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  چكيده
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  مهمقد
شـاهنامه ابعـاد مختلـف     .شاهنامه فردوسي از شاهكارهاي ادبي ايران و جهان اسـت 

...  و اخالقـي ، دينـي  ،گوناگون اجتماعي هاي درموقعيترا  اوي ، هويت و عملكردهاانسان
و نشـيب   شاهنامه عبارت است از سرود مهر ايـران و داسـتان پرفـراز   « .سازد گر مي جلوه

دگرگونيهايش و فردوسي  ها و ها، شكست ها، پيروزي ها و بدي زندگي ايراني با همه خوبي
ر ماجرا  را بر عهده گرفته است؛ امـا ارزش  اي است كه روايت صادقانه اين داستان پ آزاده

سازد و عيسي وار مردگاني  هايي را منظوم مي كار فردوسي تنها در اين نيست كه داستان
هـايي   سازد، كه عظمت اصلي كار وي در جست و جو، كشف و حفظ داسـتان  را زنده مي

مقاومـت و  گيري تمدن ايراني و مساعي تمدن سازان و تـاريخ آفرينـان پر   است كه شكل
دهد و كارنامه هستي ملتي كهن را كـه گـويي در مركـز جهـان      متفكرايراني را نشان مي

اي از مشكالت روبرو بوده است به آينـدگان   ايستاده است و هر روز عمرش را با مجموعه
هدف فردوسي از سرودن شاهنامه اين بـود   .)14-15 :1381رستگارفسايي، ( »مي نمايد

ها چگونه  كند كه زندگي پيش از دوران كنوني چگونه بوده و انسان براي آيندگان بيان تا
 .بر جهان حاكم شدند

ــه آغــاز چــون داشــتند كــه ــتند   گيتــي ب ــوار بگذاش ــا خ ــه م ــدر ب ــه اي  ك
ــه ســر آمــد بــه نيــك اختــري  ــدآوري  چگون ــه روز كنــ ــان همــ  برايشــ

 )4 :1386فردوسي،(   
بـر   خـود  در آثـار  نويسندگان و هنرمندان بزرگ جهان كـه  ،شاعران همچون ديگر او
تجربه واقعي، ملموس و راستين حيات انساني  ،هاي پايدار انساني خود تاكيد دارند ارزش

مانند شب چـراغ  كالم او . روشن كننده راه زندگي استهايي كه  تجربه ،دكن را عرضه مي
چون خورشيد تابان در سراسر  ،كالمبار هاي درافشان و گوهر ميان خرمن درسحرگاهي، 
تـوان درسـي بـراي     ، مياي و تاريخي اسطوره در شاهنامه از هر رويداد .درخشد گتيي مي

شاهنامه تنها گزارشي از  .انگيز حيات انساني به دست آورد و خالقيت شگفت بهتر زندگي
معرفـت   و جـان عصاره حقيقت و  ؛ها نيست، برآيند تاريخ و اسطوره است ها و بدي نيكي

هاي حماسي زبـان فارسـي، بـه ويـژه در شـاهكاري كـه        انسان در منظومه« .انسان است
در شاهنامه، آدمي تنها . فردوسي به رشته نظم كشيده است، مقامي بس رفيع و واال دارد

هاي خداوند عالم كه داراي روح آسـماني و نيـروي اراده و    موجودي است از ميان آفريده
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 »نخستين فطرت«اش از طبيعت و سپهر بلند برتر است و از او به عنوان خرد بوده، رتبه 
  .)36-37 :1375رزمجو، ( »ياد شده است

ــرورده    انـــدتـــرا از دو گيتـــي بـــرآورده ــانجي بپ ــدين مي ــه چن ــد ب  ان
ــدار   نخســتين فطــرت، پســين شــمار ــازي م ــه ب ــتن را ب ــويي خويش ت

 )2 :1386فردوسي،(   
هـاي اسـاطيري و    در حماسـه  ،هاست ها و نيكوئي ظهري از عظمتآرماني كه م انسان

هـاي   كـه رسالتشـان تحقـق آرمـان     و حكمراناني وجود پهلوانان پهلواني زبان فارسي، در
ي  چنانكـه در دوره . شود هاست، متجلي مي ها و ناپاكي واالي ملت ايران و نبرد با نامردي

ه كيانيـان، ايـن نبـرد بـه نحـو روشـن و       اساطيري و پهلواني شاهنامه، يعني تا پايان دور
شود، سپس جنگ فريدون و كـاوه آهنگـر بـا     مداوم، با جنگ طهمورث با ديوان آغاز مي

از آن بـه   و ضحاك كه پادشاهي هزار ساله او، ايران را در بيداد و ظلمت فرو بـرده اسـت  
ج هاي كين خواهي پس از كشته شـدن ايـر   بعد، نبرد بين خوبي و بدي به صورت جنگ

هـاي   شاهنامه نشان دهنده روابط حكمرانـان در موقعيـت  . گيرد در ميبرادرانش  دست به
  : داردپنج بعد  شاهنامه توان گفت ارتباطات حكمرانان در مختلف است، در واقع مي

كـه ايـن نـوع ارتبـاط بـراي پيـروزي ايرانيـان،         ستارتباط حكمرانان با خدا بعد اول
 ارتباط حكمرانان با طبيعت است؛دوم  بعد. ك استتهذيب نفس و نيايش و سجده بر خا

هـايي چـون    شخصـيت  ،كه گاهي با استفاده از صنايع ادبـي همچـون تشـبيه و اسـتعاره    
در تقابـل بـا    حكمرانـان را كنـد و گـاه    مـي كيخسرو را به عناصر زيباي طبيعت تشـبيه  

بـاط  ارت بعـد سـوم   .ماننـد گرفتـاري كيخسـرو در بـرف و سـرما      ؛دهـد  طبيعت قرار مـي 
بعـد  . ارتباط حكمرانان با مـاورا اسـت   و بعد چهارم است حكمرانان با موجودات ماورايي

اين ارتباط را به دو نـوع تعـاملي و    .ها است انسان خود و ديگر ارتباط حكمرانان با پنجم
 ،اسـت  هويـت انسـاني   اين ارتباطـات نشـان دهنـده اصـالت    . توان تقسيم كرد تقابلي مي

در ايـن مقالـه   . ي ابعاد گوناگون انسان دانسـت  توان تجلي دهنده مي بنابراين شاهنامه را
ارتباطات  .پنج بعد ارتباطي از ديدگاه حكيم طوس بررسي شده است روابط حكمرانان در

ارتبـاط بـا   « :شود چهار نوع تقسيم مي ههاي ارتباطي، ب انساني در شاهنامه براساس مدل
ي و ارتباطات جمعي و هر يك از ايـن چهـار   خود، ارتباطات ميان فردي، ارتباطات گروه

محسـنيان راد،  ( »شـود  نوع خود به دو نوع ارتباطـات كالمـي و غيركالمـي تقسـيم مـي     
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ارتباط حكمرانان
در شاهنامه

 با خود با ماورا ميان فردي

 عالم ماورانصيحت گونه

موجودات 

 با خدا گروهي

 آموزشي

 قدرت طلبانه

 با طبيعت

 كالمي

 غيركالمي

 تعاملي

 تقابلي

ارتباطات حكمرانان

 حكمرانان پهلوانان

 ميان فردي با خود گروهي

 سياوش

 افراسياب

 نصيحت گونه

 فريدون

 منوچهر

 كيخسرو

رت طلبانهقد  آموزشي 

 فريدون

 منوچهر

 كيخسرو

 ضحاك

 نوذر

 كيكاووس

 گشتاسپ

دست آمده براساس اين الگوي ارتبـاطي   ههاي ارتباطي ب مدل مقالهدر اين  .)369: 1378
فراتـر از  هـا عملكردهـايي    در آثـار حماسـي، انسـان   از آنجا كه اما  1.استخراج شده است

هاي معمولي دارند، لذا ابعاد ارتباطاتي آنها هم فراانساني است، از اين رو بـا توجـه    انسان
  :بدين صورت بيان كردتوان  ميارتباطات انساني را در شاهنامه  ،هاي ارتباطي به مدل

  ارتباط حكمرانان در شاهنامه -1جدول 
  

 
 

 
 

 
  با ديگر انسانهاحكمرانان  ارتباط .1

ميـان   ،گروهـي  ارتباطـات  :نـوع  سـه انسانها در شاهنامه به  ديگر حكمرانان باارتباط 
برقراركننده  اغلب حكمرانان ،گروهيارتباطات در. شود تقسيم مي با خود ارتباط وفردي 

آموزشي و قدرت  دو نوع هبتوان  مي اين ارتباط را كه ارتباط يا انتقال دهنده پيام هستند
 هوشنگ و جمشيد براي آموزش دادن علوم و فنون جديـد  كيومرث،. تقسيم كرد طلبانه

