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  17-34صص ، 1392پاييز و زمستان ، شانزدهمشمارة ، همنسال ، نامة ادب حماسي پژوهش
  

  بررسي و تبيين ارتباطات انساني
  گيري تراژدي سياوش در شكل

 اكبر فرهنگي علي
   علوم و تحقيقات تهران واحد- آزاد اسالمي استاد دانشگاه

  منصوره قنبرآبادي
  كارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعي

  14/2/1392: تاريخ دريافت
  17/6/1392:تاريخ پذيرش

  چكيده
.  نگاه كنـيم   آنكند از وجوه گوناگون به        مي شاهنامه ايجاب ارتباطات گسترده در    

 آل و نيك و مثبت داستان است كـه از          ه به تعريف آن كه مرگ انسان ايده       تراژدي با توج  
آورد كه ارتباطات انساني چگونه       مي ذهن اين سوال را در   ،  افتد  مي روزي به تيره روزي    به

جايي كه در سـرزمين آرمـاني        از آن . دشو  مي د كه مرگ اين انسان را موجب      رو  مي پيش
 وقـوع بهـا     گيرد پس چگونـه اسـت كـه تـراژدي           مي ايران ارتباطات بر مبناي خرد شكل     

  . پيوندند مي
ارتبـاط انـساني   هـاي   ي و مولفه تباطمختلف ار هاي    در اين مقاله با توجه به نظريه      

تباطات انساني  دهد كه غير از ار      مي شود و به اين سوال پاسخ       مي بررسي سياوش   تراژدي
گر به اين نتيجه  در اين مقاله پژوهش. استتراژدي موثر گيري  شكل  ديگر دريچه عوامل

 ديگر نيز در شكل دهندگي ارتباطات انساني مـوثر          ييابد كه غير از خرد عوامل       مي دست
تواند به سمت تعـاملي يـا تقـابلي پـيش ببـرد و پلـه پلـه                    مي عواملي كه ارتباط را   . است
تحليل محتـواي كيفـي و       روش پژوهش اسنادي و   . يك تراژدي را تكميل كند    هاي    قطعه

در نظر گرفتـه    جوينية از شاهنامسياوشبيت داستان  1423كمي است و جامعه آماري      
  . شده است
  ها كليد واژه

  .سياووش، ساختارشكني، تعادل، تراژدي، ارتباط تقابلي، ارتباطات انساني

                                                      
 draafarhangi@yahoo.com 
  parand.gh@gmail.com 
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  مقدمه
انسان بـه   . كند  مي شاهنامه در ابعادي مختلف ظهور پيدا     انسان و ارتباطات او در      

با طبيعت پيرامون و با آفريگارش در ارتبـاط اسـت و در هـر               ،  نوعانش  طور پيوسته با هم   
انـسان در ارتباطـات انـساني    . دهد  مي ديگر نموداي خود را به گونه ،  يك از اين ارتباطات   

 در ورقي ديگر بـه      يدو انسان و گاه    به تعامل ميان     يارتباطي كه گاه  . محور اصلي است  
هايي از نبـرد ميـان نيكـي و          هاي شاهنامه روايت   اگر چه داستان  . انجامد  مي تقابل آن دو  

 از  هـا    ايـن داسـتان     امـا  ،اسـت اهريمن و اهورامزدا و ظلـم و داد         ،  تاريكي و روشني  ،  بدي
در هـا     تـراژدي . دكنـ   مـي  روشي براي زندگي بهتر در حيات انسان تبيـين         منظري ديگر 
 تقابـل اسـت كـه در آن         ة و تـراژدي آخـرين نقطـ       اسـت هاي ارتبـاطي     بست شاهنامه بن 

شاهنامه   تراژدي در  ةوعوامل ايجاد كنند  ها    زمينه. شود  مي شخصيت نيك كشته و قرباني    
 ةمطالعـ . هـا ثابـت نيـست       اين عوامـل و زمينـه     ،  آنهاي     و در همه تراژدي    استمختلف  
ايـن پـژوهش بـا      . كنـد   مي مشترك آن را براي ما روشن     هاي    گوناگون جنبه هاي    تراژدي

  . كند  مينقش ارتباطات انساني را در آن تبيين، وشسيابررسي تراژدي 
انساني صاحب صفات نيك و     ؛   توصيفي ويژه مورد توجه است     اانسان در شاهنامه ب   

 راوي. خواهـد   مي قدرتي در خور يك قهرمان    ،  كه دارا بودن برخي از اين صفات      ،  برجسته
 خرد را بيش از ديگر صفات براي       ،هاي گذشته در ميان نگاه ژرفش به انسان        بزرگ دوران 

  . ها خردمندي است  نيك و بد بودن انسانمياندر شاهنامه مرز . نهد  مياو ارج
 مـصيبت   ة قـص  ،غـم نامـه يـا تـراژدي       .  اسـت   هاي شاهنامه غم نامه    برخي از داستان  

فردوسـي  . قهرمان هستند تر،    برگزيدهاي     در واژه   فضيلت و   و آدمياني است كه صاحب بزرگي    
هـا پايـان     سرافرازانه به زندگي آن    برد و   مردانه تا پاي مرگ پيش مي      قهرمان تراژدي را جوان   

  . كند دهد و لذت حضور قهرمان را براي مخاطب به اندوه و شفقت در او تبديل مي مي
  :گويد  ميفردوسي

ــناس    ـــرد را شـ ـــرينش خــــ ــست آفــ  نخـ
 اس توچــشم اســت وگــوش وزبــان   ســه پــ 

 

ــه  ــت و آن  نگ ـــان اس ــان ج ــه ب ـــاس گ ــه پ  س
ــان   ــي گمـ ــد بـ ـــودنيك وبـ ــه بـ ــزين سـ كـ

)26و25، ش214، ص1شاهنامه، ج(  

چه كه چشم و گوش و       دهد و چون استادي ناظر بر آن        مي اگر خرد به ما آموزش    
هـاي   انسان چگونه   ،نمايي انسان است   چراغي براي راه  نيز  و  رود    ، بشمار مي  كنند  مي زبان

مـشكالت بـر     اگـر  به عهده دارند؟  ها    نقش اول را در تراژدي    ،  خردمند و فرزانه و قهرمان    
 اين ارتباطـات    ،پاشد  مي گيرد يا از هم     مي ها با هم در شاهنامه شكل      اساس ارتباط انسان  

  د؟شو  ميچرا تراژدي آفريناست و چگونه 
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  19 گيري تراژدي سياوش بررسي و تبيين نقش ارتباطات انساني در شكل

  

 
عـواملي   ،سـياوش  تـراژدي گيـري     دهد كه در شكل     مي چشم انداز پژوهش نشان   

عشق ورزي و انتقام جويي سـودابه كـه شـرايط را بـراي مانـدن                -1:  همچون وجود دارد 
سرپيچي او از فرمان شاه كه باعث انتخاب تـوران بـراي    -2 ؛در دربار دشوار كرد  سياوش  

در سرزمين توران و صميميت او با پادشـاه         سياوش  حضور   -3 ؛پناه گرفتن توسط او شد    
   .در توران و برانگيخته شدن آتش حسد نزديكان شاهسياوش نمايي هنر -4؛ آن كشور
نيـز ضـروري    كيفيـت ارتباطـات     ، بررسي   رورت ارتباطات گسترده در شاهنامه    ض

