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چکیده
نگارندگان در این پژوهش بر آن هستند که با پيش کشيدن مرگ یزدگرد ،ماهویه و رستم
فرّخزاد در شاهنامه و سنجش آن با منابع تاریخی پيش از آن ،همدوره و پس از آن ،به بررسی
عناصر ایدئولوژیک و جهتدار در آنها بپردازند .با این بررسی نقش نویسنده و گزارهها در
مناسبات قدرت معين می شود .به شکلی که هم خو ِد نویسنده و شاعر و هم خو ِد اثر به مثابه
کرداری اجتماعی ،برساختة مناسبات قدرت و تخاصمات اجتماعی و سياسی آن دوره بر سر
تثبيت گفتمان و معنای وابسته به آن هستند .این امر منجر به قطبی شدن گزارههای به کار
رفته توسط نویسنده و شاعر میشود .نویسنده این قطبی شدنها را بر روی بستری از
غيرسازی ،برجستهسازی و حاشيهرانی انجام میدهد .با وجود این ،نباید در پی صدق و کذب
بودن این روایتها باشيم؛ بلکه باید آنها را به عنوان متنهای ایدئولوژیک مورد توجه قرار داد.
ما از راه برخورد و رویارویی این عوامل ،هوّیت متفاوت روایتها و گزارههای ایدئولوژیک این
افراد و آثار را به شکلی عقالنی و اخالقی درک و دریافت میکنيم.
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مقدمه
شرایط زمانی و محيطی خراسانِ روزگار فردوسی و پيش از آن به گونهای بوده است که
همواره شاهد سلسلهای از نزاعهای اجتماعی ،سياسی و اعتقادی ميان گروههای مختلف
هستيم .در واقع ،این سرزمين تبدیل به ميدانی برای مبارزه ميان گروهها و گفتمانهای رقيب
شد و «سرشار است از جنبشها ،پایداریها ،حماسهها و استقالل خواهیها به یکسو ،و نيز
پذیرشها و باوریها و حتا تعصب ورزیدن در اعتقاد و ایمان نوین به دیگرسو ( »]1[ ...ثاقبفر،

 .)58 :1387از آن جمله میتوان به خيزشهای موالی ،بهآفرید ،ابومسلم ،سندباد ،اسحاق ترک،
ن روزگا ِر پيش از فردوسی و کشاکشهای
ابوعبداهللکرام ،خرمدینان ،حمزه و غيره در خراسا ِ
موجود ميان چهار فرمانروایی حاکم بر ایران ،سامانيان ،خاندان بویه ،خاندان زیار و صفاریان در
زمانة فردوسی [دهة  60سدة چهارم] اشاره کرد (همان 60-59 :و .)77عالوه براین ،شاهد نفوذ
ترکها و نيرو یافتن زرتشتيان در مناطق مرکزی هستيم [ ]2این گروهها و گفتمانهای متقابل
و متخاصم هرکدام سعی در تثبيت قدرت خود از طریق طَرد و اِنکار گفتمانهای دیگر
داشته اند .به تبع آن باید متون شکل گرفته در این شرایط را نيز ،بازتاب دهندة آن شرایط
تخاصمآميز بدانيم که به ایفای نقش در این راستا پرداختهاند .به عبارتی دیگر خود این متون
برآیند این شرایط و تخاصمات اجتماعی بودهاند .در واقع« ،یک سخن یا متن در چارچوب
موقعيت خاصی که توليد شده است مد نظر قرار میگيرد [( »]3فتوحی .)61 :1392 ،این شرایط
و موقعيتهای سياسی ،اجتماعی ،فرهنگی و محيطی همگی [ ]4نویسنده را وا میدارد که
کيفيت خاصی به سخن خود ببخشد .از این رو ،نباید این متنها را بیطرف دانست؛ بلکه قطعا
به سمت یک قطب سنگينی میکنند .ما میتوانيم این جهتگيری و گرایشهای انگيخته را
در سطح واژگان تا جملهها ،بندها و غيره مشاهده کنيم.
ص اجتماعی و سياسی است و از این فضای
فردوسی و شاهنامه نيز برآیند این شرایط خا ِ
تخاصمآميز برکنار نيست و با ایفای نقش در این ميدان ،به سود فرهنگ و هویت ایرانی اقدام
کرده است چنانکه بازنمایی آن را در شاهنامه از جمله روایتهای مربوط به مرگ یزدگرد،
مرگ ماهویه و مرگ رستم فرّخزاد میبينيم.
در این پژوهش فرض ما بر این است که اختالفات موجود در روایتهای مربوط به مرگ
یزدگرد ،مرگ ماهویه و مرگ رستم فرّخزاد برآمده از نقشهای متفاوتی است که نویسندگان و
راویان این حوادث در ميدانی از تخاصمات و نزاعهای اجتماعی و سياسی ایفا کردهاند.
پرسشهای هدایتگر ما در این بررسی عبارت است از:
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ل کالن ،عقالنيّت موجود در روایتهای ایدئولوژیکِ شاهنامه و دیگر متون تاریخی
 -1به شک ِ
را از چه راهی باید استنباط کرد؟
 -2نحوة برساخت ه شدن شخصيتی چون فردوسی و اثر او ،در گفتمانِ ملی و مناسبات قدرت
چگونه است؟
 -3فردوسی برای توليد گزارهها و مؤلفههای ایدئولوژیک و جهتدار از چه روشهایی استفاده
کرده است؟
نویسندگان برای دستیابی به پاسخ پرسشها عالوه بر شاهنامه طيف وسيعی از منابع
تاریخی پيش از فردوسی ،همدورة فردوسی و پس از او را بررسی کردهاند .در این راه به طور
ی گفتمان 1استفاده شده است .این
ل انتقاد ِ
کلی برای مطالعه و بررسی متون از روش تحلي ِ
2
شيوة بررسی ،خود دارای رویکردهای متفاوتی است که به مفاهيم ایدئولوژی ،قدرت و
سوژه3میپردازد و رابطة آنها را با زبان بررسی میکند .ما در این پژوهش اساس کار خود را
بر مفاهيم برجستهسازی 4،حاشيهرانی 5و غيریتسازی 6در مجموعه رویکردهای تحليل
انتقادی گفتمان نهادهایم.
پيش از این؛ دربارة تفاوت سبک تاریخنویسی فردوسی با دیگر مورخان پژوهشهایی
انجام گرفته است که میتوان به دو مقالة سبک تاریخنگاری فردوسی در شاهنامه از حميرا
زمردی و خاور قربانی ( )265-286 :1390و سبک تاریخنویسی شاهنامه فردوسی از زاگرس زند
( )77-99 :1392اشاره کرد .اما از آنچه به تحقيق ما مربوط میشود ،باید ابتدا به مقالة فردوسی
و طبری از عباس زریاب خویی اشاره کرد .وی در مقالة خود برآن است که «محرک طبری در
تدوین تاریخ جنبههای دینی و انسانی و علم دوستی اوست ،اما محرک فردوسی جنبة

ایراندوستی و به اصطالح قدیم شعوبيت اوست» (زریاب .)72 :1356 ،مورد دیگر مقالة نبرد
رست ِم فرّخزاد با سعدِ وقّاص از جالل خالقیمطلق است که تفاوت روایت فردوسی با طبری را
در ماجرای مرگ رستم ناشی از «دستکاری یا دستبرد در روایت ،به وسيلة راویان شعوبی یا
باورداشت عمومی ایرانيان از جنگ ایرانيان و تازیان در یکی دو سدة نخستين میداند که از
این راه به شاهنامة ابومنصوری و از آنجا به فردوسی رسيده است» (خالقیمطلق .)8 :1383 ،از
اشارات مختصر محققان چنين برمیآید که نقش راویان را در چگونگی بازنمایی این روایتها
Critical Discourse analysis
Ideologie
3
Subject
4
Foregrounding
5
Back grounding
1

