان کند.نگرش متضادش را با خاک یک به صحنه آمده تامعتبر و نامعتبر 

های دوقطبی مترتب است، ی این خوانشگیرج( کارکرد و نتایجی که بر شکل

شواهدی شکار در کار شده انگارانه و کوششي اغراقبا فرضي سادهکه ها این خوانش چیست؟

ماهيتًا برای تحليل و بازشناسِي متني واجِد  اثرند، ةپيچيد واقعيتِ  1کردنِ کليشه از متن و

نوعي جنگ نيابتي را که اند بلهسامان نيافتفرد گاهي منحصربهمعنای تاریخِي مستمر و جای

 .برندپيش مي
 ایمجادلهاز حيث ظاهر به شکل  گرچه نزاعشان شاهنامههای دوقطبيِ معطوف به خوانش

و  هاتاب چالشباز اصلدر  شود، امانمود یافته و عرضه مي بر سر معنا و فهم یک متن

های لهبه نيابت از مجاد که اندهای اجتماعي، فرهنگي و سياسي متعارضهای گروهمکشکش

. ندگيريصورت مهای اجتماعي و سياسي بر سر برخي مسائل جدی جامعه آشکار و علنِي گروه

 فقِ توا وردم و خاص معنایي ةجازی که دربردارندجاز است، مَمَ در این جنگ نيابتي شاهنامه

 مجازی معنای همين هم خوانش طرفينِ تفاهمِ و اتفاق ةاست و تنها نقط متعارضِ طرفينِ

 پردازم. ن مياهای بعدی بداست که در بخش شاهنامه

 و عاطفی آن فکری ةگاه و ریشهای دوقطبی بنا بر خاستد( انواع خوانش

صلح، به دو دسته قابل  و زن ةیژه در مقولوو به ،طور کليبه شاهنامههای دوقطبِي خوانش

ل و واقعيِ آن، اشکال غير اصيل و تقليدی و هر دو دسته هم در کنارِ انواعِ اصي ، اندتقسيم

فِي عاط و فکری ریشة و گاهخاست. گسترندمي مختلف سطوح در را بحث ةدارند که دامن

ميان یقين و ایمان از  ة اخيرنزدیک به یک سد که از است تضادی خوانش، نوع این اولِ ةدست

 شکل گرفته و «ربيتجدد غ»و « سنت»سو و نفي و انکار از سوی دیگر، حول محور یک

 
1  .Stereotype. 
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 تنها بهنه ،در جریان است. ایمان به اصالتِ سنت و فرهنگ ایراني و کارایي سنت چنانهم

فکری و فرهنگي  «سنت»که انکاِر این نفي وسو و دیروز، که به امروز و فردا از یک مسائلِ

ذیرفتني از ها باشد و تفسيری پگوی نيازها و پرسشو پاسخ کارسازتواند در جهان امروز مي

 ةعاطفِي طرفيِن دست ااز سوی دیگر، مبنای فکری و حت .هدهای زندگي امروز به دست دجبغرن

 را پدید آورده است. شاهنامهدوقطبِي  هایخوانشِ اول

های ها و نگرشگرایش يدایش، بر اثر پتجدد غربي های عينيِ تضادِ سنت وجنبه در کنار

 دو این تضاد ي،سياس فلسفة و حقوقي شناسي،جامعه ي،فلسف متون ةبارآمده از ترجم جدیدِ

ذشته خط گهای نو که بر ایدئولوژی. است شده ترپيچيده و حادتر تر،علني دم هر ساحت

کنند، از آغاز عصر چيز اعالم ميبودنِ گذشته و سنت را در همهکشند و منسوخبطالن مي

عي را آگاهي جم همه شاید ساختار. ایناندتجدد تدریجًا به محتوای آگاهي جمعي نفوذ کرده

