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 چکیده:
ای یکپارچه از اجزا و شاهنامه صرفاً یک متن ادبی حماسی نیست، بلکه مجموعه زمینه و هدف:

عناصر درونی و بیرونی است كه در آن زنان و مردان نقش ایفا میکنند. حضور اندک زنان در این 

های اثر، مطالعات هرفتر راجع به نقش ایشان در شاهنامه را ضروری كرده است. تحلیل دفتمان

شاهنامه یکی از راههای آداهی از تأثیر حضور زنان در این حماسه است كه با استفاده از روشهایی 

برد  ها پیوسیله میتوان به نقش زنان در حماسهچون تحلیل دفتمان انتقادی میسر میشود. بدین

ان هویت در رو این مقاله بدنبال تحلیل دفتمو جریان حوادث را با نگاهی جدید، كاوید. از این 

 میان زنان جنگاور شاهنامه است.

چارچوب این پژوهش براساس تحلیل دفتمان انتقادی فركالف استوار است.  روش مطالعه:

براساس این الگو، متن در سه الیه توصیف، تفسیر و تبیین تحلیل شده است. دو شخصیت 

 اند.دردآفرید و دردیه نیز بعنوان نمونج موردی انتخاب شده

دفتمان هویت زنان جنگاور شاهنامه در الیج اول مبتنی بر برتری ایرانیان و تفکیک  ها:یافته

الگوها دفتمان هویت ایشان را خودی و بیگانه شکل میگیرد. در الیج دوم پیروی از سنتها و كهن

ساز در شخصیتها است كه داستان را پیش شکل میدهد و در الیج سوم انتخاب میان اجزای هویت

 میبرد.

خود »، «نقش»فرود داستان دردیه در شاهنامه باعث شده است كه چهار بُعد  و فراز گیری:نتیجه

دچار تغییراتی نسبت به دیگر زنان شاهنامه شود كه این « الگوهاكهن»و « سنتها»، «و دیگری

 موضوع درمورد دردآفرید وجود ندارد.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The Shahnameh is not just an epic literary text, 
but an integrated set of internal and external elements in which men and women 
play a role. the low presence of women in this work; Deeper studies about his role 
in Shahnameh have become necessary. Analyzing the discourses of the Shahnameh 
is one of the ways to know the impact of the presence of women in this saga; which 
is possible by using methods like critical discourse analysis. In this way, you can 
understand the role of women in the epics and explore the events morf a new 
perspective. Therefore, this article seeks to analyze the discourse of identity among 
the female warriors of Shahnameh. 
METHODOLOGY: The framework of this research is based on the critical discourse 
analysis of Fairclough. According to this pattern, The text has been analyzed in three 

layers: description, interpretation, and explanation. Two characters, Gord dmorfA and 
Gordieh, have also been chosen as case examples. 
FINDINGS: In the first layer, the discourse of the identity of women warriors in 
Shahnameh is formed based on the superiority of Iranians and the distinction 
between insider and outsider. In the second layer, following traditions and 
archetypes shapes their identity discourse, and in the third layer, it is the choice 
among the identity-building components in the characters that from the story 
forward. 

CONCLUSION: The ups and downs of sroAfmoG story in the Shahnameh erom caused 
the four dimensions of "role", "self and other", "tradition" and "archetypes" to 
eerahm compared to other women in the Shahnameh, which do not exist in the case 
of Gordafrid. 

 
DOI: 10.22034/bahareadab.2023.16.6903 
 

NUMBER OF FIGURES 
0 

 

NUMBER OF TABLES 
 

 

NUMBER OF REFERENCES 
 

 

0 0 25 

  

ARTICLE INFO 
 
 
Article History: 
 

Received: 20 May 2022 
Reviewed: 22 June 2022 

Revised: 07 July 2022 
Accepted: 23 August 2022 
 
 
KEYWORDS 
Shahnameh, Women, Gordafarid,  
Gordiyeh, Discourse analysis 

 
 
*Corresponding Author 
 Drsaeidhamidian@gmail.com 
 (+98 21) 88692345 

https://www.bahareadab.com/


 54/ )مطالعج موردی: دردآفرید و دردیه( تحلیل دفتمان هویت زنان جنگاور در شاهنامه مبتنی بر نظریج فركالف

 

 مقدمه
مستلزم این پیشفرض است كه متن ادبی صرفاً یک نقد و تحلیل متون ادبی از منظر نقش و كاركرد اجتماعی آنها، 

ای یکپارچه از اجزا و عناصر درونی و بیرونی، شامل زبان و زمینج متن هنری نیست، بلکه میبایست مجموعه

دیگر متن را نمیتوان در خأل فهم یا  بیان( در نظر درفته شود. به Discurseاجتماعی و بطور كلی یک دفتمان )

های سایر متون و در رابطه با بستر اجتماعی فهمید )نوذری و تنی را باید در رابطه با شبکهتحلیل كرد. هر م

واند میت« تحلیل دفتمان انتقادی»رو به كار بردن یک چارچوب نظری مانند الگوی (. از این 451: 4346همکاران، 

بینی ای و بیانیند كه به ترتیب جهانخصوصیات صوری بیانگر ارزشهای تجربی، رابطه»راهگشا باشد. در این رویکرد 

(. 4349)بهمنی و همکاران، « دوینده از جهان واقعی، روابط اجتماعی متن و هویتهای اجتماعی را بازنمایی میکنند

با توجه به این ویژدیها میتوان دریافت كه تحلیل دفتمانی نوعی پژوهش زبانی است كه دارای بیشترین وجد »

زاده )آقادل« عی و مفاهیمی همچون ایدئولوهی، قدرت، سلطه، هویت، فرهنگ و مانند آن استارتباطی با علوم اجتما

(. در میان روشهای تحلیل دفتمان، تحلیل انتقادی فركالف به موجب شکل و نحوۀ تحلیل 39: 4345و همکاران، 

ت بسیار دفتمانی عنصر هوی این روش بویژه در تحلیل»در قیاس با دیگر روشها به نسبت، دقیقتر و كارآمدتر است. 

شناختی دفتمان آشکار میکند كه هر دفتمانی به چه شکلی دانش و واقعیت، كارآمد خواهد بود؛ زیرا رویکرد هویت

(؛ بنابراین با كاربست این شیوه، بویژه در 45: 4394)یوردنسن و فیلیپس، « هویت و روابط اجتماعی را میسازد

برد كه بصورت خودآداه یا ناخودآداه بردرفته از بستر  ای پنهانی در متن پیتحلیل متون كهن، میتوان به زوای

رو در این مقاله از روش تحلیل دفتمان انتقادی برای تحلیل تاریخی و اجتماعی نویسنده در اثر وجود دارد. از این 

اث مشترک ایرانیان موضوع هویت در شاهنامه فردوسی استفاده میشود؛ زیرا شاهنامه منبعی بسیار غنی از میر

است كه در آن استمرار هویت ایرانی در دورانهای مختلف را میتوان دید. همین امر ضرورت واكاوی متن شاهنامه 

 ساز روشن میکند.را بعنوان میراث هویت

از نظر نمیتوان دور داشت علیرغم حضور زنان در شاهنامه در نقشهای مختلف، حضور ایشان كمتر مورد توجه قرار 

