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 چکیده

تم رسیه و آن هستند که با پيش کشيدن مرگ یزدگرد، ماهو گان در این پژوهش برنگارند

 ه بررسیآن، ب دوره و پس ازو سنجش آن با منابع تاریخی پيش از آن، هم شاهنامهزاد در فرّخ

ها در گزاره وها بپردازند. با این بررسی نقش نویسنده دار در آنعناصر ایدئولوژیک و جهت

به مثا ثر بهشود. به شکلی که هم خوِد نویسنده و شاعر و هم خوِد امناسبات قدرت معين می

 ر سربکرداری اجتماعی، برساختة مناسبات قدرت و تخاصمات اجتماعی و سياسی آن دوره 

به کار  هایتثبيت گفتمان و معنای وابسته به آن هستند. این امر منجر به قطبی شدن گزاره

ی از ها را بر روی بسترشود. نویسنده این قطبی شدنرفته توسط نویسنده و شاعر می

ذب ر پی صدق و کدهد. با وجود این، نباید دانجام می رانیو حاشيهسازی ، برجستهغيرسازی

ر داد. وجه قرامورد ت های ایدئولوژیکها را به عنوان متنها باشيم؛ بلکه باید آنبودن این روایت

ین اولوژیک ایدئ هایها و گزارهما از راه برخورد و رویارویی این عوامل، هوّیت متفاوت روایت

 کنيم.آثار را به شکلی عقالنی و اخالقی درک و دریافت می افراد و

 .، گفتمانشاهنامهزاد، ماهویه، یزدگرد، رستم فرّخ :واژگان کلید
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 مقدمه

ده است که ای بوگونهشرایط زمانی و محيطی خراسانِ روزگار فردوسی و پيش از آن به     

ختلف مهای اعتقادی ميان گروه های اجتماعی، سياسی وای از نزاعهمواره شاهد سلسله

يب های رقتمانها و گفهستيم. در واقع، این سرزمين تبدیل به ميدانی برای مبارزه ميان گروه

يز سو، و نکیها به خواهی ها و استقاللها، حماسهها، پایداریسرشار است از جنبش»شد و 

فر، )ثاقب «[1] ... نوین به دیگرسو تعصب ورزیدن در اعتقاد و ایمان ها و حتاها و باوریپذیرش

رک، باد، اسحاق تآفرید، ابومسلم، سندموالی، بههای توان به خيزشاز آن جمله می. (58: 1387

های اکشاز فردوسی و کش روزگاِر پيش  دینان، حمزه و غيره در خراسانِ کرام، خرمابوعبداهلل

یان در و صفار ن زیارانيان، خاندان بویه، خانداحاکم بر ایران، سامموجود ميان چهار فرمانروایی 

براین، شاهد نفوذ  عالوه. (77و 60-59همان: ) سدة چهارم[ اشاره کرد 60فردوسی ]دهة زمانة 

های متقابل نها و گفتمااین گروه [2] ها و نيرو یافتن زرتشتيان در مناطق مرکزی هستيمترک

یگر های داز طریق طَرد و اِنکار گفتمانو متخاصم هرکدام سعی در تثبيت قدرت خود 

 ن شرایطدة آاند. به تبع آن باید متون شکل گرفته در این شرایط را نيز، بازتاب دهنداشته

تون د این میگر خواند. به عبارتی دآميز بدانيم که به ایفای نقش در این راستا پرداختهتخاصم

ب چارچو یک سخن یا متن در»ر واقع، اند. دبرآیند این شرایط و تخاصمات اجتماعی بوده

این شرایط  (.61: 1392)فتوحی، « [3] گيردموقعيت خاصی که توليد شده است مد نظر قرار می

رد که دانویسنده را وا می [4] های سياسی، اجتماعی، فرهنگی و محيطی همگیو موقعيت

 ه قطعا  ؛ بلکطرف دانستها را بیکيفيت خاصی به سخن خود ببخشد. از این رو، نباید این متن

خته را های انگيگيری و گرایشتوانيم این جهتکنند. ما میبه سمت یک قطب سنگينی می

 ها و غيره مشاهده کنيم.ها، بنددر سطح واژگان تا جمله
فضای  ز اینانيز برآیند این شرایط خاِص اجتماعی و سياسی است و  شاهنامهفردوسی و       

 ی اقدامایران نيست و با ایفای نقش در این ميدان، به سود فرهنگ و هویتآميز برکنار تخاصم

رد، رگ یزدگهای مربوط به ماز جمله روایت شاهنامهکه بازنمایی آن را در کرده است چنان

 بينيم.زاد میمرگ ماهویه و مرگ رستم فرّخ

مرگ  ط بهی مربوهادر این پژوهش فرض ما بر این است که اختالفات موجود در روایت      

گان و ه نویسندهای متفاوتی است کزاد برآمده از نقشو مرگ رستم فرّخ یزدگرد، مرگ ماهویه

ند. اهردهای اجتماعی و سياسی ایفا کراویان این حوادث در ميدانی از تخاصمات و نزاع

 گر ما در این بررسی عبارت است از:های هدایتپرسش
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ن تاریخی و دیگر متوشاهنامه های ایدئولوژیکِ موجود در روایتالنيّت به شکِل کالن، عق -1 

 را از چه راهی باید استنباط کرد؟ 

رت ه شدن شخصيتی چون فردوسی و اثر او، در گفتمانِ ملی و مناسبات قدنحوة برساخت -2

 چگونه است؟ 

استفاده  ییهادار از چه روشهای ایدئولوژیک و جهتها و مؤلفهزارهگفردوسی برای توليد  -3

 کرده است؟

طيف وسيعی از منابع  شاهنامهها عالوه بر یابی به پاسخ پرسشنویسندگان برای دست       

طور اند. در این راه به کرده دورة فردوسی و پس از او را بررسیتاریخی پيش از فردوسی، هم

اده شده است. این استف 1از روش تحليِل انتقادِی گفتمان کلی برای مطالعه و بررسی متون

، قدرت و 2ایدئولوژی کردهای متفاوتی است که به مفاهيمشيوة بررسی، خود دارای روی

کند. ما در این پژوهش اساس کار خود را ها را با زبان بررسی میپردازد و رابطة آنمی 3سوژه

يل های تحلکرددر مجموعه روی 6سازیو غيریت 5رانی، حاشيه4سازیمفاهيم برجسته بر

   ایم. انتقادی گفتمان نهاده

هایی نویسی فردوسی با دیگر مورخان پژوهشپيش از این؛ دربارة تفاوت سبک تاریخ      

از حميرا  نگاری فردوسی در شاهنامهسبک تاریختوان به دو مقالة انجام گرفته است که می

از زاگرس زند  فردوسی شاهنامه نویسیسبک تاریخ(  و 286-265: 1390) زمردی و خاور قربانی

فردوسی شود، باید ابتدا به مقالة اشاره کرد. اما از آنچه به تحقيق ما مربوط می( 77-99: 1392)
محرک طبری در »از عباس زریاب خویی اشاره کرد. وی در مقالة خود برآن است که  و طبری

سی جنبة های دینی و انسانی و علم دوستی اوست، اما محرک فردوتدوین تاریخ جنبه

نبرد مورد دیگر مقالة . (72: 1356)زریاب، « دوستی و به اصطالح قدیم شعوبيت اوستایران

که تفاوت روایت فردوسی با طبری را  است مطلقجالل خالقی از زاد با سعدِ وقّاصرستِم فرّخ

یا برد در روایت، به وسيلة راویان شعوبی کاری یا دستدست»در ماجرای مرگ رستم ناشی از 

داند که از باورداشت عمومی ایرانيان از جنگ ایرانيان و تازیان در یکی دو سدة نخستين می

از . (8: 1383مطلق، )خالقی« جا به فردوسی رسيده استو از آن شاهنامة ابومنصوریاین راه به 

ا هاین روایت آید که نقش راویان را در چگونگی بازنماییاشارات مختصر محققان چنين برمی

 
1 Critical Discourse analysis 
2 Ideologie 
3 Subject 
4 Foregrounding 
5 Back grounding 
6 Antagonism 
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ها های عينی متن، در پژوهش حاضر با تکيه بر دادهتوان پوشيد. لذا با عنایت به این گفتهنمی

شود که نویسندگان زاد و ماهویه، نشان داده میدربارة مرگ سه شخصيِت یزدگرد، رستم فرّخ

 ای ایدئولوژیک دستها به مداخلههایی در بازنمایی و برساخت روایتچگونه و با چه ابزار

 آفرین هستند.   گرانی فعال در ميدانی از تخاصمات گفتمانی نقشزنند و به عنوان کنشمی

 بحث و بررسی

ست که ابوده « نامهخدای»هستة اصلی تاریخ ایران در دورة ساسانيان کتابی به نام 

ان نيان ساساا زمحوادث و وقایع مربوط به پادشاهان ایرانی از نخستين روزگاران تمدن ایرانی ت