2

Antagonism

6
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نمیتوان پوشيد .لذا با عنایت به این گفته ،در پژوهش حاضر با تکيه بر دادههای عينی متنها
ت یزدگرد ،رستم فرّخزاد و ماهویه ،نشان داده میشود که نویسندگان
دربارة مرگ سه شخصي ِ
چگونه و با چه ابزارهایی در بازنمایی و برساخت روایتها به مداخلهای ایدئولوژیک دست
میزنند و به عنوان کنشگرانی فعال در ميدانی از تخاصمات گفتمانی نقشآفرین هستند.
بحث و بررسی
هستة اصلی تاریخ ایران در دورة ساسانيان کتابی به نام «خداینامه» بوده است که
حوادث و وقایع مربوط به پادشاهان ایرانی از نخستين روزگاران تمدن ایرانی تا زمان ساسانيان
را در بر میگرفت .این کتاب را در دورة اسالمی "ابنمقفع" به عربی ترجمه کرده است (ر.ک.
ابنندیم196 :1346 ،؛ اقبال آشتيانی .)85 :1390،اما عالوه بر ابنمقفع اشخاص دیگری هم به ترجمه
و تهذیب خداینامه پرداختهاند .ازجمله آنان « -1محمد بن الجهم البرمکی  -2زادویه بن
شاهویه االصفهانی -3محمد بن بهرام بن مطيار االصفهانی -4هشام بن قاسم االصفهانی -5
موسی بن عيسی الکسروی  -6بهرام بن مردانشاه موبد شهر شاپور از بالد فارس  -7اسحق بن
یزید  -8عمر بن فرخان  -9بهرام الهروی المجوسی -10بهرام بن مهران االصفهانی» ،بودهاند
(صفا .)69 :1389 ،با وجود این ،باید گفت که ما در دورة اسالمی خداینامههایی را داشتهایم و
همين کثرت ترجمهها میتواند علت از ميان رفتن خداینامة پهلوی باشد.
هرآینه کثرت ترجمهها خود سبب میشود که روایتهای تاریخی به اشکال متفاتی نقل
شود .حمزة اصفهانی از موسیکسروی [ ]5نقل میکند «درکتاب موسوم به خداینامه که چون
از فارسی به عربی ترجمه شد ،به [تاریخ ملوک الفرس] موسوم گردید نگریستم و در
نسخههای آن چندین بار دقت و استقصا کردم ،همة آنها با یکدیگر اختالف داشتند تا آنجا
که دو نسخة یکنواخت و مطابق نيافتم» (اصفهانی .)13 :1346 ،از این گفته در مییابيم که از
همان اوایل ميان منابع تاریخی در نقل روایات مغایرت وجود داشت .اما هر نویسنده در بيان
روایات مختلف عالوه بر دسترسی به دستهای از منابع مسلما از یکسو ،تحت تأثير باورها و
معتقدات خود و از سوی دیگر ،جهتگيریهای وابسته به شرایط محيطی و روابط اجتماعی
[ ]6خود بوده است و نوشتة او به خوبی میتواند بازتابدهندة فضای گفتمانیای باشد که به
آن تعلق دارد .لذا این امر در نحوة برداشت و استنباط وی از وقایع و حوادث نقش مؤثری
خواهد داشت.
بنابراین ،برای دریافت بهتر این موضوع به بيان اختالفات موجود در روایتهای مربوط به
پادشاهی یزدگرد سوم در شاهنامه و سایر منابع تاریخی پيرامون چگونگی مرگ سه شخصيت
یزدگرد سوم ،ماهویه و رستم فرّخزاد خواهيم پرداخت .پيش از آن الزم است بگویيم که دامنة
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ل دینوری و
ن بالذری ،اخبارالطوا ِ
تاریخی این منابع از قرن سوم با کتابهایی چون فتوحالبلدا ِ
تاریخ طبری آغاز و در قرن چهارم و پنجم با کتابهایی چون شاهنامه ،تاریخ پيامبران و
شاهانِ حمزة اصفهانی ،مروجالذهب مسعودی ،آفرینش و تاریخ مقدسی ،تاریخ بلعمی،
تجارباالممِ ابن مسکویه و تاریخ ثعالبی ادامه مییابد و با آثار تاریخی قرن ششم و هفتم مانند
زَیناالخبا ِر گردیزی ،مجمل التواریخ و القصص ،فارسنامه ابن بلخی و الکامل ابناثير پایان
می یابد .از دالیل برگزیدن این پيکرة متنی نخست ،تکيه بر منابع اصيل بوده و دیگر اینکه
خاستگا ِه معرفتی نویسندگان این تاریخها غالبا باهم متفاوت بوده است چنانکه هر
نویسندهای از باورها ،اعتقادات و ارزشهای خاصی پيروی کرده است .این تفاوت و گسست از
عوامل مهم و تأثيرگذار در چگونگی بيان یک روایت واحد است.
الف :مرگ یزدگرد
یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی است که چگونگی مرگ وی در منابع و کتب تاریخی با
اختالف آمده است .به طورکلی یزدگرد در منابع تاریخی یا به دست آسيابان کشته شده است
و یا توسط ماهویه حاکم مرو .در ذیل برای فهم و دریافت بهتر این موضوع به مقایسه و تحليل
گزارههایی از این متنها که دارای اختالفاند ،پرداخته میشود.
فردوسی در شاهنامه چگونگی کشته شدن یزدگرد را اینگونه بيان میکند که پس از
آگاه شدن ماهوی از مخفیگاه یزدگرد توسط آسيابان ،ماهوی فرمان کشتن او را به آسيابان
میدهد و گروهی را همراه وی میفرستد تا وسایل پادشاه را بياورند .آسيابان با تيغ پهلوی شاه
را میشکافد و یزدگرد کشته میشود .پس از آن ماهوی به دو نفر فرمان میدهد که جسد
یزدگرد را به درون آب بيندازند (ر.ک .فردوسی .)1108-1107 /4 :1398 ،این در حالی است که بر
خالف گفتة فردوسی که ماهویه فرمان کشتن یزدگرد را میدهد ابناثير روایتی را نقل میکند
که در تضاد کامل با گفتة فردوسی است .او بر این است که آسيابان خود بدون این که از کسی
دستوری بگيرد یزدگرد را میکشد« .چون یزدگرد خوابيد آسيابان او را با تبر کشت و آنچه را
هم راه او بود برگرفت و پيکرش را در آب افکند و شکمش را درید و او را گرانبار کرد که در
آب فرو رود [( »]7ابن اثير.)1654 /4 :1385 ،

عالوه بر این ،در پيوند با گفتة ابناثير و چگونگی روایت مرگ یزدگرد ،طبری نيز چندین
روایت را ذکر میکند چنانکه به نقل از مورخی میگوید:
صاحب آسيا چرب زبانی کرد تا بخفت و تبری برگرفت و کلهاش را بکوفت و او را
بکشت و سرش را ببرید و جامه و کمربندش را بگرفت و جثهاش را در رودی
انداخت که آسيا از آب آن میگشت ،شکم او را بدرید و چند شاخه از درختان
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اطراف رود را در آن فرو کرد تا پيکر همانجا که در آب انداخته بود بماند
(طبری.)2154 /5 :1383 ،

و در نقلی دیگر چنين میآورد :سواران ماهویه «زیورش را بگرفتند و وی را در جوالی کردند و

مهر زدند آنگاه با زهی خفهاش کردند و در رود مرو انداختند که آب او را ببرد» (همان.)2153 :
همچنين او از قول دیگری میگوید« :آسيابان پيش یزدگرد رفت که به خواب بود ،سنگ
همراه داشت که سر یزدگرد را با آن بکوفت آنگاه سر را ببرید و به فرستادگان ماهویه داد و