بعاً این است و ط شدهبدل یکي از مضامين آن دست کم به دگرگون نکرده باشد، اما کامالً 

 ،بيفرهنگ غران یعني گاهشاز نّص و حقيقت خود در خاسترکنده ب ،های نومفاهيم و اندیشه

ذشته چه از گسنت و هرآن برای نقد یا ردِّ ندارواج یافته و معياری شده سرزمين در این

 آید.مي

های فها، مؤلمعنوانِ ما، هویت چه بهکنون بسياری از آنااز آغاز عصر موسوم به تجدد تا 

رفته رار گهای رادیکال مورد انکار قفرهنگي و سياسي ما شناخته شده بود، از سوی خوانش

ان در ایرو قدرت سياسي معه ای از فرد و جااست. منابع جدید فکری و فلسفي، درک تازه

وند رد و شکل داد و سرانجام نياز به مهار قدرت را به صورت انقالب مشروطه عينيت بخشي

مطرح شد. اما تسهيم يم آن و تسهدهنده در مناسبات قدرت گاه رایشرکت فرد در جای

 که ينبخصوص مت ؛ها نيز به چالش کشيده شدقدرت به سياست محدود نماند، و قدرت متن

 ایرانِ سنت و خودِ مجازی، تداعي اشتاریخي و فرهنگي داشتن و اهميِت مستمرسبب ریشههب

 .شاهنامه است: تاریخي

 مواضع در و امر ظاهر در دوقطبي هایخوانش طرفينِ قدر هر که است این مهم ةنکت 

 سنت مجازیِ برابرنهادِ ةکه دربار برداشتي و فهم در باشند ستيزه و تضاد در هم با شانبيروني

 ازاهایِ مابه از مشترکي فهم ة. و بر پایاندتاّم و تمامدارند، با هم در توافق  و فرهنگ ایراني

و در  هم نافي توانندمي سبب همين به اساساً  و اندگرفته شکل چالش موردِ  بنيادینِ مفاهيمِ 

مبنای فهِم اید ب هم وگوگفت ةدر شرایط نفي و فقدانِ زمين اباشند. چون حتتقابل با هم 

مشترکي وجود داشته باشد تا نفي از سوی طرفينِ خوانشِ دوقطبي معنا داشته باشد. طرفين 

دانند و به همين سبب در سنت فرهنگي ایران مي مجاز ازرا  شاهنامه طور ضمني،متعارض، به
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هند یا از آن دافراطي قرار مي خوانشمورد  آن ازایِ مجازیِعنوان مابهرا به شاهنامهنقد سنت، 

ت، آن به چالش کشيدنِ سنّبرای کنند. یکي از طرفينِ این خوانشِ دوقطبي محابا دفاع ميبي

هایي که در انستنِ فهمِ مبتني بر سنت در عصر حاضر و شيوهمند ندفقط از حيثِ فایدههم نه

را محصوِل  خواهشدلرو که امروزِ نااز این کهنهد، بلحل مسائل و انجام امور پيش پا مي

و طرف دیگر  دهدرا مورد خوانشي از جنس دوقطبي قرار مي شاهنامهشمارد، همين سنت مي

 اول ةدست کند. بنابراینقد علم مي شاهنامهبرای دفاع از سّنت فرهنگي ایران/نيز در مقابلْ 

شکل داده است. و  تجدد غربي را جنگ نيابتي سنت و شاهنامه به معطوف دوقطبيِ خوانش

در  معناکشِف برای  کوشش دوسوی مجادله چيزی که مغفول است، هر در که دارد أکيدت جای

است و چيزی که مورد اهتمام هر دوطرف خوانش دوقطبي است،  شاهنامه های مختلفالیه

فهم که که طرفين در اینزدن در جهتي خالف بازشناسي و تحليل متن است. یعني با آنگام

در ادوار  شاهنامهچه اند، اما برای فهم آنفرهنگ ایران است متفق ازای مجازیمابه شاهنامه

تالش طرفين صرفًا مصروف این  دارند.مختلف تاریخ ایران بر ما عرضه کرده است، گامي برنمي

از ظّن پس  برکشند؛ را خویش ةیافتازپيشجُسته و ازپيشحقيقتِ ایدئولوژیکِ است که 

چه را آن گونه خوانش اینمندانه به هر دو طرفِتشوند و متن سخاوخویش یار متن مي

 دهد. خواهند ميمي

یا  ینترنتياوجوی های فراواني که در هر جستکه بخواهد از نمونهاین جستار بيش از آن

ین کردنِ انباشت اای بياورد، متکي است به زندهاست، نمونه یابيای قابل دستخانهکتاب

 هاویژگي بندی و شناختبازشناسي و دسته بحث مبنای چون. انشخوانندگ ةها در حافظنمونه

اتِ ر جزئينه بحث د و استاز وجه بيروني و درونِي آن های دوقطبي و کارکرد و علل خوانش

ن رو، از ای .وسها به یکي از این دو دادِن تعلق افراد و نوشتهها و نه نشانهای این خوانشگزاره

