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چکيده

شاهنامۀ فردوسی ،اثری عظیم در ادبیات ایرانی است .محتوای آن را اسطورهها،
افسانهها و تاریخ ایران ،از ابتدا تا فتح ایران توسط اعراب مسلمان تشکیل میدهد.
رابطۀ دین و دولت در شاهنامه ،به دلیل اهمیت آن در عصر مدرن ،از موضوعات مورد
عالقۀ نسل جدید است .در این مقاله ،با روش هرمنوتیک نورمن فرکالف که مبتنی
بر سه سطح توصیف ،تفسیر و تبیین است به بررسیِ نسبت دین و دولت در سه دورۀ
اساطیری ،پهلوانی و تاریخی شاهنامه پرداختهایم .در شاهنامه ،دولت روندی ثابت و
یکنواخت دارد و دین است که با فرازوفرود خود این رابطه را تحت تأثیر قرار میدهد.
دولت که همان حکمرانی و جهانداری است ساختار سادهای دارد ،ولی دین
بهمرورزمان از ساختار ساده بهسوی ساختار پیچیده حرکت میکند که همین موضوع
رابطۀ دین با دولت را متحول میسازد و طی زمان ،رابطۀ ساده آن در دوران کیومرث
به رابطهای پیچیده در پایان شاهنامه تبدیل میشود .در این مقاله سعی شده رابطۀ دین
و دولت در شاهنامه با توجه به سه سطح تحلیلی فرکالف و سه بخش شاهنامه مورد
کنکاش قرار گیرد.
واژگان کليدی:

دین ،دولت ،شاهنامه ،فردوسی ،فرکالف و جهانداری.
 1.دانشیار مرکز پژوهشی تمدن اسالمی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)
 0.دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران

dshirody@yahoo.com
m.jahan1359@gmail.com
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بیان سه سخن برای ورود و فهم مطالب پسین الزم است:
الف) اهمیت شاهنامه :کتاب فردوسی میان ایرانیان ،جایگاه ویژهای دارد .این امر در
نقالیها و تعداد باالی نسخ خطی شاهنامه و مینیاتورهای هنرمندان ایرانی برای بیان اتفاقات
شاهنـامه ،بهخوبی مشاهده میشود ،در حقیقت ،شاهنامه «قبالۀ هویت ملی» (دباشی:1369 ،
 )306ایرانیان و یکی از قدیمیترین نسخ فارسی است که اهمیت سیاسی فراوانی دارد؛ زیرا
سرگذشت بسیاری از شاهان ایرانی در آن درجشده؛ اما محتوای سیاسی آن ،زیر سایۀ ادبیات
غنی این اثر قرارگرفته است ،به همین دلیل شاهنامه بیشتر مورد توجه ادیبان و حافظان زبان
فارسی قرار دارد تا یک رسالۀ سیاسیِ مورد عنایت اندیشمندان سیاسی .درواقع «منظور
فردوسی از سرودن شاهنامه ،ساختن پایگاهی در زیر شاخ سرو افکن دانش است ،دانشی که
چگونگی داشتن گیتی ،یعنی راه و رسم کشورداری را که فردوسی از آن با تعبیر جهانداری
یاد میکند» (پرهام )109 :1373 ،از سوی دیگر ،در جهان امروز ،رابطۀ دین و دولت اهمیت
فراوانی برای پژوهشگران علم سیاست دارد و رابطۀ دین و دولت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری
این دو از هم ،از اهم موضوعات سیاسی جدید است و برای شناخت و تبیین این رابطه در
گذشتۀ ایرانزمین ،رجوع به کتب و نوشتههای گذشتگان اجتنابناپذیر است .با توجه به
اهمیت شاهنامه و نوع نگارش آنکه روایتگر حکومت شاهان است میتوان با روشهایی
مناسب به تحلیل و بررسی رابطۀ این دو نهاد ،در شاهنامه پرداخت و از این راه ،نوری بر
رابطۀ این دو نهاد در ایران قدیم افکند.
ب) ادوار شاهنامه :برای بررسی بهتر و دقیقتر متن پرحجم و پیچیدۀ شاهنامه ،تفکیک
آن ،همراستا با چارچوب نظری الزم است .این مقاله سخن ذبیحاهلل صفا و شاهرخ مسکوب
در تفکیک شاهنامه به سه بخش اساطیری ،پهلوانی (حماسی) و تاریخی (صفا026 :1369 ،؛
مالمیر )028 :1387،را مالک تحلیل خویش قرار داده است.
ج) تحريرهاي دوگانۀ شاهنامه :چند تن از پژوهشگران برجسته از احتمال وجود دو
تحریر از خداینامه در عصر ساسانی ،سخن گفتهاند که در گونهای از آنها نقش دبیران
درباری بیشتر بوده و در نوعی دیگر ،نفوذ و تأثیر موبدان زرتشتی ،این نگرش دینی و از سوی

دیگر ،چون شاهنامۀ ابومنصوری ،از این خداینامهها گردآوریشده (آیدانلو)127 :1383 ،
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تأثیر آنها بر شاهنامه قطعی است و به قول استاد زرینکوب:
«روایات عمدهای که مأخذ حماسۀ ایرانی است آنگونه که در شاهنامه فردوسی هست از
مأخذ پهلوانی و نقلهای افواهی مأخوذ از اساطیر باستان آمده است؛ اما بخش عمدۀ آن به

هر صورت از روایات دینی – زرتشتی و حتی مأخذ پیش از زرتشت ،باید اخذشده باشد».

(زرینکوب)32 :1381 ،
تأثیر موبدان زرتشتی در اوستا ،با توجه به جمعآوری و نقل داستانهای شاهنامه توسط
ایشان ،قطعی به نظر میرسد؛ اما برای روشن شدن مطلب چند مورد از دخالت اعتقادات دین
زرتشتی را در شاهنامه میآوریم .چهرۀ اهریمنی اسکندر در بخشهایی از شاهنامه بازماندۀ
تأثیر تحریرها و سنت رسمی دینی خداینامه در شاهنامۀ ابومنصوری است؛ زیرا در ادبیات
دینی زرتشت و نگاه موبدان ،سوزانندۀ کتابهای دینی شخصیتی زیانکار است (آیدانلو،
 )127 :1383و مهمترین نشانه از تأثیر اندیشۀ زرتشتی موبدان در منابع شاهنامه میتوان به
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حذف دو خاندان بزرگ پادشاهی ایران در شاهنامه اشاره کرد .آنچه باعث شده است نام
هخامنشیان و اشکانیان در شاهنامه حذف گردد دلیل دینی داشته است؛ زیرا هخامنشیان و
اشکانیان ،زرتشتی نبودهاند .هابری ماسه نیز ،همین نکته را موجب فراموشی دورههای مذکور
دانسته است .وی عنوان میدارد« :دین زرتشتی دورۀ ساسانیان چون دین رسمی و آشتیناپذیر
بود ،بر دورههای دیگر که ادیان دیگری گاهی رقابت پیروزمندانهای داشتند ،پردۀ فراموشی
افکند و از یاد بردن این دو سلسلۀ بزرگ را چنین میتوان تعریف کرد( ».کریمیان:1375 ،
)00
 .6تعريف مفاهيم

کاربرد وسیع دو مفهوم دین و دولت در این نوشتار ما را ناگزیر میسازد به تعیین حدود
معنایی آن بپردازیم:

الف) دين :واژۀ دین در فرهنگ کهن ایرانی به شکل «دئنا» به معنای وجدان و نوعی
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دریافت درونی ،کاربردی بسیار وسیع دارد بهعبارتدیگر ،دئنا بیان اسطورۀ وجدان است.
(خسروی ،موسوی )123 :1387 ،از دیگر سو ،دین از واژههایی است که قدمت زیادی دارد
و کاربردهای فراوانی هم داشته است و بر همین اساس ،تعاریف فراوانی دارد و هر
ال عالمه طباطبایی،
اندیشمندی با توجه به مبانی فکری خود ،به تعریف آن پرداخته است .مث ً
دین را اینگونه تعریف میکند« :دین ،عقاید و یک سلسله دستورهای عملی و اخالقی است
که پیامبران ازطرف خداوند برای راهنمایی و هدایت بشر آوردهاند ،اعتقاد به این عقاید و
انجام این دستورها ،سبب سعادت و خوشبختی انسان در دوجهان است( ».طباطبایی:1378 ،
 )41در شاهنامه از چهار دین نام برده شده است :جهود ،عیسوی ،اسالم و در آخر دین
زرتشت (طباطبایی.)75 :1313 ،
ب) دولت :واژه دولت " ،"Stateاز ریشۀ التینی"  "Stavesبه معنای ایستادن و بهصورت

