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 چکيده

 ی هرمز وروایت خیزش بهرام چوبین علیه سلطه دو تن از پادشاهان بزرگ ساسانی یعن   

ناپذیر ی از سرشت سیریاست که فردوس ی متعددای از مواردپسرش خسروپرویز، تنها نمونه

یابی به قدرت مطلقه ستاو در جهت د ۀیوستطلبی و ستیز پآدمی برای ارضای غریزه قدرت

های میان شاه و پهلوان ترین تعاملکند. رابطه بهرام با شاهان ساسانی از طوالنیحکایت می

 است. پرشور میان بهرام و خسرو اختصاص یافته ۀاز آن به مجادل ی بزرگاست که بخش

ت قدرت در دربار ااست جهت تحلیل مناسب ای شایستههوگوی آنان شیوواکاوی گفت

وم و لز سودشاهان، بزرگان و پهلوانان از یکسیاسی ایران. ضرورت انتساب به تبار پا

 مان رانوع خاصی از گفت مقبولیت ملی و مردمی از سویی دیگر در کسب حاکمیت مشروع،

که ؛ به ویژه آننظیر استبی شاهنامهاست که در نوع خود در  زده میان خسرو و بهرام رقم

های مؤّلفهن از برخی حاضر ضمن سودجست ۀگذارد. در مقاله میریخ نیز بر آن صحّتا

 ولوژیزبان یعنی قدرت و ایدئ ۀکاربردشناسی زبان، به ارتباط تنگاتنگ دو نوع ویژ

 ایم.پرداخته

 .شاهنامهتحلیل گفتمان انتقادی، بهرام چوبینه، خسروپرویز،  :هاکليدواژه
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 مقدمه

دیویس  دیک دهد.یقهرمانان بر سر قدرت شکل م ۀمنازع ها راحماسه دکررویو  محتوا   

 ۀگمان انگیزبی .(46: 1396)دیویس،  خواندرا وفاداری و شورش می شاهنامهاصلی  ۀمایدرون

 ومکش میان شاهان ین میان کشارت است. در ها، حفظ و یا تصاحب قدغالب در این چالش

شود نحصر نمیممکشی که تنها به رزم و جنگ کشگیر است؛ دستان، برجسته و چشمزیر

مایش و برای ن ی مناسبها نیز بستررجزخوانی های زبانی و به خصوصبلکه چالش

در حقیقت نبرد در دو قلمرو قوه نطق و قدرت عضله »شوند. کشیدن قدرت و سلطه میرخبه

برد شفاهی ی ند. رجزخوانی نوعنمکمل و پشتیبان هم و رونددر موازات هم به پیش می

های قهرمانان با گدیالو به شاهنامهدرصد از حجم ابیات سی .(125: 1385)فالح، « است

ها، سه و از کل این دیالوگ (299، 177: 1368)سرّامی، دیگر اختصاص یافته است یک

ر بان با کنش، دزثر و موازی ، نشان از نقش مؤشاهنامهشده در النی روایتوگوی طوگفت

وشیروان دار انامنبوذرجمهر و پس از آن اندرزهای وزیر  ۀگانرت دارد. مجالس هفتقد مقولۀ

ی، شودارکبه او، ابیاتی تعلیمی است که مضامینی در جهت تعدیل قدرت مطلقه چون آیین 

وگوی خورد. گفتها به چشم میبرپایی عدل و داد و خودداری از ستم و بیداد نیز در آن

انی و پهلو قدرت ۀقدرت دینی و سیاسی و نمایند ۀمیان دو نمایندرستم و اسفندیار، ستیز 

دار ایران را در برابر پهلوان نامپرست و جهانآیین ۀزادطلبی گشتاسب، شاهملی است. جاه

کدام کدام خود تمایل به این تقابل ندارند؛ هیچدهد. رستم و اسفندیار هیچدیگر قرار مییک

گاه و پرورانند. رستم تنها در پی حفظ جایی را در سر نمینشستن بر تخت پادشاه ۀاندیش

ها او، تن خت بهحیثیت خود است و اسفندیار ناامید از وفای به عهد پدر در واگذاری تاج و ت

وگوی سوم را از چه گفتکند. آنبه اجرای فرمان پدر که در حکم فرمان ایزد است فکر می

قه و قدرت مطل رسیدن به ه رکن اساسی مجادله رااین است ک سازددو مورد قبل متمایز می

او بر  زند. ادعای پادشاهی یک سردار و شورشتکیه زدن بر باالترین مقام مملکتی رقم می

 داردو در تاریخ ساسانیان سابقه ن شاهنامهای است که قبل از آن در شاه مشروع، مسأله

طلب است؛ درتقشه در نظام داستان بهرام تقابل دو اندی» .(579: 1368سن، )کریستن

شان بهره ومتپادشاهانی که همواره از مردان الیق به عنوان ابزاری برای آسایش خود و حک

در رأس  دانند و سعی دارند خودبرند و سردارانی که لیاقت خود را برتر از پادشاه میمی

اد قدرت رویز، نمبهرام، خسرو پ .(122: 1394محمودی بختیاری، )« ساختار قدرت قرار بگیرند

 شود.اما این چالش با شکست مواجه می ؛کشدواقعی را به چالش می
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 مربوط به از میان مقاالتی که پیرامون شخصیت بهرام چوبین و حوادث: پژوهش ةپيشين   

های دیدگاه ، چند مقاله پدیده قدرت را با اهداف وآمده استبه نگارش در شاهنامهاو در 

تراژدی قدرت: » ۀاند. بهروز محمودی بختیاری در مقالکردهتحلیل متفاوت در این داستان

یدن زار رسبا بررسی هدف، علل و اب« بررسی تطبیقی داستان بهرام چوبین و تراژدی مکبث

 ۀلدر مقا است. اسحاق طغیانی دهکربه قدرت، وجوه شباهت شورش بهرام و مکبث را تبیین 

اس وبینه( بر اسچور و بهرام )بهرام گ شاهنامهتاریخی نیمه ۀبررسی و مقایسه دو چهر»

ز دو اقدرت، تصویری واقعی  ۀاست تا با درنظرگرفتن انگیز دهکر کوشش «قدرت نظریۀ

ای الهقهرمان و شحصیت تاریخی را به نمایش بگذارد. مؤلف دیگر، ایرج مهرکی در مق

ر د شاهنامهتاریخی با روایات کتب  ۀقایسمبه « شاهنامهقیام بهرام چوبین در »عنوان تحت

مورد  ام رامورد قیام بهرام چوبین پرداخته و ضمن مقایسه، نگاه خاص فردوسی به این قی

ر دبهرام  استانحاضر نیز واکاوی پدیده قدرت را در د مقالۀ بررسی و تحلیل قرار داده است.