اين نكته مهم اسـت كـه چگونـه در            ارتباطات از نوع تعاملي نيست و      ة زيرا هم  ،نمايد  مي
  . يك سرزمين آرماني ارتباطات تقابلي هم وجود دارد

ال نوشته شـده اسـت كـه ارتباطـات انـساني در             ؤوهش در پاسخ به اين س     اين پژ 
هـاي   چگونـه حالـت    شـود؟   مي شاهنامه چگونه است و چرا منجر به تراژدي       هاي    تراژدي

در ايـن مقالـه     .  است آن موثر گيري    تراژدي يا عدم شكل   گيري    مختلف ارتباطي در شكل   
، ناهماهنگي شـناختي از فـستينگر      ،تقارن ازنيوكمب ،  تعادل از هايدر  هاي    كمك نظريه  با

گرفتـه   اين تراژدي مورد تحليـل قـرار      ،  كنش متقابل نمادي   و   كاركردي از كاتز   كرد روي
  . است

را ها  تراژدي: توان به نتايجي كاربردي و علمي دست يافت  ميبا بررسي هرتراژدي 
پايـاني   ارتبـاطي نـاموفق بـه         انجـام يـافتن    يعنـي ؛  ارتباطي دانست هاي    بست توان بن  مي
، پس نقش افراد حاضر در ارتباط چگونه بوده است؟ در بررسي تراژدي            .خراش رسيده  دل

است كـه از    اي     بلكه هر تراژدي منظره    ،شناخت قهرمان و ارتباطات او پايان ماجرا نيست       
هـا،    اي كـه بـه مـا حفـره         منظـره ،  توان به ساختار حاكم برجامعه نگريـست        مي طريق آن 

  . دهد  ميار حاكم را نشانو معايب ساختها  شكاف
جامعـه آمـاري     و كمـي اسـت    تحليل محتواي كيفـي و      و روش پژوهش اسنادي  

  .  جويني استةشاهنامازسياوش  بيت داستان 1423

  تعاريف مفاهيم و متغيرها
يابد   مي مفهومي است كه از درون فرد برخاسته و به ميان ديگران راه           : ارتباطات

يعنـي هـر موجـود      .  تعريف شده است   "تسهيم تجارب   " و گسترده تر    وسيعاي    و به گونه  
نوعان خود و چـه بـا انـواع            چه هم  ،تجارب و آنچه در درون خود دارد با ديگران        اي    زنده
  )6ص، 1388، فرهنگي(. گذارد  مي در ميان،ديگر
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 آنچـه ارتباطـات     .گيـرد   مي  ارتباطات با محوريت انسان شكل     :ارتباطات انساني 
  . ستا در خلق و استفاده از نمادهاه  توانايي انسان،سازد ي مانساني را متمايز
 ةمقصود از تـراژدي درشـاهنامه مجموعـ       .  تراژدي تعاريفي مختلف دارد    :تراژدي
آيد و باعث حذف شخـصيت        مي وجود چند فرد ب   ةاست كه در رابط   هايي    كنش و واكنش  

ـ              .شود  مي نيك ، سان ايـده آل   به عبارت ديگر مقصود از تراژدي در اين پـژوهش مـرگ ان
ايرانـي  ة  جامعـ  نيك و مثبت داستان است كه بر اثر ساختارشكني در الگـوي حـاكم بـر               

گيـري   شكل شاهنامه ارتباط انسان با ماورا نيز در    هاي    در برخي تراژدي  . پيوندد  مي بوقوع
آمده اسـت    ١تعريف ارسطو  آنچه در  اين پژوهش با   تعريف تراژدي در  . تراژدي سهم دارد  

سـويي دارد و از ايـن         هـم  ،افتد  مي روزي به تيره روزي     نيك از به   يكه انسان از اين منظر    
ه  چـ  ؛ تفاوت دارد  ،افتد  مي وجه كه انسان نيك بر اثر خطاي انساني خويش به تيره روزي           

  . شود  ميياي خويش نيست كه دچار چنان عقوبتايرج به دليل خط

  تراژديگيري  آغاز شكل
با ايـن   . خواهد او را به نبرد بفرستد       اوش از شاه مي   كند و سي    توران به ايران حمله مي    
دهد تا اسيران  وقتي شاه فرمان مي. هاي سودابه در امان باشد فكر كه از محيط دربار و توطئه

  . برد كند و به توران پناه مي ها را بدار آويزد، سياوش امتناع مي را نزد او بياورند تا آن
 ايـن  .گيـرد   ميو پيران سردار توراني قراراز توران مورد محبت افراسياب     سياوش  

نهـد و آن را       مـي  دهند و او شهر سياوش گرد را بنـا          مي را به زني به او      دختران خود  ،دو
كس به آراستگي قدرت و حشمت او نيست         آرايد و در سراسر توران هيچ       مي مانند بهشت 

  . كند  ميرا فراهم نابودي وي ةانگيزد و زمين  ميو همين آرام آرام رشك ديگران را بر
بـر  سـياوش  دستي   چيره،اندازي و شكارتير،  نظير بازي چوگان يدر چند هنرنماي  

مجمـوع ايـن     .دهـد   مي را شكست ها    تورانيها    شود و او در اين مسابقه       مي همگان روشن 
هـاي     بنابراين با دروغ   .انگيزد  مي را بر ) برادر افراسياب (  گرسيوز ةحسد و كين  ها    هنرنمايي
را سياوش    كه گويد  مي افراسياب. گويد  مي اني براي برانگيختن خشم افراسياب    خود سخن 

  :فرستد  ميبه نزد پدرش باز
ـــز آن  ـــم جـ ـــه در  ندانـــ ــوانم بـ ــش بخـ  كـ

  
 

و زايـــــدر فرســــتمش ســــوي پـــــــدر    
)1938، ش493شاهنامه، همان، ص(  

  
                                                      

احب فضيلتي  تراژدي قصه مصيبت براي كسي است كه از بزرگي برخوردار است؛ انسان ص            : ويدگ  ارسطو در تعريف تراژدي مي     -1
ه مـستحق اسـت رنـج و مـصيبت         بختي مي افتد بر اثر خطايي كه انجام داده است؛ امـا بـيش از آنچـه كـ                   كه از بهروزي به تيره    

وزي شود حـس شـفت و دلـس        شود و همين موضوع است كه باعث مي         قهرمان تراژدي بيش از گناهش دچار عقوبت مي        .بيند مي
   .دهمه نسبت به او برانگيخته شو
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و بوم  دهد كه رفتن سياوش به ايران همان و ويران شدن بر  مياما گرسيوز جواب

كشور مـا را شـناخته و جنگيـدن بـا مـا بـرايش               ،  ه او بر اسرار ما واقف شده      ، چ ما همان 
  :شده استتر  آسان

 بــــــدو گفــــت گرســــيوز اي شهريـــــار   
  ايـــــران شـــــود شـــهراز ايــــــدر ســـــوي

  تــو گــه كــه بيگانــه شــد خــويشِ     هــر آن
 

مگيــر ايــن چنــين كــار پــر مايــه خـــوار       
ودبـــروبـــــوم مــــا پــــــاك ويــــران شـــــ