دقیقتر از واژه""Statvsبه معنای وضع مستقرّ و پابرجا گرفتهشده است« .دولت» قدرت
عمومی است و با ساخت اقتدار و روابط قدرت در جامعه سروکار دارد .مفهوم دولت
منفعل نیست ،بلکه بیش از هر چیز ،اساس واقعیت سیاسی را تشکیل میدهد .دولت متضمن
معنای نظم اجتماعی است که در آن شهروندان وحدت مییابند( .وینست)1376،302 ،
بنابراین ،دولت نهاد اصلی ساختار سیاسی یک کشور است که به تدبیر و مدیریت حوزۀ
عمومی مشغول است .دولت چـهـار رکـن دارد :مـردم ،سرزمین ،حکومت و حاکمیت کـه
از عـوامل تشکیلدهندۀ دولت محـسوب میشوند .دولت در شاهنامه مساوی با مفهوم
جهانداری و شاهنشاهی است و میتوان گفت که شامل حکومت ،حاکمیت ،سرزمین و
مردمی مشخص است که دو گزینۀ آخر ،یعنی مردم و سرزمین بهشدت مورد تأکید شاهنامه
است .پادشاهان شاهنامه همان رؤسای دولتاند که همۀ امور مملکت را هدایت میکردند.
 .9چارچوب نظری

برای فهم اندیشۀ سیاسی مستور در شاهنامه و تبیین ارتباط دین و دولت ،روش تحلیل
گفتمان فرکالف که مرحلۀ کاملتری از هرمنوتیک است و تفهم تبیین را بهتر میسازد بهعنوان

بازنماييِ هستمايههایِ فرهنگ سياسيِ ناهماهنگ در نخستين مجلس شورای ملي مشروطه

رویهمرفته ،مفهومی باز و قابل تعبیر و تفسیر بسیار است .بااینحال ،مفهوم دولت ،مفهومی

چارچوب نظری مورد استفاده قرار میگیرد .تحلیل گفتمان فرکالف در سه سطح صورت
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میپذیرد:
الف .سطح توصیف :معنای گفتار و متن را با توصیف آن به دست میآوریم در این
حالت تحلیلگر ،ویژگیهای ظاهری متن را مطالعه میکند درواقع ،متن منتزع از زمینهها و
شرایط ،مورد توجه قرار میگیرد( .تحلیل متن)
ب .سطح تفسیر :معنای آن را با نسبتی که با گفتارهای زمینه دارد پیدا و کشف میکنیم
که در این مرحله رابطۀ جریان تولید و فرایند تفسیر متن را مورد بررسی قرار میدهد( .تحلیل
فرایند)
ج .سطح تبیین :معنای آن با نسبتی که با تحوالت اجتماعی پیدا میکند و پژوهشگر متن
را متأثر از شرایط اجتماعی میداند( .حقیقت 484 :1387 ،و )485
 .4دورة اساطيری
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شاهنامه با سخنان شیرین دهقانزادۀ ایرانی در مورد جهان و گیتی و پادشاهی کیومرث
آغاز میشود.
چنــین گفــت کــآیین تخــت و کـــاله

کیـــومرث آورد و او بـــود شــــــــاه

بــه گیتــی درون ســال ســی شــاه بــود

بــهخوبی چــو خورشــید بــر گــاه بــود

همـــی تافـــت زو فـــر شاهنشهـــــــی

چــو مــاه دو هفتــه ز ســرو سهـــــی

دد و دام و هـــر جـــانور کـــــش بدیـــد

ز گیتـــی بـــه نزدیـــــــک او آرمیـــد

دوتـــا میشـــدندی بـــر تخــــــــت او

از آن برشــــده فــــــــره و بخــــت او

بهرســـم نمـــاز آمدنـــدیش پیــــــش

وز و برگرفتنــــد آیـــــین خـــــویش
(فردوسی)07 : ،

بزرگترین مکتوب حماسی ایران با داستان کیومرث بهعنوان اولین پادشاه آغاز میشود.
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دوران پادشاهی وی  32سال طول کشید .بر اساس سخن فردوسی ،کیومرث دارای فر
شاهنشاهی است و به دلیل این فر شایستگی حکمرانی دارد و عالوه بر فر ،وی از بخت و
اقبال نیز برخوردار است .پیوستگی بخت و اقبال به همراه فر شاهنشاهی موجب ثبات
تاجوتخت کیومرث میشود .فر یا فره نوعی نیروی خاص برای انسانهای ویژه است ،ولی
جالب این است که کیومرث ،فر شاهنشاهی دارد و بر اساس همین فر شاهنشاهی ،مردم به
وی روی میآورند و او را پادشاه خود مینامند و از او اطاعت میکنند .فر ،مشروعیت ساز
است و اطاعت و پذیرش شاه را موجهتر میکند .جهان اساطیری که محدوده حکومت
کیومرث است ،ابتدا فقط از خوبی مطلق تشکیلشده است و در آن ،سخنی از یک ملت یا
سرزمین خاص نیست ،ولی این جهان خوب مطلق ،بهزودی به دو جناح خوب و بد
تقسیــــم میشود .جهان خوب تحت رهبری کیومرث قرار دارد( .رستگار)10 :1384 ،
بـــه گیتـــی نبـــودش کســـی دشـــمنا

مگــــر بــــدکنش ریمــــن آهرمنــــا

یکایـــک بیامـــد خجســـته ســـروش

بســـــان پـــــریِ پلنگینــــــه پـــــوش

بگفـــتش ورا زیـــن ســـخن دربـــهدر

کــه دشــمن چــه ســازد همــی بــا پــدر
(فردوسی)07 :1377 ،

کیومرث با هدایتهای یزدان از طریق سروش آمادۀ مبارزه با اهریمن میشود و این مبارزۀ
خیر و شر ،با قتل سیامک پسر کیومرث به دست دیوبچه آغاز میشود و این آغازی است بر
مبارزۀ اهریمن با نیروهای خیر و طرفداران یزدان.
نشســتند ســالی چنــین ســـــوگوار

پیــــام آمــــد از داور کردگـــــــــــــار

درود آوریــدش خجســته ســـروش

کــزین بــیش مخــروش و بــاز آر هــوش

ســپه ســاز و بــرکش بــهفرمان مــن

بــــرآور یکــــی گــــرد از آن انجمــــن
(فردوسی)08 :1377 ،

بازنماييِ هستمايههایِ فرهنگ سياسيِ ناهماهنگ در نخستين مجلس شورای ملي مشروطه

برآمــد بــرین کــار یــک روزگـــــار

فروزنــــده شــــد دولــــت شــــهریار

در این ابیات ،راهنمایی یزدان از طریق سروش برای نابودی اهریمن مشخص است و
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میتوان گفت که ازاینپس ،نیروهای خیر بهفرمان یزدان در کنار پادشاه و در برابر نیروهای
شر اهریمنی قرار میگیرند .بدسگالی اهریمن و وسوسههای او ،یا آز و فزونخواهی افراد ،از
عوامل مخل در امر شهریاری هستند که کار را اغلب به جنگ و ستیز و بیداد و ویرانی کشورها
و شهریاری میکشاند .بهانۀ الزم برای جنگ نیز اغلب پیمانشکنی و کینخواهی است،
درنتیجه ،برای نظارت بر کارکرد جنگ و تنظیم رابطۀ صلح در کار شهریاری به «ابزار معنوی»
نیاز بود که این مسئله را حل کند( .پرهام )93 :1373 ،ازاینپس ،کمکم نقش عوامل ماورائی
(دین و خدا و )...پررنگتر میشود.
وجود اهریمن ،دنیای پر از نیکی را با مشکالتی مواجه میسازد و برای مبارزه با این
مشکالت ،نیاز به تکیهگاهی برای اتکای به آن است ،دراینبین ،یزدان برترین تکیهگاه است
تا نژاد بشر را در برابر دیو و دیوبچگان مقاوم کرده و پیروز گرداند .پس از کیومرث ،نوۀ او،
هوشنگ پادشاه هفتکشور شد و در جنگی اهریمن را به کمک یزدان از بین میبرد ،وی نیز
مانند نیای خود دارای ارتباط با خداوند است و بهعنوان نمایندۀ خداوند در زمین مستقر
فصلنامه جامعهشناسي سياسي ايران ،سال اول ،شماره چهارم  ،زمستان 7931

میشود و به آبادانی و دادگری در زمین میپردازد.
جهـــاندار هوشـــنگ بـــا رأی و داد

بــهجای نیــا تــاج بــر ســـــــر نهــاد

چــو بنشســــت بــر جایگــاه مهــی

چنـــین گفـــت بـــر تخـــت شاهنشـــهی

بــــــهفرمان یــــــزدان پیروزگــــــر

بـــه داد و دهـــش تنـــگ بســـتم کمـــر
(فردوسی)07 :1377 ،

هوشنگ در اثر حادثهای ناگهانی ،آتش را کشف کرده و متحیر عظمت و شکوه آن میشود.
سپس آتش را فروغی ایزدی و هدیهای خداوندی دانسته و قبلۀ نیایش قرار میدهد .ازاینپس
آتش بهعنوان نشانهای از عظمت و شکوه خداوندی در راستای نیایش و پرستش خداوند در
شاهنامه ظهور میکند.

