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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی ریه نش

  )بهار ادب(

 

 چکیده:
هدف:    فه     زمینه و  یج تلفیق مؤلّ پا كه بر قادی      در این پژوهش،  یل انت كاربردی تحل های مهم و 

شییکل درفته اسییت، برآنیم تا ضییمن بررسییی دفتمانهای  « لكال و موفه»و « فركالف»دفتمان 

سیییاسییی بخش تاریخی  -ار نشییان دهیم دفتمان دینی مدهای مهمّ دفتمانمتنی با مؤلّفهبرون

وابسته به كدام دالّ مركزی، دال یا دالهای سیّال و شناور است و مهمتر اینکه این نظم      شاهنامه 

فه       كدام مؤلّ کاردیری  با ب مانی  مان  دفت یّت خود را عمیقتر و طبیعیتر تثبیت      های دفت مدار، هو

 میکند؟ 

ضر مطالعه روش مطالعه:  صیفی    پژوهش حا ست و به روش تو شده    -ای نظری ا تحلیلی انجام 

است. محدودۀ موردمطالعج این پژوهش بخش تاریخی شاهنامه فردوسی است به كوشش جالل        

 خالقی مطلق در دو جلد كه در انتشارات سخن به چاپ رسیده است.

فه      ها: یافته   کاردیری مؤلّ با ب اسیییب  های من  در این پژوهش نشیییان دادیم این نظم دفتمانی 

  تر، طبیعیتر ومتنی را برجسییتهمدار تحلیل دفتمان بخوبی توانسییته اسییت عوامل برون دفتمان

دفتمانیِ   های  نزدیک به واقعیت جلوه دهد. ازطرفی، اندیشیییه و اعتقادات فردوسیییی و مؤّلفه         

 ی سیاسی شاهنامه دارد. شده توسط او تأثیر مهمی در جهتدهی نظم دفتمان دینیدرفتهبکار

وابسته به دالّ مركزی دین  شاهنامه سیاسیِ بخش تاریخی - نظم دفتمان مذهبی گیری:هنتیج

بهی و دالهای شناور و سیّال موبدان و بزردان است. این نظم دفتمانی با بکاردیری دو مؤلّفج مهم 

، ضمن پنهان كردن نقاط ضعف و آشکار كردن نقاط «شددیطبیعی»و « سازیتفکیک و غیریت»

قوّت دفتمان دینیِ رقیب در د و بالعکس آشکار كردن نقاط ضعف و پنهان كردن نقاط قوّت خو

 كشمکش و تخاصم با این دفتمان، تثبیت هویّت خود را مؤثرتر و طبیعیتر بازنمایی میکند.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  This research, which is based on the 
combination of important components of the critical analysis of the 'Fairclough' 
and 'Laclau and Mouffe' discourse, is formed. we plan to showcase broadcast 
discourses with important discourse components, the political discourse of the 
historical part of Shahnameh affiliated to which central slab, slab or dashes of 
the fluid and float, and more importantly, this discourse order considers its 
identity deeper and more naturally consolidated using the discourse 
components? 
METHODOLOGY: The present study is a theoretical study and has been done 
by library research. The study area is the historical section of Ferdowsi's 
Shahnameh, in two volumes that are published by inheritance by Jalal khaleghi 
Motlagh. 
FINDINGS: In this research, we showed that this discourse order was able to 
make Discourse oriented factors more prominent, more natural and close to 
reality by applying the appropriate components of discourse analysis. 
Ferdowsi's thoughts and beliefs and discourse components used by the series 
have an important impact on the direction of the religious discourse of 
Shahnameh. 
CONCLUSION: The order of religious discourse is the historic section of 
Shahnameh affiliated to the central slab of religion and floating dashes and fluid 
mobs and elders .This discursive order by using the two components of the 
'separation and non-religion' and 'naturalization' while hiding the weaknesses 
and revealing its strengths and vice versa revealing the weaknesses and hiding 
the strengths of religious discourse in conflict and conflict with this discourse, 
The consolidation of its identity represents more effective and more effective. 
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  مقدمه

برخی از دیدداههای فکری و اجتماعی بکاررفته در لبالی متون، رمزدونه و نهفته است. یکی از راههای مطلوب 

مدارِ مناسب در تحلیل متون است. فهم و تحلیل یک های دفتمانتفسیر و تبیین این دیدداهها، بکاردیری مؤلّفه

ملّتند، در خأل و بدون درنظر درفتن ابزار تحلیل زبانی  دهندۀ تاریخ و فرهنگ یکمتن، بخصوی متونی كه بازتاب

تون های سایر مبا شبکهو اجتماعی مناسبِ دفتمان مربوط به آن متن امکان ذیر نیست. هر متنی باید در رابطه 

اند، فهمیده شود و لزمج این كار این است كه توسط فرد دردیر در دفتمان مربوط كه در بستر اجتماع شکل درفته

 (. 654: 4374ای استفاده میکند، انجام شود )فركالف، كه از دانش زمینه

در بطن آن پدید آمده است و نیز آداهی از دفتمان  نامکخدایای كه آداهی از نظم دفتمانی دقیق دوره و جامعه

، ما را در ریابومنصو شاهنامجدرفته از این اثر و حتّی آداهی از نظم دفتمانی دورۀ دردآوری های صورتترجمه

فردوسی راهنمایی میکند و تصویر دقیقتری  شاهنامجشده در بخش تاریخی شناخت هرچه بیشتر دفتمانهای مطرح

 های شکلگیری این دفتمانها به دست میدهد. از زمینه

خت امتنی مهم )دین مزدیسنی، آیین مسیحیت و موبدان كه در برسما در این مقاله برآنیم با بررسی سه عامل برون

های نظم دفتمان دینی ی سیاسی بخش تاریخی شاهنامه پیوند نادستنی و عمیقی دارند( براساس كاربردیترین مؤلّفه

سیاسی بخش تاریخی نظم دفتمان مذهبی -4نشان دهیم كه: « لكلو وموفه»و « فركالف»دفتمانی  - انتقادی

و شناور است و مهمتر اینکه این نظم دفتمانی با  ، دال یا دالهای سیّال4وابسته به كدام دالّ مركزی شاهنامه

راویان شاهنامه و نیز  -6های دفتمانمدار، هویّت خود را عمیقتر و طبیعیتر تثبیت میکند؟ بکاردیری كدام مؤلّفه

اس سمدار، دفتمان بخش تاریخی شاهنامه را براهای مهمّ دفتمانسرایندۀ اثر با استفاده از كدام ابزار زبانی و مؤلّفه

آیا  -3؟ ها به باور طبیعی میرسانندواقعیت بازتولید میکنند و چگونه این نظم دفتمانی را با استفادۀ خالّقانه از واهه

 سیاسی شاهنامه داشته است؟اندیشه و اعتقادات فردوسی تأثیری در جهتدهی نظم دفتمان دینی

 

 سابقۀ پژوهش

نقش »( در مقالج 4344پور )اند، ایمانپژوهش كرده شاهنامهخی در میان محقّقانی كه دربارۀ موضوعات بخش تاری 

دربارۀ نقش سه موبد بزرگ دورۀ ساسانی )تنسر، « روحانیان زرتشتی در تقویت حکومت ساسانی و دیانت زرتشتی

ه ژكرتیر و آذرپاد مهراس ندان( در این دوره بررسی و پژوهش كرده و اینکه چگونه قدرتِ روزافزون این سه تن، بوی

بررسی جایگاه دین در »( دربارۀ 4394، در تحکیم دیانت زرتشتی نقش داشته است. خلعتبری و پاشنا )«كرتیر»

اند. بیشترین تمركز این پژوهش مربوط به دینداری تحقیق و پژوهش كرده« فردوسی شاهنامجهای سیاسی اندیشه

ساسانیان با حکومت خلفای عبّاسی معتقدند پادشاهان است. آنان در این مقاله ازطریق مشابه دانستن حکومت 

اند، شاهان ساسانی نیز سعی همانطوركه خلفای عبّاسی در حکومت سالطین ایرانِ دورۀ خود دخالت مذهبی داشته

هیچ موردی از دخالت مذهبی زرتشتیان در  شاهنامهدر دخالت مذهبی در سایر ملل دارند. باید دفت در سرتاسر 

م نمیخورد، بلکه تمركز دین مزدیسنی و موبدان فقط مربوط به اعتقادات جامعج ایران است. ادیان ملل دیگر به چش

نامه را براساس های تصویرسازی كاردزاران اجتماعی در داستان بهمن از شاهنامه و بهمنشیوه( »4344پرست )حق

نویسنده با بررسی فضای  مورد پژوهش قرار داده است.« معنایی تئوری ون لیوون –شناختی های جامعهمؤلفه

اجتماعی دورۀ سامانیان و سلجوقیان نشان میدهد چگونه این فضا در برساخت دفتمانی دو اثر مذكور نقش داشته 

                                                      
1. Nodal point 
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ت. فردوسی اس شاهنامج را بررسی میکند كه یکی از منابع اصلی آن» افسانج مرگ یزددرد( »4341است. جلیلیان )

ماری نسبت میدهد كه طبق شواهد و مدارک تاریخی متقن و موثق، درست او در این پژوهش مرگ یزددرد را به بی

 نمینماید. 

