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 چكيده
,Derrida( ژاك دريدا Jacques (شـكني، هرگونـه رويكرد ساختگذاردن با بنيان

آن. قطعيت معنا را رد كرد را دريدا معتقد بود كه بايد در رويارويي با هر متن، چه

و با شكستن آگاهانهتاكنون آشكار دانسته ي مـتن، امكـاني شالودهايم، كنار نهاد

در داستان فرود، ظاهر امر از اين قرار است. بروز معناهاي ديگرگونه را فراهم كرد

و درگير نشدن كه بر خالف توصيه هاي مكرر كيخسرو مبني بر نرفتن از راه كالت

ميبا فرود، توس خودسرانه از راه كالت مي و فرود را در اين جسـتار،. كشدرود

از،شكنيبا تحليل داستان فرود بر مبناي نقد ساخت كوشش شده كه قرائتي ديگر

ب اين داستان پيش هـايه اين ترتيب كه با توجه به نشانهروي خواننده قرار گيرد؛

رسـد كـه بـرخالف ظـاهر ايـن داسـتان،، چنين به نظر ميشاهنامهمتني در درون

مي كيخسرو ؛ كسي كه پـور ارشـد نگريسته، به فرود به چشم يك رقيب سرسخت

و بالتبع نسبت به تصدي مسند قدرت تر از كيخسرو سزاوار اگر بيش،سياوش بوده

رو؛از او هم نبوده استتر نباشد، كم كيخسرو كه از جانب فرود، احساس از اين

اي در پشت پرده با رجال حكومتي، در پي نابودي كرده، با طراحي دسيسه خطر مي

ساالريي انتقام از افراسياب، سپاهي را به سپهاو به بهانه. برادر خود برآمده است

ميتوس، روانه رقكند تا بزرگي مقر فرود . يبش در سلطنت را از ميان برداردترين

و بعـد او را آزاد سپس براي فريب اذهان عمومي، چندي توس را در بند مي كنـد

و به اين ترتيبمي مي،گرداند ظنـي، ترين سوء شود بدون برانگيختن كوچكموفق

. ترين رقيبش در سلطنت را از ميان بردارد بزرگ

.كيخسرو، فرود شكني، ژاك دريدا، ساخت: هاي كليدي واژه
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 مقدمه.1

و قطعيت معنـا را رد ژاك دريدا با بنيان گذاشتن رويكرد ساخت شكني، هرگونه ايستايي
و مسـتقل دسـت يافـتو اعتقاد داشت در هيچ متني نميا.كرد . توان به معنـايي نهـايي

و مي توان با توسل به اين رويكـرد، يـك اثـر ساختارشكني اوج دگرگونه فهميدن است
خود چيزها همـواره خـود«: از نظر دريدا. درست بر خالف ظاهر آن تأويل كردادبي را 

و همـواره چيـزي اصل يا سرچشمه. نيست، مگر در يافتن شكلي ديگر اي وجود نـدارد
مي هم بيمعناي نهايي در پس تأويل. شود چون پيوست آن، به آن افزوده گـم،شمارهاي
اما همـواره فراتـر از معنـا، فراتـر از فراتـر؛ايمپنداريم به ژرفاي معنا رسيدهمي. شودمي
)395:1380احمدي،(».رويم مي

و معناهـاي معهـود، از دريدا معتقد بود مي توان در هر متني با كنار نهادن نويسنده
و رو كـردن سـاختار آن مـتن، بـه معناهـاي  و با زيـر نو شروع به خواندن آن متن كرد

:توان به قطعيتشان اعتماد كردگاه نمي هيچديگري رسيد؛ معناهايي كه البته 
توانـد بنيـادي شكني مدعي بر هم زدن اين انگاره است كه نظام زبـان مـي ساخت«

و قطعيـت معنـايي متـون  و وحـدت و كافي براي برقرار ساختن مرزها، انسجام شايسته
ني. فراهم كند روهـاي اصوالً خوانشِ ساختارشكنانه درصدد نشان دادن اين امر است كـه

و معاني آن را بـه درون آرايـش هم ستيز موجود در متن، خود به ناگزير قطعيت ظاهري
و نــامتعيننامحــدودي از امكانــات چندگانــه، نــاهم و پراكنــده مــي،ســاز . كننــدپخــش

و بهـره ساخت و كشـي از شـكاف شكني به دنبـال بـه نمـايش گذاشـتن هـا، تناقضـات
بي تسلسل و ادعاهاي پايان هاي هماست حقيقت، عقل، ساختار، فرايند، محاكات: چوني

ميو مواردي از اين قبيل را بي شـكني بـه عنـوان موضـعي تـأويلي، سـاخت. سـازد پايه
و بيانانگاره پيش و بـي گرايانههاي درازدامن محاكاتي راي مربوط به نوشتار سـاده آميـغ

و راستينايكشكنانه همراه است با انواع گذارد؛ خوانش ساختزير پا مي و امور كـج ها
و ناصاف )141:1388 پور، قاسمي(».معوج

كه نيز در همين زمينه) Kristofer Nouris( كريستوفر نوريس نقـد« معتقد است
شكني معتقد است معنان اعتقاد دارد در حالي كه شالودهسنتي به ثبوت معنا در مت

ميي به وسيله و خواننده آفريده و قراردادها ».نـامعتبر اسـت،قواعد پيشـين شود
)13:1388نوريس،(
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ازي متن نمـي البته اين نكته شايان يادآوري است كه شكستن شالوده توانـد خـارج
و يك منتقد نمي تواند بدون در نظر گرفتن مـتن، نظريـات چارچوب متن صورت گيرد

ـ بلكه ساخت؛بر يك متن وارد كند،خود را از خارج د در چـارچوب شكني يك متن باي
و در اي ديگرگونـه به نتيجـه بايد واقع بر اساس مصالح خود متن، نظام همان متن باشد

آن تـوانيم مـتن را بـه سـوي ما نمي«: رسيد، چنانكه دريدا معتقد بود چيـزي جـز خـود
دريـدا در جـاي) 393:1380احمـدي،(».چيز بيرون متن وجود نـدارد هيچ. هدايت كنيم

كهديگري نيز بر اين  شكني، سـاختارها را از هاي ساختحركت«: نكته تأكيد كرده است
و نه به هدفي درست چنين كارهايي نه ممكن است، نه اثر. كنندبيرون خراب نمي بخش

شكني تنها با اقامت گزيدن در ساختارها، آن هم اقامت گزيدن به ساخت. شود منتهي مي
مي شيوه )20: 1979دريدا،(».شوداي خاص ميسر

ــارا جانســون ــين ) Barbra Janson( بارب ــز در هم ــدني ــه پيون ــد اســت ك  معتق
و انهدام دلبخواهي صورت نمي شكني متن با حدس ساخت« گيرد، بلكـه از هاي تصادفي

بـه(».شـود در خود متن انجام مـي) مغاير( طريق واشكافي دقيق نيروهاي معنايي درگير
)111:1387نقل از فتوحي رودمعجني،

د ساختارشكنانه، با توجه بـه تناقضـاتي كـه در خـود مـتن وجـود دارد، پس در نق
ميساختار آن در هم ريخته مي و معناهايي متفاوت پديدار كـه هيلـيس گردد، چنانشود

شكني در پي سرنخي در متن مورد بررسـي ساخت«: معتقد است) Hillis Miller( ميلر
به دنبال سنگ بناي لقي،عبارت ديگراست كه تمامت ساختار آن را از هم بگشايد يا به 

مي،است كه با بيرون كشاندن آن :Abrams(،1993( ابرامـز(» ريـزد تمام ساختمان فرو
230 (

در هـر خوانشـي«:محمود فتوحي رودمعجني نيز در همين راستا معتقد اسـت كـه
ميمعناي تازه بياي ظهور و در جريان تفسـير تـا ها، معناي متن از يـك پايان قرائتكند

و ايـن تفسير ديگر به تعويق مي و واسـازي گونـه شـالوده افتد ي مـتن پيوسـته شكسـته
و قطعي آن از بين مـي مي و معـاني بـي شود؛ يعني معناي مركزي شـماري كـه گـاه رود

و هم مي متناقضند ميديگر را نفي بر اسـاس ايـن اصـل كـه. آيندكنند، به ذهن خواننده
حي فتو(».شكن استذاتاً ساختي در نقد ادبي است، ادبيات شكني ساختيهرمبناي نظ