كردند، مثل اختراع لباس و پوشاك يـا   مردم ارتباط برقرار مي اب و راههاي زندگي آسانتر،
   .هوشنگدست  بهآتش 

  انسانهاساير حكمرانان با ي ارتباطروش  - 2جدول 
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 حكمرانان گروهي ارتباط  1-1
ارتبـاط گروهـي در اكثـر    . ا انسانهاي ديگـر اسـت  تفاهم معني ب ي نتيجهاين ارتباط  

ارتبـاط ميـان   در شـاهنامه  . شـود  ريـزي مـي   موارد با اهداف اطالعاتي يـا اقنـاعي طـرح   
اطالعاتي بـوده كـه بيشـتر جنبـه     دادن گاه با هدف با ديگران حكمرانان دوره اساطيري 

تـوان   مـي كيومرث، هوشنگ، طهمـورث و جمشـيد   كه از جمله به  است آموزشي داشته
  .اشاره كرد

  ارتباط آموزشي كيومرث با مردم
او نخستين . كيومرث بود، دكرتمدن ماولين انسان شاهنامه و اولين كسي كه بشر را 

  . كسي بود كه رسم فرمانروايي در روي زمين بنياد نهاد و برتخت شاهي نشست
نخستين به كوه اندرون ساخت جاي   كيــومرث شــد بــر جهــان كدخــداي

ــ سـر بخــت ـــا گـــروه   كــوههو تخــتش برآمـد ب پلنگينــه پوشـــيد خــود ب
 )7 :1386فردوسي،(   

بـه  با الهاماتي كه از عالم مـاورا  . سال با شكوه تمام بر جهان فرمان راند 30كيومرث 
بـه عنـوان    را) پلنـگ (كوشش كرد تا طرز تهيه لباس از پوست حيوانـات   ،رسيد ميوي 

سـخنراني   تـوان گفـت   مـي  .به مـردم آمـوزش دهـد    )تمدني(هاي تمدن  نخستين نشانه
كـه خـود را   آنجـا  انسـاني در شـاهنامه اسـت     تاولين ارتباطـا جزو كيومرث براي مردم 

  .كند ايران زمين معرفي مي حكمرانعنوان  به
است  گروهيارتباط جمشيد با مردم از نوع ارتباطات  :ارتباط آموزشي جمشيد با مردم

  :گيرد صورت ميير ز براي رسيدن به اهداف كه
طلبانـه بـه آن اشـاره     در ارتباطات قدرت( دعوت مردم به اطاعت و فرمانبري از او .1

 .)شده است
  .ي اجتماعي ايران آموزش علوم مختلف و تقسيم جامعه .2
  .ي ايراني ايجاد طبقات اجتماعي چهارگانه در جامعه .3
هـا را بـه سـوي     انسـان  وكـرد   عدالت را بنا نهاد و تمام ديوان را فرمـانبردار خـود   او

 .جمشيد انجام گرفت حكمرانيبندي اجتماعي در دوران  اولين طبقه .روشني هدايت كرد
كه كارشان پارسائي و پرسـتش   كاتوزيان.1: طبقه اجتماعي تقسيم كرد 4او جامعه را به 

جنگاوران كـه آنهـا را بـه نگهبـاني تخـت شـاهي و        .2. دبونگهباني آتش مقدس  وخدا 
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و به كار تهيـه مايحتـاج دو   كشاورزان كه اهل كشت و زرع  .3. ظت از كشور گماشتحفا
  .مشغول بودند مختلفكه به كارهاي  و ساير پيشه ها صنعتگران .4. طبقه نخست بودند

ــيش   گروهــي كــه كاتوزيــان خــوانيش ــتندگان دانـ ــم پرسـ ــه رسـ  بـ
ــاندند ــت بنش ــر دس ــر دگ ــفي ب ــد   ص ــاريان خواندنـ ــام نيسـ ــي نـ  همـ
كجا نيست از كـس بريشـان سـپاس     بســودي ســه ديگــر گــره را شــناس
 ..گاه خورش سرزنـــش نشـنوند   هب بكارنـــد و ورزنـــد و خـــود بدرونـــد

ــد اه  ــه خوانن ــارم ك ــچه ـــركشي    و خوشــين ــا س ــت ورزان ب ــان دس هم
روانــشان هميشـه پـر انديشـه بـود      كجــا كارشــان همگنــان پيشــه بــود

 )12 :1386فردوسي،(   
بنيادهـاي جامعـه انسـاني را انتظـام و انسـجام بخشـيد و        ،جمشيد با اين تقسيمات
  . در هريك از اين طبقات جاي دادقابليت اشخاص را با توجه به نيرو و 

 طلبي، برتـري  براي افزون مهمترين انگيزه بشري ،قدرت: طلبانه حكمرانان ارتباط قدرت
طلبان به دو  توان گفت قدرت اصوال مي« .است بانرسيدن به اهداف مورد نظرقدرت طل و

و  )تا در مرتبه باالتر قرار گيرنـد ( آورند اي قدرت سياسي را به دست مي عده: روند راه مي
» پردازنـد تـا بـاز هـم از قـدرت ثـروت اسـتفاده كننـد         اي به جمع ثروت و مال مـي  عده

 ،كــه قــدرت قــدرت طلــب از آن رو در پــي كســب قــدرت اســت .)19: 1376رحيمـي، (
در شاهنامه نيز . كند ترين تمايالت دروني را ارضا مي دارترين و اصيل ريشه نيرومندترين،

. طلبـي بودنـد   پـي قـدرت  در ضحاك، جمشيد، نـوذر و گشتاسـپ   مانند برخي حكمرانان
  .شود طلبي بررسي مي جنبه قدرتعنوان مثال ارتباطات جمشيد و گشتاسب از  به

ارتباط جمشيد با مردم و بزرگان ايـران  : با بزرگان و مردم ارتباط قدرت طلبانه جمشيد
بيشـتر از نـوع ارتباطـات جمعـي و بـه نـوعي اقنـاعي يـا          و طلبانـه اسـت   زمين، قـدرت 

  .متقاعدسازي براي پرستش اوست
 چه مايـه سـخن پـيش ايشـان برانـد      گرانمايگــــان را ز لشــــكر بخوانــــد
ــان ــالخورده مه ــا س ــت ب ــين گف ــه جــز خويشــت   چن ــان ك ــدانم جه ن را ن
ــد ــد پدي ــن آم ــان از م ــر در جه چــو مــن نــامور تخــت شــاهي نديــد   هن
ــا خواســتم   جهــان را بــه خــوبي مــــن آراســـتم ــي كج ــان اســت گيت چن
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همان كوشش و كامتان از مـن اسـت    از مـن اسـتمتـانخور و خواب و آرا
ـــراست ــاهي م ــيم ش ــي و ديه    دشاستكه گويد كه جز من كسي پا بزرگ

 )14 :1386فردوسي،(   
ايده و انديشه خود را به جمع كثيـري   ،يك نفر به عنوان سخنران ،گروهيدر ارتباط 

ارتباط جمعي يا عمومي در اكثر موارد، براساس هدف اطالعاتي و يا اقنـاع  «. كند القا مي
يزه ايـن  انگ) 15: 1382فرهنگي، (» گيرد شود و شكل مي ريزي مي طرح 1و متقاعدسازي

همـه بزرگـان را بـه پرسـتش      او. ارتباط قدرت طلبانه، غرور و خودخواهي جمشيد است
مخاطب جمشيد يا گيرندگان پيام او، بزرگان ايران هستند؛ واكنش . خواند مي خويش فرا

  .يا بازخور ارتباط او دوري ازبزرگان وقطع ارتباط با آنها است
در شـاهنامه فردوسـي، شـاهي    شتاسـپ  گ :موبـدان  ارتباط قدرت طلبانه گشتاسپ بـا 

او براي نسپردن تـاج و   .شود قدرت طلب، حسود و فرزندكش معرفي مي خودسر، كامجو،
) 2(گشتاسـپ . فرسـتد  تخت به اسفنديار به بهانه دستگيري رستم او را به كام مـرگ مـي  

خواهد به هر قيمتي شـده تـاج و تخـت را بـراي      يكي از حكمرانان شاهنامه است كه مي
را درخواست اسفنديار براي پادشـاهي  و  كند او همه موبدان را جمع مي. حفظ كند خود

كيكاووس كه حكومت را  مثالً( اما گشتاسپ مانند ديگر حكمرانان .كند با آنان مطرح مي
  .به هيچ وجه حاضر به سپردن تاج و تخت نيست )كرد اش واگذار به نوه

ــردان و  شــه خســروان گفــت بــا موبــدان ــدان رادمــ ــپهبدان بــ  ..اســ
 بــــدو شــــاد باشــــد دل تاجـــــور  بــه گيتــي كســي را كــه باشــد پســر
ــد ــه ده ــه داي ــيرش ب ــام ش ــه هنگ ــد      ب ــر نه ــر س ــنش ب ــاج زري ــي ت  يك
ــت    همـي داردش تــا شــود چيــره دســت ــوردن و برنشسـ ــاموزدش خـ  بيـ
ــاخ    چو نيـرو كنـد بـا سـر و يـال و شـاخ ــه ك ــته ب ــته نشس ــر گش ــدر پي  پ

