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 چکیده

استت  یکررینگتی د یافتهآن تجسماعی در اجت جتماعی و فرهنگی است و ساختارهایا بدن دارای ابعاد

یکشتاتارییی  هبدن در دور های اجتماعی و طبقاتیقهرمانان اسطوره در تاریخ اساطکری، نمایانگر جنبه

 هاستتااده ا  یتکوتحلکت  محتتوا و بتا  گکتری ا  رو نظتری، بتا بهره -کتادیبن است  در این جستتار

ستا،، ا   متوردی بتدن خانتدان ه، بتا مطاععتنامهیاهدر ای اسطوره ی، بدناکتابیانه سندکاوی و منابع

ارتشتاران، عمدتاً دارای بدن  هبقط -1 ت:اسنتایج به دست آمدهاین یناسی تحلک  یده و منظر جامعه

 بتدن در خانتدان -2  دیابتفر ندانشتان تتداو، می غکرآیکنی هستند و بدن اجتماعی آنان در قاعب بدن

هتا تگرایی و ظهور بدن بکرونی، به امتور  جامعته و جمعکتو مسکر عرفاندطبقاتی دارد و ا   هسا،، جنب

اندان، بتا مشتارکت ستا، در مناستبار قتدرر در اجتماعی این خ بکرونی و مادی بدن هیردا د  جلومی

ای در مناسبار اجتماعی تهبرجس سا،،  ال و رستم نمود هگانسه -3و  دیوفریدون آغا  می هدور یایان

 قهرماناناستطوره هرا در  متر تتوان آنتانآنتان می اند و براساس سلوک بتدنیانکان دایتهو فرهنگی ایر

 د بندی کررستگاری دسته
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 مقدمه -1

 ای ا  را هتا را دریکوستته، مجموعتههمبدن در یک بافت تارییی و اجتماعی، به عنوان یک ک  به

ای اجتمتاعی، یدیتده همثابخاص به ماهو، بدنمندی، بهطوربدن، به ناسییجامعه»است  گرفته بر

 ه  این یتاخ(13: 1332 )عوبروتون، «یردا د  مییا یک با نمود و عاملی برای تیکن موضوعی و نمادی

بتدن: فرآینتد  دارو وا، 1391او در ستال  هبتدن و جامعتو کتتا  1برایتان ترنتر مطاععاتی، مدیون
و برایتان ترنتر  3و مایتک هکوتورر 2مایتک فدرستتون اثتر مشتترکرهنگتی ف هتماعی و نظریاج

انسان، توعکتد اجتمتاعی بتدن،  1ت یناسی بدن، ماهکت جسمانکجامعه» است  در تعریف  ترنربوده

 مکتان هیکچکتد های حاکم بر بدن، تاریخ اجتمتاعی بتدن و تعامت اجتماعی بدن، گاتمان نمایش

 هیناستی بتدن بته دعکت  مطاععتجامعته  (36 :1994) «کنتدبدن، جامعه و فرهنگ را بررسی می

در اواختر گکترد  یناسی جتای متیانسان خصایص فکزیری و هویتی  انسان بدنمند، ذی  مطاععار

بتدن،  یناستیه ید و جامعهکان کنشگر و محکط اجتماعی او توجفکزیری م ، به روابط1391 هده

اجتمتاعی یتد  ا  ستال  جدیتد، وارد علتو، مندتری گرفت و موضوع بدن در یرسمانینظا، هیکو

، بته بعتد(1335) 9بدن و جامعته هو یس ا  آن نشری 5ه، فرهنگ و جامعهنظری هتا کنون نشری 1392

ا  « فنتون بتدن»ه مقتاتر انتد  اعبتتبدن، نقش اساستی دایتته یناسیجامعه در ترویج نظریار

انتد  ا  هایی دایتهبدن ایاره ناسییبه ماهو، جامعه 9اثر گئورگ  یم « بکگانه»و  7مارس  موس

کنتد، ها، افرار و احساسار را بکتان متیطور که  بان یااهی و نویتاری، اندیشههمان»این منظر 

 ( Gordon, 1990: 32) «ما را منتق  کند ههای ناگاتبدن ما نکز قادر است که یکا،

اگتسس، بردوستتک ، ترنتر و هتال معاصر بودریار، فوکو، نوربرر اعکاس، بوردیو، گافمن، د هدر دور

 یناستیجامعته های بدنی یرداختند  در منطقها و نشانهیردا یبدن، صحنه روابط فکزیری هأعبه مس

ای استت کته یناستی بتدن، بته انتدا هاعزامار جامعه»توان بدن را فارغ ا  جامعه دید  یرا بدن، نمی

لرته بتدن ؛ ب(37: 1397 )جتواهری،« کتردت صرفاً  یستی و جسمی محسو  توان آن را یک ماهکنمی

دن، تسیتی استت بترای با نمتایی بت یناستیدارای بُعد اجتماعی هم هست  بر این استاس جامعته

                                                           
1. Bryan Turner 
2. Mike Featherstone 
3. Mike Hepworth 
4. Embodiment 
5. Theory, Culture and society 
6. Body and society 
7. Marcel mauss 
8. Georg simmel 
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بته نگتاه بوردیتو یافتته  تهای جسمکاجتماعی در کنش ای و نهادی  ساختارهایهای رابطهصهمشی

اجتمتاعی و طبقته  کم بتکن بتدنمستق هر است  او نوعی رابطاجتماعی نگاهی متااو بدن، در فضای

هتای جستمانی انستان را یرتی ا  تبکن جامعه و هویت اجتماعی و قابلک هبدن را واسطقائ  است و 

 نمتادین هیتک سترمای دانتد  بنتابراین انستان، صتاحبجایگاه او در جامعته متی هکنندتعککن عوام 

اطکر هتم، موقعکتت انستان کند  در دنکتای استاجتماعی تغککر می هجسمانی است که با ماهو، طبق

 کردهتای اجتمتاعی و ابتزاری استت عتا، بترایعم  سا  برایتای است هویهبدنی است و بدن ماد

ان را برای حضتور در انس ای، راهاسطوره   با یذیر  این تعریف، بدن(7: 1332 )عوبروتتون، «درک جهان

انستانی  را و سریار ا  مناستبارهانی معناگای، که جاسطوره کند و جهانای هموار میاسطوره جهان

 سه عنصر ذهتن، بتدن و معنتا، یتمای  بکن هرابط یود و با ایجادای میاست، یذیرای انسان اسطوره

 دهد اجتماعی و فرهنگی یر  می ای را ترسکم نموده و تصور ما را ا  بدناسطوره

 هتا، برتتری، تمتایسر آنهتاتوان ا  تغذیه کردن، ویژگیاساطکری را می ارتشتاران در ایران هطبق

هایشان در ر ، و بز، با یناخت  در یتاهنامه، نتوعی ا  دوآعکستم ذهتن و جسمانی، حرکار و عادر

کته سا،، ا  این منظتر  بدن خاندانت، وجود دارد  ا  جمله دادن به جسمانکآگاهی و ار  بدن، بدن

ای استطوره ای ا  گاتمتان بتدننمونه هتی و دینی است؛ دربرگکرندساختاری قومی، هوی هدربرگکرند

 .دهدایرانی و دیگری را به ما نشان می است که بدن فرهنگی ایرانکان و تقاب  بدنمندی

 

 طرح مسأله -1-1

یترایط  هآینت ای بتدن در ایتران، دراستطوره -تتارییی ههدف اصلی این یژوهش، تبککن تجربت

ترین آن عبارر استت ر دایت که مهمدر این راستا باید به اهدافی جزئی نظ اجتماعی و قومی است 

یردا   منطتق اجتمتاعی و ؛ و ایران مکان بدن، طبقه و قدرر در تاریخ اساطکری روابط با خوانی :ا 

یرسش اساسی ایتن استت کته یکررینگتی استاطکر،  ته بدن   ای  اسطورهفرهنگی بدن و نکز تیک

انطباق بدن بتا معتانی  هقکق در نحوحاجتماعی دارد؟ یاسخ به این یرسش نکا مند ت ای با کنشرابطه

 اجتماعی است   فرهنگی و  گونگی مر بندی بدن در مکدان

 

 پژوهش هپیشین -1-2

ا   بتدن در ادبکتار تتاریخترین اثر در این حو ه، کتا  بدن در ایران نویاست  مهم هیژوهش در  مکن

میتلتف ادبتی تحلکت  و است کته تتاریخ بتدن را در رانرهتای  (1339) دمهدی  رقانی و دیگرانسک
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هویتت، فردیتت و  هدربتار( 1337) سراییجنبه در یژوهشی دیگر کامکا  و یعقوبی است تشریح کرده

س و انتد  بهمتدی مقتد اده تحقکق کردههای یری بود، یری نبود جمالبدنی، در داستان نمایش امر

بتدن  یناستیجامعتهت در یعر کودک و نوجتوان ا  منظتر به بررسی ماهو، جنسک( 1335) دیگران

، یناستی بتدن و قتدررنشانه هیاه: تأمّستی دربار دو بدن در کتا ( 1399)اند  احمد اخور یرداخته