لمه و در مکاهای تقابلی این پدیده را با این تفاوت که جلوه ؛نظر داشته استدر  شاهنامه

است. نیز  گذاشته بحث گفتمان میان بهرام با شخصیت دیگر داستان یعنی خسروپرویز به

های غیرکالمی چون زبان بدن جهت تکمیل بحث، نگاهی به بازتاب این پدیده در کنش

 .داشته است

. فوکو دارد تحلیل گفتمان انتقادی ریشه در آرای میشل فوکو: نظری پژوهش مباني    

شناس زبان .(67: 1385زاده،)آقاگل آوردمی شمارالیت محوری انسان بهتمان را نوعی فعگف

 برقراری داند که براییک کنش اجتماعی می ۀدیگر فرکالف نیز زبان را یک کردار و به منزل

شود. تحلیل گفتمان با کارکرد زبان در می گرفته کارها و باورها بهارتباط میان اندیشه

از این  های میان گویندگان سروکار دارد.ای اجتماعی به ویژه با تعامل یا مکالمههزمینه

 پارچه و متشکل از اجزاء و عناصر درونی و بیرونی، شامل زبان وای یکدیدگاه متن مجموعه

قعیت فت مواما هنگامی که متن از سطح با ؛اجتماعی و به طور کلی یک گفتمان است ۀزمین

، شود عالوه بر زبان با مفاهیمی چون سیاستمعه گسترش داده میفرد به سطح کالن جا

 در یابد. دیوید کریستالخورد و قابلیت تحلیل انتقادی میایدئولوژی و قدرت پیوند می

بان است که هدف از زی در تجزیه و تحلیل کردروی»نویسد: تحلیل گفتمان انتقادی می

همان: ) «شناسی استی ایدئولوژیکی در زبانآن، آشکارسازی روابط پنهان قدرت و فرآیندها

 .در تحلیل گفتمان انتقادی هستند اصلی مؤلّفۀگونه ایدئولوژی و قدرت دو بدین .(11
های ها که نگرشبینیها، باورها و جهاننظامی از هنجارها، ارزش»ایدئولوژی را  نورث   

م یک کل را در حک اجتماعی یا جامعه سیاسی و اعمال یک گروه، یک طبقۀ-یاجتماع
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تفکر، تکلم و استدالل فرد یا گروه تحت هدایت  .(2: 1399)فتوحی،  خواندمی« کندهدایت می

دی خود یعنی زبان بازتاب گیرد و ایدئولوژی در صورت مااین باورهای بنیادین قرار می

ه نظر فوکو به ایدئولوژی دارد. ب بسیار یمفهوم قدرت نیز شباهت .(96: 1379)فرکالف،  یابدمی

پیچیده است که ای از روابط درهمبلکه شبکه ؛قدرت تنها محدود به قدرت سیاسی نیست»

های مختلف تعامالت اجتماعی و زبانی بخشد و ریشه در الیهبه ساختار جامعه مشروعیت می

اعمال قدرت از  .(49: 1388)نوابخش و کریمی، « گیرده در یک ظرف گفتمانی شکل میدارد ک

های مؤثر در روند مؤّلفهگیرد. بررسی عناصر و کارکردهای ایدئولوژیک زبان صورت میطریق 

کند تا دیدگاه گویندگان را واکاوی کند و به مناسبات نهفته به مفسر کمک می گفتمان،

 های اجتماعی رهنمون شود.در الیه های اساسیقدرت، منافع و ارزش

 471ه کها، نام دودمانی ایرانی است پراطوری پارتاشکانیان یا ام: اشکانيان و ساسانيان   

د بر قسمت اعظم آسیا حکومت کردند. این شاهنشاهی در قرن سوم پیش از میال سال

سیس توسط ارشک رهبر قبایل ایرانی پرنی پس از فتح پارت در شمال شرقی ایران تأ

 ی یافت.گسترش زیاد شان یعنی سلوکیان و مادهاگردید. قلمرو اشکانیان با غلبه بر رقیبان

بر  ادعای آنان دهندۀخواندند که نشانشاهان اشکانی خود را شاهنشاه )شاه شاهان( می

کزی اما حکومت آنان مانند هخامنشیان توسط یک دولت مر ؛جانشینی هخامنشیان است

بود  شده شد. شاهنشاهی اشکانی از تعداد زیادی پادشاهی کوچک و بزرگ تشکیلاداره نمی

های م نیز جنگاانجشد. سردست میبهروایی بر آنان به صورت موروثی دسترمانکه ف

 ابکانساز ضعف و زوال اشکانیان را فراهم ساخت و منجر به شورش اردشیر بداخلی، زمینه

 ۀسلسل ووان شاه پنجم اشکانی حمله کرد . اردشیر بر اردروای اصطخر در پارس گردیدفرمان

م که نا را بنیان نهاد. وی را از آن جهت حکومت ساسانیت و اشکانیان را سرنگون ساخ

یز نر بابک ند. نام پدامیر بود، اردشیر بابکان خطاب کرد گرددارابپدرش بابک بود و بر قلعه 

رسید. ساسان بود که از مغان زرتشتی بوده و نسبتش به کورش شاه بزرگ هخامنشی می

ر چون هخامنشیان حکومتی متحد را دساسانیان حدود چهارصد سال حکومت کردند و 

 آمده وجودهبر ایران جامعه و تمدنی پیچیده ساسانی، د ۀوجود آوردند. در اواخر دورایران به

های طوالنی و اما جنگ ؛بود کرده پیدا دهی و اوضاع اداری مشخصیبود و کشور سازمان

د و ن متعدمشروعیت شاهافرسایشی با روم، قیام بهرام چوبین و شهروَراز و حکومت فاقد 

 نیان دری ساسانامی که بعد از خسروپرویز به پادشاهی رسیدند سبب شد تا پادشاهگم اکثراً

 .(61-59: 1383)دریایی،  پا درآید مقابل اعراب کامال از
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 گشسب، از دودمانبهرام چوبین از مردم ری، پسر بهرام: بهرام چوبينه و خسروپرویز    

زبانی مر سمتشیروان ز هفت خاندان ممتاز ساسانی بود که در زمان انو، یکی ابزرگ مهران

ه ام را کی، بهرخاندان ساسان ۀسامان و آشفتهآذربایجان و ارمنستان را داشتند. اوضاع ناب

های بسیار مورد اهانت شاه قرار گرفته بود به شورش علیه فشانیرغم خدمات و جانبه

دهی کل مانم پس از منهزم ساختن ترکان به فربهرا .تر ساختهرمزد و خسرو مصمم

او را  تدرستنای ؛ اما شکست خورد. هرمزد به شیوهنیروهای ایران در برابر رومیان نصب شد

ت. ش رایت خالف برافراشنی لشکریانبهرام با پشتیبا درنتیجهکرد و  دهی خلعاز فرمان

ادعا  بر این ا تکیهقتل هرمز، بهرام بند. پس از مدعی بودند که از نسل اشکانیان دودمان بهرام

ه سرو رو بخبرداری از خسرو نگردید. از آن جایی که سپاه بهرام نیرومند بود حاضر به فرمان

 ام خویشبه ن وبر سر نهاد هزیمت نهاد. بهرام فاتحانه به پایتخت درآمد و به دست خود تاج 

با رومیان موفق به شکست  د شدنخسرو با متح .(579-578: 1368سن، )کریستن سکه زد

وطئه و ام با تر فرجاما د ؛بهرام شد. بهرام به دربار خاقان پناه برد و در حمایت او قرار گرفت

 تحریک خسرو به قتل رسید.
ان میخسروانوشیروان است که توانست در  ۀخسروپرویز فرزند هرمزد چهارم و نو   

رام متی به قدرت برسد. قیام بهحکو دهان نظامی و بزرگانهای درباریان و فرمانمکشکش

ازگی تای که در تاریخ ساسانیان حادثه ؛دوران پادشاهی او و پدرش بود ۀترین حادثبزرگ

 نگ باجداشت. خسرو پس از غلبه بر بهرام و فرونشاندن شورش او تا مدتی طوالنی به 

از هراکلیوس  کننده در نهایتآسا و خیرهقهای براما پس از پیروزی ؛بیزانس پرداخت

 شردارانـردن سـتقصیرات را به گ ۀصلح او را نپذیرفت و هم نهادپیششکست خورد. 