)111:1387معجني،رود
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شـكني، سـاخت در اين جستار نگارنده كوشيده است كه بر اساس رويكرد ساخت
و بـا  و معناهاي از پيش دميده شـده در آن را بـر هـم زنـد كنوني داستان فرود سياوش

و هـاي موجـود در آن، راه را بـراي تنـاقض توجه به ابيات ياد شده در متن اين داستان
و به اين ترتيب را،پديدار شدن ديگر معناها باز كند قطعيت معناي كنوني ايـن داسـتان

. در هم بشكند

و بررسي.2  نقد
و تراژيك داستان فرود سياوش، يكي از داستان مـاجرا از ايـن. اسـت شـاهنامه هاي نغز

پ،پادشاه ايران،قرار است كه كيخسرو و از برمـي) سـياوش( خواهي پـدري كيندر آيـد
ميرو سپاهي گشن را به فرماندهي توس، روانهاين ، كنـد تـا بـه كـين سـياوشي توران

و لشكرش را در هم فرو كنـد كـه از راه كيخسرو به توس سفارش مـي. كوبندافراسياب
و سپاه ايران درگيـري پـيش آيـد  از قضـا. كالت، جايگاه فرود، نروند تا مبادا بين فرود

و با فرود درگيـر مـي توس بر خالف راي كيخسرو، راه كالت را برمي و در گزيند شـود
مي،فرجام سركيخسرو با شنيد. شودفرود كشته و افغان ومين اين خبر بسيار ناله دهـد

گري رسـتم، كيخسـرو بـا آزادي تـوس پس از چندي با ميانجي. كندتوس را زنداني مي
.كندموافقت مي

طـورهچـ. چندان محكم نيست شاهنامهناگفته پيداست كه ساختار داستان فرود در
ميو بر پايه ازي كدامين استدالل، توان پذيرفت كه پهلواني ايراني بر خالف فرمان شـاه،

و بدون هيچ واهمه خراه كالت برود و خون كشد؟ بـه نظـر اي برادر شاه ايران را به اك
آننگارنده بر ميچه ظاه خالف مير داستان نشان رسد كه كشته شدن فـرود دهد، به نظر

ي شـوم نيـز ترين طراح اين نقشـه يك سناريوي از پيش طراحي شده بوده است كه مهم
امـا؛اين ديـدگاه شـگفت نمايـد،شايد در نگاه نخست. كسي جز خود كيخسرو نيست

زن وقتي بدانيم كه فرود تنها كسي بود كه مي و تاج توانست براي كيخسرو گ خطر باشد
ميرنگو تخت را از او بگيرد، شگفتي مطلب كم ي قدر شايسـته شود؛ كيخسرو همان تر

چرا كيخسرو بايد شاه ايـران باشـد؟ لـذا،پس در اين ميان؛تاج پادشاهي است كه فرود
و نقشـه چنين مي آن اي خـوش نمايد كه كيخسرو با زيركي تمام كـه انـدك نقـش بـدون

و تخت خود را پـيش از رسـيدن پديدار شود، بزرگشكي در دل كسي  ترين رقيب تاج
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چ. داردبه پايتخت، از ميان برمي و بر پايههاما ميطور توان به اسـتنباطيي كدامين استناد
 چنين شگرف رسيد؟

تـوان بـر مبنـاي شكني در اين داستان تأمل كنيم، مـي اگر از ديدگاه رويكرد شالوده
همين مصالحي كه داسـتان سـياوش را بـه شـكل يـاد شـده در اذهـانو شاهنامهابيات 

و معنايي كامالً ديگرگونه از اين داستان استنباط نشانده، به نتيجه اي كامالً متفاوت رسيد
و رو شدن پيشـنهاده شكني گونه شالوده«:كرد هـاي اي دگرگوني در بينش، شكلي از زير

يـا(است؛ يعني كاري است كه اعتبار برداشتي آن شكستن شالوده.ي كهن استنظريه
و قطعـي مـي) معناي  احمـدي،(».كنـد دانسـتند، باطـل مـي كهن را كه همگـان آشـكار

389:1380(
ي درخور يادآوري اين است كه تفسير نوين داستان فرود سياوش بـر اسـاس نكته

مي شاهنامهابيات و هيچ چيزي خارج از متن در اين ساختشكل د گيرد خالـت شـكني
ما نمي توانيم متن را به سـوي چيـزي جـز«: كه دريدا نيز معتقد بود شود؛ چنانداده نمي

)همان(».چيز بيرون متن وجود ندارد هيچ. خود آن هدايت كنيم
د شـكني، يعنـي آغـاز سـاخت«: معتقد اسـت زمينهيگري در همين دريدا در جاي

هاي اساسي از سـاختارهاي امـر گرفتن تمام سرچشمه كردن فعاليت از درون، به عاريت
و به عاريت گرفتن ساختارمندانه و ساختارهاي پيشين آنتخريبي و اين مهم بـداني ها؛

وليت اي آن امر نباشـد، مسـؤ معناست كه اگر ساختارشكني قادر به واكاوي عناصر هسته
)39: 1979دريدا،(».ره ناكام استو اقدام آن، هموا

درب و چـه داراي شخصـيتي شـاهنامه اري كيخسرو چه در متـون پـيش از اسـالم
و مرتبه در. اي واال دارداهورايي است و بـا اوسـتا كيخسـرو ، داراي فـره ايـزدي اسـت
آپيشكش كردن قرباني ميهاي بسيار، به درگاه ـ ناهيتا، از او ر خواهـد او را در پيـروزي ب

كَوي و و پريان و جادوان و اناهيتـا او را كاميـاب) يروان ديويسناپ(ها ديوها ياري دهـد
و از ديگرسـو، خواهـان يـاري درواسـپ، بـراي)50، بنـد13يشت، كـرده آبان( كندمي

مي،خواهي پدرش كين و بر افراسـياب پيـروز سياوش، است كه در فرجام، به مراد رسد
.شودمي

نياما بايد توجه داشت كه هميشه، حماسه دنباله و گاه اسـطوره بـه رو اسطوره ست
كيكـاووس بـا وجـود،نمونـه كه براي يابد؛ چنانشكلي دگرگون شده به حماسه راه مي

اي منفـي بـه خـود يابد، چهـره، وقتي به حماسه راه ميوداريگو اوستاتقدسي واال در 
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و از قدسيت اسطورهمي از شاهنامهاي او در گيرد خبري نيست كه جواد دهقانيان برخي
حتي اگـر فردوسـي،عالوههب) 118-101: 1389 دهقانيان،(.است داليل آن را برشمرده

ميبه اوستاو پردازندگان  كردنـد، بـر اسـاس صراحت بر خوي اهورايي كيخسرو تأكيد
ميرويكرد ساخت و بـر اسـاس شكني، و نظريـات او را بـه كلـي كنـار زد  توان مؤلـف

و تناقضاتي كه در همان متن به كار رفته، به نتايجي ديگرگونه رسـيد، چنـان كـه مصالح
را«:ژاك دريدا معتقد است و مـتن مؤلف را بايد اختراعي كه ديگر سود ندارد، انگاشت

هم. آغاز خواندن دانست مي او هـر. گويد چيزي خارج از متن وجود نـدارد چو سوسور
ميشالوده،جريان خواندنخوانيم، در متن كه مي و ساحت كـالم شكني و شود محـوري

فراشد دنبال كردن معنا به هيچ وجه حضور معنـا. شودمتافيزيكي حضور آن شكسته مي
و در جريان خواندن، معناهاي بي مينيست شود كه در خـود انكـار معنـاي شمار آفريده

:نيز معتقد اسـت)philippe Sollers( فيليپ سولر) 387:1380احمدي،(».نهايي است
و اثـر نيسـت، بلكـه مناسـبت ميـان امروز نكته« ي اصلي ديگر مناسبت ميـان نويسـنده

و خواندن است ) 401:1388به نقل از احمدي،(».نگارش
ميپس با توجه به شاخصه آنهاي نقد ساختارشكن، در توان تثبيـت شـاهنامه چه را

و در اذهان جاي گرفته، به كنار و بـه نتـايجي كـامالً؛نهاد شده سـاختار آن را شكسـت
. متفاوت رسيد