 است  بدن و قدرر یرداخته  یستی ا  بدن اجتماعی، به تبککن مناسبار ضمن تارکک بدن

منظتر  ای ا یتردا ی در مطاععتار استطورههستا ی و نظریتماهو، در تس  برای جستاراین 

 است  بدن است که تا کنون در هکچ یژوهشی به آن یرداخته نشده یناسیجامعه

 

 بازنمایی بدن تحلیل و بررسی:  -2

 خاندان سام -2-1

ایتاره  گریاستوکان بته جتایستا،  خاندانبه خاندان سا،، ا  اقوا، سرایی ایران بودند  اینره  را 

ای گریاست  استطوره بته روایتت نامهاهیتدو دعک  دارد: نیستت اینرته فردوستی در  کنکممی

واحتدی بته وجتود  تثلکث حماسی گریاس ، نریمان و ستا، ا  اصت »است  دیگر اینره نورداخته

( ذکر یده و عقتب Sᾱmaسا، ) خاندان گریاس  در اوستا، خاندان است  به این معنی که نا،آمده

 (   259: 1333 )سرکاراتی، «( استNaīra manaاو نرمنش )

 هتاینویتته استت  براستاسهتایی تنظتکم یدهنامهباسسمی، برای خاندان سا، نس هدر دور

 خاندان سا، به یر   یر است:  هنامبنس (29: 1395 )دینوری،و  (1/132: 1353) بلعمی
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نظتر آمو گتار  داند  براساسها را ساختگی مینامهاین نسب، (511: 1331) جسل خاعقی مطلق

  وعتی (399؛ 393: 1331) یتودطبقاتی متی جاییجابه جایی فره ا  جمشکد به گریاس  باعثهجاب

ارتشتتاران ایتران  اجتمتاعی هندان سا،، مربوط به طبقخا بنا به روایار اساطکری، کارکرد طبقاتی

 گریاس  است که: ا است  
 متترا ایتتزد ا  بهتتر جنتتگ آفریتتد

 
  ه یابم که جنگ آمد اکنتون یدیتد 

(237: 1351وسی،)اسدی ط  

اصول مکدان فرهنگی، بتا جستم و »ای که یکررینه هستند  سرمایه هسرمای این خاندان دارای

یتا حرکتار بتدن(، طتر  برختورد و فکزیری )عحتن، بکتان  هایک ، جنبهم ییص به صورر بدن

   بنتابراین بتدن قهرمتان استطوره، دارای(171: 1333 )گرنا ، «است ندگی در آن درآمکیته سبک

 خاندان سا،،  ند کارکرد عمده دارد: نظا، و کارکرد اجتماعی است  بدن اجتماعی

 یهلوانی و دوری ا  قدرر هبا توعکد قدرر نظامی با حاظ یایگا 

 نظکر داستان کاووس( خودکامگی یاهان تنظکم معادتر قدرر سکاسی و مقاومت در برابر( 

  های اجتماعیمهار هکجانار، امکال و اعتها 

 کشور در برابر اهریمنان و متجاو اندفاع ا   

 های آیکنیبرو  جلوه 

 

 

 

 دختر کورنگ، یاه  اب           جمشکد 

 تور

  یکداس

 تورک

 گریاس  )ا دواج با دختر یاه رو،(

 نریمان

 سا،

  اده،؛ تقتی515: 1331نتک: ختاعقی مطلتق،) ال )ا دواج با دختر مهرا  فرمتانروای کابت ( 

1393 :73) 
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 اجتماعی امر های در آیناسطورهبدن  -2-2

ای قتدرر نقطته بندی گاتمان اجتماعی و در ارتباط بتا مکتدانفردوسی، بدن در ماص  اندر گاتم

مستائ  قتومی،  ترین ماهو، اجتماعی مرتبط با آن، هویت است  مثسً بدن رستم،است  مهم 1کانونی

 هرمانتانق بتدن سکاستیکنتد  عرضه متی ها،وارهتقاب   با دیگری را، در قاعب عادر هویتی و ماهو،

 ، با ایجاد یک برساخت گاتمانی در برابر دیگری، تدبکر ایرانی، نجابت قومی، استتراتژینامهیاه

 کشتد  تقابت یی را بته ر  متطورکلی هویت ملتاجتماعی و به -های فرهنگیوارهنظامی، عادر

فردوستی استت   هر دوردیگتر د حماسی با دیگری، متناظر با تقاب  ایرانکتان بتا اقتوا، هایبدن

-روایتی اند تا این یکرو یاساطکری به یکرو ی رسانده ایرانکان، من خود را در برابر دیگر  دنکای

، یتک نامهیتاهر بتدن د بنابراین کتارکرد خودباوری و هویت قومی آنان یود  همایتارییی، دست

هتا و تحقکرهتا را، در یرستت هیود همتمی ت است که با آندر بیش هوی 2حماسی نوع عوگوترایی

، عمتدتاً در ختدمت نامهیتاه انان، بته فرامویتی ستورد  یهلوانتانقهرم های سکاسیبدن ظارمندی

ای، هیسااستطور کند حتال آنرته در دورانقدرر کمک می قدرر سکاسی است و به با توعکد گاتمان

 هاجتماعی اثترار وستکعی دارنتد  نتزد فردوستی و طبقت هایی هستند که در بکنشها یندارهاسطوره

 تتوس، در وصتف بتدن ه اددهقان یعنی ساخت ذهنی و طبقاتیبدنمندی ار یمند است؛  دهقانان،

یود و ای خلق میاسطوره بدن قهرمان است که با آن گاتمان نامهیاهاست  در قهرمانان اثرگذار بوده

 را، در قاعتب گاتمتان جنستکت، گاتمتان تغککترار مدار و اعمال  جنگاورانهای قدرررجزها، ریت

 دهد  دینی برو  می های  یبا و قوی و گاتمانبدن ، وصف3بکوعوریک بدن، نظکر ترس ا  یکری

 

 طبقاتی بدن -2-3

گتاه یطبقاتی، تجل هسلکق هتیافت، بدن آیرارترین یر  عکنک(297-295؛293: 1331)ا  نگاه بوردیو 

های بدنی ختاص طبقتار وارهکوید تا عادرسریت باطنی است  او می هترین جلوتمایز و طبکعی

بر رو  اندیشتکدن، احستاس و رفتتار او را  اجتماعی، بر بدن و ا  جمله اجتماعی و فعاعکت انسان

وصتای، عامت  ایجتاد  هتایهای، یکررمندی و تدبکر در قاعب گتزاراسطوره توضکح دهد  در ادبکار

 ص و تاوّق است: باط اجتماعی، فیر قومی، تشیانض
 کتته ستتاعش دو هاتتته نبایتتد فتتزون  ستتوهبد یرتتی متترد یتتکش انتتدرون

                                                           
1. Nodal point 
2. Epic Logotherapy 
3. Gerontophobia 
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 به بتات   سترو ستتهی برتتر استت

 بر   ون بتر یتتک  بتا فترّ و بتر 

 

تیکرتر است و خوریکد تابان بته دو  

 ندیتدیم هرگتتز  ُنتان دستتت و گتتر 
(2/913: 1339 )فردوسی،  

ای استطوره ی خاندان سا،، با سسیق مربوط به فرهنگ طبقتاتی ارتشتتارانطبقات در تحلک  بدن

ت ه، یعنی فرهنگ طبقاتی که بته سریتت اجتمتاعی مبتدل یتده؛ یعنتی جستمکسلکق»مواجهکم  

   در داستتان  ال، بتدن(293: 1331)بوردیتو، «کنتدگکری بدن طبقاتی کمک متیاست و به یر یافته

یتود  در ایتن ف، به جامعته ملحتق متیا  عبور ا  آ مون آیکنی  تشریرلی خاص و یس کودک در 

نان استت و در کستب جایگتاه و منزعتت آ فرهنگی هبدنی کنشگران، بیشی ا  سرمای ه، سرمایروایت

نقتش بتدن قهرمتان در بترو  عشتق، در مناستبار  نامه،یتاهمستقکم دارد  در  اجتماعی آنان نقش

 هتایوارهها و عتادرار   اجتماعی و قومی قهرمان و در بکانانتظارار  یجادر ااجتماعی، د نهادهای

جامعته،  -یهلتوان هدوستوی هی و قومی انرارنایذیر استت  در رابطتها، فضای  ملایرانی، در قاعب آرمان

کنتد و وجو مییهلوانانش جست هایش را در وجود اجتماعیها و ار  ها، خواستهآرمان هجامعه هم

ر دهتد و بته فراتتر برستاند  جایگتاه جامعه را یکش ببرد، ا  خود عبونکا های کوید تا ان نکز مییهلو

 سکاسی و اجتماعی آن است   اجتماعی قهرمان، یاسداری ا  ککان کشور و نظا،

ته دارد: سا،،  ال، رستتم و ستهرا  یتدرتبار  ایتن  هار عضو برجس یاهنامهسا،، در  خاندان

 هستطورنظامی و تدبکر ایرانی هستتند  ستا،، یتک ا یهلوانی و نمود قدرر جهان خاندان، ترجمان

ی ایتن خانتدان اجتمتاع ص رف،  ال، یهلوانی با هویت ارتشتاری، خردور  و دانای ک  و رستم، اوج

