DOI: 10.22067/jls.v49i2.46140

تحلیل رمان فریدون سه پسر داشت بر اساس منطق گفتگویی باختین
فاطمه زمانی
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دکتر حسن اکبری بیرق

3

چکیده
جریان سیال ذهن ،بازگشت به گذشته و به نقد کشیدن آن ،حضور شخصیتهای تاریخی،
بینامتنیت ،درگیر شددددن نودنندا با متن ،تدکید بر بینهایت بودن معنا و عدم قطعیت دز
ویژگیهای رمانهای پسدددا مدرن دسدددت که دم ان گوت وی دین آ ار رد با دی ر متون فردهم
میکند .عباس معروفی در مجموعه آ ار نود مانند پی ر فرهاد ،سموونی مردگان ،سال بلود،
فریدون سه پسر ددشت و غیرا به دصول ددستانی پستمدرنیسم به ویژا بینامتنیت پسامدرنی

گردیش ددشته دست .پژوهش حاضر ،بر مبنای نظریة منطق گوت ویی به تحلیل رمان فریدون
سه پ سر دد شت با دد ستان پاد شاهی فریدون در شاهنامه پرددنته د ست .نتیجة دین تحلیل
نشدددان میدهد که در دین رمان ،نویسدددندا با بهرامندی دز برنی مؤلوههای پسدددا مدرن به
سانتار ش نی و نقی ضهپرددزی دز رودیت د سطورادی فریدون در شاهنامه روی آوردا د ست.
وی دز نالل داللتهای معناشنانتی و درزشی جدید ،کارناودلگردیی و دورگه کردن سخن
شدداهنامه ،جددل همیش د ی بشددر بر س در تصدداحق قدرر رد به تصددویر میکشددد و جامعة
پدرساالر و مردساالر دیردن رد مورد دنتقاد قردر میدهد.
کلیدواژهها :منطق گوت ویی ،بانتین ،شاهنامه ،فریدون سه پسر ددشت ،عباس معروفی.
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ظهور پیچیدگی و در هم ریخت ی کالم دسددت و دورة پسددامدرن با ن رشددی به آغاز پیددیش رمان ،به
معنابانت ی نظر ددرد» (مقدددی .)278 :1393 ،دفرددی چون دیوید الج 1،بری لوئیس 2،دیهاب حسدددن

3

دز نظریهپرددزدن پسددا مدرن هسددتند .دیوید الج عدم قطعیت ،فقددن قاعدا ،زیاداروی ،دتصددال کوتاا و
جابهجایی رد ویژگیهای ددبیار ددسدددتانی پسدددا مدرن برمیشدددمارد .بری لوئیس نیز بینظمی زمانی
رویدددها ،دقتباس ،دز هم گسددیخت ی ،تددعی نامنسددجم دندیشدده ،پاردنویا و دور باول رد ویژگیهای
پسددامدرن معرفی میکند (همان .)26 -31 :لیندد هاچن منتقد کاناددیی میگوید« :فردرمان تاریخن اردنه»
رمانی د ست که «باید نهانمتن دد شته با شد» .دز دین رو چنین رمانی حائز بعد بینامتنی د ست .نودنندة
رمان پسدددامدرن باید کتاب های زندگینامهدی ،دنودع فرهنگ جغردفیایی ،فرهنگ نام های ناگ ،و
ددنشددنامة آ ار نویسددندگان و شددعرد رد در کنار نود ددشددته باشددد تا هر زمان که به نام کتابی ،شددعری،
منطقهدی ،شخصیتی یا ودقعهدی میرسد ،دربارة آن بخودند؛ مبادد که نویسندا دوالعار تحریف شدا در
دنتیار دو ب ذدرد .دین رویة پ سامدرنی گامی رو شن ردنه بردی به میان ک شاندن نودنندا د ست تا صرف ًا
بردی سرگرمی و لذر « سادایافت» رمان نخودند ( سخنور .)68 :1387 ،ش رد گذدر دز متنها و سر
زدن به سداهای گذشته و متون پیشینیان به کمک درهم ش ستن بُعد زمان ،در عصر گذدر دز مدرنیته
و در ددستان پسا مدرن دمری عادی و دنتصاصی به شمار میآید .قرینهسازی شخصیت در رمان مدرن
با دشخاگ ددستانهای کهن یا نسبت دددن دعمال و نویش اریهای مشابه ،یادآور آن شخصیتها و
دحیاگر کارهای بزرگ آنان نودهد بود .دین شیوة هنری رد میتودن ش لی گ سترش یافته دما مترقی و
نو سازی شدا دز تلمیح ددن ست (ر ضابی ی و دی ردن .)139 :1391،دز دین رو ،آ ار پ سامدرن ،متونی
مناسق بردی تحلیل و نودنش بینامتنی محسوب میشوند.
معروفی دز جمله نویسندگان پسا مدرن دست که آ ارش بُعدی بینامتنی و ردبطهدی گوت ویی با دی ر
متون ددرد .توجه و دهتمامی که وی بردی دسطورا ،چه دسطوراهای ملی (شاهنامهدی) و چه دسطوراهای
دن سانی (دزلی و دبدی) قائل د ست تا آنجا ست که بنمایة د صلی برنی دز رمانهای دو بر مبنای ی ی دز
د سطوراها بنا نهادا شدا د ست .د ستوادة بهجا دز ق صهها و دف سانههای عامیانه و درتباط دددن آنها به
بنمایههای ددسددتانی دز ویژگیهای رمانهای دوسددت (شددریوی .)1327 :1382 ،معروفی در درتباط با
1. David Lodge
2. Barry Lewis
3. Ihab Hassan
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پارادی دز معضددالتی که دنسددان معاصددر با آن مبتالسددت ،ناصدده جددل بیپایان دنسددانها با ی دی ر،
دسددطوراها رد دسددتمایة کار نود قردر میدهد و دز دین وریق با بسددیاری دز منابا دسددطورادی به ویژا
شاهنامه درتباط مییابد و با آنها ردبطة گوت ویی دیجاد میکند .در باب تحلیل آ ار دد ستانی معروفی و
تد یر و تد ردر وی دز رودیتهای دسددطورادی چندین کتاب و مقالة پژوهشددی به رشددتة تحریر درآمدا
دسددت .به عنودن ملال میتودن به دز دزل تا دبد (درون اوی رمان سددموونی مردگان) د ر دلهام ی تا« ،متن
پنهان در سموونی مردگان» نوشتة پیمان دهقانپور« ،نقد دسطوراشنانتی نمایشنامة «دلی بای و آهو» د ر
عباس معروفی» نوشدددتة محمدعلی محمودی و کمالدلدین آرنی« ،دور باول و بینامتنیت :دو مؤلوة
پ سانوگرد در پی ر فرهاد عباس معروفی» نوشتة مریم ر ضابی ی و هم اردن دشارا کرد .دما تاکنون هیچ

مقالة مستقلی دربارة رمان فریدون سه پسر ددشت و ردبطة گوت ویی آن با ددستان فریدون در شاهنامه
به ن ارش در نیامدا د ست .در دین رمان ،نوی سندا تودن سته د ست با د ستوادا دز بینامتن پنهان شاهنامه،
داللتهای معنایی و درزشی جدیدی نلق کند .به تعبیر کریستود ،دین رمان «حاکی دز دست شستن دز
نظام نشانهدی سابق و گذر به یک نظام نشانهدی دی ر دز وریق یک وساوت غریزی مشترك در آن هر

دو نظام و تبیین نظام تازا به همردا بازنماییپذیری تازة آن د ست» (آلن .)84 :1384 ،رمان فریدون سه
پ سر دد شت رد میتودن جزو رمانهای فردتاریخن اردنه ددن ست .معروفی نیز در دین رمان ،نودنندا رد به
گوت و با متون (متن دجتماعی ،متن ددبی) یا حوددث گذ شته میک شاند و دز دین وریق پر سشهایی رد
در ذهن نودنندا دیجاد میکند .دز میان متون پیشین ،آنچه بیش دز همه مورد توجه نویسندا بودا دست،

شاهنامة فردوسی دست .دین جستار با هدف تحلیل دنودع رودبط گوت ویی رمان فریدون سه پسر ددشت
با شاهنامه ،سعی ددرد دین رمان رد بر د ساس نظریة منطق گوت ویی میخائیل بانتین مورد درزیابی قردر
دهد .دز دین رو الزم دست پیش دز ورود به بحث دصلی تحقیق حاضر ،نالصهدی دز رمان دردئه دهیم.
 -2خالصة رمان