)ر.ک.  استرده ک به عربی ترجمه "مقفعابن"گرفت. این کتاب را در دورة اسالمی را در بر می

هم به ترجمه  اشخاص دیگری مقفعاما عالوه بر ابن. (85: 1390؛ اقبال آشتيانی،196: 1346ندیم، ابن

 زادویه بن -2البرمکی  محمد بن الجهم -1»آنان  اند. ازجملهپرداخته نامهخدایو تهذیب 

 -5م االصفهانی هشام بن قاس -4ام بن مطيار االصفهانیمحمد بن بهر -3شاهویه االصفهانی

سحق بن ا -7دانشاه موبد شهر شاپور از بالد فارس بهرام بن مر -6موسی بن عيسی الکسروی 

د ان، بوده«هرام بن مهران االصفهانیب -10هرام الهروی المجوسیب -9عمر بن فرخان  -8یزید 

یم و ارا داشته هایینامهبا وجود این، باید گفت که ما در دورة اسالمی خدای (.69: 1389)صفا، 

 پهلوی باشد.نامة خدایتواند علت از ميان رفتن ها میهمين کثرت ترجمه

قل تفاتی نهای تاریخی به اشکال مشود که روایتها خود سبب میهرآینه کثرت ترجمه     

که چون  هنامخدایدرکتاب موسوم به »کند [ نقل می5کسروی ]ی از موسیشود. حمزة اصفهان

ر داز فارسی به عربی ترجمه شد، به ]تاریخ ملوک الفرس[ موسوم گردید نگریستم و 

جا آن ند تاها با یکدیگر اختالف داشتهای آن چندین بار دقت و استقصا کردم، همة آننسخه

یابيم که از از این گفته در می. (13: 1346)اصفهانی،  «منواخت و مطابق نيافتکه دو نسخة یک

ن در بيا سندههمان اوایل ميان منابع تاریخی در نقل روایات مغایرت وجود داشت. اما هر نوی

 اورها وأثير بسو، تحت تای از منابع مسلما  از یکروایات مختلف عالوه بر دسترسی به دسته

 جتماعیهای وابسته به شرایط محيطی و روابط ايریگمعتقدات خود و از سوی دیگر، جهت

ه به کی باشد ادهندة فضای گفتمانیتواند بازتاب[ خود بوده است و نوشتة او به خوبی می6]

ؤثری قش منآن تعلق دارد. لذا این امر در نحوة برداشت و استنباط وی از وقایع و حوادث 

 خواهد داشت.
های مربوط به این موضوع به بيان اختالفات موجود در روایت بنابراین، برای دریافت بهتر      

و سایر منابع تاریخی پيرامون چگونگی مرگ سه شخصيت  شاهنامه پادشاهی یزدگرد سوم در

پرداخت. پيش از آن الزم است بگویيم که دامنة زاد خواهيم یزدگرد سوم، ماهویه و رستم فرّخ
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دینوری و  اخبارالطوالِ بالذری،  البلدانِ فتوحهایی چون تاریخی این منابع از قرن سوم با کتاب

تاریخ پيامبران و  ،شاهنامه هایی چونآغاز و در قرن چهارم و پنجم با کتاب تاریخ طبری
، تاریخ بلعمی مقدسی،آفرینش و تاریخ  مسعودی، الذهبمروج حمزة اصفهانی، شاهانِ

 و با آثار تاریخی قرن ششم و هفتم مانند یابدادامه می تاریخ ثعالبی ابن مسکویه و االممِتجارب

 پایان اثيرابن الکامل بلخی وابن  نامهفارس، مجمل التواریخ و القصص گردیزی،االخباِر زَین
که یابد. از دالیل برگزیدن این پيکرة متنی نخست، تکيه بر منابع اصيل بوده و دیگر اینمی

که هر ها غالبا  باهم متفاوت بوده است چنانگاِه معرفتی نویسندگان این تاریخخاست

و گسست از  های خاصی پيروی کرده است. این تفاوتای از باورها، اعتقادات و ارزشنویسنده

 عوامل مهم و تأثيرگذار در چگونگی بيان یک روایت واحد است.

 الف: مرگ یزدگرد

 اریخی باتر منابع و کتب یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی است که چگونگی مرگ وی د    

ست شته شده اککلی یزدگرد در منابع تاریخی یا به دست آسيابان طور است. بهاختالف آمده 

يل ه و تحلقایسو یا توسط ماهویه حاکم مرو. در ذیل برای فهم و دریافت بهتر این موضوع به م

 شود.اند، پرداخته میها که دارای اختالفهایی از این متنگزاره
 ه پس ازکند کگونه بيان میچگونگی کشته شدن یزدگرد را این شاهنامهفردوسی در       

يابان ه آسگاه یزدگرد توسط آسيابان، ماهوی فرمان کشتن او را بآگاه شدن ماهوی از مخفی

شاه  غ پهلوین با تيفرستد تا وسایل پادشاه را بياورند. آسياباراه وی میدهد و گروهی را هممی

ه جسد کدهد شود. پس از آن ماهوی به دو نفر فرمان میشکافد و یزدگرد کشته میرا می

این در حالی است که بر (. 1108-1107 /4: 1398)ر.ک. فردوسی،  یزدگرد را به درون آب بيندازند

کند یما نقل راثير روایتی دهد ابنخالف گفتة فردوسی که ماهویه فرمان کشتن یزدگرد را می

ی ه از کسین ککامل با گفتة فردوسی است. او بر این است که آسيابان خود بدون ا که در تضاد

 چه رانشت و آکچون یزدگرد خوابيد آسيابان او را با تبر »کشد. دستوری بگيرد یزدگرد را می

ر بار کرد که دراه او بود برگرفت و پيکرش را در آب افکند و شکمش را درید و او را گرانهم

  (.1654 /4: 1385)ابن اثير، « [7] آب فرو رود
ین دطبری نيز چن اثير و چگونگی روایت مرگ یزدگرد،عالوه بر این، در پيوند با گفتة ابن     

 گوید:که به نقل از مورخی میکند چنانروایت را ذکر می
اش را بکوفت و او را صاحب آسيا چرب زبانی کرد تا بخفت و تبری برگرفت و کله

اش را در رودی را ببرید و جامه و کمربندش را بگرفت و جثه بکشت و سرش

گشت، شکم او را بدرید و چند شاخه از درختان انداخت که آسيا از آب آن می
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جا که در آب انداخته بود بماند اطراف رود را در آن فرو کرد تا پيکر همان

  (.2154 /5: 1383)طبری، 

 وکردند  جوالی زیورش را بگرفتند و وی را در»اهویه آورد: سواران مو در نقلی دیگر چنين می

. (2153همان: ) «برداش کردند و در رود مرو انداختند که آب او را بگاه با زهی خفهمهر زدند آن
ب بود، سنگ آسيابان پيش یزدگرد رفت که به خوا»گوید: می او از قول دیگریچنين هم

 ویه داد ن ماهوگاه سر را ببرید و به فرستادگاآنراه داشت که سر یزدگرد را با آن بکوفت هم

 . (2147)همان،  «پيکرش را در مرغاب افکند
فتة گبری با اثير و طهای ابنها بين گفتهها و نوع پردازش آنبا دقت در این گزاره     

گرش نصلة فردوسی تفاوت و اختالف کامال  مشهود است که به خوبی گویای تفاوت نگاه و فا

ساس بدون اح واثير آسيابان به راحتی که، در گفتة طبری و ابنبه موضوع است. چنان هاآن

ر آن یا د گذارند وکشد و جسم او را پاره و در شکمش سنگ میترحم یزدگرد را در خواب می

هی خفه زو با  آميز او را در جوالی کرده و مهر زدهکنند و یا با بيانی حقارتشاخه فرو می

، دین شيوة بيان و توصيف عينی جزئيات با نيت برجسته ساختن مرگ یزدگرکنند. امی

ران با دیگ کهدیگر مورخان است. چنان تی کامال  متفاوت با فردوسی و حتابرخاسته از ذهني

رای باند. هراند رنگ جلوه داده و به حاشيهاشاره و بيان کلياتی دربارة مرگ یزدگرد آن را کم

و یا این  (363: 1385) «او را با طناب خفه کرده و به رود مرو افکندند»: گویدنمونه ثعالبی می

هم در  زَین األخبارنویسندة  .(867 /2: 1390) «گویند وی در آب غرق شد»گفتة مقدسی که 

اهوی زدیکِ منماهوی کسان بفرستاذ تا سرِ او را برداشتند و به »گوید: ای کوتاه میاشاره

 وها سازیاین برجسته(. 105: 1384)گردیزی،  «ب فرو هشتندآوردند و تن او را در آ

واحد  ة امریها دربارگریِ آنکنندگان و کنشها افشاکنندة موضِع گفتمانی روایترانیحاشيه

 است. 