ــره زو ــد يكسـ ــان را كنـ ــيجهـ ــي   تهـ ــت مهــ ــزاوار تخــ ــد ســ  نباشــ
ــت ــام تخ ــي ن ــز يك ــدر ج ــدارد پ  نشســته در ايــوان نگهبــان رخــت     ن
 پــدر را يكــي تــاج و زريــن كــاله      پســـر را جهـــان و درفـــش و ســـپاه
پســـندند گـــردان چنـــين داســـتان   نباشــد بــر آن پــور هــم داســتان

                                                 
1. persuasive  
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 )672 :1386فردوسي،(   
  :كند م كه او مسائل زير را مطرح ميبيني ، ميارتباط گشتاسپ با موبداندر 

 .گويد هاي خود مي رنج و سختي و از بزرگ كردن اسفنديار .1 
 . كند ، شكايت ميادعاي تاج و تخت كرده است اينكه اسفنديار از.  2 
پيماني كه با زرتشت بسته، اسفنديار را براي دعوت به دين بهـي نـزد رسـتم     دليل به
ي  رابطـه  چوناما . سفنديار، در اين نبرد كشته خواهد شدداند كه ا گرچه مي ،فرستد مي

بنـابراين   ؛حافظ مملكت است نه پهلوانـان  ،از اين پس دين ،حكومت با دين مطرح است
  .ديگر دوران پهلواني سرآمده استزيرا  .هر دو پهلوان به نوعي بايد از بين بروند

 حكمرانان ميان فردي اتارتباط 2-1
 ي كـه پيـام  .اسـت ديگـر   يد انتقال پيام از فرد بـه فـرد  ينفراارتباطات ميان فردي،  

ميـان   ارتباطـات  .ها و باورهاي فرستنده پيام به گيرنده پيام باشد ها، نگرش حاوي ارزش
حكمراناني كه بايـد   ؛بيشتر مختص حكمرانان آرماني است ،حكمرانان در شاهنامه فردي

كثر ارتباطات ميان فـردي حكمرانـان در   ا .ندباشفرّه، نژاد و تربيت : داراي الزاماتي چون
بـا  فريدون، منوچهر و كيخسـرو  ارتباطات  توان از جمله مي .رددا پندآميزجنبه شاهنامه 
  .را نام بردديگران 

فريدون جهان را ميان فرزندان خود به سه بخش : ارتباط پندآميز فريدون با سلم و تور
احيه شرق را به تور داد و ايران را نيز به را به سلم داد و ن) روم(ناحيه مغرب : تقسيم كرد

 آغـاز  ها بين ايرانيان و تورانيان و ها و خصومت سرآغاز دشمني بندي تقسيم اين. ايرج داد
در اينجاست كه براي اولين بـار نافرمـاني   . شود هاي بزرگ مي ارتباطات خصمانه و جنگ

برادران براي  نزدايرج به  نرفتشود، فريدون قبل از  برادركشي آغاز مي و ازدستورات پدر
اين نخسـتين   .به خوبي رفتار كنند وخواهد كه با ا نويسد و از آنها مي سلم و تور نامه مي

در شاهنامه است و از اين جهت حائز اهميت است كه دربردارنده  فريدونارتباط مكتوب 
  .از جنگ و خونريزي است پرهيزهاي شاه براي  نصيحت

ســاالر چيـــن  هبــه خــاور خــداي و بــ  نيكـــي نامـــه بنوشـــت شـــاه زمـــي
ــداي ــرين خـ ــرد آفـ ــه كـ ــر نامـ كجا هست و باشد هميشـه بـه جـاي      سـ
ــد    چنين گفـت كـين نامـه ي پندمــند ــته بلن ــيد گش ــزد دو خورش ــه ن ب
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ـــاز.. ــواهم آرام و ن ــد را خ ــه فرزن ازآن پـــس كـــه ديـــديم رنـــج دراز   س
ــ  بـــرادر كـــزو بـــود دلتـــان بـــه درد ــر چن ــرد   و گ ــاد س ــزد ب ــز ن د هرگ
ــد   گـــراميش داريـــد و نوشـــه خوريـــد ــن روان پروري ــرورده شــد ت چــو پ

 )40 :1386فردوسي،(   
حكمرانان براي انتقال پيام خود به اقصي نقـاط جهـان از نامـه بـه     بينيم  مي كهچنان

ن فريدون براي بازداشتن سلم و تـور از رسـاند  . كردند عنوان وسيله ارتباطي استفاده مي
 .است كند كه محتواي آن از اين قرار اي ارسال مي آسيبي به ايرج براي آنها نامه

 .درخواست مهرباني و مهمان نوازي با ايرج. 1
 .دست بردارندبه ايرج مبني براينكه از حسادت  به برادران،نصيحت و پند . 2

 :ودشـ  ، در ايـن ارتبـاط مشـاهده مـي    دارنـد وجود ارتباط مكتوب چهار عاملي كه در 
) سـلم وتـور  (و گيرنـده ) نامـه (، كانـال  )مهمان نوازي بـا ايـرج  (پيام  ،)فريدون( فرستنده
  .هستند

. فردوسي اسـت پندآموز وصيت منوچهر به نوذر از ابيات : ارتباط پندآميزمنوچهر با نوذر
از  اسـت و  هايي كه براي استواري سلطنت تحمل كـرده  در سخنان خود، از رنج چهرومن
  .سپارد مي نوذرگويد و سپس پادشاهي را به  گي سخن مياعتباري زند بي

ـــفر ــيشموب ــدش پ ـــوذر آم ــا ن ــيش    د ت ــدازه بــ ــدها داد ز انــ ورا پنــ
ــنج    وزان پس كه بردم بسي درد و رنـج... ــاهي و گ ــت ش ــرا تخ ــپردم ت س

تـــرا دادم ايـــن تـــاج شـــاه آزمـــود  چنــانچون فريــدون مــرا داده بــود
 )100 :1386فردوسي،(   

با مردم، گرفتن انتقام   عدالت پروري و دادگري و رعيت شامل به نوذر وصيت منوچهر
واگذاري تاج و تخت شاهي بـه نـوذر و پيشـگويي او از     پدرش و سروسامان دادن جهان،
   .آمدن پيامبري به نام موسي است
زيـر  و( هنگامي كه سپاه ايران بـه فرمانـدهي گـودرز   : ارتباط پندآميز كيخسرو با گودرز

شود، كيخسرو درباره روش و طـرز رفتـار بـا پهلوانـان و      راهي توران مي) جنگ كيخسرو
رفتار صلح جويانه با مـردم   دركه اساس پندهاي او كند  نصايحي به گودرز مي ،سپاهيان

  .شود شهرهايي است كه فتح مي
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ــارزار   بــه گــودرز فرمــود پــس شــهريار ــته كـ ــر بسـ ــه رفتـــي كمـ  كـ
ــد ــه بي ــازي ب ــا ني ــر ت ــتنگ ــاد، پســــت   اد دس  نگردانــــي ايــــوان آبــ

 ..چنان سـاز كـش از تـو نايـد زيـان        كســي كــو بــه جنگــت نبنــدد ميــان
ــن ــي داد ك ــا هركس ــار ب ــر ك ــه ه ز يــزدان نيكــي دهــش يــاد كــن      ب

 )472 :1386فردوسي،(   
هر يك از فرمانده دو سپاه جايگاه مناسبي براي خود انتخاب كردنـد، نكتـه مهمـي    «

دسـتي   گيري بود آن است كه هر يك از اين دو سپاه كه در نبرد، پيش اين موضعكه در 
كرد، شكست وي قطعي بود، چه در پشـت   ميكرد و براي حمله، جايگاه خود را ترك  مي

كردنـد و موجـب    سر سپاهيان خصم در كمين بودند و آن مواضع محكـم را اشـغال مـي   
   .)225 :1378محجوب، (» ندشد مي شكست سپاهي كه تعرض را آغاز كرده بود،

  ارتباط حكمرانان با خود 3-1
 ،ارتباط با خود  از ارتباطاتي است كه در شاهنامه از جايگاهي خاص برخوردار اسـت  

. نـوعي ارتبـاطي درونـي اسـت     اين نـوع ارتبـاط،  « .اما كمتر مورد توجه قرار گرفته است
اين ارتباط . دروني فرد است ارتباط با خود دربرگيرنده مشكالت دروني، يا حل تعارضات

ريزي براي آينده، عملكرد عاطفي و ارزيابي خود و ديگران و روابـط ميـان    عالوه بر برنامه
  .)12: 1382فرهنگي،( »خود و ديگران را مورد توجه قرار مي دهد