پيکرش را در مرغاب افکند» (همان.)2147 ،
با دقت در این گزارهها و نوع پردازش آنها بين گفتههای ابناثير و طبری با گفتة
فردوسی تفاوت و اختالف کامال مشهود است که به خوبی گویای تفاوت نگاه و فاصلة نگرش
آنها به موضوع است .چنانکه ،در گفتة طبری و ابناثير آسيابان به راحتی و بدون احساس
ترحم یزدگرد را در خواب میکشد و جسم او را پاره و در شکمش سنگ میگذارند و یا در آن
شاخه فرو میکنند و یا با بيانی حقارتآميز او را در جوالی کرده و مهر زده و با زهی خفه
میکنند .ا ین شيوة بيان و توصيف عينی جزئيات با نيت برجسته ساختن مرگ یزدگرد،
برخاسته از ذهنيتی کامال متفاوت با فردوسی و حتا دیگر مورخان است .چنانکه دیگران با
اشاره و بيان کلياتی دربارة مرگ یزدگرد آن را کمرنگ جلوه داده و به حاشيه راندهاند .برای
نمونه ثعالبی میگوید« :او را با طناب خفه کرده و به رود مرو افکندند» ( )363 :1385و یا این
گفتة مقدسی که «گویند وی در آب غرق شد» ( .)867 /2 :1390نویسندة زَین األخبار هم در
اشارهای کوتاه میگوید« :ماهوی کسان بفرستاذ تا سرِ او را برداشتند و به نزدیکِ ماهوی
آوردند و تن او را در آب فرو هشتند» (گردیزی .)105 :1384 ،این برجستهسازیها و
ع گفتمانی روایتکنندگان و کنشگریِ آنها دربارة امری واحد
حاشيهرانیها افشاکنندة موض ِ
است.
برای روشن شدن بيشتر این اختالفات به موضعگيری فردوسی دربارة نقش آسيابان در
مرگ یزدگرد و همچنين استفاده از القاب ،عناوین و صفات داده شده به یزدگرد و ماهویه
اشاره میشود .فردوسی میگوید آنگاه که ماهویه فرمان کشتن یزدگرد را به آسيابان میدهد،
آسيابان از این امر متأثر و ناراحت میشود در حالی که در گفتههای طبری و ابناثير نشانی از
ناراحتی و احساس گناه آسيابان نيست .فردوسی حالت آسيابان را هنگام خارج شدن از درگاه
ماهوی و واداشتن وی به کشتن یزدگرد را اینچنين به تصویر میکشد:
ز درگشششاهِ مشششاهوی چشششون ششششد بشششرون
بششششد آسششششيابان دو دیششششده پششششرآب
ن کَردگشششار
همشششیگفشششت ک,,ای روشششش ِ

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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اوی ،،

هشششم اکنشششون بپيچشششان دل و جشششان
رخششانش پششرآب و دهششان پششر ز خششاک،
(فردوسی)1107/4 :1398 ،

این اختالف همچنين در بهکارگيری حوزهای معنایی از صفات و القاب به وضوح دیده
میشود .چنانکه فردوسی در شاهنامه برای یزدگرد دستهای از عناوین و صفات نيک را مثل
«دادگر»« ،چراغِ جهان» و غيره به کار میبرد و بالعکس ،برای ماهویه گروهی از واژگانِ منفی
را همچون «خداوند کاش»« ،گنهکار» و غيره مورد استفاده قرار میدهد .ثعالبی هم در
شاهنامة خود ( )360 :1385از زبان فرّخزاد برای ماهویه صفات «خباثتِ نفس»« ،رذالتِ جنس»
ت عدیده» را به کار برده است در حالی که در تاریخهای دیگر این دست از واژگان
و «تقلّبا ِ
معنادار مشاهده نمیشود .این گزینش از زبان معنادار است؛ زیرا زبان در شرایط یکسان
امکانات متفاوتی را در اختيار کاربران خود قرار میدهد .در واقع ،نویسنده به عنوان یک
کنشگر گفتمانی از ميان امکانات متفاوت دست به انتخاب میزند و این انتخاب کامال آگاهانه
ش انگيختة فردوسی را دربارة یزدگرد و ماهویه در جدول ذیل به وضوح
و جهتدار اس ت .گزین ِ
مشاهده میکنيم.

در نتيجه ،برجستهسازیها و حاشيهرانیهای نگارندگان مختلف و فردوسی در بيان روایت
مرگ یزدگرد و یا استفادة فردوسی در گزینش حوزهای معنایی از القاب و صفات و غيره به
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مثابه یک عمل گفتمانی است که در دلِ خود سطحی از تخاصمات و نزاعهای گفتمانی و
ایدئولوژیک را آشکار میکند.
ب :مرگ ماهویه
ميان روایتهایی که حول شخصيت ماهویه نقل شده است اختالفات بسياری وجود دارد که
بسته به نوع نگاه نویسنده و نحوة ارتباط و قرارگرفتن آن در یک جریان گفتمانی خاص قابل
بررسی و فهم است .پيش از پرداختن به اختالفات موجود دربارة سرانجام ماهویه ،ابتدا به بيان
دالیل دشمنی وی با یزدگرد و تفاوت در این دالیل اشاره میشود.
دالیل دشمنی در کتب اخبار و تواریخ به سه گونة متفاوت بيان شده است .نخستين گروه،
علت خصومت و دشمنی را درخواستکردن مال و خراج از ماهویه میدانند .ثعالبی در این باره
میآورد که ماهویه در واکنش به این درخواست ،گفت« :این فراری در هزیمت هم مطالبة
غنيمت میکند [ .)360 :1385( »]9دومين گروه بر این هستند که یزدگرد به خاطر
درشت گویی و دشنام موجبات دشمنی ماهویه با خود را فراهم کرد .مقدسی میگوید که
یزدگرد «با ماهوی مرزبان مرو ،بد سخنی کرد و او را دشنام داد [ .)867 /2 :1390( »]10در
مقام گروه سوم ،طبری به نقل از ابن خردادبه میگوید که «میخواست ماهویه را از مقامش
عزل کند [.)2146 /5 :1383( »]11

در شاهنامه به هيچکدام از این موارد به عنوان دليل دشمنی اشارهای نشده است.
فردوسی نظری متفاوت از همة این روایات میدهد .او علت دشمنی ماهویه را در بد گوهری
ماهویه [ ]12و آرزوی او برای به دستآوردن تخت پادشاهی [ ]13میداند که این خود اختالف
دیدگاه وی با سایرین را به خوبی میرساند.
دربارة سرانجام ماهویه نيز تفاوت روایت فردوسی با دیگران کامال مشهود است .دیگران در
این باره یا اشارهای نکردهاند یا به صورت مختصر نقلهایی داشتهاند .حمزة اصفهانی تنها اشاره
میکند که «فرزندان ماهویه تا این زمان در مرو و نواحی آن را به نام «خداوندکشان»
(کشندگان پادشاه) خوانند [ .)60 :1346( »]14دینوری میگوید« :ماهویه از ترس آنکه مردم او
را نکشند به ابر شهر گریخت و همانجا درگذشت» ( .)112 :1390اما بالذری میگوید چون
آسيابان را به قتل یزدگرد برانگيخت و یزدگرد کشته شد ،بگفت« :شایسته نيست که قاتل
پادشاه زنده بماند و بفرمود آسيابان را کشتند [ .)444 : 1367( »]15ثعالبی در هماهنگی با
دیدگاه فردوسی معتقد است که «کار ماهویه به یک ماه نکشيد نيزک از او و فرمانروایی و
خودکامگی و خودرأیی او در کار نگران و بدبين گشت ،او را بکشت و بر اموالش دست یافت.
خود به فرمانروای خویش ،خاقان ،پيوست و مرو را به عرب واگذاشت» (.)477 :1368
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اما برخالف دیگران فردوسی در شاهنامه به گونهای مافَصَّل به سرانجام ماهویه پرداخته
است و تصویری عبرتانگيز از پایان کار وی رقم زده است که آشکارا تفاوت کار فردوسی با
سایر مورخان را میتوان در آن مشاهده کرد .در شاهنامه اینگونه میخوانيم که ماهویه پس از
کشته شدن یزدگرد صاحب اموال و قدرت پادشاهی او میگردد و انسانهای خردمند را
سرنگون کرده و بی خردان را بر افراشته بود .او تصميم گرفت که به بهانة کينخواهی یزدگرد
به سمرقند حمله کند و بيژن حاکم آنجا را بکشد .پس بيژن نيز به جنگ با ماهویه شتافت.
هنگام جنگ بيژن دانست که ماهوی قصد فرار از ميدان را دارد پس به برسام فرماندة سپاه
خود گفت که به ماهویه فرصت فرار را ندهد .برسام بهسوی ماهویه شتافت و:
مشششر او را بشششه ریشششگِ فشششربدر بيافشششت
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،
بشششرآورد و آسشششان بشششزد بشششر زَمشششين
بشششه پشششيش اندرافگنشششد و خشششود برنِشسشششت
(فردوسی)1114/4 :1398 ،

چون خبر اسارت ماهویه به بيژن رسيد ،پيش رفت و:
بشششه شمششششير دسشششتش ببرّیشششد و گفشششت
چشششو دسشششتش ببرّیشششد ،گفتشششا,, :دو پشششای
بفرمشششود تشششا گشششوش و بينشششيش پسشششت
بفرمششود ک,,یششن را بششر ایششن ریششگِ نششرم