بــدانــــــست راز كــــــم و بـــــيش تـــــــو
)1942 تا 1940، ش494و493شاهنامه، همان، ص(  

گويد پس او را نزد خود خواهم خوانـد          ؛ مي افتد  مي اين سخن در افراسياب كارگر    
 سـيوز از گر  دهـد و    مـي  خواهم پرسـيد تـا ببيـنم چـه پاسـخ           و از آنچه در سر دارد از او       

  . را نزد او ببردسياوش خواهد  مي
را پيش  سياوش  رد تا كار     گي كار اما تصميم دارد تمهيدي ب     ،شود  مي يوز روانه گرس

سـياوش  دهـد و     مـي  پيغام شاه را  سياوش  گرسيوز به   . از رسيدن به نزد پادشاه تمام كند      
  : گيرد  ميكارب  ديگراي  اما گرسيوز حيله،پذيرد نزد شاه بيايد مي
ــ ــته ب ــه راه   :دل گف ــن ب ــا م ــه ب ــدون ك  ار اي

ــ  ــير مـ ــدين شـ ـــرد بـ ـــدين خــ  ردي و چنـ
 

ســــياوش بيايــــد بــــه نزديــــك شــــاه     
ــــي بِـــــسپرد  ــر پـ ـــرا زيـــ كمـــــان مــــ

)2008و2007، ش507شاهنامه، همان، ص(  

دل شـاه از تـو تبـاه شـده و در پـي آن اسـت كـه           : گويـد  سياوش مي گرسيوز به   
 خـام ايـن سـخنان     سـياوش   . گويـد   مـي  ي افراسياب داستان  يبرساند و از بدخو   اي    صدمه

 ، همـسرش بيمـار اسـت   ،گويـد چـون فـرنگيس     مينويسد و  ميبه شاه اي    مهشود و نا   مي
سـپاهي بـراي    سـياوش   گويد    مي برد و به شاه     مي گرسيوز نامه را  . تواند حضور برسد   نمي

 گـرد سـياوش   افراسياب سپاهيان خود را به سمت       . مقابله با افراسياب فراهم آورده است     
گذارد و در آن     سياوش نمي  اما   ،ا بجنگند ه خواهند با آن   سياوش مي  لشكريان   .فرستد مي

در پاسـخ بـه     سـياوش   .  اما كار از كار گذشـته اسـت        ،شود  مي لحظه بر مكر گرسيوز آگاه    
  . كند  ميگويد خود را تسليم تقدير ، ميگويد فرار كند  ميفرنگيس كه

 كشتهبدون مقاومت   ،  هستند  ياران ايراني او كه هزار نفر       و تمام  وشلشكريان سيا 
از او شكست ها  گروي زره كه در يكي از جنگ، شود  مي اسير سياوش نيزد و خودنشو مي

بـه كـشتن او      و افراسـياب فرمـان     بنـدد   مـي   دست او را   ، او را به دل دارد     ةخورده و كين  
 خواهي ايرانيان از كـشتن برحـذر       افراسياب را به دليل خون    ،  پيلسم برادر پيران  . دهد مي
  :گويد  مي گرسيوز انتها ندارد وة اما كين،شود  مي افراسياب نرم.دارد مي

ــين    ــد از روم و چـ ــو بخروشـ ـــاوش چـ  سيــ
 هميـــن بــد كــه كــردي تــو را خــود نــه بــس 
ـــرش    ــستي ســـ ــارو خـ ـــردي دم مـ  سپـــ

 

ـــن     ــي زميــــ ــشير بين ـــرز و شم ـــر از گـ پـ
 كـــــه خيـــره همـــــي بــشنوي پنــــد كــس 

ــدين ـــرش   ب ـــواهي بـــ ـــده خــ ــا بپوشيـ  ج
 )2276و2275و2272، ش553، صشاهنامه، همان(
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  :كشند  ميآيند و او را  ميدمور و گروي به كمك گرسيوزهاي  پس دو تن به نام
ــروي    ـــدر گـ ـــرسيوز انــ ــرد گـــ ـــگه كـ  نـ
ــيد   ـــاوش رسـ ــيش سيــ ـــه پـ ـــامد بـ  بيــــ
ـــرفت    ــشه گــ ــش شهنـ ــت و ريـ ــزد دسـ  بـ
ــت    ــشگراندر گذشــ ــهر و از لــ ــو از شــ  چــ
 زگــــــــرسيوز آن خنجـــــر آبـــــــــگون  

ــ  ـــاده همـ ـــان پيـــ ــويش كنـ ـــرد مـ  ي بـــ
ـــاك   ـــه خـ ــان را بــ ـــل ژيـ ــد پيــــ  بيفكنـ
ـــروي    ـــن گـ ــاد زريـــ ــشت بنهـ ــي طـ  يكـ
ــرش    ــيمين سـ ـــرو سـ ـــرد سـ ـــدا كــ  جــ
ـــون   ــشت خـ ــد طـ ــوده بـ ــه فرمـ ــا آنكـ  كجـ
ـــون  ـــگه زخـــ ـــرآمد همانـــ ــاهي بــــ  گيــ
 گيــــــا را دهــــم مــــــن كنونــــت نــــشان

  
 

ـــد روي  ـــگر بپيچيــــ ـــروي ستـمــــــ گـــ
ــوان ـــد    ج ـــرم شـــ ــردي و ش ـــدم نــاپـديـ

ــگفت   ــه خــاك اي ش ــشيدش ب ــواري ك ــه خ ب
ــت   ـــه دش ــسته بــــ ـــد ب ــشــانـش ببردنـ ك
ـــون  ــر خـــ گــــــــروي زره بـــستـــه از بهـ
ــشـان    ـــگاه ن ـــدان جـايـــ ـــد بـ ـــو آمـ چــ
ــاك  ــه ب ـــرم آمــدش زان ســپهبد ن ـــه شــ نــ
بپيچيــــد، چــــــــون گوســــفندانش روي  
ـــرش    ــون از بــ ــشت، خ ــت در ط ـــي رف هم

ـــروي زره ـــون گــ ـــردش نگــ ـــرد و كــ  بــ
ـــرنگون    ــد سـ ــشت ش ـــه آن ط ـــدانجا كــ ب
ــان     ـــون اسياووش ـــي خـ ــواني همـ ـــه خ كـ

 تـا   2324، ش 566 تا   562شاهنامه، همان، ص  (
)2346 و 2345 و 2343 تا 2338 و 2326  

  ارتباطيهاي  تبيين روابط بر اساس نظريه
 تعادل بوجود   يك عدم سياوش   كاووس و    ميان،  مورد موضوع فرستادن اسيران    در

كوشد رابطه را به حالـت تعـادل          مي سوي كاووس ،  فرستادن پيام  باسياوش  آمده است و    
 نسبت به موضـوع فرسـتادن اسـيران   سياوش  اما با توجه به منفي بودن نگرش    ،برگرداند

 رابطـه بـه سـمت    در نتيجـه ايـن    ،  )داندكاووس قصد كشتن آنهـا را دارد        مي كه براي آن (
  . رود تعادل نمي
كند   مي هاي نامتعادل در افراد كنش ايجاد      حالت: گويد  مي  تعادل ةيدر در نظري  ها