 - شده، تاكنون پژوهش یا تألیف مستقلی با رویکرد تحلیل انتقادی دفتمان دینیبا توجه به پژوهشهای انجام

 سیاسیِ بخش تاریخی شاهنامه مشاهده نشد.

 

 روش مطالعه

بردی و مدار كارهای دفتمانكمک تركیب برخی تئوریها و مؤلّفهبر اینکه به  در این پژوهش، نگارنددان با اعتقاد

سازی، سازی یا تفکیکشددی، غیریتازقبیل طبیعی« لكال و موفه»و « فركالف»شده توسط مناسبترِ مطرح

های تولید ز شیوهسازی میتوان تحلیل دقیقتری اپوشانی یا مجهولارزی، تقیّد و تعدّی یا نامبندی، منطق هممفصَل

و دریافت معانی متن شاهنامه به دست آورد، به سه دلیل عمده به تحلیل و بررسی متن موردنظر برپایج تلفیق این 

 اند: دو نظریه پرداخته

پرداز تحلیل انتقادی دفتمان هستند كه ترین پرچمداران نظریهنورمن فركالف و لكال و موفه از برجسته - 4

شناسی و چگونگی بازتاب عوامل های جامعهشناسانه، روش تحلیل متون برپایج مؤلّفههای زبانبر دیدداهعالوه

  اجتماعی را مطرح میکنند. 

های دفتمانی فركالف، بطور علمی و دقیق تحلیل و بررسی كرد. متون اندک خاصّی را میتوان با تمام مؤلّفه -6

های صوری، در متون نثر، بخصوی نثرهای علمی و مطبوعاتی، فهها، بخصوی مؤلّبویژه اینکه برخی از این مؤلّفه

 بسیار بیشتر از متونِ منظومِ كالسیک كاربرد دارد. 

تماعی های اجنظریج دفتمان لكال و موفه فاقد تمام ابزارهای تحلیل زبانی لزم برای تحلیل و تبیین پدیده -3 

های دیگر در كنار این نظریه استفاده كرد ی باید از نظریههای اجتماعرو جهت تحلیل متون و پدیدهاست؛ ازاین

شده توسط لكال و موفه نیز بسیار مبهم و كلی است كه از های مهمّ بیان(. برخی از مؤلّفه453: 4393)سلطانی، 

قولج اعتقاد دارد لكال بطور كلی م 4اشاره كرد. دیوید هوراث« ایدئولوهی»و « قدرت»آن نمونه میتوان به مقولج 

 (.495-474: صص4377ایدئولوهی را نادیده درفته و در تحلیل نهادهای سیاسی و اجتماعی ناتوان است )هوراث، 

 

 بحث و بررسی

ای است كه ویژدی اصلی و واقعی یک دفتمان شددی یا عدم شفافیت ایدئولوهیک، مؤلّفهطبیعی: 2شدگیطبیعی 

نشگران كه مشاركین و كدانش و واقعیت جلوه كند، پنهان نماید؛ بطوریرا در صورت نیاز و آنگاه كه نمیتواند بمثابه 

اند و تمام چیزها آنطوری هستند كه باید باشند ها به همان شکل مطرح شدهاحساس كنند دفتمان و پدیده

(Fairclough,2010طبیعی .)آورد و شددی، بازنمودهای ایدئولوهیک خایّ خود را بصورت عقل سلیم درمی

 (.55: 4374سیله آن را غیرشفّاف میکند )فركالف، وبدین

                                                      
1. David Howrath 
2. Naturalization 
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دفتمانها در تعارض، تخاصم و ضدّیت با یکدیگر شکل میگیرند و برجسته : 0سازیسازی یا تفکیکغیریت

همراه است. با بکاردیری « رانیحاشیه»و « سازیبرجسته»سازی در درون خود با دو مفهوم میشوند. مؤلّفج غیریت

تر میکنند و بالعکس نقاط تمانها نقاط ضعف خود را پنهان و درعوض نقاط قوّت خود را برجستهاین دو مؤلّفه، دف

 در میسازندقوّت دفتمانِ رقیب را پنهان و به حاشیه میبرند و نقاط ضعف آن را هرچه بیشتر و كاملتر جلوه

معرض فروپاشی قرار دیرد و اعتقاد لكال، غیریت باعث میشود وجود یک دفتمان در(. به 45: 4346)یوردنسن، 

 (.Lacla, 1990, pp 27-28درنتیجه دفتمانها هیچگاه تثبیت كامل ندارند )

های متفرّق، حول یک محور اصلی قرار میگیرند و تثبیت معنایشان دونه است كه دالها و نشانهاین: 2بندیمفصَل

هایی در كنار یکدیگر است كه بطور یدهبندی قرار دادن پددر ارتباط با آن شبکه و محور شکل میگیرد. مفصل

: 4346طبیعی ممکن است در كنار هم نباشند، ولی وقتی كنار هم قرار دیرند، هویتی تازه مییابند )یوردنسن، 

54.) 

نوعی به وحدت و هاست كه بهارزی طرد تفاوت موجود میان اعضا، عناصر و پدیدهمنطق هم: 8ارزیمنطق هم

 (.95یکند. درنتیجه فاصلج تمایزات میان دالها كاهش مییابد )همان: انسجام میان آنها كمک م

اش مقیّد میسازد و ادّعای معرفتی در تقیّد حقیقت، دوینده خود را بطور كامل به دفته: 3حقیقت و تعدّی 4تقیّد

ازی و سانهای پنهخدشه است مطرح میکند. تعدّی نیز برابر است با واههمشخصی را در قالب حقیقت كه غیرقابل

 (.415دهی )همان: عدم نام

 

 های انتقادی گفتمانمتنی و تحلیل آنها براساس مؤلّفهبررسی عومل برون

 دین مزدیسنا )دین بهی(
در ابتدای حکومت ساسانی بخاطر اینکه بابک، موبدی بزرگ در معبد آناهیتای استخر است، پیوندی عمیق و 

آمیز در میان دین و دولت تا اواخر عصر ار میشود و این رابطج محبتنادسستنی میان دین و دولت و سیاست برقر

(. در كتب مهمّ دینی زرتشتی نیز تأكید عمیقی بر این پیوند 455: 4396ساسانی استحکام داشت )كریستنسن، 

 هها و كنشهای دفتمانی دینی آن دورطرف نقطج مركزیِ به وجود آمدن تمام دونه پیوندی كه از یکشده است؛ 

در بستر این كنشهای دفتمانی شکل میگیرد و ازطرفی تأثیری عمیق بر برساخت كنش خداینامک و میشود 

چیزی كه اهریمن با سرسختی »آمده است:  464سوم، كردۀ  دینکرتدر  موردبحث دارد.جامعج فضای اجتماعی 

هم نیروی تمام؛ زیرا نابودی او در به بسیار با آن پیکار میکند، درد آمدن خورۀ شاهی و خورۀ بهدینی است به