كه بيشـترين ارتباطـات را بـا     سياوش از جمله شاهزادگاني است: ارتباط سياوش با خود
سـر راه او قـرار    سـودابه هايي است كه  ها و دسيسه دليل آن نيز تهمت .خود داشته است

ده بود، كه در نهايت باعث مهـاجرت او از سـرزمين ايـران بـه سـوي تـوران شـد كـه         دا
   . اختصار به آن اشاره شده است به

 يهــــان خــــديو كمــــرا دور داراد   چنين گفـت بـا دل كـه از كـار ديـو
ــنم ــايي ك ــي وف ــدر ب ــا پ ــن ب ــه م ــ  ن ــنم  نـ ــنايي كـ ــرمن آشـ ــا اهـ  ه بـ
بجوشــد دلــش گــرم گــردد ز خشــم   وگر سـرد گـويم بـدين شـوخ چشـم

 )288 :1386فردوسي،(   
تـوانم بـه پـدر     من نه مـي : گويد سياوش قبل از برقراري ارتباط با سودابه، با خود مي
 خواهـد از  بنـابراين از خـدا مـي    ،خيانت كنم و نه مي توانم با اهـرمن هـم پيمـان شـوم    
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  .ني و عاطفي سياوش استوگوياي تعارضات در ،ابيات .هاي سودابه رهايي يابد دسيسه
 ،افراسياب درآخرين لحظات عمر كه به غاري پناهنده شده بود: ارتباط افراسياب با خود

سري خـود   خردي و خيره ن كه با بياز ايكند و  و جبروت خود ياد مي لاز گذشته پرجال
  .خورد افسوس مي ،شاهي با عزت شده استباعث تباهي و زوال آن پاد

ــرا ــامور مهتـ ــرا نـ ــاها سـ ــه شـ ــان و بـــــــر داوران داورا   كـ  بزرگـــــ
 دليــــري و نيــــروي و فرزانگــــي    كجـــات آن همـــه زور و مردانگـــي..

ــاله ــي و تخــت و ك ــات آن بزرگ ــپاه    كج ــان س ــوم چن ــر و ب ــات آن ب  كج
ــ   كــه اكنــون بــدين تنــگ غــار انــدري ــه ســنگين حصــار ان ــزان ب دري گري

 )597 :1386فردوسي،(   
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  ارتباط حكمرانان با خدا. 2

شهرياران آرماني ايران همگي براي برآورده شدن نيازهاي خـود بـا خداونـد ارتبـاط     
در سراسـر شـاهنامه    ،ي كه مربوط بـه ارتبـاط انسـان بـا خداسـت     ابيات .كردند برقرار مي

پراكنده است، گاه ممكن است اين ارتباط به يك بيت ختم شود و گاهي نيز ممكن است 
، نـوع ارتبـاط كالمـي    سـه حكمرانـان در شـاهنامه   . از ده بيت شود بيشتر اين ارتباطات

  3.اشتندبا خداوند د اي از كالمي و غير كالمي و آميزه غيركالمي
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  ارتباطات غيركالمي 1-2
هـاي غيـر كالمـي     پيـام . هاي غير كالمي، بر دو نوع ارادي و غيـر ارادي هسـتند   پيام

اي از هوشياري انسان  زبان گفتاري نشانه« سهمي خاص در دامنه ارتباطات انساني دارند
 ضـمن  ،به همين ترتيب ارتباط غيركالمي نيز شامل حركات و اشارات ارادي است. است

عالئمي كه به آنها، . آنكه شامل حركات غيرارادي مثل تغيير در اندازه مردمك نيز هست
مثل  ،گويند و حركاتي كه فقط تا حدودي زير نظارت ارادي ما هستند عالئم خودكار مي

گويد وجـود فاصـله بـين     آنچه چهره، تن صدا، وضع پا و فاصله فيزيكي ديگران به ما مي
شولمن و همكاران به نقـل ازمحسـنيان   ( »خود نوعي پيام است فرستنده و گيرنده پيام،

) 1: كننـد  هاي غير كالمـي از سـه طريـق عمـل مـي      به طور كلي پيام .)245: 1380راد،
در جهـت  ) 3كننـد   هاي كالمي را تقويت مي پيام) 2شوند  هاي كالمي مي جايگزين پيام

  .كنند هاي كالمي عمل مي پيام و تاييد رد
 برابر معبود خود برقراري ارتباط با خداوند براي پاكي و طهارت در ازحكمرانان قبل  

  :كنيم هايي از آنها اشاره مي كه به نمونه. كردند را از هرگونه آلودگي پاك و مبرّا مي
در اكثر ارتباطات با خدا، حكمرانان و پهلوانان ابتدا سـروتن خـود را بـه     :سروتن شستن

  :شويند نشانه پاك بودن مي
ــزدان بجســت    پرســـتش ســـروتن بشســـت ز بهـــر ــرد راه ي ــه شــمع خ  ب

 )603 :1386فردوسي،(   
پوشيدن لبـاس نـو و پـاكيزه از مقـدمات حضـور در پيشـگاه        :لباس نو و تميز پوشيدن

 حاضـر با اعتقاد كامل، باطني پاك و ظاهري آراسته در درگـاه خـدا   حكمرانان . ستخدا
  .شوند مي

 كنـــان رفـــت دل پراميـــد نيـــايش  بپوشـــيد پـــس جامـــه نـــو ســـپيد
 )603 :1386فردوسي،(   
خـود را بـر    رويحكمرانـان   ،به نشانه تواضع در پيشـگاه خداونـد  : خاك ماليدنروي  بر

  .خواستند كردند و از خداوند حاجت مي ند يا به نوعي سجده ميماليد خاك مي
ــين     بيامـــد بـــه پـــيش جهـــان آفـــرين ــر زمـ ــاك رخ بـ ــد برخـ  بماليـ

 )590 :1386فردوسي،(   
تواضع در پيشگاه خداونـد، كـاله از سـر     حكمرانان به نشانه ادب و :از سر برداشتن كاله
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  .داشتند برمي
ــاه ــاووس ش ــدار ك ــتم جهان ــه هش ــاله   ب ــاني كـ ــت آن كيـ ــر برگرفـ  زسـ

 )151 :1386فردوسي،(   
 همراه است و اين و دعا گاهي نيز ارتباطات حكمرانان با خدا با گريه :گريه و زاري كردن

  .خدا و اميد به لطف اوست تسليم در برابرنشانه 
  :ارتباطات كالمي 2-2

خواهـان   كردند و سپس را شكر مي او در درجه اول هاي خود با خدا نيايشحكمرانان در 
هـاي خـود را مبنـي بـر      در مرتبه بعد خواسته. آرامش روحي و تهذيب نفس خود بودند

  .اند بيان كردهتن انتقام از آنان اجراي عدالت و طلب پيروزي بر دشمنان و گرف
  :كند هوشنگ پس از اختراع آتش و بنيان نهادن جشن سده روبه سوي خداوند مي :شكر

ــرين ــان آفـ ــيش جهـ ــدار پـ  نيــايش همــي كــرد و خوانــد آفــرين  جهانـ
ــه داد ــين هدي ــي چن ــه او را فروغ  همــــين آتــــش آنگــــاه نهــــاد     ك
ــزدي ــن اي ــت اي ــي اس ــا فروغ ــد ا  بگفت ــتيد بايــ ــرديپرســ ــر بخــ  گــ

 )10 :1386فردوسي،(   
 كرده كـه سـبب ايجـاد   او را موفق به كشف آتش  كه كند هوشنگ خدا را نيايش مي

  .شده استتغيير و تحولي عظيم در تمدن بشري 
و از او  كننـد  ها روبه سوي خدا مـي  برخي از حكمرانان در رزم :درخواست اجراي عدالت

كيخسـرو در هنگامـه   . دهـد بعدالت را به آنهـا   خواهند كه قدرت برقراري دادگري و مي
دادگري  و پردازد رود و به عبادت مي مياي  به گوشهسپاه دور از چشم جنگ با افراسياب 

  : خواهد در جنگ را از خداوند مي
ــه يــك ســو ز پشــت ســپاه ــد ب ــواه      بيام ــد دادخ ــه پــيش خداونــد ش  ب
 دشــاجهانــدار و بــر هــر كســي پا     كـــه اي برتـــر از دانـــش پارســـا
ــه ــتم يافتـ ــن سـ ــتم مـ ــر نيسـ  ون تافتــهرچــو آهــن بــه كــوره د    اگـ
ــگ   نخـواهم كـه پيــروز باشـم بـه جنــگ  ــاي تن ــركنم ج ــر ب ــر دادگ ــه ب  ن
ــر خــاك ماليــد روي ــه زار اوي   بگفــت ايــن و ب ــد از نالـ ــر شـ ــان پـ جهـ