 او الگـويي مثلثـي را مطـرح   . آفرينـد   مـي  و نيروهايي را براي برگرداندن به حالت تعـادل        
حالت تعـادل و  هم   اين سه باةرابط كند كه در آن دو فرد و يك موضوع وجود دارد و      مي

 عـدم   ،زماني كه يك رابطه و يا هر سه رابطه منفي باشد          . دآور  مي وجوديا عدم تعادل را ب    
عـدم تعـادل حـالتي ناپايـدار اسـت و ايـن ناپايـداري موجـب تـنش                   . تعادل وجود دارد  

شود كه وضعيت به سـمت تعـادل          مي  اين تنش وقتي رفع    .شود  مي شناختي در فرد   روان
 شده توسط هايدر بـا      اگر الگوي ارائه   )211ص،  1386،  سورين و تانكارد  (. سوق پيدا كند  

  . دست خواهد آمد، حالتي نامتعال بعناصر داستان جايگزين شود
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  )دهد فلش نقطه چين رابطه منفي را نشان مي(
  
  
  
  
  

  
  

  

نظـر كـاووس نـسبت بـه        همچنـين    ؛مثبت اسـت  سياوش  نظر كاووس نسبت به     
 و  نسبت به فرستادن اسيران منفـي اسـت       سياوش   اما نظر    ،فرستادن اسيران مثبت است   

  . شويم  ميدر نهايت با عدم تعادل در اين رابطه مواجه
، Aدر هر ارتباطي كـه شـخص        : كند  مي اين گونه مطرح   نيوكامب نظريه تقارن را   

يم ارتباط در جهت تالش براي تقارن    يگو  مي ،جذب كند X را نسبت به موضوع      Bشخص  
 جذب كـاووس  براي  سياوش  جا تالش    در اين ) 215، ص 1386سورين و تانكارد،    (. است

بـرد و مـا بـا يـك عـدم        نمـي  نسبت به نفرستادن اسيران راه به جايي  و متقاعد كردن او   
  . شويم  ميرو هروبدر اين رابطه تقارن 

هـايي   شخص از قرار گرفتن در موقعيـت      ،  طبق نظريه ناهماهنگي شناختي فستينگر    
از همين رو    ؛)226ص،  1386سورين و تانكارد،    (كند     پرهيز مي  ،انگيزد  كه ناهماهنگي بر مي   

 پرهيـز ،  هـايي كـه سـودابه حـضور دارد         نسبت به قرار گرفتن در تمام موقعيـت       سياوش  
  . كند تا هيچ بحران و ناهماهنگي بوجود نيايد مي

و تغيير نگرش را بايد بـر حـسب كاركردهـايي كـه             گيري    شكل،  طبق نظريه كاتز  
كاركردها تفـاوت دارد    چون   بر همين اساس است كه    . فهميد ،نگرش براي اشخاص دارد   

نگـرش  ) 262، ص 1386سورين و تانكارد،    (. دارد شرايط و فنون تغيير نگرش هم تفاوت      
 كه به تورانيان براي صلح داده استاي  نسبت به نفرستادن اسيران به دليل وعدهسياوش 

بـه تورانيـان داده     سـياوش   كـه   اي    جا وعـده   در اين  پيمان و  وفاي به عهد و   . منفي است 
 يدهـد احـساس    مـي امكـان سـياوش  ركرد اظهار ارزش است كه اين كاركرد بـه   كا ،است

 اين نگرش در او هـيچ گـاه         ، بر همين اساس   .مثبت از نوع شخصيت خويش داشته باشد      
  . تغيير نگرش نخواهد داد، شكستن پيمان تغيير نكرده و به سمت خيانت و

وقعيـت خـويش    فردي با تفـسير م      بلومر، هر   كنش متقابل نمادي   ةبراساس نظري 
سـازي     كـنش  ،در برابـر موقعيـت قـرار گرفتـه        ديگـر   زند؛ به عبـارتي       دست به كنش مي   

آگاهانه براساس شرايط بوجود آمـده و محـك         سياوش  ) 27، ص 1388بلومر،  . (نمايد  مي
  . زند  ميهاي قرار گرفته در آن دست به كنش زدن موقعيت

 )P(كاووس

فرستادن اسيران
 )موضوع(

 (O)سياووش 
رابطه مثبت

 رابطه منفيرابطه مثبت
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  بحران در ارتباطات 
سياوش .  است   پيوندهايشان به هم گره خورده     ها در اين روايت با     روابط شخصيت 

 رسـتم   ةدست پـرورد  سياوش  . پسر شاه ايران و از طرف ديگر نبيره گرسيوز توراني است          
 نزديك يارتباطسياوش  با خود سوژه يعني ،استسياوش  ةگرسيوز كه خود كُشند. است
د كـه    در حقيقت او به كسي سپرده شـده بـو          ؛به دست رستم است   سياوش  تربيت  . دارد

 بـه   ،چينـيم   مي ها را اين گونه    وقتي ارتباط . هاي ايرانيان است   و خواست ها     ارزش ةنمايند
انتخاب در تـراژدي  .  است رويم تا ببينيم چگونه تراژدي را موجب شده    ها مي   سراغ بحران 
  .  چه آگاهانه و چه ناآگاهانه،اهميت دارد

موجـب  و بحـران    ن  موجـب بحـرا   كـه    كنـد    به سياوش عشقي را ابراز مي      سودابه
  . شود تشويش مي

  
  

  

  :گويد  ميدر پاسخ دعوت سودابهسياوش 
 فرســـــتاده رفـــــت و پيامــــــــش بـــــداد
ــيم  ــستـان نِــ ـــرد شبــ ــدو گفــــت مــــ  بــ

  
 

برآشـــــفت از آن كـــــارِ نـــــو نيــــــك زاد 
ـــيم    ــتان نــ ــد و دسـ ــا بنـ ــه بـ ــويم كـ مجـ

)141و140، ش171شاهنامه، همان، ص(  

  :روست روبهبا چند انتخاب سياوش 
خيانت به شاه ساختار ارتباطي را بـه          اگر عشق را بپذيرد خيانت كرده است و        -1

 ميـان زنـد و از طرفـي او در تـضاد      مـي آورد و سرنوشتي بد را برايش رقم      مي ارتعاش در 
  . قرار گرفته است، دارد چه پيش رو خود و آنهاي  ارزش

  ديگر شكل  يبحران،   سودابه  عشقِ پس از بحرانِ  ،  پذيردعشق ابراز شده را ن     اگر   -2
  . گيرد مي

است و بـراي همـين عناصـر ديگـر را بـه      سياوش بدست آوردن   ،  انگيزش سودابه 
  حتـي  .را نـزد او بفرسـتد     سـياوش   كـه    شـود   مي به كاووس متوسل  . كند مي ارتباط وارد 

يعني از عناصر ديگر    ؛  شودتر    خواهد يكي از دختران خود را به او بدهد تا به او نزديك             مي
 ةوارد حـوز  ،   اما در حقيقت عناصر ارتبـاطي جديـد        ،گيرد  مي اري ارتباط كمك  براي برقر 
  . دشو  ميبحراني

 او  ة اما كين  ،تابد  نمي مهرورزي سودابه را بر   ،  ستابحران و تضاد     در درون سياوش  
. خواهد برانگيزد و تـصميم دارد بخردانـه عمـل كنـد و بحـران را تمـام كنـد                     نمي را نيز 