رمان فریدون سه پ سر دد شت در سال  1380چاپ شد .دد ستان به شیوة جریان سیال ذهن و دز
زبان پسر سوم نانوددا یعنی مجید رودیت می شود و حول حوددث زندگی نانوددة فریدون دمانی ،قبل
و بعد دز دنقالب میچرند .دعضای دین نانوددا عبارر بودند دز :فریدون دمانی و همسرش بانو ،چهار
پسر (دیرج ،دسد ،مجید و سعید ) و یک دنتر (دنسی) .فریدون دمانی فردی صاحق نووذ دست که با
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رجال درجه یک سیا سی زمان دز جمله علم در درتباط د ست .وی صاحق دمتیاز کارنانة ال ستیک بی
دف گودریچ دمری ا در دیردن دسددت .برددری ددرد که در پی دقددمی تروریسددتی علیه نخسددت وزیر آن
زمان به دعددم مح وم میشدددود و دو سدددال ها تالش میکند تا دین ل ة ننگ رد دز نود دور کند تا
هم سویی نود رد با ح ومت وقت د بار کند و در دین ردا تا حدود زیادی نیز توفیق مییابد .با بزرگ
شدن بچهها ،پسر بزرگ نانوددا به ددنش اا ردا پیدد میکند و ددردی تمایالر سیاسی چپ می شود و
به زنددن میدفتد .در جریان دنقالب ،دیرج آزدد میشدددود و همچنان به عنودن یک چپگردی ودقعی
نودهان تودزن رور و قدرر در بین تمامی دقشددار باقی میماند و سددخنردنیهای زیادی در ددنش د اا
تهردن بعد دز دنقالب دنجام میدهد .دیرج در دین سدددخنردنی ها نودهان جلوگیری دز دفردطگردیی در
دندی شهها و دعمال گروا حاکم و تودزن قدرر در بین دحزدب می شود و به عالوا مخالف دعددم سردن
ح ومت سابق نیز ه ست .وی در ی ی دز سخنردنیهایش بار دی ر د ست یر می شود و دو رد به زنددن
دوین منتقل میکنند .پ سردن دی ر فریدون نیز در گیر و ددر دنقالب دچار گردیشهای سیا سی متواور
میشددوند .دسددد به ورفددردن دمام نمینی میپیوندد .مجید نزد کمونیسددتها میرود و ددردی دعتقاددر
ضدددد دینی میشدددود و تا جایی پیش میرود که ع س لنین رد در دتاقش میچسدددباند و فعالیتهای
سازمانی زیادی بردی نود د ست و پا میکند و ددئم درگیر بحثهای سازمان و کمونی ستها ست.
سعید به مجاهدین نلق میپیوندد و با آنها در یک جرگه قردر میگیرد و دین هم اری تا جایی پیش
میرود که به ب مق گذدری نیز د قددم میک ند .فر یدون که در جر یان دنقالب ت مام کم پانی نود رد
دزد سترفته میبیند ،با د ستوادا دز جای اا د سد و برددر شهیدش (دعددمی در دوردن شاا) به نمایندگی
مردم تهردن در مجلس میرسددد و بعدها مدیر «دیردن تایر» میشددود و بردی آزددی پسددر بزرگ نود دز
بند ،هیچ دقددمی نمیکند چنان که قبل دز دنقالب نیز هیچ کاری ن ردا بود .دیرج بعد دز  4سدددال زنددن
به دعددم مح وم میشدود و در سدینة دیودر دوین جان به جان آفرین تسدلیم میکند .دسدد در دسدت اا
دوالعاتی دیردن و سددپاا نقش دسدداسددی پیدد میکند و به کار نود به عنودن یک دنقالبی پیرو دمام دددمه
میدهد .مجید در پی دست یریهای بعد دز سال  58به آلمان میرود و پناهندا میشود و بعد دز سالها
( 13سال) ت صمیم به بازگ شت میگیرد که در م سیر برگ شت به دیردن نودک شی میکند .سعید هم در
عملیار فروغ جاویددن مجاهدین نلق کشته میشود.
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تحلیل و بررسی رمان بر اساس منطق گفتگویی

بانتین بنیان سددخن رد «منطق م المه» یا «منطق گوت ویی»1میددند .منطق م المه مبتنی بر سدداحتی
بینامتنی د ست (مقدددی .)101 :1393 ،با تعریف گوت ومندی ،میخائیل بانتین پیو سته متن رد به بافت،
مؤلف آن و نیز مؤلوانی که پیش دز آن بودادند ،مرتبط میکند .بنابردین ،هر متن آگاهانه یا ناآگاهانه ،با
متون پی شین که با آنها د شتردکاتی ددرد و حتی با متنهای آیندا ،که متن کنونی به یک معنا پی ش ویی
پ یددیش آن هاسدددت ،گوت و میک ند (تودوروف .)125 :1377 ،منطق گوت ویی در نلر های غیرددبی
معموالً به صدددورر «کنش ی سدددویه» (تکصددددد) یافت میشدددود ،ولی در نلر ددبی و بهویژا رمان،
تعیینکنندة سانتار و شیوة بیان دست (دحمدی )110 :1372 ،و به دلیلِ همین منش منطق م المه دست
که سویة معناشناسانه و سانتار نحوی سخن در رمان دگرگون می شود .دز نظر دو ،رمان ،آمیختهدی دز
همة دنودع ددبی د ست ،دز شعر غنایی تا حما سی و ددبیار تعلیمی و بهویژا فرهنگ عامه که تو سط نلر
سدددامان مییابد؛ نلری که متنوعتر دز هر نوع ددبی دی ر دسدددت« .در رمان ،بخشهای تاریخی ،بیانی و
بخشهایی به ش ل گوت وگو یافت می شود .تمامی دین سبکها به تناوب در رمان یافت می شود و
درهم بافته شدادند و به مبت ردنهترین و مصنوعترین شیوة مم ن در مناسبت با ی دی ر قردر گرفتهدند»
(تودوروف .)166 :1377 ،بانتین سخنِ بازنمایی شدا (یعنی ددردك نوی سندا /ردوی دز ودقعیت) رد به
روشهای مختلف وبقهبندی کردا که تزوتان تودوروف نموددر سادا شدة آن رد به دین ش ل دردئه دددا
دست:
تکآوایی (نقل قول مستقیم)

دو آودیی -1 :منوعل :دلف) هم رد (سددبک بخشددی) ب) ودگرد (نقیضدده) -2 .فعال (جدل پنهان یا
آش ار) (تودوروف.)115 :1377 ،
منظور بانتین دز تکآودیی (تکصددددیی) در رمان حالتی دسددت که ردوی حرف آنر رد میزند و
تصمیم نهایی رد میگیرد و صدد یا آودی دو بر فردز همة صددها و آودها قردر میگیرد .دما در رمان دوآود
(چندصدد) ،صددی ردوی در کنار صددی شخصیتها قردر میگیرد .در دین حالت که صددی دی ری
(غیر) نارج دز صددی نویسندا قردر میگیرد ،نویسندا قصد بازآفرینی و دردئة توسیری جدید دز سخن

1. Dialogism
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دی ری رد نددرد بل ه سخن دی ری به مودزدر سخن نوی سندا دم ان عمل مییابد .صددهای متعدد
رقیق موضدداگیریهای دیدئولوژی ی متنوعی رد به نمایش میگذدرند و میتودنند به وور مسدداوی و
فارغ دز ددوری یا محدودیتهای نوی سندا ،در گوت و درگیر شوند (مقدددی452 :1393 ،؛ تودوروف،
116 :1377؛ م اریک .)101 :1385 ،در دین رمانها ،شخ صیتها مقهور دیدگاا نوی سندا نمی شوند و
صددی نویسندا در کنار آودی دیشان یا دوشادوش آن قردر میگیرد (سلدن و ویدوسون.)59 :1384 ،
نوع دی ری دز چندصددیی« ،دورگهکردن» یا «دوسویهکردن» سخن دست« .گوتاری رد دورگه مینامیم
ال
که به ودسددطة مشددخصددههای دسددتوری (نحوی) و ترکیبیدش به گویندادی منورد تعلق ددرد ،دما عم ً
درون نود مشدددت مل بر دو گوتارِ درهم بافته ،دو شدددیوة حرف زدن ،دو سدددبک ،دو زبان و دو دفق
معناشنانتی و درزشی دست» ( .)Bakhtin, 1981: 18در دین سطح ،نویسندا سخنِ غیر (دی ری) رد
به کار گرفته و در عین حوظ معنایی که دز پیش ددشدددته ،معنایی تازا به آن میبخشدددد .بانتین،
سددبک بخشددی 1،نقیضدده 2،هجو منیپهدی3و کارناودل4و جدلیار باونی5رد نمونههای چنین کالمی میددند
(کری ستود 56 :1381 ،؛ سلدن .) 36 :1384 ،بنابردین ،نوی سندا در پی شبرد مقا صد و درزشهای نود
میتودند شیوادی تکگویانه رد دتخاذ کند و دجازة بروز هیچگونه آود و صدد رد به شخصیتهای دی ر
ندهد ،یا دین که ضددمن حوظ نظام درزشددی نود ،به نوعی «سددازآردیی»6در متن دسددت یابد که در دین
صدورر ،در کالمی که ظاهردً متعلق به ردوی دسدت میتودن چندین آود رد شدنید .نویسدندا در ترکیق
آودهای گوناگون میتودند دز دو شددیوة «نقلقول مسددتقیم» و «نقلقول غیر مسددتقیم» دسددتوادا کند .در
نقلقول مستقیم ،قلمرو هر شخصیت و عرصة فعالیت دو مشخص دست و صددی شخصیت دز صددی
نویسددندا تو یک شدددا دسددت .دما در نقلقول غیر مسددتقیم ،گوتارها و آودهای گوناگون در تلویق با
ی دی ر ظهور مییابند و نوعی تنوع گوتاری حاصل میشود و تو یک صددها به ردحتی قابل تشخیص
نی ست .در شیوة برنورد با آودهای دی ر ،نوی سندا میتودند صددی نود رد برتر دز دی ر صددها قردر