رو، سر خسپانداخت و به توبیخ و مجازات آنان پرداخت. پس اشراف و سرداران ناراضی با 

ز اشدند و خسرو را  دستناخرسند بود، هم جانشینیشیرویه که از انتخاب نشدن خود به 

یرویه سرش شردند و سپس با نسبت دادن اتهاماتی، او را به قتل رساندند و پسلطنت خلع ک

 به سلطنت انتخاب شد. )قباد( رسماً 

 های کالميکنش -1

 حليل داستان در بافت موقعيتت -1-1

از کل روایت پادشاهی  ی بزرگبخش شاهنامهداستان تقابل خسرو و بهرام چوبین در    

بیت  224و بهرام  وگوی طوالنی خسرو. گفتداده استص به خود اختصا هرمزد و خسرو را

پادشاه با پهلوان  یک رجزخوانی طوالنی میان .(895 -886 /4: 1394)فردوسی،  شودرا شامل می

گیرند و ماجرا با مرگ یکی در برابر هم قرار می ش که به مانند دو خصم خونیو ساالر سپاه
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نظیر است. روایت عصیان و بی شاهنامهع خود در پذیرد. داستان از این جهت در نوپایان می

شده شود که در تاریخ به آن اشاره همان وقایعی را شامل می شاهنامهشورش بهرام در 

کند. طبری، در تأثیرگذاری آن ایفا می بسیار یتردید صحت تاریخی داستان نقش. بیاست

 کرده استشدّت و حّدت، نقل ای مختصر اما با همان ستیز زبانی خسرو و بهرام را به گونه
 .(731-730 /2 )طبری،

 گيری و مدیریت مکالمهنظام نوبت -2-1

 وگو استگیری در گفتتصحبت و نوب ۀدادهای گفتمان، اجازهای مهم در رویاز بحث   

وابط قدرت رتمان، به شده در گفگیری به کار گرفتهماهیت چگونگی نوبت .(100: 1378یول، )

 .(204: 1379)فرکالف،  اهمیت است دارایاست و از این جهت وابسته  نندگانکمیان مشارکت

رتباط شود. این نوع اخسرو و بهرام در ده نوبت پیاپی میان آن دو رد و بدل می ۀمکالم

ها پایگی شخصیتگر احساس همیا چند نفر بیان ای و بدون مکث بین دوکالمی زنجیره

ی و نیز در برجسته ساختن ارتباط مواز شاهنامهی ماهیت حماس .(18: 1378یول، ) است

ام در ، بهرهرچند در نظام سیاسی و اجتماعی ؛رودررو میان شاه و پهلوان تأثیرگذار است

ی بیان ز آزادگاه فرودست نسبت به خسرو قرار دارد. بهرام تا پایان به مانند خسرو اجای

ی نیز فردوس ان تند او کهو زب سخنوریگیرد. قدرت باال را می برخوردار است. او حتی دستِ

 کند:ادشاهی هرمزد به آن اشاره میش در پدر آغاز معرفی
ـــــد و بیســـــخن ـــــزرگنیآور و جل  ب

 

   ســــترگ وچرده و تنــــدگوی ســــیه 

        

ر ب شود تا از خسرو عقب نماند و در هر نوبت مکالمه شرکت کند. خسرو کامالً سبب می

 ۀست، اجازکه اراده کند قادر به قطع آن ا بر این که هر زمانوگو تسلط دارد و با وقوف گفت

آمیز ای مسالمتگیرد. او برای جلوگیری از جنگ و حل مسأله به شیوهصحبت را از او نمی

کند و زمانی هم که خودش باب سخن را باز می .گیردگو با بهرام میوتصمیم به گفت

شود که از مکالمه طرفی زد و متوجه میساآوری بهرام خسته و ملولش میلجاجت و زبان

 کند:بندد، پایان آن را اعالم مینمی
ـــد شـــاه هنگـــام آرش  بگـــوی  کـــه ب

 

 وجویسرآید مگـر بـر مـن ایـن جسـت 
 (33 /8همان: )                             

 12نها تچنان که سه نوبت پایانی مکالمه را  ؛شودگفتارها بسیار کوتاه میپس از آن پاره   

 ماند؛ از اوبهرام نمی در نوبت آخر گفتار، خسرو منتظر پاسخ انجامدهد و سربیت تشکیل می

 کند.گونه ختم گفتمان را اعالم میرود و بدینگرداند و به سمت لشکریان خود میروی می
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 یاریاصل هم -3-1

مشارکت رود در ردهای چهارگانه را که انتظار میبُکسی است که راه اولین گرایس   

 گفتن در حد الزم(، کیفیت )صحتبرد کمیت )سخند: راهکرای رعایت شود، مطرح مکالمه

ختصر، سخن مبا موضوع( و روش ) بوطمستندات کافی(، رابطه )بیان مسائل مر ۀکالم و ارائ

وگو تدر هر بخش از گف کنندگاننظم(. رعایت این اصول، به مشارکتواضح، روشن و م

 یاگونه تعیین کنند که جهت و هدف مورد قبول مکالمه م خود را آنکند تا سهکمک می

اما با دیدن  ؛داندخسرو جنگ را به صالح نمی .(32: 1392زاده، )آقاگل کندوگو ایجاب میگفت

مند و زیرکانه در گونه سر سازگاری و اطاعت ندارد. پس هدفیابد که او به هیچبهرام درمی

کند و یادآور زد میگاه خودش و بهرام را به وی گوشاژه جایهمان ابتدای سخن در چند و

ه بشود به عنوان کسی که در رأس هرم قدرت قراردارد، قادر به تفویض بخشی از آن می

 .    (16 /8همان: )سپهدار ایرانت خوانم به داد  زیردستانش است:

ت ن پس استدالالآاز  .کندتشکیک ایجاد میاصل و نسب خسرو  در پرده،بهرام در پاسخ، بی

شاره به زند. خسرو با اهر کدام در اثبات اصالت نژاد خود، ستیز کالمی شدیدی را رقم می

 نژاد:
 چـــو کســـری نیـــا و چـــو هرمـــز پـــدر

 

ــــزاوارتر    ــــن س ــــی از م ــــه را دان                  ک
(18 /8همان:)                              

 حق موروثی سلطنت: 
 در بخـــت یافـــتگمـــان از پـــپســـر بی

 