رفته است. ادرچه در شاهنامه از زنان محدودی نام برده شده است، اما با تحلیل دفتمان میتوان به حضور و د

ها پی برده و جریان حوادث را براثر عملکرد زنانه كاوید. مطالعج جامع نقش زنان در شاهنامه، پیدایی زنان در حماسه

است تا بخشی كوچک از موضوع بردزیده شود. بصورت  ای است كه در یک مقاله نمیگنجد. پس الزمعرصج دسترده

كلی حضور زنان، در شاهنامه فردوسی، در چهار صورت، نمود مییابد: مادر، همسر، شهربانو و جنگاور. در این میان، 

زنان اندكی نقش جنگاوری را به دوش میکشند. بر این اساس این نوشته بدنبال تحلیل دفتمان هویت در میان 

ر شاهنامه است تا روشن شود دفتمان هویت در زنان جنگاور شاهنامه دارای چه ویژدیهایی است. برای زنان جنگاو

كه حضوری پررنگ در میان جنگاوران شاهنامه دارند « دردیه»و « دردآفرید»پاسخ به این سؤال دو شخصیت 

 اند.بردزیده شده

 

 سابقۀ پژوهش

با موضوع این مقاله داشته باشد،  توجهیدیگری كه مشابهت قابل  در مرور مطالعات موجود، مقاله، كتاب یا پژوهش

 بندی هستند.یافت نشد؛ اما پژوهشها و مطالعات مرتبط پیشین در سه دسته قابل طبقه

تا كنون كتابی بصورت مستقل منتشر نشده است؛ اما از میان « تحلیل دفتمان انتقادی در شاهنامه»در زمینج 

( با عنوان 4345زاده )لیل دفتمان انتقادی در ادبیات وجود دارند، میتوان به كتاب آقادلكتابهایی كه در زمینج تح
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حلیل رویکردهای ت اشاره كرد كه در آن كلیج« شناسیتحلیل دفتمان انتقادی: تکوین تحلیل دفتمان در زبان»

( با 4344و همکاران ) دفتمان انتقادی در اصولی تبیین و تشریح شده است. نزدیکترین پژوهش، مقالج یوسفی

ویت اند دفتمان هاست. ایشان نتیجه درفته« تحلیل دفتمان انتقادی هویت ایرانی در شاهنامه فردوسی»عنوان 

ایرانی بواسطج تقابل با دفتمان هویت انیرانی شکل درفته و در هر دو دفتمان، بعد سیاسی هویت از اهمیت بیشتری 

( به تحلیل داستانهای اساطیری شاهنامه مبتنی بر الگوی تحلیل دفتمان 4349برخوردار است. بهمنی و همکاران )

بسنده « سطح توصیف»اند. البته این مطالعه از میان سطوح تحلیل دفتمانی فركالف به انتقادی فركالف پرداخته

( با 4349ان )شناسانه است. با رویکردی دیگر، فالح و همکاررو مقاله محدود به تحلیل زبانكرده است و از این 

مطالعه نمودند. شیرودی و « رستم و چنگش»را در داستان « دفتمان برتری ایرانیان»روش تحلیل دفتمان، 

اند. نتایج پژوهش ( با روش فركالف به بررسی نسبت دین و دولت در سه دورۀ شاهنامه پرداخته4347جهانبخش )

نواخت دارد و دین است كه با فراز و فرود خود، این دولت روندی ثابت و یک»حاكی از این است كه در شاهنامه، 

مرور زمان از ساختار ساده بسوی ساختار  ای دارد، ولی دین بهرابطه را تحت تأثیر قرار میدهد. دولت ساختار ساده

پیچیده حركت میکند كه همین موضوع رابطج دین با دولت را متحول میسازد و طی زمان، رابطج سادۀ آن در 

( در رسالج دكتری 4345همچنین قاسمی )«. ای پیچیده در پایان شاهنامه تبدیل میشودومرث به رابطهدوران كی

زرتشتی را تحلیل كرده است. وی به این نتیجه -دیری از رویکرد انتقادی، روابط دفتمانهای مهریخود با بهره

وقایع هر سه بخش اساطیری،  رسیده است كه روابط دفتمانهای مهری زرتشتی را میتوان نقشینج بسیاری از

ای كه بسیاری از داستانهای این سه بخش با یکدیگر پیوند میخورند و پهلوانی و تاریخی شاهنامه دانست. بگونه

را در داستانهای شاهنامه تحلیل « دینداری»و « حکومتداری»سازی میشوند. این دو پژوهش دو دفتمان موازی

 اند.كرده

 ای و( مطالعج خود را بر این پیشفرض بنا كرده است كه در بافت داستانهای اسطوره4345در سطح دیگر، بهنام )

حماسی شاهنامه فردوسی، دفتمان غالب، دفتمان منطقی و روایی است و پس از تحلیل داستان رستم و اسفندیار 

انها وند وقایع داستبه این نتیجه رسیده است كه در دفتمان شاهنامه، رستم در كانون توجه قرار درفته است و ر

چون  از این نیز صاحبنظرانیای به اقتدار رستم وارد نشود؛ موضوعی كه پیش بصورتی پیش میروند كه هیچ خدشه

 ( به آن اشاره كرده بودند.4375حمیدیان )

ی و ناند، مثالً نصراصفهادر زمینج نقش زنان در شاهنامه دروهی از مطالعات به بررسی تطبیقی نقش زنان پرداخته

( به مقایسج 4345(، رجبی و قابلی )4345جوی )(، بخنوه و زرین4394( و عباسی و قبادی )4399میرمجربیان )

(، 4345اند. در دروه دیگر نیز مانند یزدانفر و شیری )های یونان پرداختهجایگاه زن در شاهنامه فردوسی با حماسه

فارسی مقایسه شده است و دروه سوم نیز مطالعاتی است كه ( نقش زنان در آثار 4345و مختارنامه و تاج واردی )

( و سعید و همکاران 4345نقی )اند، مانند مقاالت علینقش زنان در شاهنامه را بصورت مستقل تحلیل كرده

(4155.) 

اند كه هر دو شخصیت در نجات ( در مقایسج شخصیت دردآفرید و جودیت نتیجه درفته4345رجبی و قابلی )

( نیز 4344اند. پارسیان و همکاران )اند و در این راه از تدبیر و سیاست بهره درفتهخویش موفق بوده دادن قوم

( و 4347اند. در سالهای اخیر نیز علینقی لنگری )دردآفرید را در شاهنامه اسوۀ شهامت و سیاست معرفی كرده

اند. همچنین شاهسواری منتشر كرده( دربارۀ شخصیت دردآفرید مطالعات خود را 4155بیگی و رمضانی )علی
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یک با رویکرد تحلیل دفتمان ( مقالج خود را درمورد شخصیت دردیه در شاهنامه منتشر كرده است؛ اما هیچ4341)

 انتقادی انجام نشده است.