 (. 46)آذرفرنبغ: « پیوستن این دو است

، وستاابا نظم دفتمانی كتب دینی مزدیسنی ) شاهنامهدرفتج بخش تاریخی شده و شکلنظم دفتمانیِ مطرح 

پرستیِ نههای دوداپرستی، بسیار متفاوت است. دیگر آن نشانهو...(، بخصوی در بحث یگانه دینکرت، بندهشن

شددی، ویژدی پرستی به چشم نمیخورد. این دفتمان با استفاده از مؤلّفج مهمّ فرایند طبیعیزروانی یا چنددانه

                                                      
1. Otherness 
2. Articulation 
3. Logic of equivalence 
4. Modality truth 
5. Transivity 
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كه باید باشند، جلوه میدهد، نه ایدئولوهیک اصلی دفتمان مزدیسنی را پنهان میکند و روابط و باورها را چنان

 اساسی و هوشمندانه بوده است: آنچنان كه بوده است. این مهم بسته به دو عاملِ

ای از اعتقادات خرافی مورد استهزای پیروان ادیان دیگر، چه قبل از اینکه شریعت دینی زرتشتی بخاطر پاره -4

اساس، موبدان برای دوری از این اسالم )مسیحیان( و چه بعد از اسالم )مسلمان و...( قرار میگیرد. بر همین 

پرستی را اصالح میکنند تا بتوانند با اصول فقهی و كالمیِ باورهای دودانه یا چنددانه استهزائات تاحدّ زیادی این

 (.454: 4396معقولتر برابر ادیان دیگر قرار بگیرند و در این كار هم تاحدّ زیادی موفق میشوند )كریستنسن، 

نی شاهنامه را دستخوش چنین درایانج سرایندۀ اثر این اجازه را به او نمیدهد كه نظم دفتماتعصّبات ملّی -6

تصویری مثبت از فضای دفتمانیِ اعتقادی و اجتماعی جامعج ایرانِ قبل از  شاهنامهرو در انتقادی قرار دهد؛ ازاین

سازی مثبت، بویژه در بحث یگانگی خدا و الهی بودن دین زرتشت، از همان آغاز اسالم دیده میشود. این تصویر

 اسکندر( بخوبی مشهود است:  )داستان شاهنامه بخش تاریخی

 سه دیگر شب آمد به خوابم شتاب

 بدوی اندر آویخته چهار مرد

 نه كرپاس جایی درید از دروه

 

 یکی نغز كرپاس دیدم به خواب 

 رُخان از كشیدن شده لهورد

 نه مردم شدی از كشیدن ستوه

 (435- 433)داستان اسکندر، بیت   

ارزی، یعنی كاستن از تمایزات میان دالها و عناصر، دین مزدیسنی در ردیف مبا مؤلّفج پیوندزددی ازطریق منطق ه

زی ساارزشیِ سه دین بزرگ الهیِ دیگر قرار میگیرد و از قدرت ایدئولوهیکی آن ادیان درجهت ارتقای سطح موجّه

درت هژمونیکی ق های فراینددین مزدیسنی استفاده میشود. ضمن اینکه میتواند نشانی از شکلگیری نخستین جرقّه

فق نگری به این دین موكننددانِ متن جهت مثبتاین دین باشد، باید دفت تا حدّ زیادی در شکلدهی ذهن مصرف

 بوده است.

 

 مسیحیت و عیسویان
با دین مسیحیت و عیسویانی است كه در نظم دفتمانیِ  شاهنامهبیشترین ستیز دفتمان دینیِ مزدیسنی در 

)كتب تاریخی مربوط به غرب و ایران قبل از اسالم( به دیدۀ تحقیر و  شاهنامهون از متن درفته و موجودِ بیرشکل

ور( كه داستهزا به آیین مزداپرستی مینگرند. پاسخ نُجبای ارمنستان در جواب به درخواست مهر نرسه )وزیر بهرام

قیقاً میدانیم باطل است و نتیجج ما دینی را كه تح»از آنان میخواهد به دین زرتشت بگروند، دواه این مدّعاست: 

 پیرویاند، هردز قابلاوهام مُشتی دیوانه و نادان بیش نیست و تفسیر موهومات آن را علمای مزوّر شما شرح داده

: 4396)كریستنسن، « نمیدانیم. هم قانون، هم قانونگذار و هم پیروان قانون شما در نظر ما شایستج استهزا هستند

بین این دو كردار دفتمانی بگونج معتدلتر موجب شکلگیری دو دفتمان متقابل مهم در بخش (. ستیز و تخاصم 65

وجه پیروان هیچشده است. برپایج شواهد متقن تاریخی، روحانیون زرتشتی بسیار متعصّب بودند؛ به شاهنامهتاریخی 

دولت حامی قدرتمند از همسایگان سایر ادیان را محلّ اطمینان قرار نمیدادند، خاصّه ادر پیروان یک دین به یک 

عنوان اجازه نمیدادند ادیان غیربومی هیچوابسته باشند. شواهد و مدارک تاریخی موجود نشان میدهد آنها به

)مسیحیت و یهودیت( یا نوظهور )مانویت و آیین مزدكی( آیین مزدیسنی را به چالش بکشند، حتّی ادر از حمایت 

(. شدیدترین مجازاتها مخصوی سیاستهای 4194: 4393ردار باشند )خدادادیان، حامی بزردی مانند پادشاه برخو

مذهبی بوده است. مهرشاپور، موبد موبدان زمانِ بهرام پنجم، جماعت بسیاری از عیسویان را به قتل رسانده است. 
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دینیِ  دفتمانی حال در نظم(. بااین414: 4344به دستور كرتیر، بزردان مسیحی را سنگسار میکردند )جلیلیان، 

چنین برخوردهای خشن ازجانب موبدان و حکومت به تصویر كشیده نمیشود. تصویری كه  شاهنامهدورۀ تاریخی 

های هآمیز دینی است كه سعی دارد با ادلّاز كشمکش دینی مزدیسنی با مسیحیت میبینیم، تصویر برخورد مسالمت

مدار زبانی با طبیعی جلوه دادن ویژدیهای های دفتمانؤلّفهعقلی و منطقیِ فقهی و كالمی ازطریق استفاده از م

ایدئولوهیکِ دفتمان مزدیسنی و عدم شفّافیت ایدئولوهیِ واقعی آن، ضمن اثبات قدرت هژمونیکی خود، با به چالش 

سازی نقاط ضعف این دین، دفتمان رقیب را هرچه بیشتر كشیدن نمادها و باورهای دین مسیحیت ازطریق برجسته

را میتوان در ذكر پادشاهی خسروِ اوّل، انوشیروان و  شاهنامهضعیف كند. اوج ستیز این دو نظم دفتمانی در ت

 خسروپرویز مشاهده كرد.

درویدن مهرک نوشزاد، فرزند انوشیروان، به آیین مسیحیت در ذكر و قایع پادشاهی ذكر پادشاهی انوشیروان: 

ر آن ب شاهنامهنظم دفتمانی این بخش است. برساخت نظم دفتمانی های اصلی ستیز داهخسروِ اول یکی از دره

ستگی ها بدون درنظر درفتن مقام، وابپایه شکل درفته كه ادر كسی از دین مزدیسنی روی برتابد، شدیدترین هجمه

كنندۀ و مرتبت اجتماعی علیه آن شخص و دینی كه بردزیده است صورت میگیرد. در این داستان، مخاطب و مصرف

برساخت ناشی از اعتقادات سرایندۀ اثر كه به دیدۀ احترام به پیامبر  -4متن با دو برساخت دفتمانی روبرو میشود: 

برساخت ناشی از روایات موبدان یا همان دفتج دهقان كه در یک نزاع شدید دفتمانی با  -6عیسویان مینگرد. 