ر دسيابان آفردوسی دربارة نقش  گيریتر این اختالفات به موضعبرای روشن شدن بيش      

اهویه به یزدگرد و م ده از القاب، عناوین و صفات داده شدهچنين استفامرگ یزدگرد و هم

دهد، یمسيابان گاه که ماهویه فرمان کشتن یزدگرد را به آگوید آنشود. فردوسی میاشاره می

از  ير نشانیاثبنهای طبری و اشود در حالی که در گفتهآسيابان از این امر متأثر و ناراحت می

درگاه  ن ازان نيست. فردوسی حالت آسيابان را هنگام خارج شدناراحتی و احساس گناه آسياب

 کشد:چنين به تصویر میماهوی و واداشتن وی به کشتن یزدگرد را این

 ز درگشششاهِ مشششاهوی چشششون ششششد بشششرون

بششششد  آسششششيابان   دو دیششششده  پششششرآب        

ای روششششنِ َکردگشششار                  ,,گفشششت کهمشششی

 

 

 دو دیشششده پاشششر از آب و دل پشششر ز خشششون، 

 بشششه زردی دو رخسشششاره چشششون  آفتشششاب، 

 تششششوی   برتششششر   از  گششششردشِ   روزگششششار
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ی            فرمشششان   او تشششو  زیشششن ناپسشششندیده

 بششرِ شششاه شششد، دل پششر از شششرم و بششاک

 

 ،،اکنشششون بپيچشششان دل و جشششان اوی هشششم 

 رخششانش پششرآب  و دهششان پششر ز خششاک،     
 (4/1107: 1398)فردوسی،                  

 وضوح دیده ت و القاب بهای معنایی از صفاکارگيری حوزهچنين در بهاین اختالف هم     

ثل يک را مای از عناوین و صفات نبرای یزدگرد دسته شاهنامهکه فردوسی در شود. چنانمی

انِ منفی واژگ از برد و بالعکس، برای ماهویه گروهیکار می و غيره به« چراغِ جهان»، «دادگر»

 ی هم دردهد. ثعالبو غيره مورد استفاده قرار می« کارگنه»، «خداوند کاش»چون را هم
« رذالتِ جنس»، «خباثتِ نفس»زاد برای ماهویه صفات از زبان فرّخ (360: 1385) خودشاهنامة 

اژگان دست از و های دیگر اینکار برده است در حالی که در تاریخ را به« تقّلباِت عدیده»و 

سان رایط یکشدار است؛ زیرا زبان در از زبان معنا این گزینش شود.اهده نمیمعنادار مش

ان یک ه عنوبدهد. در واقع، نویسنده امکانات متفاوتی را در اختيار کاربران خود قرار می

ه آگاهان امال کزند و این انتخاب گر گفتمانی از ميان امکانات متفاوت دست به انتخاب میکنش

وضوح  یل بهذت. گزینِش انگيختة فردوسی را دربارة یزدگرد و ماهویه در جدول دار اسو جهت

 کنيم.مشاهده می

              
های نگارندگان مختلف و فردوسی در بيان روایت رانیها و حاشيهسازیدر نتيجه، برجسته    

ات و غيره به ای معنایی از القاب و صفمرگ یزدگرد و یا استفادة فردوسی در گزینش حوزه
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های گفتمانی و مثابه یک عمل گفتمانی است که در دلِ خود سطحی از تخاصمات و نزاع

 کند. ایدئولوژیک را آشکار می

  ب: مرگ ماهویه

 د دارد کههایی که حول شخصيت ماهویه نقل شده است اختالفات بسياری وجوميان روایت    

 اص قابلنی خرارگرفتن آن در یک جریان گفتمابسته به نوع نگاه نویسنده و نحوة ارتباط و ق

يان بتدا به ، اببررسی و فهم است. پيش از پرداختن به اختالفات موجود دربارة سرانجام ماهویه

 شود.دالیل دشمنی وی با یزدگرد و تفاوت در این دالیل اشاره می

، ين گروهخستست. ندالیل دشمنی در کتب اخبار و تواریخ به سه گونة متفاوت بيان شده ا     

ن باره در ای دانند. ثعالبیکردن مال و خراج از ماهویه میعلت خصومت و دشمنی را درخواست

طالبة ماین فراری در هزیمت هم »آورد که ماهویه در واکنش به این درخواست، گفت: می

دومين گروه بر این هستند که یزدگرد به خاطر (. 360: 1385) «[9]کند  غنيمت می

ه کگوید گویی و دشنام موجبات دشمنی ماهویه با خود را فراهم کرد. مقدسی میتدرش

در . (867 /2: 1390) «[10] با ماهوی مرزبان مرو، بد سخنی کرد و او را دشنام داد»یزدگرد 

امش ا از مقخواست ماهویه رمی»گوید که مقام گروه سوم، طبری به نقل از ابن خردادبه می

 (. 2146 /5: 1383) «[11] عزل کند
ت. شده اسای نکدام از این موارد به عنوان دليل دشمنی اشارهبه هيچ شاهنامهدر       

ری د گوهبدهد. او علت دشمنی ماهویه را در فردوسی نظری متفاوت از همة این روایات می

الف ود اختخداند که این می [13] آوردن تخت پادشاهیو آرزوی او برای به دست[ 12] ماهویه

 رساند. دیدگاه وی با سایرین را به خوبی می

ران در ست. دیگود ادربارة سرانجام ماهویه نيز تفاوت روایت فردوسی با دیگران کامال  مشه      

شاره ای تنها اصفهان اند. حمزةهایی داشتهاند یا به صورت مختصر نقلای نکردهاین باره یا اشاره

« ندکشانخداو»این زمان در مرو و نواحی آن را به نام فرزندان ماهویه تا »کند که می

که مردم او نآماهویه از ترس »گوید: دینوری می. (60: 1346) «[14] )کشندگان پادشاه( خوانند

ید چون گواما بالذری می. (112: 1390) «جا درگذشترا نکشند به ابر شهر گریخت و همان

ل ه قاتکشایسته نيست »دگرد کشته شد، بگفت: آسيابان را به قتل یزدگرد برانگيخت و یز

ماهنگی با هثعالبی در  (.444:  1367)« [15] پادشاه زنده بماند و بفرمود آسيابان را کشتند

روایی و انکار ماهویه به یک ماه نکشيد نيزک از او و فرم»دیدگاه فردوسی معتقد است که 

فت. ست یااموالش د او را بکشت و بریی او در کار نگران و بدبين گشت، خودکامگی و خودرأ

 . (477: 1368) «روای خویش، خاقان، پيوست و مرو را به عرب واگذاشتخود به فرمان
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خته یه پردام ماهوای مافَصَّل به سرانجابه گونه شاهنامهاما برخالف دیگران فردوسی در       

سی با ر فردوارا تفاوت کاانگيز از پایان کار وی رقم زده است که آشکاست و تصویری عبرت

ز یه پس اه ماهوخوانيم کگونه میاین شاهنامه توان در آن مشاهده کرد. درسایر مورخان را می

ا رهای خردمند گردد و انسانکشته شدن یزدگرد صاحب اموال و قدرت پادشاهی او می

 یزدگرد واهیخنخردان را بر افراشته بود. او تصميم گرفت که به بهانة کيسرنگون کرده و بی

تافت. ویه شجا را بکشد. پس بيژن نيز به جنگ با ماهبه سمرقند حمله کند و بيژن حاکم آن

سپاه  اندةهنگام جنگ بيژن دانست که ماهوی قصد فرار از ميدان را دارد پس به برسام فرم

 سوی ماهویه شتافت و:خود گفت که به ماهویه فرصت فرار را ندهد. برسام به
 در  بيافشششتبشششه  ریشششگِ  فشششرب  مشششر او  را

 چشششو   نزدیشششک   بشششا   او   برابشششر   ببشششود

 کمربنششششد  بگرفششششت  و  او  را  ز  زیششششن

 فشششرود آمشششد  و  دسشششت  او  را  ببسشششت

                                   

رِکيشششبش  گِشششران  کشششرد   و  اندرششششتافت        

 نشششزد  خنجشششر  او  را،   دِليشششری   نِمشششود،

بشششزد   بشششر   زَمشششين  و  آسشششان    بشششرآورد  

پشششيش اندرافگنشششد و خشششود برِنشسشششت         بشششه

(4/1114: 1398)فردوسی،                  

 چون خبر اسارت ماهویه به بيژن رسيد، پيش رفت و:          
 شمششششير دسشششتش ببرّیشششد  و گفشششت بشششه