جفششت ،،

کششه,,ایششن دسششت را در بششدی نيسششت
ببرّیششد تششا مانَششد ایششدر بششه جششای ،،
بریدنشششد و خشششود بشششارگی برنِشسشششت
بداریششد تششا خششوابش آیششد ز شششرم .... ،،
(همان)1115 /4 ،

سششه پشششورِ جاششوانش بشششه لَشششکر بادنشششد
همانجشششششا بلندآتَششششششی برفاروخشششششت
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
(همان)1115 /4 ،

توجه به گزارههای فوق ،برجسته شدن فرار ماهویه از رزمگاه و به اسارت درآمدن او،
بریدن دست ،پا ،گوش و بينی و سپس آتش زدن او با هر سه پسرش و به باد رفتن دودمان
وی از زبان فردوسی ،تفاوت قلمرو فکری این شاعر را با دیگر راویان به خوبی نشان میدهد.
سرانجام ماهویه در کالم دیگر راویان به اختصار است و در تناسب با هم از گریز او سخن
رانده اند اما فردوسی با ارائة گزارشی مفصل و توصيف دقيق جزئيات سعی در برجسته نمودن
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سرانجام ماهویه به عبرتآميزترین شکل ممکن میکند .در واقع ،اگر راویان دیگر تاریخها با
ارائة گزارشی مختصر سعی در به حاشيهراندن ماهویه و سرانجام او دارند و اشارهای به مرگ او
نمی کنند ،فردوسی درست در نقطة مقابل این گزارشات در یک عمل گفتمانی ماهویه و مرگ
او را در مرکز توجه قرار می دهد و با این برجستگی به طور فعال در ميدانی از نزاعهای
گفتمانی به ایفای نقش پرداخته است.
ج :مرگ رستم فرّخزاد
رستم فرماندة سپاه یزدگرد در جنگ قادسيه بود که وقایع مربوط به مرگ وی و نحوة
کشته شدن او نيز همچون موارد گذشته دارای ابهام و اختالف است .در این خصوص ،هر یک
از نویسندگان به شکلی متفاوت به توصيفِ چگونگی مرگ وی اشاره کرده است که در ذیل به
نقل آنها و همچنين تفاوت دیدگاه شاهنامه اشاره میکنيم.
صاحب فتوحالبلدان میگوید دانسته نشد که کشندة او کيست و در این باره چندین نفر
را نام میبرد و میگوید که «به قولی ،رستم را زهير بن شمس بجلی کشت و به گفتهیی دیگر،
عوام بن عبد شمس او را به قتل رسانيد .باز به قولی ،قاتل وی هالل بن علفة تيمی بود»
(بالذری .)369 :1367 ،نویسندة تجارباألمم در این باره اینگونه روایت میکند که:
بادی سخت وزیده بود و سایبان رستم را از تخت بکنده بود و در رود عتيق
انداخته بود [ ]...هنگامی که باد سایبان را برده بود ،رستم سوی استرانی رفت
که برای وی بار و خواستهای آورده بودند و در سویی ایستاده بودند .در سایة
استری و بارش پناه گرفته بود .هالل عالّفه آهنگ رستم کرد و رستم بگریخت
[ ]...رستم خود را در آب افکند و هالل نيز در پی او خود را به آب زد .هالل
پای رستم را بگرفت و از آب بيرون کشيد و به زخم شمشيری که بر پيشانی
وی نواخت ،او را بکشت (ابن مسکویه .1389 ،ج.)325-324 : 1

و طبری به نقل از سعيد بن مرزبان به شکلی متفاوت روایت میکند که:
وقتی رستم از جای برفت بر استری نشست و چون هالل به وی نزدیک شد
تيری بينداخت که به پایش خورد و ابر را بر رکاب دوخت [ ]...آنگاه هالل به وی
نزدیک شد و رستم فرود آمد و زیر استر رفت و چون هالل بدو دست نيافت
ریسمان را برید که بار بر او افتاد آنگاه فرود آمد و سرش را درهم کوفت (:1383
.)1744 /5

فردوسی در شاهنامه روایت را به نوعی دیگر میآورد .در روایت فردوسی رستم فرّخزاد
توسط فرماندة مسلمانان عمر بن سعدوقاص کشته میشود در این روایت ،ابتدا پيروزی با
رستم است که به علت غبار ميدان نبرد و نبود قدرت دید الزم وی از اسب فرود میآید و
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افسارش را به کمر میبندد در این هنگام گرد و خاک به دیدگان رستم میرود و سعد از
فرصت استفاده میکند و رستم را میکشد که از زبان شاهنامه به صورت زیر است:
همشششی تاختنشششد انشششدر آوردگشششاه
خروششششی برآمشششد ز رسشششتم چشششو رعشششد
چاششن اسششنِ نبششرد اندرآمششد بششه سششر
برآهيخشششت رسشششتم یکشششی تيشششغِ تيشششز
همشششیخواسشششت از تشششن سشششرش را بریشششد
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

دو سششاالر ،هششردو بششدل کينششهخششواه
یکششی تيششغ زد بششر سششرِ اسششنِ سششعد
جشششدا گششششت ازو سشششعد ِ پرخاششششخر
بشششدان تشششا نمایشششد بشششدو رِسشششتخيز
ز گشششردِ سشششپاه ایشششن مشششر آن را ندیشششد
بششزد بششر کمششر بششر سششرِ پالهَنششگ
بششششد سشششعد پویشششان ز جشششایِ نبشششرد
کششه خششون اندرآمششد ز تششارَک بششه روی
جهششانجویِ تششازی بششر او چيششره گشششت
بششه خششاک اندرافگنششد جنگششیتششنش
(فردوسی)1091-1090/4 :1398 ،

چنانکه مالحظه می کنيد برخالف گفتة دیگران فردوسی رستم را در نبردی رویاروی با عمرِ
سعد قرار می دهد این درحالی است که به گفتة مورخان اصال عمر سعد در جنگ قادسيه در
ميدان نبرد حضور نيافت و نجنگيد .بالذری در این باره میگوید ،عمر «به بيماری دچار آمده و
در قصر عذیب سکنی گرفته بود» ( .)368 :1367همچنين ابن مسکویه در بيان علت میآورد
«از تن سعد کورک درآمده بود و بر اسب نمیتوانست نشست [ ]...از کوشک به سپاه و کار
جنگ مینگریست» ( .)307 /1 :1389چنانکه شاعری در اشاره به عدم حضور عمر سعد در
جنگ او را سرزنش میکند و در تعریض به وی سروده است:
نبشششرد همشششیکشششردم تشششا کشششه اهلل نصشششرت خشششویش نشششازل کشششرد
درحشششالی کشششه سشششعد بشششه دروازة قادسشششيه پنشششاه بشششرده بشششود
چششششون بششششرفتيم ،زنششششان بسششششياری بيششششوه شششششده بودنششششد
جششز زنششان سششعد کششه هششيچ یششک از آنششان بيششوه نمانششدهانششد[]16
(بالذری.)372 :1367 ،

اما طبری روایت دیگری را نقل میکند که بسيار به روایت فردوسی نزدیک است و گویا
روایت شاهنامه بر اساس آن شکل گرفته ،یا اینکه هر دو روایت منبع یکسانی داشتهاند و این
است که:
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یکی از عجمان بيامد و چون ميان دو صف رسيد بغرید و بانگ برآورد و هماورد
خواست .یکی از ما شبر نام ،پسر علقمه ،که مردی کوتاه قد و کمجثه و بد منظر
بود [ ]...شمشير و سپر خویش را برگرفت و سوی او رفت چون مرد پارسی او را
بدید بغرید و از اسب فرود آمد و او را به زمين زد و بر سينهاش نشست که
خونش بریزد عنان اسب پارسی به کمرش بسته بود و چون شمشير کشيد اسب
پس رفت و عنان را بکشيد و پارسی را از روی علقمه بينداخت و علقمه در آن
حال که پارسی به زمين کشيده میشد بر او جست [ ]...و او را بکشت []17
(.)1728-1729 / 5 :1383