 میراند و شدیداً به چالش میکشد: سازی، دفتمان دینی رقیب را كامالً به حاشیهفرایند غیریت

 ببالید برسانِ سرو سهی

 چو دوزخ بدانست و راه بهشت

 نیامد همی زَند و اُستش درست

 

 هنرمند و زیبای شاهنشهی 

 عُزیر و مسیح و ره زردهشت

 دو رُخ را به آب مسیحا بشست

 (754-714روان، بیت  )نوشین        

دیسنی را ن ذیرفته است، با صفات مثبت هنرمند و زیبای شاهنشهی شخصیت اصلی، نوشزاد، با اینکه دین مز

زمینه، تداعیگر این مفهوم است كه راه رهایی از دهی میشود. برساخت دفتمانی بیت دوم و سوم نیز در پسنام

اكی پ دهی آداهانج آب نیز كه نماددوزخ و نیل به رستگاری، جدای از وابستگی و اعتقاد به دین مزدیسنی است. نام

تأمّل است و یک صفت مثبت به شمار میرود، در فرایند پیوندزددی خالّقانه در كنار نام مسیحا به كار میرود كه قابل

است و در مقایسج هژمونیِ دو دفتمان، هژمونی دفتمان مسیحیت را در موضع برتر قرار میدهد. برساخت دفتمانی 

یِ سرایندۀ اثری دارد كه بجهت باورهای دینیش به دیدۀ احترام اعتقاد -این ابیات نشان از دخل و تصرّف ذهنی 

شده در به آیین یکی از پیامبران بزرگ الهی مینگرد و مسلّماً این برساخت دفتمانی ورای كردار دفتمانی مطرح

 مشده از سیرالملوكها نظیک از منابع ترجمهابومنصوری است؛ زیرا نخست، در هیچ شاهنامجیا  نامکخدایمتن 

دفتمانی این ابیات به چشم نمیخورد و دوم، به نظر نمیرسد متنی را كه موبدان متعصّب ساسانی نوشته باشند، 

 ابومنصوری( حاوی چنین تمجید دفتمانی از دین مسیحیت باشد.  شاهنامجحتّی در دورۀ سامانیان )دورۀ دردآوری 

 چو بشنید فرزند كسری كه تخت

 ز دیوانگان بندها بردرفت

 هر اندرون هركه دانا بدندبه ش

 بسی انجمن كرد بر خویشتن

 یکی نامه بنوشت نزدیک خویش

 ب رداخت زآن خسروانی درخت 

 همه شهر از او دست بر سر درفت

 ادر جاثلیق ار سکوبا بدند

 زنسواران دردنکش و تیغ

 ز قیصر چو آیین تاریک خویش
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 همه شهر از او پر دنهکار شد

 

 سر بختِ بردشته بیدار شد

 (779-796)همان، بیت                   

عنصر اصلی كه در پیرفت این ابیات دیده میشود، تحقیر و به حاشیه راندن دفتمان دینی رقیب است كه با استفاده 

سازی سکوبا و جاثلیق در كنار مؤلّفج صفتیِ دیوانگان و عبارت كنایی دست بر سر درفتن دهی و فعالاز مؤلّفج نام

سازی عامدانج نام دن صفت آیین تاریک )آیین مسیحیت( صورت میگیرد. در فرایند تعدّی و پنهانمردم و آور

آورد و اینگونه با حذف پیامبر این دین و به حاشیه راندن نقطج همراه نام قیصر میعیسی، آیین مسیحیت را به 

ورد كمرنگ میکند و تقدّس آن را مقوّت هژمونیکی دفتمان دینی رقیب، تصویر الهی بودن دین مسیحیت را اصلی 

 وتردید قرار میدهد:شک

 سرِ نوشزاد از خِرد بازدشت

 چنین بود خود درخور كیشِ اوی

 

 چنین دیو با او همآواز دشت... 

 سزاوار جانِ بداندیشِ اوی

 (947-941)همان، بیت                 

برای مبارزه با دیوان، یکی از مهمترین عناصر  خرد و خردورزی بعنوان بزردترین موهبت الهی و مهمترین ابزار

درجهت برجسته كردن نقاط قوّت دفتمان خودی است  شاهنامهبرساختج نظم دفتمانی متون مزدیسنی و بالتبع 

هرجا قصد ستایش از عمل افراد به  شاهنامهكه با انحراف و اغدینی )ارتداد( فرد از او دور میشود. در نظم دفتمانی 

از ارزش و اعتبار خرد بهره درفته میشود و بالعکس این صفت از افرادی كه بخاطر غرور و منیّت در  آید،میان می

فتمانی و نظم د شاهنامهدهی دیو بعنوان منفورترین مؤلّفج نامی در مقابل دین بهی قرار میگیرند، سلب میشود. نام

شزاد و دینی كه او برای خود بردزیده است متون دینی زرتشتی در مفهوم اوجِ دمراهی یک فرد همراه با نام نو

آید. در جامعج دینی مزدایی كسانی كه ناهنجاری اخالقی دارند، در تبار دیوپرستان قرار میگیرند )اكبری مفاخر، می

 ارزی كاربرد دفتمانیخردی نوشزاد و هماوایی او با دیو ازطریق مؤلّفج منطق هم(. تقیّد به حقیقت بی454: 4394

 ای درجهت به حاشیه راندن و تضعیف دفتمان دینی رقیب و تحقیر پیروان آن دین است:نهخالّقال

 خروشید كای نامور نوشزاد

 بگشتی ز دین دیومرتی

 مسیح فریبنده خود كشته شد

 آوران دین آن كس مجویز دین

 ادر فرّه یزدان بر او تافتی

 

 سرت را كه پیچید چونین ز داد؟ 

 تیهم از راه هوشنگ و تهمور

 چون از دینِ یزدان سرش دشته شد

 كجا كار خود را ندانست روی

 جهود اندرو راه كی یافتی؟

 (459-461)همان، بیت                      

ست )برتری ا« چو دفتار دهقان بیاراستم»ها و باورهای شکلگیری نظم دفتمانی این ابیات، متناسب با همان اندیشه 

(. كشمکش قدرت هژمونیکی آیین مزدیسنی دربرابر مسیحیت در این ابیات با فرایند دادن دین بهی بر سایر ادیان

سازی صورت میگیرد؛ بکاردیری این فرایند با پیونددهی سازی و مؤلّفج اظهار مستقیم و زیرمجموعج آن فعالغیریت

درجهت  دفتمانشده توسط تولیدكننددان صفات منفی، یکی از مناسبترین و سرآمدترین روشهای بکاردرفته

دهی اسامی چون شددی با نامرسیدن به اهداف اصلی موردنظر است. این نظم دفتمانی با استفاده از مؤلّفج طبیعی

كیومرث، هوشنگ و تهمورث، بنوعی میخواهد با انکار ماهیت ایدئولوهیکی واقعی دینِ ایرانیان قبل از اسالم، قدمت 

رآورد؛ س س با استفاده از فرایند تقیّد حقیقت در ابیات سه و چهار و پنج پرستی را به باور عقل سلیم ددین یزدان

ند با فرای انکار بنظر میرسد مطرح میکند. همچنینادّعای معرفتی مشخصی را در قالب حقیقتی كه غیرقابل
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كه بارِ  «خود»در كنار نام مسیح به كار برده میشود. با استفاده از ضمیر مشترک « فریبنده»سازی، صفت صفت

اعتقادی میداند كه خود باعث آن شده است و اینگونه تقدّس و پاكی تأكیدی دارد، مرگ مسیح را بخاطر دناه بی

انگاری )تأكید بر باور و اعتقاد تولیدكننددان متن و مانع انکار شدن مرگ او را باهدونه جلوه میدهد. كاربرد پرسش

مان مدار برای تضعیف دفتهای دفتمانینجا نیز مناسبترین مؤلّفهآن( در بیت آخر نیز نشانگر این است كه در ا

 رقیب به كار رفته است.

در داستان خسروپرویز نیز ستیز بین این دو نظم دفتمانی یکی از برساختهای دفتمانی پادشاهی خسروپرویز: 

رویز ازآنجاكه خسروپ جویی دین مزدیسنی است.درجهت هژمونی برتری شاهنامهبرانگیز بخش تاریخی مطرح و بحث

با كردار دفتمانی و  شاهنامهمذهب است، چهرۀ مسیح در این بخش از تاج و تخت خود را مدیون رومیان عیسوی

 تأمّل است:لای قابرخداد ارتباطی بسیار مثبتتر از بخش پادشاهی خسروِ اول به تصویر كشیده میشود كه خود نکته

 مریم چه دفت    بننبینی كه عیسی

 پیراهنت در ستاند كسی كه

 ودر بَرزند كف به رخسار تو  

 مزن همچنان تا بماندت نام  

 پذیرروان دشت و دانشچو روشن

 به پیغامبری نیز هنگام یافت

 

 بدانگه كه بگشاد راز از نهفت 

 میاویز با او بتندی بسی

 شود تیره زآن زخم دیدار تو

 خردمند را نامْ بهتر ز كام...