جهـــــاندار پـــــیش جهـــــانآفرین

نیــایش همــی کــرد و خوانــد آفــرین

کـــه او را فروغـــی چنـــین هدیـــه داد

همـــین آتـــش آنگـــاه قبلـــه نهـــاد

بگفتـــا فروغـــی اســـت ایـــن ایـــزدی

پرســــتید بایـــــد اگــــر بخـــــردی
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(فردوسی)07 :1377 ،
پس از هوشنگ ،طهمورث صاحب تخت و تاج میشود ،وی پس از کسب تخت شاهی
میگوید:
چنــین گفــت کــاین را ســتایش کنیــد

جهـــــانآفرین را نیـــــایش کنیـــــد

کـــه او دادمـــــــان بـــر ددان دســـتگاه

ســـتایش مـــر او را کـــه بنمـــود راه
(فردوسی)08 :1377،

باعث پیروزی و برتری ما بر ددان و دیوان شده و این دستگاه حکومتی مدیون اوست».
ازاینرو ،خود و مردم را به پرستش یزدان دعوت نموده و دین را سامان میدهد.
همــهروزه بســته ز خــوردن دو لـــب

بـــه پـــیش جهـــاندار برپـــای شـــب

چنــان بــر دل هرکســی بــود دوســت

نمــــاز شــــب و روزه آیــــین اوســــت
(فردوسی)08 :1377،

خویش کاری هر فردی موجب کسب فره متناسب با طبقۀ اجتماعی او میشود .در اینجا،
طهمورث با انجام مناسک دینی در مسیر اطاعت از خداوند و پیروی از امر قدسی ،از بدیها
پاکشده و فره ایزدی بر او تابیده میشود .فره ایزدی بهعنوان یکی از مفاهیم کلیدی مشروعیت
الهی پادشاه در ایران باستان و باالتر از فر شاهنشاهی ،وارد ادبیات شاهنامه میشود .پادشاه با
کسب فره ایزدی ،نگهبان نظم زمینی و مجری تطبیق نظم کیهانی و زمینی خواهد بود.
بهبیاندیگر فره در نقش حلقۀ واسط مینو و گیتی به شمار میرود( .احمدوند ،نوذری،
جبرائیلی )11 :1395 ،هماهنگی میان نظم کیهانی و زمینی تأکیدی بر اهمیت نقش پادشاه
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وی مردمان سرزمینش را به اطاعت از خداوند دعوت کرده و اعالم میدارد« :خداوند

است .پادشاه در رأس طبقات اجتماعی و بهعنوان رابط آسمان و زمین وظیفۀ این هماهنگی

782

را بر عهده دارد فرمانبرداری از امر قدسی در راستای تداوم فره ایزدی اهمیت مییابد.
همـــه راه نیکـــی نمـــودی بـــه شـــــاه

همـــه راســـتی خواســـتی پایگـــاه

چنـــان شـــاه پـــالوده گشـــت از بـــدی

کــــه تابیــــد ازو فــــره ایــــزدی
(فردوسی)08 :1377،

پس از پادشاهی طهمورث ،جمشید فرزند وی به پادشاهـی میرسد .جمشید با عنایت به
جایگاه شاه در رأس طبقات اجتماعی و رابط میان نظم کیهانی و زمینی ،خود را هم موبد و
هم پادشاه میداند.
مـــنم گفـــت بـــا فـــــره ایـــزدی

همــــم شــــهریاری همــــم موبــــدی
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(فردوسی)08 :1377،
به دلیل توسعه و گسترش جامعه در دوران جمشید ،اقشار و طبقات مختلف با وظایف و
کارکردهای خاص در جامعه پدیدار میشوند .یکی از مهمترین این اقشار ،روحانیون هستند
که وظیفۀ خاص پرستش خداوند در مکانی خاص را دارند .ازاینرو ،دورۀ جمشید آغاز
قشربندی و تخصصی شدن جامعه است که روحانیون و مبلغان دینی ظهور پیداکرده و هویتی
جدید را ایجاد میکنند .در این دوران ،دین در میان مردم پذیرفته به نیروی اجتماعی تبدیل
میشود و به همین دلیل ،جمشید خود را هم شاه و هم موبد مینامد و سعی دارد از این
طریق نفوذ قدرت خود را افزایش دهد.
ز هـــر انجمـــن پیشـــهور گـــرد کـــرد

بــدین انــدرون نیــز پنجــاه خــورد

گروهـــی کـــه کاتوزیـــان خـــوانیاش

بهرســــم پرســــتندگان دانــــیاش

جــــدا کردشــــان از میــــان گــــروه

پرســــتنده را جایگــــه کــــرد کــــوه

بـــدان تـــا پرســـتش بـــود کارشـــان

نـــوان پـــیش روشـــن جهاندارشـــان
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(فردوسی)08 :1377،
درایت و کاردانی جمشید در توسعۀ جامعه و قشربندی آن ،موجب رونق و کامیابی در
حکومت وی شده که درنهایت ارمغانی جز غرور برای او ندارد .غرور وی موجب ناسپاسی
و غفلت از خداوند ،زمینهساز انحطاط و افول فره ایزدی در او میشود .در این شرایط
حکومتش نیز در سراشیبی سقوط قرارگرفته و با حملۀ ضحاک از بین میرود.
بزرگـــی و دیهـــیم شـــاهی مراســـت

که گوید کـه جـز مـن کسـی پادشاسـت

منـــی چـــون بپیوســـت بـــا کردگـــار

شکســت انـــدر آورد و برگشــت کـــار

به یزدان هـر آنکـس کـه شـد ناسـپاس

بــه دلــش انــدر آیــد ز هــر ســو هــراس

بــه جمشــید بــر تیرهگــون گشــت روز

همـــی کاســـت آن فـــر گیتیفـــروز

کیومرث و هوشنگ و طهمورث نیز ،دارای همین مزایا هستند و هم دین و هم دولت را
توأمان در اختیار دارند ،ولی منیت و ناسپاسی جمشید باعث میشود وی منحرف گشته و
زمینۀ اضمحالل خود را فراهم کند؛ البته باید این نکته را در نظر داشت که جمشید از ابتدا،
عادالنه و برای سعادت مردم حکومت میکرد؛ اما بعدها خود را خدا خواند و مستبدانه
حکومت کرد و مورد طغیان مردم و لشکریان قرار گرفت( .رستگار)19 :1384 ،
اکنون باید گفت چهار شاه اساطیری کیومرث ،هوشنگ ،طهمورث و جم ،بر جهان فرمان
میرانند و از ایشان با عناوین جهان کدخدای یا خدیو جهان یاد میشود .این چهار شهریار،
مشروعیت حکومت خود را از خدا دریافت میکنند و یزدان ،یار و یاور آنها است و از طریق
سروش با آنها ارتباط دارد( .رستگار )18 :1384 ،در مورد ارتباط دین و دولت (جهانداری)
در عصر اساطیری شاهنامه میتوان گفت در آن ،دین بهعنوان نیروی مستقل از حکومت شکل
نگرفته است و پادشاهان بهعنوان مجریان انطباق نظم کیهانی با زمینی از فره ایزدی برخوردار
بوده و شأن شهریاری و موبدی را همزمان ،در اختیار داشتند .با توجه به توسعه و پیچیده
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(فردوسی)09 :1377،

شدن جامعه ،خویش کاری هر قشر ،اهمیت فراوانی مییابد .خویش کاری در مفهوم
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انجاموظیفه ،رابطۀ مستقیمی با فره دارد ،به این صورت که کسانی که وظایفشان را درست
بهجای آورند ،صاحب فره میشوند( .آموزگار )01 :1387،بر همین اساس موبدی بهعنوان
یکی از شئون جامعه ،توسعهیافته و وظایف خاصی برای قشر نوپای موبدان تعریف میگردد.
بااینوجود ،در این عصر ،دین و دولت همچنان بر هم منطبق بوده و هر دو در شخص شاه
نمود مییابند .فرامین و اوامر شاه هم حکومتی و هم دینی هستند .از سوی دیگر فره ایزدی
هم نشانۀ پشتیبانی و حمایت خداوند از شاه است و میتوان گفت که این دو نهاد یکی هستند
و مستقل از یکدیگر نیستند.
پس از لغزش جمشید ،ضحاک به حکومت میرسد و برای اولین بار ،در شاهنامه نیروهای
اهریمنـــــی به قدرت میرسند .ضحاک از طریق راهنمایی اهریمن ،پدر خود را به قتل
رسانده و به حکومت میرسد .از این زمان ،خویش کاری اقشار جامعه تغییر کرده و در جهت
گسترش شرارتهای اجتماعی حرکت میکند .در فضای جدید ،هنر خوارشده و جادوگری
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بهعنوان نشانهای از پلیدی ارج مییابد.
هنــر خــوار شــد جــادویی ارجمنــد

نهــــان راســــتی آشــــکارا گزنــــد

ندانســــت جــــز کــــژی آمــــوختن

جـــز از کشـــتن و غـــارت و ســـوختن
(فردوسی)31 :1377 ،

سامان سیاسی استقراریافته بر مبنای خویش کاری هر یک از گروههای اجتماعی در دوران
ضحاک از بین رفته و روحانیون نیز در این تغییر ،جایگاه خود را ازدستداده و به حاشیه
میروند .گسترش پلیدی و زشتی در حکومت ضحاک زمینهساز انزوای بیشتر روحانیون
میگردد .ازاینرو ،مادر فریدون برای در امان نگهداشتن وی به کوه البرز نزد مردان روحانی
که به انزوا گراییدهاند رفته و فریدون را برای حفاظت از ضحاک به آنها میسپارد .این داستان
نشاندهندۀ عزلتگزینی مردان دین در دورۀ ضحاک است.