 دو  پشششای ,,چشششو دسشششتش ببرّیشششد، گفتشششا:  

 بفرمشششود  تشششا  گشششوش و بينشششيش پسشششت

 را بششر ایششن ریششگِ نششرم یششن,,بفرمششود ک

 

 کششه,,ایششن دسششت را در بششدی نيسششت جفششت ،، 

ببرّیششد    تششا   مانَششد    ایششدر   بششه    جششای ،،    

برنِشسشششت     بشششارگی     خشششود  بریدنشششد  و  
بداریششد   تششا  خششوابش   آیششد    ز   شششرم ،، .... 
                )همان،  4/ 1115(

 
 سششه  پشششورِ جاششوانش  بشششه  لَشششکر  بادنشششد

 نجشششششا    بلندآتَششششششی    برفاروخشششششتهما

 از آن  تخمشششه  کشششس در زمانشششه نمانشششد

 

 همششان  هششر سششه بششا  تخششت و افسششر  بادنششد، 

                پششدر را  و  هششر  سششه  پاسششر  را  بسششوخت     

                  واگششر مانششد،  هششر کششس  کششه  دیششدش  برانششد     
 (1115  /4همان،  )                                                          

گاه و به اسارت درآمدن او، های فوق، برجسته شدن فرار ماهویه از رزمتوجه به گزاره     

بریدن دست، پا، گوش و بينی و سپس آتش زدن او با هر سه پسرش و به باد رفتن دودمان 

دهد. ه خوبی نشان میوی از زبان فردوسی، تفاوت قلمرو فکری این شاعر را با دیگر راویان ب

سرانجام ماهویه در کالم دیگر راویان به اختصار است و در تناسب با هم از گریز او سخن 

اند اما فردوسی با ارائة گزارشی مفصل و توصيف دقيق جزئيات سعی در برجسته نمودن رانده
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ها با تاریخ کند. در واقع، اگر راویان دیگرآميزترین شکل ممکن میسرانجام ماهویه به عبرت

ای به مرگ او راندن ماهویه و سرانجام او دارند و اشارهارائة گزارشی مختصر سعی در به حاشيه

کنند، فردوسی درست در نقطة مقابل این گزارشات در یک عمل گفتمانی ماهویه و مرگ نمی

های عدهد و با این برجستگی به طور فعال در ميدانی از نزااو را در مرکز توجه قرار می

 گفتمانی به ایفای نقش پرداخته است. 

 زادج: مرگ رستم فرّخ

ة نحو رستم فرماندة سپاه یزدگرد در جنگ قادسيه بود که وقایع مربوط به مرگ وی و

یک  ، هرکشته شدن او نيز همچون موارد گذشته دارای ابهام و اختالف است. در این خصوص

ل به ر ذیونگی مرگ وی اشاره کرده است که داز نویسندگان به شکلی متفاوت به توصيفِ چگ

 .کنيماشاره می شاهنامهچنين تفاوت دیدگاه ها و همنقل آن
نفر  ره چندینگوید دانسته نشد که کشندة او کيست و در این بامیالبلدان فتوحصاحب       

یگر، دیی فتهگبه قولی، رستم را زهير بن شمس بجلی کشت و به »گوید که برد و میرا نام می

 «ودبيمی تعوام بن عبد شمس او را به قتل رسانيد. باز به قولی، قاتل وی هالل بن علفة 

 که: کندگونه روایت میدر این باره این ألمماتجاربنویسندة . (369: 1367)بالذری، 

تيق عبادی سخت وزیده بود و سایبان رستم را از تخت بکنده بود و در رود 

 نی رفتسترانگامی که باد سایبان را برده بود، رستم سوی اانداخته بود ]...[ ه

ایة س. در ای آورده بودند و در سویی ایستاده بودندکه برای وی بار و خواسته

ت گریخباستری و بارش پناه گرفته بود. هالل عالّفه آهنگ رستم کرد و رستم 

الل هد. زب ]...[ رستم خود را در آب افکند و هالل نيز در پی او خود را به آ

انی پای رستم را بگرفت و از آب بيرون کشيد و به زخم شمشيری که بر پيش

 (.325-324:  1. ج1389)ابن مسکویه، وی نواخت، او را بکشت 

 کند که:و طبری به نقل از سعيد بن مرزبان به شکلی متفاوت روایت می
د وقتی رستم از جای برفت بر استری نشست و چون هالل به وی نزدیک ش

ه وی بالل هتيری بينداخت که به پایش خورد و ابر را بر رکاب دوخت ]...[ آنگاه 

ت نزدیک شد و رستم فرود آمد و زیر استر رفت و چون هالل بدو دست نياف

: 1383)ت گاه فرود آمد و سرش را درهم کوفریسمان را برید که بار بر او افتاد آن

5/ 1744.) 

زاد آورد. در روایت فردوسی رستم فرّخرا به نوعی دیگر می روایت شاهنامهفردوسی در       

شود در این روایت، ابتدا پيروزی با توسط فرماندة مسلمانان عمر بن سعدوقاص کشته می

آید و رستم است که به علت غبار ميدان نبرد و نبود قدرت دید الزم وی از اسب فرود می
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رود و سعد از و خاک به دیدگان رستم می بندد در این هنگام گردافسارش را به کمر می

 صورت زیر است:به  شاهنامهکشد که از زبان کند و رستم را میفرصت استفاده می

کنيد برخالف گفتة دیگران فردوسی رستم را در نبردی رویاروی با عمرِ که مالحظه میچنان

دهد این درحالی است که به گفتة مورخان اصال  عمر سعد در جنگ قادسيه در سعد قرار می

به بيماری دچار آمده و »گوید، عمر ميدان نبرد حضور نيافت و نجنگيد. بالذری در این باره می

آورد چنين ابن مسکویه در بيان علت میهم (.368: 1367)« ر عذیب سکنی گرفته بوددر قص

توانست نشست ]...[ از کوشک به سپاه و کار از تن سعد کورک درآمده بود و بر اسب نمی»

که شاعری در اشاره به عدم حضور عمر سعد در چنان. (307 /1: 1389)« نگریستجنگ می

 در تعریض به وی سروده است: کند وجنگ او را سرزنش می

 

      

 

 

 

 

 ک است و گویاکند که بسيار به روایت فردوسی نزدیروایت دیگری را نقل می اما طبری       

 ند و ایناشتهکه هر دو روایت منبع یکسانی دابر اساس آن شکل گرفته، یا این شاهنامهروایت 

 است که: 

 همشششی  تاختنشششد   انشششدر     آوردگشششاه

 خروششششی برآمشششد ز رسشششتم  چشششو رعشششد

 چاششن  اسششنِ  نبششرد  اندرآمششد بششه سششر 

برآهيخشششت  رسشششتم  یکشششی  تيشششغِ  تيشششز    

 ا بریشششدخواسشششت از تشششن سشششرش رهمشششی

 فشششرود آمشششد از   پششششتِ زیشششنِ    پلنشششگ  

  بپوششششيد    دیشششدارِ رسشششتم     ز گشششرد   

یکشششی تيشششغ زد  بشششر  سشششرِ  تشششرگ   اوی    

چششو دیششدار رسششتم ز خششون تيششره گشششت 

 دگرتيشششغ   زد  بششششر  بشششرو    گششششردنش

 

خششواه کينششهدو سششاالر،  هششردو  بششدل     

 یکششی تيششغ زد بششر سششرِ  اسششنِ   سششعد

رخاششششخرجشششدا گششششت  ازو  سشششعد ِ پ  

ن تشششا نمایشششد     بشششدو    رِسشششتخيز  بشششدا

ندیشششد  ز گشششردِ سشششپاه ایشششن مشششر آن  را  

سششرِ  پالهَنششگ  بششزد   بششر  کمششر   بششر 

ایِ نبشششرد  بششششد  سشششعد   پویشششان  ز جششش

روی   د ز تششارَک بششهکششه خششون اندرآمشش

 جهششانجویِ تششازی بششر او چيششره گشششت

 تششنشبششه خششاک   اندرافگنششد   جنگششی
(1091-4/1090: 1398)فردوسی،   

 کشششردم تشششا کشششه اهلل نصشششرت خشششویش نشششازل کشششردنبشششرد همشششی

 درحشششالی کشششه سشششعد بشششه دروازة قادسشششيه پنشششاه بشششرده بشششود

 چششششون بششششرفتيم، زنششششان بسششششياری بيششششوه شششششده بودنششششد

              [ 16انششد]جششز زنششان سششعد کششه هششيچ یششک از آنششان بيششوه نمانششده
 (.372: 1367ذری، )بال                                                 
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د ماورهو صف رسيد بغرید و بانگ برآورد و یکی از عجمان بيامد و چون ميان د