 )563 :1386فردوسي،(   
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خداوندا تو برمـا پادشـاهي،   : گويد دهد و مي كيخسرو خداوند را مورد خطاب قرار مي
من كشورگشايي يا ظلم و ستم نيست من فقـط قصـد اجـراي     قصدداني كه  تو خود مي

  .عدالت دارم تا افراسياب را به سزاي اعمالش برسانم
حكمرانان از خداوند درخواسـت پيـروزي در    ،قبل از هر رزم و لشكركشي :طلب پيروزي

اي ديگر از ارتبـاط كيخسـرو    نمونه .راسيابجنگ با اف جنگ دارند، مثل كيخسرو قبل از
  :با خداوند را شاهد هستيم

ي يارمندي ز توستا به هر سختي تـدي ز توسـام و بلنـي گفت كـهم
ــن ــي راي مـ ــي همـ ــر داد بينـ ــن     اگـ ــاي م ــه پ ــن جايگ ــردان از اي  مگ
ــادوان را زتخــت ــر ج ــن س ــون ك ــت     نگ ــك بخ ــادان دل و ني ــرا دار ش  م

ــرش   زدان سـرشچو برداشـت از پـيش يـ    ــن بـ ــيد روشـ ــن بپوشـ بجوشـ
 )570 :1386فردوسي،(   

در ايـن  و سـحر و جـادو را از او دور كنـد     هـد خوا ميكيخسرو قبل از رزم از خداوند 
  .ياري دهداو را جنگ 

و  ندباز هم به لطف و رحمت خداوند اميدوار در بدترين شرايطحكمرانان  :گرفتن انتقام
كاووس پيش از جنگ بزرگ كيخسرو با افراسـياب بـراي   . از او طلب كمك و ياري دارند

  :گويد كين خواهي سياوش به خدا مي
ــزدان  بگفـــت  چو با ايمنـي گـشــت كـاوس جفـت ــيش ي  همــه راز دل پ
ــار    چنين گفـت كــاي برتــر از روزگـار ــي آموزگ ــر نيك ــه ه ــي ب ــو باش  ت

ــو  ــتزت ــگ و بخ ـــر و اورن ــافتم ف  بزرگي و ديهـيم و هـم تـاج و تخـت      ي
 بــه كـــين ســـياوش بــه بنــدد كمــر  ز تــو خواســــتم تــا يكــي كـــينه ور 
ــين خـــويش  نبيــره بديــدم جهــان ب

 ج

بــه فرهنــگ و تــدبير وآيــين خــويش 
  

 

 )601 :1386فردوسي،(
ن سالخوردگي رسيده اسـت، تخـت شـاهي را بـه كيخسـرو      كاووس كه ديگر به دورا

  .را بگيردانتقام خون سياوش  خواهد كه ميكند، او از خداوند  واگذار مي
كنـد و از او   بينـد، روبـه سـوي خداونـد مـي      هنگامي كه جنازه ايـرج را مـي   فريدون

  .روزي و بدبختي بيفكند خواهد كه قاتالن ايرج را به تيره مي
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ــاي داور ــت كـ ــي گفـ ــرهمـ ــر     دادگـ ــدر نگ ــته ان ــه كش ــي گن ــدين ب  ب
ــن     به خنجر سرش كنـده در پـيش مـن ــيران آن انجم ــورده ش ــنش خ  ت
ــره روز     دل هر دو بيداد از آن سـان بـه سـوز ــز تي ــد ج ــز نبينن ــه هرگ  ك
ــي آژده ــان كنـ ــي جگرشـ ــه داغـ ــان دده    بـ ــايش آرد بريشـ ــه بخشـ  كـ
ــابم ا  همـــي خـــواهم از روشـــن كردگـــار ــان ي ــدان زم ــه چن ــارك  ز روزگ
ــامور ــه از تخـــم ايـــرج يكـــي نـ بيايـــد بـــرين كـــين ببنـــدد كمـــر  كـ

 )43 :1386فردوسي،(   
خواهد كه به او عمري دهد كه انتقام خون ايرج را از برادرانش  مي فريدون از خداوند

سرانجام دعاهاي فريدون مستجاب مي شود و منوچهر انتقام خون ايرج  .سلم وتور بگيرد
  .گيرد را مي

كيومرث و كيخسرو باالترين  ،اما براساس اطالعات آماري از ميان حكمرانان شاهنامه
  . اند با خدا داشته را ارتباطات

  :غيركالمي ارتباط كالمي و اي از آميزه 3-2
هـاي   لحظـه  شـود، او در  اين حالت بيشتر در ارتباطات كيخسرو با خداوند ديـده مـي  

حكمرانـان بـراي بيـان    اغلـب   .سر به سوي آسمان داردو است  گريان ،نيايش با خداوند
كـه   پرداختنـد  و به گفتگو با خداونـد مـي   كردند خواسته خود سر را به سوي آسمان مي

  . اي از ارتباط كالمي و غير كالمي با خداوند است آميزه
ــت ــرآورد راس ــر ب ــمان س ــوي آس  ز دادآور آنگــــاه فريــــاد خواســــت  س

 )57 :1386فردوسي،(   
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  ارتباط حكمرانان با ماورا . 3
 و الهامات غيبـي  خواب ديدن، جام گيتي نما :طريقسه ارتباط حكمرانان با ماورا به 

نما  جام گيتي ،از پيشامدهاي آينده مطلع مي شوند ،آنان از طريق خواب. پذيرد انجام مي
الزم را بـراي حـوادث     آمـادگي  توانند مي سازد و در نتيجه ن را از امور غيبي مطلع ميآنا

الهامات غيبي نيز فقط مختص حكمرانان آرماني است كه از سوي خداونـد   .داشته باشند
 .ها به آنها الهام مي شده است در مواقع سختي و دشواري

  خواب و رؤيا 1-3
در . وجـود دارد  بـارز  يحكمرانان آرماني تفاوتاهريمني و  هاي حكمرانان خواب ميان

. شـود  نـان الهـام مـي   آنـه چنـدان دور بـه     اخباري از آينده ،ارتباطات حكمرانان با ماورا
تـوأم بـا    هاي حكمرانان اهريمني مانند ضحاك و يا افراسـياب، بيشـتر پريشـان و    خواب

ملـه كيقبـاد يـا    هـاي حكمرانـان آرمـاني از ج    ولي خـواب . آگاهي از آينده شوم آنهاست
 سـروش غيبـي بـر    گـاهي نيـز  . دهـد  روشن و درخشـان خبـر مـي    اي كيخسرو از آينده

  .دهد شود و مسير آينده را به آنها نشان مي حكمرانان آرماني نازل مي
خـواب از   بـا  كيقباد از حكمرانان كيـاني اسـت كـه   : خوابدر ارتباط كيقباد با ماورا 

  .شود آينده درخشان خود، مطلع مي
ــ ــوانشهنش ــا پهل ــت ب ــين گف ــه روشــن روان   ه چن ــدم ب  كــه خــوابي بدي

ــپيد  ــاز س ــران دوب ــوي اي ــه از س  يكــي تــاج رخشــان بــه كــردار شــيد ك
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ــرم  ــدندي بـ ــازان شـ ــان و نـ ــرم    خرامـ ــاج را بـــر سـ ــدي آن تـ  نهادنـ
ــان  چــو بيــدار گشــتم شــدم پراميــد  ــاج رخشـ ــپيد  ازان تـ ــاز سـ وبـ

) 122 :1386فردوسي،(   
شـاهنامه ديـده    كابوس افراسياب از نوع چند كابوس ديگر است كه در :خواب افراسياب

خـواب را  . دبينـ  مـي سرنگوني خود را توسط فريدون  ،د؛ مثل ضحاك كه در خوابوش مي
اهميت  ،اه رستمآمدن سياوش همر. توان نوعي ارتباط با عالم ماورا و آسماني دانست مي

جريان خواب افراسـياب همـه حـاكي از سـرنگوني حكومـت      . رساند موضوع خواب را مي
ها و آنگاه دونيم شـدن   وجود مار، عقاب، گرد، درفش سرنگون، خون، خيل كشته. اوست

در . همه نشان از چگونگي به پايان رسيدن حكومـت او اسـت   ،ياوشدست س افراسياب به
فـردي  . دشمنان ايران با عالم ماورا به خوبي مشهود اسـت  انيان واينجا تفاوت ارتباط اير

سـقوط تخـت و    شمثل افراسياب كه بيدادگريهاي زيادي كرده است، در خواب پريشـان 
  .بيند تاج خود را مي