یکـــی مـــرد دینـــی بـــران کـــوه بـــود

کــه از کــار گیتــی بــی انــدوه بــود

چــو بگذشــت ازان بــر فریــدون دو هشــت

ز البرز کـوه انـدر آمـد بـه دشـت
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(فردوسی)30 :1377 ،
 .4عصر پهلواني

پایان عصر اساطیری یا افسانهای شاهنامه مصادف است با ورود به عصر پهلوانی یا حماسی
که با قیام کاوه آغاز میگردد .در این بخش از شاهنامه ،پهلوانان حضور فعال داشته و بهعنوان
یکی از اقشار جامعۀ ایرانی و بر مبنای خویش کاری خود ،بر روابط دین و دولت تأثیر
میگذارند .حضور نهاد پهلوانی نشانگر پیچیدهتر شدن جامعۀ ایرانی میگردد .با توجه به
پیچیدهتر شدن جامعه ،فریدون پس از کسب قدرت بهرسم شاهان گذشته ،خویش کاری از
بین رفته و نابودشده در زمان ضحاک را مجدد برقرار کرده و زمانه را از بدی و پلیدی پاک
میکند.
بهرســــم کیــــان تاجوتخــــت مهــــی

بیاراســــت بــــا کــــاخ شاهنشــــهی

زمانـــه بـــی انـــدوه گشـــت از بـــدی

گرفتنــــد هــــر کــــس ره ایــــزدی
(فردوسی)36 :1377 ،

استراتژی اصلی فریدون مبنی بر بازگرداندن سامان سیاسی بر اساس خویش کاری طبقات
اجتماعی مورد پذیرش بزرگان قرارگرفته و جامعۀ ایرانی دوباره همچون گذشته در مسیر
پیشرفت قرار میگیرد:
همـــه مهتـــران از همـــه کشـــورش

بـــدان خرمـــی صـــف زده بـــر درش

بیاراســـت گیتـــی بهســـان بهشـــت

بــه جــای گیــا ســرو و گلــبن بکشــت
(فردوسی)37 :1377،

بازنماييِ هستمايههایِ فرهنگ سياسيِ ناهماهنگ در نخستين مجلس شورای ملي مشروطه

فریــدون چــو شــد بــر جهــان کامگــار

ندانســـت جـــز خویشـــتن شـــهریار

فریدون در تقسیمبندی سهگانۀ جهان ،پادشاهی ایران و تخت و تاج را به کوچکترین
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فرزند خود ،ایرج میسپرد که موجب حسادت برادران و کشته شدن ایرج میگردد .فرزند
ایرج به نام منوچهر بهجای پدر ،پادشاه ایران میگردد و تاج شاهی بر سر مینهد ،وی نیز
دارای فره ایزدی است.
همــم دیــن و هــم فــره ایزدیســت

همــم بخــت نیکــی و هــم بخردیســت
(فردوسی)47 :1377 ،

با پیچیدهتر شدن جامعه در زمان منوچهر ،خویش کاری موبدان نیز دستخوش تغییر شده
و بر گسترۀ وظایف و بهتبع آن نفوذ آنها افزوده میشود .بر همین اساس دین تشکیالتیتر
شده و حضور موبدان در قدرت ،افزوده میشود؛ البته شایانذکر است که همچنان پادشاه در
رأس جامعه قرار دارد؛ لذا تقویت جایگاه موبدان در ذیل قدرت پادشاه و بهعنوان مشاور،
قابل تفسیر است .بهعنوانمثال در داستان زال و انتخاب نوذر ،نقش مشورتی موبدان آشکار
فصلنامه جامعهشناسي سياسي ايران ،سال اول ،شماره چهارم  ،زمستان 7931

میگردد.
بفرمـــود پـــس شـــاه بـــا موبـــدان

ستارهشناســـــان و هـــــم بخـــــردان

کــه جوینــد تــا اختــر زال چیســت؟

بــران اختــر از بخــت ســاالر کیســت؟

همــــه موبــــدان و ردان را بخوانــــد

همـــه راز دل پـــیش ایشـــان برانـــد
(فردوسی)65 :1377 ،

منوچهر ،نوذر را به پادشاهی برمیگزیند ،ولی کوتاهی نوذر در انجام خویش کاری موجب
نارضایتی و درنهایت کشته شدن وی به دست توران میگردد .پس از نوذر نقش پهلوانان در
شاهنامه افزایش مییابد .ازاینپس دستان و رستم جایگاه ویژهای بهعنوان حافظان تخت
پادشاهی بر عهدهدارند .بر همین اساس طهماسب پس از مرگ نوذر به پادشاهی میرسد .در
این انتخاب ،موبدان نقش رسانندۀ پیام از دستان به طهماسب را برای پذیرش تخت کیانی بر

عهدهدارند .بهبیاندیگر نقش اصلی بر عهدۀ نهاد پهلوانی بهعنوان حافظ شاهنشاهی است .این
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روند تا پادشاهی گشتاسب ادامه دارد .در پادشاهی گشتاسب تحولی عظیم با ظهور زرتشت
بهعنوان پیامآور از سوی یزدان و ارائهکنندۀ دین ایجاد میشود.
خجســـته پـــی و نـــام او زردهشـــت

کـــه اهـــرمن بـــدکنش را بکشـــت

بــــه شــــاه کیــــان گفــــت پیغمبــــرم

ســـوی تـــو خـــرد رهنمـــون آورم

جهــــانآفرین گفــــت بپــــذیر دیــــن

نگـــه کـــن بـــرین آســـمان و زمـــین
(فردوسی)32 :1377 ،

گشتاسب با پذیرش دین زرتشت زمینۀ گسترش و شیوع آن را در ایران برپا ساخت
آتشکدههایی در سراسر کشور فراهم کرد که در آنجا به تقدیس اهورامزدا پرداخته میشد .در
همین راستا برای ایجاد وحدت و ساماندهی دین برای هر آتشکده ،موبد یا آذربان منصوب
کرد که آتش را روشن نگه دارد و مردم را به دین دعوت نماید( .امین)40 :1391،
نخســـت آذر مهـــر بـــرزین نهـــاد

بــه کشــمر نگــر تــا چــه آیــین نهــاد

نبشــــتی بــــر زاد ســــرو ســــهی

کـــه پـــذرفت گشتاســـپ دیـــن بهـــی
(فردوسی)32 :1377 ،

باوجود تفاوتهای شخصیت گشتاسب در شاهنامه و متون دینی زرتشت ،پذیرش و
حمایت گستردۀ وی از دین زرتشت عالوه بر شاهنامه در روایتهای دینی زرتشتی نمود
فراوانی دارد( .عفیفی )79 :1349 ،گشتاسب با پذیرش دین زرتشت و حمایت از گسترش و
ساماندهی آن ،موجب تقویت نهاد دین در شاهنامه گردید .حمایتهای گشتاسب از دین
زرتشت موجب تقویت نفوذ نهاد دین ،در دربار میگردد بهنحویکه پیشنهاد حمله به چین
توسط زرتشت ،مورد پذیرش پادشاه قرار میگیرد .جالب اینکه از استدالل دینی برای متقاعد
کردن شاه برای حمله به چین استفاده میشود.

بازنماييِ هستمايههایِ فرهنگ سياسيِ ناهماهنگ در نخستين مجلس شورای ملي مشروطه

پراکنــــده انــــدر جهــــان موبــــدان

نهـــــــاد از بـــــــر آذران گنبـــــــدان
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بــه شــاه کیــان گفــت زردشــت پیــر

کـــه در دیـــن مـــا ایـــن نباشـــد هژیـــر

کــه تــو بــاژ بــدهی بــه ســاالر چــین

نــه انــدر خــور دیــن مــا باشــد ایــن...