نبترد  سا، در روایتت است؛ نکرویی فراتصور که نقشی اساسی در معادتر قدرر سکاسی دارد  نا،

 کند: بکن یهریاری و یهلوانی را تعریف می یود و مر رح میمنو هر با سلم و تور مط
 ا  این یس همه نوبتت ماستت ر ،

 
 تو را جای تیت است و ب گما  و بتز، 

(1/193: 1339 )فردوسی،  

ر است که خداوند به یهلوانان توجته دارد  این باو  ال، آمکز  اسطوره، آیکن و خرد و با توعکد

یکداستت همچنتان کته رستتم، ا   روایت کامسً او، در روساخت در سکر تروینی  ندگی بدن نقش

ی کته  ال، در خت  جدیتد بدن و جامعه است  فص  ه مان بارداری رودابه تا باعندگی، بکانگر رابط

کنتد، افراسکا ، با جلوگکری ا  به قتدرر رستکدن نتوذر ایجتاد متی هیس ا  حمل قدرر، در ایران

او ا  یادیتاهی  ری است که بعدها با رستتم و حمایتتسرآغا  سکارتشتاران دارد و  ا  اقتدار نشان

   رسد قباد، به ترام  میکی
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توان دریافت که بدن یهلوان، با جتدا یتدن ا  فردیتت و قترار سا، می با بررسی  بدن خاندان

گکترد  ا  جملته جامعته قترار متی گرفتن در یک سکر تروین اجتماعی، با تمای  بسکار در خدمت

همسری و گسست  ا  خود استت  ارتشتاران، تمای  به برون هقدرر و طبق تمای ، ارتباطنتایج این 

اجتماعی قهرمتان استاطکری،  بردن به تمایزیی برای(، 13: 1332عوبروتون،  )نک در نگریی دورککمی

ای، استطوره نمایتد  بنتابراین در نظتا،فردی و طبقاتی آن ضروری می توجه به نقش بدن، عوام 

هتای یناختی، جامعه و طبکعتت، مناستک و نشتانه غکری است که ا  طریق تصاویر، نظا،بدن، مت

ت ختود را معنتا های فردی و مقاومت قهرمان در برابر عناصر ضد قهرمتان، هویتتاجتماعی، قابلک

در یکونتد بتا  کته ایترال میتلتف فرهنگتی را کند  در این نظا،، بدن ساختاری نمتادی داردمی

تی دارد و ا  عناصتر اجتمتاعی طبقتا هاساطکری بدن اغلب جنبت د  در دنکایکنیردیگر مطرح می

توانتد یود  ا  این روی بدن متیاجتماعی می هایکند و کمتر گرفتار گسست ا  مکدانت میتبعک

 اجتماعی باید   عام  یذیر  فرد در طبقه و باعث یکوند عناصر

 کاق، طتر  ایستتادن، راهسلوک ایاره به طر  حرکتت، ستبک و ست بدنی:1سلوک -2-3-1

اجتمتاعی ترککتب  در سلوک بدنی، امور ییصتی بتا امتور»غکره دارد   رفتن، اداها و اطوارها و

کتردن و یایتدار ایستتادن، ستین گاتتن، حتس هیود و تبدی  به گرایش همکشگی و یکومی

 (  see. Bourdieu, 1977: 87) یوداندیشکدن می

آیکنتی  -اجتماعی ن، یرایط عکنی و اجتماعی یک بسترران آ مو ال، قهرمان در دو در روایت

ای دوسویه، با یرایط عکنتی جامعته هتم  ال، در رابطه کند  رییتاری که در با گشترا ایجاد می

ای جمعتی یابد و همچون یدیتدهت میر وجود  ال جسمکیود  در این وضع، رییتار دسا گار می

یتود  بعدی متی نظکم و سرفصلی برای تحوترخاندان یاهی تط خاندان سا، و و متجانس، توس

 هدارای ستا  ای تنگاتنگ دارند  بتدن،بکنکم که بدن و اخسق رابطه ال و رستم می هدر دو  اسطور

جامعه است و قهرمان، اد ، تواضع، بردبتاری، یاکتدامنی،  یاخسقی و آیکن اخسقی و حاص  قواعد

آنجتا کته در ریتزد  ا  بتدن متی اخسقی را در قاعبو سایر فضای   روی، وفاداریطبعی، مکانهیو 

دینتی، جستم  ، در آیکن تشرف قهرمانان، اخسققدسی مواجهکم مسائ  آیکنی با  کرگی باورهای

 ت نکتتز رواج داردکنتتد  ایتتن امتتر در اختتسق مستتکحکو بتتدن را ستترکو  و روح را تجلکتت  متتی

(Featherstone, 2001: 23مرد، در عصر فردوستی و در برا  ) بتر فرهنتگ مستلط، بتا دوریتدن

                                                           
1. Hexis 
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هتا، بته انتد  ایتن تتس فرهنگی دایته ههای اوعکخودی، سعی در حاظ صورر جامعه ا  فرهنگ

دارای سلوک بتدنی و  نامهیاه های اساطکریانجامد  بدنآن می هو اساطکر یکررین نامهیاه خلق

بتدنی و بکتانگر  هتایهتا و نشتانهرفتار، حاعت هفرهنگی و مشتم  بر یر  فکزیری بدن، نحو روح

 جسمانی است  هایاساطکری و تجربه هایوارهبیشی ا  عادر

 
 شاه بدن قهرمان و قدرت -2-4

 ر بر جامعه، برای تأمکن ستود اقتصتادی و سکاستی، ا  طریتققدر درجوامع سنتی، بیشی ا  اعمال

ای دوستویه رابطتهبدن و قتدرر،  مکان هت  در دنکای اساطکری، رابطاسیدهبدن  اجتماعی انجا، می

 «کنتدگتذاری و تربکتت آن مبتادرر متیگتذاری در بتدن، بته نشتانهقدرر ضمن سترمایه»است  

ای ا  دخاعتت قتدرر سکاو  به دست رستم، نمونته یرور به عنوان مثال  ( 133: 1397 )یزدخواستی،

 هستلط ییتتاری ه مکنت هاساطکری است  کارکرد اجتماعی این رابطه، توسع -اجتماعی در ترثکر بدن

 هتای میتلتف استت  ا  ختسلبتدنی در تیته تسیکر بدن یا تعریف نوعی انضتباط قدرر، ا  طریق

کنتد و اجتمتاعی تعریتف متی راهبردهتایی را در ستاختارهای ها وهمکن رابطه، بدن هنجارها، عرف

، هکم حماستیکنتد  بتدین ترتکتب ماتامکان کنشگران ایجاد متی ه مکنه را برای برو  تعام  و رابط

فضا و قدرر عمتدتاً  هبنابراین رابطیابند  ت مییوند و عکنکقدرر ادراک می توعکد یده و در مکدان

قهرمتان  -یتاهی، فضتایی را در اختکتار استطوره ر این تعام  قدررگکرد  دبدن یر  می هبر یای

  ند  یاو ترکه م نکز برای حاظ، توسعه و با توعکد خود، بر توان بدنی و ر می گذارد و خودمی

 طریتقهتایی دارد کته عمتدتاً ا  بر محکط، خواسته در دنکای اساطکری، یاه همواره برای تسلط

یتک  گکریبدنمنتدی، باعتث یتر  ، کنترل سکاسینامهیاههای یود  در اسطورهقهرمان انجا، می

گتردد  او برمتی خدایییاه و مقا، نکمه یود  این امر، به تقدس نژادیاطاعت خودخواسته ا  یاه می

ت دارد  این نظم، همان اطاعت خودخواستته با این راهبرد، نظم اجتماعی بر کنترل اجتماعی ارجحک

 جز داستتان ضتحاک، دستتگاهاستاطکری، بته هایا  قدرر است  به همکن دعک  در سراسر داستان

ا،، سکاستی دارد  متثسً خانتدان ست قهرمان، کنترل وبگر نکست وعی ناظر است و بر بدنقدرر، سرک

مجهتول  هسکاسی، بته یتک ستلط ا  با قدررکند و در رابطهقدرر قهرمانی را، در خود درونی می

ارد  ارتشتاران، همواره تحت عوای یک بکترق  یستته و طبقاتی د یذیری ماهو،دهد  این سلطهتن می

بتدن  تتر استت  آنتان بته ماهتو،آنها با بدن عمکتق اند  نسبت  ندگیدادهحاکم، تن قدرر هبه سلط
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تواننتد بته بتدنی، متی ی  ون سا،،  ال و رستم، با تتوانشدهند  یهلوانانت  یادی میاجتماعی اهمک

 یک ضر  دیمن را ا  یای درآورند  

رهنتگ یتا قتدرر مترتبط استت  در ای ا  فای، هر یک با تیتهآیکنی و اسطوره بدن نامهیاهدر 

ای، استطوره  انرارنایتذیر استت  قهرمانتانقتدرر  اجتمتاعی و بدن، یایگاه هجهان اجتماعی هم رابط

دارنتد  ایتن درک ا  خودآگاهی نسبت به بدن، در تقاب  با دیگری نکتز دیتدی وستکع و ویتژه  ضمن