 خواب شگفت گودرز.3.1

از آن آيد اين است كه گويا رجـال حكـومتي از همـانميبر شاهنامهچه در نگاه نخست
و كـم آغاز برآنند كه كيخسرو را بر اريكه آميـزي تـرين نگـاه عنايـتي قـدرت بنشـانند

از كشته شدن سياوش، گـودرز در خـوابي شـگرف، تنهـا باري بعد. متوجه فرود نيست
و هيچ اشارهمتوجه وجود كيخسرو در توران مي به راستي اگـر. كنداي به فرود نميشود

و جريره در خواب او هيچ اثري نيستگودرز رؤياي صادقه مي :بيند، چرا از فرود
چنان ديد گودرز يك شب بـه خـواب
ــروش ــته س ــاران خجس ــر ب ــر آن اب ب

ز تنگــي رهــاچــو خــواهي كــه يــابي
بـــه تـــوران يكـــي نامـــدار نوســـت
ــهريار ــي شـ ــياوش يكـ ز پشـــت سـ

ز ايـــران پـــرآب كـــه ابـــري برآمـــد
به گـودرز گفتـي كـه بگشـاي گـوش

ــاا ــر اژدهـ ــرك نـ ــامور تـ ــن نـ زيـ
ــت ــاه كيخسروسـ ــام آن شـ ــا نـ كجـ

ــدارهن ــوهر نامـــ و از گـــ ــد رمنـــ
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ــاد ــوهر كيقبـ ــه از گـ ــن تخمـ از ايـ
چــو آيــد بــه ايــران پــي فــرخش
ــپهر ــردان س ــان گ ــت فرم ــين اس چن

ز مــــادر ســــوي تــــور دارد نــــژاد
چـه پرسـد دهـد پاسـخشز چرخ آن

ــر ــترده مهــ ــدو دارد از داد گســ بــ
ج1376فردوسي،( ،3:198(

كه در ابيات ياد شده مشهود اسـت، گـودرز بـراي مشـروعيت بخشـيدن بـه چنان
و چنين حكومت كيخسرو، سروش را واسطه قرار مي ميدهد و وانمود كند كه سـروش

اين چه سروشي است كه با وجود علـم بـه! اندايزدمهر همه با پادشاهي كيخسرو موافق
و در نجواي شـبانه غيب، تنها متوجه حضور كيخسرو در توران مي ي او در گـوش شود

و مادرش هيچ اثري نيست؟  گودرز، از فرود

 كنش شگرف كيخسرو در توران.2.2

و ايـن در مـتن ديگر آميز تناقضي نكته كـه رفتـار كيخسـرو در تـوران بسـيار شـگفت
سـاله بـه تـوران، بـاالخره او را در كنـار وقتي گيو در سـفري هفـت. برانگيز است تأمل

ميچشمه در. كنـد اي به بـرادرش، فـرود نمـي ترين اشاره يابد، كيخسرو كوچك اي ايـن
و برادر ناتني خـود، فـرود، بـا خبـر حالي است كه او به خوبي از ماجراي زن دوم پدر

از؛است را شاهنامهچرا كه ابيات ديگري حاكي از آن است كه كيخسرو به خوبي فرود
و قبالَ او را ديده بوده استمي :شناخته

ــاد ــيد ب ــو خورش ــياوش چ روان س
پســر بــودش از دخــت پيــران يكــي
ــود ــده ب ــز مانن ــن ني ــه م ــرادر ب ب

و با مادر است كنون در كالت است

ــاد ــد بـ ــدان گيتـــيش جـــاي اميـ بـ
ــدكي ــدر انـ ــود از پـ ــدا نبـ ــه پيـ كـ

و هم و فرخنـده بـود جوان بود سـال
و بـا لشـكر اسـت جهان جوي با فـرّ

جهمان( ،4:34(
شـود تـا او را بـه اما شگفت است در توران وقتي گيو چونان سروشي حاضـر مـي

و تاج شاهي را  واكـنش! كنـد بـر سـر او بگـذارد، هـيچ يـادي از فـرود نمـي ايران ببرد
و درخور ژرف ميكيخسرو معنادار نمايد؛ موقعيتي بسيار خطير پيش آمده اسـت انديشي

پس چرا بايد با يـاد كـردن از فـرود. چند قدمي بيش فاصله نيست،ي قدرتو تا اريكه
پـس؛اهي است كه فـرودي تاج پادشقدر شايسته اي خود دردسر ايجاد كند؟ او همانبر

و براي خودي خطير، لب فروكند كه در اين لحظهمنطق حكم مي ؛رقيـب نتراشـد،بندد
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چرا كه او در مواجهه با فريبرز هم نشان داده است كه كسي نيست كه به راحتي دسـت
و حاضر است حتي تا پاي جان، براي تصاحب مسند قدرت خطر  و تخت بكشد از تاج

.كند

ي كيخسرو با فريبرزههمواج.2.3

و فريبرز اختالف نظر پيش مـي وقتي كيخسرو به ايران مي و آيد، بر سر پادشاهي او آيـد
! طبيعي است همان كسي كه سروش در گوش او نداي سلطنت كيخسرو را دميـده بـود 
و خانـدانش بـا تمـام و تبارش در پي هواداري از كيخسرو برآينـد؛ بـاري گـودرز خود

ميوجود از كيخسر كيخسرو نيز كـه درخشـش تـاج پادشـاهي،از ديگرسو. كنندو دفاع
و آن را بسيار دست يافتني مي و يابد، نميسرمستش كرده تواند به راحتي از آن دل بكند

مي. به سلطنت پشت كند ميباري در دوئلي هولناك، شركت و حاضر شود تـا پـاي كند
و تاج اما از اريكه؛جان بايستد دژ. پادشاهي محروم نشـودي قدرت او بـا تمـام وجـود

و گـوي سـبقت را از فريبـرز مـي بهمن را تسخير مي و بـا شـاهد مقصـود كنـد ،ربايـد
مي هم ميآغوش و به پادشاهي ايران مي؛رسدشود شـود تـا پـاي لذا از كسي كه حاضر

و تخت ، از نمايد كـه در مواجهـه بـا گيـو مايه بگذارد، بعيد نمي،جان در تصاحب تاج
و بي .دليل براي خود رقيب نتراشدفرود يادي نكند

 طراحي توطئه.2.4

اي او را بـهي انتقام خون سياوش لحظهنشيند، انديشهوقتي كيخسرو بر مسند قدرت مي
و هـر اما پيش از افراسياب، دشمن سرسخت،هلدخود وانمي تري در چند قدمي اوست

ت و مدعي و تخت شودآن ممكن است عليه او بشورد پس پيش از افراسـياب، ابتـدا. اج
و چنين به نظر مي رسد كه كيخسرو سپاهي انبـوه بايد دشمن خانگي را از ميان برداشت

آنمي،ي كالت، جايگاه فرودرا روانه ترين رقيب خود كه دير شود، بزرگ كند تا پيش از
. در سلطنت را از ميان بردارد

مي اهميت اين امر وقتي بيش كيتر روشن خسرو قصـد دارد پـس از مـدتي شود كه
و از ايـن رو سـخت هـراس دارد كـه در ايـن به كين خواهي پدرش، راهي توران شـود

و تـاج بحبوحه ي خطير كه ايرانيان در توران سرگرم كارزارند، فـرود بـه پايتخـت آيـد
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و پس به هر قيمتي شده ابتـدا بايـد از شـر فـرود. شاهي را بر سر گذارد رهـايي يافـت
.خواهي از افراسياب را در سر پروراندتر آهنگ كينسپس

هرچه باشد او پور سياوش، يكي. اما از ميان برداشتن فرود به همين راحتي نيست
و كيخسرو نميزاده ترين شاهاز محبوب تواند در مالء عام دستور قتل او هاي كياني است

دار صورت، مشروعيت حكـومتش بـه شـدت خدشـه بديهي است در اين. را صادر كند
و چه بسا عدهمي رو.ي هولناك برآينـد اي نيز در پي مخالفت با اين انديشهشود از ايـن

ي كـالتي يورش به توران، سپاهي انبـوه را روانـه رسد كه كيخسرو به بهانهبه نظر مي
و براي اينمي مي كند فركه خود يان است،و كالتودداند چه سرنوشت شومي در انتظار