1. Style
2. parody
3. Manipa Satire
4. Carnival
5. esoteric disputed
6. orchestration
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دهد و آودی مخالف رد نابود کند و گاا میتودند صددددی نود رد در کنار دی ر صددددها به کار ببرد و دز
هرگونه تووق دجتناب کند.
با توجه به آنچه گوته شددد ،دولین نشددانة وجود ردبطة گوت ویی رمان فریدون سدده پسددر ددشددت با
ددستان فریدون و پسردنش در شاهنامه در عنودن رمان آش ار میشود .همچنین ،معروفی پیش دز ورود
به دصدل ددسدتان ،مقدمهگونهدی (بردعت دسدتهالل) بر آن مینویسدد که بر جهتگیری گوت ویی آن با
شاهنامه تدیید میکند .رمان با دین عباردر آغاز میشود:
«فریدون سه پسر ددشت :دیرج و سلم و تور ،که جهان رد بین آنان تقسیم کرد .دیردن رد که بهترین
بخش بود به دیرج سپرد .یونان و روم و شام رد به سلم ددد ،و توردنزمین رد به تور .دما سلم و تور به
دیرج حسدد بردند .دوسددتانه دو رد دعور کردند و در جن ی دز پای درش آوردند» .دز شدداهنشدداهی
فریدون تا کین دیرج ،شاهنامة فردوسی» (معروفی .)3 :1382 ،معروفی در دین رمان با گردیش به رودیتی
دسطورادی و چندصددیی کردن آن در قالق رمان ،فضای متشنج سیاسی دیردن در دورة قبل دز دنقالب
و دندکی بعد دز آن رد توصیف میکند .ف ضایی که در دبعاد کوچک موجق متالشی شدن یک نانوددا
و قاعدتاً در ف ضایی گ سترداتر سبق دز هم پا شی دقتددر ملی و جددیی نهادهای دجتماعی دز ی دی ر
شدا دست .وی بردی تصویر دین فضا با دو آودیه کردن سخن نویش تودنسته دست که هم به صورر
منوعل یعنی سددبکبخشددی و نقیضدده و هم به صددورر فعال (کارناودلگردیی) ودرد رودبط گوت ویی با
ددستان فریدون در شاهنامه شود.
سبکبخشی

به گوتة بانتین ،در سبکبخشی ،نویسندا سخن غیر (دی ری) رد در جهتگیری مورد نظر نود به
کار میگیرد و آن رد ودرد نظام معناشددنانتی جدیدی میکند .در رمان فریدون سدده پسددر ددشددت نیز،
دیدئولوژی سیاسی و زبان دجتماعی که معروفی به آن تعلق ددرد ،ددستان فریدون شاهنامه رد ودرد نظام
داللتی و معناشدددنانتی جدیدی میکند .چنین به نظر میرسدددد که ن اا معروفی به ددسدددتان فریدون
شاهنامه ،ن اهی فردتاریخی د ست که دز گردیشهای پ سامدرنی وی ن شئت میگیرد .پیش دز معروفی،
برنی دز نویسندگان و شاعردن با دیدگاهی تاریخی به ددستان ضحاك و فریدون ن ریستهدند .دولین بار
شاملو در سال  1369وی سخنردنی در ددنش اا برکلی کالیورنیا ،فردوسی رد به شدر مورد دنتقاد قردر
ددد .وی ضحاك رد چهرادی دنقالبی میددنست که علیه ستم و نظام وبقاتی جمشید قیام کردا دست و
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قیام کاوا علیه ضحاك رد نیز در حقیقت کودتای دشردفِ نلا ید شدا میپنددشت .بعد دز شاملو ،جودد
جوددی در کتاب ضحاکیان ،فریدونیان و مردمیان ،ضحاك رد قهرمان ضد وبقاتی نودندا د ست .علی
حصددوری در کتاب ضددحاك ،فریدون رد سددلسددلهجنبان فئوددلیته مینودند .عدادی نیز با حوظ چهرة
ملبت فریدون و چهرة منوی ضدددحاك ،ریشدددههای تاریخی دین دسدددطورا رد با درگیریهای مادها با
هخامنشیان پیوند میدهند .سلطنت دژدهاك دساویری بر دیردنزمین ،نمادی دز پادشاهی آستیاگ آنرین
پادشاا مادی و غلبة فریدون بر ضحاك نیز نمادی دز پی ار و غلبة کوروش هخامنشی بر آستیاگ دست
(حسددینزددا .)157 :1384 ،دما معروفی نه سددعی در تخریق و تخطئة شددخص فردوسددی ددرد و نه
ضددحاك رد ددردی چهرادی مردمی و دنقالبی میددند و نه مینودهد ضددحاك رد همچون آسددتیاگ و
فریدون رد همچون کوروش تصددور کند؛ بل ه با ن اا پسددامدرنی نویش فقط بر دور باول و چرنة
ت ردرشددوندة تاریخ تدمل میکند .ردوی رمان در جایی دز ددسددتان دز تئاتری یاد میکند که بر دسدداس
ددستان ضحاك و فریدون به نمایش درآمدا دست و در صحنة پایانی آن ،کاوة آهن ر دز چرم آهن ری
درفش کاویانش رد میسددازد ،ضددحاك رد در کوا دماوند زنددنی میکند ،و فریدون رد به شدداهی
برمیگزیند .دما به نظر ردوی «دین هنوز آغاز ددستان دست ( »...معروفی .)104 :1382 ،صددی ردوی که
میتودند نمایندة صددی نوی سندا با شد ،هرگونه دنقالب ،جنگ و قیام رد تنها و سیلهدی بردی بردنددزی
ح ومتی فاسدددشدددا و روی کار آمدن ح ومتی که بیش دز پیش به سددوی بیدعتددلی پیش میرود،
میددند .وی بردی تدیید دیدگاا نویش ،به رودیتی دسطورادی پناا میبرد و با ش ستن تکصددیی حاکم
بر آن ،توسددیر تازادی دردئه میدهد .در دین بازآفرینی جدید ،فریدون شدداهنامه که بردنددزندة ح ومت
دهریمنی ضحاك بود چون نوبت به سلطنت نود میرسد همانند دسیسهچینان بین فرزنددنش بر سر
ت صاحق قدرر تورقه میدنددزد تا با دز میان بردد شتن آنان ،نود چند صباحی بی شتر بر تخت سلطنت
ت یه زند .معروفی دین ددستان رد ودقعهدی ت ردر شوندا در تاریخ دیردن میددند که پدردن پسردنشان رد به
کام مرگ میفرستند آن گونه که کاووس سیاوش رد و گشتاسق دسوندیار رد به میددن مرگ فرستادند.
نقیضه

در نقیضه نیز مانند سبکبخشی ،نویسندا دز سخن غیر در ردستای جهتگیری معناشنانتیِ مورد
نظر نویش دستوادا میکند .نویسندا در نقیضه ،سخن غیر رد غالباً به ش ل ونز یا هزل به کار میبرد تا
بتودند با د ستوادا دز بازآفرینی گذ شته دز ودقعیتهای زمان نویش سخن ب وید .در دین رمان ،نقی ضه
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حالت مع وس پیدد میکند به دین معنی که نوی سندا دز زمان گذ شته بردی نقد حال بهرا نمیبرد بل ه
دز زمان حال بردی نقد و نقض گذشدددته دسدددتوادا میکند .معروفی به گونهدی ونزآمیز و هزلگونه دز
دو ضاع و دحودل سیا سی و دجتماعی زمان نود سخن میگوید که سانتارهای معنا شنانتی دد ستان
فریدون در شددداهنامه رد نقض میکند و نودنشدددی دی رگونه دز آن دردئه میدهد که نودنندا میتودند
بنمایة فرزندکشی و مردساالری رد دز آن دستنباط کند.
فرزندکشی