  :نديشدا  ميسياوش با خود چنين

تشويش بحران ارتباط ناموفق
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 نـــــه مــن بــــا پــدر بــي وفــايي كنــــم      
ــشـم   ــوخ چـ ــدين شـ ــويم بـ ــرد گـ ــر سـ  وگـ
ـــرم   ــه آواي نـ ـــا او بـ ـــه بـ ـــه كـ ــان بــ  همـ

 

نــــــه بـــــا اهـــرمن آشـــنايي كنـــــــم     
ــشــم    ــردد ز خـ ــرم گـ ــش گـ ــد دلـ بجوشـ
ســـخن گـــويم ودارمـــش خـــوب و نـــرم    

)288و286و285، ش198شاهنامه، همان، ص(  

  گسترش بحران
شود و براي حل     تر مي   ه ارتباطات در اين مجموعه گسترده      بحران و مجموع   ةدامن

موبـدان  . شـود   مي شوند و بحران به بيرون دربار كشيده        مي آن به موبدان و آتش متوسل     
  :گفتند

ــه گــشت   ــن گون ــر اي  زهــر دو، ســخن چــون ب
ـــند     ـــرخ بل ـــوگند چـــــ ــت سـ ــين اس  چن

 

ـــت      ـــايد گذشـ ــي را بــبــ ــش يكـ ــر آتـ بـ
نيـــارد گزنـــدكـــــــه بـــر بـــي گنــــــاهان 

)461و460، ش230شاهنامه، همان، ص(  

شـود؟    مـي  آيا سـياوش سـربلند    . گيرد  مي تشويش در درون ساختار جامعه شكل     
ـ       مي با موفقيت اين مرحله را پشت سر      سياوش    تـازه ايجـاد     يگذارد و مراقب است بحران

  . شود  نميمتوقفها  هميشه طبق ميل افراد و سوژهروند تراژدي اما  ،نشود
خواهد تا    مي بخشيده شدن سودابه را از شاه      )سياوش( ين همه قهرمان روايت   با ا 

  :از بحران جديد جلوگيري كند و فراگرد ارتباط خصمانه و كينه جويانه پايان يابد
 سيــــــاوش چنــــين گفــــت بــــا شــــهريار
ـــاه   ــن گنـ ــودابه را زيـ ــن بخـــش سـ ــه مـ  بـ

 

كــــه دل را بــــدين كــــار غمگــــين مــــدار 
ــپذيــــــــرد مگـــــر پنـــــد و آ  راهين ويـــ

)548و547، ش245شاهنامه، همان، ص(  

  ها  ارزشميانتناقض 
 ي بحران  خود سياوش   اما ،شود  مي ظاهر ماجرا تمام  بخشد و ب     مي كاووس سودابه را  

 و آنچـه    شهـاي    ارزش ميـان  گيـرد   مـي  درون او تناقضي ديگر شكل     .كند  ايجاد مي جديد  
  . تعريف شده است برداري از شاه  فرماندر او در ساختار روابط جامعه ةوظيف

پيكـار او بـا      شود، ناظر بر پيمان و عهـد اسـت و           مهر كه ايزد پهلوانان شمرده مي     
، )پيمـان ( چـرا بـه سـوگند      چون و  بندي بي   پاي«رود كه     جا پيش مي    نشكنان تا آ   پيمان

رفته و نخستين كنش پيرو آن، سوگند         هاي مهرآييني بشمار مي     ترين برتري   يكي از مهم  
  )390، ص1380كروجي كوياجي، ( ».از شهريار و سرسپردگي بدو بود يبردار به فرمان

  :گويد  ميبا خودسياوش 
ــت  ــي گفـ ــوار  : همـ ــرد و سـ ــرد گُـ ــد مـ  صـ

ـــاه   ــي گنــ ــه بـ ــواه و همـ ـــك خـ ــه نيـ  همـ
 نــــه پرســـد نــــه انديـــشه از كارشـــــان    

ــام     ــين نــ ـــي چنــ ــشان شاهــ دار زخــويــ
ـــاه  ـــك شــــ ــتم بنزديـ ــان فرسـ ـــر شـ اگــ

ــان ـــان    همـ ــده بـردارشــــ ـــد زنـ ــه كنـ گـ
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 نزديـــك يـــزدان چـــه پـــوزش كنــــــمه بـــ

 ورايــــدونك جنــــگ آورم بــــي گنــــــاه   
 مـــــندار نپـــسندد ايـــن بـــــد ز   جهـــان

ـــازگردم بــــ  ـــاه ه وگـــــربـــ ــاه شــ  درگــ
 از ونيــــز هـــــــم بـــــــرتنم بــــد رســـــد
 نيابـــــم زسـودابـــــه خـــــود جــــز بــــدي 

 

بـــــد آمـــد زكــــــار جهـــان بـــــر تنـــــم 
ـــــاهابـــــر خيـــره بـــــا شـــاه تـــــوران سپ 

ـــن    ـــان انجمـ ـــن زبـــ ـــر مـ ــشايند بـــ گـ
ـــاه   ــپارم سپـ ــپهبد سـ ـــوس سـ ـــه طــــ بــ
چـــپ و راســـت بــــــد بيـــنم و پـــيش بـــد
ـــزدي    ــد ايـــــ ــد رسـ ــه خواهـ ـــم چـ ندانـ

)1025 تا 1017، ش333شاهنامه، همان، ص(  

انـساني  هاي  كشتن اسيران نقض ارزش: تناقض شكل گرفته در درون او اين است   
نقـض  ،  فرمـان شـاه    سرپيچي از ،  اما در ساختار روابط او با شاه       ؛هاست و خيانت به ارزش   

كند و آن پنـاه       مي براي خروج از اين وضعيت راه حل پيدا       سياوش  .  است ي پهلوان ةوظيف
  . بردن به توران است

البتـه شـخص بايـد از يـك         . كنـد   مي نظمي ايجاد آشفتگي و بي   ها    ستانهآگذار از   
 آسـتانه . ن خـود تـشويش و خطرهـايي در بـردارد           ديگر گذر كند و ايـ      ةمرحله به مرحل  

بـا ورود   هـا      جديـد از روابـط و بحـران        ةاما دوباره سلـسل   . تواند مرزهاي ساختار باشد    مي
  . شود  ميبه توران آغازسياوش 

  جديد در ساختار بيگانه عنصر
سـاز   ايـن خـود بحـران     ،  شود مي )توران( وقتي عنصري جديد وارد ساختار بيگانه     

 )شاهزاده بـودن سـياووش    ( ه در موقعيت پيشين خود جايگاهي مركزي       عنصري ك  .است
 از يـك  .تواند پايگاهي اسـتوار داشـته باشـد     نمي در هنگام ورود به ساختار جديد    ،داشته

بـراي ايـن    سـياوش   ساختاري بيگانه و از طرفي ديگر       سياوش  طرف ساختار جديد براي     
  . ساختار بيگانه است

و سـاختار بيگانـه بـا هـم     ) عنـصر جديـد  (اوش  سـي شود و   مي پس برخورد ايجاد  
قالـب جديـد معمـوالً در برابـر موقعيـت           هاي    و ارزش ها    لوژيؤايد. كنند  مي برخورد پيدا 