و براي انحراف اذهان عوام از پيش، خود را تبرئه مي مي،كند :كندنطقي غرّا ايراد
ــد ــزد شــاه آمدن چــو لشــكر همــه ن
ــاه ــدار ش ــت بي ــين گف ــان چن بديش

ســت بــا اختــر كاويــان پــايه بــ
مهــري بـــه پــيش ســـپاه بــدو داد
ــه ــد همـ ــود بايـ ــان او بـ ــه فرمـ بـ
نيـــازرد بايـــد كســـي را بـــه راه

ــد ــي نباي ــه ب ــودن ب ــج نم ــج رن رن
ــچ ــالت اي ــذر زي ك ــن گ ــه مك گون

و كــاله آمدنــد ــش ــان بــا درف دم
ــپاه ــيش س ــه پ ــپهبد ب ــوس س ــه ت ك
بـــه فرمـــان او بســـت بايـــد ميـــان

ــه ســاالر اوي ــده راه ك و جوين ســت
ــا بنـــدها زو گشـــايد همـــه كجـ
ــاله و ك ــت ــين تخ ــت آي ــين اس چن
ــپنج ــراي س ــد س ــر كــس نمان ــه ب ك

...گر آن ره روي خـام گـردد سـخن
جهمان( ،3:33-34(

و قابل مي ابيات ياد شده بسيار شگفت در هيچ لشكركشي شاه ايـران تـا. نمايدتأمل
نكته اين است كـه كيخسـرو بـا. كندساالر تأكيد نمياين حد بر پيروي سپاهيان از سپه

مي اين ميدارد، خود از كه سپاهيان را از راه كالت، مقر فرود، بر حذر داند، بنـا بـر پيش
و از اين رو بـراي ايـن  از فرمان نهاني او به توس، سپاه بايد از راه كالت برود كـه سـپاه

و كه ساالر اوي«: كند توس سرپيچي نكند، صراحتاً اعالم مي بـه«و» جوينـده راه ست

.»فرمان او بود بايد همه

اي شـوم را طراحـير دسيسـه ساالباري تواند بود كه در پشت پرده، كيخسرو با سپه
و از اين امر تنها رجال بلندپايه و تـوس كرده است ي حكومـت، كسـاني چـون گـودرز

مي از اين رو با اين. باخبرند كند از راه كالت نرويد، بعد به صراحت عنوان كه شاه تأكيد
و اوست كه جويندهمي ي كند كه همه بايد نسبت به دستورات توس، سراپا گوش باشيد
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رار و هر بياه تواند بود در هي كه او برگزيند، سپاهيان هم و كاست بايـد بـدان تـن كم
:دو بيت زير است،ديگر در ابيات ياد شدهتأملي قابلنكته! دهد

ــه راه ــي را بـ ــد كسـ ــازرد بايـ نيـ
ــج ــج رن ــي رن ــه ب ــودن ب ــد نم نباي

و كــاله چنــين اســت آيــين تخــت
ــپنج ــراي س ــد س ــس نمان ــر ك ــه ب ك

جهمان( ،3:33-34(
و كيخسرو علي فريبانه، رغم اين فرمان عوامباري مردم كالت، همه هواخواه فرودند

و در پشت پرده به توس دستور داده است كه همه ي كالتيان را بايد از دم تيـغ گذرانـد
پـيش از داند چه سرنوشت شومي در انتظار كالتيان است، به ناچـار چون خود نيك مي

آن؛كند كه من گفتم به مردم كاري نداشته باشـيد واقعه خود را تبرئه مي چـه امـا كرديـد
ا! بايست كرد نمي و با هولناكي هرچـه! اندازد ست فرود نيز روي شاه را زمين نميجالب
ميتمام و آتش سر به نيست و خون :كندتر مردم كالت را در خاك

ــه راه ــد ب ــدر آم ــالت ان ــوي ك ــه س ب
و همي كنـد جـاي همي سوخت شهر

ــان ــد ايرانيـــــــ در دژ بكندنـــــــ

و بـــي مـــر ســـپاهگرفتـــه همـــه راه
ــر آن ــاي ه ــد پ ــدر نهادن ــه ان ــا ك ج

بــه غــارت ببســتند يكســر ميــان
)63،همان(

آن؛اسـت شاهنامهانگيز سه بيت ياد شده نيز از موارد شگفت جـا كـه نگارنـده تـا
كم،داند مي از در و سـپاه ايـران چنـين اخـالق را زيـر پـا مـي شاهنامهتر جايي گـذارد
مي اين شگفت است حتي وقتي كيخسرو در قلـب تـوران. شكندچنين حرمت انساني را

وميرانيان را از ريختن خون مردم بـاز با افراسياب انيراني در جنگ است، مصرانه اي دارد
آناجازه :دهدها را نميي هتك حرمت

ــا ــد پارس ــه ب ــركس ك ــهر ه از آن ش
از ايشــان چــو بشــنيد فرخنــده شــاه
ــراي ز پـــرده سـ خروشـــي برآمـــد
ز جـايي خـروش از اين پس گر آيد
ســـتمكارگان را كـــنم بـــه دو نـــيم

ــا ــر پادشـ ــد بـ ــوزش برآمـ ــه پـ بـ
بفرمـــود تـــا بانـــگ زد بـــر ســـپاه

پهلوانــــان فرخنــــده رايايهكــــ
و جـوش و جنگ و غارت ز بيدادي

ــدارد ــاو نـ ــي كـ ــيمكسـ ز دادار بـ
ج( )5:349همان،

و قدرت در ميان است. كنداما در ماجراي فرود گويا مسأله فرق مي . پاي سلطنت
لذا احتمال اينكه طبـق. خواهد ريسك كندي قدرت است، نميكيخسرو كه سخت تشنه
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وي قبلي مزدوران كيخسرو به شكلي شگرف، همهنقشه راي كالتيان هواخواهان فـرود
فرستند تا يك بار براي هميشه به اين قضيه فيصله دهنـد، احتمـالي دور به كام مرگ مي

. از ذهن نيست
ميي تأملنكته گويد برانگيز ديگر در ارتباط با كيخسرو اين است كه اگر او راست

راككه به خوبي به جايگـاه او آشناسـت،و به جان هواخواه فرود است، چرا با اين سـي
چـ سوي فرود گسيل نمي درهكند تا او را به پايتخـت رهنمـون شـود؟ طـور اسـت كـه

مي شاهنامه و بيژن را به ايـران بـازمي رستم تا قلب سپاه دشمن پيش گيـو؛گردانـد رود
خورد تا باالخره كيخسرو را بـه ايـران هفت سال در قلب سپاه توران، بسي خون دل مي

با اما در اين؛آوردمي و كيخسرو با جايگـاه او يافتنيكه فرود بسيار دست اين جا تر است
كنـد؟ بـاري بازگرداندن برادرش به پايتخت هيچ اقـدامي نمـي برايبه خوبي آشناست، 

نهكيخسرو تشنه:روشن است،پاسخ و تنها بـا آوردن فـرود بـه پايتخـتي قدرت است
و همـه بلكه با طراحي دسيسـه؛كندريسك نمي هواخواهـان او را از ميـانياي، فـرود

.داردبرمي
ي قابل توجه ديگر در همين راستا، اين است كه چرا فرود، در كالت مسـتقر نكته

و براي همراه شدن با برادرش، كيخسرو، به سوي پايتخت نمي آيد؟ آيا فرود هم از شده
و نادرخور پايتخت، بويي برده كه حاضر نمي ت رود؟ آيـا شود به پايتخـ فضاي مسموم

اين هراس كه مبادا كيخسرو، قصد جان او كند، فرود را از رفـتن بـه پايتخـت بازداشـته
 است؟

كه چرا خود كيخسرو بـه همـراه ايـن سـپاه گشـني تأمل برانگيزتر ديگر ايننكته
خـواهي او از افراسـياب از كـين اوسـتا راهي توران نشد؟ مگر نه اين است كه حتي در 

و مدام با قربانيسخن رفته  و اناهيتـا، پيـروزي بـر است هاي بسيار به درگـاه درواسـپ
پس دليـل همـراه نشـدن او بـا)50، بند13، كرده يشت آبان( كند؟افراسياب را آرزو مي