در ودقا آنچه در دین رمان دز زبان ردوی میشنویم ما رد به م ث و درنگ دربارة رودیتهای پیشین
میکشاند .درن ی که ما رد دز فضای ددستان معروفی بیرون آوردا و به متن تاریخ پیوند میزند .معروفی
بردی دین که ن شان دهد صرفاً دد ستانی نیالی نمینوی سد بل ه دد ستان دو ودقعیتی د ست که در وول
تاریخ بارها و بارها ت ردر شدا و می شود ،با شاهنامه به عنودن سند ملیت و هویت دیردنی ودرد گوت و
میشود .در شاهنامه نیز همودرا جددل بر سر قدرر بین پدردن و پسردن (فریدون و پسردنش ،لهردسق
و گشتاسق ،گشتاسق و دسوندیار ،نسرو پرویز و شیرویه و )...به وضوح دیدا میشود و کافی دست
به گذ شته بازگردیم و هر دد ستان رد که همانند ع سی بر صوحة تاریخ حک شدا ،بخودنیم .دز همان
صوحار آغازین رمان ،با صحنههای گوت ویی رو به رو میشویم:
«جعبة ع سهاش رد گذد شته بود روی صندلی ،و بدون ترتیق ی ی بیرون میک شید ،ت یهدش
میددد به گلددن روی میز ،قدری ن اا میکرد ،و ی ی دی ر برمیددشت .جعبهدی که سالها با نودش
کشیدا بود و شهر به شهر بردا بود؛ به قول نودش «جعبة دفتخاردر» .آن رد دز بازدر شپش1نریدا بود.
چهار مارك و هوتاد و پنج فنیگ ته جیبش رد دددا بود و جعبه رد زیر بغل زدا بود .بیشددتر به ناور
لوالی آهنیِ یکت هدش که پر دز نقش و ن ار بود ،و آن گُل میخهای فوالدیدش که در دل چوب جا
نوش کردا بود ،با نقشددهدی دز دنیا ،حک شدددا روی چوب ،و چقدر بزرگ و نوب .میشددد هزدر
ع س رد در آن جا ددد و چوت مورغینش رد بسددت .چه بوی نوبی هم میددد ،بوی کاج و توتون
آمیخته .گوت« :جعبة دفتخاردر» (همان.)7 :
 -1بازدر شپش ترجمة کلمه  flohmarktآلمانی دست floh .در فارسی به معنی شپش دست .دین بازدر شنبهها در وین
برگزدر می شود و در آن دجناس عتیقه نرید و فروش میکنند.
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«جعبة دفتخاردر» میتودند به شاهنامه تعریض ددشته باشد .همة ما شاهنامه رد مایة دفتخار و مباهار
دیردنیان میددنیم دما تا چه دنددزا آن رد می شناسیم ،یا دن یزاهای نهوتة سردیندة آن رد درمییابیم ،جز دین
که همچون جعبهدی بردی تزیین در قوسددة کتابخانه نود نهادادیم؟ دما معروفی به دشددارادی پنهان دز ما
مینودهد صوحه به صوحة آن رد همچون ع سی که یادآور ناوردر بسیار دست به دقت بخودنیم و
به ردزهای ناگوتة فردوسی پی ببریم .قبالً دشارا کردیم ،نویسندا دز بین ددستانهای شاهنامه ،با ددستان

فریدون و پسدردنش به عنودن دولین ددسدتان پسدرکشدی در شداهنامه به م المه میپرددزد .در شداهنامه
د شارادی به د سی سهچینی فریدون در مرگ پ سردنش ن شدا د ست دما معروفی رودیتی سانتار ش نانه و
نقیضددهآمیز دز آن دردئه میدهد که نودنندا رد متقاعد میکند ،قتل سددلم و تور و دیرج بر دسدداس تووئة
نود فریدون دتواق میدفتد و همین قتل سرآغاز دی ر پ سرک شیها در تاریخ دیردن د ست .بردی د بار
دین مدعا بهتر دست دبتدد قسمتهایی دز رمان رد با هم بخودنیم:
 «پدر که نمیددنم دز کددم دتاق سر و کلهدش پیدد شد باال سرم دی ستاد و شمردا شمردا گوت:« صد بار تدکید کردم با شاخ سیاست درنیوتید .گوش ن ردید و حاال ،بردی من که آبرویی ن ذدشتهدید،
الدقل به آیندة نودتان ف ر کنید .دگر به من با شد باید بروید گو شة زنددن و آنقدر زجر ب شید تا آدم
بشوید ،باید توبه کنید ،دما به ناور مادرتان ،دین بار چشمهام رد هم میگذدرم .زود گورتان رد گم کنید
و دز دین ممل ت بروید .وقت رد هم تلف ن نید» (همان.)9 :
«یادم نیست که پدر گوته باشد« :من فقط سه تا پسر ددرم» دما یادم هست که مامان با دن شتهاشچهار رد نشان ددد .پدر تدکید کرد« :بانو ،من ددرم ردجا به شاهنامة فردوسی حرف میزنم» .مامان گریه
میکرد .میگوت« :تو جز نودر دز چیزی حرف نمیزنی» و گوشههای روسریدش رد به چشمهاش
برد که ردحت بتودند هقهق کند .بعد باال سر پدر دیستاد :نون دیرج من پامال شد .رفت که رفت .ندد
دزتان ن ذرد ،هم به تو میگویم ،هم به دسد .پسرم رد سر به نیست کردید»[ /.پدر« ]:نودش نودش رد
سددر به نیسددت کرد»[ / .مادر« ]:پدرش نمایندة مجلس بود و کاری بردش ن رد! دلم دز دین میسددوزد»
(همان.)36 :
«و همین جور که ردنندگی میکرد حرف میزد .تا به نانه برسددیم دمار همة آدمهای سددیاسددی وکچل رد درآورد که به من بوهماند سدددیاسدددت یعنی کلافت ،یعنی دروغ ،یعنی حقهبازی ،و د بار کند
همین دیرج نودمان هم کلهدش بوی قرمه سبزی میدهد .همین دمروز و فردد موهاش شروع میکند به
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ریختن .باید جلوش دی ستاد .باید هددیتش کرد و به دو فهماند که دگر ودرد سیا ست شود ،من پدرش
نیسدددتم .و آنقدر بر دین حرفهاش پای فشدددرد تا یک روز پاهاش رد به زمین ب وبد و زمزمه کند:
«فریدون سه پسر ددشت» (همان.)46 :
«وقتی صددی تیردنددزی دوج میگرفت ،پدر ی ی دز چردغها رد ناموش میکرد ،و لحظاتی پشتستونهای دتاق پذیردیی میماند؛ ستونهایی که بر دل وی ستونهای تخت جمشید سانته شدا بود ،با
سرستونهایی دز کلة حیودنی که نه به شیر میمانست و نه به دسق .جانوری بود که شاید هزدردن سال
بعد ،دز ترکیق شددیر و دسددق به وجود میآمد ،با دنالت کوچ ی دز عقاب .پدر پشددت دین سددتونها
دحسددداس دمنیت میکرد و قدرر دصدددلی رد باز مییافت و قدم میزد .مطمئن بود که تق تند زود به
عرق مینشیند ،هیاهو فروکش میکند ،و ملل قیامهای قبل ،عدادی ردهی گورستان می شوند و شاا باز
قدرر بیشتری نودهد گرفت» (همان.)64 :
و یا« :تنها چیزی که دز شما مینودهم دین دست که دگر بچهددر شدید و بچهتان پسر بود ،دسمش
رد ب ذدرید فریدون» (همان.)78 :
دگر به عباردر « صد بار تدکید کردم با شاخ سیاست درنیوتید»« ،نودش ،نودش رد سر به نی ست
کرد»« ،باید هددیتش کرد و به دو فهماند که دگر ودرد سیاست شود من پدرش نیستم»« ،پدر پشت دین
ستونها دحساس دمنیت میکرد و قدرر دصلیدش رد باز مییافت»« ،دگر بچهددر شدید و بچهتان پسر
بود ،د سمش رد ب ذدرید فریدون» و نیز به تدکیدی که ردوی بر دقتددر و ت سلط پدرش در نانوددا ددرد
نیک تدمل کنیم ،و آن رد با دشددارة نویسددندا در آغاز رمان به ددسددتان فریدون و پسددردنش بسددنجیم،
درمییابیم که نوی سندا میکو شد تا نودنندا رد ودرد نودن شی شالودا ش نانه و نقی ضهآمیز دز دد ستان
فریدون شدداهنامه کند .در دین نوع نودنش ،فریدون (صددددی حاکم) بر سددر حوظ قدرر و سددلطنت
نود ،کاری میکند که پسدددردنش (دی ر صدددددها) به جان هم بیوتند و دو نود دز دور نظاراگر دین
درگیری دست تا فرصت بیشتری بردی ح ومت ددشته باشد .گوتمان فریدون که نود رمز و نمادی دز
دیدئولوژی حاکم بر جامعه دسدددت ،گوتمان حاکم بر ددسدددتان قردر میگیرد و ددسدددتان به دین دعتبار،
تکآودیانه یا به نوعی «گوتمان تح مآمیز»1میشدددود « که مجموعهدی دز دنودع دی ر گوتمان ها رد در
دوردف نود سدددازماندهی مینماید ،دما نود با آنها در نمیآمیزد و تغییردر معناشدددنانتی در چنین
1. Authoritive Discourse
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گوتمانی بسددیار مشدد ل دسددت» (بانتین .)442-440 :1387 ،بانتین گوتمان تح مآمیز رد ددردی بار
درزشی سیاسی و منوی میددند .در شاهنامه نیز آودی فریدون مسلط دست .فریدون در گوت و با دیرج به
دو میگوید که دگر مینودهی زندا بمانی باید با برددردنت بجن ی و دگر دز در صدددلح درآیی کشدددته
نودهی شد:
تو گر پیش شددددمشیر مهددددر آوری