چنانکه مشاهده کردیم به نظر میرسد که «پس از شکست سپاه ایران از تازیان ،راویان
ملی نمیتوانستند این ننگ را بپذیرند که سردار آنها رستم ،نه در نبرد تن به تن ،در زیر فرو
ریختن بارِ اَستَر جان سپرده باشد .از این رو ،از زیر سایة اَستر به ميدان نبرد برده و جانشين
سواری دلير ،ولی گمنام و بخت برگشته کردهاند .با این کار ،ناچار نقش شبر را نيز به سعد
دادهاند تا کشندة رستم مردی «همشأن» او باشد ،یعنی همان مرد «غيرتی ترسو» که بر بام
کاخی به روی شکم خوابيده بود و از دور در کنار زنش جنگ را تماشا میکرد» (خالقی مطلق،
 .)8 :1383لذا این روایت طبری میتواند به وسيلة فردوسی با ایجاد تغيراتی در شخصيتها
همچون جایگزینی رستم با مرد مبارز ایرانی و سعد وقاص با مبارز عرب مورد استفاده قرار
گرفته باشد.
 -1تحلیل محتوایی متون
در تحليل چگونگی مرگ یزدگرد همانگونه که گفته شده است بين روایت فردوسی و گفتة
دیگران اختالفاتی وجود دارد؛ ازجمله در نسبت دادن صفات مختلف به شخصيتها ،از جایی
که هر نویسنده متأثر از باورهای اعتقادی خود و شرایط محيطی و اجتماعی پيرامون خویش
است ،اثر و نوشتة وی نيز متناسب با آن تأثيرات و شرایط از جهتگيری و گرایش به یک
قطب خاص برکنار نيست .چنانکه این جهتگيری را در صفات داده شده به یزدگرد و ماهویه
مشاهده کردیم و از آنجایی که «نویسنده امکانات فراوانی برای فرمولبندی پيام خود در
اختيار دارد گزینش او گزینش معنادار است [( »]18صهبا .)103 :1391 ،فردوسی پادشاه را با
صفات نيک و درخور نام برده است اما ماهویه را با صفاتی غير نيکو مورد خطاب قرار میدهد.
در روایت مرگ یزدگرد هم این جهتگيریها نمایان است .در شاهنامه آسيابان با احساس
گناه و چشمان پرآب و رخسار زرد و دلی پر از شرم و دهانی پر از خاک که بيانکنندة ناچاری
وی میباشند تن به اجرای فرمان یزدگرد مینهد .این درحالی است که در برخی منابع دیگر
آسيابان با خاطری آسوده شاه را میکشد ،وسایلش را میبرد و شکمش را پاره میکند؛ در
شکم شاه سنگ میگذارد و او را به رودخانه میاندازد (ابن اثير1654 /4 :1385 ،؛ طبری/ :1383 ،
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 )2154و یا اینکه او را در جوالی میاندازند و مهر میزنند و با زهی او را خفه میکنند (ر.ک.

طبری .1383 ،ج .)2153 :5هر خوانندهای به وضوح خاستگاه متفاوت اندیشة راویان و نحوة
گفتمان برآمده از آن را در این توصيفات میبيند.
در مورد روایات مربوط به ماهوی نيز همين رویه را میبينيم در حالی که منابع تاریخی
علت دشمنی ماهویه با یزدگرد را مطالبة ماليات ،بدسخنی و دشنام یزدگرد به ماهویه و
عزلکردن ماهویه از مقامش میدانند ،شاهنامه به این موارد اشارهای نمیکند و از بدگوهری
ماهویه و تالش برای کسب تاج و تخت سخن میراند .این نحوة روایت شاهنامه در واقع ،از
ماهویه شخصيتی گناهکار و مقصر میسازد که نيرنگ و بدی ذاتی وی است .او به دنبال به
دست آوردن قدرت و پادشاهی است در حالی که دارای چنين مشروعيتی نيست .با وجود این،
تاریخهای دیگر هرچند از دشمنی این دو سخن راندهاند اما رفتارها و خواستههای یزدگرد را
عامل اصلی این دشمنی و نهایتا مرگ یزدگرد میدانند .بازخورد این نگرش متفاوت به خوبی
در عاقبت و سرانجام ماهویه نمایان است به شکلی که در تاریخ نویسندگانی همچون طبری،
ابناثير ،بالذری ،مقدسی ،مسعودی ،گردیزی و صاحب مجملالتواریخ سخنی از سرانجام
ماهویه نرفته است؛ یا نویسندگانی مانند دینوری ،ثعالبی و ابن بلخی به صورت مختصر و گذرا
مطالبی را بيان داشتهاند که وی از مرو میگریزد .اما شاهنامه با تفصيل به پایان کار وی
پرداخته است و با تأکيد بر این اعتقاد ایرانيان که شاهکشی امری نکوهيده و بدفرجام است ،از
آن روایتی عبرتانگيز نقل میکند.
در روایات مربوط به رستم فرّخزاد ،نيز میتوان اختالف شاهنامه را با سایر تواریخ مشاهده
کرد جایی که فردوسی نمیتواند مانند دیگر مورخان برای رستم مرگی همراه با خواری و
حقارت بيان کند؛ به گونهای که او به دست فردی دونپایه کشته شود یا در حال فرار از آب
گرفته شود و یا اینکه زیر بار و بنة اسب و چارپا گرفتار و کشته شود ،بلکه وی را به ميدان
نبرد میآورد و رویاروی فرماندة مسلمانان قرار میدهد و در حالی که اول پيروزی با وی است
به دليل گرد و غبار وارده به چشمش و نداشتن بينایی کشته میشود و به این ترتيب برای وی
مرگی درخور رقم میخورد.
 -2مناسبات ایدئولوژیک
همانطورکه در سطور باال مشاهده شد بين گزارهها در متون مختلف تفاوتهایی وجود
دارد و این تفاوتها ناخواسته شکل نگرفتهاند؛ بلکه گویای آنند که متنهایی جهتدار و متأثر
هستند .این گرایش و قطبی شدن ،به متن با ِر ایدئولوژیک میبخشد و باید از این راه درک و
معنی شوند .این دیدگاه ریشه در نظریات ساختارگرایی و ساختارشکنی دارد .بنابر نظر سوسور



26

پژوهشنامة ادب حماسی ،سال هجدهم ،شماره اول ،پیاپی ،33بهار و تابستان 1401

«زبان نظام تفاوتهاست» (کالر .)77 :1396 ،در واقع ،روایت فردوسی از آن رو حائز معناست که
با دیگر روایات تفاوت و تقابل دارد و آنچه به روایت فردوسی هویتی جداگانه میبخشد،
جایگاه گفتة وی در ميان دیگر گفتههاست« .هویت روایی به نسبت افراد و گروهها متفاوت
است و از ترکيبِ پویایی از تصادفها ،انتخابها ،برخوردها ،برنامهها ،تردیدها و یقينهایی
تشکيل شده است» (بابک معين .)175 :1392 ،سوسور میگوید« :در زبان هيچ عبارت اثباتی
وجود ندارد و هرآنچه هست تفاوت است .دالها [ ]...از آن رو که با دالهای دیگر تفاوت دارند

داللت معنایی میکنند» (اشميتس.)153 :1389 ،
از آنجا که تأکيد ساختگرایان همواره بر این تفاوت و تقابل بوده است ،ساختارشکنان
به دنبال اثبات این بودند که «این تقابلها همواره بر پایة نوعی رابطة سلسلهمراتبی استوارند»
(همان .)150 ،بر این اساس یکی از طرفين تقابل مهمتر و برجستهتر گرفته میشود و با بسامد
بيشتر ،در ساختار ،نقش محوری را ایفا میکند .برای نمونه برجستگی و بسامد ایران و هویّت
ایرانی در گزاره های فردوسی در تقابل با دیگران به خوبی نمایان است که مصداق آن
برجستگی انتقام پادشاه از ماهویه در شاهنامه یا رقم خوردن مرگی درخور و همراه با حفظ نام
و ننگ برای رستم فرّخزاد و همينطور شکل دادن شرایطِ ناچاری آسيابان و حالتی از احساس
گناه و تأسف برای وی در امر کشتن یزدگرد است.
عالوه بر این ،ساختارشکنانی مثل دریدا در پی اثبات آن هستند که «وجود قطب ظاهرا
بیاهميت و مستثنا شدة این تقابل برای کارکرد این تقابل حياتی است» (همان .)150 ،یعنی تا
گفتمان های رقيبی وجود نداشته باشد ،گفتمان ایرانیمحور فردوسی نيز وجود ندارد .هویّت
ایرانی مستلزم وجود هویّتهای متفاوت و رقيب است« .این جریان را دریدا بازی تفاوتها
مینامد» (هوارث .)84 :1397 ،با وجود این ،نمیتوان به شکل قطعی گزارهها و روایتهایی را
درست و صادق بدانيم و بعضی دیگر را نادرست و کذب دانست ،بلکه آنها ساختة بازی
تفاوتها هستند .ویتگنشتاین[] 1تأکيد میکند که «هيچ نقطهای بيرون از بازیهای زبانی
نيست که بتوانيم عقب بایستيم و از آنجا نسبت بين زبان و واقعيت را ارزیابی کنيم و ببينيم
که آیا زبان به حد کافی نمایندة واقعيت هست یا نه» (مگی 553 :1372 ،نقل شده در کالنتری،