مگر آنكه عنصر جديد با سـاختار       ؛  كنند و سعي در پس زدن آن دارند         مي بيگانه مقاومت 
 منطبـق بـا   كه بسي دور از ذهن است كـه عنـصري از بيـرون كـامالً              ؛  جديد تطبيق يابد  
  . ساختار جديد شود

هنگـام سـاختن    .  دهد يا دچار سركوب شود     فقپس عنصر جديد يا بايد خود را و       
 توصيف تزئينات داخل قصر نشان از آن دارد كه او هويت خـود              ،گنگ دژ توسط سياوش   

  :و ساختار قبل را فراموش نكرده است
ــ  ــهري بــ ــشته بياراســــت شــ ــان بهــ  ســ

ـــگار   ـــندي نـــ ــد چـــ ـــرايوان نگاريـــ  بـــ
ــه كــشت       ــل و ســنبل و الل ــه هــامون و گ ب

ـــارزار  ـــزم و از كـــــ ـــاهان و از بـــــ ز شـــ
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ــ ـــانـــ ـــاج كـــ ـــاهوـگار سروتـــ  وس شــــ

ـــلتن  ـــم پيتـــ ـــخت او رسـتـــ ـــر تـــ  بــــ
 

ـــاه    ـــرز و گــ ـــاره و گـ ـــا بــ ــستند بــ نشـ
ـــمن  ـــودرز و آن انجـــ ـــمان زال و گـــ هـــ

)1720 تا 1717، ش455شاهنامه، همان، ص(  

 هم نيروهاي موافق و هـم نيروهـاي مخـالف      جديد عنصر جديد در درون ساختار    
سـاز و گرسـيوز نماينـده نيروهـاي          پيران و افراسياب نماينده نيروهاي موافق و هم       . دارد

  . هستندمخالف 
  
  

  
  

شود و اين ناسـازگاري بـا شكـست دادن           ميناسازگاري  موجب  وجود اين نيروها،    
 پهلوانـان تـوراني را شكـست        اهـ    ايرانـي  اگـر . آيـد   مي پهلوانان توراني در مسابقات بوجود    

ه عنـصر جديـد     چـ  رفتـه و شكـست خـورده       يك كشور زير پـا    هاي     گويي ارزش  ،ندهند
 دار ساختار جديد را خدشه   هاي    اگر شكست بدهند ارزش   . نماينده سرزمين خودش است   

  كـه بلنـد كـردن نـام سـرزمين اسـت چيـره            پيشساختار  هاي     ارزش ؛ سرانجام كنند مي
  . دهند  ميكستو حريفان را ش شود مي

گـاهي   جـا جـاي    از يك ساختار به يك ساختار ديگر وارد شـده و در آن            سياوش   
خواهند نيروهاي بيگانـه     نمي  اما نيروهاي ساختار جديد    ،سازد  مي )گنگ دژ ( بهشت گونه 

. بافت نيز در نوع ارتباط مـا تـأثير دارد         . يك موقعيت استعاليي در بافت آنها داشته باشد       
  :گويد  ميبيند با خود  مي دژ راگرسيوز وقتي گنگ

ـــگذرد  ـــر بـــــ ــالي اگـ  بـــــه دل گفـــت سـ
ــاه     ــت و گ ــم تخ ــت ه ــاهي اس ــش پادش  هم

 

ــشمــرد    ــس نـ ــه كـ ــسي را بـ ـــاوش كـ سيـ
ــپاه      ــم س ــر، ه ــوم و ب ــم ب ــنج و ه ــش گ هم

)1816 و 1815، ش472شاهنامه، همان، ص(  

 آنهـا   كنند تا عنصر بيگانـه در سـاختار        سازي مي   نيروهاي مخالف شروع به بحران    
 نيروهـاي   ةايـستد بـه نماينـد       مـي  وقتي گرسيوز در جايگاهي بحران ساز     . مركزيت نيابد 

 چون حيات اين نيروها وابسته بـه سـاختار اسـت و             ،شود  مي  ساختار تبديل  ةحفظ كنند 
انـدازد و     مي  ولي عنصر بيگانه اين موقعيت را به خطر        ،گونه شكل گرفته   ها اين  هويت آن 

  . زند  مينظم را برهم
اين نيروها در برابر عنصر جديد پنداشتي متفاوت دارند كه منجر به سوگيري در (

  )انديشه آنان شده است
ـ   . آيد  مي برخورد ساختارها بوجود   ز تغييـر در    شدت بـراي جلـوگيري ا     گرسـيوز ب

  . كند ساختار مقاومت مي

سياوش گرسيوز ، پيرانافراسياب

موافقنيروهاي نيروهاي مخالف
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  هاي ممكن برخورد نيروهاي موافق و مخالف با عنصر جديد حالت
 صـورت    سه حالـت   ،دق و مخالف نتواند با عنصر جديد كنار بياي        اگر نيروهاي مواف  

  :پذيرد مي
هـاي    ارزش،  حاشـيه نيـست    عنـصر جديـد بـي     (  عنصر جديد را بيـرون كننـد       -1

هويت شكل يافته مربوط به خود و نظم خود را دارد و كامالً سازگار با            ،  مخصوص به خود  
  )محيط جديد نيست

  . ديل كنند بي نظمي را به هر شكلي به نظم تب-2
  . رنگ كرد توان عنصر جديد را با ساختار جديد هم  نميه چ،ركوب كنند س-3

  :ها پاسخي هست براي هر يك از اين حالت
توانند او را خارج كنند چون با ساختار آشنا شده و ممكن است خطرناك                نمي -1

  .  نا ممكن استپيشين پس بازگشت عنصر جديد به ساختار .باشد
  . شود  نمي نظم تبديلنظمي به  بي-2
  . شود  ميسركوب انتخاب،  در نهايت با توجه به رد شدن دو حالت قبل-3

  :گويد  ميافراسياب به گرسيوز
 گنـــــــــاه اگــــر مــــا بــــشوريم بــــر بــــي

ـــ    ــوانم بـــ ــش بخـ ــز آن كِـ ــدانم جـ  دره نـ
ـــار    ــيوز شهريــــــ ــت گرســ ـــدو گفــ  بـــ
 از ايــــدر گــــر اوســــوي ايـــــران شـــــــود

 د خــويش تــو گــه كــه بيگانــه شــ    هــر آن
 

ـــاه   ــور و مـــــ ــين داور هــ ــسندد چنــ !؟پــ
وز ايــــدر فرستمــــــش ســــوي پــــــدر   
مگيـــر ايـــن چنـــين كـــار پـــر مايـــه خـــوار
ــود    ـــران شـ ــاك ويـــ ــا پـ ـــوم مـ ـــرو بــ بـ
بدانــــست رازكــــــم و بـــــــيش تــــــو   

)1942تا1937، ش494و493شاهنامه، همان، ص(  

هميشه ها    انهگذر از آست  ؛   واكنش طبيعي از طرف ساختارهاست     ،حذف و سركوب  
. نهـد   مـي  چه براي سوژه و چه براي جايگاه جديد كه سوژه به آن پاي     ،خطر آفرين است  

 چون بـه سـرزمين      ؛تواند به ساختار قبل برگردد      نمي شپس چاره در حذف است و سياو      
 خود حركـت    ةجامع او براي پناهنده شدن به توران بر خالف ساختار        . خيانت كرده است  