 روش مطالعه
یق قچارچوب این پژوهش براساس تحلیل دفتمان انتقادی فركالف استوار است. طبق این الگو مراحل این تح

 بصورت زیر بیان میشود:

الف( دزینش متن: انتخاب داستانهای رستم و سهراب از بخش پهلوانی و داستان بهرام چوبینه از بخش تاریخی 

 شاهنامه فردوسی؛

 ب( شرح بافت موقعیتی و تاریخ شکلگیری متن؛

 لوهیک توجه میشود؛ج( بررسی متن در سطح توصیف: در این سطح به نوع روابط معنایی كلمات از نظر ایدئو

 د( بررسی متن در سطح تفسیر: در این مرحله به تفسیر متن در بافت بینامتنی و بافت موقعیتی پرداخته میشود؛

ه( بررسی متن در سطح تبیین: در این سطح به تبیین و شرح ایدئولوهیک متن از دیدداه اجتماعی، سیاسی، 

 فرهنگی پرداخته میشود.

 

 بحث و بررسی

 گفتمان انتقادیتحلیل 
تحلیل دفتمان انتقادی، تحلیلی ایدئولوهیکی است. پرده برداشتن از چهرۀ ایدئولوهیها و قدرتهای پنهان در پس »

(. پژوهشگران ادبی در میان رویکردهای مختلف، تحلیل انتقادی دفتمان را 445: 4345زاده، )آقادل« متون است

ین نوع تحلیل دفتمان براساس ساختگرایی اجتماعی شکل درفته است. اند؛ زیرا ابرای تحلیل متون مناسب دانسته

 كنندۀ جهان ما، هویتهای ما وهای سخن دفتن ما منعکسساختگرایی اجتماعی مبنی بر این تفکر است كه شیوه

: 4394روابط اجتماعی ما بصورت خنثی نیست، بلکه در ایجاد و تغییر آن نقش فعال دارد )یوردنسن و فیلیپس، 

ای از سه عنصر عمل تافتهدفتمان مجموعج بهم»(. فركالف تحلیل دفتمان را چنین تعریف میکند: 6-4ی

اجتماعی، عمل دفتمانی )تولید، توزیع و مصرف متن( و متن است و تحلیل یک دفتمان خای، تحلیل هر یک از 

معنادار میان ویژدیهای خای متون، این سه بُعد و روابط میان آنها را طلب میکند. فرضیج ما این است كه پیوندی 

: 4345ف، )فركال« هایی كه متون با یکدیگر پیوند مییابند و تعبیر میشوند و ماهیت عمل اجتماعی وجود داردشیوه

را توسعج یک چارچوب تحلیلی برای مطالعج زبان در رابطه « تحلیل دفتمان انتقادی»(. درواقع فركالف، 44-47ی

زبانشناختی (: شاخج 4399كلی است )كالنتری و همکاران،  داند كه دارای دو شاخجبا قدرت و ایدئولوهی می

 محور. فرهنگی-فرمالیستی؛ و شاخج اجتماعی

كه  هایی وجود داردفركالف رویکرد انتقادی تحلیل دفتمان را متضمن درک این نکته میداند كه در هر متن دزاره

ایدئولوهیک دارند و به شکلی فرادیر در دفتمان حضور دارند و به تثبیت طبیعی انگاشته میشوند، اما خصلت 

تحلیل دفتمان، تجزیه (. »63: 4345های اجتماعی كمک میکنند )فركالف، شخصیت و هویت افراد بعنوان سوهه

 و و تحلیل زبان در كاربرد آن است؛ در این صورت نمیتواند منحصر به توصیف صورتهای زبانی مستقل از اهداف

نظریج (. »4)همان، ی« اندكاركردهایی باشد كه این صورتها برای پرداختن به آنها در امور انسانی به وجود آمده

تحلیل دفتمان انتقادی فركالف سه الیه دارد: الیج اول بر تحلیل متن متمركز است كه در سطح توصیف مطرح 

د و الیج سوم عمل اجتماعی است كه در سطح میشود؛ الیج دوم عمل دفتمانی كه در سطح تفسیر بررسی میشو
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دیگر در تحلیل انتقادی دفتمان به قصد بررسی عبارت  (. به4349)بهمنی و همکاران، « تبیین صورت میگیرد

كننددان متن در بافت اجتماعی و ارتباط نهاد قدرت عوامل مؤثر در تولید دفتمان به روابط تولیدكننددان و مصرف

 (.4344وند و رحیمی، یشود )زهرهبا آنها پرداخته م

 

 نقش زنان در شاهنامه
های حضور زنان در ( و نشانه44: 4375ندوشن، شاهنامه كتابی است كه زن در سراسر آن حضور دارد )اسالمی

مشاهده است، البته میزان و تأثیر این نقشها در هر داستان متفاوت است.  بسیاری از داستانهای شاهنامه قابل

رأی، وفادار، خردمند، ن شاخص و جلوۀ زنان در شاهنامه این است كه از آنها بعنوان انسانهای صاحببزردتری

ها انگیز یاد شده است. زیبایی، پاكدامنی و خردورزی زنان شاهنامه، آنان را از زنان دیگر حماسههنرمند و داه فتنه

این حماسه جزو معدود »هاپنی، ابراز میدارد  پژوهمتمایز میگرداند؛ تا جایی كه كازوكو كوساكابه، شاهنامه

(. 4344)بهجت و فرهادی، « هایی است كه در آن زن خردمند، مهربان و شایستج تحسین یافت میشودحماسه

 بندی كرد:ویژدیهای شخصیت زنان در شاهنامه را میتوان در سه دروه دسته

ر مورد نمود یافته است: مادر بودن، همسر بودن، آفرینیهای متفاوت: شخصیت زنان در شاهنامه در چهانقش -الف

جنگاور بودن و شهربانو بودن )همانجا(. البته تنوع نقشهای شخصیت زنان در شاهنامه به صورتی است كه بیشتر 

نقشهای واقعی زنان در روزدار زنددی فردوسی را در بر میگرفته است. نکتج كلیدی در این میان غلبج نقشهای 

 ای زن شاهنامه است؛ موضوعی كه در میان شخصیتهای مرد دیده نمیشود.مثبت در شخصیته

آنکه در الشعاع امیال و افراد داستان نیست؛ حالاستقالل و تأثیردذاری: شخصیت زنان در شاهنامه تحت -ب

اعث (. این استقالل ب67: 4345تبع داستان ترسیم شده است )حریری، داستانهای دیگر، تصویر ایشان غالباً به 

میشود كه بزردان به زنان رجوع كنند و از ایشان مشورت و راهنمایی بخواهند؛ مانند مشورت درفتن بهرام چوبینه 

 از خواهرش دردیه.

سیرتی: در شاهنامه زنانی همچون سیندخت، رودابه، فرنگیس، تهمینه، دردآفرید، منیژه، دردیه و خرد و نیک -ج

 خود به نمایش مینهند. كتایون، شخصیتهایی الگو و نمونه از

شخصیت زنان شاهنامه فراز و نشیبهای فراوانی دارد. هركدام از زنان دارای خصایص و خصلتهای دونادونی هستند 

و داهی به هم شبیه میشوند. بطوركلی زنان در داستانهای شاهنامه دارای شخصیت و منش و رفتار خوب و مثبتی 

د كه در ای هستنروبرو میشویم. برخی زنان نیز دارای شخصیتهای پیچیدههستند و كمتر با زنان بدخو و كژرفتار 

 هر موقعیت و مقامی كنش و واكنشهای دونادونی از خود نشان میدهند؛ مانند دردیه، شیرین و همای.