باستتان جتای  ایتران هجامعت 1هویت فردی و اجتماعی است و در قاعب سکاستت کاعبتدی هبدن، یای

وجتو در کاعبدها جستترا تش ، موجودیقدرر نامهیاه در اساطکر ( 131: 1331 )نک: فرتوهی، گکردمی

یود  بنابراین قتدرر ، گستر  و با توعکد قدرر بدل میمالاع کند ا  این رو بدن به محور اصلیمی

یهلوانتان،  گتذارد  اقتتدارسکاسی تأثکر می هدف کسب اعتبار و رسکدن به اهدافقهرمان، به  بر بدن

ختورد  بنتابراین بتدن آنان رقم می یکررینگی هیهای آنان و نظم اجتماعی در ساها و یکرو ییرست

بتر ایتن استاس، قتدرر گکترد  طسیی است  یرا بعد ا  بدن یتاه، در رسس جتای متی قهرمان بدن

کاعبتد تتو را ا  بتکن  گویتد:یود و به رستم میاساندیار بکان می گشتاسب در برابر رستم، با بدن

آیکنتی  نودینتان  یعنی او قدرر (؛5/331: 1339 ،)نک: فردوستی خودی تبدی  یود بر، اگر به بدننمی

فاعلی  قهرمان در تعام   بتا قتدرر  دهد منرا بوذیرد و به با توعکد آن کمک کند  این نگره نشان می

و ت این قتدرر را بته اکوید تا عاملکبا دیگری می خودی، بیشی ا  من اجتماعی است وعی در نبرد

دیگتری استت   قهرمانتان، سکاستت قتدرر، تیریتب کاعبتد نسوارد  اینجاست که در نبردهای بدنی 

ن استت  ی آ،  یر فشتار قتراردادن یتا تیریتب کلتقهرمان بدن هیب کاعبدی، جلوگکری ا  توسعتیر

 افراسکا  در مواجهه با رستم و سهرا  است  آن، سکاست تیریب کاعبدی هبار ترین نمون

اجتماعی است و ذی   رابطته بتا و بدن  بدن فردی ههای فکزیری اساطکر، بکانگر رابطوصف جنبه

ایرانتی بتر اینکرانتی  گی بدن قهرمانان ایرانی، بکتان تاتوّق بدنمنتدیبرا ند کند  وصفقدرر برو  می

کنتد  فردوستی تر میقدرر و بدن را برجسته های اجتماعی بدن قهرمان، ساختار تعاملیاست  نقش

 اطکر یونتانی، بتر اختسق  یبایتناختی ختاصمتایز ا  استقهرمانان، در رویرتردی مت در وصف یکرر

یونان، بته ایتن دعکت  ایران، نسبت به هند و  های بدنیجهت متااور وصف»کند  اجتماعی ترکه می

 ویژه باورهتایاستت کته در آن باورهتا و بتهیکش و یس ا  اسس،  ما فرهنگی بتوده است که فرهنگ

 ( 217: 1331  اده،)حسن «استنبوده 2انگارییر انسان هدینی، بر یای

                                                           
1. Body Politic 
2. Anthropomorphism 
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ایتن بتدن »یتود  در جهتان استطوره می قهرمان، تجربه قدرر یاهان اسطوره، در یکوند با بدن

های  یستتی، کننده است و ا  سکستمی خودبسنده و تراملی برخوردار است که دادهاست که تعککن

ا با دو نوع بتدن مصترفی   در خاندان سا، م(19: 1393 )وککلی، «اندآن سا مان یافته بر مبنای تحوتر

قتدرر  دو نوع،  ه بدن سهرا ، که یک بدن اجتماعی  مصرفی  به ناتعی مواجهکم  هر و بدن فرامادّ

قتدرر یتاهی هستتند  ایتن بتدان  هتای فراتصتور دارد، در ختدمتاست و  ه بدن  ال که جنبته

یتذیر نکستت  روابتط قتدرر امرتان هاجتماعی، بدون مسحظت بدن فردی و بدن هرابط»معناست که 

 هتوان رابطت روابط قدرر است  بنابراین می هکنندمثابه متنی اجتماعی، منعرسبدین ترتکب بدن به

ت و قتدرر در ی برقرار ساخت کته بتر تعامت  عاملکتهای اجتماعبدن و نقش آیراری مکان آناتومی

 (   192: 1333 یور،)ذکایی و امن «فهم تجار  بدنی دتعت دارد

 

 کالبدی رسسی یا تتربیگانه -2-5

قهرمان در برابر قدرر تسلکم و مهتار بایتد  ایتن امتر بته  یود که کاعبدآیکنی سبب می باورهای

استاطکری نکستت  -اجتماعی انگایتن بدن در معادتر و مناسبارماهو، کنترل کاعبدی یا نادیده

و  ختن بتر بتدنکاعبدی و مردانگی، تا  یرا اساس نبردهای اساطکری، کاعبدی است  تحقکر قدرر

ی مؤثر است  در ایتن نبردهتا، اجتماعی  بدن در دنکای اساطکر بر  مکن کوبکدن دیگری در ساخت

بتدن را بتا    این نظا، نمادینکندن را تقویت و با توعکد میبدن یکرو  یک نظا، نمادین قدرر  معک

ا   تترسیگتری، قهرمتان بتا د دهد  در نبردهتایسویی معنادار قرار میقدرر در یک هم گاتمان

کاعبدی است  ضحاک یس ا  رؤیای خود، همتواره بتا تترس  یذهنی، بلره ترس ی، نه ترس1بکگانه

قهرمانتان  نوع ا  ترس است  وصف بتر  و بتاتیاین  روست و بدن خود او نکز، موجدکاعبدی روبه

بتا ایتن رستم و سهرا  نکز  و در جنگ ،نکن کارکردی دارد  در نبرد کاموس کشانی و رستمنکز  

کاعبتدی  هریمنی همواره باعث ایجتاد تترسا های، بدننامهیاه رو هستکم  در اساطکرماهو، روبه

 بتاهمتواره نکتز  هتای رستتمیکترو ی ا دیوهای  میتلف، برای بکان عظمتاست  نبرد رستم ببوده

ی واقعتی وان ا  دیگرای، عمدتاً فهم یهلاسطوره است  در رجزخوانی یهلوانانکاعبدی همراه  یترس

این امر نوعی سنت ر می بترای یود  ی مینکست و کاعبد دیگری، گاه غکرانسانی و تحقکریده تلق

 میاعف است  حذف کاعبد قهرمان

 

                                                           
1. Xenophobia 
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  اسطوره و تخیل اجتماعی بدن -3

 ککهتانی استت هککومرث دارای عصار ایاساطکری، همواره در یکوند با جهان است  بدن اسطوره بدن

 رستد سکاو ، با طبکعت به یگانگی می و در مواردی نظکر داستان (91-53: 1339 ،انو دیگر  رقانی  )نک

هایی است که ا  ختسل آن یتک بدن، رهکافتی به فرهنگ جسمی  اسطوره یناختیجامعه تحلک 

در ت  استاساطکری، تارییی و مدرن، یتر  گرفتته و ترتوین یافتته هتارییی در سه دور گاتمان

ای ای است  فردوسی بتدن استطورهدن تحت  تأثکر فضای یهلوانی و اسطورهب اد  حماسی، بوطکقای

دیگر ادبی، ایتن نتوع گاتمتان را  بنابراین در انواعکند  اجتماعی خلق می را، براساس فضای گاتمان

اععتاده دارد و کارکردهتای او در ارتبتاط بتا اساطکری، قدرتی ختارق گرفت  قهرمانتوان ییکمتر می

نبترد  هگتذرد  جهتان استطوره، عرصته به مسائ  آیکنی میر رسکدن به وحدر و توجرر، ا  مسکقد

هتای مند برای غلبه بتر یتر، بایتد جهتان را ا  نشتانهفره نکروهای اهریمنی و اهورایی است و یاهان

تقابت   هتا بتا یرتدیگر، فضتایمندی( یاه و بدنمندی  اسطورهآیکنی  )فره هاهریمنی یاک کنند  جنب

دهنتد  ا  نظتر مرتانی هتم حرکتت اهورایی را، به ناع نکروهای اهورایی تغککر متی -ریمنیاه هدوگان

ستکاری ا  متتون یکرو ی خکتر استت  یترا کته در ب کردن نظا، اجتماعی ا  بدویت به مدنکت، عام 

 وفق بوطکقتای حتاکم بتر فضتایدر ی است  سکاسی و دین یهلوی، یهر، قلمرو اورمزد و مرکز قدرر

تارییی و دارای یکشتا انستان های بیشتی ا  تیکت  اجتمتاعی و آرمانگرایانتاسطوره دنای، باسطوره

 اجتماعی است   کارکردهای فرهنگی برجسته و هویت

استت: اساطکری نقش دایته گکری ماهو، بدنیناسانه، دو عام  مهم در یر هستی در نگر 

یتر در استطوره، خکتر و  کتای  در دن«عوام  اجتماعی»و  «اساطکری به ماهو، بدن-گر  دینی ن»