كشي از افراسـياب اسـت، خـود بـا سپاه، در اين جنگ چيست؟ چرا وقتي شعار او كين
و هـم بـه آرزوي هميشـگيش شود تا هم فرود را با خـو سپاه همراه نمي د همـراه كنـد

ي عمل پوشاند؟ مگر هم او نبود كه بعد از پايان يافتن اين قائله، از آغـاز بـا سـپاه جامه
و باالخره موفق شد به دسـت خـود و افراسـياب را از ميـان،ايران همراه شد گرسـيوز

 بردارد؟
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چرا كه هدف؛ي كندتواند اين بار، سپاه ايران را همراهاو نمي. پاسخ روشن است
و انتقام از تورانيان بهانه،اصلي توانـد سـپاه او نمـي. اي بـيش نيسـت چيز ديگري است

تواند در برابر ديدگان ايرانيـان بـه كشـتن بـرادر كمـر كه نمي؛ چراايران را همراهي كند
فر. ببندد هرباري و بديهي است چه او از صحنه دورتر باشد، دامـنش ود بايد كشته شود

ميمبر كماتر جلوه و مشروعيت حكومتش ميتر خدشه نمايد از ايـن روسـت. گـردد دار
رغم شعار هميشگيش مبني بر كين خواهي از افراسياب، اين بـار سـپاه ايـران را كه علي

. كندهمراهي نمي
دو. شـود مـي، راهي تـوران ساالري توسسپاهي انبوه به سپه،در هر حال  بـر سـر

و روشن است توس بر ! گزينـد راه كالت را برمـي،خالف راي كيخسروراهي مي رسند
چنين آسان بوده است؟ مگـر نـه به راستي آيا سرپيچي از فرمان شاه در ايران باستان اين

مي يار با ايننمونه اسفند براياين است كه  توانـد از گنـاه اسـت، نمـي داند رستم بـي كه
و سرپيچي از فرمان شاه را سـبب فرمان پدر، هرچند بر خالف ميلش باشد، سر باز زند

:داند؟دوزخي شدنش مي
وليكن پشـوتن شناسـد كـه شـاه...

گــر اكنــون بيــايم ســوي خــان تــو
ــاه ــان ش ز فرم ــي ــردن بپيچ ــو گ ت

ــان شــاه ... ز فرم ــيچم وگــر ســر بپ

ز فرمان شاه... كه گويد كه هر كاو

چــه فرمــود تــا مــن بــرفتم بــه راه
و ــاد ــوم ش ــوب ــان ت ــروز مهم پي

ــياه ــردد سـ ــابش روز گـ ــرا تـ مـ
ــاه ــود جايگ ــش ب ــي آت ــدان گيت ب
بپيچـــد بـــه دوزخ بـــود جايگـــاه

)273-6:249ج:1376،فردوسي(
كنـد، نبـرد ساالر سپاه از فرمان شـاه سـرپيچي مـي، تنها موردي كه سپهشاهنامهدر

به رغم اينسياوش با افراسياب است كه علي و سياوش گراينـد، آشـتي مـي كه افراسياب
ميهم،شاه ايران، كيكاووس و از اين رو سياوش كه نميچنان بر طبل جنگ توانـد كوبد

مي عهد خود را بشكند، گروگان و خودها را رها مي،كند طـورهچ. شودبه توران پناهنده
و اگـر هـم حتي فرزند شاه اجازه شاهنامهاست كه در  ي سرپيچي از فرمان او را نـدارد

اما در اين جنـگ، تـوس بـه؛كند، چونان سياوش بايد به كشوري بيگانه پناه ببرد چنين
برراحتي از فرمان شاه عدول مي و راه كالت را و سپاهيان هم از پـيش بـهميكند گزيند

بـه فرمـان او بـود بايـد«: اند كه تنها بايد از توس اطاعت كنندتوجيه شده،شكلي مؤكد
و جوينده راهس كه ساالر اوي«، چرا»همه .»ت
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ي درخور توجه ديگر اين است كه گودرز كه از آغاز در به سـلطنت رسـاندن نكته
و هم و بود كه سروش در گوش هوشـش چنـين دميـدها كيخسرو نقشي اساسي داشت

ي قدرت نشـاند، در بر اريكهو وردبيابود كه بايد گيو را فرستاد تا كيخسرو را از توران
براين لحظه و تبرئه فريبي هرچه بيشاي عوامي بحراني اي كـه قـراري شاه از فاجعـه تر

مياست اتفاق افتد، توس  و سرپيچي از فرمان شـاه را از رفتن به راه كالت برحذر دارد
مي. شمرد را جايز نمي و توس كوشند از طريق اين جنگ زرگري، دامـن در واقع گودرز

و شاه را از هرگونه لكه دل نگذارنـد كوچـكي ننگي پاك كنند تـرين بـذر ترديـدي در
:نشو نمايد،سپاهيان عليه شاه

ــاه ــه، ش ــودرز پرماي ــدو گفــت گ ب
بر آن ره كه گفـت او سـپه را بـران

آزرده شـــاه نبايــد كـــه گـــردد دل

ــپاه ــيش س ــرد پ ــيش رو ك ــو را پ ت
نبايـــد كـــه آيـــد كســـي را زيـــان
ــپاه ز آزار او بــــر ســ بــــد آيــــد

ج( )4:36همان،
ناگفته، پاسخ توس آشكار است؛ كيخسرو كه خود احتماالً طراح اصلي اين توطئه بوده،

:ي سرمستي سرخواهد دادقهقهه،نه تنها روي، دژم نخواهد كرد، بلكه از سويداي دل
ــدو گفــت تــوس اي گــو نامــدار ب
ــردد دژم ــاه را دل نگـ ــزين شـ كـ
ــرين گونــه گشــتند همداســتان ب

ــه در ــه انديشـ ــداراز اينگونـ دل مـ
ــم ــداري روان جفــت غ ــر ن ســزد گ
ــتان ــس داس ــز ك ــزد ني ــر ن ــرين ب ب

)36همان،(
مينكته مؤثر واقع شود، اين است،شكني داستان فرودتواند در ساختي ديگري كه

گويـد كـه نكنـد شود، به مـادر مـي كه وقتي فرود از لشكركشي بزرگ ايرانيان باخبر مي
:ايرانيان به ما يورش آرند

ــاختنچه گويي چه بايد كنون سـاختن... ــه آرد يكــــي تــ نبايــــد كــ
)37همان،(

ميا و برادر شاه بـزرگ. نمايدين سخن فرود بسيار شگفت مگر او از تبار سياوش
كه،ايران، كيخسرو ذهـنش بـه نيست؟ پس چرا بايد با ديدن سپاه ايران، نخستين چيزي

دهـد كـه اوضـاع افروزي ايرانيان باشد؟ اين امر نيز نشان مـي متبادر شود، احتمال جنگ
و فرود كه به خوبي به موقعيت خطير خود واقف اسـت، يـور  ش كشور به سامان نيست

مي برادر را چندان دور از ذهن نمي و احتمال و داند دهد كه كيخسرو بـراي حفـظ تـاج
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خـاطري هرگونـه رقيبـي آسـوده آيد تا بدين وسيله از انديشهتخت، در پي نابودي او بر
ي كيخسـرو آمده، احتمال حملـه جالب است مادر فرود نيز با توجه به اوضاع پيش. شود

ميرا به كلي رد نمي و تنها به اين نكته بسنده كند كه اگر كيخسرو چنين كاري كند، كند
:باعث آزرده خاطري روح سياوش خواهد شد

)38 همان،( گر كينه جويد همي روان سياوش بشويد هميبرادرت
سو از چـه باشـد او زن نخسـتهر. برانگيـز اسـت سخنان جريره نيز تأمل،ديگر

و حال كه كيخسرو، پسـر زن دوم سـياوش، بـر مسـند طبيعي است از اين،سياوش بوده
و هيچ پر قدرت ايران تكيه زده و بـهوبآشكس يادي از فرود نكرده، و سرخورده باشد

و در صـورت امكـان،مستقيم فرودنحوي غير احقـاق حقـش،را به جايگاه واالي خود
:برانگيزد

داد پيران مرا از نخست)سياوش(بدو...
ــدر و از پــ ــادر ــو از مــ ــژاد تــ نــ
ــري ــامور مهتـ ــان نـ ــور چنـ ــو پـ تـ