 .نيـست  نيـز ميـسر    رنگ شدن با سـاختار     هم. د باز گردد و نه بماند     توان  مي پس نه ؛  كرده
بينند و اين كار كرد طبيعي يـك سـاختار     مي چاره را در حذف   ،  پس افراد ساختار بيگانه   

حـذف باعـث    ،  است و چون اين عنصر بيگانه وجودش در ساختار پيشين گسترده اسـت            
ف ايـن عنـصر بـر آشـفتن         حـذ . چارة كار خودش بحران ساز است      يعني؛  شود  مي بحران

 )سازي كرده بـود     كه با قصد خيانت بحران     (در مورد سودابه  . ساختار ايران را در پي دارد     
كيكـاووس  . شد  را موجب مي   آشوب در هاماوران     ؛ اما حذف او   نيز عنصر بيگانه مطرح بود    

كـه در وفـق دادن      بل ،بينـد   نمـي   سـودابه  چاره را در حذف   ،  سودابه و سياوش  موضوع  در  
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 ش را حـذف   سـياو امـا در تـوران      ،  خواهد از بحـران جلـوگيري كنـد         مي بيند و   مي عنصر
در . شـود   مـي  زا به آن سو نيز كـشيده        بحران و ارتباطات بحران    ةدامن،  با حذف . كنند مي

  از ساختار عبـور    ،خواهد با كشتن سودابه بحران ايجاد شود        نمي بخش اول سياوش چون   
 گير خـود او در سـاختار جديـد         زا گريبان  بحرانبه همين سبب خطرها و روابط       ؛  كند مي
  . شود مي

  پنداشت متفاوت و درك گزينشي
 در پنداشتي   )سياوش و افراسياب   (كاري گرسيوز دو طرف    در اين داستان با فريب    

كنند و همين مـانع روانـي بـر           مي براين باورند كه درست فكر    ،  متفاوت و دركي گزينشي   
و را دارد    كنـد افراسـياب قـصد تعـرض بـه او           ي مـ  سـياوش فكـر   . شود  مي ارتباط درست 

نـرفتن سـياوش بـه    . افراسياب هم در اين فكر است كه سياوش قصد بحران آفريني دارد     
  . آيد  ميپديد، دوباره آورد و بحران  ميمطمئن بوجودنااي   رابطه،نزد افراسياب

كنـد سـياوش در فكـر         مي و فكر  خواهد موقعيت خود را نجات دهد       مي افراسياب
چـه كـه     آن،  )كنـد   نمـي  كـه ( سياوش بايد از سـاختار جديـد تبعيـت كنـد          . توطئه است 

كـه افراسـياب او را       سياوش در پاسخ اين   .  پيروي نكردن سياوش است    ،بيند  مي افراسياب
  :دهد  ميخواند مريضي و ناله كردن فرنگيس را بهانه آوردن و پاسخ  ميبه نزد خود

ـــوست   ــدار تــ ــر از راي و ديــ ــرا دل پــ  مــ
 تــــر شــــود النــــدگي چــــــون ســــبكز ن

 

كـــه كـــشور پـــر از گـــنج و كـــردار توســـت  
ــود    ــشور شـ ـــاه، كـ ــو اي شـ ـــداي تـ فـــــ

)2107و2106، ش524شاهنامه، همان، ص(  

 و بـه شـكل نـا آگاهانـه داسـتان را پـيش             اند    هر دو در وضعيت خطر قرار گرفته      
 ندادن و تـسليم      يعني كاري انجام   ؛سپارد  مي در نهايت سياوش خود را به تقدير      . برند مي

گويي او در حالتي است كـه از او سـلب           . نيروهايي شدن كه خارج از تصميم سوژه است       
  . گيرد  نميشده و ديگر كنشي از جانب او صورت اختيار

  . دهد  ميخواهي سياوش هشدار از خون، پيلسم برادر پيران به افراسياب
ــاج باشــــد كـــــاله     ــري را كجــــا تــ  ســ

ــرّ ـــاه  ببــ ــي گنــ ــي بــ ــري را همــ  ي ســ
 

ـــاه     ـــردمند شــــ ـــد اي خــ ــشايد بريــ نــ
ــواه  ــود كينـــه خـ ــاووس و رســـتم بـ كـــه كـ

)2262و2261، ش552شاهنامه، همان، ص(  

   :كند  مياما گرسيوز دوباره شاه را تحريك
ــت   ــشتن اســ ــراز كــ ــردنش بتّــ ــا كــ  رهــ

  
 

ــت    ــن اسـ ــج تـ ــشتنش درد و رنـ ــان كـ همـ
)2291، ش557شاهنامه، همان، ص(  

هـاي   مـوج ،  مثـل مـوجي    كنـد و    مي ردي عمل فراگ،  جا بحران مثل ارتباط    در اين 
پيونـدد    مي ديگري به آن  هاي    و ارزش ها    هاي بعدي چون اليه    موج. كند  مي ديگر را ايجاد  
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 شديدتر اسـت و همـين طـور ايـن فراگـردي بـودن ادامـه        ،و بازخوردها را نيز در بردارد     
دامـن  . يـرد گ  مـي  فـرنگيس دختـر افراسـياب را در بـر         ،  اين موج و بحران    ةدامن. يابد مي

 رسـتم را كـه شـاگردي نيـك را از دسـت            ،  دهد  مي كيكاووس را كه فرزندش را از دست      
گيرد و تا كشته   مي ايران و توران را فرا    ،  هاي شديد  موج. گيرد  مي نيز دهد و سودابه را    مي

  . ارتباطات نيست وها   اما كشته شدن او نيز پايان بحران،يابد  ميشدن افراسياب ادامه

  يگير نتيجه
  . به اين گونه قابل ترسيم استسياوش مدل ارتباطي در روابط تعاملي و تقابلي  -1
   

  
  
  
  
 
 
  

  
  
 

  . هاي داستان به صورت زير قابل ترسيم است با ديگر شخصيتسياوش شبكه روابط  -2
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

سياوش

تقابلي تعاملي

پيران رستم كاوس جريره افراسياب گروي زرهفرنگيس افراسياب كاوس سودابه گرسيوز دمور

سياووش

 افراسياب

 گرسيوز

 سودابه

 رستم

 گروي زره پيران
 فرنگيس

 جريره

 كيخسرو

 فرود كاووس
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  . به صورت زير است سياوش جدول ارتباطي ارتباط انسان با انسان در داستان -3

  
 59/16گرسـيوز و افراسـياب    ارتبـاط ، شود كـه   مي جدول شماره پنج استنباط    از

 درصد ابيـات و ارتبـاط سـياوش و پيـران     17/11س وارتباط سياوش و كاو   ،  درصد ابيات 
  .  است  درصد ابيات را به خود اختصاص داده82/10

 ارتبـاط   تـرين و   بـيش ) 59/16(%طبق جدول فوق ارتبـاط گرسـيوز و افراسـياب           
  .  است كمترين درصد ابيات را به خود اختصاص داده) 21/0(%افراسياب وطوس

در ) 56/0(% ترين ارتباط را با پيران و كمترين ارتباط را بـا پيلـسم             سياوش بيش 
  . اين داستان دارد

  