 .)40 :1391پس این زبان است که به واقعيت شکل و معنا میبخشد [.]19
با توجه به آنچه بيان شده است تفاوتها و اختالفهای موجود در روایات نيز وجهی
ایدئولوژیک دارند و به گفتة ریمون آرون «ایدئولوژیها مستقيما ناظر بر درست و غلط
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نيستند» (بودان .)332 :1388 ،در این حالت توليدات فکری نویسندگان دارای ساخت و بافتی
ایدئولوژیک هستند که نباید آنها را دروغ یا خالف واقع دانست .بلکه با متمرکز شدن برحلقة
حاميان و طرفداران نویسنده و توجه به وضعيت گفتمانی گروههای پشتيبان ،گفتههایشان را
درک و فهم کرد [.]20
با اتکا به گزارة باال ،ایران دوستی فردوسی و گرایش وی به سمت فرهنگ و هویّت ایرانی
را باید در حلقة حاميان او ،پيشالگوها و شرایط محيطی ،اجتماعی و سياسی وی جستوجو
کرد .حاميانی مانند ابومنصور عبدالرزاق طوسی ،پيشالگوهایی شامل شاهنامههای منثور و
منظومِ ابوالمؤید بلخی ،ابوعلی بلخی ،ابومنصوری ،مسعودی مروزی و دقيقی و شرایط محيطی،
اجتماعی ،سياسی و فرهنگی روزگار وی از سرزمين خراسان ،مهد سنّتها ،آیينها و
خاندانهای ایرانی گرفته تا نظام حکومتی حاکم یعنی سامانيان که خود را ایرانی میدانستند
و مروّجان فرهنگ ایرانی و آداب گذشتگان بودهاند ،پایگاه اجتماعی فردوسی و تعلق او به
طبقة دهقانان و عالقهمندی آنان به گذشتة ایران و حفظ آیينها و سنن پيشينيان به عالوة
وجود جریانات سياسی و اجتماعی ،که در قالب نهضت شعوبيه از سدههای قبلتر در تقابل با
برتری اعراب شکل گرفته بود و موجب شد تا ایرانيان به نشر و گسترش فرهنگ و هویّت
گذشتة خود روی آورند ،همگی فضای فکری و گفتمانی فردوسی را تحت تأثير قرار میداد.
همة این عوامل رژیمی از یک عقالنيت را برمیسازند که به عقيدة فوکو عبارت است از
«قواعدی که وجهی از اندیشيدن را ممکن میسازند» (مشایخی .)53 :1395 ،بنابراین ،آن
موجودیّت ،اندیشه و نظام کرداری که از شاعر و نویسنده میبينيم محصول این فضای عقالنی
و پارادایمی است که در آن به سر میبرد .رژیمی که نوع خاصی از تفکر و اندیشيدن را جایز
میداند چنانکه فوکو میگوید «ما همواره درون یک عقالنيت میاندیشيم و کسی نمیتواند بر
فراز عقالنيتها بایستد» (همان.)53 ،
 .1-2قدرت ،گفتمان و سوژهشدگی
الکال[] 1و موف[] 2بر این نظر هستند که قدرت چيزی نيست که در اختيار یک گروه
خاص باشد []21؛ بلکه در سراسر جامعه گسترده شده است و «گفتمانها ،دانش ،بدنها و
ذهنيّتها را میسازد» (یورگنسن و فيليپس .)36 :1396 ،از این رو ،قدرت نيرویی زایا و به وجود
آورنده است فوکو افراد را «جلوهها یا نمونههای مناسبات قدرت میداند» (ميلز .)32 :1396 ،به
این ترتيب فردوسی خود یکی از نمودها و ساختههای قدرت است.
Laclau
Mouffe

1
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همانطورکه گفته شد گفتمانها برآیند قدرت هستند .در واقع ،گفتمانها موقعيتهایی
هستند که افراد را به عنوان سوژههایی در درون خود به ایفای نقشِ خاصی وا میدارند.
سوژهها بسيار متعدد و متکثر هستند و شکلدهندة خود نيستند؛ بلکه «تعين بخشی به سوژه
به عهدة گفتمانهاست» (سلطانی .)89 :1396 ،پس باید دید که سوژه در چه ساختار گفتمانی
جای گرفته است [ .]22بر این اساس ،فردوسی جایگاههای مختلف و بسياری برای سوژه
شدن دارد []23؛ مثلِ شاعر بودن ،ایرانی بودن ،شيعه بودن و غيره .اما موقعيت و ساختار
گفتمانیای که از سالها پيش در قالب نهضت شعوبيه شکل گرفته بود و بر فرهنگ ،هویّت
ملی و برتری نژاد ایرانی تأکيد داشت منجر شد که یکی از سوژههای متکثر و متعدد فردوسی
بر دیگر سوژههایش غلبه کند .قرارگرفتن شاعر در این موقعيت و شرایط گفتمانی و
سوژهشدگی ،کنش و اندیشة خاصی را از او میطلبد .از این روی فردوسی در سرایش کتابش
تحت تأثير فضای گفتمانی دست به مداخلهای ایدئولوژیک به سود هویّت ملی و تثبيت آن در
برابر دیگر هویّتها زده است.
از سوی دیگر الزم به ذکر است که این «گفتمانهای مختلف موقعيتهای متفاوتی به آن
[سوژه] نسبت میدهند» (یورگنسن و فيليپس .)80 :1396 ،یعنی سوژه فقط به یک گفتمان و یک
موقعيت واحد تعلق ندارد؛ بلکه ممکن است یک گفتمان فردوسی را به عنوان سوژه ،روایتگر
هویّت ملی و حيات بخش زبان فارسی بداند و گفتمانی دیگر او را دروغگو و مدحکنندة
مشرکان و گبرکان به شمار بياورد؛ به شکلی که حتا اجازة دفن شدن او را درگورستان
مسلمانان ندهند (ر.ک .نظامی عروضی .)160 :1388 ،تثبيت و پذیرش هرکدام از این سوژههای
متکثر و حتا متضاد به استيالی گفتمان حامی آن بستگی دارد.
 .2-2غیرسازی ،برجستهسازی و حاشیهرانی
گزاره هایی که نویسندگانِ متعلق به گفتمان دینی و مذهبی از وقایع روزگارِ یزدگرد
بهگونهای حق به جانب عرضه کردهاند؛ تصاویری منفی و همراه با خواری ایرانيان است .بر این
اساس «گزارههای بظاهر «عينی» در واقع بر زمينهای از ارزیابی و خوارشماری توليد
میشدند» (ميلز .)139 : 1396 ،پس این نویسندگان با بازنماییِ منفیِ ایرانيان و هویّت ایرانی به
عنوان «غير» سعی در ارائه و تثبيت تصویری مثبت از جامعه و گفتمان دینی و مذهبی در
برابر گفتمان ملی و ایرانی داشتند .این بازنماییها نقش مهمی در حفظ و تحکيم سلطة آنان
داشته است [ .] 24از سوی دیگر نویسندگانی که به گفتمان ملی و ایرانی تعلق داشتند؛ سعی
در تغيير این مناسبات به سود هویّت ملی با ارائة مؤلفهها و گزارههایی منفی از رقيب
داشتهاند .در نهایت هرکدام از این گفتمانها هویّت و معنای خود را در ارتباط و تعارض با
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گفتمانهای رقيب به دست میآورد .و این «تعارض ميان دو گفتمان رقيب ،باعث قطبی شدن
ذهن سوژه و بالطبع قطبی شدن رفتار و گفتار او میگردد» (سلطانی .)114 :1396 ،این امر
نویسنده را در جایگاهی ميان دو قطب مثبت و منفیِ «ما» و «آنها» قرار میدهد .این
دوسویگی و قطبی شدن به صورت برجستهسازیها و حاشيهرانیهایی در گزارههای
نویسندگان نمایان است؛ و آن سازوکاری است که به واسطة آن «گفتمانها سعی میکنند
نقاط قوت «خود» را برجسته سازند و نقاط ضعف خود را به حاشيه برانند و پنهان کنند ،و
بالعکس ،نقاط قوت «غير» یا دشمن را به حاشيه برانند و نقاط ضعف او را برجسته سازند»
(همان.)113 ،