پــذیرفت گشتاســپ گفتــا کــه نیــز

نفرمــــایمش دادن ایــــن بــــاژ چیــــز

(فردوسی)321 :1377 ،
اما نکتهای که نباید در عصر پهلوانی آن را فراموش نمود داستان رستم و اسفندیار است.
اسفندیار خود را در این نبرد ،بهعنوان نگهبان دین بهی معرفی مینماید« .اسفندیار فقط بر
تخت نمینشیند بلکه پاسداری دین بهی و پیروان آن را بکف میگیرد( ».مسکوب:1377 ،
 )38شاید این جمله اغراق باشد و اسفندیار مبارزۀ با رستم را برای به دست آوردن حکومت
انجام میدهد ،ولی در سخنان وی در شاهنامه حمایت از دین بهی نمایان است و اسفندیار
برای سرپوش گذاشتن کار خود و توجیه آن ،از دین بهی استفاده مینماید؛ یعنی دین از مسیر
اصلی خود خارج مــــیشود .اسفندیار تحقق خوبی را در اطاعت از شاه میبیند و خود را
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بر حق میداند؛ زیرا شاهزاده و قهرمان گسترش دین است( .اسالمی ندوشن )12 ،1388 ،در
داستان رستم و اسفندیار میبینیم که خارج شدن شریعت از نقش خویش و الگو شدن آن
برای کشورداری چگونه به فرآیندی میانجامد که حاصل آن نادیده گرفتن شایستگیها و
بایستگیها با استناد به اقتدار مطلق ،یعنی خودکامگی است( .پرهام )132 :1373 ،باوجود
جنگهای مذهبی بسیار اسفندیار بهمنظور گسترش دین بهی ،مبارزۀ او با رستم و واردکردن
مباحث دینی برای توجیه کار خویش ،برای دین و دولت بسیار زیانبار بود و تداعیگر نوعی
دین سیاست زده است که محبوبیت دین در جامعه را کاهش خواهد داد.
عصر حماسی یا پهلوانی با مرکزیت نهاد پهلوانی بهعنوان حامی پادشاهی ،سایر اقشار
جامعه ازجمله نهاد موبدان را در سایه قرار داده و به حاشیه میبرد .اشعار شاهنامه در این
بخش سرشار از رشادتها و روایتها از پهلوانان است ،ولی ظهور زرتشت در پایان عصر
موجب تقویت نهاد موبدان میگردد.

 .2عصر تاريخي
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عصر تاریخی مستندترین و واقعیترین بخش شاهنامه است .در این دوران ،نهاد دین به
قدرت بیشتـری میرسد و نقش موبدان نیز ،بهسرعت افزایش یافت .موبدان عالوه بر تولیت
عبادت گاهها ،تعلیم و تعلم و بهداشت عمومی و پیشگویی و اخترشناسی و منشیگری دربار
را بر عهده گرفتند و از دیگر سو ،نزدیکترین افراد به شاهان معمو ًال طبیبان و اخترشناسان و
موبدان بودهاند و این مشاغل ،بیانگر گسترۀ نفوذ موبدان بود و شایسته است الاقل ازاینپس
جایگاه واقعی موبدان و تأثیر آنها در تصمیم سازی و تصمیمگیری لحاظ شود.
اسکندر پس از فتح ایران به بازماندگانش توصیه میکند که حکومت ملوکالطوایفی را
برقرار سازند؛ زیرا نهتنها مانع اتحاد ایرانیان و قدرتیابی آنان میشود ،بلکه نوعی تنش و
تضاد را در محدودۀ ایرانزمین و حکومتهای محلی را ایجاد کرده و از تمرکز قدرت در
سرزمین ایران جلوگیری مینماید.
بــه گیتــی بــه هــر گوشــهای بــر یکــی

گرفتــــه ز هــــر کشــــوری انــــدکی

چـــو بـــر تختشـــان شـــاد بنشـــاندند

ملــــوک طوایــــف همیخواندنــــد

بــرین گونــه بگذشــت ســالی دویســت

تو گفتـی کـه انـدر زمـین شـاه نیسـت
(فردوسی)388 :1377 ،

خدعۀ اسکندر در زمان اشکانیان نیز ادامه داشته و ایران را از داشتن حکومت یکپارچه
محروم میسازد تا اینکه اردشیر بابکان دارندۀ فره ایزدی و از نژاد شاهی ظهور میکند .اردشیر
با آگاهی از خدعۀ اسکندر طرحی را برای پایان بخشیدن به حکومت ملوکالطوایفی مطرح
مینماید .در این طرح ،موبدان نمایندگی از جامعۀ دینداران ایران نیز حکومت ملوکالطوایفی
را موجب رنج و آزار دینداران میداند که نشاندهنده تأثیر حکومت ملوکالطوایفی بر دین
نیز هست.
یکــی موبــدی گفــت بــا اردشــیر

کــــه ای شــــاه نیــــکاختر و دلپــــذیر

ســـر شـــهریاری همـــی نـــو کنـــی

بـــر پـــارس بایـــد کـــه بیخـــو کنـــی

بازنماييِ هستمايههایِ فرهنگ سياسيِ ناهماهنگ در نخستين مجلس شورای ملي مشروطه

چنـــین گفـــت داننـــده دهقـــان چـــاچ

کــزان پــس کســی را نبــد تخــت عــاج

کــه او از ملــوک طوایــف بــه گــنج
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فزونســــت و زو دیــــدی آزار و رنــــج
(فردوسی)390 :1377 ،

اردشیر به نیکی این را دریافته بود که راه یگانه کردن گروهی از مردم به نام یک ملت،
مشارکت همۀ مردم در یکرشته اندیشهها و آرمانها است و تأیید ایزدی و دینی بهترین
پشتیبان برای حکومت است .حکومت بدون دین و پشتیبانی آن ناقص است و هرلحظه امکان
از بین رفتن و ویرانی آن وجود دارد .بهترین راه برای دوام یک حکومت ازنظر اندیشه
آرمانگرایانۀ ایرانی ،همانا ارتباط با دین است .بر همین اساس اردشیر با یکپارچه کردن
حکومت ایران ،دین زرتشتی را مجدداً در ایران برقرار نمود و دین و دولت را به هم پیوند
زد و به این طریق برای خود مشروعیتی دوجانبه کسب کرد.
فردوسی موضوع جدایی دین از حکومت را بهعنوان دو نهاد مستقل در نصایح اردشیر
بابکان به فرزندش شاپور بهروشنی بیان میدارد ولی تأکید میکند که دین و حکومت باید
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همچون دو برادر نسبت به یکدیگر نقش حمایتکننده داشته باشند.
چــو بــر دیــن کنــد شــهریار آفــرین

بــــرادر شــــود شــــهریاری و دیــــن

نه بیتخـت شـاهی اسـت دینـی بـهپای

نـــه بـــیدین بـــود شـــهریاری بـــهجای

نـــه از پادشـــا بینیازســـت دیـــن

نــــه بــــیدین بــــود شــــاه را آفــــرین

چنـــــین پاســـــبانان یکدیگرنـــــد

تــو گــویی کــه در زیــر یــک چادرنــد

نـه آن زیـن نــه ایـن زان بـود بینیــاز

دو انبــــاز دیدیمشــــان نیــــک ســــاز

چــو باشـــد خداونــد رأی و خـــرد

دو گیتـــی همـــی مـــرد دینـــی بـــرد

چــو دیــن را بــود پادشــا پاســبان

تــو ایــن هــر دو را جــز بــرادر مخــوان

چـــو دیـــندار کـــین دارد از پادشـــا

مخـــــوان تـــــا تـــــوانی ورا پارســـــا

هــر آنکــس کــه بــر دادگــر شــهریار

گشــــاید زبــــان مــــرد دیــــنش مــــدار
(رستگار)09 :1384 ،

در ابیات فوق اردشیر نقشی ویژه و هویتی مستقل برای دین قائل است ،ولی این نقش در
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کنار پادشاهی قابل تفسیر است بهبیاندیگر ،گرایش وی به سمت حکومت و پادشاهی روشن
است و بهنوعی دین را هماهنگ با پادشاهی میداند ،مخصوصاً در دو بیت آخر ،مشخص
است که اولویت با شهریار است .بهبیاندیگر دین ابزاری حمایتی برای تقویت نهاد پادشاهی
در ایران.
داستان مانی و مزدک در شاهنامه ازایندست است .مانی صورتگری است که از دیار چین
برای تبلیغ دین خود به دربار شاپور ذواالکتاف میآید و خود را پیامبر مینامد و از شاپور
تقاضای کمک دارد ،شبیه داستان زرتشت و گشتاسب:
بــدان چربــه دســـتی رســیده بــه کـــام

یکـــی بـــرمنش مردمـــانی بـــه نـــام

بــــه صــــورتگری گفــــت پیغمبــــرم

ز دیـــــنآوران جهـــــان برتـــــرم

ز چــین نــزد شــاپور شــد بــار خواســت

بــه پیغمبــری شــاه را یــار خواســت

شاپور ،مانی را به حضور میپذیرد و سخنان مانی ،شاپور را سردرگم مینماید و خود را
یارای مواجهه با مانی نمیبیند به این سبب ،موبدان را برای بحثوجدل با مانی فرامیخواند
و تصمیمگیری در این خصوص را به موبدان واگذار مینماید.
ســـخن گفـــت مـــرد گشـــادهزبان

جهـــاندار شـــد زان ســـخن بـــدگمان

ســرش تیــز شــد موبــدان را بخوانــد

زمـــانی فـــراوان ســـخنها برانـــد...