نظر مبد  جثه وخواست. یکی از ما شبر نام، پسر علقمه، که مردی کوتاه قد و کم

ا راو  بود ]...[ شمشير و سپر خویش را برگرفت و سوی او رفت چون مرد پارسی

 ت کهاش نشسبدید بغرید و از اسب فرود آمد و او را به زمين زد و بر سينه

 بریزد عنان اسب پارسی به کمرش بسته بود و چون شمشير کشيد اسبخونش 

 ر آندپس رفت و عنان را بکشيد و پارسی را از روی علقمه بينداخت و علقمه 

[ 17شد بر او جست ]...[ و او را بکشت ]حال که پارسی به زمين کشيده می

(1383 :5  /1728-1729.)  
اویان زیان، رپس از شکست سپاه ایران از تا»سد که رکه مشاهده کردیم به نظر میچنان     

رو ر زیر فده تن، بها رستم، نه در نبرد تن توانستند این ننگ را بپذیرند که سردار آنملی نمی

جانشين  ود برده نبر ریختن بارِ اَستَر جان سپرده باشد. از این رو، از زیر سایة اَستر به ميدان

 به سعد ا نيزراند. با این کار، ناچار نقش شبر رگشته کردهسواری دلير، ولی گمنام و بخت ب

م که بر با« غيرتی ترسو»مرد  او باشد، یعنی همان« شأنهم»اند تا کشندة رستم مردی داده

طلق، مخالقی ) «کردکاخی به روی شکم خوابيده بود و از دور در کنار زنش جنگ را تماشا می

ا هر شخصيتاند به وسيلة فردوسی با ایجاد تغيراتی دتولذا این روایت طبری می. (8: 1383

ه قرار تفادهمچون جایگزینی رستم با مرد مبارز ایرانی و سعد وقاص با مبارز عرب مورد اس

 گرفته باشد.

 تحلیل محتوایی متون -1
ة و گفت گونه که گفته شده است بين روایت فردوسیدر تحليل چگونگی مرگ یزدگرد همان

از جایی  ها،دادن صفات مختلف به شخصيت تی وجود دارد؛ ازجمله در نسبتدیگران اختالفا
ویش خامون های اعتقادی خود و شرایط محيطی و اجتماعی پيرکه هر نویسنده متأثر از باور

ک یبه  گيری و گرایشاست، اثر و نوشتة وی نيز متناسب با آن تأثيرات و شرایط از جهت
یه و ماهو گيری را در صفات داده شده به یزدگرداین جهتکه قطب خاص برکنار نيست. چنان

در  م خودبندی پيانویسنده امکانات فراوانی برای فرمول»مشاهده کردیم و از آنجایی که 
اه را با فردوسی پادش (.103: 1391)صهبا، [« 18اختيار دارد گزینش او گزینش معنادار است ]

 د. دهر میقرا ه را با صفاتی غير نيکو مورد خطابصفات نيک و درخور نام برده است اما ماهوی

آسيابان با احساس  شاهنامهها نمایان است. در گيریدر روایت مرگ یزدگرد هم این جهت     

کنندة ناچاری گناه و چشمان پرآب و رخسار زرد و دلی پر از شرم و دهانی پر از خاک که بيان

نهد. این درحالی است که در برخی منابع دیگر باشند تن به اجرای فرمان یزدگرد میوی می

کند؛ در برد و شکمش را پاره میکشد، وسایلش را میآسيابان با خاطری آسوده شاه را می

: / 1383؛ طبری، 1654 /4: 1385ابن اثير، ) اندازدرودخانه می گذارد و او را بهشکم شاه سنگ می
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)ر.ک.  کنندزنند و با زهی او را خفه مید و مهر میاندازنکه او را در جوالی میو یا این( 2154

گاه متفاوت اندیشة راویان و نحوة وضوح خاستای به هر خواننده (.2153: 5. ج1383طبری، 

 بيند.                                                 گفتمان برآمده از آن را در این توصيفات می

خی بع تاریه منابينيم در حالی که ماهوی نيز همين رویه را میدر مورد روایات مربوط ب      

و  اهویهو دشنام یزدگرد به م علت دشمنی ماهویه با یزدگرد را مطالبة ماليات، بدسخنی

هری از بدگو وکند ای نمیبه این موارد اشارهشاهنامه دانند، کردن ماهویه از مقامش میعزل

ز ااقع، ودر  شاهنامه راند. این نحوة روایتسخن میماهویه و تالش برای کسب تاج و تخت 

 به دنبال سازد که نيرنگ و بدی ذاتی وی است. او بهکار و مقصر میماهویه شخصيتی گناه

ن، ود ایآوردن قدرت و پادشاهی است در حالی که دارای چنين مشروعيتی نيست. با وجدست

 زدگرد راهای یاند اما رفتارها و خواستههای دیگر هرچند از دشمنی این دو سخن راندهتاریخ

ه خوبی اوت بدانند. بازخورد این نگرش متفعامل اصلی این دشمنی و نهایتا  مرگ یزدگرد می

چون طبری، نویسندگانی هم در عاقبت و سرانجام ماهویه نمایان است به شکلی که در تاریخ

نجام سخنی از سرا التواریخمجملاثير، بالذری، مقدسی، مسعودی، گردیزی و صاحب ابن

را گذ صر ومخت ماهویه نرفته است؛ یا نویسندگانی مانند دینوری، ثعالبی و ابن بلخی به صورت

ار وی کپایان  با تفصيل به شاهنامهگریزد. اما اند که وی از مرو میمطالبی را بيان داشته

از  ام است،بدفرج ی نکوهيده وکشی امراست و با تأکيد بر این اعتقاد ایرانيان که شاه پرداخته

 کند.    انگيز نقل میآن روایتی عبرت

شاهده واریخ مسایر ت را باشاهنامه توان اختالف زاد، نيز میدر روایات مربوط به رستم فرّخ      

 وواری خراه با تواند مانند دیگر مورخان برای رستم مرگی همکرد جایی که فردوسی نمی

از آب  ال فرارپایه کشته شود یا در حای که  او به دست فردی دونگونهحقارت بيان کند؛ به 

دان ا به ميوی ر که زیر بار و بنة اسب و چارپا گرفتار و کشته شود، بلکهگرفته شود و یا این

ت ا وی اسروزی بدهد و در حالی که اول پيآورد و رویاروی فرماندة مسلمانان قرار مینبرد می

رای وی برتيب شود و به این تر وارده به چشمش و نداشتن بينایی کشته میبه دليل گرد و غبا

 خورد. گی درخور رقم میمر

 مناسبات ایدئولوژیک -2

هایی وجود ها در متون مختلف تفاوتطورکه در سطور باال مشاهده شد بين گزارههمان

دار و متأثر هایی جهتمتناند؛ بلکه گویای آنند که ها ناخواسته شکل نگرفتهدارد و این تفاوت

بخشد و باید از این راه درک و هستند. این گرایش و قطبی شدن، به متن باِر ایدئولوژیک می

معنی شوند. این دیدگاه ریشه در نظریات ساختارگرایی و ساختارشکنی دارد. بنابر نظر سوسور 
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از آن رو حائز معناست که در واقع، روایت فردوسی . (77: 1396)کالر،  «هاستزبان نظام تفاوت»

بخشد، چه به روایت فردوسی هویتی جداگانه میبا دیگر روایات تفاوت و تقابل دارد و آن

ها متفاوت هویت روایی به نسبت افراد و گروه»هاست. گاه گفتة وی در ميان دیگر گفتهجای

هایی ها و یقينتردید ها،ها، برنامهها، برخوردها، انتخاباست و از ترکيبِ پویایی از تصادف

در زبان هيچ عبارت اثباتی »گوید: سوسور می. (175: 1392)بابک معين،  «تشکيل شده است

های دیگر تفاوت دارند ها ]...[ از آن رو که با دالچه هست تفاوت است. دالوجود ندارد و هرآن

 .(153: 1389)اشميتس،  «کنندداللت معنایی می
ان ت، ساختارشکناس گرایان همواره بر این تفاوت و تقابل بودهد ساختجا که تأکياز آن      

 «ارنداتبی استومرلهها همواره بر پایة نوعی رابطة سلساین تقابل»به دنبال اثبات این بودند که 

امد ود و با بسشتر گرفته میتر و برجستهبر این اساس یکی از طرفين تقابل مهم. (150)همان، 

هویّت  یران واکند. برای نمونه برجستگی و بسامد ساختار، نقش محوری را ایفا میتر، در بيش

 اق آنهای فردوسی در تقابل با دیگران به خوبی نمایان است که مصدایرانی در گزاره

 حفظ نام راه بامهخوردن مرگی درخور و  یا رقم شاهنامهبرجستگی انتقام پادشاه از ماهویه در 

احساس  لتی ازطور شکل دادن شرایطِ ناچاری آسيابان و حازاد و همينفرّخ و ننگ برای رستم

 گناه و تأسف برای وی در امر کشتن یزدگرد است. 