 

 جنگاوری زنان در شاهنامه

دو است: یکی دردآفرید و  دهندۀ پهلوانی آندر شاهنامه فقط دو زن پهلوان و جنگجو داریم كه نامشان نیز نشان

دیگری دردیه. دردآفرید نقش كوتاه ولی باصالبتی دارد؛ دردیه نقشش مهمتر و طوالنیتر است و حتی به 

سپهساالری لشکر نیز میرسد. البته شخصیت همای را نیز میتوان در میان این دروه جای داد. هم پدر و هم برادر 

جنگها او را یاری میدهند. با یک نگاه تقریبی مهمترین ویژدی زنان جنگاور  ای ازهمای مقام پهلوانی دارند و در پاره

 بندی كرد:در شاهنامه را میتوان به این صورت طبقه

توانایی به كار بردن ابزار و فنون نبرد و لباس رزم را مانند مردان دارند. مثالً دردیه زره و سالح برادرش بهرام  (4
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 چوبینه را میپوشد:

 پس پشت كردیکایک بنه از 

 سلیح برادر بپوشید زن

 

 بیامد نگه كرد جای نبرد 

 نشست از بر بارۀ دامزن

 (6964-6965)شاهنامه: ابیات          

آوری، خردمند و زیرک هستند، بصورتی كه میتوانند با تدبیر در مبارزه موفقیتهایی به دست بر رزمایشان عالوه (6

های ضدجنگ او به بهرام چوبینه كه بدان سهراب یا دفتارهای دردیه و خطابهآورند؛ مانند هشدارهای دردآفرید به 

 خواهیم پرداخت.

 های شهریاری و پهلوانی هستند.دارای تبار و وابستگی خانواددی با تیره (3

جویی، دارای خواستگاران متعدد نظیری برخوردارند و با وجود ستیزهاند، همگی از زیبایی بیاغلب دوشیزه (1

 اما شیوۀ همسردزینی آنان با دیگر زنان جهان حماسه تفاوت دارد. میباشند؛

 به ارزشهای پهلوانی و لزوم دفاع از نظام شهریاری باور دارند. (5

 

 گفتمان هویت در شاهنامه

فرایند معناسازی براساس یک ویژدی فرهنگی یا »( هویت عبارت است از: Manuel Castellsدر نظر كاستلز )

(. 66: 4395)كاستلز، « ای از ویژدیهای فرهنگی كه بر منابع معنایی دیگر اولویت داده میشودپیوستهمجموعج بهم

ای بومی و محلی داشته باشد و با ارزشها، هویت در وهلج اول ریشه»در شناخت دفتمان هویت باید توجه كرد كه 

(. به اعتقاد 4345هی و همکاران، )حسینی پاكد« نمادها و زبان و تاریخ خای یک دروه اجتماعی رابطه داشته باشد

رجسته ب "ما"ای عمل میکنند كه ذهنیت در راستای دو قطب ما و آنها سامان مییابد. دفتمانها بگونه»الكال و موفه، 

سازی سازی، و غیریتها به كمک برجستهیابی بواسطج غیریتمیشود و آنها به حاشیه رانده میشود؛ بنابراین هویت

برجسته میشود  "خود"درفته (. در این دوقطبی شکل443-446: 4397)سلطانی، « میگیرندرانی شکل و حاشیه

به حاشیه رانده میشود. مفهوم هویت در متن شاهنامه فردوسی در صورتی معنای دفتمانی پیدا میکند  "دیگری"و 

برجسته كردن هویت ایرانی،  . با6. بر پایج غیرت و در تقابل با هویت غیرایرانی )ایرانی( شکل درفته باشد؛ 4»كه: 

. برخی ابعاد هویت برجستگی بیشتری پیدا كرده و بعنوان دالُّ 3هویت غیرایرانی طرد و به حاشیه رانده شود. 

 (.4344)یوسفی و همکاران، « مركزی هویت شناسایی شده باشد

 

 معرفی شخصیتهای موردمطالعه

زبان ایرانی است. او فقط در یک صحنه از داستان سهراب دردآفرید دختر دژدهم، فرماندۀ سفیدده و مرگردآفرید: 

دلیری دردآفرید چندان است كه سهراب »حضور دارد ولی نقش مؤثرش همواره در ذهن خواننددان باقی میماند. 

(. فردوسی او را درد و سوار و دردنکش و نامدار میداند و همج صفاتی 754: 4399)سرامی، « میداردرا به تحسین وا

 مردان دلیر میدهد، برای او برمیشمارد. كه به
 چو آداه شد دختر دژدهم

 زنی بود برسان دردی سوار

 كجا نام او بود دردآفرید

 

 كه ساالر آن انجمن دشت كم 

 همیشه به جنگ اندرون نامدار

 زمانه ز مادر چنین ناورید

 (444-447)شاهنامه، ابیات              
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سهراب هراسیده است، شرم دارد و خود برای جبران این عمل به جنگ میرود. نقش او از اینکه پدرش از جنگ با 

دهندۀ این است كه ایرانیان حتی به دختران خود نیز آموزش او كوتاه ولی پرقدرت است. جنگ او با سهراب نشان

خود را از چنگال او اند. البته او در نبردی كوتاه با سهراب اسیر وی میشود؛ اما با حیله و ترفند جنگی میداده

 میرهاند.

 شگفت آمدش دفت از ایران سپاه

 

 چنین دختر آید به آوردداه 

 (664)همان: بیت                          

تنج او با سهراب نشان دلیری و شجاعت و دستاخی اوست. سهراب كه بر او خیره شده، در دام شگرد جنگ یک

آورد؛ سپس با چابکدستی بسیار به درون ده میجهد و در را میبندد. ده می دردآفرید میفتد و دردآفرید او را تا در

سهراب بیرون میماند. دردآفرید به باالی ده میرود و به اندرز به سهراب میگوید كه بهتر است پیش از آنکه رستم 

ی شاهنامه است او از زنان خاكستر(. »497: 4341به آنجا برسد، همراه سپاهش به توران بردردد )خالقی مطلق، 

كه دربرابر حوادث و در طول داستان دربرابر رخدادها متأثر میشوند و كاركرد ایشان یکسان نیست. او وجدان، 

(. دردآفرید با همج دلیری، نیرنگباز است و سهراب را میفریبد 451: 4391)تلخابی، « خودفریبی و دیگرفریبی دارد

یش از آنکه ناجوانمردانه باشد زیركانه است؛ زیرا آن دو در جنگند و (. البته این فریبکاری ب447: 4399)سرامی، 

ی پرستی است و یکی از دالیلحساب آورد. از دیگر ویژدیهای او میهنهای جنگی به میتوان این نیرنگ را جزو حیله

برای  استالگوهای ایرانی ای دردآفرید یکی از كهنشخصیت اسطوره»كه سهراب را میفریبد همین ویژدی است. 