 اهی با این نکروها و بتدن در موضتعیود و انسان در تقاب  یا همری مینکروهای ماورای طبکعی متجل

تی و کر،  یبایی، نکروی بتدنی، هتو ، تندرستگکرد  در این سجلب یا دفع نکروهای ماورایی، قرار می

بتا نکروهتای  قتدرتش گتاه در یکونتد هتورایی استت وایتن متوارد، ا دانایی اهمکت دارد  بتدن  دارای

، یتاهنامهکننتد  در یناسان گاه این یکوند را به جادو تعبکتر متییود  اسطورهمتافکزیری تعریف می

کنتد  ستا د کته ایتن یکونتد را تقویتت متیایزد متی -د  ال و ارتباطش با سکمرغ، ا  او یک بشرتوع

بته عنتوان نمونته سته  کنتد دن را تبکتکن متیب با خوانی داستان قهرمانان خاندان سا،، این کارکرد

بتدن بتا  ماجرای یرور   ال،  ایش رستم و یرست اساندیار ا  او، تیک  اجتماعی بتدن و ارتبتاط

 دهد  متافکزیک را نشان می
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  اجتمتاعی بتدن هستتند  هتای قتوی ا  تیکتککومرث و  ال، دارای جنبته ، بدنیاهنامه در

ورود آن بته  هواست   ال هم بتدنی را آمکتز دارد کته نحت اساطکری نی بدنککومرث، اعگوی ککها

سری ا  دهلکتز آیتکن منا کند  در داستان  ال، بدناساطکری را  یر و  بر می دنکای هجامعه، صحن

استتعسیی و اجتمتاعی مطترح  گاتمان هاجتماعی بدل یده و به عنوان عام  عمد تشرف، به بدن

گکترد  او دگرگتون یتده و در مستکری نتو قترار متی مهیاهنابدن در   ال، تیک یود  گویا با می

 هاجتمتاعی  او، دربرگکرنتد هکنتد  تجربتای تجربته متیاستطوره دنکای اجتماعی را، ا  طریق یکرر

نظتامی ختود را  و یکررینگی اوست که در قامت امر متافکزیک، امر سکاسی و فرامکن بدنی سلوک

 دهد نشان می

 

 بدنِ شاهان -3-1

یتناختی و فتانی او یاه دو بدن دارد: بدن  یست» دیگر است  هاییاه فراتر ا  بدن ندر اساطکر، بد

ت و جنتون آدمکتان یناستانه و بسهتها و سوداهای  یستتها، یهورها، کاستیکژی هکه د ار هم

توانتد ی، عاری ا  هتر ضتعف استت و ا  طریتق آن، او متیاست و بدن سکاسی او، که نامکرا، غکرماد

 «جایی گروه را، بتا واگتذاری اقتتدار ختود بته دیگتران تتأمکن و تضتمکن کنتدو همه حضور فراگکر

یتاه یتک وجته برستاخته هتم دارد کته بته قتول  بنابراین بدن ( 111: 1331بوردیو کوتاروویچ به نق  ا  )

  واگذاری قتدرر یتاهی بته (211: 1339) لمداد کردتوان آن را امری غکرآگاهانه قمشر  می ، رقانی

و برتر یاهان استت  برتتری بتدن یتاهی در ی ان خاندان سا،، بیشی ا  کارکرد بدن غکرمادقهرمان

ساتر، یرتی ا  نگهبانتان، یاه، به یُشتکگ یود  اینره تقاضای دیدنیاهان هم دیده می آیکن باردادن

 هگرفتت، نشتانید و متقاضی باید بعد ا  ورود، یذا، )دستماعی ساکد و یاک( بتر دهتان متیداده می

کردند تا آن عنصر آعوده نشود  ایتن س یاه است  یرا یذا، را، در برابر عناصر اهورایی استااده میتقد

تی و اجتمتاعی بته یتک مااهکم هتوی ه، عمدنامهیاه سراسر دنکای اساطکری و یهلوانی است که در

خداونتد بتر  مظهتر حاد و به تعبکتر گکریتمنیادیاه )کی(  یاه، عام  ات یود:کانونی ختم می هنقط

    (11: 1392) روی  مکن است

ای ا  هتا و جلتوهگوناگونی هآیکنی دارد  یاه نمود وحدر هم هیاه در اساطکر بکشتر جنب بدن

گکترد و نمتاد حتاتر برتتر و ککهتانی استت  ایتن ایزدی قوا، می همعنوی  فر خداست  او ا  اص 

  )نتک یتودو طاق بُستان هم دیده می رستم یکرر یاهان به اهورامزدا در نقش قرائتت، در یباهت

ی هاست  در نگریتی کلتبدن ه  بنابراین بدن یاهان، برتر ا  هم(539؛ 111-111: 1372سن، کریستن
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یتاهان و  متدتاً روحتانی و معنتوی  ماننتد بتدنبدن آیکنی بتا کتارکردی ع -1ها دو نوعند: بدن

ی(  مثت  بتدن رستتم و گتودر  یتا نگج غکرآیکنی )بدن  بدن -2و  معدودی ا  یهلوانان نظکر  ال

 قدرر جنگاوران است  هسلط بدن رعایا، که  یر

 ای ا  نمودهتای اهریمنتی(بتر دیگتری )گونته هک و عام  غلبتوحدر این دو، محر یاهنامهدر 

ا بتدن رعایتا، ن نگره، بدن یاه، بدنی دارای نکروی جاذ  مرکز و عامت  انستجا، استت امتاست  با ای

اجتمتاعی استت  بته همتکن  های اقلکمی و قومی بدنبرو  تااور   مرکز و عام دارای نکروی گریز ا

یود و بدنش در جایگاهی فراانسانی و عتاملی عاعم خطا  می هیهری، یاه قبلایران هدعک  در اندیش

قو، هم هست و بدن فر نتدانش، مکتراث ا  یکرتر یتدر  هنده و برتر است  یاه در حرم یدرساختارد

هتایی ا  یکررینگتی یتاهان و یهلوانتان، افراد را، با وصف عریف جایگاه بدن اجتماعیت یاهنامهدارد  

رانتی در قلمترو ای هد  این امتر ا  عوامت  ناتوذ فرهنتگدیویش، آراستگی و آدا  آنان به دست می

 ربی و ترکی و ا  عوام  اثرگذاری آنان در این دربارهاست  ترسکم فردوسی ا  مراتتب بتدنع حرومت

 طبقاتی است:  نمای فضای قدرر و بکانگر نقش بدن اجتماعی در تمایزتما، هآین اجتماعی،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خوراک و پوشاک -4

 هطبقتدایتته بایتد   1یتدهتوانتد یترلی کاعبتدیهتا متیاساطکری، سترمایه -اجتماعی در جهان

احتترا،، کتس،، نتوع  خود را دارند که در های کاعبدی خاصسا،، ویژگی ارتشتاران و ا  جمله خاندان

                                                           
1. Inter corporal 

 یکرره یاهی         یکرره خدایی )اهورا مزدا(

 یکرر ایراف و بزرگان

 یکرر رعایا

 یکرر مردانه

 یکرر  نان
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ایی عباس در داستان ککتومرث، نیست، با یکد یود  ا  همان روایتغذا خوردن و بدن آنها متبلور می

 بدوی  مرتبط با بدن را داریم:  یذیرینوعی جامعه آغا 
 سر تیت و بیتش برآمتد بته کتوه

 
 یلنگکنتته یویتتکد ختتود بتتا گتتروه 

(1/21: 1339فردوسی، )  

ا   هاجتماعی و یویش را، بتا استتااد بدن هتان هوینگ هم سکر اجتماعی، رابطیس ا  آن در داس    

 دهد: به ما نشان می ،یوست حکوانار
  و روباه و قاقم،  و ستنجا  نتر،

 برین گونه ا   تر،  یتتویتتتتندگان

 

  هتتار، سمورستتت کتتش متتوی نتتر، 

 بوویتتتتتکد بتتتتتاتی  گوینتتتتتدگان
(1/31 )همان:  

 یابد: ای برای نبرد تدوا، میبا ابداع یار ه و رسکدن به جامه د هم،جریان در داستان جمشکاین      
 جامتته کتترد هدگتتر ینجتته اندیشتت

   کتّتتتان و ابریشتتتم و متتتوی قیتتتز

 بکاموختشتتتان ریتتتتن و تتتتافتن

  و یتد بافتته یستتن و دوختتن

 

 کتته یویتتند هنگتتا، ننتتگ و نبتترد 

 قصتتب کتترد یرمایتته دیبتتا و ختتز

 بتتته تتتتار انتتتدرون یتتتود را بتتتافتن

او یرستتتتر آمتتتتوختن گرفتنتتتتد ا   
(1/12 )همان:  

هتای اجتماعی، ارتشتتاران و ا  جملته خانتدان ستا،، بتا جامته بعد ا  این و با تعریف طبقار

خاتتان و  (،13-31: 1391 اُمکدستاتر، ک نت) -ق به رستمجامه یا  رهی متعل- طبقاتی، نظکر ببر بکان

 ر حستب نزدیرتی آنتان بته مکتداندهند  موقعکت خاندان سا،، بر می را برو  می های ره، کنش