بفرمـــود تـــا موبـــد آمـــدش پـــیش

ســـخن گفـــت بـــا او ز انـــدازه بـــیش

فرومانــــد مــــانی میــــان ســــخن

بـــه گفتـــار موبـــد ز دیـــن کهـــن...

زمـــانی برآشـــفت پـــس شـــهریار

بـــرو تنـــگ شـــد گـــردش روزگـــار

بفرمــــود پــــس تــــاش برداشــــتند

بـــه خـــواری ز درگـــاه بگذاشـــتند.
(فردوسی)415 :1377 ،

بازنماييِ هستمايههایِ فرهنگ سياسيِ ناهماهنگ در نخستين مجلس شورای ملي مشروطه

(فردوسی)415 :1377 ،

در این روایت ،دو نکته اساسی وجود دارد اول اینکه شاپور امر دینی را به موبدان میسپارد
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و دوم طردمانی بر مبنای رأی موبد آنکه بیانگر نفوذ و قدرت موبدان در دربار شاهی است.
در روایتی دیگر ،مزدک پیام دین پاک را عرضه نموده و قباد را تحت تأثیر قرار میدهد.
بیامـــد یکـــی مـــرد مـــزدک بنـــام

ســــخنگوی بــــادانش و رأی و کــــام

گرانمایـــه مـــردی و دانـــش فـــروش

قبـــــاد دالور بـــــدو داد گـــــوش
(فردوسی)463 :1377،

دین مزدک ،بسیار چالشبرانگیزتر از دین مانی بود؛ زیرا تمامی ساختار قدرت را هدف
قرار داد .وی در سخن با قباد عنوان میدارد که زن و مال باعث ظلم و ستم است و باید این
دو اشتراکی شود .مزدک درصدد الغای مالکیت خصوصی است و به همین سبب همه مالکان
و قدرتمندان و موبدان با وی به مخالفت میپردازند و در جهت نابودی وی باهم متحد
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میگردند.
سرانجام موبدان و مهتران کشور ،بر ِگرد خسرو انوشیروان ،پسر قباد جمع گشته و او را به
مخالفت برمیانگیزند و مزدک و پیروانش را از زمین برمیدارند( .اسالمی ندوشن:1388 ،
 )04در اینجا به توانایی موبدان پی میبریم و ساختار دین را بسیار قدرتمند مییابیم که شاهی
را از قدرت خلع نمایند (قباد) و فرزند وی (خسرو انوشیروان) را به منصب شاهی منصوب
نمایند و همچنین ندای دینی جدید را در نطفه خفه نمایند.
تفاوت مانی و مزدک با زرتشت در این بخش داستان آشکار میگردد .در زمان زرتشت،
دین هنوز تشکیالتی نشده و بهعنوان نهادی مستقل وجود ندارد به همین سبب ،زرتشت
گشتاسب را با خود همراه میسازد و از این طریق ،مجال مییابد دین خود را بر حکومت
ایران ارائه و تثبیت نماید ،ولی در زمان مانی و مزدک ،دین بهعنوان نهادی کامل و دارای
تشکیالتی منسجم در عرصۀ حکومت وجود دارد و به مانی اجازۀ تبلیغ دین خود را نمیدهد

باوجوداینکه مزدک نیز مانند زرتشت میتواند پادشاه را با خود همنوا سازد ،ولی قدرت و
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نفوذ نهاد دین در زمان مانی ،مانع موفقیت او میشود.
برخی از پژوهشگران معتقدند گرایش قباد به پیامآور نو ،بهمنظور تخفیف نفوذ موبدان
بوده که این کشمکش در سراسر دورۀ ساسانی ادامه داشته است( .اسالمی ندوشن:1388 ،
 )04نوع قدرت پادشاهان مطلقه بوده است و حضور همراه و رقیب را در قدرت نمیپذیرفته
است با توجه به داستان رستم و اسفندیار و از دور خارج شدن پهلوانان از ساختار قدرت،
طبیعی است که دستگاه سیاست بهمرور از قدرتیابی روحانیون هراسان شده باشد و با
پذیرش دین جدید ،بخواهد دین قبلی را که قدرتمند شده از صحنه خارج نماید و یا الاقل
از قدرت آن بکاهد ولی در زمان قباد ،این موضوع نتیجۀ معکوس داشت و باعث شد ،موبدان
قدرتمندتر شوند؛ زیرا ادعاهای مزدک با تمامی ساختار قدرت درگیر شد و نهفقط با موبدان،
به همین دلیل در حذف وی همه بزرگان نقش داشتند ،ولی کار به نام موبدان تمام شد و
باعث افزایش قدرت آنها میشود.
عطیهای الهی میداند که از خداوند پذیرفته است و به همین جهت ،خواستار پیروی و تأیید
موبدان است و بهنوعی میتوان گفت برای اعمال خود به دنبال ایجاد مشروعیت دینی است
تا مقاومتها را در هم بشکند و حکومت خود را تقویت نماید.
چــو خســرو نشســت از بــر تخــت زر

برفتنــد هــرکس کــه بــودش هنــر

بــه موبــد چنــین گفــت کــاین تاجوتخــت

نیابـــد مگـــر مـــردم نیکبخـــت

مبــــادا مــــرا پیــــشه جــــز راســــتی

کـــه بیـــدادی آرد همـــه کاســـتی

ز یـــزدان پـــذیرفتم ایـــن تخـــت نـــو

همــین روشــن و مایــه ور بخــت نــو

شــــما نیــــز دلهــــا بــــهفرمان دهیــــد

بــه هــر کــار بــر مــا سپاســی نهیــد
(فردوسی)538 :1377 ،

دربارۀ خسروپرویز ،جز تأیید آسمانی و نمایندگی ایزد در زمین ،مقام دنیوی سلطنت با

مرتبه روحانی – موبدی نیز در هم میآمیزد.
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خسروپرویز ،شاه دیگر ساسانی که بهجای هرمزد پدر ،بر تخت مینشیند حکومت را

738

کــه هــم شــاه و هــم موبــد و هــم ردی

مگـــر بـــر زمـــین ســـایۀ ایـــزدی

چنـــان دان کـــه شـــاهی و پیغمبـــری

دو گـــوهر بـــود در یـــک انگشـــتری
(فردوسی)538 :1377 ،

وقتی چنین شد ،دشمن شخصی شاه – موبد ،دشمن خدا خواهد شد و میتوان باافتخار
دشمنان ایزد را به بند کشید .این آغاز استواری پایههای خودکامگی است (یاحقی:1387 ،
ل کلمه ،ابزار حکومت ،توجیهگر خشونت و از یک عطیۀ آسمانی
 )165لذا دین به معنای کام ِ
به یک ابزار زمینی تبدیل میگردد و البته پیوند دین و دولت نیز در قویترین شکل آن است
و هر ضربه به دین یا دولت برای هر دو زیانبار خواهد بود و از این زمان است که
آسیبپذیری آنان بیشتــر میگردد .با پناهنده شدن خسروپرویز به روم و بازگشت او به
پایتخت ،آنهم به کمک قیصر ،دوران نوینی از گسترش دین عیسوی آغاز میشود .یکپارچگی
دینی در این روزگار سست شده و در اثر بدکاری موبدان ،هوشمندان قوم از آیین زرتشت
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سرخورده شده بودند و آیین تازهای را جستوجو مینمایند که رنگ روحانی و اخالقی آن
از دین زرتشت ،قویتر باشد و رسم و آیین طبقاتی کهن را فروریزد ،نفوذی که آیین ترسایی
در این دوران ،در ایران یافت از همینجا بود و همچنین ،مسلمان شدن سلمان فارسی که بر
دین ترسایی بود نیز ،ناشی از ناخرسندی وی از آیین گذشته بود( .یاحقی)167 :1387 ،
با انحطاط دین و ابزاری شدن آن بهمرور فرزانگان و اندیشمندان از دین زرتشت روی
برمیگردانند که باعث میگــردد مردم عادی نیز ،از این دین ناامید و دلزده گردند .نهاد دین
به طبقاتی کردن جامعه کمک کرد و باعث نارضایتی عمومی شد و وقتی مزدک به ابالغ پیام
خود (مبنی بر الغای طبقات و مالکیت) پرداخت از سوی عموم ،مورد پذیرش قرار گرفت و
موبدان فقط با کمک حکومت توانستند این قیام را سرکوب نمایند ،ولی با حملۀ بیگانگان این
ساختار بر هم میریزد؛ زیرا از یکسو دین منحرف گشته و ابزار حکومت شده است و دیگر
برای ایرانیان ،پیامآور نیک بختی نیست و از سوی دیگر ،نهاد پهلوانی نیز ،با خدعۀ دین بهی

(اسفندیار) تضعیف گشته است که نتیجۀ آن سقوط پادشاهی ایرانیان در برابر اعراب مسلمان
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است.
 .1نتيجه؛ انطباق سطوح تحليل فرکالف بر بخشهای سهگانة شاهنامه