نمونههایی بسيار از امر برجستهسازی و حاشيهرانی را میتوانيم در گزارههای ذکر شده از
شاهنامه و منابع تاریخی مورد اشاره ببينيم .آنجایی که فردوسی با برجستهسازی ناله و زاری
آسيابان و آفریدن فضایی پرحجم همراه با احساس گناه برای او سعی در به حاشيهراندن مرگ
یزدگرد داشته است .همچنين شاهنامه با برجسته کردن این باور ایرانی که قاتل پادشاه
فرجامی غير از تباهی ندارد؛ به صورت مفصّل به ذکر عاقبت ماهویه پرداخته است و سرانجامی
عبرت انگيز برای وی رقم زد .در مقابل منابع دیگر مرگ یزدگرد را با برجستگی بيان کردهاند و
به عاقبت ماهویه اشارهای نکردهاند یا نگاهی گذرا به آن داشته اند .در مرگ رستم فرّخزاد ،نيز
همين رویه را شاهد هستيم .طبری و دیگران با برجسته کردن مرگ رستم ،به صورتهای
گوناگون و به دست افراد مختلف ،مرگی همراه با خواری و حقارت برای وی نقش بستهاند و
فردوسی صحنة نبرد رستم را به شکلی آفرید که مرگ وی به شکلی شایسته و سزاور رقم
بخورد .بهگونه ای که در ابتدا پيروزی با وی بود .اما ،سرنوشت ،باد و غبار و غيره در این کار
مسبب بودهاند .هم چنين فردوسی برخالف دیگران مرگ رستم را به دست فرماندة سپاه
مسلمانان که همپایه و همشأن وی بوده است رقم میزند .در نهایت میبينيم که هرکدام از
این نویسندگان و راویان دست بر مسائل و مواردی گذاشتهاند و آنهایی را برجسته کردهاند
که طرفهای مقابل و مخالف به حاشيه راندهاند و از سوی دیگر مواردی را که گفتمانهای
رقيب برجسته کردهاند و مورد تأکيد قرار گرفتهاند را به حاشيه میرانند.
این برجستهسازی و حاشيهرانی که با هدف سرکوب و نابودی گفتمان رقيب شکل
گرفتهاند خود نشان دهندة حضور گفتمان دیگر یا رقيب با مراتب و ساختاری متفاوت در خود
هستند و نمی توان بر آن ماهرسکوت گذاشت .هيچ گفتمانی حقيقت مطلق را بيان نمیکند؛
بلکه در ساختارهای سياسی ،اجتماعی و تاریخی خاص رواج و گسترش مییابند و این امر به
معنای حقيقت آن نيست هيچ گفتمانی نمیتواند خود را مالک حقيقت مطلق بپندارد ،زیرا با