وجود قطب ظاهرا  »عالوه بر این، ساختارشکنانی مثل دریدا در پی اثبات آن هستند که       

یعنی تا . (150)همان،  «ی استاهميت و مستثنا شدة این تقابل برای کارکرد این تقابل حياتبی

محور فردوسی نيز وجود ندارد. هویّت های رقيبی وجود نداشته باشد، گفتمان ایرانیگفتمان

ها این جریان را دریدا بازی تفاوت»های متفاوت و رقيب است. ایرانی مستلزم وجود هویّت

هایی را ها و روایتزارهتوان به شکل قطعی گبا وجود این، نمی. (84: 1397)هوارث،  «نامدمی

ها ساختة بازی درست و صادق بدانيم و بعضی دیگر را نادرست و کذب دانست، بلکه آن

های زبانی ای بيرون از بازیهيچ نقطه»کند که تأکيد می [1]ها هستند. ویتگنشتاینتفاوت

کنيم و ببينيم جا نسبت بين زبان و واقعيت را ارزیابی نيست که بتوانيم عقب بایستيم و از آن

نقل شده در کالنتری،  553: 1372)مگی، « که آیا زبان به حد کافی نمایندة واقعيت هست یا نه

 .[19]بخشد پس این زبان است که به واقعيت شکل و معنا می. (40: 1391
های موجود در روایات نيز وجهی ها و اختالفاست تفاوتچه بيان شده با توجه به آن      

ها مستقيما  ناظر بر درست و غلط ایدئولوژی»یک دارند و به گفتة ریمون آرون ایدئولوژ

 
1 Wittgenstein 
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در این حالت توليدات فکری نویسندگان دارای ساخت و بافتی . (332: 1388)بودان، « نيستند

ها را دروغ یا خالف واقع دانست. بلکه با متمرکز شدن برحلقة ایدئولوژیک هستند که نباید آن

هایشان را های پشتيبان، گفتهان نویسنده و توجه به وضعيت گفتمانی گروهدارحاميان و طرف

 [.20] درک و فهم کرد
نی ت ایراو هویّ دوستی فردوسی و گرایش وی به سمت فرهنگ با اتکا به گزارة باال، ایران     

جو وجست الگوها و شرایط محيطی، اجتماعی و سياسی ویرا باید در حلقة حاميان او، پيش

ور و ی منثهاالگوهایی شامل شاهنامهکرد. حاميانی مانند ابومنصور عبدالرزاق طوسی، پيش

 محيطی، رایطمنظومِ ابوالمؤید بلخی، ابوعلی بلخی، ابومنصوری، مسعودی مروزی و دقيقی و ش

و  هاها، آیيناجتماعی، سياسی و فرهنگی روزگار وی از سرزمين خراسان، مهد سنّت

ند دانستینی می گرفته تا نظام حکومتی حاکم یعنی سامانيان که خود را ایراهای ایرانخاندان

او به  تعلق اند، پایگاه اجتماعی فردوسی وو مروّجان فرهنگ ایرانی و آداب گذشتگان بوده

عالوة  يان بهها و سنن پيشينمندی آنان به گذشتة ایران و حفظ آیينطبقة دهقانان و عالقه

ل با ر تقابتر دهای قبلو اجتماعی، که در قالب نهضت شعوبيه از سدهوجود جریانات سياسی 

 ویّتهبرتری اعراب شکل گرفته بود و موجب شد تا ایرانيان به نشر و گسترش فرهنگ و 

د. دایمگذشتة خود روی آورند، همگی فضای فکری و گفتمانی فردوسی را تحت تأثير قرار 

 است از به عقيدة فوکو عبارتسازند که برمی همة این عوامل رژیمی از یک عقالنيت را

آن  بنابراین،. (53: 1395)مشایخی،  «سازندقواعدی که وجهی از اندیشيدن را ممکن می»

قالنی ضای عفبينيم محصول این موجودیّت، اندیشه و نظام کرداری که از شاعر و نویسنده می

ا جایز رشيدن خاصی از تفکر و اندی برد. رژیمی که نوعو پارادایمی است که در آن به سر می

ند بر توااندیشيم و کسی نمیما همواره درون یک عقالنيت می»گوید که فوکو میداند چنانمی

 (.53)همان،  «ها بایستدفراز عقالنيت

 شدگیقدرت، گفتمان و سوژه .1-2

روه بر این نظر هستند که قدرت چيزی نيست که در اختيار یک گ [2]و موف [1]الکال

ها و ها، دانش، بدنگفتمان»[؛ بلکه در سراسر جامعه گسترده شده است و 21خاص باشد ]

وجود از این رو، قدرت نيرویی زایا و به (. 36: 1396)یورگنسن و فيليپس، « سازدها را میذهنيّت

به  (.32: 1396)ميلز، « داندهای مناسبات قدرت میها یا نمونهجلوه»آورنده است فوکو افراد را 

 های قدرت است.این ترتيب فردوسی خود یکی از نمودها و ساخته

 
1 Laclau 
2 Mouffe 
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ی هایا موقعيته، گفتمانها برآیند قدرت هستند. در واقعطورکه گفته شد گفتمانهمان      

رند. دایمهایی در درون خود به ایفای نقشِ خاصی وا هستند که افراد را به عنوان سوژه

ژه ی به سوتعين بخش»دهندة خود نيستند؛ بلکه متکثر هستند و شکلها بسيار متعدد و سوژه

فتمانی گپس باید دید که سوژه در چه ساختار . (89: 1396)سلطانی،  «هاستبه عهدة گفتمان

وژه سهای مختلف و بسياری برای گاه[. بر این اساس، فردوسی جای22جای گرفته است ]

تار ت و ساخبودن، شيعه بودن و غيره. اما موقعي [؛ مثلِ شاعر بودن، ایرانی23شدن دارد ]

یّت ود و بر فرهنگ، هوها پيش در قالب نهضت شعوبيه شکل گرفته بای که از سالگفتمانی

ردوسی فتعدد های متکثر و مملی و برتری نژاد ایرانی تأکيد داشت منجر شد که یکی از سوژه

ی و ن موقعيت و شرایط گفتمانهایش غلبه کند. قرارگرفتن شاعر در ایبر دیگر سوژه

بش ش کتاطلبد. از این روی فردوسی در سرایشدگی، کنش و اندیشة خاصی را از او میسوژه

ن در آثبيت ای ایدئولوژیک به سود هویّت ملی و تتحت تأثير فضای گفتمانی دست به مداخله

 ها زده است.برابر دیگر هویّت

ه آن بفاوتی های متهای مختلف موقعيتگفتمان»ین از سوی دیگر الزم به ذکر است که ا      

ان و یک یعنی سوژه فقط به یک گفتم. (80: 1396)یورگنسن و فيليپس، « دهند]سوژه[ نسبت می

گر ایت، روموقعيت واحد تعلق ندارد؛ بلکه ممکن است یک گفتمان فردوسی را به عنوان سوژه

دة کننگو و مدحنی دیگر او را دروغهویّت ملی و حيات بخش زبان فارسی بداند و گفتما

ن رستااجازة دفن شدن او را درگو حتا ن به شمار بياورد؛ به شکلی کهمشرکان و گبرکا

های وژهتثبيت و پذیرش هرکدام از این س. (160: 1388)ر.ک. نظامی عروضی،  مسلمانان ندهند

 حامی آن بستگی دارد.     متکثر و حتا متضاد به استيالی گفتمان

 رانیسازی و حاشیهغیرسازی، برجسته .2-2

هایی که نویسندگانِ متعلق به گفتمان دینی و مذهبی از وقایع روزگارِ یزدگرد گزاره    

راه با خواری ایرانيان است. بر این اند؛ تصاویری منفی و همای حق به جانب عرضه کردهگونهبه

ای از ارزیابی و خوارشماری توليد در واقع بر زمينه« عينی»های بظاهر گزاره»اساس 

پس این نویسندگان با بازنماییِ منفیِ ایرانيان و هویّت ایرانی به . (139:  1396)ميلز،  «شدندمی

سعی در ارائه و تثبيت تصویری مثبت از جامعه و گفتمان دینی و مذهبی در « غير»عنوان 

مهمی در حفظ و تحکيم سلطة آنان  ها نقشبرابر گفتمان ملی و ایرانی داشتند. این بازنمایی