در سطح توصیف در بحث واژگان که مورد توجه این مقاله است باید ارزشهای تجربی،
روابط معنادار ( هم معنایی ،شمول معنایی ،تضاد معنایی) و ارزشهای رابطهای واژگان مورد
نظر بررسی گردد( .ایزدی )103 :1379 ،با توجه به اینکه دین و دولت ،واژگان کلیدی بحث
ما هستند و همچنین نظر به بررسیهای انجامشده در بخش اول این مقاله ،میتوان گفت دین
و دولت (جهانداری به تعبیر فردوسی) در بخش اساطیری شاهنامه بهصورت روشن بیان
نگردیده است و خیلی مختصر و کلی به آنها اشارهشده ،ولی مشخص است که هر دو ،از
ارزشهایی اصلی هستند؛ زیرا ارزش اصلی در شاهنامه برتری راستی در برابر کژی و پلیدی
است و در بخش اول شاهنامه ،پادشاهان از سوی خداوند با اتکا بر دین ،مأمور نابودی دیوان
و اهریمنان هستند.
و آنچه مشخص میگردد پادشاهان و حکومتداری از ارزش باالیی برخوردار است و این
در فرآیند حکومت چهار پادشاه به تأیید میرسد .دین نیز ،در دوران حکومت چهار پادشاه
بهصورت بسیار مبهمی حضور دارد و آن چیزی که از آن مشخص است ارزشِ بودن آن است
و بهمرورزمان بر ارزش آن افزوده میگردد.
روابط معنادار که یکی دیگر از مفاهیم این سطح فرکالف است و در بحث ما اهمیت
کلیدی دارد .در بخش اساطیری دین و دولت بهصورت واضح تعریف نگردیدهاند و آنچه از
دین ،نمایان است همان ایزدپرستی یا یکتاپرستی و مقابله با اهریمن بهعنوان منشأ بدی است
و آنچه از دولت نمایان است ،حکومتداری است و ذکری از نحوۀ حکومت کردن نیامده
است؛ البته در بحث حکومت ،مفهوم خویش کاری پادشاه بر مبنای دو مفهوم خرد و داد،
مورد توجه قرارگرفته است و شاهنامه نشان میدهد که هرگاه پادشاه از این دو برخوردار
بوده ،خویش کاری مطلوبی داشته و دارای فره ایزدی بوده است؛ اما رابطۀ معنادار دین و
دولت در جایجای بخش اساطیری نمود دارد و در بخش اساطیری ،دین و دولت دارای
رابطهای بسیار قوی هستند .پادشاه بهعنوان رابط و جانشین خداوند بر روی زمین وظیفۀ

بازنماييِ هستمايههایِ فرهنگ سياسيِ ناهماهنگ در نخستين مجلس شورای ملي مشروطه

خداوند از طریق سروش با پادشاهان ارتباط دارد و این به معنای اهمیت پادشاهان است

تطابق نظم کیهانی و زمینی را بر عهده دارد که همین موضوع ،باعث میگردد که دین و دولت
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در شخص پادشاه نمود یافته و نوعی همپوشانی ایجاد گردد .به بیان روشنتر ،دین بدون
دولت و یا دولت بدون دین در بخش اساطیری معنایی ندارد و اما در مورد رابطۀ دین و
دولت باید گفت که در بخش اساطیری شاهنامه ،دولت تا زمانی پابرجاست که با دین ،دارای
رابطه است و در مورد حکومت ،جمشید وقتیکه نسبت به دین و خویش کاری خود پشت
مینماید ،دچار غرور شده و حکومتش نابود میگردد.
در بخش اساطیری بر مبنای سطح توصیف تحلیل فرکالف و جداسازی ویژگیهای
ظاهری متن از زمینهها و شرایط ،دین و دولت دو واژۀ ارزشمند در شاهنامه که نهتنها دارای
رابطهای معنادار و پیوسته هستند ،بلکه رابطۀ این دو ،دارای ارزش فراوانی در شاهنامه است
و پیوستگی حکومت با نحوۀ رابطۀ این دو ،نسبت مستقیم دارد .درنهایت میتوان گفت« :در
بخش اساطیری دین و دولت ،همپوشانی دارند که در شخص شاه تبلور مییابد».
کردار گفتمانی حد واسط میان متن و کردار اجتماعی است و با استفاده از آن ،مردم از
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زبان برای تولید و مصرف متن بهره میگیرند و بدان طریق ،متن به کردار اجتماعی شکل
میدهد و همچنین از آن شکل میگیرد .جنبۀ کردار گفتمانی در این چارچوب نشان میدهد
که تولیدکنندگان و مصرفکنندگان متن ،در هر رویداد گفتمانی از منابع اجتماعی در دسترس
که نظم گفتمان را شکل میدهند ،بهره میگیرند .کردار گفتمانی که شامل تولید و مصرف
متون میشود و اصطالح نظم گفتمان را از فوکو وام گرفته است و از آن برای اشاره به
«مجموعۀ منظم کردارهای گفتمانی مرتبط با یک حوزه اجتماعی خاص مانند سخنرانی،
مشاوره و گفتوگوی غیررسمی در یک نهاد دانشگاهی و مرزها و روابط میان آنها»
(فرکالف )052 :1379 ،استفاده میشود .کردار گفتمانی با بنمایۀ سطح تفسیر به دنبال انتقال
فضای اساطیری (که مختص شاهان و حاکمان است) به فضای عمومی است و در تالش
برای شناسایی الیههای زیرین قدرت و نمایانگر عدم استقالل فاعالن در گفتمان است.
دورۀ پهلوانی و یا حماسی با قیام کاوه آغاز میگردد و با تالش و کمک نهاد پهلوانی،
حکومت ضحاک نابود و فریدون زمامدار میگردد .ظهور نهاد پهلوانی باعث میگردد که
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قدرت دیگری به نام نهاد پهلوانی ظهور میکند .عالوه بر این تحول ،دین که کلیدواژۀ بحث
است نیز ،یک تغییر اساسی مینماید و آن ،سامان یابی و تشکیالتی شدن نهاد دین است.
حضور پررنگ نهاد پهلوانی در این دوره بر سایر اقشار ازجمله نهاد موبدان سایه افکنده و
آنها را به حاشیه میراند ،ولی در پایان دورۀ ظهور زرتشت موجب تغییر در معادالت قدرت
و تقویت حضور موبدان میگردد .ارتباط مستقیم زرتشت با خداوند و پیامرسانی او موجب
شکلگیری هویتی جدید برای نهاد دین میشود .در مرحلۀ بعد ،پذیرش و حمایتهای
گشتاسب زمینهساز ساماندهی دین میگردد.
نکتۀ مهم تقابل دو نهاد دین و پهلوانی در شاهنامه است که در داستان رستم بهعنوان
نمایندۀ نهاد پهلوانی و اسفندیار بهعنوان حافظ دین بهی به اوج میرسد که با کشته شدن
اسفندیار و سرنوشت شوم برای رستم به پایان میرسد .حاصل این تقابل ،تضعیف کامل نهاد
پهلوانی با مرگ دلخراش رستم و ابزاری شدن دین برای قدرت به پایان میرسد .بهبیاندیگر،
اسفندیار با سوءاستفاده از دین به جنگ با رستم میرود .درهرصورت با جنگ رستم و
دانستن رستم ،ضربۀ سختی میخورد .نکتۀ اصلی برای ما که همان ارتباط دین و دولت است
در اینجا تحت تأثیر نهاد پهلوانی تقویت میگردد و حضور نهاد دین ،در ساختار قدرت
افزایش مییابد .از سوی دیگر ،حضور عنصر مردم و توجه به گفتار در این بخش از شاهنامه
نیز ،نمود فراوانی دارد .خطابههای پهلوانان و تأثیر آنها در بین مردم بهعنوان انسانهای بزرگ،
نشان از اهمیت گفتار در این بخش از شاهنامه دارد و رابطۀ دین و دولت در این دوره ،کمکم
معنای واقعی خود را مییابد ،چون در دوره اساطیری ،نهاد مستقل دینی نداریم ،ولی در این
دوره نهاد دین دارای سامان و تشکیالت شده و حتی با رقیب قدرتمندی چون نهاد پهلوانی
به مبارزه برمیخیزد .متولیان دینی با توجه به گسترش و محبوبیت دین زرتشتی با عنوان مؤبد،
کاراییهای فراوانی دارند ،ابتدا در جامعه با کمک حکومت نفوذ فراوانی مییابند و بهعنوان
حامیان حکومت ایفای نقش میکنند و سپس وارد ساختار قدرت شده و بر آن تأثیر میگذارند
که بوذرجمهر از این جمله است.
مرحلۀ آخر ،مرحلۀ تبیین است .هدف از مرحلۀ تبیین ،توصیف گفتمان بهعنوان بخشی از
یک فرآیند اجتماعی است .تبیین گفتمان را بهعنوان کنش اجتماعی توصیف میکند و نشان
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میدهد که گفتمانها چه تأثیرات بازتولیدی میتوانند بر آن ساختارها بگذارند ،تأثیراتی که
منجر به حفظ یا تغییر آن ،ساختارها میشوند .دانشزمینهای واسطۀ تعین اجتماعی و این
تأثیرات است ،به این معنا که ساختارهای اجتماعی به دانشزمینهای شکل میدهند و این
یکی ،شکلدهندۀ گفتمانها است و گفتمانها ،دانشزمینهای را حفظ میکنند یا آن را تغییر
میدهند و این دومی ،باز بهنوبۀ خود حافظ یا تغییردهندۀ ساختارها است .منظور از
ساختارهای اجتماعی مناسبات قدرت است و هدف از فرآیندها و اعمال اجتماعی ،فرآیندها
و اعمال مربوط به مبارزۀ اجتماعی است؛ بنابراین تبیین عبارت است از دیدن گفتمان بهعنوان
جزئی از روند مبارزۀ اجتماعی در ظرف مناسبات قدرت.