ز تركـــان همـــي زن نجســـت وگرنـــه

ــه ــدارهمــ ــامور تاجــ ــه نــ و همــ

ــي و كــ ــاني ــم كيــ ــريز تخــ منظــ
)38همان،(

تابد، بلكه از ديد او حتي اگـر فـرود بـه جريره نه تنها پادشاهي كيخسرو را برنمي
سـاالري شايستگي سـپه،همراه سپاه ايران در پي انتقام خون پدر بر آيد، توس، پور نوذر

و اين فرود است كه بايد پيش و چرا كه اگر توس، شاه؛رو سپاه باشد را ندارد زاده است
و شاه :زاده فرزند نوذر، فرود نيز فرزند سياوش است

سـپه را تــو بـاش ايــن زمـان پــيش رو
ــاختن ــين س ــه ك ــد ب ــيش باي ــو را پ ت

ــه ــويي كينــ ــانتــ ــودار جهــ دار نــ
و خاســـتن كمـــر بـــر ميـــان بســـتن

)40همان،(
ميسخنان ياد شده از دهد كه اگر كيخسرو در پي نـابودي فـرود زبان جريره، نشان

و تخت ايران را از سر بيرون نكـرده ها نيز به كلي انديشه است، آن و حـداقلي تاج انـد
و غصب شدن حق فرزنـدش مادر فرود نمي تواند براي هميشه شاهد پادشاهي كيخسرو

دهـد تـا بـه كـالت سپاه ايران راه خود را به سوي تـوران ادامـه مـي،ر هر حالد. باشد
و از دور دو پهلوان مي و تخوار( رسد را،تـوس. بينـد را بر ستيغ كـوه مـي) فرود بهـرام

مي. گر سپاه استنظاره،كند تا ببيند چه كسي بر ستيغ كوه گسيل مي رود بهرام نزد فرود
رو وقتي به هويت فرود پي مي ميبرد، او ميا نماز و بسيار شاد چرا كه بهـرام؛ شودبرد
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و از جمله دل شـيفتگان سـياوش از جمله كساني بود كه به همراه سياوش در توران بود
. رفتبه شمار مي

و روح بـزرگ او، فرود كه بر خالف مادر در انديشه و پـاكي و مقـام نبـود ي جاه
بي شاهنامهيادآور شخصيت ايرج در ازت است، وجه بـه نصـايح مـادر، در پـي ميزبـاني

وتوس برمي :آيد، تا يك هفته در كنار هم به عشرت گذارند
به هشـتم چـو برخيـزد آواي كـوس
ــدر ــين پـ ــه كـ ــدم بـ ــان را ببنـ ميـ

ــوس ــپهدار ت ــد س ــدر آي ــن ان ــه زي ب
ــر ــه درد جگ ــازم ب ــگ س ــي جن يك

)47همان،(
بهرام كه از معدود هواخواهان فرود در لشكر توس است، بـا پـي بـردن بـه هويـت

و بي و سرشت پاك و غش او، سخناني بر زبـان مـي فرود آورد كـه بسـيار درخـور غل
و تأمل و به شكلي تلـويحي توجه و رجـال پـرده از دسيسـه،برانگيز است ي كيخسـرو
:داردميحكومتي بر

ــه ــاي ش ــرام ك ــت به ــدو گف ريارب
بگويم من اين هرچه گفتي به تـوس
ولـــيكن ســـپهبد خردمنـــد نيســـت
ز گفتـــار مـــن ســـزد گـــر بپيچـــد
جز از من هر آنكـس كـه آيـد بـرت
بــه مــژده مــن آيــم چنــو گشــت رام
ــد كســي ــن ديگــر آي ــر جــز زم وگ

ــوار و س ــرد و گ ــد و هنرمن ــوان ج
به خواهش دهم نيز بر دسـت بـوس
و مغـــز او از در پنـــد نيســـت ســر

ز كـــردار مـــنگرايـــد بـــه تنـــدي
و مغفـــرت نبايـــد كـــه بينـــد ســـر
ــام ــاد ك ــرم ش ــيش لشــكر ب ــو را پ ت
نبايـــد بـــدو بـــودن ايمـــن بســـي

)48-47همان،(
، كامالً شكنانه به سخنان بهرام توجه كنيم، ماهيت توطئهاگر از منظر نقدي ساخت

ايران، كيخسرو بر همگان روشن به راستي وقتي هويت فرود، برادر شاه. شود آشكار مي
و  و از تيزمغـزي تـوس سـخن گويـد شده است، چرا بايد بهـرام، چنـين آشـفته باشـد
و هويت خـود را پـيش  عاجزانه از فرود تقاضا كند كه به هيچ ايراني جز او اعتماد نكند
هيچ ايراني غير از او فاش نكند؟ اگر كيخسرو، خـود در پـس ايـن توطئـه چهـره نهـان 

ا و ست، توس را هرچند هم سبكنكرده و خام باشد، كجا ياراي آزردن بـرادر شـاه مغز
و نـادان اسـت كـه در نقشـه تر كشتن اوست؟ آيا تـوس ايـن از آن اولي اي قـدر احمـق

و هيچ ترسي هم از پادافره عملي  هماهنگ ناشده با شاه، برادر رشيد او را به كشتن دهد
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در.ي گرم استاز جاي ديگر چنين هولناك نداشته باشد؟ باري دل توس صـيد اصـلي
و افراسياب را وقتي دگر بايـد اين لشكر از ايـن رو حملـه بـه تـوران. كشي، فرود است

و بهرام كه با زيركي متوجه نامتعادل بودن جو حاكبهانه م بر سپاه اسـت، اي بيش نيست
.يك از ايرانيان نبايد ايمن بود كند كه بر هيچ به فرود تأكيد مي

بيحال بهرام برميدر هر و خبر از عمق فاجعه، به ناگزير ماجرا را با توس در گردد
ميميان مي و هويت فرود را آشكار مي. كندنهد و توس شاهد مقصود را در آغوش بينـد

از اين رو به شكلي شگرف. شود بدين سان آسان، به فرود دست يافته باشد باورش نمي
فر،و بدون هيچ ترديدي ؛ فرمـاني كـه جـز برخاسـته از كنـد صادر مـي ود را فرمان قتل

:توان براي آن يافتاي پشت پرده، هيچ توجيه منطقي نميدسيسه
چنــين داد پاســخ ســتمكاره تــوس

آرتــو را گفــتم او را بــه نــزد مــن
زاده چــو زاغ ســياه يكــي تــرك

و بـا وي زدي داسـتان تو رفتـي

ــي ــيدي از ب ــك بترس ــر ي ــوار هن س
باو سركشـان زان پس چنين گفت

ــام و ن ــامور خــواهم جــوي يكــي ن
ــن ز ت ــه خنجــر ــرّد ب ســرش را بب

و كوسكه من دا و بوق رم اين لشكر
ــيچ ــخن ه ــتار س ــن خواس ــه مك گون

گونــه بگرفــت راه ســپاه بــر ايــن

داسـتان به شاهيش گشـتي تـو هـم

ــار ــر كوهس ــود ب ــان ب ــير ژي ــه ش ن
ــ ــردنايهكـ ــداران گـ ــان نامـ كشـ

كــز ايــدر نهــد ســوي آن تــرك روي
ــي ــه پ ــن ب ــدين انجم ــن آرد ب ش م

)49-48همان،(
و آشكارا اشاره بـه ايـن امـر بسيار تأمل،ابيات ياد شدهاز بيت چهارم برانگيز است

دارد كه كيخسرو در گوش رجال حكومتي چنين فسـوني دميـده كـه فـرود را سـوداي 
و بايد پيش از هر حركتـي، او را از ميـان  البتـه مطمئنـاً تـوس. برداشـت پادشاهي است

و؛خواسته چنين سخني را بر زبان براند نمي چرا كه در پي اجراي مأموريتي سرّي است
به اما اگر از ديدگاه رويكرد روان؛سپاهيان نبايد به ماجراي پشت پرده پي ببرند شناختي

مياي د، يعنـي بـه شـمار آيـ» لغزش رفتـاري«تواند نوعين امر نگاه كنيم، بيت ياد شده
مي آن :شـود چه را كه توس به جد مي كوشيد در دل پنهان كند، ناخواسته بر زبان جاري
و بدون اختياري زده در ناخودآگاه، در زندگي روزمره گاه تمايالت واپس« ما بروز يافته