سدددددرر گردد آ شوته دز ددوری

دو فرزنددد من کز دو دوش جهددان

بر دین سددان گشددادند بر من زبان

گرر سددر به کار دسددت بپسددیچ کار

در گنددددج ب شای و بر بند بددددار
(فردوسی)98/1 :1393 ،

دیرج که آرمان رد و صلحولق دست با پدر مخالوت میکند و کشتهشدن بر سر آرمان و دیدئولوژی
رد شردفتمنددنهتر دز کشتن برددردنش میددند:
چو بستر ز ناك دست و بالین ز نشت

درنتی چرد بدددداید دمروز ک شت

که هر چند چرخ دز بددددرش ب ددددذرد

تنش نون نورد بددار کین آورد
(همان)99/1 :

و دیرج دمانی در رمان معروفی میگوید:
«گویند که زدغ سی صد سال بزیَد و گاا سال عمرش دز دین نیز درگذرد .عقاب رد سالِ عمر ،سی
بیش نبا شد» (معروفی .)72 :1382 ،گویی دیرج شاهنامه نیز پی به نق شة پدر بردا د ست ،که حاضدر
نیست ننگ برددرکشی رد در دزدی تصاحق قدرر به دوش ب شد .مجید نیز در رمان معروفی در مورد
گردیشهای سیاسی برددرش دیرج میگوید« :دما شور دنقالبی ما با تو فرق ددشت .تو با دعددمها مخالف
بودی و در سخنردنیهایت صریحاً دعالم میکردی« :دین دنقالب ددرد دژدها میشود ،ددرد آدم مینورد.
باید جلوش رد گرفت» (همان .)117 :دیرج شددداهنامه به همردا نامهدی که فریدون بردی سدددلم و تور
مینویسد و تنی چند دز ندیمان پدر نزد برددردنش میرود .سپاهیان سلم و تور که به دستقبال دو آمدادند
وی رد شایستة مقام شاهی میبینند:
به دیرج ن ه کددددرد یکسددددر سپدددداا

که دو ب دد س دزدودر ت د دخت و ک دالا

بیآردمشددددان شددددد دل دز مددددهر دو

دل دز م دهر و دی ددا پ در دز چه در دو

سپاا پردگددددندا شددددد جوت جوت

هم ده ن دام دی درج ب دد دن ددر ن ده دوت

سال چهل و نهم
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که هسددت دین سددزدودر شدداهنشددهی

ج دز دی دن رد ن دزیب دد ک دالا م دهی

به تور دز م یان سدددخن سدددلم گ وت

که یک یک سپاا دز چه گ شتند جوت

بددده هنددد امدددة بدددازگدددشتن ز ردا

ن دردی ه دم دانا ب ده لش د در ن د اا

سپاا دو شدددداا دز پذیددددرا شدددددن

دگ در ب دود و دی د در ب ده ب داز آمدن
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(فردوسی)101/1 :1393 ،
شدداید دین میل و گردیش سددپاهیان به دیرج نیز تعبیهدی باشددد بردی به ددم دنددنتن دو و تحریک
برددردن به ک شتن دیرج .دین که چه ک سانی و چ ونه دل سپاهیان رد به دیرج متمایل میکنند م شخص
نی ست؛ دما سلم و تور متوجه دین تمایل می شوند و دز تووئة پنهانی آنها میتر سند ،لذد به حرفهای
صددلحولبانة دیرج گوش نمیدهند و دو رد میکش دند .سددر دو رد بردی فریدون میفرسددتند و هر یک به
سرزمین نود بازمیگردند .م سئلة دی ری که دینجا پیش میآید دین د ست که چرد فریدون با دین همه
قدرر ،سالها منتظر میماند تا منوچهر که نوة دنتری دیرج د ست دنتقام نون دو رد ب یرد .پا سخ دین
پرسش در جودبی که فریدون در بردبر تقاضای بخشش سلم و تور مینویسد مشخص میشود:
دز آن تا کنون کین دو کس نخودسددت

که پشت زمددددانه ندددددیدیم ردست

نه نوب آمدی با دو فدددرزند نویش

کددددجا جنگ رد کردمی دست پیش
(همان)115/1 :

فریدون م صلحتدندیشتر دز آن د ست که با فرزنددن نود ودرد جنگ شود و ننگ پ سرک شی رد
بردی نود بخرد .دما منوچهر که در جناح فریدون قردر میگیرد و به گوتة فر ستادة سلم و تور ،د ست
ردسددت و دل و زبان فریدون دسددت میتودند فرد مناسددبی بردی گرفتن دنتقام و یا بهتر ب وییم ناموش
کردن دنقالب و شورش سلم و تور علیه پدرشان باشد .به منظور د بار دین مدعی بهتر دست دبیاتی دز
دد ستان فریدون شاهنامه رد ذکر کنیم و به برر سی و تحلیل آن بپرددزیم .فردو سی دد ستان رد با بردعت
دستهاللی شروع میکند که ب سیار زیرکانه بر نقطة ح ساس ماجرد دست میگذدرد .ح یم ووس علت
دصلی دین تردژدی نانوددگی رد آز پدر (فریدون) در تصاحق قدرر میددند.
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فریدون چو شدددد بر جهان کام ار

نددنسددت جز نویشددتن شددهریار

جهان چون بر دو بر نماند دی پسدددر

تو نیز آز مپرسدددت و د ندا مخور
(همان)79/1 :

جز نویشتن رد شهریار نددنستن مرادی جز جنگ و آشوب نددرد و نتیجة آن مرگ دی ردن دست
بردی حوظ قدرر .در دبیار زیر نیز دشددارا شدددا دسددت ،فریدون هنوز نامی بردی فرزنددنش دنتخاب
ن ردا بود که آنها پیش پیالن گام نهادند یعنی قوی هی ل و تنومند شددددند و تودنایی جن یدن یافتند،
شدداید دغردقی شدداعردنه به نظر برسددد ،دما هیچ دغردقی نالی دز حقیقت نیسددت .ودکنش فریدون به دین
موضددوع و تالش وی بردی دور کردن فرزنددن دز مرکز ح ومت نود تدکیدی دسددت بر دین ن ته که
وی دز قدرر پسردنش میترسد:
پدر ندددوز ناکدددردا دز ندددددداز ندددام

هددددددمی پیش پیالن نهادنددددددد گام

فریدددون دزآن نددامددددردن نو یش

ی ی رد گردنمددایدده تر نودنددد پ یش

کجدددا ندددام دو جنددددل پدددر هندددر

ب ده ه در ک دار دل دس دوز ب در شاا بر

بدو گوت برگدددددرد گدددددرد جهان

سدده دنتدددددر گدددددزین دز نژدد مهان
(همان)82/1 :

در دددمة ددسدددتان ،علت تدکید فریدون بر دنتخاب سددده دنتر دز یک نانوددا بردی پسدددردنش نیز
مشخص می شود .جندل دنتردن شاا یمن رد مطابق نودستة فریدون مییابد « :سه دنتر گزین دز نژدد
مهان» .شدداا یمن که هیچ پسددری نددرد ،چشددم دمیدش به دنتردنش دسددت و دوری دز آنها رد تاب
نمیآورد .دز ورفی مخالوت با فریدون هم مساوی دست با نابودی:
همی گ وت گر پیش بالین مددددددن

نبیند سددده ماا دین جهان بیددددددن من

مرد روز روشددن بدددددود تارا شددق

ببدددایدددد گدددشادن به پددداسخ دو لق
ژ

(همان)84/1 :
وزیردن شاا یمن به دو پیشنهاد میکنند که شروی بردی فریدون ب ذدرد تا دز عهدة دنجام آن برنیاید.
بنابردین پادشاا یمن در پاسخ فریدون میگوید:
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ب دوی دش ک ده گ درچ ده تو هستی بلند