های مرتبط با قتدرر، ا  جملته ر ، یتا بتز، یود  نوع یویش  آنان نکز در صحنهقدرر تعریف می

 هتایی دارنتد دُرویتتارمستتقکم دارد  آنهتا بتدن همتااور استت و بتا یایگتاه طبقتاتی آنتان رابطت

(Durvatᾱtکه نمون ،)تندرستی و نکرومندی است:  اعسی ه 
 بتر یکت  بتا فترّ و بُتر بیری   تون 

 
 ندیتدیم هرگتتز  نتان دستتت و گتتر  

(2/139 )همان:  

 هخواس  یتا ا  روغتن بوتت هرودخان هسر مکن خاعکبُن و آ  جویاند ایران ا  یرا  اینره یاه

ایرانتی و  هنتوعی فئوداعکتت بکانگر وجتود(، 13-3: 1399 آثنایُس، ک )ن کندآکانثُس  کرمان استااده می

 ( 13 )همتان: کنتدد ایرانکان هم برو  متیست  این تمایز طبقاتی در جشن توعتی اتمایز طبقا هنشان

یتناختی استت  در مورد یهلوانان و اساطکر مربوط به آنان، خوراک و مصرف یک یاخص جامعته
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برنتد  در نبترد بکتژن و بسیتان، بتدنی بتاتیی بهتره متی خوردند و ا  قدررآنان خوراک  یاد می

 خورد: کند و میار میبسیان آهویی را یر
 بسیتتان یری آهتو افتترتتنده بتتود

 همی خورد و اسبش  متان و  تران

 

 کبتتابش بتتر آتتتش یراگنتتده بتتود 

 بسیتتان نشستتته بتته بتتا وی کمتتان
(3/91: 1339 )فردوسی،  

دیگری نکز، رستم گتوری را یرجتا  طبقاتی قهرمانان است  در جای هاروگویا این بیشی ا  عادر

استاندیار، کته  هخورد  او در داستان رستم و اساندیار، خطا  به بهمتن، فرستتادو میکند بریان می

 تی دارد؟ رفته نشود  ه خاصکای گگوید اگر ا  خور  بهرهخوراک است، به طعنه میکم
 بیتتتندیتد رستتتتم بتدو گات: یتتاه

 خور   ون بدین گونه داری به خوان

 

   بهتتتتر ختتتتور  دارد آن یکشتتتتگاه 

ختتتوانی انتتتدر د، هاتتتت تتترا رفتتتت  
(5/322: 1339 )فردوسی،  

 قهرمانان بدن -5

هتا بتا قهرمانان برجسته و روابتط خانتدان خویشاوندی، موروثی یا طبقاتی بدنروابط نامه یاهدر 

 بتدن، آن را بتا بافتتار ها نکمه بوروکراتکک است و تغککرار حو یاهی، روابطی بورکراتکک ی قدرر

ا  جملته طبقتار،  مکتان هتداو، بدن در قاعب فر نتد، نتوعی مبادعت است کرده اجتماعی همسا تر

 هتتود یهلوان را حتد فاصت  بتدن یتاهان و بتدن بدن ، رقانیسا، است   ارتشتاران و خاندان هطبق

 هگانتهاستت  ستهاجتماعی بکن افراد و گروه   این امر به معنای انتقال بدن(213: 1339) داندمرد، می

اجتماعی و فرهنگی ایرانکتان هستتند  آنتان  انتقال بدن و تمایز ههای برجستدو رستم، نمو سا،،  ال

این نوع اساطکر، مربوط به قهرمانتانی استت »یوند  بندی میقهرمانان رستگاری دسته -اسطوره جزء 

 ( 119: 1391 )واحددوست، «کنندکه به انسان کمک می

 

 سام بدن -5-1

کتردن سکاسی و ترکته آغا  مشارکت ارتشتاران در معادتر فریدون، هند، در دورسا، ا  ه فراخواندن

 یهلوانی است: قدرر بر عنصر
 که تا یتتاه مژگتتتان به هم برنهاد

 همی دون مرا یشت گرمی بدوست

 نگهتتبان کتتتشور به هتنگا، یتاه

 

   ستتا، نریمتتان بستتی کتترد یتتاد 

دوستکه هم یهلوان است و هم یاه  

 ا  اوی استتت رخشتتنده فتترّ  کتتسه
(1/299: 1339 )فردوسی،  
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قتدرر  منو هر با سلم و تور، آغتا  حضتور خانتدان ستا، در متتوا ن کتردن مشارکت در جنگ

یتاهان  را کار یهلوانان و بتز، را ا  آن یاهی، ر ، ست  سا، در آغا  ورود  به بارگاهیاهی ا خاندان

 کند:ککن میارتشتاران را تب گونه کارکرد بدنی و طبقاتیداند و اینو بزرگان می
 

 جهان یهلوان سا، بر یای خواستت

 یای تتو بتتاد  متکن و  متان خاک

 ماستت ر ، ا  این یس همه نوبتت

 گکتی برآیتتتتتم یتتتری یو، گرد

 متترا یهتتتلتوانی نتتتکتای تتو داد

 بتر او آفتترین کترد بتس یهریتتار

 

  نکن گات کای خسترو داد راستت 

[   ]تتو بتاد همان تیت یکرو ه جتای  

و را جای تیت است و یادی و بز،ت  

   دیتتتمن بتتته بنتتتد آور، انتتتدکی

 دعتتم را ختتترد مهتتر و رای تتتتو داد

یتتتتاهوار ا  گتتتتوهر بستتتتی داد   
(1/191 )همان:  

حماستی  هیهلوانی ا  عصر استاطکری بته دور حضور سا، در مناسبار قدرر، آغا گر راه انتقال

ت گریاس  را بته ارث ی ا  ییصکمنو هر است  او بیش هردترین ساتر و سرکسا، بزرگ»است  

او با نق  داستان اردهایی که با گتر ، آن را هتسک کترده بتود، یترده ا  دودمتان ختود  .استبرده

 ( 31: 1393 )کارنوی، «داردبرمی
 

  نتتتان آمتتتد، یتتتهریارا گمتتتان

 وی اندر یتا  و متن انتدر درنتگ

  د، بر  متکن بتر  تو یکت  ریتان

 

 کتتزو کتتوه  نهتتار خواهتتد بتته جتتان 

[   ]جُستمش تا کی آید به  نگ همی  

 بتتدین آهنتتکن دستتت و گُتتردی مکتتان
(1/255: 1339 )فردوسی،  

 یود و این وجه دیگری ا  یکررینگی سا، است: سا، کشته می اردهای کیشیف رود نکز به دست
 هوا یتتتاک دیتتتتد،   یتترندگتتتان

   تاش هتمی یر کرکتتس بتتسوخت

  و دید، که انتدر جتهان کس نبتود

 تترفتتتتتم بستتتان نهتتنتتگ در،بت

 یرتستم سر   ون تن   نتتده یک 

 به  خمی  نان ید که دیگر نیاست

 

گکتتتتتی   درنتتتتدگان همتتتتان روی   

[   ] مکن  یر  هر  همتی برفروختت  

[   ]که با او همی دستت یارستت ستود  

[   ]متتترا تکتتتز  نتتتگ و ورا تکتتتز د،  

 فتترو رییتتت  و  هتتر  تتون رود نکتت 

کتوه راستت   مغز   مکن گشتت بتا  
(1/232 )همان:  
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 بدن زال -5-2

گریاس  است  در اعقا   گریاس ، نامی ا  رستم و  ال نکستت و ایتن   ال یسر سا، و ا  خاندان

کته  ال را یدیتد آورده، بته  ایجامعته»است  ایران است که  ال را یدید آورده سا اسطوره هجامع

است، تتا هویتت و نستب عواملی را به هم آمکیتهایران،  ساختن او بر جریان یهلوانیطمنظور مسل

 ( 113: 1333 )میتتاری، «ص و یذیرفتنی گترددمتری بر دین و نژاد و خاندان، مشی ه ال، در جامع

 است: ذکر یده نکن  نامهیاهدر سر مکنی   ال  هگستر ،در حرم ککقباد
    ابلستتتان تتتا بتته دریتتای  ستتند

 تتتو یتتو تیتتت بتتا افستتر نکمتترو 

 

د تتتتو را بتتتر یرنتتتدنبشتتتتکم عهتتت   

فتترو بتتدار و همتتی بتتا  گکتتتی  
(1/355: 1339 )فردوسی،  

یده بر وجتود  و ستایر تحمک  برخورد او با رنج هنگاهی به موقعکت بدن اجتماعی  ال، نحو
 ال   ایتشبدنی است  با  ای  ال، یک هستیاسطوره دهد که هستیآن نشان می ایابعاد اسطوره

و  (1/221: 3391 یتاردن، ک )ن کندبرو  می 1آعکبنسکسم ی او، در قامتهای تمایز بدننیستکن نشانه
دو جهتان متادی و  هانجامتد  بعتدها بتدن او محتور رابطتقهرمانی متی هآیکنی  او ا  جامع به طرد
گکرد  با قرارگرفتن بتدن قهرمتان در متافکزیک یر  می -بدن -یود و مثلث قهرمانی میفراماد
بته  آورد، بتا جامعتهنظمی نمادین به دست می ر حکاتش را ا  طریقهای میتلف،  ال ذاتموقعک