  درصد فراواني فراواني ابيات زمينه ارتباط اطنوع ارتب

 ارتباط انسان با انسان

  ارتباط سياوش و سودابه
  ارتباط سياوش و كاوس
  ارتباط سودابه و كاوس

  ارتباط اهل شبستان و سياوش
  ارتباط سودابه و پرستار
  ارتباط كاوس و موبدان
  ارتباط كاوس و رستم

  ارتباط سياوش و رستم
 ام و زنگه شاورانارتباط سياوش و بهر

  ارتباط سياوش و افراسياب
  ارتباط سياوش و پيران

  ارتباط سياوش و فرنگيس
  ارتباط گرسيوز و افراسياب
  ارتباط پيلسم و افراسياب
  ارتباط گرسيوز و سياوش
  ارتباط پيران و افراسياب

  ارتباط سياوش و دمور و گروي زره
  ارتباط افراسياب و موبدان

  ارتباط رستم و گرسيوز
  ارتباط افراسياب و طوس

  ارتباط فرنگيس و افراسياب
  ارتباط سياوش و پيلسم

63  
159  
85  
7  
9  
16  
64  
15  
88  
118  
154  
57  
236  
18  
145  
108  
21  
17  
5  
3  
27  
8  

43/4  
17/11  
98/5  
49/0  
64/0  
12/1  
50/4  
05/1  
18/6  
30/8  
82/10  
01/4  
59/16  
26/1  
19/10  
59/7  
48/1  
19/1  
35/0  
21/0  
90/1  
56/0  

  100  1423  مجموع  

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.SID.ir

www.sid.ir


 
 1392پاييز و زمستان ، شماره شانزدهم، نهمپژوهشنامة ادب حماسي، سال  32

 

  .  به صورت زير است سياوشجدول انواع ارتباط در داستان -4
   سياوشانواع ارتباط در داستان 

  درصد فراواني  فراواني ابيات  اع ارتباطانو

  53/89  1274  تعاملي

  47/10  149  تقابلي

  100  1423  جمع

  
 ارتباطـات تعـاملي     ،شود كه در داسـتان سـياوش        مي  استنباط 6از جدول شماره    

 درصـد ابيـات را بـه خـود          47/10 درصـد و ارتباطـات تقـابلي آنهـا           53/89ها   شخصيت
  . اختصاص داده است
تـرين   ترين ابيـات و ارتباطـات تقـابلي كـم          ان ارتباطات تعاملي بيش   در اين داست  

  . گيرد در برميابيات را 
  
 . به شكل زير استسياوش نمودار ارتباط انسان با انسان در داستان  -5

تعاملي
%90

تقابلي
%10

تعاملي

تقابلي
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  :به شكل زير استسياوش نمودار انواع ارتباط در داستان  -6
  

4% 1% 7%

16%

5%
4%

4%8%1%7%5%

8%
1%2%

22%

5%

ارتباط سهراب و تهمينه ارتباط افراسياب و سهراب
ارتباط افراسياب و بارمان و هومان ارتباط سهراب و هجير
ارتباط سهراب و گردآفريد ارتباط گژدهم و گردآفريد
ارتباط گژدهم و كاوس شاه ارتباط كاوس شاه و رستم
ارتباط شاه و گيو ارتباط رستم و گيو
ارتباط گودرز و شاه ارتباط گودرز و رستم
ارتباط رستم و ژنده رزم ارتباط سهراب و كاوس شاه
ارتباط سهراب و رستم ارتباط رستم و زواره

  
  
، ه در آنها ارتباط تعاملي وجود داشته      درصد ابياتي ك  ،  طبق جداول و نمودارها    -7

افـراد در    اگر چه قهرمانـان و    ،  دهد كه   مي اين نشان ؛  تر از ارتباط تقابلي است     خيلي بيش 
اما گاهي تبديل شدن يك تعامل بـه         ،كنند ارتباط تعاملي را ادامه دهند       مي ارتباط سعي 

تباطـات تقـابلي   در يـك تـراژدي همـه ار   . تراژدي شـود  گيري    تواند باعث شكل    مي تقابل
شـود تمـامي ارتباطـات تعـاملي در           مي  اما گاهي يك يا چند ارتباط تقابلي باعث        ،نيست

 . سايه قرار گيرد
 : زير بدست آوردرحتوان نتايجي به ش  كه بيان شد ميوع مطالبيماز مج -8

  با تـدبير ةاز مقابله با سوداب . پرهيزد  مي نامتعادلهاي    از بودن در موقعيت   سياوش  
شخـصيتي متعامـل   سـياوش  . كند  مياز بروز بحران در ارتباط با او جلوگيري     رد و گذ مي

و كاووس عدم تعادل و     سياوش   ميان،  ها نزد كاووس   موضوع اسيران و فرستادن آن    . است
كه دردربـار در انتظـار      هايي    ناهماهنگي براي پرهيز از  سياوش  . كند  مي خواني ايجاد  ناهم

 دسـت بـه انتخـابي     ،  برداري از شاه   هاي خود و فرمان    زش ار مياناوست و رهايي از تضاد      
او الگوهـا و    ،  بـرد   مي به ساختار بيگانه پناه   سياوش  . زند كه نوعي ساختار شكني است      مي

 ماننـد  ،ساختار قبل را از ياد نبرده و چون براي سـاختار جديـد بيگانـه اسـت        هاي    ارزش
افراد ساختار جديـد كـم      . اشدتواند موقعيت استعاليي داشته ب      نمي موقعيت پيشين خود  
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پس ؛  شود  مي تر هر روز محكم   سياوش   بينند كه پايگاه    مي آيد  مي كم با اتفاقاتي كه پيش    
تواننـد   نمي. خيزند  مي  به مقابله بر   ،در برابر او كه با ساختار جديد نيز منطبق نشده است          

پس چـاره   ؛   شده است  زيرا با تمام رمز و رموز آنان آشنا       ؛  او را به ساختار قبل باز گردانند      
 وقوع پيوستن يـك تـراژدي انجـام    سياوش با كشتن او و ب     حذف  . بينند  مي را در حذف او   

  . شود مي

  فهرست منابع
 .، شركت سهامي انتشاررگ پهلوانانزندگي و م .)1387 (.اسالمي ندوشن، محمد علي -

 .نشر بهمن برنا ترجمه حسين تنهايي، ، كنش متقابل گرايي نمادي .)1388( .بلومر، هربرت -

موسـسه  ترجمه عليرضا دهقان،  ،هاي ارتباطات نظريه .)1386( .تانكارد، جيمز، سورين، ورنر   -
 .انتشارات دانشگاه تهران

 .، انتشارات طرح نودر خرد مزداييمباني انديشه سياسي  .)1379( .رضايي راد، محمد -

 .يايي نيا، نشر فردارجمه هلن اول، تآناتومي تراژدي .)1388( .فراي، نورتراپ -

 .، چاپ مسكو، نشر ارسشاهنامه .)1387( .سمفردوسي، ابوالقا -

 .، موسسه رساارتباطات انساني .)1388( .برفرهنگي، علي اك

ترجمـه جليـل     ،  بنيادهاي اسطوره و حماسه ايـران      .)1380 (.رجهـانگي ،  كروجي كوياجي  -
 .دوستخواه، نشرآگاه
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