 ه و یاددیردوی و دانندسخن

 به برنایی از زیركی كام یافت

 (4177-4144)خسروپرویز، بیت      

مقام پیغمبری عیسی )ع( تأیید میشود. در فرایند  -برخالف داستان انوشیروان-دهی مستقیم با فرایند اظهار و نام 

تانت و راه با مصفتهایی كه به عیسی منتسب میشوند، صفتهای مثبتند. رفتار عیسی رفتاری هم سازی،صفت

 حال نظم دفتمانی این بخش بیشتر علیه دالهای سیّال )پیروانپیامبردونه است كه تقیّد به حقیقت میگردد. بااین

سازیها نشان از دین الهی دارد، اما پیروان باعث انحراف دهی و صفتاین دین( دالّ مركزیِ دین مسیحیت است. نام

هیچگاه از قدرت برتر هژمونیکی كردار  شاهنامهدفتمانهای دینی رقیب در اند كه خود نشان میدهد این دین شده

درفتن حکومت خسروپرویز، مانع دسست اشه و فرّه دفتمانی دین بهی مصون نمیمانند. هرچند این پیروان با پس 

 ایزدی تسلسل پادشاهی ساسانیان شده باشند:

 تو دویی كه فرزند یزدان بُد اوی

 ند مردبخندد بر این بر خردم

 نیازكه هست او ز فرزند و زن بی

 چه پیچی ز دین كیومرتی

 كه دویند دارای دیهان یکی است

 

 بر آن دار بركشته خندان بُد اوی 

 تو در باهشی درد یزدان مگرد

 به نزدیک او آشکار است راز

 هم از راه و آیین تهمورتی

 جز از بنددی كردنت رای نیست

 (4197- 4194)همان، بیت               

شددی و عدم شفّافیت ایدئولوهیک، جزئی از نظم اصل توحید در این ابیات بعنوان دالّ مركزی با فرایند طبیعی

ضعف بعنوان مهمترین نقطه« اصل ثنویت»سازی دفتمانی آیین مزدیسنی به شمار رفته است. درعوض با برجسته

نی مسیحیت را تضعیف مینماید، بلکه بالعکس هژمونی تنها دفتمان دیسازی، نهدین مسیحیت، با فرایند غیریت

به نظم  جویی )یکتاپرستی( دفتمانی مسلّماً مربوطدفتمان یکتاپرستی مزدیسنی را تقویت میکند. این نوع برتری

ای بازدو شده است؛ دوره ابومنصوری شاهنامجدفتمانی فضای جامعج ایران بعد از اسالم است كه توسط راویان در 
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ی و پرستتأثیر یکتاباوری یقینیِ دین اسالم، بسیاری از باورهای خرافی خود ازجمله چنددانهان تحتكه موبد

دلل شده توانستند با سالح استپرستی و اساطیر كودكانه را از احکام دینی خود زدودند و با این شریعت اصالحزروان

 (.346: 4396 با اهل سایر ادیان، حتّی مسلمانان، مجادله كنند )كریستن سن،

در كتب تاریخی و روایات ایران پیش از اسالم اینگونه اظهارات دفتمانی كه دین مزدیسنی را یکتاپرست جلوه  

ز پرستی، دفتمان مزدیسنی را آماج تیغ تیدهد، بازتابی ندارد، بلکه دفتمان مسیحیت بخاطر دودانه یا چنددانه

درجهت  شاهنامهمسیحیت نیز یکی دیگر از روشهای نظم دفتمانی انتقادات قرار میدهد. به چالش كشیدن نمادهای 

تأمّل این است كه این نوع دفتمان از جانب خسروپرویز روایت میشود تا تضعیف دفتمان رقیب است. نکتج قابل

 ا شود. در برخی كتب تاریخی، بازتاب این تمایل و درایش بهبدینگونه خسرو از تهمت تمایل به دین مسیحیت مبرّ

 (:144: 4344دین همسر و حامیانِ به قدرت رسیدن او انعکاس یافته است )جلیلیان، 

 دینددر هرچه دفتی ز پاكیزه

 خواند بر ما یکایک دبیر   همی

 به ما بر ز دین كهن ننگ نیست   

 به هستی یزدان نیوشاتریم

 ندانیمش انباز و فرزند و جفت

 ددر كت ز دارِ مسیحا سُخن

 شد به چوبی به پایهر آن دین كه با

 از ایران چو چوبی فرستم به روم   

 به موبد نماید كه ترسا شدم   

 

 ز یکشنبدی روزۀ بافرین 

 سخنهای بایسته و دل ذیر

 به دیتی به از دینِ هوشنگ نیست

 همیشه سوی داد كوشاتریم

 نگردد نهان و نخواهد نهفت...

 یاد آمد از روزدار كهنبه 

 مای...بدان دین نباشد خرد رهن

 بخندد به ما بر همه مرزوبوم

 در از بهر مریم سکوبا شدم

 (3315-3365)همان، بیت                 

 سازی و تقیّد حقیقت در ابیات سه و چهار، قدمت آییننظم دفتمانی این ابیات با استفاده از فرایند و مؤلّفج طبیعی

پنج نیز با همان شیوۀ اظهار و تقیّد حقیقت و از همه  دهی هوشنگ به تصویر میکشد و در بیتمزدیسنی را با نام

انکار پرستی در آیین كهن ایران كه ازنظر تاریخی غیرقابلشددیِ باورهای خرافی و چنددانهمهمتر، فرایند طبیعی

است، زدوده میشود و حقیقت آن با پنهانسازی و عدم شفّافیت ایدئولوهیکی بعنوان یک باور طبیعی یکتاپرستانه 

سازی نام هوشنگ در كنار عقیدۀ اسازی میگردد. همچنین این نظم دفتمانی با مؤلّفج پیونددهی و طبیعیو

یکتاپرستی )بیت پنج(، یکتاپرستی را ویژدی اصلی همج ازمنج آیین ایران قبل از اسالم میشمارد و اینگونه این باور 

سازی، باز هم بحث ضعف عدم ربرد مؤلّفج غیریتو عقیدۀ غیرواقعی را به باور طبیعی میرساند؛ درحالیکه با كا

شناسانِ برجسته، توسط موبدان پس از نظر شرقای كه بهآورد؛ همان شیوهیکتاپرستی مسیحیت را به میان می

آن،  درایی، ضمن طبیعی جلوه دادندور از خرافهفتح ایران در پیش درفته شده است تا بتوانند با سالح استدلل به

 آیین مزدیسنی ب ردازند و در این راه موفق هم باشند. به دفاع از

 - دهی میکند، بالعکس نمادها و اجرای اَعمال دینینام« چوب»سازی، صلیب مسیح را با واهۀ با مؤلّفج غیریت 

 دهی و پیوند در كنار صفات مقدّس دینی به تصویر كشیده میشود:اجتماعی آیین مزدیسنی با نام

 پرستدانجهاندار دهقان یز

 نشاید چشیدش یکی قطره آب    

 چو بر واه برسم بگیرد به دست 

 در از تشنگی آب بیند به خواب



 93/ ی سیاسی در بخش تاریخی شاهنامج فردوسی تحلیل انتقادی دفتمان دینی

 

 شان برترین دوهر استهمان قبله

    

 كه از خاک و آب و هوا برتر است

 

 (4194-4193)همان، بیت 

ستی با استفاده از اصل تداعی پربا محور همنشینی در كنار صفت یزدان« برسم»و « باه»های آوردن آداهانج واهه

ای از بداهت و قطیعت، برتری پیروان مزدیسنی را به باور طبیعیِ خرد و عقل سلیم میرساند. با معانی و با دونه

قوّت دفتمان خودی، صفت قبلج آتش را بعنوان برترین و بالترین دوهر سازی نقاط سازی و برجستهمؤلّفج غیریت

آوری آنکه فقدان قبله در آیین مسیحیت را بعنوان نقص و ضعف بزرگ یاددهی میکند. حالدر میان دیگر عناصر نام

 و برجسته مینماید و اینگونه هژمونیِ كردار دفتمانی مزدیسنی را در مرتبج برتری از دفتمان مسیحیت قرار میدهد.