 یا داشتنتعلق راهةبي به بحث کهاین جایبه تا است شده ودداریخ ة نمونهعمد، از ارائبه

يده کش نامهشاه نوع خوانشِ دو اینیکي از به  نوشته اثر فالن محقق و منتقدفالن  نداشتنِ

ون بنگریم. افز هنامهشا دوقطبي هایخوانش ةبه خودِ مقول، جنجالشود، در فضایي عایق و بي

 گاه برجسته ویعبارات و ابياتي از دلِ متون، جا يرون کشيدنبهایي که با براین تمام نوشته

ياسي س ةرصعآغاز حضور زن در  ،کنند، یا بر عکساثبات مي شاهنامه در مقام سياسي زنان را

دانند، بي ميدوران کنوني و عصر حاضر، آن هم برگرفته از فرهنگ غر منحصر بهو اجتماعي را 

 اده نشوند، اشتباهي در تشخيصدبه متن معيّني ارجاع اند که اگر تر از آنشدهشناخته

 هایش رخ دهد.مصادیق و نمونه
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های همونندخت، گردآفرید و گردیه و سيندخت و رودابه ... ازجمله آذرميدخت و پوران 

ار صي در اع، یعنشاهنامهکوشد مقام و موقع برتر زنان در ای است که ميدستهمورد استناد 

عبارات  وهم ابيات  دیگری های دستهو نمونه دکن اثبات از اسالم راگذشته، بخصوص پيش 

ها بهة این جنی که جویندبرای منتقد این اثر است. الیالبه از زن ةمنفي دربار امينواجد مض

چه در یک بيت مهم نيست آن تهآرایي کند، الباست تا دربرابر ایدة مقابلش صف شاهنامهدر 

 راوی ظرگاهن و دارد موضعي چه آن برابر در کالن روایت و است سيک چه ةآمده گفته و اندیش

 بتواند اگر توراني افراسياب گفتة حتا دوقطبي هایخوانش این وانفسای در. چيست دربارة آن

اصطالح محقق کاری ندارد که این فرض شود، فردِ به شاهنامه بودنِزن ضدِ  بر شاهدی

ا ر شاهنامههای جنگة رر به ایران بخش عمدمک ةلاش با حمرخ حماسيشخصيت در نيم

 دالنه است و درهمنسبت به او منفي و غير شاهنامهدیدِ روایت کالِن شکل داده است و زاویه

ای کسي بر ،یگردزا. به بيان ابرهای باران ةزا و بَرندسالياش دیوی است خشکرخ اساطيرینيم

مدرک  نوان شاهد وو به ع افتار متن بيرون کشدباز  ستيزابياتي حاوی نگاهي زنخواهد که مي

هرمان وضع قاش بگنجاند، فرقي ندارد که آن دیدگاه موضع ضدقهرمان اثر است یا مدر نوشته

ا فت چرگیک خوانش دوقطبي در حال خواندن این نوشته باشد، خواهد  کوشندةاگر  ا. حتآن

او  .است تيمصداقي از نژادپرسم هاین  ، پسدار باشدافراسياب ترک باید نقش دیو را عهده

رک تبا  امهشاهنو ترک در  تورانيميان که افراسياب توراني است و به ایندیگر کاری ندارد 

لحاظ و در بيان امروزی به شاهنامهفقط اشتراکي لفظي وجود دارد و ترک در امروزی 

که معناست بي «محقق» خاص از برای این نوعترتيب همينیکي نيستند. به شناختيقوم

ادی نيست نژ اصالً  شاهنامه در توران و ایران جنگ و است ایران شاهان ةافراسياب عموزاد

 توجهيبو  شودبرکنده ميشاهنامه که جنگ عموزادگان است. پس سخن افراسياب از متنِ بل

سوء  وردممتن  به پس و پيشِ متن و بافتاِر کالم به عنوان شاهدی بر مدعای ضد زن بودنِ

 گيرد. ستفاده قرار ميا

دانسته یا نادانسته به است،  ستيززن کسي که در پي شکار کردنِ عبارات و ابيات 

توجهي دهندة این متن است، بيمناسبات حاکم بر اعصار مردساالری کهن، که زمينة شکل

ي خوانش دوقطب« محققِ»دهد تا صرفاً برای اثبات مدعایش شواهدی از متن برچيند. نشان مي

داند که باید آثار اعصار کهن را از اندیشد و نميشده ميفقط به حصول نتيجة ازپيش تعيين