ــت             ــت یاف ــم تخ ــت و ه ــر یاف ــاله و کم ک
(25 /8همان: )                                

آید و بهرام را به دادن مدرکی برای حقانیت مشروع خود برمیدستو ... بارها در پی به   

 ن:تر نسبت به ساسانیاطوالنی ۀینخواند. بهرام نیز به پیشتأیید شایستگی خود می
ـــن از دخـــت بابـــک بـــزاد اردشـــیر  چُ

ـــه چـــون اردشـــیر اردوان را بکشـــت  ن

 

 نـــه اشـــکانیان را بـــدی داروگیـــر  

 به نیرو شـد و تخـتش آمـد بـه مشـت 
 (25 /8همان: )                               

کند که هنر کند و با قاطعیت اظهار میگیر خود اشاره میآوری و و توانایی چشمو هنر جنگ

 تر است:از دودمان ضروری ،اد و مهارت( برای پادشاهی)استعد
ــــــم ــــــه نامورآرش ــــــن از تخم  م

 هنـر در جهـانچنان دان کـه کـس بی

 

ـــش سرکشـــم...  ـــگ آورم آت  چـــو جن

ـــان  ـــد نشســـت مه ـــره نجوی ـــه خی  ب
 (29 /8همان: )                               
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اه . دو نظرگپذیردنمیرا  بنابراین صحت کالم او .اما استداللت بهرام ضد و نقیض است   

 لطنتیمتفاوت بهرام یعنی ابهام در صحت نژاد پادشاهی خسرو و دیگر این که تبار س

رو، ، نشان آن است که او با سفسطه و تخطئه خس(110: 1396)دیویس، موضوعیتی ندارد 

 ممکن، قدرت خسرو را نامشروع و ناروا جلوه دهد. ۀسعی دارد تا به هر شیو

 دبرعایت ا -4-1

ل، در تعام را با عنوان رعایت ادب ی دیگرگرایس، اصل ۀبرای تکمیل اصول چهارگان لیچ   

س حدیگران، بودن، باحیا و متواضع بودن نسبت به  مطرح ساخت. اصولی چون باگذشت

خسرو و  ۀدر مکالم مؤلّفهترین ادب برجسته .(29: 1392زاده، )آقاگل دردی داشتن و ... هم

عه ت جامیز میان آن دو، در حقیقت ستیز میان دو طبقه فرادست و فرودسبهرام است. ست

بان نظران گفتمان انتقادی، استفاده از زادبیات رسمی است. صاحب ۀاست. خسرو نمایند

وگوی خود را در قالب ادبیات دانند و معتقدند صاحبان قدرت گفترسمی را ابزار قدرت می

وگو در قالب قوانین ادامه گفت ا ناچار از پذیرش وبرند و طرف مقابل ررسمی به پیش می

ه بدانند که حاضر بهره از ادبیات رسمی را فردی میبنابراین فرد بی .سازندنانوشته خود می

ترین پذیرش گفتمان قدرت نیست. استفاده از ادب محاوره و غیررسمی یکی از برجسته

جا همه ه است. خسرو به آیین پادشاهانفتمان قدرت در جامعگها و نمادهای تقابل با نشانه

اما از  ؛کندمی تهدید ،پردازدحت میبه پند و نصی ،شودمتغیر می ،آوردجا میرسم ادب را به

ه ببهرام را  و داردبزرگ می سپاهیان و بهرام رابارها  او شود.چهارچوب ادب خارج نمی

 گر، بهرامدهد. از سوی دیش نوید میری ایران و حتی شراکت در سلطنتساالتثبیت سپه

تی برد؛ ادبیاد میگو از ادبیات عامیانه سووبنابراین در گفت .است عامّۀ مردم ۀطبق ۀنمایند

های نیردباری او است که در بددهش بازتاب خشم و نابپروا است. کنش زبانیصریح و بی که

ستاخی، تحقیر دارد. گ خاصی در ناسزاگویی، اهانت و یدیابد. او استعدامی اش نمودپردهبی

وگو است. مکالمه با خسرو را با گفت او در میدان ۀگویی بهرام مؤثرترین حربجسارت و رک

نان با چو از همان ابتدا رویارویی  «بدنشان ۀزادکه این روسپی»کند: گویی آغاز میاین تک

هایش را نه تنها توانایی بازد. اقتدار وتازد که خسرو رنگ میگویی در میدان سخن میدرشت

 گذارد.در میدان کارزار که در بیانش نیز به نمایش می

 نمایي و طردبرجسته -5-1

هر گفتمانی الزامًا نیاز به  ای برای حفظ و استمرار قدرت است.سازی و طرد شیوهبرجسته   

آن هویت و قدرت یابد. به کمک همین سازوکار  ۀگفتمان رقیب دیگری دارد تا به واسط
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زمان سلطه گفتمانی کند و همکه یک طرف قدرت، گفتمان خود را هژمونیک می است

د و آن را از نظرها دهقدرت را طبیعی و بدیهی جلوه می ۀشکند و چهرمیرقیب را درهم

ت نقاط قوّ ،وگو بدین شیوهدر گفت کنندگانمشارکت .(112: 1392)سلطانی،  کندپنهان می

 سازند.خود و ضعف حریف را برجسته می

ه بر ن با تکیاثبات شایستگی خود برای احراز قدرت مطلقه و ناسزاوری رقیب برای کسب آ   

ای که مؤلّفهدهد. شکل می را موگوی خسرو و بهرااصلی گفت ۀنژاد و هنر، هست مؤلّفۀدو 

راندن رقیب استفاده طرد و به حاشیه از مکانیسم تربیشسازد. بهرام می ای تقابلیرویه

کشد. های گوناگون صحت نژاد و اصل و نسب خسرو را به چالش میکند و به شیوهمی

ن( گفتن خسرو را پادشاه سرزمینی خُرد )سرزمین االنیابالفاصله در اولین نوبت سخن

جای شاهی ایران ۀر اندیشداز آن است که  ترتر و کوچکشاه ناتوانخواند نه ایران. االنمی

 :بگیرد
ـــاالن ـــون ش ـــاه چ ـــد  ش  هریاری کن

 

ــــد  ــــاری کن ــــدبخت ی ــــرد ب  وُرا م
 (17 /8همان: )                                 

دهد کند، پاسخی تحقیرآمیزتر به او میزد میو چون خسرو اصالت گوهر خود را به او گوش

 خواند:ترین بندگان میو او را کم
ـــواالن ـــودی کن ـــریشـــاه ب  ن کهت

 

ـــم  ـــدگان ک ـــده بن ـــم از بن ـــریه  ت
 (18 /8همان: )                              

 کند:و تا پایان مکالمه در خوارداشت خسرو کوتاهی نمی
 بــــدو گفــــت بهــــرام کــــز راه داد

 زاده بــودنکــه ساســان شــبان و شــبا

 

ـــدنژاد  ـــانی ای ب ـــم ساس ـــو از تخ  ت

ـــدو داده ـــک شـــبانی ب ـــه باب ـــود ن  ب
 (25 /8همان: )                             