 (.4399)قشقایی و رضایی، « زمین و فردوسی برای مقابله با بیگانگان بر آن تأكید داردزنان ایران

دردیه: دردیه خواهر بهرام چوبینه و زنی خردمند و جنگاور است. شخصیت دردیه مهمترین زن در دوران تاریخی 

تأثیردذار و كلیدی دارد تا حدی كه بخشهای مهمی بهرام چوبینه و خسروپرویز نقشی  شاهنامه است. او در داستان

شکل درفته است. دردیه پس از بهرام به سپهساالری سپاه او میرسد و در جنگ با سپاه خاقان  از این داستان

سخنان اندرزآدین »دالوریها میکند. این زن بسیار خردمند و باهوش است. سرُّامی درمورد اندرزهای او میگوید: 

(. 754: 4399)سرامی، « ادرش بهرام چوبینه از دست پرمغزترین و نغزترین اینگونه سخنان استوی خطاب به بر

 همچنین او با زیركی درخواست ازدواج خاقان چین را رد میکند.

 ادر من بدین زودی آیم به راه

 خردمند بیشرم خواند مرا

 بدین سوگ چون بگذرد چار ماه

 

 چه دوید مرا آن خردمند شاه 

 آزرم داند مرابیچو خاقان 

 سواری فرستم به نزدیک شاه

 (6743-6744شاهنامه، ابیات )          

البته دردیه در تمام داستان زنی مهربان نیست. قتل شوهرش دستهم بعلت قصد شورش علیه خسروپرویز و 

ناجوانمردانه  دردیه هوسباز و بیوفاست. او شوی خویش دستهم را»طلبی اوست. خواهی و جاهای از قدرتنشانه

(. دردیه در بزمی در حرمسرای 449: 4399)سرامی، « خفه میکند تا به شبستان زرین خسروپرویز راه یابد

خسروپرویز، جنگ خود با سپاهیان خاقان را به نمایش میگذارد و همگان را مبهوت هنر خویش مینماید. از دیگر 

اده از هنرنمایی بیک دربه است كه خسروپرویز را وادار برانگیز دردیه نجات مردمان ری با استفاقدامات تحسین

زی ستیخواهی و ظلمای از تدبیر و خوشفکری و عدالتمیکند حاكم بیداددرِ ری را عزل نماید. این داستان نمونه

ن آورد و هم به خواستج خود میرسد. در ایاین زن را به نمایش میگذارد. او با این تدبیر هم پادشاه را به وجد می
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 «شده، درواقع نقطج اوج آزادی یک زن اشرافی در زمان ساسانیان استشخصیتی كه از دردیه ساخته»داستان 

 (.4341)شاهسواری، 

 

 توصیف 
در این مرحله، تحلیلگر، متن را جدا از زمینه و شرایط اجتماعی مورد تحلیل قرار میدهد. او سطح توصیف را در 

(. برای مشخص نمودن 475: 4345ختار متن به بررسی میکشد )فركالف، قالب واهدان، ساختارهای نحوی و سا

 ابعاد دفتمان هویت، تحلیل محتوای مفهومی در قالب ابیات انجام شد.

بیت است. در داستان  77حضور دردآفرید در شاهنامه بسیار كوتاه و در حدود توجه به برتری ایرانی:  -الف

بندی ما در مقابل آنها است. به این صورت سازی هویت، قطببرای دفتمانرستم و سهراب، اولین راهبرد دردآفرید 

كه سپاه ایران بمنزلج ما )دفتمان خودی( و سپاه توران قطب مخالف یا آنها )دفتمان غیرخودی( است. فردوسی 

ر این اما د عموماً از راهبرد بازنمایی مثبت دروه خودی و بازنمایی منفی دفتمان رقیب یا تورانی استفاده میکند

ر آید. دداستان چون شخصیت اصلی یعنی سهراب فرزند رستم است، این راهبرد كمتر در داستان به چشم می

های مربوط به نیروی متخاصم در قالب توران و تركان بخش حضور دردآفرید در داستان واهۀ ایران دو بار و واهه

ژدیهای نیک به ایرانیان نسبت داده میشود اما نمیتواند چهار بار به كار برده شده است. در تمام این موارد وی

رو از زبان دردآفرید در نژاد تورانی سهراب تشکیک  ویژدیهای پلید را به سهراب از لشکر توران نسبت دهد. از این

 میکند:

 یئهمانا كه تو خود ز تركان ن

 بدان زور و بازوی و آن كتف و یال

 

 یئكه جز بآفرین بزردان ن 

 كس از پهلوانان همالنداری 

 (646-644شاهنامه، ابیات )              

سازی قطب ایرانی و به حاشیه راندن قطب غیرخودی مشهود است؛ چراكه با تذكر در كالم دردآفرید برجسته

حركت رستم برای نبرد و شکست حتمی پهلوان جوان، اذعان به این میکنند كه در لشکر دفتمان تورانی كسی را 

 هماوردی با رستم ندارند.برای 

 نماند یکی زنده از لشکرت

 

 ندانم چه آید ز بد بر سرت 

 (645-641)همان: ابیات                   

در بخشهایی از شاهنامه كه شخصیت دردیه حضور دارد، بیگانگان غیرایرانی نیز به كوچک شمردن بیگانه:  -ب

های هویت ایرانی و غیرایرانی نیز نشان میدهد توصیف منفی از اند. بررسی مؤلفهشده دو دروه خوب و بد تقسیم

اندن به حاشیه كش بیگانگان بد حدود دوبرابر توصیف منفی از غیرایرانیان خوب است. به همین صورت، بمنظور

هایی با بار ارزشی و معنایی منفی به كار برده میشود. مثالً در دفتگوی یالن سینه غیرایرانیان بویژه تورانیان استعاره

 تبار او میداند و بر آن خرده میگیرد.و دردیه، یالن سینه علت رفتار ناشایست هورمزد را مادر ترک
 بتاج كیی در ننازد همی

 هرمز تركزادسخن بس كن از 

 

 چرا خلعت از دوک سازد همی 

 كه اندر زمانه مباد آن نژاد

 (4441-4443شاهنامه، ابیات )          

ار های با بها و استعارهدروه دومِ غیرخودیها، غیرایرانیانی هستند كه صفات مثبت نیز دارند. درمورد ایشان از واهه

بیشتر افراد این دروه بصورتی از یک ایرانی حمایت میکنند یا تابع معنایی و ارزشی مثبت استفاده میشود؛ اما 
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ایرانیان هستند. نقشی را كه قیصر روم در حمایت از خسروپرویز برای بازپسگیری پادشاهی در داستان ایفا میکند 

 میتوان در دروه دوم از غیرایرانیان جای داد.