 ال را  کویتاجی،یتود  ایرانکان بدل می ای ا  سرگذیت قومیعمده گذارد و به بیشایتراک می
کته سرگذیتت سترایان استت معمول حماسه هاین یکو»داند و معتقتد است نا، یک دودمان می

یشند  برای این یکوه، مثاعی بهتر ا   ال وجود نتدارد   ال م بتمامی  قو، را در وجود یک تن تجس
    (197: 1399) «استاست که رستم به آن انتسا  دایتهبوده سرایی هاینا، یری ا  دودمان

است و با تاریخ هتم ا  تارییی   ال ا  تاریخ یدید نکامدهای است غکر ال و  ندگی، رابطه هرابط
ای ا   ال، نمونته ای است  بتدنیایدار  اسطوره اجتماعی یک بدن رود  او نمودی ا  تیک بکن نمی
نتوعی عرفتان  همایتنیستکن، بتن یدن بدن ا  خود، در اثر گناهیده ا  خویش است  رهابدن رها

 هی استت  فرابتدن، نقطتانسان بتا عتاعمی فرامتاد هرابط ایجاد  ال فرابدن، عام  هاست  در اسطور
تنتی و تترمکم یتک ای را به سکمرغ، به رویکناسطوره که انسانگکری بدن خود است یایانی یر 

دهتد  وجتود ی یکونتد متیخسرو به جهان فرامادرساند یا او را نظکر کیهایش می خم ههم هیب
فراتر ا  خود بته متا  یناخت ا  فرابدن یا بدنت که انسان مکراست، خود تصویری فرجا،این واقعک

 (   1335 ،ضکاءاعدینی دیتیاکی ک )ن دهدمی

                                                           
1. Albinos 
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 گرایتی و ظهتور بتدنعرفتان ای استت کته ا  دو مستکرجامعه ای ا  اعگوی امر ال نمونه بدن
اهتورایی  نمتودیتردا د  در وجته دو،، ا   ال دو بکرونی در فضای اجتماعی، بته امتور جامعته متی

 آید  )رستم( و اهریمنی )یغاد( یدید می
 

 هتتتتتاجمتتتتتعکت هتتتتابتتتتتتتتدن

  متتتان )یتتتتتتدرساتری ( با توعکد گرایی()عرفان مهتتتتار درونی بدن

 فتتتضا )تأثکر یا تغککر در فضا( تنظکم )ییءیدگی( دادننمایش بکرونی بدن
 (Turner, 1994: 59) ایجامعه مدل ترنر: اعگوی امر

قی، هتای یتردر بستکاری ا  فرهنتگ»س هتم دارد  تقتد هماهو، یکری در در متورد  ال، جنبت

 یتور،)ذکتایی و امتن «استس به یمار آمدهاعتبار، احترا،، تجربه و گاه تقدساعمندی همچون نمادی ا  

در ختانواده و جامعته ستاعمندان  روساختی  این تقدس تأککد بر نقش و حرمت ه  جنب(73-79: 1333

 یهلوانتان حضتور ایرانتی را بته تتداو، هو نکا  جامعاست س را ا  گریاس  به ارث بردهاست   ال تقد

ها و قواعتد بکرونتی یتر  است  یرا برای انطباق با رریم 1 ال، بدنی اُبژه سا د  بدنآیکنی برآورده می

 های بتدنس است و ا   ار و ارای دو وجه مقدس و نامقداجتماعی د گکرد  بدن او در خوانشمی

کته در استت  را 2ستورهکتاووس، بتدنی  که بتدنهای قومی دارد درحاعیفردی فراتر است و جنبه

  ه  ار و  و یایگاه اجتماعی دارد  های فردی است، اگرمسائ  و تجربه همحاصر

 

 رستم بدن -5-3

 فرستند:سا ند و نزد نریمان مینو اد را ا  یرند می ، یکرر سا،نامهگریاس در 
 

 یرندین  تتنان کتودکی ستتتاختند

 یری نکزه بردست و خنجر به  نتگ

 ای بتتا حتتتریرتامهفتترستتتتتاد بتتا نتتت

 

[   ] و گردانش بر استب بنشتاختند   

 سور بتا  یشتت و کمتر بستته تنتگ

کتتش گُردگکتتربتته گریاستت  گتتردن  
(131: 1351 )اسدی طوسی،  

او را بترای نکتاییش، حریری  هنکز رستم یکررینه و تنومند است و یس ا   ادنش، یکرر نامهیاهدر 

 فرستند: سا،، می
 بتته بتتاتی آن یتتکر  نتتاخورده یتتکر  یرتتی کتتودکی دوختتتتند ا  حریتتر

                                                           
1. Abject 
2. Subject 
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 درون وی آگتتتنده متتتوی ستتتمور

 نشاندنش آن گه بتر است  ستمند

 یی آن صتورر  رستتتتم گتتتر دار

 

[   ]به ر  برنگتتتاریده ناهکتد و هتور  

[   ]به گرد اندر   اکران نکتز  نتد  

 بتتتتبردند نزدیتتک ستتتتتتا، ستتوار
(1/299: 1339 )فردوسی،  

نیستکن بار متارکوارر، رستتم را بتا »و رستم را یری بدانند   این یباهت سبب یده، گریاس 

هتای ایترانی یری ا  سلسله د بود رستم، با گندفر، فرمانروایگریاس  یری گرفت  ا  طرفی او معتق

 ( 23-29: 1333 ؛ سرکاراتی،291: 1397؛ واحددوست، 199: 1331)خاعقی مطلق، «در سکستان نکز یری است

یکرو منتد استت  ا  نظتر کتارکردی،  راری یتک ارتشتتارفراتر ا  خویش رستم دارای کارکردهایی

: 1399بتاجسن فرّختی،  ک )نت گکتردجای متی 1اعتبار و ییصکت بندی اساطکررستم در دسته هاسطور

 دهتد و ختود وجتهت متیای اعتبتار و ییصتکاستطوره  یرا به اساطکر دیگتر و جغرافکتای (73-91

هتای ایرانکتان، محتافظ مترد، و کگتاه آرمتانک جریان ملی، تجلگکرد  رستم یاجتماعی بار تری می

ر برابتر رستتم د»ت استت  های ملت و معادل آ ادگتی و انستانکم روین اندیشهقدرر کشور و تجس

 همتتایبتی د  او نمونه انسان کامت  و قهرمتانخندحقکقت می هایستد و به  هرت میتاریخ و واقعک

قهرمانی استت کته عامت  نتوعی  ایتش تمتدنی  -او اسطوره ( 139: 1392 کو ،ین) ر «است یاهنامه

 با د: حاظ اقتدار ایران هکچ نردی نمی است و بر سر
 

 همی ا  یتی یتتتاه فتتر نتتتتد را

 که گُردی  و سهرا  هرگتز نبتود

 

 برشتتتتتم دعکتتتتر و خردمنتتتتد را 

 بتته  ور و بتته متتردی و ر ، آ متتود
(5/319: 1339 )فردوسی،  

ت استاطکری و ععاده استت  ایتن بدنمنتدی  غکرطبکعتی، دارای اهمکتارستم، بدنی خارق بدن

ماعی، یایداری قدرر یتاهی و معادتر اجت یناختی است  راکه بدن اجتماعی او، در ح جامعه

ظهور رستتم،  ته متتأثر ا   اسطوره، نی اثرگذار و محوری است  در جهاناهریم مبار ه با نکروهای

هومر و  ه برآمتده ا  ادبکتار محلتی و  هایلکاد و اُدیسیرفته ا  یونانی،  ه تأثکر یذ داستان هرکول

یتود  در محتوری متیمحوری به یهلتوانا  یاه نامهیاه قومی باید؛ باعث تغککر اعگوی اساطکری

یتود  نظتر بته قتدرر تبتدی  متی یهلتوان در مکتدان-یتاه موبد، به یکوند-این تغککر، یکوند یاه

 گکترد و یهلتوان، محتافظ تیتتبرتر قرار متی ی، یاه در جایگاهو موضوع تکوعدارایران  فئوداعکسم

                                                           
1. Prestige myth 
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برای قتدرر فتوق  ،ها با ترکه بر بندهشیود  برخی ا  یژوهشیاهی و گاهی تکوعدار سلطنت می

    (113: 1331دادگی، ) کنندرودابه، به ضحاک را مطرح می تصور رستم، وجه انتسا  او ا  طرف

ستسح متوروثی و طبقتاتی سا،، یتک  انه و موروثی خاندانیناسی بدن،  یور مردا  منظر جامعه

این گر  ا  گریاس  به نریمان، ا  نریمان به سا،، ا  سا، بته  ال و ا   ال بته «  سا، سوار گُر »است: 

 رسد: رستم می
 بارمود کتتتان گتر   ستتتا،  ستوار

 بتتتتتتکارند  ی یتتتتهلیو  نتتامتتتدار

   گریاس  یت  مانتده بُتد یادگتار

 