و  ذكر میشود، در مقایسه با پیروان افراد، پیروان و كاردزاران آیین مزدیسنی نیز با صفات و رفتاری كه برای آنان

مندتر جلوه میکنند تا جایی كه حتّی تحسینِ كاردزاران دین رقیب را كاردزارانِ دین رقیب، بسیار خردمند و آیین

ها تحسینی است كه قیصر روم از خُرّاد برزین، یکی از ترین این نمونههمراه دارد. یکی از برجستهبرای آنان به 

جهت است كه قیصر از عهدۀ مناظرۀ  آورد. شگفت آنکه تحسین قیصر از او بدانرویز، به عمل میهمراهان خسروپ

 آید:دینی و به چالش كشیدن او برنمی

 چو بشنید قیصر پسند آمدش

 بدو دفت آن كو جهان آفرید

 سخنهای پاک از تو باید شنید   

 كسی را كزین دونه كهتر بوَد

 ستدِرم خواست از دنج و دینار خوا

 بدو داد و بسیار كرد آفرین   

   

 سخنهای او سودمند آمدش 

 تو را نامدار مهان آفرید

 تو داری درِ رازها را كلید

 سرش ز افسر ماه برتر بوَد

 یکی افسری نامبردار خواست

 زمینكه آباد باد از تو ایران

 (4145-4143)همان، بیت                

شده شاهد موثّقی بر این است كه شکلگیری نظم دفتمانی دین مزدیسنی مطرحهمج این ابیات و بحثهای دفتمانی 

سازی سازی و تفکیکدر مقایسه با نظم دفتمانی مسیحیت براساس فرایندهای غیریت شاهنامهدر بخش تاریخی 

درجهت تجلّی برتری دین مزداپرستی شکل درفته است. ضمن پنهان كردن نقاط مهمّ ضعف خود و برجسته كردن 

ن تنها تضعیف میکند، بلکه تصویری كه از آن دینقاط ضعف دفتمان دینی رقیب، دفتمان رقیب )مسیحیت( را نه

ارزش و پَست كه با باور خِرد و پرست است همراه با اعتقاد به نمادهای بیارائه میکند، تصویر دینِ خرافی دودانه

، «شددیطبیعی»مدار ادانه از مؤلّفج مهمّ دفتمانعقل سلیم تناقض دارد. درعوض با استفادۀ هنرمندانه و است

پرست به باور خِرد و عقل سلیم باورهای خرافی دذشته را از این دین )زرتشت( میزداید و آن را در هیئت دین یگانه

 میرساند.

 

 موبدان 

 ین بحثهاینمایی و كشمکش بین موبدان و شاهان در دورۀ ساسانیان یکی از مهمترتعامل، جدال، ستیز، قدرت

كردار دفتمانی این دوره از تاریخ است كه جنبج سیاسی نیز به خود میگیرد. ازآنجاكه دودمان ساسانی وابسته به 

موبدی است، ارتباط عمیق و تنگاتنگی بین دین، سیاست و دولت در این دوره وجود دارد. برپایج اسناد تاریخی، 

(. اردشیر پاپکان 414: 6ریاست داشته است )تاریخ طبری، ج ساسان نیز در معبد آناهیتا در شهر استخر سِمت 
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الطوایف بعنوان دو (. روحانیون و نُجبای ملوک16: 4345پور، خود نیز روحانی و دارای مقام موبدی بود )ایمان

، قدرت از سه اَهرم قدرتِ مهم و برتر در زمان ساسانیان، قرین و همدوش یکدیگر بودند و معمولً در ادوار ضعف

انحطاط دولت و بخصوی انحراف پادشاه از دین و توجه و تساهل افراطی به پیروانِ سایر ادیان برای خلع او از 

نام كرتیر، ازحدّ یکی از این موبدان به (. بخاطر قدرت بیش93: 4396سلطنت همدست میشدند )كریستن سن، 

: 4346را در مقابل او از دست میدهد )دریایی، میزان زیادی قدرت حکومتی خود  بهرام دوم، پادشاه ساسانی، به

منصبان لشکری و دینی صالحیت جانشینِ پادشاه را تعیین میکنند (. در دورۀ اردشیر دوم، مجمعی از صاحب54

 (. 4145: 6، ج 4393كه در رأس این مجمع، رئیس روحانیون كشور بود كه مگوپتان مگوپت نام داشت )خدادادیان، 

دیرانه بود، حتّی دربارۀ پادشاهانی كه به هر دلیل در پایبندی به ده توسط موبدان بسیار سختشاحکام دینی وضع

كوب، آمدند )زرّینآیین اهورمزدایی از خود سستی نشان میدادند و یا اینکه با پیروان سایر ادیان از درِ مسالمت درمی

 -و تقابل هژمونیکی قدرت مهمّ دینی  (. طایفج روحانیون زرتشتی بجهت توازن در برخورد144: 4، ج 4345

نامج پرافتخاری برای خود ترتیب داده بودند؛ ادر شاهان ساسانی نَسب خود را به سالطین سیاسی خود، شجره

دشتاسپ( میرساندند، موبدان مدّعی بودند نسب آنان به شاهنشاه داستانی ایران، ویشتاس ه )كیهخامنشی و كوی

ای پیشدادی(، میرسد كه مقدّم بر عهد ویشتاسب بوده است )كریستن ادشاهان افسانهچیثره )منوچهر از پمنوش

برساختج موبدان است، جلوۀ شروع نظم  شاهنامهكه غالب كردار دفتمانی بخش تاریخی (. ازآنجا93: 4396سن، 

منِ به اید تا ضشددی از همان دوران پادشاهان پیشدادی رخ مینمدفتمانی آیین مزدیسنی نیز با فرایند طبیعی

تصویر كشیده شدن قدمت و برتری زمانیِ این دین در مقابل ادیان دیگر، مهر تأییدی بر همان ادّعای نسب 

 پیشدادی آنها باشد.

 به ما بر ز دین كهن ننگ نیست

 

 به دیتی بِه از دینِ هوشنگ نیست 

 (3367)خسروپرویز، بیت                   

 بگشتی ز دین دیومرتی

 

 از راه هوشنگ و تهمورتیهم  

 (455روان، بیت )نوشین                 

پادشاهان ساسانی نیز به تناسب لوازم قدرت و حکومت پادشاهی كه لزمج آن قدرت بالمنازع فردی است، به 

های یادشده اند. یکی از مهمترین روشهای دونادون سعی در محدود كردن قدرت موبدان و بزردان داشتهشیوه

آمیز، تسامح و تساهل با پیروان ادیان دیگر، بخصوی توجه به ادیان نوظهور مانند ر پیش درفتن سیاست مسالمتد

مانویت و مزدكیت است تا به این شیوه بتوانند نخست از قدرت حمایتی پیروان آن ادیان و حکومتهای حامی آنها 

بزردان و پیروان این ادیان جهت تضعیف موبدان  ایدرجهت افزایش قدرت خود سود ببرند و دوم، از قدرت مباحثه

استفاده كنند و به این شیوه اقتدار حکومت خود را از دزند قدرت روزافزون موبدان مصون بدارند. این توجه به 

برو نشینی پادشاه از موضع خود روتوجهی به آیین مزدیسنی، در اكثر موارد با شکست و عقبادیان بیگانه و بی

با  امهشاهنی داهی به قتل و خلع پادشاه از سلطنت منجر میشد. اما نظم دفتمانیِ بخش تاریخی میگشت و حتّ

آنچه در كتب تاریخی دربارۀ تعامل و ستیز شاهان و موبدان روایت شده، بسیار متفاوت است. ازآنجاكه دفتمان 