[. از سوی دیگر نویسندگانی که به گفتمان ملی و ایرانی تعلق داشتند؛ سعی 24داشته است ]

هایی منفی از رقيب ها و گزارهدر تغيير این مناسبات به سود هویّت ملی با ارائة مؤلفه

را در ارتباط و تعارض با  ها هویّت و معنای خوداند. در نهایت هرکدام از این گفتمانداشته
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تعارض ميان دو گفتمان رقيب، باعث قطبی شدن »آورد. و این های رقيب به دست میگفتمان

این امر . (114: 1396)سلطانی،  «گرددذهن سوژه و بالطبع قطبی شدن رفتار و گفتار او می

دهد. این یقرار م« هاآن»و « ما»گاهی ميان دو قطب مثبت و منفیِ نویسنده را در جای

های هایی در گزارهرانیها و حاشيهسازیدوسویگی و قطبی شدن به صورت برجسته

کنند ها سعی میگفتمان»نویسندگان نمایان است؛ و آن سازوکاری است که به واسطة آن 

را برجسته سازند و نقاط ضعف خود را به حاشيه برانند و پنهان کنند، و « خود»نقاط قوت 

 «یا دشمن را به حاشيه برانند و نقاط ضعف او را برجسته سازند« غير»قوت  بالعکس، نقاط
 (.113)همان، 
از  ذکر شده هایزارهگتوانيم در رانی را میسازی و حاشيههایی بسيار از امر برجستهنمونه      

ری زا له وزی ناساجایی که فردوسی با برجستهو منابع تاریخی مورد اشاره ببينيم. آن شاهنامه

ندن مرگ رايهراه با احساس گناه برای او سعی در به حاشآسيابان و آفریدن فضایی پرحجم هم

اه ه قاتل پادشبا برجسته کردن این باور ایرانی ک شاهنامهچنين یزدگرد داشته است. هم

 رانجامیست و فرجامی غير از تباهی ندارد؛ به صورت مفصّل به ذکر عاقبت ماهویه پرداخته اس

ند و اکرده بيان انگيز برای وی رقم زد. در مقابل منابع دیگر مرگ یزدگرد را با برجستگیرتعب

اد، نيز زفرّخ گ رستماند یا نگاهی گذرا به آن داشته اند. در مرای نکردهبه عاقبت ماهویه اشاره

 هایهمين رویه را شاهد هستيم. طبری و دیگران با برجسته کردن مرگ رستم، به صورت

ند و ابسته راه با خواری و حقارت برای وی نقشدست افراد مختلف، مرگی همناگون و به گو

 رقم فردوسی صحنة نبرد رستم را به شکلی آفرید که مرگ وی به شکلی شایسته و سزاور

ن کار ه در ایو غير ای که در ابتدا پيروزی با وی بود. اما، سرنوشت، باد و غبارگونهبخورد. به

چنين فردوسی برخالف دیگران مرگ رستم را به دست فرماندة سپاه اند. هممسبب بوده

از  م که هرکدامبينيزند. در نهایت میشأن وی بوده است رقم میو هم پایهمسلمانان که هم

 اندردهسته کهایی را برجاند و آناین نویسندگان و راویان دست بر مسائل و مواردی گذاشته

ای هفتمانگاند و از سوی دیگر مواردی را که و مخالف به حاشيه راندههای مقابل که طرف

 رانند.اند را به حاشيه میاند و مورد تأکيد قرار گرفتهرقيب برجسته کرده

رانی که با هدف سرکوب و نابودی گفتمان رقيب شکل سازی و حاشيهاین برجسته     

رقيب با مراتب و ساختاری متفاوت در خود  گفتمان دیگر یا اند خود نشان دهندة حضورگرفته

کند؛ توان بر آن ماهرسکوت گذاشت. هيچ گفتمانی حقيقت مطلق را بيان نمیهستند و نمی

یابند و این امر به بلکه در ساختارهای سياسی، اجتماعی و تاریخی خاص رواج و گسترش می

قت مطلق بپندارد، زیرا با تواند خود را مالک حقيمعنای حقيقت آن نيست هيچ گفتمانی نمی
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پس شناخت ما از . (44: 1394)ابوزید،  کندکار( اعالم میچنين پنداری خود را گفتمانی )فریب

نی نيست؛ به لطف وجود دیگری است. در واقع، حقيقت و واقعيت بيان شد هویت هر گفتمان

د از راه ساختارهای ست. به عبارتی شناخت واقعيت را بایساختگی ا بلکه استنباط شدنی و حتا

ها را درکنار هم کالن فهم کرد نه موارد خرد و جزئی. باید اجزای خارد و فرد فردِ این روایت

گاه آن را در دل یک گفتمان و جریان فکری یک قرار دهيم تا بتوانيم فکر غالب را بيابيم. آن

 دورة خاص و مشخص فهم و استنباط کرد.   

    

 گیرینتیجه

که اییجاست.  های اجتماعی و سياسیئولوژیک حاصل تخاصماِت ميان گروههای ایدمتن

، افراد های رقيب برای تداوم سلطة خود و یا تغيير مناسبات قدرت به سود خودگفتمان در آن

و  وع خاصکنند که برای ایفای نقش در راستای منافع گروه، نهایی تبدیل میرا به سوژه

و  هبرساخت های نوشته شدهخواهد. پس این افراد و متنها میوجهی از اندیشيدن را از آن

 ها هستند.برآیند گفتمان
زاد خم فرّهای مربوط به مرگ یزدگرد، ماهویه و رستدر منابع گوناگون ميان روایت      

صادق  رست ودها را گير وجود دارد. با وجود این، نباید بعضی از این روایتاختالفاتی چشم

ورد لوژیک مایدئو هاییها را باید به عنوان متنو بعضی دیگر را کذب و نادرست؛ بلکه آنبدانيم 

ها نمتون آ این توجه و بررسی قرارداد و از راه شناخت و استنباط عقالنيت حاکم بر هرکدام از

ای ف، با ایمان ملیعنوان سوژه و تعلق داشتن به گفت را درک و فهم کرد. از این رو، فردوسی به

ها و زارهگنقش در این گفتمان به بازآفرینی و تثبيت هویّت ملی پرداخته است. در نتيجه 

 ه به سوداند؛ کشده بندیهای به کار رفته در روایت او معنادار هستند و به شکلی مفصلمؤلفه

ی بر رو ها راها و گرایشگيریهویّت ملی و فرهنگ ایرانی گرایش دارند. شاعر این جهت

جا که با ست. آناها انجام داده رانیها و حاشيهسازیها، برجستهری از غيرسازیبست

گ ن مرراندسازی ناله و زاری آسيابان و آفریدن فضایی پرحجم سعی در به حاشيهبرجسته

 ده سپاهست فرمانزاد به شکلی درخور و شایسته به دفرّخ زدن مرگ رستمیزدگرد دارد و با رقم

ی نقش راه با خواررگی هممهایی دارد که برای رستم راندن روایتدر به حاشيهمسلمانان سعی 

اهویه مان برای کاشههای کهن ایرانی دربارة سرانجام شوم پادشابستند و سرانجام با تکيه بر باور

 آفریند. انگيز میپایانی عبرت
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 هانوشتپی
وگرچه  نظامی ناميد -پایداری دینی هایتر دورة جنبشدو سدة نخست را شاید بتوان بيش -1

ل ی مستقهاها در ظاهر به شکست انجاميدند، اما به راستی شالودة پيدایی دولتهمه این جنبش

 های سوم تا پنجم را پی ریختند.ایرانی سده

ر خارجی د« زنبيل»هجری، شورش  38های خوارج در خوزستان و پارس به سال شورش       

فرو  و، قيام شيعيان در ميان دورود 117ورش موالی در خراسان به سال، ش66سيستان در سال 

سلم ، خيزش بزرگ ابوم129در نيشابور در سال« آفریدبه»، شورش  127گشودن کوفه به سال 

 ها یعنیانیخواه ایرکار آمدن دودمان دل که به نابودی دودمان اموی و روی 130خراسانی در سال

ستی با نام به کين ابومسلم، شورش ایرانی ميهن دو 137در سال « نبادس»عباسيان انجاميد، شورش 

باز به  137خارجی در سال« شيبانی»، خيزش 137النهر به سال در ماوراء« اسحاق ترک»ساختگی 

ی در ری، خارج« العجلی»در نيشابور، شورش « ابو عبداهلل کرام سيستانی»مسلم، جنبش کين ابو

ش در خراسان، خيز« خداش»دینان به رهبری های خرم، شورش140جنبش شيعيان مرو در سال

ز جمله های نيرومند تبرستان ا، شورش160در نزدیکی هرات به سال« البرم»، شورش «راوندیه»