 

 تفسیر
هایی وجود دارد كه یپردازیم كه در متن داستانها چه رشتهدر سطح دوم به تفسیر دفتمان هویت این نکته م

های هویت شخصیتهای موردمطالعه را به یکدیگر پیوند زده و آنها را منسجم كرده است. این موضوع ذیل مؤلفه

 الگوها انجام شده است.آیینها و رسوم و تحلیل كهن

ج با افراد دارای نژاد پاک بوده است. عدم پذیرش های پهلوانی ایرانی، ازدوااز رسوم تیرهرسوم و آیین:  -الف

ازدواج با بیگانگان توسط دردآفرید و دردیه التزام این دو شخصیت را به این رسم نمایش میدهد. دردآفرید علیرغم 

ختر بسا كه ادر دچه»مانند است، در چارچوب دفتمان هویت ایرانی عشق او را نمیپذیرد. اینکه سهراب پهلوانی بی

هم به عشق سهراب دردن نهاده بود، سرنوشت سهراب و سرنوشت جنگ تغییر میکرد؛ ولی دردآفرید درانبار دژد

رد، ای میپنداسبب آنکه او را تركزادهه رو به عشق نادهانی و معصومانج جوان، باز تعصّب و غرور ملُّی است و از این 

ناپذیری زن ایرانی دربرابر تركان ت و انعطافجواب رد میدهد. در داستان رستم و سهراب حماسج شجاعت و حمیّ

(. دردیه نیز علیرغم پناهنددی در توران پیشنهاد ازدواج خاقان را با 4375:35ندوشن، )اسالمی« ستوده میشود

 نیرنگی از سر، باز میکند.

 یالن سینه با دردیه دفت زن

 ز خاقان كرانه دزیدی سزید

 

 ام رایزنبه دیتی تو را دیده 

 تو آزاددان را دزید كه رای

 (6444-6449شاهنامه، ابیات )         

مطالعه مشهود است. دردآفرید علیرغم  سنت رجزخوانی در نبرد و تحقیر دشمن نیز در جنگ دو شخصیت مورد

شکست پاسداران ده از سهراب، همچنان با تکیه بر برتری ایرانیان، با زبانی تحقیرآمیز، سهراب را به بازدشت از 

 ان نبرد فرامیخواند.مید

 چو سهراب را دید بر پشت زین

 چرا رنجه دشتی كنون بازدرد

 بخندید و او را به افسوس دفت

 

 چنین دفت كای شاه تركان چین 

 هم از آمدن هم ز دشت نبرد

 كه تركان ز ایران نیابند جفت

 (654-657شاهنامه، ابیات )              

میداند. او معتقد به حفظ سنت سلسلج پادشاهی ساسانی است و با تکیه بر تاریخ به دردیه خود را متعهد به سنتها 

بهرام چوبینه خاطرنشان میکند مدعای پادشاهی زیبندۀ او نیست. دردیه در مقام اندرز و پند، داستان سام را بازدو 

اهی ا میکنند كه بر تخت شكرده و میگوید: هنگامی كه نوذر بیداددری پیشه كرد، بزردان و مهتران از سام تقاض

 بنشیند اما او نمیپذیرد.

 برآن مهتران دفت: هردز مباد

 كه خاک منوچهر داه من است

 

 كه جان سپهبد كند تاج یاد! 

 سر تخت نوذر كاله من است

 (145-141همان، ابیات )                 
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ست اما در نمودی دیگر او به سنتهایی این وفاداری به سلسلج پادشاهی، نمود بخش معتقد به سنتها در دردیه ا

پوشی زنانه  پشت پا زده و برای دستیابی به اهدافش از آنها چشم میپوشد. این شاید چون وفاداری به همسر و پرده

 مهمترین تضادهای رفتاری دردیه در قابل سنتهای جامعه است.

 

 الگوهاكهن
متنیت متن در سطح تفسیر مورد بررسی قرار درفته ازجمله مواردی است كه در قالب  (Archetype)الگو كهن

الگو عبارت است از طرز تلقی یا ایدۀ كهن»الگو را باید در نظریج یونگ دربارۀ ناخودآداه دید. است. اساس كهن

(. فردوسی 4399)قشقایی و رضایی، « ای از آن را عواطف و احساسات تشکیل دهدشمولی كه قسمت عمدهجهان

الگوها بیان میکند كه در شکلدهی هویت ایرانی نقش مؤثری استانهای شاهنامه روایتی ایرانی از كهندر بسیاری از د

 «آنیما و آنیموس»و « قهرمان»الگوی الگوی اصلی در داستان مربوط به دردآفرید و دردیه، دو كهندارد. دو كهن

 است.

الگویی كلیدی و اصلی است. شاهنامه، كهنالگوی قهرمان در اثری حماسی چون كهن الگوی قهرمان:الف( كهن

عتماد، اهمانند یک شخصیت است. او خوب، قابل»ترین بنمایج اساطیری است. قهرمان قهرمان، رایجترین و شناخته

یاریگر زنانِ درفتار، شجاع و اهل عمل است. وقتی یک انسان قربانی میشود یا به دام میفتد، نیاز او به نجات، 

(. در این داستان، هجیر نخست تبدیل به قهرمان ساكنان 644: 4373)برونو، « ن را فعال میکندالگوی قهرماكهن

 خورده و اسیر میشود.ده، مقابل مهاجم نیرومند خارجی میشود، اما در این نبرد شکست 

 به ده در چو آده شدند از هجیر

 خروش آمد و نالج مرد و زن

 

 كه او را درفتند و بردند اسیر 

 شد هجیر اندر آن انجمنكه كم 

 (444-445شاهنامه، ابیات )             

مردمان سفیدده پس از اسارت هجیر، دوباره منتظر قهرمانی هستند تا بر سهراب چیره شود. در این میان، ناخودآداه 

در میان آورد و چون قهرمانی را روی می الگوی قهرمانشخصی دردآفرید متأثر از این جمعِ آرزومند، به كهن

 جنگجویان درون ده نمیبیند خود این نقش را بر عهده میگیرد.

یونگ بر این باور است كه جنبج زنانج شخصیت مرد و جنبج مردانج شخصیت »الگوی آنیما و آنیموس: كهن ب(

س نامیده الگوی مردانه در زن، آنیموالگوی زنانه در مرد، آنیما نام دارد و كهنالگوها مربوطند. كهنزن، به كهن

كه دردآفرید در نبرد هجیر با سهراب میبیند سهراب برای بریدن سر (. هنگامی4399)قشقایی و رضایی، « میشود

آید، و هجیر از سهراب زنهارخواهی میکند، پس از اسارت برادرش توسط سهراب، شرمسار هجیر از اسب فرومی

 میشود.