ــواب ــه خ ــدم ب ــار دي ــراز م ــان پ  جهــان پــر زگــرد آســمان پــر عقــاب  بياب
ــود نن    زمين خشك شخي كه گفتـي سـپهر ــان ب ــا جه ــدو ت ــر ب ــود چه  م
ــران ــن زده بركـــ ــراپرده مـــ  بـــه گـــردش ســـپاهي زكنـــدآوران   ســـ
ــرد     يكـــي بـــاد برخاســـتي پـــر زگـــرد ــار كـ ــرا سرنگونسـ ــش مـ  درفـ
ــون ــوي خ ــي ج ــو يك ــي زهرس  ســـراپرده و خيمـــه گشـــتي نگـــون  برفت
ــزار ــزون از هـ ــن فـ ــكر مـ ــوار     وزان لشـ ــده خ ــن افگن ــران وت ــده س  بري
ــپاهي زايـــران چوبـــاد دمـــان  و كمـان يزه به دست و چه تيـرچه ن  سـ
ــار ــا شــان ســرآورده ب ــزه ه  وزان هرســــواري ســــري دركنــــار  همــه ني
ــوار ــدي سـ ــن تاختنـ ــت مـ ــدهزار    برتخـ ــزه وران ص ــوش و ني ــيه پ  ..س
ــاووس بـــردي دوان ــرا پـــيش كـ  ..يكـــي بادســـر نـــامور پهلـــوان      مـ
ــغ   دميـــدي بـــه كـــردار غرنـــده ميـــغ ــه تي ــردي ب ــيم ك ــه دون ــانم ب مي

 )221 :1386فردوسي،(   
  .انگيز است ها و اعمال وحشت همراه با خونريزيو ها معموال بسيار وحشتناك  خواباين 
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   :الهامات غيبي 2-3
بر آنان نازل ) سروش(وحي  الهامات غيبي براي حكمرانان آرماني شاهنامه است و فرشته

  .سازد آنان فاش ميبر مي شود و امر غيبي را 
ــم آن ــد ه ــروشبيام ــه خجســته س  به خوبي يكـي رازگفـتش بـه گـوش     گ

ــد كـــوه  ــا دماون ــروه   كــه ايــن بســته را ت ــي گ ــان ب ــا زي ــان ت ــر همچن  بب
 بــه هنگــام ســختي بــه بــر گـــيردت مبــر جــز كســي راكــه نگزيــردت 
ــد  ــون نونـ ــحاك را چـ ــاورد ضـ ــد    بيـ ــه بن ــردش ب ــد ك ــوه دماون ــه ك  ب

) 30 :1386فردوسي،(   
كند كه ضـحاك   به فريدون الهام مي و سروش نماينده حضور اهورامزدا در شاهنامه است

  .و در آنجا او را به بند كند درا دست بسته به كوه دماوند ببر
   نما گيتيجام  3-3

داشته آمادگي و پاكي روح ن) شاه(هاي ارتباط با ماورا است و تا انسان  يكي ديگر ازروش
 رسيد يادگاركيخسرو به  هتواند با آن ارتباط برقرار سازد؛ اين جام از جمشيد ب نمي ،باشد

آن بر امور عالم احاطه پيدا كند؛ براي نمونه،كيخسرو بـراي يـافتن    و كيخسرو توانست با
 نيـاز  بيژن از اين جام كمك گرفت و چون براي ارتباط با آن بـه آمـادگي روحـي كامـل    

توانسـت  بـا اسـتعانت از خداونـد    مقابل جام نشسـت و   .اط با خدا پرداختداشت به ارتب
  . جايگاه بيژن را در جام مشاهده كند

ــدو يكـــي جـــام بركـــف نهـــاده نبــــيد  ـــشور  ب ــت ك ــدرون هف ــد ان  بدي
 همه كـرده پيـدا چـه وچـون وچنـد      بلـــــند نشــــان ســــپهرزمــــان و

 همــــه يكـــــسره نگاريــــد پيكــــر م انـــدرون تـــابره مـــاهي بـــه جـــا ز
ــوان و ــرام وچوكي ــدبه ــير وناهي   زير مــاه وبر از تير و خورشــيدچو ش

ــدو ـــيها بــ ـــمه بودنــ ــدرا هــ ــدار  انــ ــدي جهانــ ـــونگرا بديــ  افـســ
ــرد و ــه ك ــادپيش نگ ــام بنه ــس ج ـــيه  پ ــدرو بودنـ ـــديد انـ ــيش ا زبـ  بـ

ــور ــت كش ــه هرهف ــد ب ــي بنگري ــز هم ـــيژن ب ـــد ه ب  جــايي نشــاني نـدي
ـــزدان   گرگســـاران رســـيد ســـوي كشـــور ــان يـ ــبفرمـ ــد ـراورامـ  بديـ

ــ ـــران ه بـ ــته ببـندگـ ــاهي ببسـ  سختي همي مـرگ جسـت انـدران   ز چـ
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ـــتري از ـــيانيكـــي دخـ ـــژاد كـ ـــي  ز نـ ــته مــ ان بهــــر زوارش ببســ
) 449 :1386فردوسي،(   

ارتباطات حكمرانان با ماوراميزان  - 3نمودار   
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  ارتباطات حكمرانان با موجودات ماورايي  -4

ايـن   .حكمرانان شاهنامه با موجودات ماورايي، مانند اژدهـا و شـيطان ارتبـاط دارنـد    
حكمرانان پيوسـته در   درارتباطات تقابلي،.است بوده قابليت و گاهي تعامليارتباط گاهي 

 طهمـورث و سـيامك و در   ماننـد كيـومرث،   ؛اند ستيز و جدال با موجودات ماورايي بوده
  .كردند از موجودات ماورايي، فرمانبري مي ارتباطات تعاملي،

  حكمرانان ارتباط تقابلي 1-4
انديشـه هـاي بـد و     ريكي و زشـتي و بـا تـا   همـراه  ديو نامدرشاهنامه : كاووس با ديوان

نماد پليدي و زشتي است؛ ديـوان در شـاهنامه بـه قصـد شكسـت       است و ديو،دشمنانه 
  .شوند كنند و سرانجام نيز مغلوب مي اره با حكمرانان مقابله ميودادن يا سلطه، هم

ــپيد  ــو سـ ــد ديـ ــتم بغريـ ــه هشـ ــد   بـ ــه كرداربي ــر ب ــي ب ــاه ب ــه اي ش  ك
ـــتي   همــــي برتـــــري را بـــــياراستي  ــدران خواسـ ــاه مازنـ ــرا گـ  چـ
ـــت  همي نيروي خويش چون پيل مسـت  ــدادي تودس ــس را ن ــدي وك  بدي
ــا تخـــت نشــكيفتي  ــا تــاج وب ـــتي   چـــو ب ــه بفريفـ ــدين گونـ ــرد رابـ  خـ
ــت  ــور كارتس ــدر خ ــه ان ــون آنچ ــا كــه جســ  كن ت دلــت يافــت آن آرزوه

 )135 :1386فردوسي،(   
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اولين شاه ايراني است كه مي خواهد ديوان و اهريمنان را تحت حمايت خود  وساوك
كيكـاووس بـراي گسـتره    . آيد شود و اين كار از عهده او برنمي اما گرفتار آنها مي. درآورد

شود  رود و با ديوسپيد رويارو مي كردن سرزمين تحت حمايت خود به سوي مازندران مي
ديوان شاهنامه هنرمند، دانا، اهـل حرفـه وفـن و صـاحب كشـوري      «. شود مي اواسير  اما

توانند مانند ابري سـياه درآينـد و    مستقل و پهلوانان و حكمرانان نيرومند هستند كه مي
شاه مازندران را قدرتي . آنها را نابينا كنند. همه جا را بر كاووس و لشكرش تاريك سازند

   .)164 :1381رستگارفسايي ،(» ند به شكل لختي كوه درآيدتوا است كه مي
  حكمرانان ارتباط تعاملي 2-4
شوند  به علت قدرت و نيروي برتر حكمران مغلوب او مي ديوانگاهي : جمشيد با ديوان  

جمشيد از ديوان مي خواهد كاخي بـزرگ بـرايش بنـا     .كنند و به ناچار با او همكاري مي
  :كنند

 بـــه آب انـــدر آميختــــن خـــاك را  اپــــاك رابفرمــــود پــــس ديــــو ن
ـــند    هــرانچ از گــل آمــد چــو بشناخـــتند ــد ساخت ــت را كالب ــبك خش  س
ــاركرد   به سنگ و بـه گـچ ديـو ديــوار كـرد  ــي ك ــرش هندس ــت از ب  نخس
ـــند  ــاي بلـ ــه و كاخهـ ــو گرمابـ ــد  چـ ــاه از گزن چــو ايــوان كــه باشــد پن

 )13 :1386فردوسي،(   
ديوان براي اولين بار خشت و گچ را براي ساخت ساختمان و كاخ به انسان آموختند 

اين نوع ارتباط انسـان بـا ديـو را     .و كاخي بسيار مجلل و محكم براي جمشيد بنا كردند
ن به انسـا ديوها نوعي همزيستي بين انسان و موجودماورايي دانست كه در واقع  توان مي