سددده فرزند تو بدددر تو بر درجمندددد

پ دس در ن دود گ دردم دی ب د دود ش داا رد

بهوی دژا ک ده زی د دب دا ب د دود گ داا رد

بدده فدرمدان مدن دیدن سه فرزند مدن

بدددرون آند د ددده آیدددد ز پیوند مدددن

کدجددا مدن بدبدیندم سده شداا تدو رد

ف دروزن د ددة ت د داج و گ د داا ت دو درد

بی داین دد ه د در س ده ب ده ن دزدیک م دن

شود رو شن دین شهر تاریددددک من

شود ش د دادم دان دل ب ده دی دددرش د دان

ب دب دین دم رودنه دای ب دی دددرش دان

بدبدیندم کدهشان بدهدرا دز ددد هدست

به زنهارشان دست گیددددرم به دست

پس آنگه سه رو شن جهانبین نویش

س دپارم ب ددیشان ب در آیین نوی دش

چ دو آی دد ب د ده دی دددر دی دشان ن دی داز

فرستم سب شددددان سوی شاا بدددداز
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(همان)187/1 :
دما میبینیم برنالف تصور شاا یمن ،فریدون سه پسرش رد که به تعبیر شاا یمن ،سه شاا
جودن و شایستة تخت و تاج هستند با آن که بیم آن میرود در کشور بی انه کشته شوند بدون
هیچ مخالوتی به یمن میفرستد .حتی آنها رد در آزمون تشخیص سن دنتردن ردهنمایی میکند
تا شاا یمن هیچ بهانهدی بردی رد کردن آنان نددشته باشد (همان :ملحقار .)253/1 ،دز ورف
دی ر ،شاا یمن به دفسون و جادوگری معروف دست و فریدون دز دین دمر آگاا دست .لذد دین که
سه فرزندش رد به نزد دو می فرستد نود دلیل دی ری دست بر ترس فریدون دز قدرر فرزنددنش.
دیرج ،سلم و تور دز دفسون سرمایی که شاا یمن بردی نابودی آنها ترتیق دددا بود ،جان سالم به
در میبرند (همان )255 :و شاا یمن بهناچار دنتردن نود رد به آنها میسپارد و ردهی دیردن
می کند .بدین ترتیق ،فریدون که سعی ددرد دستان نود رد دز آلودا شدن به نون پسردنش دور
ن ه ددرد ناکام میماند و چون دز بازگشت آنها مطلا میشود بردی دین که دز دن یزاهای هر یک
آگاا شود به صورر دژدهایی ظاهر میشود:
چو دز ب داز گ دردی ددن آن س ده ش داا

شدددد آگه فریددددون بیامدددد به ردا

ز دلشان همی نودست که آگه ش دود

ز بددددها گمدددانیدددش کوته شود

بی دام د دد ب ده س دان ی د دی دژده د دا

کز دو شی در گو دتی نی داب دد ره دا
(همان)257/1 :
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پسر بزرگتر در برنورد با دژدها فردر میکند و جن یدن رد به صالح نمیبیند .پسر میانه
متهوردنه به جنگ با دو میرود دما پسر کوچکتر به دو میگوید دگر نام فریدون رد تا به حال
شنیدادی ،بی جهت بردی کشتن ما تالش م ن؛ چرد که ما فرزنددن فریدونیم .بدین ترتیق ،فریدون
بر دف ار و منش هر یک دز پسردن آگاهی مییابد .در مییابد که نطری دز جانق سلم و تور دو
رد تهدید نمیکند دما پسر کوچک تر که هم نردمند دست و هم دلیر ،تهدیدی بردی پایههای
قدرر دو به شمار می آید .دین برددشت بر پایة عبارتی که دیرج دمانی در رمان عباس معروفی به
زبان میآورد ،قور میگیرد« .دیرج گوت« :ممل ت ددرد دنقالب میشود ،میرزد محمود ،ما که
نمیگذدریم پدر ماددم دلعمر کار کند ،بازنشستهدش میکنیم و در ودقا ما برددرها دینجا رد دددرا
میکنیم .باید با هم کنار بیاییم ،فعالً دین رد ب یر ،شتر دیدی ،ندیدی» و چند دس ناس صدتومانی
لوله کرد و در جیق سینة کتش گذدشت» (معروفی.)52 :1382 ،
فریدون شاهنامه در ورحی هوشمنددنه بردی دین که هم دیرج رد زیرنظر ددشته باشد و نیز
شاید بردی دین که حسادر سلم و تور رد بردن یزد ،بهترین بخش قلمرو نود رد به دیرج میسپارد:
نهوته چدددو بیدددرون کشیدددد دز ندددهان

به سه بخش کرد آفری ددون ج دهان

ی ی روم و ناور دگر تدددرك و چین

سیم دشت گرددن و دیدددردنزمیدددن

ن دخستین ب ده سلم دن ددرون بن ری دد

همه روم و ناور مر دو رد سزیددددد

دگدددر تدددور رد ددد تدددوردن زمیدددن

ورد کددددرد ساالر ترکان و چیددددن

دز دیشان چو نوبت بددده دیدددرج رسید

م در دو رد پ ددر ش داا دی دردن گزی دد
(فردوسی)91/1 :1393 ،

تووئة فریدون مؤ ر ودقا میشود و حسادر سلم و تور نسبت به دیرج ش ل میگیرد .دیو آز
که در دبتددی ددستان نیز به آن دشارا شدا بود در دل سلم رسوخ میکند .دو که به گمان نود،
پدر بهترین بخش ممل تش رد به دیرج سپردا دست دبردز نارضایتی میکند و نامهدی بردی تور
مینویسد و حسادر دو رد هم برمیدن یزد .تور با سلم همردهی میکند و در پاسخ به دو میگوید:
ک ده م دا رد ب ده گ داا ج دودن دی پ ددر

بدی دن گونه ب دوریو دت دی دددگ در

درنتی دست دین نود نشاندا به دست

کجا آب دو نون و برگش کبسددت
(همان)93/1 :

سال چهل و نهم

تحلیل رمان فریدون سه پسر ددشت بردساس منطق گوت ویی بانتین

97

بار دی ر فردوسی دز زبان تور تدکید میکند که دین درنت کین رد پدر در دل آنها کاشته
دست و مرادی جز نون نددرد .معروفی نیز در جایی دز رمان نود دز زبان مجید دمانی میگوید:
«دلبته نیلی نصوصی ب ویم ،پدر من دز سردن همان ح ومتی دست که ما رد به دین روز دنددنته
دست .کمی صددم رد پایین آوردم که دی ردن نشنوند« :حتی آن زمانی که برددر بزرگم دعددم شد،
پدرم نمایندة مجلس بود» (معروفی.)84 :1382 ،
در شاهنامه نیز میبینیم فریدون با دین که پادشاا جهان دست و صاحق قدرر ،کاری بردی
نجار دیرج دنجام نمیدهد .سلم در نامة دعتردضآمیزی که به فریدون مینویسد ،به دو چنین
میگوید:
چه سدازی درنگ دندر دین جای تنگ

که شددد تنگ بر تو سددردی درنگ

جددددهان مددددر تو رد ددد یزددن پاك

ز تابددددندا نور شید تا تیرا ناك

هم ده ب دار زو سانت دی رس دم و ردا

ن دردی ب ده فرم دان ی دزددن ن د اا

نجستی بددده جدددز کدددژی و کاستی

ن ردی به بدددخشش درون ردستی
(فردوسی)94/1 :1393 ،

فریدون که بنا به گوتة نود ،سرزمینش رد مطابق نظر ستاراشناسان و موبددن بین پسردنش
تقسیم میکند ،پس بدون شک باید دز عاقبت کار هم مطلا شدا باشد ،زیرد دساساً ی ی دز وظایف
موبددن و ستاراشناسان در شاهنامه دین دست که حوددث آیندا رد پیشبینی میکردند .دبیار زیر
نشان میدهد که دو پایان کار پسردنش رد میددند:
ی ی ددسددتان گویدددددم در بشددنوید

ه مان بر که کار ید نود بدرو ید

به تخت نرد بر نددددشست آزتددددان

چرد شد چنیددن دیددو دنبددازتدددان

بترسدددم کدده در چنددگ دین دژدهددا

رودن یاب دد دز ک دالب ددت دان ره دا
(همان)97/1 :

دژدها در دین بیت جای تدمل بسیار ددرد .میتودند هم به آز برگردد و در ودقا دستعارا دز آن
باشد و نیز میتودند منظور دز آن نود فریدون باشد .در همین ددستان دشارا شدا که فریدون بردی
آگاهی دز دف ار و درونیار فرزنددنش تبدیل به دژدها میشود« .دژدها در دفسانهپرددزی سردسر
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جهان به جز چین که در آنجا موجودی مسالمتآمیز دست نموددر نیروهای پلید و ناپاك دست،
دژدها آب رد دز بارور کردن باز میددرد و مینودهد نورشید و ماا رد فرو ببلعد» (رست ار فسایی،
 .)13 :1379در شاهنامه نیز هر کجا دز دژدها صحبت شدا ،با صواتی چون دماهنجی ،آتش امی،
زهرآگینی ،جن اوری ،پلیدی ،زشتی و سیاهی و پتیارگی توصیف شدا دست .دما فریدون در
شاهنامه تنها کسی دست که دژیدهاك رد میکشد و نود بردی آگاهی دز دف ار و درون فرزنددنش
تبدیل به دژدها میشود .شاید دین دگرگونی نمادی باشد دز دین که قدرر همچون دژدهایی
زهرآگین دست که حتی فرزنددن نود رد هم نابود میکند .بنابردین به آنها هشددر میدهد که دگر
در بردبر دین دژدها که قدرر مطلق (دیدئولوژی حاکم) دست ،بایستند ،نمیتودنند جان سالم به در
برند.
 -2-2مبارزه با مردساالری