زماني و نيز تطبيقي بررسي کرد. یعني آثار پدیدآمده در حيث مقوالت مختلف به شکل هم

سایه در همان بازة زماني، یک بازة زماني را باید با آثارِ متعلق به همان جامعه یا جوامع هم

د مقایسه و بررسي تطبيقي قرار داد و دریافت که اظهارات منفي دربارة زنان در متون مور
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گاه به بررسي موارد جزئي و زمان دیگر ملل چه پيشينه و چه شدت و ضعفي دارد و آنهم

 ها پرداخت.تحليل داده

د موجو کافي ةبه انداز  له برای هر دو قطب، شاهد و مدرکأکردی به مسبا چنين روی 

سو ز یکا ،شودمي حاصل شاهنامهدر  دربارة زنان هاخوانشگذر این چه از رهآن و است

گرایي یا گاهي فرودست. در مورد صلحاز سویي دیگر جایو برای آنان است واال  هيگاجای

 توان دید.گيری متقابل را ميهم عيناً همين نتيجه شاهنامهستایي در جنگ

« نّيتي خوب»ای ندارد که برمبنای به اصطالح رف واهمهها، یک طگونه خوانشدر این

م نش همتن را مخدوش و معنای بيت را در جهت منویات خود تحریف کند و طرف دیگرِ خوا

مونه، در . برای نبنا نهد شاهنامهپایه و ناموجود در متقاباًل ابائي ندارد که سخنش را بر بيتي بي

کند و دبي طرح ميااقتراحي « یا مرگ یا وطن»ای حول محور خورشيدی مجله 13۲3سال 

خواهد در آن اقتراح شرکت دهد و از شاعران و بخصوص جوانان ميمسابقة شعر ترتيب مي

دار امنکه فردوسي »شمارد مي« بيدارکردن حس ملي ایرانيان»کنند. مقصود از اقتراح را نيز 

 يد تنهایا داده است. مالحظه بفرماق اول رکار بزرگ ادبي خود )شاهنامه( سرمشوسيلة شاهبه

کند. نظير آن در قدر در شما هيجان و شور و شوق ایجاد ميشنيدن این چند شعر زیر چه

 فراوان است: شاهنامه

 یا مرگ یا وطن
ـــس ـــت و ب ـــان اس ـــزد ایراني ـــر ن  هن

 شــــناس    دالننــــد و یزدانهمــــه یک

ـــران نباشـــد تـــن مـــن مبـــاد          چـــو ای

ــه سر ــه بههم ــن ب ــر ت ــيم  س ــتن ده  کش

ــام ــه ن  چنــين گفــت موبــد کــه مــردن ب

ـــار ـــد همـــي روزگ ـــر کشـــت خواه  اگ
 

 ندارنـــد شـــير ژیـــان را بـــه کـــس 

 بـــه گيتـــي ندارنـــد در دل هـــراس

ــاد ــن مب ــک ت ــده ی ــر زن ــوم و ب ــرین ب  ب

 از آن بــه کــه کشــور بــه دشــمن دهــيم

ـــر او شـــادکام  بـــه از زنـــده دشـــمن ب

 چــــه نيکــــوتر از مــــرگ در کــــارزار
ــده)آ ــمارة ین ــوم ، ص  ، دورة4، ش  (184س

 

 مهشاهناز انيان در ابياتي که مجله برای اقتراح ادبي، به منظور بيدارساختن روح ملي ایرا

های مختلف متن با ارادة شده از بخشنظر از این اشکال که ابيات نقلبرگزیده بود، صرف 

 و علناً  مالًمعطوف به القای برداشتي خاص برکنده و کنار هم نهاده شده بوده، یک بيت آن ع

که خوانش مينوی، پيش از این بزرگ، محمدتقي بهار و مجتبا است. دو محقق شاهنامهتحریف 

کرد ه باز ميجویانه از راه برسد، به تحریف این بيت که به سرعت به آثار دیگر رامقابلْ فرصت

مينوی،  و مجتبا 164، ص «شاهنامه در هاتصحيف و دخيل شعرهای»بهار،  )نک. محمدتقيکنند انتقاد مي

 (.165، ص «فردوسي بر گردن ما حق بزرگ دارد»
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 این است:« رستم و سهراب»اصل بيت، از داستان 
 چــو ایــران مباشــد تــن مــن مبــاد

    

ــــاد  ــــاک ی ــــد پ ــــين دارم از موب  چن

 