سر حکيم به پيشوایی هشام پ« سپيد جامگان»، قيام 158در سال« وندیداد هرمز پسر قارن»خيزش 

 180ال سشورش حمزه پسر آذرک در سيستان و خراسان به ، 166تا  159از سال « مقنع»معروف به 

 در« دینرمخبابک »ها انجاميد، خيزش بزرگ «نامهحمزه»ها و ها و داستانکه به پيدایش افسانه

ش سرانجام شور های آغازین سدة سوم را از آن خود ساخت...، وسال از سال 22آذربایجان که بيش از 

ستند هها ترین این جنبش، در شمار مهم224تا  222از سال پسر قارن در تبرستان « مازیار»

 (.60-59: 1387فر، )ثاقب

اشد، تواند در ميان برچه از بازگشت دین کهن و نيروی زرتشتيان به هيچ روی سخنی نمیگ -2

ره ابزرتشتيان دو های مرکزی و باختری ایران و بویژه فارس و کرمان و یزد،با این حال، در برخی بخش

ر یشان، بيبانی اگرمی پشتکه هنگام چيرگی بویهيان در فارس، آشکارا به پشتاند، چنانرویی یافتهني

 (.77: 1387فر، فروشند )ثاقبمسلمانان چيرگی می 

 هایسیربرشناسان در زبان»تی یا غير زبانی است. جا همان بافت موقعيمقصود ما در این -3

ا اریخی یبافت ت واند. بافت زبانی، بافت موقعيتی متمایزکرده های مختلفی رازبانی برای سخن، بافت

فتوحی، « )رندگيری متن، درک و تفسير خوانندگان نقش دابينامتنی که هرکدام به نوبة خود در شکل

ا هد کلمهاز پيون»(. الزم به ذکر است که بافت زبانی یا متنی ناظر بر این است که یک متن 60: 1392

نی افت زبارون این بها تنها در دها و جملهآید]...[ کلمهبط واژگانی با هم پدید میها و رواو جمله

ها و متن»ه ک( و هدف از بافت تاریخی یا بينامتنی این است 60: 1392)همان، « شوندمعنادار می

وعه ین مجماها هرکدام خود دارای تاریخی خاص و متعلق به خانوادة تاریخی خاصی هستند. گفتمان

رک دفسير و دهند که بر تاند، یک بافت تاریخی را شکل میمتون که در تداوم هم و متأثر از هم

 (.61: 1392)همان، « گذارندگر تأثير میتحليل
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ستند ههای فرهنگی، اجتماعی، محيطی و سياسی همگی در شمار بافت موقعيتی بافت -4

 (.61: 1392)فتوحی، 

ده است و این ( نام او را موسی بن عيسی کسروی ذکر کر210: 1346)الفهرست ندیم در ابن -5

اه دی القضغی ان یقتمناقضات من زعم انه ال ینب، کتاب حب االوطانبرد: کتاب ها را از او نام میکتاب
 .فی مطاعمهم باالئمه و الخلفاء

کس و در مارشر و ناميده است. این زمينه در نظر بيکن طبيعت ب« زمينة علّيت»بودان آن را  -6

 (.70: 1388است )بودان،  انگلس جامعه

 آسيابان کشته به فرمان ماهو، بر دست»گوید: نظر با فردوسی میهم التواریخمجملمؤلف  -7

يابان پنهانی آس»کند که ماهویه ذکر می های خودچنين بالذری در یکی از نقل(. هم84: 1383« )شد

 (. 444: 1367« )و یزد گرد را بکشترا برانگيخت و گفت تا وی را بکشد و ا

ت زدگرد از شدی»کشد اثير معتقد است که آسيابان خود یزدگرد را میدینوری همانند ابن -8

 خستگی خوابيد و چون خوابش سنگين شد آسيابان برخاست و او را با ميلة آسيا کشت و

ذری در قول طور بال. همين(175: 1390« )هایش را بيرون آورد و جسدش را در رودخانه افکندجامه

ید و در بان بدچون شب فرا رسيد تاج خویش به در آورد و بر سر نهاد آسيا»گوید یزدگرد دیگری می

اورا  فت واش برگرآن طمع کرد و آسياسنگ برگرفت و بر او افکند و چون کشته شد دیهيم و جامه

 (.445: 1367« )به آب افکند

مر اا بر این اهيان کشتن او را خوش ندانستند و آسيابان ربرخالف طبری که گفته است سپ -9

در آن »رود یکند که چون آسيابان برای تهية غذا بيرون مگونه روایت میبرانگيختند، مقدسی این

ا اندک ب(. گردیزی 867: 2. ج1390« )گردید سپاهيان رسيدند و او را کشتندهنگام که باز می

ی، )گردیز و هشتندرا فرستاده سر او را برداشته و تن او را در آب فرگوید ماهوی افرادی اختالفی می

و را ارفتند و گسوران ماهوی رسيدند و در آسياب ریخته شاه را »گوید (. و ثعالبی هم می105: 1384

کشند آنان باو را  ر دادبا آسيابان نزد ماهوی بردند و گرفتاری یزدگرد را به اطالع او رسانيدند ماهوی ام

کویه در (. ابن مس363-362: 1385« )ز امر را اجرا و او را با طنابی خفه کرده برود مرو افکندندني

که از لته نشد بتنها یزدگرد به دست آسيابان کشکه در آن نه آوردنقلی متفاوت را می االممتجارب

 (.  411-410 /1: 1389زند )همان، گاه وی نيز سر باز میفاش ساختن مخفی

 الی خواست کهجا ماز مرزبان و مردم آن»گوید: ری به نقل از هذلی و ابن اسحاق میطب -10

دستور داد »ورد آمی البلدانفتوح(. همين دليل را نيز صاحب 2145 /5: 1383« )ندادند و از او شدند

دینوری (. 444: 1367)بالذری، « تا ماهویه مرزبان را به محاسبه آورند و از او حساب اموال را بخواست

 (.175:  1390باشد )دینوری، هم بر این نظر می

دشنام و بد  داند اما دليل، هرچند علت دشمنی را بد سخنی یزدگرد میفارسنامهصاحب  -11

 (.112: 1385داند )ابن بلخی، سخنی یزدگرد را نيز خيانت ماهویه در مال وی می

 (.1093 /4: 1398بنگرید: )فردوسی،  -12
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 (.1099 /4: 1398)فردوسی،  بنگرید: -13

 (.2146/  5: 1383نام گرفت ) "خدا دشمن"گوید طبری می -14

ند و زدگرد[ بيامدصبحگاهان مردم مرو به دنبال رد او ]ی»گوید: طبری به نقل از هذلی می -15

رد. پس ا آوو رااثاث  وگر رد را گم کردند و او را بگرفتند و مقر شد که شاه را کشته نزدیک خانة دندانه

 (.2145 /5: 1383« )گر و کسان او را بکشتنددندانه

ند و رد و زنده ماوقاص از بيم جنگ به خانه پناه بگویدکه سعد بن ابیشاعر به کنایه می -16

 (.372: 1367زنانش بيوه نشدند )بالذری، 

وه بر عه که عالاقاند ازجمله این ودر کتب تاریخی نبردهای رودرروی بسياری را ذکر کرده -17

 (. 320-319: 1389است )ابن مسکویه، طبری ابن مسکویه نيز آن را نقل کرده

 به د باز قطعا  کنقدرکه بگویيم یک نویسنده در بيان مسائل جانب احتياط را رعایت میهر -18

 ثال  ه کرد مهای او مشاهدتوان در انتخاب دالاندازة اندکی هم که شده گرایش به یک قطب را می

رد بام مین« مشرکان»و « مشرک»بالذری در جاهای ختلف از نبرد ایرانيان و اعراب، از ایرانيان با لفظ 

 داشتن ذهنيت نویسنده به سمت دین و مذهب است(. این خود بر آمده از گرایش364: 1367)همان، 

 آید.  بر می فتوح البلدانگونه که از نام کتابش همان

 (.40: 1391، بنگرید: )کالنتری -19

 (.89-88: 1388)بودان،  -20

ه در تملک گوید که قدرت چيزی نيست کنظر هستند فوکو میالکلو و موف با فوکو هم -21

 (.99: 1395کسی باشد )ر.ک. مشایخی، 

 (.179: 1397بنگرید: )هوارث،  -22

 ز سوژة آزادا شود و منظورهای آزاد اعمال میفوکو معتقد است که قدرت فقط بر سوژه -23

 ه در آنکای ها را مقابل خود دارند، حوزهای از امکانهای فردی یا جمعی است که حوزهفاعل»

 (.101: 1395)مشایخی، « های متفاوت رفتار جای داشته باشدچندین رفتار، چندین واکنش و شيوه

 (.147: 1396بنگرید: )ميلز،  -24
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