و هاي زباني، لغزشلغزش«شوند كه فرويد از آن به عنوان ما بازنمايانده مي هـاي قلمـي
مي»رفتاري هايلغزش )Allen(،1366:133( آلن(».كندياد
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ميجالب است وقتي عده نهنـد، چـون وصـف اي از پهلوانان ايران روي سوي فرود
و تأكيـد كيخسـرو بـر فرود سياوش را از زبان بهرام مي شنوند، با وجود تيزمغزي توس

و به خود اجازه نمياطاعت از توس، از فرمان او سر برمي دهنـد دسـت بـه خـون تابند
:فرود سياوش آغشته كنند

ــد ــرون تاختنـ ــراوان بـ ــردان فـ ز گـ
ــرد بدي ــرام گ ــت به ــين گف ــان چن ش

سر، خـويش كيخسـرو اسـت بدان كوه
كــس كــه روي ســياوش بديــد هــر آن

ــان ــن نش ــرود اي ــرام داد از ف ــو به چ

ــد ــردن افراختنـــ ــرد ورا گـــ نبـــ
سـر مداريـد خـرد كه ايـن كـار يـك

ز صد پهلـ و اسـت كه يك موي او به
ز ديـــــدار او آرميــــــدنيـــــارد

ــانز ره باز ــتند گردنكشــــ گشــــ
)1376:49فردوسي،(

و پـور خـود را بـه،از فرمانشرا تواند سرپيچي پهلوانانتوس كه نمي برتابد، داماد
و سپس خود وارد معركه مي مي؛شودميدان مي فرستد و پسر او كشته و اما داماد شـوند

و شكست خود نيز بـا ديـدن او، ديگـر. گـردد خورده به سـوي سـپاه برمـي بدون اسپ
و سپس به و ابتدا يكي يكي بـر فـرود يـورش،انبوهپهلوانان ايراني برانگيخته مي شوند

و در فرجام به شكلي ناجوانمي مي آورند و آن سرو مردانه از پشت، فرود را خنجر زنند
ميسايه .افكنندفكن را به خاك

، ناپهلواني از پشت، پهلوان ديگر شاهنامهاين نيز گفتني است كه تنها در دو مورد در
ي بهرام است كه تژاو از پشت بـه زند؛ يكي در ماجراي تازيانهرا ناجوانمردانه خنجر مي

مياو حمله مي و دست او را جدا ي زيـادي از كه بهرام عـده جالب است با اين. كندكند
و تژاو به ناچار از پشت، به او يورش مي آورد، تـژاو را تورانيان را به كام مرگ فرستاده

:قدر مردانگي هست كه از كار خود، شرمش آيد آن
ــوخت ــتمكاره را دل بسـ ــژاو سـ تـ
ــرم و ش ــر درد ــد از او روي پ بپيچي

ــت ــش برفروخ ــش رخ ــردار آت ــه ك ب
به جوش آمـدش در جگـر خـون گـرم

)4:73ج،همان(
گـويي كيخسـرو بـا.ي نيست كه حتي خم به ابرو آوردقدر جوانمرد اما رهام را آن

رجال حكومتي اتمام حجت كرده كـه بـه هـر شـكلي كـه شـده بايـد فـرود را از ميـان 
:اي ناجوانمردانه باشدحتي اگر به به شيوه؛برداشت

خروشان يكـي تيـغ هنـدي بـه مشـتچو رهام گـرد انـدر آمـد بـه پشـت
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بــزد بـــر ســر كتـــف مــرد دليـــر
و دوش چو از وي جدا گشت بـازو

ــر ــه زي ــتش ب ــد از دوش دس ــرود آم ف
و همـي زد خـروش همي تاخت اسپ

)64-63همان،(
و چون به عمق فاجعه پـي بـرده، فرود به هر طريقي شده، خود را به دژ مي رساند

ميمي پيش از مرگ، بانوان حرم را سفارشي شگرف داند كه حتـي كند؛ باري چون نيك
:يك نفر از كالتيان نيز زنده نخواهد ماند، پس بهتر آنكه حرمت اهل حرم شكسته نشود

كنــــون انــــدر آينــــد ايرانيــــان...
ــد ــيران كننــ ــتندگان را اســ پرســ

ــي دل هر ــوزد هم ــن بس ــر م ــه ب ك
ــدن ــد ش ــاره باي ــر ب ــاك ب ــه پ هم
و رخسـارگان كـرد زرد بگفت ايـن

د ــاراج ــه تـ ــانبـ ــته ميـ ــاك بسـ ژ پـ
و بـــاره ي كـــوه ويـــران كننـــد دژ

ــي ــروزد همـ ــش برفـ ــانم رخـ ز جـ
تــن خــويش را بــر زمــين بــر زدن
و درد بــر آمــد روانــش بــه تيمــار

)64همان،(
بهبدين مي،وجهي هرچه نكوترترتيب توس اما بـراي؛دهدمأموريت خود را انجام

و ترديـد ايرانيـان را برنينگيـزد، كه كشتن فرود را تنها اين و شـك يك اتفاق جلوه دهد
و بعد از شكسـتي نـادرخور، بـه؛گرددمستقيم به ايران برنمي بلكه به سوي توران رفته

واكنش كيخسرو در مواجهه با توس نيـز از پـيش. گرددفرمان كيخسرو به پايتخت برمي
ااگر احتمال دهيم كه كيخسرو سلسله. روشن است صـلي سـناريوي تـرور تـوس گردان

و  و اشك تمساح بريزد تا مبادا كسـي بـوي توطئـه بوده، پس اكنون او بايد نعره برآورد
:دسيسه بشنود

ــرود جــــوان ــرادر فــ ــا بــ دريغــ
مــــرو گفــــتم او را بــــه راه چــــرم
و با لشـكر اسـت بر آن ره فرود است

ــوان ــت گـ و پشـ ــداران ــر نامـ سـ
ــوه دم ــپد ك و س ــالت ــر ك ــزن ب م

ا همان كي و گندآور استنژاد ...ست
)88همان،(

چـه بايـد حركـات توس چيست؟ اكنون با اين غـالم خـوش اما تكليف كيخسرو با
و او را منصبي واال فرمايـد  بـاري. كرد؟ ابلهي است اگر كيخسرو به او مدال افتخار دهد

بينـد اين احتمال وجود دارد كه كيخسرو براي انحراف اذهان عوام، صالح را در اين مي
و زنجيـر كه توس روزگاري در بند باشد تا چون آب ها از آسياب افتاد، او را از بند غل

:برهاند
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تو را جايگه نيسـت در شارسـتان...
تــو را پــيش آزادگــان كــار نيســت
ــل و غ ــد و بن ــماري ــزاوار مس س
ــپيد و ريـــش سـ ــوچهر ــژاد منـ نـ
ــرت ــا سـ ــودمي تـ ــه بفرمـ وگرنـ
برو جـاودان خانـه زنـدان توسـت

ــتان و بيمارسـ ــد ــو را بنـ ــد تـ بزيبـ
كجــا مــر تــو را راي هشــيار نيســت
و مــل و ديهــيم نــه انــدر خــور تــاج

دگاني اميـــد تـــو را داد بـــر زنـــ
بدانـــديش كـــردي جـــدا از بـــرت
ــت ــان توس ــد نگهب ــوهر ب ــان گ هم

)91-90همان،(
و سپس بـا ميـانجي توس چندي در بند مي گـري رسـتم، كيخسـرو او را آزاد ماند

(كند مي جهمان. و هواخواهانش بـه) 4:119-120، به اين ترتيب سناريوي كشتن فرود
و بـدون بـرانگيختن هـيچ شكل ممكن پايان مـي بهترين  و كيخسـرو بـا موفقيـت يابـد

ر-هرچند برادر باشد-سوءظني، رقيب را جـا اما ماجرا به همـين.و بر مي دارداز پيش
و اكنـون بايـد آهنـگ دشـمن. يابدپايان نمي كيخسرو دشمن داخلي را از ميان برداشته

اوكند؛ كسي) افراسياب( بيگانه دم كه هم پدر و هم دم با لشكركشي به ايران،به را كشته
و پايه و آسايش را از شاه گرفته در.ي قدرت او را لرزانده استهاي اريكهامن اگـر او