 )رجوع شود به کشدا به رخ خسرو میو نیز هنرش رتر خود تر و اصیلنژاد کهن سپس   

 .یاری(ذیل عنوان اصل هم

سازی گیری ازمفاهیم متضاد و متقابل، نوعی فرایند برجستهمقابل، خسرو با بهره در نقطۀ   

ام ختم های غلط به بهرهای درست به خسرو و گزارهزند که طی آن گزارهمی و طرد را رقم

کند. نظمی جهانی که در رأس آن خدا گونه قدرت را به نفع خود بازتولید میبدینشود و می

بخشد. باور به پیوند شاه با خدا از و شاه قرار دارند، در عمل و شرع سلطنت را به خسرو می

طریق فرّه و قرار گرفتن در طول قدرت حقیقی گیتی، سلطنت مطلق پادشاهی دنیوی را 

بخشد. نیایش خسرو در برابر منبع قدرت، نمادی از سلطنت الهی او است و یت میمشروع
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. براساس همین باور شده استیید أدر مقابل سلطنت بهرام توسط دیوان و جادوگران ت

کند: در یک سو مفاهیم وگو مطرح میخسرو دو شبکه از مفاهیم تقابلی را در طول گفت

این مفاهیم  ۀخرد هستند. عصار ۀبرگرفته از سرچشم معنایی که بار اهورایی دارند وهم

 شود:می درسه بیت توسط خسرو بیان
ــــان ــــدجه  دار شــــاهی ز داد آفری

 بـــدان کـــس دهـــد کـــو ســـزاوارتر

 ...کنــــون ایــــزدم داد شاهنشــــهی

 

ــــد  ــــژاد آفری ــــا ن ــــر ب ــــر از هن  دگ

 آزارتــــــر...خردارتــــــر، هــــــم بی

 بزرگــــی وتخــــت و کــــاله مهــــی
 (24 /8همان: )                                 

یجه هایی که معانی اهریمنی دارند؛ از القائات دیوان است و نتو از طرف دیگر گزاره

 خردی:بی

ـــو بگسســـت روشـــن  خردز مغـــز ت

 هــر آن دیــو کزیــد زمــانش فــراز

 

ـــام  ـــک ن ـــروخن ـــرد پ ـــاو خ  ردور ک

ــــار گــــردد دراز  ــــه گفت ــــش ب  زوان
 (19 /8همان: )                             

خردی از بی این کار بخش کهیزد قدرتا ۀآوری در برابر ارادمجادله و زبان ۀبهرام به واسط   

 .ایزدیخوِد دیو است و محکوم به شکست در برابر قدرت  او نشأت گرفته،
 شده توسط خسرو در طول گفتمانکارگرفتههای تقابلي بهواژه

 مفاهيم اهریمني مفاهيم ایزدی

 ی، چراغ خرد، خرد به عنوانبصیرت و بینای)خرد 

شناسی، یزدان هر،بخش جان و دل( گوروشنایی

آزاری، آیین بودن و راستی، داد و بیشناسی، بهحق

 ن.فرّه و بخت و هنر و بزرگی، بهشت، شاه، شارستا

خشم، کین، رشک، ) دیوصفتینادانی و دیوی و 

آز، بدعت، جادو و مکر و تنبل(، بدگوهری و 

 ،کژی راهی، ناسپاسی،ی و بیکاربنی، گنهبی

 ، خُردی، دوزخ، بنده، خارستان.بیدادگری

 جوارهای همزوج -6-1

 بوطشوند، بسیار مرگفتاری که توسط دو مشارک کالم بیان میدر تحلیل مکالمه، دو پاره   

پرسی و گونه که در صورت زبانی پرسش و پاسخ، اتهام و دفاع، احوالبود همانبا هم خواهند

های شود. زوجها دیده میاب، خداحافظی و پرسش، عذرخواهی و پذیرش و مانند آنجو

گفتارهای مکمل را اما پاره ؛ددهان میضای مکالمه را نشجوار روابط قدرت حاکم بر فهم

ها برخالف عرف معمول و بلکه گاه پاسخ ؛دسازهای هماهنگ و طبیعی نمیزوج همیشه

 دهد.غیرمرجح را شکل می انتظار گوینده است و ساختاری
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دهد که های غیرمرجح تشکیل میها در نوبت اول مکالمه خسرو و بهرام را زوجقرینه    

پرسی از رویی و حالگونه تناسب و هماهنگی با هم ندارند. خسرو سخن را با خوشهیچ

هرام او بکند و به گفته خودش رزم را سور پنداشته، ضمن ستایش و تمجید از بهرام آغاز می

گویی دهد. بهرام بالفاصله درصدد پاسخساالری لشکر ایران نوید میرا به منصب سپه

شده توسط خسرو را با مضمونی کارگیری ساخت غیرمرجح، هر مضمون بیانآید و با بهبرمی

پرسی را با گوید تا در خسرو ایجاد رعب و ترس کند. احوالمتقابل و مخالف پاسخ می

فرین نا را با داشت و احترام را با تحقیر و توهین، نوید را با تهدید و دعبزرگتمسخر و تکبر، 

 دهد.جواب می
 جوار در نوبت اول مکالمههم یهازوج

 جوار/بهرامقسمت دوم زوج هم جوار/خسروقسمت اول زوج هم

جست هنگامه بپرسید بهرام یل را ز دور/ همی

 رزم، سور

یهیم مان تخت و دای/هچو پیرایهتو درگاه را هم

 ای...را مایه

 وراکار ترا/به خوبی بسیچیده ام روزگار توسگالیده

 مداراد دارنده باز از تو دست!

 سپهدار ایرانت خوانم به داد

سوار/ که من خرمم، شاد و چنین داد پاسخ مر ابلق

 روزگاربه

ا مرد بدبخت یاری کند/ وُرشاه چون شهریاری االن

 کند

 امام/ به نوّی کمندیت مالیدهالیدهتو را روزگاری سگ

 تو را روزگار بزرگی مباد!

 بیاویزمت زآن سزاوار دار

دهد. خسرو نیز گیرد که تا انتها به آن ادامه میرا پیش می ی خصمانههایگونه گزارهبدین   

ه ببهرام  ۀگوید. اتهامات و ایرادات پیوستسان با او سخن میاز آن پس به قرینه بهرام و هم

م مشروعیت سلطنت خسرو و دفاعیات خسرو در اثبات حقانیت خود، مضمون اصلی تما

قرینه  جوار را مرجح وهای همدهد و ساختهای بعد تشکیل میرا در نوبت وگوگفت

 سازد.می

 های افراطي و دگرسانبندیعبارت -7-1

 معنا در کنار هم بیایندمبندی افراطی یعنی آن که تعداد زیادی از کلمات تقریبا هعبارت   

شده، جای خود را های موجودِ مسلط و طبیعیبندیو دگرسان بدین معنی است که عبارت

بهرام در تمام طول مکالمه از این  .(174: 1379)فرکالف، بندی مقابل و مخالف بدهده عبارتب

 خواند:وگو خود را پادشاه ایران میگیرد. از سویی در هر نوبت گفتمی شگرد بهره
 (18 /8همـان: )به شـاهی مـرا خواندنـد آفـرین 