عالوا بر آنچه گوته شد ،رمان معروفی در برددرندة داللتهای ضمنی دی ری دست که منجر
به نودنشی دی رگون دز نقش زنان در ددستان فریدون شاهنامه میشود .تدکید معروفی بر نقش
مادر ،دیالوگهایی که دز زبان دو نقل میکند و تالش وی بردی آزددی فرزندش دیرج ،وی رد
درست نقطة مقابل همسرش (فریدون) قردر میدهد .دین مسئله با توجه به دشاراهایی که فریدون
دمانی و همسرش بانو به ددستان فریدون و پسردنش در شاهنامه ددرند ،نودنش نقیضهآمیز دی ری
دز دین ددستان به دست میدهد .در رمان ،ردوی بارها دز دیستادگی مادرش در بردبر پدر و برددردنش
یاد میکند .به عنودن ملال ،به ناور میآورد که چ ونه مادرش مقتدردنه پدرش رد به س ور
میکشاند -« :مامان جیغ کشید« :بنشین سر جار فریدون»[ /پدر« -]:نمینودهم» [ /مادر-]:
«تمامش کن» [ /پدر« -]:نمیکنم» [مادر« -]:پس برو بیرون» و با دستهاش درِ نروجی رد نشان
ددد» (معروفی .)69 :1382 ،یا هن امی که ردوی دز ترس برددرش دسد حاضر نیست به دیردن
بازگردد ،مادرش میگوید« :غلط کردا .دصالً به دسد مربوط نیست ،توی دهنش میزنم» (همان:
 )10و یا بر نالف ددستان فریدون و پسردنش ،در دین رمان مادر منتظر گرفتن کین دیرج دست:
«مامان که ددشت میرفت شام ب شد گوت« :همین که گوتم .هنوز کین دیرج توی سینهدم باقی
دست» (همان .)125 :همچنین ،تددعی ناوردر ردوی رد به یاد حرفهای مادرش میدنددزد:
«مامان گریه میکرد .میگوت« :تو جز نودر دز چیزی حرف نمیزنی» و گوشههای روسریدش
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رد به چشمهاش برد که ردحت بتودند هقهق کند .بعد باال سر پدر دیستاد« :نون دیرج من پامال
شد .رفت که رفت .ندد دزتان ن ذرد ،هم به تو میگویم ،هم به دسد .پسرم رد سر به نیست
کردید»» (همان .)36 :شودهدی دی ر دز دین دست در متن که بر کنشها و کارکردهای ددستانی
همسر فریدون دمانی داللت ددرد ،سانتار مردساالردنة جامعة دیردنی رد نقض میکند و نودهان
بازگشت به دوردن مادرساالری دست که در آن پدردن به جای پسردن کشته میشوند؛ زیرد مطالعار
تطبیقی نشان میدهد که دسطورة ضحاك و فریدون با شخصیتهای دسطورادی یونانی کرونوس
و زئوس بنمایههای مشترکی ددرند و هر دو دسطورا دوردن گذدر دز جامعة زنساالر به مردساالر
رد نشان میدهند (کزدزی .)283/1 :1379 ،مطابق با رودیار یونانی ،آفرینش دز دجتماعی زنساالر
یا مادرساالر بنیان میگیرد؛ دجتماعی که نددیان بزرگ آن زن بودند .سپس به دجتماعی دی ر
منتقل می شود که کامالً بر بنیاد پدرساالری بنا نهادا شدا دست (روزنبرگ .)24-23 :1378 ،در
جودما زنساالر یا مادرساالر ،دلهة بزرگ یا نددی مادر ،تجسمی دز مادر زمین و دز نددیان برتر
به شمار میآمد .دلهة بزرگ منبا تمامی زندگی بشری و نیز منبا تمامی غذدها بود .مل ه تجسم
دلهة بزرگ بود و دز دین رو دز قدرر سیاسی ،دقتصادی ،دجتماعی و مذهبی برنورددر بود .زنان
دنتردن دلهة بزرگ به حساب میآمدند و دز درزش ودالیی برنورددر بودند .زمانی که نقش مرد
در تولید و ت وین ضرورر و درزش مییافت ،مل ه بردی یک سال شوهر برمیگزید که پادشاا
مقدس نامیدا می شد .در هر بهار پادشاا مقدس سال پیش قربانی میشد .مل ه گوشت دو رد
مینورد تا قدرر باروری دو رد ن ه ددرد و نونش رد هم بر روی حیودنار دهلی درون کشتزدرها
میریخت تا آنها رد نیز بارور کند .کمکم پادشاا مقدس قدرر گرفت و با گزینش یک قائم مقام
که به جای دو میمیرد ،دوردن فرمانرودییدش رد به هشت سال رساند .حدوددً  2400سال پیش دز
میالد مسیح ،دقودم و دیالتی که نددی نرینة برتر و نیرومندتری رد میپرستیدند به جودما زنساالر
یورش بردند و نظم دجتماعی و سیاسی نوینی رد با نود به همردا آوردند که در آن دفردد نرینه
فرمانرودیی میکردند.
در دین رمان ،نویسندا با دردئة نودنشی نقیضهآمیز دز ددستان فریدون ،حرکت جامعة دیردنی به
سوی مردساالری رد نشان میدهد که باروری و پویاییدش با کشته شدن نیروهای جودن رو به
زودل دست .در دین نودنش نقیضهدی ،فریدون به عنودن نماد قدرر مطلق و جامعة مردساالر،
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حاضر نیست دز قدرر کناراگیری کند تا پسردنش که جودن و نودهان ح ومت هستند جای دو
رد ب یرند .معروفی با پررنگ کردن فریادهای مادری که بردی نجار فرزندش ردا به جایی نددرد،
نه تنها نودنندا رد با دین جنبه دز دسطورة فریدون که کمتر مورد توجه محققین قردر گرفته آشنا
میکند ،بل ه بر بنیاد مردساالر جامعة دیردن میستیزد.
 -3کارناوالگرایی

1

در کارناودل ،دصل «دی ری بودن» مورد توجه قردر میگیرد و زشتیها و کاستیهای شخصی
و دجتماعی دز وریق نندا به بیرون ردندا میشود .کارناودل در تقابل با فرهنگ رسمی دست و
هر آنچه در فرهنگ رسمی ،ی انه دل وی قابل قبول و معتبر پنددشته میشود ،در ددبیار کارناودلی
مسخرا میشود .در کارناودل نوعی فردر دز دستهبندیهای غیرقابل تغییر و نشک فرهن ی پیشنهاد
میگردد و باعث میشود که دفردد بدون توجه به دین تواورهای دجتماعی در وضعیت و شردیطی
بردبر به گوت و بپرددزند (نک :مقدددی103 :1393 ،؛ نولز6 :1391 ،؛ نامور مطلق .)98 :1390 ،به
گوتة بانتین« :در کارناودل ،دسلوب جدید درتباط دنسان با دنسان بسط مییابد» ( Bakhtin, 1984

 .)b: 164دو معتقد دست در نظام زبان و همچنین در سانتار رمان ،گوت و دقیقاً نقش کارناودل رد
دیوا میکند .وی سبک جشنودراهای کارناودلی رد مشابه سبک ددبیار تقلیدی – تمسخرآمیز و
دش ال گوناگون ونز میددند .بر دین دساس ،بردی ددبیار کارناودلی میتودن سه مؤلوه در نظر
گرفت :نمایشهای ننداددر ،ترکیقهای کالمی ننداددر و گونههای لغوگویی مانند نورین و
دشنام و سوگند ( .)Ibid: 5در رمان فریدون سه پسر ددشت نشانههایی دز هر سه مؤلوة کارناودلی
وجود ددرد که به ذکر چند نمونه دز آن میپرددزیم:
 -3-1لغوگویی

نویسندگان پسامدرن دم ان بازنمایی ودقعیت رد دساساً غیر مم ن میددنستند؛ زیرد به عقیدة
آنان ،هیچ ودقعیتی نارج دز حیطة زبان و دندیشه وجود نددرد (متس.)206 :1386 ،گردیش معروفی
به دصول ددستاننویسی پسامدرن سبق میشود وی در قالق لغوگویی دز زبان شخصیتهای
ددستان ،نشان دهد فردوسی حقیقتی تاریخی رد بازنمایی ن ردا دست بل ه تنها آنچه رد که در
1. carnivalization
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حیطة زبان و دندیشهدش میگذشته ،بیان میکند« :فردوسی هم مزنرف گوته .فریدونِ شاهنامه
چهار پسر ددشت ،ولی همه میگویند سه تا .معلوم نشد چه بالیی سرِ آن ی ی آمد» (معروفی،
 .)104 :1382دین نوع ن اا به شاهنامه که نمایندة فرهنگ و صددی مسلط جامعه دست ،در یک
لحظه میتودند عظمت و ش وا آن رد در نظر نودنندا فرو ریزد.
-2-3نمایشهای خندهدار