همراه رۀ آنها در این نظم دفتمانی بهبرپایج روایات، اعتقادات و نظریات موبدان بزرگ ترسیم شده است، چه شاهنامه

پادشاهان كه فرّه ایزدی دارند، بسیار موجّه و خردمند و دیندار واقعی كه خیرخواه مردم و حکومت و حتّی پیروان 

سی ای از ارتباط بین دو قدرت بزرگ دینی و سیاادیان دیگر هستند، به تصویر كشیده میشود؛ تصویر مدینج فاضله

دست هم سعی در رستگار كردن جامعه و پیشبرد آرمانیِ اهداف دینی مزدیسنا برپایج خرد و  كه هر دو دست در
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شده از سیرالملوكها كه خود خردورزی دارند. حتّی در برخی موارد، تصویری متفاوت با روایات كتب تاریخی ترجمه

با نظم  شاهنامهیِ بخش تاریخی دارند. اولین اختالف اساسیِ نظم دفتمان نامکخداینوعی پیوستگی روایت با به

رگ او م تاریخ طبریدفتمانیِ واقعی كتب تاریخی مربوط به كشته شدن شاپور، پسر شاپور ذوالكتاف، است. در 

(، اما این روایت در 457: 6اش توسط بزردان و موبدان اتفاق میفتد )تاریخ طبری، جبخاطر بُریدن طناب خیمه

 و واقعی است: متفاوت با روایات موثّق شاهنامه

 بخفت او و از دشت برخاست باد

 فروبرده چوب ستاره بکند

 جوی شاپور جنگی بمُردجهان

 

 یاد كه كس باد از آنسان ندارد به 

 بزد بر سرِ شهریارِ بلند

 كاله كیئی دیگری را س رد

 (35-69)شاپور شاپور، بیت                

 «كس باد  از آنسان ندارد یاد»مل مرگِ شاپور میداند و آن را با عبارت با مؤلّفه و فرایند تقیّد حقیقت، باد را عا

سازی، عوامل و كاردزاران اصلیِ دخیل در مؤكّد میکند. با استفادۀ عامدانه از مؤلّفج فرایند تعدّی یا حذف و پنهان

د؛ ی ممکن مبرّا میگردنمرگ شاپور پنهان میشوند و اینگونه بزردان و موبدان از ارتکاب یکی از بزردترین جُرمها

دا در نوعی سایه و كاردزار اصلی خكشتن شخصیتی )پادشاه( كه بنابر باور سنّتی مزدیسنی، فرّه ایزدی دارد و به 

 زمین محسوب میشود.

در، اوج كشمکشِ نظم دفتمانیِ تقابلِ دو قدرت بزرگ دین و سیاست دهی بزهدورۀ پادشاهی یزددرد اول با مؤلّفج نام

ای كه بزردان و موبدان در كمالِ قدرت و جسارت، به بركناری و قتل ( در حکومت ساسانی است؛ دوره)حکومت

و سعی در تضیف جایگاه سیاسی و معنویشان دارند.  پادشاهانی می ردازند كه قدرت آنها )موبدان( را نادیده درفته

ن سایر ادیان، سعی در كنترل وكاستن از یزددرد ضمن آداهی از این دو قدرت دیرینه، با نزدیکی خود به پیروا

: 4396های قدرت خود داشت )كریستن سن، قدرت روزافزون این دو طایفج بزرگ و درمقابل استوار كردن پایه

(. این ستیز دفتمانی بین یزددرد و دو هِرم دیگر قدرت، از همان ابیات آغازین داستان كه پادشاه سعی در رام 447

 و بزردان دارد، مشاهده میشود: و مطیع كردن دردنکشان

 كسی را كجا دل بر آهو بوَد  

 به بیچاردان بر ستم سازد اوی

 بکوشیم و نیروش بیرون كنیم   

 

 روانش ز سستی به نیرو بوَد 

 در از نیزه دردن برافرازد اوی

 به درویش ما نازش افزون كنیم

 (46-45در، بیت )یزددرد بزه        

 برساخت دفتمانی مواجه هستیم: در این ابیات، با دو 

دهی موبدان بجهت مبرّا جلوه دادن خود در این ستیز و اختالف شدید، تا همچنان سازی و عدم نامفرایند پنهان -4

 ای به چهرۀ مذهبی، دلسوزانه و خردمندانج آنها وارد نشود. خدشه

نانچه حقیقتی بازدو و برمال شد، همچنان نقش نشان دادن اختالف بین یزددرد و بزردان با ایماواشاره كه ادر چ -6

ی نمایی و دردنفرازدهی نیزه در مجاز سببیت یا آلیت كه در معنای قدرتموبدان در این واقعه پوشیده باشد. نام

 بزردان است، رهنمون بر این هدف است:

 چو شد بر جهان پادشاهیش راست

 خردمند نزدیک او خوار دشت

 نكُنارنگ با پهلوان و ردا

 بزردی فزون دشت و مهرش بکاست 

 همه رسم شاهیش بیکار دشت

 همان دانشی پرخرد موبدان
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 یکی دشت با باد نزدیک اوی  

 ز شاهیش بگذشت چون هفت سال   

 

 جفاپیشه شد جانِ تاریک اوی...

 همه موبدان زو به رنج و وبال

 (65-47)همان، بیت                            

شناسی انتقادی را درجهت دناهکار جلوه دادن یزددرد های دفتمانن كاربرد مهمترین مؤلّفهدر این بخش میتوا 

طلبی در قدرت كه از ویژدیهای بارز طایفج روحانیون و بزردان و برحق بودن بزردان مشاهده كرد. صفت افزون

ردمندان ود. خوار دشتن خجانبه فقط به یزددرد منتسب میشزمان یزددرد است، با فرایند پیوندزددی بصورت یک

فتار و نوعی تداعیگر رو كُنارنگ )مرزبان ابرشهر( و پهلوانان و ردان و... كه با فرایند تقیّد حقیقت بیان میشود، به 

زمینه با فرایند پیوندزددی است و در پس ،شاهنامهحکومتی دورۀ ضحّاک، منفورترین شخصیت اوضاع اجتماعی

جان »تر اینکه صفتِ توجهاستنباط است. از همه جالباین مهم برای مخاطب قابلبین حکومت یزددرد و ضحّاک، 

با چنین فرایند  شاهنامهجای را برای یک پادشاه ساسانی با فرّه شاهی به كار میبرد و ما در هیچ« تاریک

اند دشتههی برنمایی و اظهار روبرو نمیشویم، بلکه صفتِ جانِ تاریک مخصوی كسانی است كه یا از دین بحقیقت

یین بردن آ و سعی در ازبین )مثل نوشزاد، پسر انوشیروان( یا بعنوان مهاجم بیگانه، به مرزهای ایران تعرّض كرده

شده توسط موبدانی دارد كه قدرتِ خود را مزدیسنی دارند. این موارد همگی نشان از قدرت نظم دفتمانیِ برساخته

های قدرت اول حکومتی كنار زده شوند، از تمام ابزار و امکانات رار باشد از لیهكمتر از قدرت شاهی نمیدانند و ادر ق

 كس را كه عامل اینسیاسی و زبانی لزم درجهت مانع شدن از تحقّق این امر استفاده میکنند و هر آن - دفتمانی

 م، دواه این حقیقت است:هایی كه در علل مرگ یزددرد میبینیهدف باشد، از سر راه برمیدارند. كاربرد مؤلّفه

 چو نزدیکی چشمج سو رسید

 از آن آب لختی به سر بر نهاد

 زمانی ز بینیش بگسست خون

 منی كرد و دفت اینت آیین و رای

 چو دردنکشی كرد شاه رمه   

 ز دریا برآمد یکی اسب خنگ

 جفته زد بر سرش  بغرّید و یک 

 چو او كُشته شد اسب آبی چو درد

 نش ناپدیدبه آب اندرون شد ت

          

 برون آمد از مهد و دریا بدید 

 دهش كرد یادز یزدان نیکی

 بخورد و بیاسود با رهنمون

 نشستم چو بایست چندین به جای

 كه از خویشن دید نیکی همه

 سرین درد چون دور و كوتاه لنگ...