 چنان ننگش آمد ز كار هجیر

 

 كردار قیررنگش به كه شد الله 

 (655)همان، بیت                          

ای چون هجیر هم نمیتواند با آنیموس آزمودهسرچشمج عصبیت و خشم دردآفرید از آنجایی است كه پهلوان رزم

دردآفرید تطابق داشته باشد؛ اما در لشکر دشمن پهلوانی جوان و نیرومند حضور دارد كه با آنیموس دردآفردید 

بیشتری دارد. این تضاد باعث احساس دو شکست در دردآفرید میشود: نخست اسارت هجیر كه دویی  سازداری

شکست بیرونی جمعی مردمان ده از دشمن خارجی است. دوم فقدان آنیموس دردآفرید در لشکر خودی و شکست 

 ناپذیر ایرانی در این كارزار.درونی او در نبود مرد شکست
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درون قلعه در انتظار قهرمانی قوی به سر میبرند كه بر سهراب پیروز شود. در اینجا پس از شکست هجیر، مردمان 

الگوی آنیموس تأثیر خواهی و ناخودآداه شخصی او نیز از كهنالگوی قهرمانناخودآداه جمعی دردآفرید از كهن

د به آنیموس ذهنی خوای جز این نمیبیند كه خود را میپذیرد. پس دردآفرید برای پیروزی بر عصبیت خود چاره

 تبدیل كند و اجازه دهد كه آنیموس پهلوانیش در او حلول كند:

 بپوشید درع سواران جنگ

 نهان كرد دیسو به زیر زره

 فرود آمد از ده بکردار شیر

 به پیش سپاه اندر آمد چو درد

 

 نبود اندر آن كار جای درنگ 

 بزد بر سر ترگ رومی دره

 كمر بر میان بادپایی به زیر

 چو رعد خروشان یکی ویله كرد

 (651-654شاهنامه، ابیات )             

الگوی آنیموس تبدیل میشود؛ وقتی هجیر كه آنیموس فرادرفتج ذهن دردآفرید در این میان خود به نمودی از كهن

خود را  و اش بازمیگرددآید. پس از این شکست دردآفرید به خویشتن زنانهدردآفرید است به اسارت سهراب درمی

پناه مییابد. او در جستجوی پهلوانی است كه با آنیموس دردآفرید سازدار باشد و به نبرد با در مقابل دشمن بی

سهراب برود، درحالیکه هیچیک از مردمان درون ده برای این كار داوطلب نمیشوند و دردآفرید امید به حضور 

 نامه منطبق است.رستم میبندد، پهلوانی كه با آنیموس تمام زنان شاه

 شهنشاه و رستم بجنبد ز جای

 

 شما با تهمتن ندارید پای 

 (641)شاهنامه، بیت                        

توجهی با دردآفرید و دیگر زنان جنگاور شاهنامه الگوی آنیموس، شباهت قابلشخصیت دردیه در مواجهه با كهن

الگوی ن بهرام چوبینه منطبق با آنیموس او هستند، سازدار با كهندارد. دردیه تا زمانی كه پهلوانان میدان نبرد چو

وی الگكه آنیموس درونی او نمود بیرونی خود را از دست میدهد، خود، در قامتِ كهنآنیما رفتار میکند. اما هنگامی

 مردانه لباس رزم پوشیده و جنگاوری میکند.

 چو شب تیره شد دردیه برنشست

 نبرافگند پرمایه بردستوا

 راند چون باد لشکر به راههمی

 

 چو دردی سرافراز و درزی به دست 

 ابا جوشن و تیغ و ترگ دوان

 به رخشنده روز و شبان سیاه

 (6955-6953شاهنامه، ابیات )         

 والگو در سامان دادن به لشکر و بازدرداندن آنان به ایران، نبرد با برادر خاقان كه از ابصورت مصداقی، این كهن

خواستگاری كرده است و كشتن همسرش دستهم كه علیه خسروپرویز، پادشاه ایران قیام كرده بود، ظهور كرده 

 است.

 تبیین
در این بخش بمنظور تبیین هویت زنان جنگاور شاهنامه، نخست باید نقشهای مختلف زنان در شاهنامه را بازبینی 

صورت، نمود مییابد: مادر، همسر، شهربانو و جنگاور. البته  بصورت كلی حضور زنان در شاهنامه، در چهارنماییم. 

زنان شاهنامه را در نقشهایی میبینیم كه به رسم عرف و اقتضائات زیستی میبایست در اختیار مردان باشد؛ »داه 

آوری زنان شهر هروم كه در آهنگی دردآفرید در دفاع از ده، به سفارت رفتن سیندخت یا رزمهمچون پیش

(. اكثر شخصیتهای زن واجد نقش همسری هستند. این زنان همواره 4394)عباسی و قبادی، « ازی استوارندتیراند

به همسران خود وفادارند؛ اما در دو شخصیت دردآفرید و دردیه شرایط متفاوت است. دردآفرید فقط نقش جنگاوری 
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فاداری نیست. او دستهم را میکشد و خود را در داستان نمایش میدهد؛ اما دردیه نیز در همسری واجد خصلت و

الگوی برای ازدواج با خسروپرویز به پایتخت میرود. دویی این خرق عادت در میان زنان شاهنامه نمودی از كهن

 آنیموس است كه در دردیه ظهور كرده است.

ی میان دفتمان خود بعد از تحلیل نقشها و بیان ویژدیهای مردانه یا زنانه، دومین محور ساخت هویت، ایجاد تمایز

مهمترین  نمایی دفتمان بیگانه،و دیگری است. بیان توصیف مثبت از خودیها و برجسته كردن قوتها در مقابل ضعیف

ساز است. تعریف خود و دیگری برای دردآفرید مشخص و روشن است؛ اما این ویژدی برای بارزۀ این راهبرد هویت

ساز خود انتخاب كند. میان وفاداری مواره باید از میان ارزشهای هویتشخصیت دردیه دشوار است. او در داستان ه

به خانواده یا كشور، میان برادر و پادشاه، میان شوهر و دستور پادشاه و... . این انتخابها كه با چرخش داستان 

ه بیانگر ردیصورتهای جدیدی به خود میگیرد، تفسیر هویت را برای دردیه بسیار دشوار كرده است. دویی زبان د

چیزی است و عملش صورت دیگری دارد. میان خاقان و دایی )خال( پادشاه، تن به همسری با دستهم میدهد، اما 

ه ك با دستور شاه به همسرش پشت كرده و او را به قتل میرساند و به حرمسرای خسروپرویز میرود؛ در صورتی

همراه او بوده است تا جایی كه به بیگانگان پناهنده میشود. پیشتر علیرغم مخالفت زبانی با برادرش بهرام، همواره 

دویی اولویت او در تعریف خودی و دیگری در چرخشهای داستان تغییر میکند. مثالً باور به نظام شاهنشاهی 

ت اده و فاقد اصالزساسانی و ضرورت حفظ آن بروشنی در اندرزهای دردیه به بهرام چوبینه كه ساسانیان را شبان

 اند، مشخص است:میخو

 اندهمه یک به یک شاه را بنده

 

 اندبه فرمان و رایش سر افکنده 

 (4454)شاهنامه: بیت                     

اما این باور او باعث رها كردن بهرام چوبینه نمیشود تا جایی كه همراه بهرام به خاقان پناهنده میشود. در صورتی 

فرودها  و نی دردو در لشکر خسروپرویز، به پادشاه ایران خدمت كند. این فرازكه میتوانست با برادر دیگر خود یع

 و جابجایی مدام در جبهج خودی و دیگری، شخصیت دردیه را نسبت به دیگر زنان شاهنامه متمایز كرده است.

سومین موضوع در تبیین هویت شخصیتهای موردمطالعه، نسبت ایشان با سنت جاری زمان خود است. شخصیت 

اش در دردیه نمادی از بازدشت مکرر او به پیوندهای سنتی است. تالش مستمر او، واداشتن بهرام به انجام وظیفه

كه هنگامی»فرمانبری از پادشاه است. با اینکه در تغییر تصمیم بهرام موفق نمیشود، اما به همراه او به تبعید میرود. 