های انشاز طرفين خو سبب کمبود دوزِ ناسيوناليستيِ مورد نيازِ یکيه مصرع دوم آن، بهک

های دیگر تحریف شده است. طرف« برین بوم و بر زنده یک تن مباد»دوقطبي، به شکل 

ه این ی بمينو مطلب و نقد محمدتقي بهار و مجتبا خوانش دوقطبي هم با نادیده گرفتن اصل

طلبي در تحریف آشکار، همين مصرع ساختگي را از آن روزگار تا به اکنون مصداق جنگ

 شمارند. مي شاهنامه

ی گرایي تا برابرمند جهان امروز، از صلحاز تمام موازیِن ارزش هنامهشابرخورداریِ اثبات 

این  و ماست متضاِد دورانفکری آن، دو گرایش  زنان و مردان و اقوام و غيره، و نگرش خالف

صي گيری عام و خاچون دو روی یک سکه در هر موضعدو گرایش زنده، حّي و حاضر، هم

 د. ندهخود را نشان مي چيستي و چونيِ فرهنگ ایران ةدربار

العلِل تخود ناشي از علل و عوامل متعدد است و شاید عل شدگيْ شک نيست که دوقطبي

هيچيم ما در برابر فرهنگ و فکر و »و نگرشِ « هرچه نيک در جهان را ما مادریم»نگرشِ 

 نيدورا با مواجهه از ما که باشد ایتکانه همان ةعارض« اندیشه و دستاوردهای بزرگ غرب

. ایمجای خود را پيدا نکردهایم،  ولي هنوز از جای خود برکنده شده آن در که شدیم متحمل

ایم: نه در مرکز فرهنگي خود قرار داریم و نه در بيرون آن. الجرم به دو قطب تقسيم شده پس

 به رسميت شناخته که ازسوی جهانتمنا و استسقای این در وليخودی،  ةیکي در محيط دایر

معيارها و  اقرار به لسان کند و شهادت دهد که 1«آیين قرن دیوانهتختِ این کجپای»م و شوی

و قطب دیگر در  جای داشته است؛ بطنِ فرهنگ و سنت ایراني امروز غربي، ازپيش در موازینِ

شدن در مرکزِ عنوان منشأ وضعيت موجود و جذب سنت و فرهنگ خودی بهگریز از مرکزِ

جایي دهد. یکي با جا و اینبوی این چيزی است کهآننفي و انکار هرار جهان امروز، در ک

نگرد و دیگری با بدبيني و عقالنيت ای وضعيت امروز را ميتاریخي و اسطورهبيني پيشاخوش

داند که طرف دیگر بدان تاریخ و سنت و فرهنگي ميعيت امروز را منتج از تمام آنمدرن وض

به شان اند و ترکيبایت هردو از بطن یک وضعيت بيرون آمده، اما در نهکندمفاخره مي

 گردم.متشائل. در پایان به این مطلب بازميوضعيت جدیدی منجر شده است: 

محدودترند( نيز از  اول ة)که به هر معنا از دست شاهنامه دوقطبي هایخوانش دوم ةدست

 و سر ایران، معنای ایراناز کشاکش بر  دستهاین اند. جنگ نيابتي دیگری سر برآورده

مناقشه و های متعارض، همين عنوانِ سویهاند و بهکردنِ حدود و ثغور آن شکل گرفتهتعریف

 
 ، سرودة مهدی اخوان ثالث.آخر شاهنامهبرگرفته از شعر .  1
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 سر بر توافق ةجا نيز نقطایندر دهند. بازتاب مي شاهنامهکشاکش را در خوانش دوقطبي 

طور مجازی را به شاهنامههر دو سویه  و است شاهنامه مجازی و نشدهبيان ضمني، معنای

و  اش محبوبيتي ميان مردم ندارد،که ایده گرایيفالِن قوماند. آن پاندانسته پارچهیک ایران

که  شاهنامه کوبيدنِ با فروغ است، سازیِ جداسرانه از ایران بيهایش در تاریخجعليات و دروغ

مان شدت از با هدربرابر او، طرف دیگر زند و را مي خود ، حرفاستضد زن، ضد صلح و... 