بايد اشاره شود كه دوران حكومت جمشـيد يكـي از    ضمناً . آموزش ساخت بناها را دادند
ي او آمده است  درباره) 96ب (در رساله اوگمديچا« .هاي طاليي حكومت ايران است دوره
پيري و  مرگ و بي شش صد و شانزده سال و شش ماه و شانزده روز، اين جهان را بي: كه
 به نقل از( »راز داشت، و آز و نياز از آفريدگان اورمزد بازداشتدشمني ف گرسنگي و بي بي

  .)179 :1378رضايي راد، 
تنها حكمراني كـه بـدون نبـرد بـا ديـو و بحـث شكسـت و        : )شيطان(ضحاك با ابليس 

ي فردوسـي   پردازد، ضحاك است كه به گفته پيروزي به همكاري با ديو در بعد منفي مي
غـذاهايي را كـه ابلـيس بـه عنـوان       و. كشـد  را مي) داسمر( پدر خويش ،با فريب ابليس
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خورد و سپس به پيشنهاد او اجازه بوسه بـر كـتفش را    مي ،كند خواليگر براي او تهيه مي
با او ارتباطـات تعـاملي بسـياري     د ووش ميضحاك ديگر گوش به فرمان ابليس . دهد مي

  .دنك ميبرقرار 
ــت ــواهم نخس ــت خ ــدوگفت پيمان  نگــه ســخن برگشــايم درســتپــس آ ب
ــورد     جوان نيك دل گشـت فرمـانش كـرد ــوگند خ ــود س ــانچون بفرم  چن
ــن ــويم زب ــس نگ ــا ك ــو ب ــه راز ت  زتــو بشــنوم هــر چــه گــويي ســخن    ك
ــو كســي كدخــداي ــز ت ــدوگفت ج  چــه بايــد همــي بــا تــو انــدر ســراي    ب

ــنود     بـودچه بايد پدركش پسـر چـون تـو ــد ش ــن بباي ــدت از م ــي پن  يك
ــه ي ســالخوردزم ــرين خواج ــه ب ــورد     ان ــدر نـ ــد توانـ ــر مانـ ــي ديـ  همـ

ــاه او    مايـــه ور جـــاه اوبگيـــر ايـــن ســـر ــان گـ ــدر جهـ ــد انـ ــرا زيبـ  تـ
  جهانــــدار باشــــي يكــــي پادشــــا بــرين گفتــه مــن چــو داري وفــا 

 )14 :1386فردوسي،(   
ك سو با شيطان در شاهنامه ضحاك از ي. شيطان، با ضحاك است و اين نوعي پيمان

شيطان بر روي دوش او رويانده  هاي بوسه ي كههايدر ارتباط است و از سوي ديگر با مارا
بسـيار مـؤثر    اودر اتخاذ تصـميمات  اين پيمان . نماد خونريزي و اهريمني استاست كه 

كمـك   از نيروهـاي مـاورايي   كه حكمرانان ايراني در اتخاذ تصميمات خودآننتيجه  .است
  . گيرند مي

  ارتباط حكمرانان با موجودات ماوراييميزان  -4نمودار

14
13

9
8

3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

طهمورث آاووس جمشيد ضحاك آيومرث

ات
ابي

  



  1388 پاييز، همچهاردپژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره  / 72

  ارتباطات حكمرانان با طبيعت و عناصر طبيعت . 5
كلـي دو بعـد دارد، بعـد اول     يارتباط حكمرانـان بـا طبيعـت در شـاهنامه در نگـاه     

كمرانـان بـا طبيعـت    و بعد دوم ارتبـاط ح شكل تعاملي  بهحكمرانان با طبيعت ارتباطات 
  .است شكل تقابلي به

  حكمرانان با طبيعتتعاملي  ارتباط 1-5
در شكل تعاملي با طبيعت، به مضامين عاشقانه اختصاص حكمرانان  ارتباطبيشترين 

شيدايي زاده . عشق در شاهنامه اوج گره خوردگي جمال جسم و جالل روح است«. دارد
. ست كه جـرأت ابـراز خـويش را يافتـه اسـت     ها، تعقلي ا خردي نيست بلكه شيفتگي بي

معشوق عالوه بر زيبايي، دانايي نيز دارد و به جاي خـويش، شـجاعت روح را بـا لطافـت     
زيبايي معشوق را به امور طبيعي و زيباي  ،شاعر) 267: 1382محبتي ،( »آميزد جسم مي

گ جلـوه دادن  براي بزر. كند كند و با طبيعت به نوعي ارتباط برقرار مي خلقت تشبيه مي
و يا زيبا نشان دادن حكمرانان از عظمت و زيبايي طبيعت در تشبيهات و استعارات خود 

شاهنامه به جاي معشوق، شـاه و   در. شود اشاره ميدي از آن ركند كه به موا استفاده مي
يكي از نامـداران سـپاه زال،    .شود توصيف مي) رودابه يا تهمينه(پهلوان يا همسر پهلوان 

  :كند را اين گونه توصيف مي رودابه
 به رخ چون بهشت و به باال چو سـاج   ز ســر تــا بــه پــايش بــه كــردار عــاج
 سرش گشته چون حلقه اي پاي بنـد   بران سفت سيمينش مشـكين كمنـد

 )64 :1386فردوسي، (   
گيـري از سـلطنت دارد،    وقتي كيخسرو قصـد كنـاره   :كيخسرو با طبيعت تعاملي ارتباط

  :كند را چنين توصيف ميگودرز او 
 كه ديـدي تـو شـاداب و روشـن روان      جزآنســـت كيخســـرو اي پهلـــوان
 گرفتـــه گـــل ســـرخ، رنـــگ بهـــي  شـــده كـــوژ، بـــاالي سروســــهي 
ــوگلبرگ روي  نــدانم چــه چشــم بــد آمــد بــه روي  ــد آن چـ ــرا پژمريـ چـ

 )607 :1386فردوسي،(   
قـد بلنـد   . رداران ايرانـي ناراحـت و غمگـين هسـتند    در حالي كه همه پهلوانان و سـ 

بـوده، پژمـرده و بـه     چون گـل سـرخ  كه رنگ رخسار او  و بوده چونان سروكيخسرو كه 
  . ديده شبيه است گلبرگي خزان
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ميان جمع، قـد بلنـد گشتاسـپ را بـه     مردي از : گشتاسپ با طبيعتتعاملي ارتباط 
  كند كه هر كس زيبايي او را  گل مانند مي به گلستاني پراز را سرو سهي و چهره زيباي او

  . ماند در حيرت مي ،ببيند
ــن ــرد از انجم ــزين ك ــردي گ ــه م  بــه بــاالي ســرو ســهي در چمــن     ك

 كـــه هـــركس ببينـــد بماندشـــگفت خ چون گلستان و با يال و كفـت و ربر
 )628 :1386فردوسي،(   

  ا طبيعت ارتباط تقابلي حكمران ب 2-5
تقابـل و   پـي  كـه حكمرانـان در   توان گفت ميحكمرانان با طبيعت تقابلي در ارتباط 

در اين ارتباط حكمرانـان هميشـه    .طبيعت براي نجات جان خود هستند رجويي ب برتري
  .دوش ميهايي از آن اشاره  در ذيل به نمونه. اند پيروز ميدان بوده

كـه طبيعـت و   دهد  هنگامي روي ميتقابلي ت ارتباطا: ارتباط تقابلي سياوش با طبيعت
انسان براي نشان  ،در اين نوع ارتباط .انسان را در تنگنا و مشكالت قرار دهند ،عوامل آن

 .شود دادن برتري و انسانيت خويش، مجبور به ستيزبا طبيعت مي
ــ  ــاده ب ــاني نه ـــشمهجه ـــاوس چ  مزبــان پــر ز دشــنام و دل پــرز خشــ ك

ــياوش ســ  ـــتاخت پس ــدي ب  نشد تنگدل جنگ آتــش بـساخــت   ه را بتن
ـــيد  ــي بركش ــه هم ــو زبان ــر س  كســي خــود و اســپ ســياوش نديــد  ز ه
ــرون    يكي دشـت بـا ديـدگان پـر ز خــون  ــش ب ــد زآت ــي آي ــا او ك ــه ت  ك
ــو  ــت غـ ــد برخاسـ ــو او را بديدنـ ـــو    چـ ــاه ن ــرون ش ـــش ب ــد زآت ــه آم  ك
ــودي مگـــر ترشـــدي  ــدي    اگـــر آب بـ ــي برش ــه ب ـــمه جام ــرّي ه  زت
ـــوار  ـــباي س ــد اســپ و ق ــان آم كه گفتـي ســمن داشـت انـدر كنـار  چن

 )215 :1386فردوسي،(   
بايد از آتش  ،سياوش براي اثبات بي گناهي خود در قبال تهمتي كه سودابه به او زد