 به خاک اندر آمد سر و افسرش...

 بیامد بدان چشمج لهورد

 فتی ندیدكس اندر جهان این شگ

 (344-313در، بیت  )یزددرد بزه             

سازی و دهی، صفتشددی، نامهای تقیّد حقیقت، طبیعیبا برساختن دفتمان موردنظرِ خود ازطریق مؤلّفه

دفتمانی را كه برای برحق جلوه دادن دفتمان خود و باطل جلوه دادن دفتمان پیوندزددی بسیاری از عناصر زبانی

سازیِ نام، ردّپایی از خود )موبدان( و عامالن اصلی به م است، به كار میگیرند و با استفاده از مؤلّفج پنهانرقیب لز

در میشوند و مرگ یزددرد را جای نمیگذارند، بلکه بالعکس در كسوت خیرخواه خردمند و تسلیم اوامر الهی جلوه

ه از آب نسبت میدهند و آب هم از آب تکان نمیخورد؛ آمدبه معجزات و خواست الهی بواسطج یک اسب خیالیِ بیرون

چراكه او درفتار سركشی و دردنکشی و غرور و از همه مهمتر نافرمانی از خدا شده است. تنها نسبت دادن همین 

كنندۀ متن، مستحقّ مرگ تلقّی شود، درچه آن شخص صفات كافی است كه شخص از دیدداه مخاطب و مصرف

ب از با استفادۀ بجا و مناس شاهنامها فرّه ایزدی باشد. در این بخش، نظم دفتمانی حاكم بر پادشاه بزرگ ساسانی ب



 97/ ی سیاسی در بخش تاریخی شاهنامج فردوسی تحلیل انتقادی دفتمان دینی

 

مدار، بخوبی قدرت هژمونیک و كنش اجتماعی )تأثیر بر مخاطب( را بروز میدهد و بآسانی ذهن های دفتمانمؤلّفه

 ه كار میگیرد:مخاطب ناآداه از حقیقت را تسخیر میکند و درجهت اهداف و تقیّد حقیقت خود ب

 خروشی برآمد ز لشکر چو كوس

 

 كه شاها زمان آوریدت به طوس 

 (346)همان، بیت                            

كه تداعیگر شهادت عینی جمعی است، برساخت « لشکر»دهی همچنین این طایفج دینی )موبدان( با فرایند نام

 دهی و تقیّد حقیقت دربه كاردیری واهۀ زمان با فرایند نامدفتمان ناراستِ خود را جامج حقیقت می وشانند و با 

تأیید داستان برساخته و خیالی اسب، مجدّداً مرگ یزددرد را زیركانه به قضاوقدر و سرنوشت )و مجازاً خواست 

أیید دهی بهرام، پسر یزددرد، و تدر بودن با نامخداوند( نسبت میدهند. این برساخت كردار دفتمانیِ ناشی از بزه

 این دفتمان توسط او از تقیّد به حقیقت مؤكّدتری برخوردار میشود:

 چنین دفت بهرام كای موبدان

 همه راست دفتید وزین بتر است   

 بدان خوی ما را كه مردم بود   

 خواستم تاكنون   ز یزدان همی

 كه تا هرچه با مردمان كرد شاه   

 

 دیده و كاركرده سرانجهان 

 نم درخور استپدر را نکوهش ك

 چو باشد پی مردمی دم بود

 خوبی مرا رهنمونكه باشد به 

 بشوییم ما جانِ او از دناه

 (346)همان، بیت                          

 كسدونه كه بیان شد، براساس شواهد و اسناد معتبر تاریخی، نقش اصلی موبدان در مرگ یزددرد از همههمان

ده تنها این نقش پنهان شبرساختج موبدان و روایات آنهاست، نه شاهنامهنظم دفتمانی پررنگتر است. اما ازآنجاكه 

است، بلکه در سرتاسر داستان هیچ عبارت دفتمانی در مخالفت با حکومت یزددرد از زبان یک موبد در این نظم 

یری جامعج و اساطدفتمانی به تصویر كشیده نمیشود؛ چراكه طبق برساخت دفتمانی مزدیسنی و باورهای سنّتی 

 مراتبایرانِ قبل از اسالم، شاهان بخاطر برخورداری از فرّه ایزدی در كانون نظم هستی در رأس طبقات و سلسله

اجتماعی قرار دارند. سلسلج شاهی، نگهبان نظمِ زمینی و مجری تطبیقِ نظم كیهانی و زمینی به شمار میرود. 

و هارمونی مقدّس جامعه را به دنبال داشته است و درنتیجه به  تعرّض به ساحت شاه كیانی، دسست سیاسی، نظم

 فروپاشی اشه )نظم الهی( منجر میشود. 

 

 گیرینتیجه

فردوسی براساس برساخت دفتمانهای مهمّ دورۀ قبل از اسالم شکل درفته  شاهنامجنظم دفتمانی بخش تاریخی 

متقابالً بر كردار اجتماعی دورۀ خود تأثیر عمیق است؛ دفتمانهایی كه در بطن جامعج آن دوره به وجود آمده و 

عوامل  مدار تحلیل دفتمان بخوبی توانسته استهای مناسبِ دفتماناند. این نظم دفتمانی با بکاردیری مؤلّفهداشته

 تر، طبیعیتر و نزدیک به واقعیت جلوه دهد. فردوسی با هنر خالّقانج خود در استفادۀ بجا ازمتنی را برجستهبرون

سازی این دفتمانها دارد، بلکه بعنوان مسلمان معتقد سازی و طبیعیتنها نقش مهمی در واقعیتها نهها و واههمؤلّفه

در برخی از برساختهای مهمّ دفتمان دینی دخل و تصرّف میکند و باورها و اعتقادات خود را ورای باورها و اعتقادات 

 دفتمانی میگنجاند و به كار میگیرد. )مزدیسنی( در این نظم شاهنامهدینی راویان 

بعنوان یکی از مهمترین دفتمانهای بکاررفته در این بخش،  شاهنامهسیاسیِ بخش تاریخی  -نظم دفتمان مذهبی

وابسته به دالّ مركزی دین بهی )آیین مزدیسنی( و دالهای شناور و سیّال موبدان و بزردان است. این نظم دفتمانی 



 73-45 صص ،93 پیاپی شماره ،44 دوره ،4156  فروردین ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 99

 ضمن پنهان كردن نقاط ضعف و« شددیطبیعی»و « سازیتفکیک و غیریت»فج مهم، یعنی با بکاردیری دو مؤلّ

ر قوّت دفتمان دینیِ رقیب دقوّت خود و بالعکس آشکار كردن نقاط ضعف و پنهان كردن نقاط آشکار كردن نقاط 

یادی بین تفاوتهای زكشمکش و تخاصم با این دفتمان، تثبیت هویّت خود را مؤثرتر و طبیعیتر بازنمایی میکند. 

 اهنامهشو نظم دفتمانی كتب تاریخی، حتّی كتبی كه منابع مشترک نسبی با  شاهنامهنظم دفتمانی بخش تاریخی 

 اهنامهشسازی توسط راویان شددی و غیریتدارند، مشاهده میشود كه بیشتر ناشی از بکاردیری مؤلّفج طبیعی

 است.

  نویسندگان مشاركت

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی  در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

 این اصلی طراح و داشته هبرعهد را رساله این راهنمایی ابوالقاسم قوامآقای دكتر  .استشده استخراج مشهد

 نهایی متن تنظیم و هاداده یدردآور در رساله این پژوهشگر نوانعب علی مسعودی سوران آقای. اندبوده مطالعه

 نیز در تجزیه و تحلیل انبه عنوان مشاور پور و آقای دكتر علی علیزادهمحمدتقی ایمانآقای دكتر  .اندداشته شنق

 و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشتهداده

  .تاسبوده پژوهشگرچهار  هر مشاركت

 

  قدردانی و تشکر

دانشکده ادبیات و علوم  پژوهشی و آموزشی مسئولن از را خود تشکر مراتب میدانند لزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند هیدوا مقالج این نویسنددان

 تحقیق این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 تعارض دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر را
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