 .آوردشاهد مي شاهنامهبودن اقوام ایراني و... از طلبو آشتيمطلق زن فرادستي 

 که متخاصم،، ميان طرفين متعارض و بلشاهنامهدوقطبي  هایدر هر دو دسته از خوانش

 جاز سببمسل یا را بنا به مجاز مر شاهنامه اول ةبر سر معنای متن اتفاق نظر وجود دارد. دست

 د. آنگيرمي را خود ایران شاهنامه دوم ةداند و دستمعادِل سنت فرهنگي ایران مي و مسبب،

 سر دایيج ةه نغمک آننوازد و یا مي کوبدرا مي شاهنامهیا بنوازد،  کوبدخواهد سنت را بکه مي

ارد د شاهنامه،کوبيدن خواند، با ميبوعطایي که وقت سرباال رفتنِ آب ا آهنگ چونهم دهد،مي

و  را جدا پندارد و خود. اما کدام ایران را؟ ایراني که ضعيف ميدکوبزعم خود ایران را ميبه

و  شد.ککند تا شریک ضعف آن نباشد و پای در دامنِ قدرت موهوم خود مجزا از آن تعریف مي

را با  شاهنامهدستي ، یا با پيشدهدشده مياسخي قطبيپ او ةشدکه به خوانش قطبيآن

یران زعم خود دارد از کيان ابهکند هم زی از محتوای ناسيوناليستي مخدوش ميافزودنِ دو

ت نام ده اسرا تحریف کر شاهنامهو برای همين بر عنوان اقتراحي که ذیلش متن  کنددفاع مي

 . نهدمي« یا مرگ یا وطن»

 گیریح ـ از حیث علل و عوامل شکل

ها را، ترینهیابد و یکي بجوید و ميمي ها را در متنهای دوقطبي که یکي بدترینخوانش 

توجه و بي ها به متن است،بدی ةهم اطالقِ ها و دیگری درصدد خوبي ةیکي درصدد اثبات هم

شکل  های معاني متنبه مقتضيات نوع ادبي، زبان متن ادبي، ظرایف بالغي و پيچيدگي

 ؟ يستچروز و ظهورشان عامل بپس  ؛گشایندفهم و دریافتي نمي هِگيرند، راهي به دِمي

های نقد و واکاوی متن ادبي مندی و درک چارچوبخوانش افراطي که طبيعتاً فاقد روش

کند. وقتي یکي از این زاِد متضاد و متعارضش را ایجاد مياست، در ذات و بطن خود هم

 فردی منحصربه فرهنگي معنای ةگيرد که دربردارندمي نشانههای افراطي متني را خوانش

زادِ معکوسش نيز از راه آن است، هم خود سنت و فرهنگ ایراني و حتا برابرنهادِ و جامعه برای

طرح این زعم خود بافته است، بنابه تصور خود بشکافد. چه را که اولي بهرسد تا هر آنمي

تا  آورده پدید را باطلي ةو چرخ ههای دوقطبي اول آمدکدام سویه از این خوانش پرسش که

 از پایهتنها نه ،ادامه یابد هچرخ از راه برسد و اینبا شواهدی از همان متن   معکوسخوانشِ
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افزاید و از توجه ما به ميدوِر باطل بر د و انکشراهه ميکه ما را به بياهميت است، بلبي

 کاهد.د، ميانپدید آمدهآن  کردنِبرای بيروني های دوقطبيخوانشهایي که بحران

ماجرای عجيب پنهان شدِن  ،خود کتابنگار فلسطيني دریسنده و روزنامه، نواميل حبيبي 
( از الوقائع الغریبه الختفاء سعيد بن ابي النحس المتشائل) بدبينسعيد ابي نحس خوش

بين( و تفاعل )خوشگوید که خود آن را المتشائل )از ترکيب موضعيتي سخن مي ای/پدیده

که بخشي یعني این»گوید: ميادوارد سعيد در مورد این پدیده  است. نهاده( نام متشائم )بدبين

 اگرچه( 48: 1395)« بيچاره و باشد اميدوار اسطوره، ةاز آدمي تاریخي باشد و بخشي دیگر زایيد

 و جُسته فلسطين در را شخصيت/وضعيت/پدیده این سعيد ادوارد آن تبعبه و حبيبي اميل

ای است و به فلسطين ای خاورميانهبدبيني پدیدهخوش باور نگارنده،اما به  ند،یافته بود

دیدِن  خود بودن در جهان معاصر، یعني به چشمفلسطيني که ، الّا ایناختصاص ندارد

 متشائل ةشده پدید، باعثو کاشانه شدنِ چندباره از خانهشدِن سرزمين و راندهپارهپاره

 جا بارزتر نمود یابد. در آن 1(بدبينخوش)