ردی بتته ما نتتدران کتتار ارکتته کتت   

 بتتدان تتتا   دیتتمن بتترآرد دمتتار

 یتتدر بتتر یستتر تتتا بتته ستتا، ستتوار
(393-233: 3313 سرکاراتی،  کن)  

طبقاتی، گردن یکلی را بتا  سا، دارد  او نکز با ترکه بر بدنعمکقی با  بنابراین رستم نکز یباهت

ایرانکتان را در  جتمتاعیکنتد  او وستعت دنکتای اف متیکند و در کوه سوکد را تصترگر  خُرد می

رستتم  ،دهد  کارنویهای یاخصش نشان میوارهاساطکری، یهلوانی، عایقی و در عادر هایجنبه

، دو وجته دارد: نیستت رستتم   کارکردهتای بتدنی(33: 1393) دهدعقب می« فردوسی روتن»را 

 یی را برُشد: گر ، اردها تواند به یک  خمبدنی دارد که می اینره او آنچنان قدرر و توان
 بر اردهتتا رفت و باتتراخت دستت

  د  بر گلو کا، و مغز  بتدوخت

 ای بتر  فتتر د  یهتتلوان نتتتکزه

 

تختتدنگی بوکوستتت و بگشتتود دستت   

   یکران به  خم آتش انتدر فروختت

 سنانش ا  قاا رفتت یتک ر  بته در
(93-51: 1351 )اسدی طوسی،  

گر اینره همکشه این یکررینگتی نکستت کته طبقاتی و اجتماعی دارد  دی هاین توانش، جنب
گانته و نبترد هاتت هتایکند بلره در مواردی نظکر عبور اساطکری  رستم ا  خوانگشایی میراه

اجتماعی، به فریاد قهرمتان و  بکنیواره و جهانمثابه یک عادردیو، خردور ی، به رستم و اکوان
 روایت ملتی است که یا به یتای دستتگاه»ویژه رستم، خاندان سا، و به رسد  داستانجامعه می

رود و بتا مترگ آن، روح باعد، با انحطاط آن رو بته انحطتاط متییود و مییهریاری  ایکده می
 (   135: 1391 )یرها،، «کند تا مگر در دورانی دیگر سربرگکردا  فروکش مییمل
 
 اجتماعی و فرهنگی بدن  اسطوره و منطق -6

ای تاتاور دارد  تارییی یا استطوره مدرن، با منطق بدن هن، در دورمنطق اجتماعی و فرهنگی بد
ر بنتدی، مقتداجتماعی  طبقه فرد ا  همان آغا  با کاربرد نظا،با نمود اجتماعی بدن هر »ا  این رو 
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یتود و ای در یکوند انسان با طبکعت تعریتف متیاسطوره بدن منطق  (297: 1331)بوردیو، «یودمی
یتن ستکر دهتد  در ایناختی را به متا نشتان متیتماعی او و مسائ  دیرینهاج سکر تروین  ندگی

سان که قهرمتان، گتاه یود آنقهرمانان، ظرفی استعاری برای برو  احساسار آدمی می یکررینگی
قهرمانان و نبترد آنتان  وصف حاتر بدنتوان در یود  میمی«  بان تکز و رخساره  ون بادرنگ»

 ههتا در متواردی بکتان ستلکقرانر حماسه این منطق را یافت  ایتن وصتفبا نکروهای اهریمنی، در 
ت به طبع و سریت مبتدل یتده و جستمک» ،ای که به قول بوردیوقهرمانان است  سلکقه کاعبدی
تترین تحقتق آن بتدن، قطعتی هکند و در نتکجبدن طبقاتی کمک می گکریاست و به یر یافته
 ذیریترؤیتت فردوسی، یر  هیاهنامبه عنوان مثال در   (293)همان:  «یودطبقاتی می هسلکق مادی

خانتدان   هتای جستمانیرفتار بدنی نظکر تغذیه و مراقبت ا  بدن و نکز تو یع ویژگتی هایبدن، رو 
ایران هستند  یعنی بتدن در خانتدان ستا،، ارتشتاران  هسا،، نشان ا  این دارد که این خاندان ا  طبق

 دهد  اجتماعی را تحت تأثکر قرار می نطق اجتماعی خاص خود، جهانبدن طبقاتی است و بنا به م
 ، اعگوهای بدنی  دیگری، تبتدی  بته اعگوهتای مضترسا ی بدن  اسطورهبا برجستهنامه یاهدر 

یتود و غکتر متی قاومت فرهنگی، در برابر اعگوهتایم یود  این امر باعث برو  منطقاجتماعی می
قهرمتان،  ل محتوری بتدندهتد  دامنا عته تغککتر متی فضای تر فرهنگی و اجتماعی را درمعاد

گکری معتانی فردوسی است و باعث یر  عصر ههای رقکب در جامعماحص  تنا ع دائمی  گاتمان
جنگجویان، عتاملی استت  هطبق یود  به عسوه، کارکردهای بدنیتی در متن هم میو مااهکم هوی

مثتال متوی ستوکد  ال  ناوعویت باید  به عنوا قهرمان در که در دنکای اسطوره، فر، و یر  بدن
رود  یود و تنومندی و بُر  و با وی او برای سا، و همراهانش ار   به یتمار متیباعث طرد او می

 مثابته نتوعی قتدررهای  یستی است و در تمتایزی معنتادار، بهدر این خاندان، بدن دارای تااور
 اقع با نمتایی  نمتادین قتدررها در واین ویژگییاهی است   اجتماعی، در خدمت قدرر هبا دارند
 فردوسی هم هست   ه مان در برابر سرخوردگی و تحقکر انسانایرانی، 

بتا یترافت اخسقتی، یتجاعت در  نامهیتاه هدر منطق اجتماعی  بدن خانتدان ستا،، خواننتد
نی و وعنگتاری آسابدنی و دوری ا  تن بکر ذهنی، استااده مشروع ا  قدرررویارویی با مشرسر، تد

 دینتی، یاستداری ا  ستر مکنسکاست، با حمایت ا  به هاین بدن در حو  رو است  خویشراریروبه
 هدور یود  در منطتق فرهنگتی ایترانقدسی، تعریف می مثابه امرایران و حمایت ا  نهاد یاهی به

ای مردانه استت  یافتگی  بدن در ارتباط با قدرر، نمونهتغاعب جسمک هفردوسی و قب  ا  آن، نمون
کننتد، اجتمتاعی ایتغال متی هایی که افراد در فضتایتهای بدنی را به موقعکخصلت»این نمونه 
با نمایی هویتت بتدن در خانتدان استاطکری ستا، هتم،  ( 117: 1331 )عویز و اسرار، « ندیکوند می
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ر برختی آدا  گتایتران، حرایتت ارتشتتاران هق این خاندان بته طبقتمردانه است و با توجه با تعل
 رود اجتماعی هم به یمار می هایار   ای برای با توعکدفرهنگی است و نکز عرصه

 

 گیرینتیجه -1

دهتد خاندان سا، نشان می بدن در جهان اساطکری، دارای مراتب اجتماعی است  بررسی یکررینگی
 کمی بتا ماهتو، بتدنستقم هسا  هستند که رابطتیکررینه و بدنی هوی هدارای سرمایکه این خاندان 

ای کتانونی استت، کته ماهتو، اجتمتاعی  ، نقطتهیتاهنامه بندی اجتمتاعیطبقاتی دارد و در ماص 
سکاستی،  مرتبط با آن هویت است  با توعکد قدرر نظامی، حاظ موقعکتت یهلتوانی، دوری ا  قتدرر

اع ا  کشتور و بترو  اجتماعی، دف هایایجاد توا ن در قدرر، مقاومت در برابر خودکامگی، مهار اعتها 
هتای بتدنی ایتن خانتدان هستتند  تقابت  بتدن -اجتمتاعی ترین کارکردهتایهای آیکنی، مهمجلوه

سی استت  ا  ایتن جهتت در فردو هدیگر در دور ناظر با تقاب  ایرانکان با اقوا،، متیاهنامه حماسی در
   یی سورد قومی را به فرامو هاییود یرستقهرمانان، می های سکاسیبدن یکرو مندی
ای استت و بتا استطوره ارتشتتاران ایتران هگاه سریت اجتمتاعی طبقتخاندان سا،، جلوه بدن

فرهنتگ و قتدرر  هبدن و خرد، به با توعکد و توستع جدایدن ا  فردیت خود، با ترکه بر دو نکروی
تیریتب کاعبتدی  هکند  قهرمانان اگر ه در مواجهه با دیگتری همتواره بتا مستأعیاهی کمک می

قدرر بتوده و اعگتوی استاطکری را ا   رو هستند، در تعام  با قدرر یاهی همواره در خدمتهروب
ترستی قهرمان همواره با یتک بکگانته دهند  در این سکر، بدنقهرمان تغککر می -موبد به یاه-یاه

میتاعف استت  براستاس  کاعبد  قهرمتان  این امر بیشی ا  سنت ر می، برای حذفهمراه است که 
انستان  گترایآرمتان اجتمتاعی  ای بیشی ا  تیک اسطوره حاکم بر جهان اسطوره، بدن بوطکقای

 یود  یکشاتارییی قلمداد می
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