 (22 /8همـان: )دگر کانـدر ایـران مـنم شـهریار 

 (26 /8همان: )تماسکنون تخت و دیهیم را روز 
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 همــــی بــــوی تــــاج آیــــد از مغفــــرم

 

 همـــی تخـــت عـــاج آیـــد از خنجـــرم
 (29 /8همان: )                               

ن کشد. پادشاهی ساسانیامراتب پادشاهی خط بطالن میلسلهو از طرف دیگر بر موضوع س

ارد. به آن علت که سنتی و مورد تأیید عادات دیرینه است، مشروعیت و حق حکومت د

رّه فای که دارای مشروعیتی که مبنی بر فرّه ایزدی است و طبق قوانین خاص تنها طبقه

تفکّر  شد. بهرام سعی در زدودن اینبا ود داشتهختواند قدرت را در سیطره ایزدی است، می

شده باورهای پذیرفته ازجملهبودن جامعه حاکم بر جامعه دارد. سلطنت موروثی و طبقاتی

توزیع  آید که بهرام را به فکر واداشت تا در برابر نابرابریبه شمار می« منش اجتماعی»

: 1389)طغیانی،  ، در جامعۀ روزگار خویش تأمل کندقدرت و حاکمیت ناحقِ هیأتی خاص

داند؛ مردمی م میبلکه از طرف مرد ؛داندبهرام پادشاهی خسرو را از طرف خداوند نمی .(16

 کنند.که او معتقد است خسرو را نابود می

 های خطابها، القاب، صفات و صورتشاخص -8-1

ن، دیگر و نیز طرز خطاب قراردادن دیگراکارگیری صفات و القاب برای یکگزینش و به   

رک آنان از نمودار احساس و د در کالم و کنندگانۀ هویت اجتماعی مشارکتکنندمشخص

د برند، منزلت اجتماعی خومی کارهـگاه خود و مخاطب است. عناوینی که برای هم بجای

 دهد.آنان را نشان می

 بصفات و القا -1-8-1

سبت به نه ـرفین مکالمـفر طـکاربرد صفات و القاب مثبت و منفی، نشان محبت یا تن   

هایشان، طرف گدیگر، در مونولودیگر است. خسرو و بهرام حتی قبل از رویارویی با یکیک

خسرو از  لکنند. در بخش آغازین مکالممی آمیز و تحقیرکننده یادمقابل را با صفاتی توهین

چون  بیند، بهرام را با هفت شاخصآن جهت که صالح خود را در صلح و دوستی می

ها و صفات زشتی که بهرام دهد. دشنامپرخاشخرمهتر، ستون سپاه و ...مورد خطاب قرار می

دارد. سپس او نیز صفات منفی را در برد، خسرو را از ادامه تکریم بهرام بازمیکار میبه

پرده و رکیک نیست. گاه به مانند بهرام بیکند اما لفظ او هیچخوارداشت بهرام استفاده می

زاده، دهد. صفاتی چون روسپیهای خود قرار میرام به ویژه نژاد خسرو را آماج بددهنیبه

اعتبارکردن خسرو و تخفیف منزلت او زاده همه در جهت بیشاه و شبانزاده، االنناپاک

 را برای ی محترمانهشاخص اجتماعی و بیان گاه فرودست بهرام مانعی است تااست. جای

 کار گیرد.خسرو به
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 صفات منفی برای بهرام صفات منفی برای خسرو
 2شاه )زاده(/ االنزاده بدنشان/ سند )ناپاکروسپی

زاده/ ناسزاوارشاه/بدنشان/ بار(/ بدنژاد/ شبان

 هُش )دیوانه(/ بدکنشبی

چشم/دیوچهره بینی خوابندهدراز/خوهلدودگون

شود / دیو یا به تمثیل خر خوانده می رنگ/خاک

 ناسپاس /بدکنش/ بدتن/دژآگاه مرد/ فریفته دیو/

به کنایه خرچنگ و عقاب در مقابل عقاب و 

 بن/بدگوهر/چوبینه/ به کنایه ضحاکخورشید/ بی
همه در ) رای بهرامبها وصفات مثبت شاخص برای خسرو ها و صفات مثبتشاخص

 نوبت اول(
بار خسرو را مرد گُرد خطاب بهرام تنها یک

 کند !می

ــــرام ــــت به ــــدو گف ــــرد ب ــــرد گ ــــای م  ک

ــــرد! ــــو شــــاهی بب ــــز ت ــــود ک  ســــزا آن ب
 (25 /8ن: )هما                                         

 پرخاشخر مهتر/سرافرازمرد/ پیرایه درگاه/ مایه

تخت و دیهیم/ ستون سپاه/ شمع درخشنده/ گرد 

 جویجهان

 

 های خطابضمایر شخصي و صورت -2-8-1

کنند و یفا میانقش بزرگی را در روابط اجتماعی های خطاب ضمایر شخصی و صورت   

 کاربرد ستند.هقوانین اجتماعی حاکم بر روابط افراد  ۀشاید بیش از دیگر کلمات بازگوکنند

عی گوینده و مخاطب و موقعیت اجتما ۀتواند بازگوکنندضمیر یا صورت خطاب خاص می

هتری م کهتری ـ ۀاز رابط ابعیکارگیری آنان تهب لها باشد. شیونوع رابطه و مناسبات آن

تنها از  خسرو تقریباً ودر محاوره بهرام  .(72-71 :1372)کشاورز،  میان مشارکین در کالم است

 شود.دو ضمیر من و تو استفاده می

 ـ ضمیر من

 داشته تر خود رادادن قدرت یا موقعیت بررود که گوینده قصد نشانمیکاردر شرایطی به   

گونه در سازد. بدینفخرفروشی میدان جنگ را پرهیجان و جذاب می باشد. این ضمیر

یر و ، تحقبهرام و خسرو ضمیر من برای خودستایی، تکیه بر نژاد و گوهر، تهدید ۀمکالم

 شود:در دل رقیب به کار گرفته می افکندنترس
ــو ــنم چ ــکارا ک ــویش آش ــنی خ ــن گ  م

ــت من ــر دس ــه ب ــد ک ــالک...نبای ــر ه  ب

 

ــــدا  ــــر م ــــان پ ــــنم...دل جنگی  را ک

ـــی ـــاکشـــوند ایـــن دلیـــران ب  بیم و ب
 (32 /8همان: )                                 

 بهرام: بـدو گفـت بهـرام جنگـی مـنم

 

ـــرکنم  ـــن ب ـــان را ز ب ـــیخ کی ـــه ب  ک
ــــان: )                              (27 /8هم
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ــــم ــــامور آرش ــــه ن ــــن از تخم  م

ـــان ـــره جه ـــنمنبی ـــرگین م  جوی گ

 

ـــم ـــش سرکش ـــگ آورم آت ـــو جن  چ

ـــش ـــان آت ـــنم هم ـــرزین م ـــز ب  تی
 (28 /8همان: )                                  

 ـ ضمیر تو

 23مورد توسط خسرو و  59) دداروگوی خسرو و بهرام ضمیر تو بسامد باالیی در گفت   

ال، حضور فع طرفی نشان از استعمال این ضمیر از کثرت .(رودکار میمورد توسط بهرام به

ی ید کالمشد ۀگر اوج تقابل و معارضآنان در مکالمه و از سوی دیگر بیان ۀندازاسان و همهم

ه وگو است. خسرو که قصد ترغیب و تشویق بهرام ببین آن دو جهت اثبات تسلط بر گفت

 ۀاصلفصلح دارد، در ابتدای سخن، تنها در پی ایجاد فضایی صمیمی و دوستانه است. 