را دارد. او شجاعانه دربرابر همج آزار و اذیتها از آزادی خود بهرام درمیگذرد، دردیه قصد بازدشت به سرزمینش 

(. بهرام چوبینه پیش از مرگ، فرماندهی لشکر را به دردیه میسپارد و 45-45: 4393)كریستنسن، « دفاع میکند

 روصیت میکند در خاک خاقان نمانید و همه یکسره نزد خسروپرویز بروید و سر به فرمان او بگذارید. دویی حتی د

 زمان مرگ نیز باید به سنتها رو كرد.

 

 گیرینتیجه 
های متفاوتی از زنان تصویر شده است، اما نقشهای آنان همواره فرعی بوده در كتابهای حماسی كهن، با اینکه چهره

آفرینی میکنند، اما درخشش حضور برخی زنان در این است. در شاهنامه نیز اغلب شخصیتهای زن در حاشیه نقش

كه میخواهند تعیین مانددار موجب میشود محور حوادث اصلی داستان قرار دیرند و روند داستانها را آنچناناثر 

 كنند. دردآفرید و دردیه از این دست قهرمانان هستند.

، «نقش زنان در داستان»ها و مضمونها، موضوع دفتمان هویت از چهار بُعد ها، ابیات، استعارهبرحسب فراوانی واهه
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 در مقاله تحلیل شد.« الگوهاتطبیق با كهن»و « میراث و سنتها»، «یف خود و دیگریتعر»

نقش زنان در داستان: در داستان دردآفرید كه در بخش پهلوانی شاهنامه قرار دارد، شاه و پهلوان آرمانی  -بُعد اول

یر هستند؛ اما در داستان دالُّ مركزی هویت ایرانیان هستند و دیگر موضوعات در این چارچوب قابل شرح و تفس

دردیه، نسبت شاه فرهمند و پهلوان پیروزمند دچار خدشه میشود كه تبیین دفتمان هویت را در شخصیت دردیه 

پیچیده میکند. همانطوركه بیان شد، زنان در شاهنامه در چهار صورت مادر، همسر، شهبانو و جنگاور حضور دارند 

دیگری است. شخصیت دردآفرید علیرغم تأثیردذاری، صرفاً در نقش جنگاوری و اغلب یکی از این نقشها پررنگتر از 

را در بخشهایی از داستان میپذیرد. او در ویژدیهای فردی، شبیه  در داستان حاضر میشود؛ اما دردیه هر چهار نقش

 .است شخصیت همای در بخش تاریخی شاهنامه است؛ اما تأثیر نقش جنگاوری در دردیه بیش از دیگر نقشها

در اكثر داستانهای شاهنامه، فردوسی از راهبرد عمومی تولید دفتمان ایدئولوهیک  تعریف خود و دیگری: -بعد دوم

بندی بین دو دفتمان خودی و بیگانه استفاده كرده است؛ اما این راهبرد در داستانهای مربوط به شخصیت با قطب

در نبردهای اطراف این دو شخصیت، پهلوانان ایرانی در دو دردیه و دردآفرید با اختالل مواجه شده است؛ زیرا 

سوی میدان و رودرروی یکدیگر حاضر بودند. البته راهبردهای كالمی نظیر بازنمایی مثبت جبهج خودی و بازنمایی 

ی بخشی درجهت تولید دفتمان ایدئولوهیکدرایی، توصیف كنشگران، كنایه و تعمیممنفی جبهج بیگانه، واهدان

اند، اما دو شخصیت موردمطالعه بویژه دردیه بعلت فراز و ایرانیان نیز در این داستانها به كار درفته شده برتری

نشیب داستان نتوانستند دفتمان هویت خود را در تقابل روشن خودی و بیگانه تعریف كنند. راهبردهای متداول 

ط وانی دشمنان و رقیبان آنها و برجسته ساختن نقاكه با هدف تأكید بر وجوه مثبت قطب ایرانی و نیز تأكید بر نات

اند، حداقل در رابطه با شخصیت دردیه كاركرد خود را از منفی دفتمان رقیب مورداستفادۀ فردوسی قرار درفته

 اند.دست داده

سنتها و میراث: هر دو شخصیت پیرو سنت پادشاه آرمانی هستند كه با پهلوانی پیروزمند پشتیبانی  -بعد سوم

میشود؛ اما دردیه براثر جنگ میان برادرش بهرام چوبینه )پهلوان پیروزمند( و خسروپرویز )پادشاه آرمانی(، دچار 

تضاد هویتی شده و میان دوراهیِ همراهی با خانواده یا پیروی از پادشاه، مجبور به انتخاب میشود. این موقعیت 

 تحوالت دائم كرده است.تصمیمات دردیه را تا پایان حضورش در شاهنامه دستخوش 

الگوی قهرمان و آنیموس كه نشئت درفته از ناخودآداه جمعی شخصیتهای كهن الگوها: دو كهن -بعد چهارم

آمیزند و به آنها انگیزۀ مبارزه میدهند. این مبارزه در دردآفرید یک موردمطالعه است، در خودآداه این دو نفر می

 ردیه با تغییر مدام جبهج خودی و غیرخودی تا پایان داستان ادامه مییابد.بار و با دشمن تورانی است، اما در د

 

  نویسندگان مشاركت

دانشگاه و اجتماعی علوم انسانی ، دانشکده ادبیات در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 برعهده را رساله این راهنمایی سعید حمیدیانآقای دكتر   است.شده استخراج علوم و تحقیقاتآزاد اسالمی واحد 

 هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان سركار خانم مریم قراییاند. بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته

 ها وبه عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده فرهاد طهماسبیاند. آقای دكتر نقش داشته نهایی متن تنظیم و

هر سه  مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درراهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشته

  است.بوده پژوهشگر
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  قدردانی و تشکر

علوم انسانی ، دانشکده ادبیات پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه علوم و تحقیقاتدانشگاه آزاد اسالمی واحد و اجتماعی 

 .نمایند اعالم دادند،

 

  منافع تعارض

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

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

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

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

 میگیرند.
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 .69-7، صص 6( 1شناسی، )مطالعات جامعه

فركالف در تحلیل متون انضمامی: با نگاهی به  سودمندی دفتمان انتقادی(. »4346نوذری، حمزه و همکاران. )

ات مطالعات و تحقیق«. ای با محوریت بحران اقتصادی و اجتماعی اخیر اروپا و آمریکامتون تولیدشدۀ رسانه

 .474-453، صص 6( 4اجتماعی در ایران، )

جلیلی، تهران: نشر  (. نظریه و روش در تحلیل دفتمان، ترجمج هادی4394یوردنسن، ماریان و فیلیپس، لوییز )

 .45-4نی. صص 

تحلیل دفتمان انتقادی هویت ایرانی در شاهنامه (. »4344یوسفی علی، هاشمی سیدمحمدرضا و بستان، زهرا. )

 .415-474، صص 1( 6شناسی تاریخی. )جامعه«. فردوسی )موردمطالعه: داستان سیاوش(
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