در دین رمان ،دیرج و همو ردنش با هدف مبارزا با ح ومت سددتمشدداهی پهلوی تئاتری برگرفته دز
ددستان ضحاك و کاوة آهن ر دجرد میکنند که در آن صحنههایی ننداددر دز محضر دمضا کردن بزرگان
دربار ضحاك و ورود کاوا به قصر دو نمایش دددا میشود:
« ضحاك که دز منجمان و ح یمان شنیدا دست تباهی دو به دست فریدون نودهد بود ،همودرا در
جستجوی کودکی به نام فریدون دست .روزی دعالم میکند :من دشمنی ددرم به نام فریدون ،و فریدون
دکنون کودك د ست ،بردی دیمنی دز دین نطر ،بزرگان باید بنوی سند که من کاری جز نوبی و صالح
ن ردادم .بزرگان دز ترس حا ضر به م صاحبة تلویزیونی می شوند .ی ی ی ی با لباس با ستانی میآیند
جلو دوربین تلویزیون و شاا رد ستایش میکنند .در همین زمان ،کاوة آهن ر قیام میکند و میگوید:
دکانت رد جما کن عمو! من هجدا پ سر دد شتهدم که هودا تن آنها رد نوردك ماردن تو کردادند .دین
چه عدلی دست که ددعا میکنی؟ پسر هجدهم من حاال زنددنی توست» (معروفی.)104 :1382 ،
در مودردی نیز نویسدددندا با توصدددیف های ننداددر دز ظاهر ،دعمال و حرکار فریدون دمانی،
شخ صیت د سطورادی فریدون در شاهنامه رد کارناودلی میکند و دبهت پدر ساالردنة دو رد به سخرا
میگیرد:
«پدر میتودنست بر نالف فریدون شاهنامه که به رسم شاهان باستانی لباس شاهانه میپوشیدند،
کت و شلودر تمیز دتونوردا بپو شد ،کوش ورنی به پا کند ،پیردهنی سوید که پر دز د سقهای دریایی
کوچولوسدددت .دگر هم به ندرر کردودر میزد ،آدم نیال میکرد صدددورتش ورم کردا ،دن ار ددرند
نوهدش میکنند» (معروفی.)103 :1382 ،
و یا عبارر زیر:
«وقتی صددی تیردنددزی دوج میگرفت ،پدر ی ی دز چردغها رد ناموش میکرد ،و لحظاتی پ شت
ستونهای دتاق پذیردیی میماند؛ ستونهایی که بر دل وی ستونهای تخت جمشید سانته شدا بود ،با
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سرستونهایی دز کله حیودنی که نه به شیر میمانست و نه به دسق .جانوری بود که شاید هزدردن سال
بعد ،دز ترکیق شددیر و دسددق به وجود میآمد ،با دنالت کوچ ی دز عقاب .پدر پشددت دین سددتونها
دحسددداس دمنیت میکرد و قدرر دصدددلی رد باز مییافت و قدم میزد .مطمئن بود که تق تند زود به
عرق مینشیند ،هیاهو فروکش میکند ،و ملل قیامهای قبل ،عدادی ردهی گورستان می شوند و شاا باز
قدرر بیشتری نودهد گرفت» ( همان.)64 :
همچنین:
« پدر گ وت دموردر ما با همین السدددت یک نا قا بل می گذرد ،بانو! یادر نیسدددت من دز یک
السددتیکفروشددی کوچک توی نیابان ری شددروع کردم و آمدم باال .آن سددالهای دور پنچری هم
میگرفتم ،یادر نیست؟» (همان.)59 :
 -3-3ترکیبات خندهدار

دنسدددی ،نودهر ردوی ،نوزددی به دنیا میآورد که شدددبیه آدمیزدد نیسدددت .دین نوزدد که موجودی

عجیقدلخلقه دست دز دیدگاا نوی سندا زددة دنقالب دست و در مطابقت با ددستان فریدون در شاهنامه
بازآفرینیدی دز شخصیت منوچهر دست:
«بچه ناقص دلخلقه بود .موهای پرپشت سیاهش با دبروهاش میآمیخت ،درست شبیه بچة شمپانزا،
کلة کوچولو و بدترکیق و چشمهای ریزش چرخ مینورد دین ورف و آن ورف ،با دبروهایی مسخرا
که باالی چشددمهاش سددیخ سددیخ دیسددتادا بود .زبانش رد هم بیرون میآورد و لقهاش رد میلیسددید»
(همان.)78 :
و یا در جایی دی ر ،ردوی در جریان سددیال ناوردتش به یاد میآورد که در دوردن زنددنی شدددن
دیرج ،نودهرش «آن روزها هنوز جانورش رد نزدییدا بود» (همان .)102 :ردوی در پایان فعالیت های
سددیاسددی نود و برددردنش با چهرادی عجیق و غریق و ننداددر دز فرزند دنسددی برنورد میکند که
ناباوردنه دو رد مرة دنقالب و شورشی میددند که جانها بردی آن فدد شد.
 -4نتیجهگیری

رمان فریدون سدده پسددر ددشددت دز جمله متون ددسددتانی پسددامدرن دسددت که تش د یک ودقعیت،
نسبیگردیی و عدم قطعیت و دی ر گردیشهای ف ری و سیاسی نویسندا ،وی به دیجاد ردبطة گوت ویی
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با ددسددتان فریدون و پسددردنش در شدداهنامه سددوق میدهد .معروفی بردی نقد گوتمان تح مآمیز و
تکآودی حاکم بر جامعه که دجازة فعالیت به نظامهای ف ری دی ر نمیدهد ،به سدده وریق دز سددخن
غیر (شددداهنامه) در کالم نویش دسدددتوادا میکند و گوتمانی چندآودیه میسدددازد .وی با دسدددتوادا دز
سبکبخشی تودنسته دست دز ددستان فریدون به عنودن چرنة ت ردرپذیر تاریخ یاد کند .معروفی ن اهی
فرد تاریخی به دد ستان جم شید و ضحاك و فریدون ددرد .وی رودیتهای د سطورادی رد نمونههایی دز
ودقعیتهای سرشته با نهاد بشری میددند که چون ذدر دسطورا در ت ردرپذیری دست ،در عصر مدرن
نیز روند ت ردرپذیر نود رد دددمه میدهند.
همچنین گوت وی نقیضهآمیز نویسندا با ددستان فریدون در شاهنامه سبق می شود دو الیة معنایی
فرزندکشی و مرد ساالری دز دین ددستان دستنباط شود .با تدکیدی که معروفی بر نقش فریدون دمانی به
عنودن پدر نانوددا در سرنوشت پسردنش ددرد و درتباوی که بین دین شخصیت و فریدون دسطورادی
نلق میکند ،نشان میدهد آنچه بیش دز همه در مورد شخصیت فریدون در شاهنامه مورد غولت ودقا
شدا ،نقش دو در سنت ناپسند پسرکشی دست که بنمایههای دسطورادی آن رد میتودن در دساویر ملل
دی ر مخصوصاً در شخصیت زئوس دید .حاصل گوتمان تکآود در جامعة پدرساالر چیزی جز مرگ
دیرجها به دست پدردن نود نیست .الیة معنایی و یا نودنش نقیضهآمیز دی ر که دز ردبطة گوت ویی دین
رمان با شدداهنامه به دسددت میآید ،تدکید نویسددندا بر نقش مادری که صددددیش به جایی نمیرسددد و
نمیتودند کاری بردی نجار پسددر نود دز چن ال مرگ دنجام دهد .معروفی با دسددتوادا دز دین نودنش،
جامعة مرد ساالر رد به نقد میک شد .دز دین نظر ،رمان معروفی الیة پنهانی دی ری رد دز دد ستان فریدون
شاهنامه بر نودنندا آ ش ار میکند که همان گذر جامعة دیردنی دز زن ساالری به سمت مردسداالری
دست .روزگاری که دلهههای بزرگ با سلطة مرددن به فردموشی سپردا شدند.
عالوا بر دین ،تش یک ودقعیت ،نسبیگردیی و عدم قطعیت موجود در دین رمان ،رودیت تکصددی
شداهنامه رد کارناودلی کردا و مورد تمسدخر قردر میدهد .لغوگویی نسدبت به فردوسدی و رودیتهای
شاهنامه ،دردئة صحنههای ننداددر دز ضحاك و بزرگان دربارش و قیام کاوا ،ش ستن ش وا و دبهت
چهرة دسطورادی فریدون ،پشمالو و عجیقدلخلقه بودن منوچهر دقتددر نمونههایی دز تالش نویسندا به
منظور به سددخرا گرفتن رودیتهای دسددطورادی شدداهنامه دسددت .معروفی با کارناودلی کردن ددسددتان
فریدون در شاهنامه و شخصیت فردوسی تودنسته دست توسیر جدیدی دز آن به دست دهد و دم ان
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شنیدا شدن صددهای دی ر که قددست دسطورادی شاهنامه مانا دز شنیدا شدن آنها می شود فردهم
آورد.
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