30

پژوهشنامة ادب حماسی ،سال هجدهم ،شماره اول ،پیاپی ،33بهار و تابستان 1401

چنين پنداری خود را گفتمانی (فریبکار) اعالم میکند (ابوزید .)44 :1394 ،پس شناخت ما از
هویت هر گفتمان به لطف وجود دیگری است .در واقع ،حقيقت و واقعيت بيان شدنی نيست؛
بلکه استنباط شدنی و حتا ساختگی است .به عبارتی شناخت واقعيت را باید از راه ساختارهای
کالن فهم کرد نه موارد خرد و جزئی .باید اجزای خارد و فرد فردِ این روایتها را درکنار هم
قرار دهيم تا بتوانيم فکر غالب را بيابيم .آن گاه آن را در دل یک گفتمان و جریان فکری یک
دورة خاص و مشخص فهم و استنباط کرد.
نتیجهگیری
ت ميان گروههای اجتماعی و سياسی است .جاییکه
متنهای ایدئولوژیک حاصل تخاصما ِ
در آن گفتمان های رقيب برای تداوم سلطة خود و یا تغيير مناسبات قدرت به سود خود ،افراد
را به سوژههایی تبدیل میکنند که برای ایفای نقش در راستای منافع گروه ،نوع خاص و
وجهی از اندیشيدن را از آنها میخواهد .پس این افراد و متنهای نوشته شده برساخته و
برآیند گفتمانها هستند.
در منابع گوناگون ميان روایتهای مربوط به مرگ یزدگرد ،ماهویه و رستم فرّخزاد
اختالفاتی چشم گير وجود دارد .با وجود این ،نباید بعضی از این روایتها را درست و صادق
بدانيم و بعضی دیگر را کذب و نادرست؛ بلکه آنها را باید به عنوان متنهایی ایدئولوژیک مورد
توجه و بررسی قرارداد و از راه شناخت و استنباط عقالنيت حاکم بر هرکدام از این متون آنها
را درک و فهم کرد .از این رو ،فردوسی به عنوان سوژه و تعلق داشتن به گفتمان ملی ،با ایفای
نقش در این گفتمان به بازآفرینی و تثبيت هویّت ملی پرداخته است .در نتيجه گزارهها و
مؤلفه های به کار رفته در روایت او معنادار هستند و به شکلی مفصلبندی شدهاند؛ که به سود
هویّت ملی و فرهنگ ایرانی گرایش دارند .شاعر این جهتگيریها و گرایشها را بر روی
بستری از غيرسازیها ،برجستهسازیها و حاشيهرانیها انجام داده است .آنجا که با
برجستهسازی ناله و زاری آسيابان و آفریدن فضایی پرحجم سعی در به حاشيهراندن مرگ
یزدگرد دارد و با رقمزدن مرگ رستم فرّخزاد به شکلی درخور و شایسته به دست فرمانده سپاه
مسلمانان سعی در به حاشيهراندن روایتهایی دارد که برای رستم مرگی همراه با خواری نقش
بستند و سرانجام با تکيه بر باورهای کهن ایرانی دربارة سرانجام شوم پادشاهکاشان برای ماهویه
پایانی عبرتانگيز میآفریند.
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پینوشتها
 -1دو سدة نخست را شاید بتوان بيشتر دورة جنبشهای پایداری دینی -نظامی ناميد وگرچه
همه این جنبش ها در ظاهر به شکست انجاميدند ،اما به راستی شالودة پيدایی دولتهای مستقل
ایرانی سدههای سوم تا پنجم را پی ریختند.
شورشهای خوارج در خوزستان و پارس به سال  38هجری ،شورش «زنبيل» خارجی در
سيستان در سال  ،66شورش موالی در خراسان به سال ،117قيام شيعيان در ميان دورود و فرو
گشودن کوفه به سال  ، 127شورش «بهآفرید» در نيشابور در سال ،129خيزش بزرگ ابومسلم
خراسانی در سال 130که به نابودی دودمان اموی و روی کار آمدن دودمان دلخواه ایرانیها یعنی
عباسيان انجاميد ،شورش «سنباد» در سال  137به کين ابومسلم ،شورش ایرانی ميهن دوستی با نام
ساختگی «اسحاق ترک» در ماوراءالنهر به سال  ،137خيزش «شيبانی» خارجی در سال 137باز به
کين ابومسلم ،جنبش «ابو عبداهلل کرام سيستانی» در نيشابور ،شورش «العجلی» خارجی در ری،
جنبش شيعيان مرو در سال ،140شورشهای خرمدینان به رهبری «خداش» در خراسان ،خيزش
«راوندیه» ،شورش «البرم» در نزدیکی هرات به سال ،160شورشهای نيرومند تبرستان از جمله
خيزش «وندیداد هرمز پسر قارن» در سال ،158قيام «سپيد جامگان» به پيشوایی هشام پسر حکيم
معروف به «مقنع» از سال  159تا  ،166شورش حمزه پسر آذرک در سيستان و خراسان به سال 180
که به پيدایش افسانهها و داستانها و «حمزهنامه»ها انجاميد ،خيزش بزرگ «بابک خرمدین» در
آذربایجان که بيش از  22سال از سالهای آغازین سدة سوم را از آن خود ساخت ،...و سرانجام شورش
«مازیار» پسر قارن در تبرستان از سال  222تا  ،224در شمار مهمترین این جنبشها هستند
(ثاقبفر.)60-59 :1387 ،
 -2گ رچه از بازگشت دین کهن و نيروی زرتشتيان به هيچ روی سخنی نمیتواند در ميان باشد،
با این حال ،در برخی بخشهای مرکزی و باختری ایران و بویژه فارس و کرمان و یزد ،زرتشتيان دوباره
نيرویی یافتهاند ،چنانکه هنگام چيرگی بویهيان در فارس ،آشکارا به پشتگرمی پشتيبانی ایشان ،بر
مسلمانان چيرگی می فروشند (ثاقبفر.)77 :1387 ،
 -3مقصود ما در اینجا همان بافت موقعيتی یا غير زبانی است« .زبانشناسان در بررسیهای
زبانی برای سخن ،بافتهای مختلفی را متمایزکردهاند .بافت زبانی ،بافت موقعيتی و بافت تاریخی یا
بينامتنی که هرکدام به نوبة خود در شکلگيری متن ،درک و تفسير خوانندگان نقش دارند» (فتوحی،
 .) 60 :1392الزم به ذکر است که بافت زبانی یا متنی ناظر بر این است که یک متن «از پيوند کلمهها
و جملهها و روابط واژگانی با هم پدید میآید[ ]...کلمهها و جملهها تنها در درون این بافت زبانی
معنادار میشوند» (همان )60 :1392 ،و هدف از بافت تاریخی یا بينامتنی این است که «متنها و
گفتمان ها هرکدام خود دارای تاریخی خاص و متعلق به خانوادة تاریخی خاصی هستند .این مجموعه
متون که در تداوم هم و متأثر از هماند ،یک بافت تاریخی را شکل میدهند که بر تفسير و درک
تحليلگر تأثير میگذارند» (همان.)61 :1392 ،
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 -4بافتهای فرهنگی ،اجتماعی ،محيطی و سياسی همگی در شمار بافت موقعيتی هستند
(فتوحی.)61 :1392 ،
 -5ابنندیم در الفهرست ( )210 :1346نام او را موسی بن عيسی کسروی ذکر کرده است و این
کتابها را از او نام میبرد :کتاب حب االوطان ،کتاب مناقضات من زعم انه ال ینبغی ان یقتدی القضاه
فی مطاعمهم باالئمه و الخلفاء.
 -6بودان آن را «زمينة علّيت» ناميده است .این زمينه در نظر بيکن طبيعت بشر و در مارکس و
انگلس جامعه است (بودان.)70 :1388 ،
 -7مؤلف مجملالتواریخ همنظر با فردوسی میگوید« :به فرمان ماهو ،بر دست آسيابان کشته
شد» ( .)84 :1383همچنين بالذری در یکی از نقلهای خود ذکر میکند که ماهویه «پنهانی آسيابان
را برانگيخت و گفت تا وی را بکشد و او یزد گرد را بکشت» (.) 444 :1367
 -8دینوری همانند ابناثير معتقد است که آسيابان خود یزدگرد را میکشد «یزدگرد از شدت
خستگی خوابيد و چون خوابش سنگين شد آسيابان برخاست و او را با ميلة آسيا کشت و
جامههایش را بيرون آورد و جسدش را در رودخانه افکند» ( .)175 :1390همينطور بالذری در قول
دیگری میگوید یزدگرد «چون شب فرا رسيد تاج خویش به در آورد و بر سر نهاد آسيابان بدید و در
آن طمع کرد و آسياسنگ برگرفت و بر او افکند و چون کشته شد دیهيم و جامهاش برگرفت و اورا
به آب افکند» (.)445 :1367
 -9برخالف طبری که گفته است سپاهيان کشتن او را خوش ندانستند و آسيابان را بر این امر
برانگيختند ،مقدسی اینگونه روایت میکند که چون آسيابان برای تهية غذا بيرون میرود «در آن
هنگام که باز میگردید سپاهيان رسيدند و او را کشتند» ( .1390ج .)867 :2گردیزی با اندک
اختالفی میگوید ماهوی افرادی را فرستاده سر او را برداشته و تن او را در آب فرو هشتند (گردیزی،
 .)105 :1384و ثعالبی هم میگوید « سوران ماهوی رسيدند و در آسياب ریخته شاه را گرفتند و او را
با آسيابان نزد ماهوی بردند و گرفتاری یزدگرد را به اطالع او رسانيدند ماهوی امر داد او را بکشند آنان
ني ز امر را اجرا و او را با طنابی خفه کرده برود مرو افکندند» ( .)362-363 :1385ابن مسکویه در
تجارباالمم نقلی متفاوت را میآورد که در آن نهتنها یزدگرد به دست آسيابان کشته نشد بلکه از
فاش ساختن مخفیگاه وی نيز سر باز میزند (همان.) 411-410 /1 :1389 ،
 -10طبری به نقل از هذلی و ابن اسحاق میگوید« :از مرزبان و مردم آنجا مالی خواست که
ندادند و از او شدند» ( .)2145 /5 :1383همين دليل را نيز صاحب فتوحالبلدان میآورد «دستور داد
تا ماهویه مرزبان را به محاسبه آورند و از او حساب اموال را بخواست» (بالذری .)444 :1367 ،دینوری
هم بر این نظر میباشد (دینوری.)175 : 1390 ،
 -11صاحب فارسنامه ،هرچند علت دشمنی را بد سخنی یزدگرد میداند اما دليل دشنام و بد
سخنی یزدگرد را نيز خيانت ماهویه در مال وی میداند (ابن بلخی.)112 :1385 ،
 -12بنگرید( :فردوسی.)1093 /4 :1398 ،
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 -13بنگرید( :فردوسی.)1099 /4 :1398 ،
 -14طبری میگوید "خدا دشمن" نام گرفت (.)2146 / 5 :1383
 -15طبری به نقل از هذلی میگوید« :صبحگاهان مردم مرو به دنبال رد او [یزدگرد] بيامدند و
نزدیک خانة دندانهگر رد را گم کردند و او را بگرفتند و مقر شد که شاه را کشته و اثاث او را آورد .پس
دندانهگر و کسان او را بکشتند» (.)2145 /5 :1383
 -16شاعر به کنایه میگویدکه سعد بن ابیوقاص از بيم جنگ به خانه پناه برد و زنده ماند و
زنانش بيوه نشدند (بالذری.)372 :1367 ،
 -17در کتب تاریخی نبردهای رودرروی بسياری را ذکر کردهاند ازجمله این واقعه که عالوه بر
طبری ابن مسکویه نيز آن را نقل کردهاست (ابن مسکویه.)320-319 :1389 ،
 -18هر قدرکه بگویيم یک نویسنده در بيان مسائل جانب احتياط را رعایت میکند باز قطعا به
اندازة اندکی هم که شده گرایش به یک قطب را میتوان در انتخاب دالهای او مشاهده کرد مثال
بالذری در جاهای ختلف از نبرد ایرانيان و اعراب ،از ایرانيان با لفظ «مشرک» و «مشرکان» نام میبرد
(همان .)364 :1367 ،این خود بر آمده از گرایشداشتن ذهنيت نویسنده به سمت دین و مذهب است
همانگونه که از نام کتابش فتوح البلدان بر میآید.
 -19بنگرید( :کالنتری.)40 :1391 ،
( -20بودان.)89-88 :1388 ،
 -21الکلو و موف با فوکو همنظر هستند فوکو میگوید که قدرت چيزی نيست که در تملک
کسی باشد (ر.ک .مشایخی.)99 :1395 ،
 -22بنگرید( :هوارث.)179 :1397 ،
 -23فوکو معتقد است که قدرت فقط بر سوژههای آزاد اعمال میشود و منظور از سوژة آزاد
«فاعلهای فردی یا جمعی است که حوزهای از امکانها را مقابل خود دارند ،حوزهای که در آن
چندین رفتار ،چندین واکنش و شيوههای متفاوت رفتار جای داشته باشد» (مشایخی.)101 :1395 ،
 -24بنگرید( :ميلز.)147 :1396 ،
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