امـا حـال كـه؛شددور پيشين با سپاه همراه نشد، دليلش روشن بود؛ فرود بايد كشته مي
خوهيچ رقيبي در داخل نمي شـودي توران مـيد نيز روانهتواند بر او كمين غدر گشايد،

.گرددو با كشتن افراسياب، سرافراز به ايران باز مي

 فرجام كار كيخسرو.2.5

) افراسـياب(و هم انيراني) فرود( اكنون كيخسرو در اوج كاميابي است؛ هم رقيب ايراني
و سرمستي، روزگـار سـپري و زين پس طبعاً بايد در اوج شادخواري  را از ميان برداشته

و ايـن امـر لحظـه. كند اي او را اما چنين نيست، دستان او به خون بـرادر آغشـته اسـت
و بـا. گذاردراحت نمي اگر دير زماني جنگ با افراسياب او را به خود مشغول داشته بود

كج»تصعيد رواني«نوعي  و مريـز، كـرد، اكنـون ديگـر آرامـش خـود را حفـظ مـي،دار
.يابد مشغوليتي در كار نيست تا آرام
شناختي، به اين قضيه بنگريم، بافتار رفتار كيخسـرو كـامالً اگر از منظر نقدي روان

نهاد، فقط بـه دنبـال كسـب. سركش بود» نهادي«ها گرفتار كيخسرو مدت. روشن است
و پاينهاد، هيچ نوع ارزشي نمي. لذت است نهـاد،«: بند هيچ اصل اخالقي نيست شناسد
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و تمايسرچشمه و غيراخالقـي اسـتبي. الت ماستي تجاوزات . قـانون، ضـداجتماعي
گونه توجهي به قراردادهايي ما، بدون هيچجويانهكار آن، تنها سيراب كردن غرايز لذت

و محــدوديت و همكــاران،(».هــاي اخالقــي اســت اجتمــاعي، مبــادي قــانوني  گــورين
144:1373(

سراز اين رو كيخسرو نيز بسيار لجام و با نهادي بند هـيچ قـانون كش، پايگسيخته
و كسـب لـذت بـيش. اخالقي نبود و تخـت تـر، حتـي حاضـر شـد او براي حفظ تاج

؛انـدك اسـتايهاما حال كه او را تا گور فاصل. ناجوانمردانه برادر را از دم تيغ بگذراند
او كـه» فراخـود«حال كه با پشت سرگذاشتن موانـع بسـيار، فرصـت انديشـيدن يافتـه،

بيتاكنون چونان  . حركت بود، سر از خواب برداشته استاژدهايي فسرده،
و نبايدها، تربيتنتيجه فراخود، در ميي بايدها و مذهبي، به وجود آيـد هاي اخالقي

و والدين، در ناخودآگـاه فـرد، القـاو همواره مدافع ارزش هايي است كه مذهب، جامعه
و گـرايش متوقـف مـي هـاي نهـاد را سـركوب يـا فـرامن، گـرايش. اندكرده هـاي كنـد
و غريزهجويانه لذت مطـرود،ي اديپـي را كـه جامعـه اي از قبيل تجاوز، شهوات جنسي

مي مي مي» نهاد«. راندشمارد، به قسمت ناخودآگاه، پس و از ما اهريمن ،»فـرامن«سـازد
و )145 همان،(.سعي در تعادل اين دو دارد»من«فرشته

و فراخـود او بـه باري حال كه كيخسر و از دشمنان بيروني رهايي يافته، بين نهـاد
مي»نهاد«مدام. آيدشدت تعارض پيش مي و، رفتار او را با فرود توجيه به» فراخود«كند
كه اين. نمايدشدت او را محكوم مي مي» خود«جاست و سـعي در كيخسرو مداخله كند

و فراخود دارد و فراخود بسـيار شـديد اما چون؛ايجاد تعادل بين نهاد تعارض بين نهاد
و كـاري برنمـي» خود«است، از دست  و از ايـن رو كيخسـرو بـه شـدت افسـرده آيـد

مي روان :ي سلطنت نيستتا حدي كه او را ياراي ادامه؛شودرنجور
چــو ايشــان برفتنــد پيــروز شــاه
و بنشـت گريـان بـه درد فرو هشت

كنون پنج هفته است تا من به پـاي ...

ــه ــرا ك ــاه م ــته گن ــد گذش  بخش

ــزدي ــادافره ايـ ــه پـ ــدانم كـ  نـ

ــرده ــا پـــ ــود تـــ ــاهبفرمـــ ي بارگـــ
ــورد و رخ الجـ ــان ــود پيچـ ــي بـ همـ
همــــي خــــواهم از داور رهنمــــاي

ــره ــد تيـ ــان كنـ ــرا درخشـ ــاه مـ گـ

و روزگـــار بـــدي كجـــا يـــابم

ج1376فردوسي،( )397و5:387-392،
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كه«:فرويد معتقد است آن» خود«هر قدر مشكلي تر باشـد، بـه فايق آيد، پيچيدهبايد بر
مي همان ميزان، روان رنجوري نيز با سهولت بيش رنجـوري، يايـد، زيـرا روان تري بروز

و حكايت از آن دارد كـه»خود«ي عدم موفقيت صرفاً نشانه ، در ايجاد يك تركيب است
پـارچگي خـويش دسـت در تالش براي به وجود آوردن نوعي تركيـب، از يـك» خود«

ا )Freud(،255:1373( فرويد(».ستكشيده
و تخت برمي آيد، اما مسـأله باري بدين صورت است كه كيخسرو در پي ترك تاج

و عـذاب وجـدان، اگـر كيخسـرو بـه دليـل روان. به همين سادگي هم نيست رنجـوري
و سـپس در پـي تـرك دربـار برمـي گوشه آيـد، تكليـف بـر تخـت نشيني اختيار كـرده

و نشانندگان او  چيست؟ تكليف كساني كه پشت پرده، مرگ فرود را به طراحي نشستند
آنمشقت مي هاي بسيار متحمل شدند چيست؟ باري و حقوق خود را و ها حق خواهنـد

آن كيخسرو نيز نمي از اين روست كه كيخسـرو. ها شانه خالي كند تواند از زير بار فشار
مياي و بـهك ران را بين رجال حكومتي تقسيم و مقـامش ند هـركس متناسـب بـا پسـت

مياقطاعي مي و تخت را رها كرده، سر به كوه و خود تاج . گذاردبخشد

 گيرينتيجه.4

و بررسي داستان فرود سياوش از منظر نقد ساخت شكني، ايـن در اين جستار ضمن نقد
ي قدرت بـوده كـه نتيجه حاصل شد كه بر خالف ظاهر داستان، كيخسرو پادشاهي تشنه

مياز اي، از اين رو با طراحـي توطئـه. كرده استجانب فرود، برادر خود احساس خطر
كنـد تـاي حمله به توران، راهي مقـر فـرود مـي ساالري توس، به بهانهسپاهي را به سپه

توس با موفقيت اين مأموريت را اجـرا. ترين رقيب او را در پادشاهي از بين ببرندبزرگ
و كيخسرو براي تحريمي ازف اذهان عوام، چندي توس را در بنـد مـي كند و بعـد كنـد
آب اين ميكه از. كندها از آسياب افتاد، او را آزاد كيخسرو پـس از كشـتن فـرود، چـون

ميجانب رقيب داخلي آسوده ميخاطر كند تا هم انتقام خون پـدر شود، آهنگ افراسياب
و بي و هم اين رقيب انيراني كه گاه هاي سلطنت با حمله به ايران پايه گاه را گرفته باشد

وايهدر پايان كه كيخسرو را تا لب گور فاصـل. كند، از بين ببرداو را متزلزل مي نيسـت
ا و» نهـاد«و آغشته به خون برادر اسـت، بـين فرصت انديشيدن يافته است، چون دستان

مي» فرامن« و چـون بـه دليـل شـدت ايـن تعـارض، او تعارضي شديد پيش » مـنِ«آيد
و فرامن ايجاد كند، دچار روانكيخسرو نيز نمي شـود رنجوري مـي تواند تعادلي بين نهاد
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مي.ي فرمانروايي نيستو قادر به ادامه و حقوق خود را خواهند اما طراحان توطئه، حق
و سـر بـه كـوه ها، سلطنت را تـرك مـيو كيخسرو با اعطاي اقطاعات متعدد به آن كنـد

. گذارد مي
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