دهد که قدر و ای مورد خطاب قرار میبهرام را به گونهگیرد و اجتماعی خود را نادیده می

 مقام او را در نزد خودش بزرگ جلوه دهد:
 ایچــــو پیرایـــــهتــــو درگــــاه را هم

ـــو مهمـــان کـــنم ـــا ســـپاه ت ـــو را ب  ... ت

 

 ای ...همــان تخــت و دیهــیم را مایــه 

ـــنم ـــان ک ـــش ج ـــو رام ـــدار ت  ز دی
 (16 /8همان: )                               

شود که از همان آغاز، با خسرو، سبب می سخنآمیز بهرام در جو و اهانتبان ستیزهز   

ادن ای خصمانه بدل گردد. ضمیر تو برای خطاب قراردلفظی و مکالمه ۀوگو به مشاجرگفت

گر تواند بیانفردی که نسبت به گوینده از موقعیت اجتماعی برتری برخوردار است، می

 نتهدید، نفری د. این ضمیر توسط بهرام تنها برای تحقیر، توهین،گوینده باش ۀحاالت خصمان

های اما خطاب ؛گیردشود. خسرو نیز همین شیوه را پیش میمی و اتهام به خسرو استفاده

 .ش تیزی زبان بهرام را نداشته باشدشود تا سخنۀ او باعث میگونسوزانه و نصیحتدل
 وگوگفتها در ده نوبت مضامين خطاب

 بهرام وخسر

 میت و بزرگداشتصمی -1

 ت،نکوهش، نصیح -2

 کوهش، نصیحت، الف، تحقیر، سوگندو نویدن -3

 کوهش، الف، تحقیر، سوگند و نویدن -4

 ، تحقیر، توهینالف -5

 صیحت، تحقیر، نکوهشن -6

، نویدو اتهام صیحت، نکوهش، الف، تحقیر،ن -7

 تطمیع، تهدید

 نفرین، تهدید

 تحقیر، توهین، نفرین، تهدید

 تحقیر، توهین، نکوهش، الف

 الف، تهدید

 الف

 نکوهش، تهدید، الف

- 
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 پرخاش  -8

 تحقیر پرخاش و -9

 یر، استهزاءتحق -10

 تحقیر

 تحقیر

- 

 های غيرکالميکنش -2

می ط غیرکالدرصد باالیی از احساسات حقیقی و مفاهیم ارتباطی از طریق فرآیند ارتبا   

نی در یک موقعیت خاص با کالم به از مع درصد 35گران تنها شود. در تعامل با دیمنتقل می

: 1390)رضی و حاجتی،  یرکالمی استغ ۀمانده در زمرباقی درصد 65شود و دیگران منتقل می

ناخت شو رمزگشایی از زبان بدن در انتقال مفاهیم و احساسات واقعی در  تحلیل .(67

پایی ها و بوماالت چهره، حرکت اندامشخصیت حقیقی و روحیات افراد بسیار مؤثر است. ح

رت رسی به قداز ارتباطات غیرکالمی هستند که خسرو و بهرام در حین مکالمه برای دست

 میان آن دو. است برای تبیین روابط قدرت ی مناسببنابراین ابزار .گیرندبه کار می

 حرکات و اشارات چهره و اندام -1-2

های اندام های چشم و صورت وحرکات و حالتمایش اشارهمبادله و ارسال پیام گاهی با ن   

دهد. خسرو و بهرام حین ب انتقال میرا به مخاط بسیار یگیرد. زبان بدن اطالعاتصورت می

 کنند.از زبان بدن نیز استفاده می وگوگفت

 است. خشایش اوبارتباط با خداوند و امید و انتظار به  ۀـ رو به سوی آسمان کردن: نشان   

 است رتباطبه ویژه نشان از آن است که شاه یا پهلوان همواره با منبعی فوق بشری در ا

 (.178: 1397زاده، )قاسم

رد رو قصد دااو است. گویا خس نیایش خسرو به درگاه ایزدی، نمادی از الهی بودن قدرت   

 و به رازگوتن گفخود را به رخ بهرام بکشد که در میا ۀشدقدرت آسمانی و ماورایی و تثبیت

 پردازد:و نیاز با خداوند می
ــرد ــید ک ــوی خورش ــر س ــد و س  بنالی

 

ـــرد   ـــد ک ـــر ز اومی ـــش پ ـــزدان دل  ز ی
 (19 /8)همان:                                     

ی و پرهیزکردن از چیز گرداندن نشان بیزاری، نفرتـ روی برگرداندن و خندیدن: روی   

گو ون گفتر پایااه باشد ریشخند را نیز با خود دارد. خسرو دراست و هنگامی که با خنده هم

 گرداند:ز او روی میاخواند و با خنده مند میبهرام را نافره
 بدین هـوش و ایـن رای و ایـن فرّهـی

 بگفــت و بخندیــد و برگشــت از اوی

 

 بجـــویی همـــی تخـــت شاهنشـــهی 

ـــاد روی ـــویش بنه ـــکر خ ـــوی لش  س
 (34 /8)همان:                                     
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ص پادشاه فرّه برای شخ کند که قابل انکار نیست و آن شرط دارا بودنبه واقعیتی اشاره می 

امر به  واقعدرکند که مند نیست. بهرام برای قدرتی مجادله میاست که بهرام از آن بهره

 ای درآن نیست.خسرو تعلق دارد و شبهه

رد فر مقابل طول تاریخ پایین آوردن ارتفاع بدن د ـ تعظیم کردن و بر اسب ماندن: در   

بهرام با دیدن  .(63: 1386)پیز،  بط مافوق/زیردست به کار رفته استدیگر به منظور ایجاد روا

شود. بر اسب اما از اسب پیاده نمی ؛کندخسرو زمانی طوالنی در برابر خسرو تعظیم می

ص ت که شختر فرد است و در حکم آن اسگاه و منزلت برنشانی از جای شاهنامهماندن در 

ز اسب اکه پیاده شدن بیند؛ چنانو در مقام باالتر می خود را نسبت به فرد مقابل مسلط

گاهی در اندازه جای شاه را شایستۀبل است. بهرام االنگاه برتر فرد مقانشان پذیرش جای

ای تمسخرآمیز به به گونه عواقدرگیرد. ه را پیش میبیند و حالتی میانپادشاه ایران نمی

 کند:کجی میرو دهنگاه خسجای
ــاز ــردش نم ــاره ب ــت آن ب ــم از پش  ه

 

 دراز بــــود پیشــــش زمــــانیهمی 
 (17 /8)همان:                                