 تاریخِ  از ایخاورميانه بينيِخوش. است معاصر ةدبيني پدیده/وضعيت خاورميانبخوش

 قریب آید،مي جهان کشاورزی هایبومزیست ترینقدیم از یکي در زیستن چندهزارسالة

بينِي سویي، و بدل کشت و برداشت و ماندگاری و بقا و تبيين اساطيریِ مسائل ازسا هزارده

این  یابد از سوی دیگر،نميجایي از آن خود و برای خود در آن  مواجهه با جهان مدرني که

 شخصيت/پدیده/وضعيت را رقم زده است.

ای ـ پيشاتاریخي ما در تالقي با دوران بدبينِي اسطورهوضعيت خوش زِآميتعارض ماهيتِ

 مِ. نيستهای دوقطبي ا یکي از عوامل پيدایي خوانشجدید و ناتواني از تفوق بر شرایط روزْ

نت و رهنگ، ساین خوانش با اميد و باور به پایان خوش، به کارایي و باززایي ف نِبيخوش

 بهسبب نااميدی از سویة سنت و برای گریز از شکسْت بهدیگر  نيمة و نگردمي ایران ةگذشت

های دوقطبي از . خوانشکندو حساب خود را از آن جدا مي گرایدوامي سنت تلخي و تندی از

اش و آید که تجربيات طوالنيِ پيشاتاریخي و تاریخيای ميدرون جامعه هایقشهمناعمق 

خالف رب دوقطبي که ،و مسائل و مصائب امروزش آن را به دو قطب تقسيم کرده است هابحران

 ید کنند.را توليد و تشد دیگریک و دارند که به هم تبدیل شوندباالیي ظاهرشان آمادگي بسيار 

 

 
1 . pessoptimist 
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 گیرینتیجه

عاصر مخوانشي که در دوران عنوان به، های دوقطبيجستار ضمن شناساندن خوانش این

ِي  تحليلرایيِ، معطوف بوده است، ناکاشاهنامه به متون اصلي فرهنگ جامعه، و بيش از همه به

از  شاهنامهکه دهد و اینکرد و نحوة مواجهه با متن نشان ميها را از حيث رویاین خوانش

، ایران ایران ازایمابه ور جانشينيْدر مح و طور مجازیبهها خوانشبل اینسوی طرفينِ متقا

که مجادلة ميان این چنين اینو هم شده استدانسته و سنت و فرهنگ ایراني  پارچهیک

های خوانش اصليهای دیگری در بطن جامعه است. مجادلة ساختِ مناقشهها رویخوانش

ن در زدستي انه بر سر اثبات فر سر فهم متن است و نه برشاهنامه، دوقطبيِ معطوف به 

رِ بر س که مجادلهبل، نآیا خالف  شاهنامهبودنِ گرااثبات صلح و نه بر سر یا انکار آن شاهنامه

 آخر ةنکت ده است. وکرنمادینه  هااین خوانشدر اذهان طرفين  شاهنامه است که چيزی آن

 یراز - ختای دوقطبي ریهوان آبي بر آتش خوانشنت ه با جستارهایي از این دست، اگرکاین

 –آید مي یگرید ةمجادل اش ازسوخت اصليد که نسوز دارها موتورهایي دوگانهاین خوانش

ها شان، آنکارها و کارکردهایاهرو  علل و ، با آگاهي از وجوههاآن سایيبا شنا توانکم ميدست

 زمالحّد خورد آگاهانه تا زد و با برر کنا اند، بهنمت فهمِ راه سر بر پارازیتي ةمثاببهکه  را

 . ساخت یشاناخنث

و  محققانداری است برای ما که به چنين هشهای دوقطبي همشناخت خوانش

 شاهنامه طور اّعم و از خوانش و تحليلبه خوانندگاني دوقطبي بدل نشویم و از نقد و خوانش

 رازهای مهشاهنا ؛ چون دروقطبي مطالبه کنيمد هایدریافتتر از چيزی بيشبه طور اخص، 

بته نه و ال دلي با خودمانن، برای شفقت و همناگشودة بسياری برای ما، برای شناخت خودما

گوید که دِر ها را تنها در گوش کساني ميسوزی به حال خودمان، نهفته است که آندل

 به سر برند.  گشایند، آن را بخوانند و با آن بوگو با این متن را گفت
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