عناصر طبيعت و نماد پاكي است؛ سياوش بـراي اثبـات پـاك  بـودن     آتش از . عبور كند
. خود بايد به مقابله و تقابل با آتش بپردازد و از آن عبور كند و همين گونه نيز مي شـود 

ارتبـاط  . دليلي بر پاك بودن اوست ،عبور سياوش از آتش بدون اينكه آسيبي به او برسد
وز شدن بـرآن دليلـي بـر گناهكـار بـودن      و پير) آتش(تقابلي سياوش با عناصر طبيعت 
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   .سودابه است
آيـد و   مقابلـه بـا حكمـران بـر مـي      بـه گاهي طبيعت : ارتباط تقابلي كيخسرو با طبيعت

  .ندكخواهد او را مغلوب  مي

. شـدند وفان تكيخسرو و ايرانيان در دريا گرفتار  ،در مسير رفتن ايرانيان به گنگ دژ
نياز  و به درگاه خداوند راز و. پردازد در اين ارتباط كيخسرو به تقابل با بالياي طبيعي مي

بـه مـدد   . كند كـه آنهـا را از توفـان و دريـا نجـات دهـد       كند و از خدا درخواست مي مي
 .يابند از توفان رهايي مي ايرانيان شود و هاي كيخسرو دعاي او مستجاب مي نيايش

  
  ريگي نتيجه

در  ايـن كتـاب  . است قابل بررسي ي ارتباطي نو مبا هاالگو يكي از شاهنامه به عنوان
تـا آمـوزه هـاي     است واقع نمودار انواع ارتباطات انساني و درس زندگي براي نسل امروز

به عنوان الگوي مناسب در بهبود و كامل كـردن ارتباطـات خـود    را اخالقي و انساني آن 
  :الب مذكور مي توان نتايجي به قرار زير بدست آورداز مجموع مط. بكارگيرند

ارتباطـات حكمرانـان در   . توان نماد انواع ارتباطات انسـاني دانسـت   شاهنامه را مي .1
حكمرانـان كـه بيشـتر    گروهـي   ارتباطـات خود،  ارتباط حكمرانان بابعد سه  شاهنامه در

مـورد   است پندآميز يشتربكه ميان فردي  ارتباطات دارد و طلبانه قدرت و آموزشي جنبه
بـاالترين حجـم    ، ازبيت 1437ترين شاه با  كيخسرو به عنوان آرماني. بررسي قرار گرفت

پـس از آن  . اسـت برخوردار ) مردم و پهلوانان( ها ابيات مورد تحليل در ارتباطات با انسان
ه كيخسرو از جملـ  ،شايان ذكر است. ردبيت در مرتبه ي بعدي قرار دا 721كيكاووس با 
گونـه   كه اكثر ارتباطات او با مردم و پهلوانان از نوع پنـدآميز و نصـيحت   استحكمراناني 

  .طلبانه است در حاليكه ارتباطات كيكاووس بيشتر از نوع ارتباطات قدرت است،

ـــدد ـــوج م ــيديش م ــي كش ــه راه  كـــه مـــالح خوانـــدش فـــم االســـد  ب
ــادهوا ــه ب ــزدان ك ــان خواســت ي ـــتر پادشـــا     چن ــا اخـ ـــشد كـــژّ بـ  نـ
 ...نمودي به انگشت هر يـك بـه شـاه    شـــگفت انـــدران آب مانـــده ســـپاه 
ــاه  ـــت مـ ــرآب برهفـ ــتند بـ ــادي نكــرد اندريشــان نگــاه  گذشـ ــه ب ك

 )590 :1386فردوسي، (   
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ارتبـاط  . از دو بعد ارتباط كالمي و غيركالمي بررسي شد ،ارتباط حكمرانان با خدا. 2
در ميـان   ،بيـت  116كيخسـرو بـا   . از ارتبـاط كالمـي اسـت   سـ  غيركالمي در واقع زمينه

نيز كيكاووس بـا اخـتالف    اوپس از  .است حكمرانان بيشترين ارتباط را با خداوند داشته
  .ردبيت در مرتبه بعد قرار دا 24بسيار با 

بيشتر شامل ارتباط حكمرانان با عوالم غير دنيـايي از   ارتباطات حكمرانان با ماورا. 3
بيت در بـاالترين   24كيخسرو با . و رويا، سروش غيبي و جام گيتي نماست جمله خواب
ارتباط كيخسـرو  . بيت در مرتبه بعدي است 18و پس از آن افراسياب با  ردمرتبه قرار دا

در حالي كه ارتبـاط  . با عوالم غير دنيايي بيشتر شامل سروش غيبي و جام گيتي نماست
  .شان اوست كه خبر از آينده بسيار شوم او مي دهدافراسياب با ماورا شامل خوابهاي پري

موجـودات مـاورايي در    بايـد گفـت   ،ارتباط حكمرانـان بـا موجـودات مـاورايي    در . 4
يـت  ب 14شاهنامه شامل ديو، شيطان و سيمرغ است كه طهمورث در ارتباط با ديوان بـا  

بيـت در   13يد بـا  پس از آن كيكاووس در ارتباط با ديو سپ. در باالترين مرتبه قرار دارد
  .مرتبه بعدي قرار دارد

شكل تعـاملي و   بهشامل ارتباط حكمرانان با طبيعت  ،ارتباط حكمرانان با طبيعت. 5
تشـبيهات و اسـتعاراتي    شكل تعاملي شـامل  بهحكمرانان با طبيعت  طارتبا. تقابلي است

اي  ونـه است كه حكيم طوس در وصف بزرگي و زيبايي حكمرانان به كاربرده است، بـه گ 
ماننـد وصـف    ،كه شاعر از عناصر زيباي طبيعت در وصف حكمرانان استفاده كرده اسـت 

شـامل  جويانـه و   سـتيزه  ،حكمرانان با طبيعـت  تقابلي اما ارتباط... و گشتاسپ ،كيخسرو
مانند ستيز سياوش با آتـش يـا   ، عناصر طبيعت است ياطبيعت  حكمران بر جويي برتري

  .گرفتاري كيخسرو در توفان
  
   نوشت پي
 28299در اين مقاله ابيات شاهنامه فردوسي تا پايان داستان رستم و شـغاد كـه شـامل     .1 

مورد بررسي قرار گرفته است بدين دليل كه آغاز آن با داستان كيومرث اولين  ،شود بيت مي
  .رستم و شغاد است دپادشاه ايران و پايان بخش آن نبر

در « .شخصـيت او در شـاهنامه متفـاوت اسـت    شخصيت گشتاسپ در متون اوستايي بـا   .2 
خصوص گشتاسب بايد گفت از ميان حكمرانان آرماني، جز كيخسرو، انديشه مزدايي بيش از 

در كتب ديني مزديسنا از كـي  . هر شهريار ديگري، بر تقدس شخصيت گشتاسب پاي فشرد
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زند بهمن  دوران حكومت او در. گشتاسب بيش از پادحكمرانان ديگر كياني سخن رفته است
شود و اين دليلي ندارد جـز پـذيرفتن ديـن و حمايـت او از      يسن به دوراني زرين تشبيه مي

) براي(هنگامي كه من تو را . دين مزديسنا، آن كه زرين است، پادشاهي گشتاسب شاه است
و كالبد ديوان بشكند و ديوان از آشـكارگي بـه   . دين ديدار كنم و گشتاسب شاه دين بپذيرد

آيـد   در سرودهاي گاهان، او تنها شاه دلخواه زرتشت به شمار مي. نهان روشي ايستندگريز و 
توان به ضـديت   از همين جا مي. كند و پيغمبر نزد ايزدان براي برآوردن آرزوي او نيايش مي

از سـوي روايـات ملـي نـه تنهـا حمـايتي از       . پنهان روايات ملي و مذهبي با يكديگر پي برد
» خصوص در روايت شاهنامه او چهره كامال منفور دارد ر اين روايات بهگشتاسب نشد، بلكه د

   .)328ـ  327: 1387رضايي راد، (
بزرگي شاهي  . در آيين بهي، شاهي دين است و دين شاهي است«: در دينكرد آمده است .3 

  .)206: 1378رضايي راد، (  »در بندگي دين مزدايي است و بزرگي دين مزدايي در شاهي
ان آرماني ايرانيان همواره در اوج اقتدار، از قدرت چشم پوشـيده و بـه تـرك دنيـا و     حكمران 

  . هاي بارز آن كيخسرو و لهراسپ هستند اند، نمونه رياضت پرداخته
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  .و نشر كتاب
  .سخن تهران، سيمرغ در جستجوي قاف، چاپ دوم، )1382(مهدي محبتي،

  .چاپ چهارم، تهران، سروش ارتباط شناسي، )1380(مهدي اد،محسنيان ر
   .مرواريد تهران، چاپ دوم، آفرين فردوسي، )1378(محجوب، محمد جعفر

  .تهران، اميركبير فرهنگ فارسي، چاپ نوزدهم، )1381(معين، محمد