رزنش ش س. خسرو بارها بهرام را برای خشمـ چشم بستن: نشان خشم و عصبانیت است   

و هنگامی که گیرد. خسرمی ه نیز بهرهخشم خود از حاالت چهرکند. بهرام برای انتقال می

 کند:افتد او را چنین توصیف میش بر بهرام میبار چشمبرای اولین
 چشـــمبینی خوابندههمـــان خوهـــل

 

 دل آگنده دارد تـو گـویی بـه خشـم 
 (14 /8)همان:                            

گونه میزان ا وادار به شنیدن کند. او بدینرسرو پایان بهرام، ابزاری است تا خخشم بی   

 دهد.قدرتش را افزایش می درنتیجهرسی به گفتمان و دست

 پایيبوم -2 -2

؛ کندپایی اصطالحی است که بر ادعای قانونی بر محدوده یا وسایلی خاص داللت میبوم   

ه، کیت بر خانمال . مثل ادعایسازدکه آن محدوده و وسایل را انحصاری و مجزا میچنان

پایی بوم .(80: 1390)رضی و حاجتی،  مصنوعات، لباس، خوراک و زیورآالتوسایل زندگی، 

 ادشاهی برپفرادستان است. ادعای  ۀمناسب روحی تربیشارتباط زیادی با قدرت دارد و 

 ر کدامام هپایی است که خسرو و بهرایرانیان و احساس تملک بدانان، خود برترین نوع بوم

 کنند:به آن استناد می
ـــده آنِ من  انــدخســرو: ســپاهت همــه بنــدگان من ـــه دل مـــرده و زن انـــد...                                         ب
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ــنم ــکارا ک ــویش آش ــنی خ ــن گ ــو م  ... چ

 

ــــــنم ــــــدارا ک ــــــان پرم  دل جنگی
 (32 /8)همان:                                  

ــ ــد آف ــرا خواندن ــاهی م ــه ش ــرام: ب  رینبه

ـــمنند ـــوبر دش ـــر ت ـــان ب ـــه ایرانی  ... ک

ــــت ــــر تن ــــد ب ــــت و رگبدرن  بر پوس

 

 نمـــانم کـــه پـــی برنهـــی بـــر زمـــین... 

 بکوشــــند و بیخــــت ز بــــن برکننــــد

ــگ ــه س ــتخوانت ب ــت اس ــپارند گوش  س
 (18 /8)همان:                                    

مند از او قدرتگمان ثروت عظیم و عجایب درگاه خسروپرویز در ساختن تصویری بی   

 گیرد. پوشش، آراستگی ومی . خسرو به خوبی از این گزینه بهرهبوده استبسیار مؤثر 

یجاد اش به هنگام لشکرکشی به سوی بهرام برای مالت خسرو، اسب و کوکبه سپاهیانتج

 پایی است.از بوم دیگر ایرعب و وحشت و نشان دادن قدرت مسلط نمونه
ـــر خنـــگ عـــنشســـته جهـــان  اجدار ب

ــــای ــــی قب ــــت چین ــــای زربف  ز دیب

ــر دســت شــاه  چــو بنــدوی و گســتهم ب

ـــیم و زر ـــن و س ـــه در آه ـــه غرق  هم

 

ــــاج  ــــر ســــرش ت ــــاقوت ب  ز زر و ز ی

ـــدرش رهنمـــایچـــو گـــردوی پیش  ان

ــــــرزین زرین  ــــــالهچــــــو خرّادب  ک

ــــه زرین  ــــدا ن ــــاقوت پی ــــرز ی  کم
 (13-12 /8)همان:                               

ایستگی، خواند و در نهان به شیدن شکوه و فّر خسرو، او را فریدون میکه بهرام با دچنان   

 کند:نژاد و اصالت پادشاهی خسرو اذعان می
ـــاج ـــرد ع ـــر گ ـــدش خـــط ب ـــد آم  پدی

 

ــاج   ــرز و ت ــا گ ــت ب ــل گش ــدون ی  فری
 (13 /8)همان:                                   

زیده گحال کارآمد و  ساده و در عین در مقابل اسب، لباس و حتی ظاهر خود بهرام بسیار   

 و شکوه بر فرّکه نشان از اقتدار، هیبت و اعتماد به نفس باالی او در برا شده استتوصیف 

 خسرو دارد.
ــــک ــــق مش ــــر ابل ــــت از ب  دُمنشس

 تیغ بــــودســـلیحش یکـــی هنـــدوی

 

ــــل ســــیاه ــــایش ســــپید و حمای  قب

 

 ســـــمخنیـــــده ســـــرافراز رویینه 

 کــه در زخــم چــون آتــش و میــغ بــود
 (12 /8)همــــــــان:                           

 پاهســــرانــــد ابلــــق میــــان همی
 (14 /8)همان:                                 
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 گيرینتيجه

و نژاد  متوسط جامعه است. از خاندان بزرگی است اما از خون ۀطبق ۀبهرام نمایند   

است.  کامل ن زمان در تقابلآ ۀپادشاهی برخوردار نیست. تفکرات او با خسرو و حتی جامع

کمیت وع حامبانی ایدئولوژیک بهرام از نوع حاکمیت مردمی و اساس ایدئولوژی خسرو از ن

از  ار یکی. بهرام علیه اقتدشده استموروثی و طبقاتی است که در لوای مشروعیت پنهان 

گاه ی اما نلوژکند نه تنها در عمل که در بنیان ایدئونیرومندترین پادشاهان ساسانی قیام می

گاه ر جایکاریزماتیکی جامعه به شاه به عنوان شخصیت برتر دینی و سیاسی، بهرام را د

 شده استکند که در اجتماع نهادینه ای قد علم میپذیرد. بهرام در برابر اندیشهسلطنت نمی

کس خردی و دیوانگی محض است و برای هیچاست. خالف این باور بیناپذیر و خدشه

 ودار او و چه پیرزنی بیگانه تصور نیست چه گردیه خواهر خونی و نامقبول و حتی قابلقابل

مد ضد عیانه و به گرا. زبان بهرام نیز با دیدگاه مردمگیردعامی که در سر راهش قرار می

آمیز و در مقایسه با ای توهینگرانهبان به نحو پرخاشخوانی دارد. این زمراتبی او همسلسله

مان قابله با گفتمعوامانه است. بهرام در رویارویی با خسرو به  شاهنامههای شخصیتدیگر 

 اما این چالش به شکست ؛کشداکم را به چالش میپردازد. آرایش قدرت حمسلط می

های لکه سا مد. شورش او گویاترین نماد فروریختن زودهنگام نهادهای انسانی استانجامی

شود صه میاند. در نظر او همه چیز در هنر و شایستگی خالمتمادی به ایران خدمت کرده

ه قدرت ککند به واسطه نهاد پادشاهی زنده است؛ نهادی اما ایرانی که او در آن زندگی می

شد قام بامنظر از این که متصدی سلطنت سزاوار آن صرف نمادین پادشاه، قدرت واقعی است

 ت.اما در رسیدن به قدرت تنها اس ؛ش استباشد. بهرام مقتدرترین مرد زمانیا ن
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