در مورد تبیین سه موضوع عوامل اجتماعی ،ایدئولوژی و تأثیرات آنها (نیستانی:1379 ،
 )88مطرح است .به این معنا که در سطح تبیین که عوامل اجتماعی ورود پیدا میکنند ،باید
نسبت و تأثیر آنها بر متن سنجیده شود .با توجه به اینکه عصر تاریخی ،واقعیترین بخش
شاهنامه و در دسترسترین آن است میتوان از سطح تبیین برای تحلیل آن استفاده گردد .در
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همین راستا زمینههای اجتماعی مؤثر در به وجود آمدن شاهنامه بهویژه در رابطۀ دین و دولت
(جهانداری) اهمیت فراوانی دارد .بررسیهای بیانگر این است که اعتقادات موبدان زرتشتی
در جمعآوری حماسهها و تاریخ ملی ایران تأثیر فراوانی داشته است 1.به بیان دقیقتر حماسهها
و تاریخنگاریها در خداینامهها گردآوریشده که منبع اصلی شاهنامۀ ابومنصوری و بهتبع
آن ،شاهنامۀ فردوسی است .به همین دلیل هخامنشیان باوجود شکوه و گسترۀ جهانی از
شاهنامه حذف میگردند و از سوی دیگر ،اشکانیان به دلیل نداشتن دین واحد و حکومت
ملوکالطوایفی مورد نکوهش قرار میگیرند؛ بنابراین میتوان گفت که موبدان بهعنوان عوامل
اجتماعی ،نقشی پررنگ در نمایش دادن رابطۀ دین و دولت در شاهنامه داشتهاند و نهایت
کوشش را برای تقویت این رابطه نمودهاند و در هر زمانی که این رابطه ،سست گردیده است
مانند زمان اسکندر و اشکانیان و ...به حذف یا تحقیر آن پرداختهاند.

در مبحث ایدئولوژی نیز ،باید نقش و تأثیر دین و موبدان را در طراحی این گفتمان
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برجسته نمود .با توجه با مطالب بخش سوم برخورد ایدئولوژیک حکومت با دو دین مانی و
ک بامدادان به دنبال مانی میآید ،ولی آیین او
مزدک بر همین اساس ،قابل بررسی است .مزد ِ
جنبۀ اجتماعی و انقالبی دارد .به دلیل اینکه دین در این دوره بر همۀ شئون زندگی سایه
افکنده بود هر نهضت و نوآوری که پیشنهاد میشده باید در قالب دین معرفی میشده است.
(اسالمی ندوشن )04 :1388 ،ازاینرو قیام مزدک که یک انقالب اجتماعی در برابر مشکالت
اجتماعی و اقتصادی هست نیز ،بهصورت دین نمایان میگردد و در اصل مزدک برای اصالح
ساختار طبقاتی جامعه به پا خاست و نه تغییر دین ولی چون دین و ساختار قدرت اعم از
حکومت و نهادها و طبقات قدرتمند در هم ادغامشدهاند و تضعیف هر یک موجب بر هم
خوردن وضع موجود است و از طرفی دیگر ،مردم زمانه بیشتر به دنبال یک پیامبر هستند تا
یک مصلح ،زیرا باورهای دینی در ذهن آنها بسیار رسوخ نموده است و برای ترک دین قبلی
نیاز به دین جدید دارند و این نشانۀ نوع نگاه مردم به دین است که دین را ایدئولوگ میسازد.
نگاه منجی گرایانه به دین هرگونه عملی را نیز توجیه مینماید و از سوی دیگر ازنظر حکومتی
«در نظامهایی که دین و دولت بههمپیوستهاند و دولت بر مبنای عقاید دینی ،استوارشده،
هر جریانی که بهنوعی موجب سستی ارکان دین را فراهم آورد ،خودبهخود پایهها و مبانی
مشروعیت آن حکومت را نیز ،تحت تأثیر قرار میدهد و بقای حکومت را به خطر خواهد
افکند؛ بنابراین چنین حکومتهایی برای حفظ قدرت خویش ،ناگزیر از اعمال نظارت سیاسی
بر جریانهای دینی مخالف هستند ،چنانچه قوام اجتماع به دین درست است و انتظام امور
اجتماعی جز به دین درست نمیشود (طباطبایی )97 :1385 ،بر همین اساس ،در دو داستان
مانی و مزدک دین بهعنوان حامی ایدئولوژیک حکومت وارد بازی قدرت میگردد و هرگونه
مخالفت با حکومت را بهعنوان بدعت دینی ،معرفی مینماید که این نشانه نهایت پیوند دین
و دولت است .بههرروی ،تأثیرات رابطۀ دین و دولت ،بر تمامی شاهنامه سایه افکنده است و
رابطۀ این دو واژه بهعنوان گفتمانی عمل مینماید که همه گفتمانهای شاهنامه را تحت تأثیر
خود قرار میدهد و عوامل اجتماعی و محیطی نیز در تثبیت آن بسیار مؤثر بودهاند .روند
حضور و رابطۀ دین و دولت در اعصار سهگانۀ شاهنامه در جدول زیر بهطور خالصه نشان
دادهشده است.
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سخن پاياني :پادشاهان یا حکمرانان ایران در عصر اساطیری دارای قدرت مطلق و فره
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ایزدی بوده و تطابق نظم کیهانی با نظم زمینی را بر عهده داشتهاند .با پیچیدهتر شدن جامعه،
نهادهای جدیدی برای برطرف کردن نیازهای جدید مطابق با جامعه شکل میگیرند .بهمرور
این نهادها در ساختار قدرت رخنه کرده و بخشی از آن را تصاحب میکنند .بر همین منوال
از قدرت مطلقۀ پادشاهان بهعنوان نمادهای حکمرانی ایرانی کاسته شده و نهادها وارد ساختار
قدرت میگردند .تقابل و درگیری میان نهادها برای کسب قدرت بیشتر ،موضوع دیگری
است که حکمرانان با آن مواجه هستند .نهادها با توجه به تغییر جامعه ،رشد کرده یا تضعیف
و جایگزین میشوند .درهرصورت بخشی از قدرت را در اختیاردارند؛ بنابراین روند حکمرانی
در جامعۀ ایرانی از ابتدای شاهنامه مطلقه است و هر چه به سمت پایان حرکت میکنیم از
قدرت حکمرانان به نفع نهادهای اجتماعی کاسته میشود؛ اما جریان دین در شاهنامه عکس
جریان دولت و حکمرانی است .دین در ابتدای شاهنامه فقط بهعنوان ارزشی اصیل مطرح
است و بهمرور با ظهور زرتشت سامانیافته و با حکومت اردشیر به قدرتمندترین نهاد
اجتماعی ایران تبدیل میگردد؛ اما رابطۀ دین و دولت در ابتدای شاهنامه دارای مفهومی

انتزاعی و یک طرفه است .هر چه به پایان شاهنامه نزدیک میشویم به دلیل قدرتیابی نهاد
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دین ،رابطه دوسویه شده و حکومت ،خود را موظف به تقویت دین از طریق ساماندهی
عبادتگاهها ،اعزام روحانیون و جمعآوری اوستا میکند و همچنین به حراست از آن از طریق
مبارزه با مخالفان دین بهی (مانی و مزدک) میپردازد .به بیان دقیقتر در عصر تاریخی با
حکومتی دینی مواجهیم که حفظ دین به معنای حفاظت از قدرت است؛ زیرا نهاد دین جزئی
از ساختار قدرت شده و تصور حکومتی فارغ از دین در این مقطع زمانی بسیار مشکل است.
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مشهد :نشر سخن گستر.
 .18فرکالف ،نورمن ( .)1379تحلیل انتقادي گفتمان ،تهران :مرکز مطالعات و
تحقیقات رسانهها.
 .19کریمیان ،حسین ( .)1375پژوهشي در شاهنامه ،تهران :سازمان اسناد ملی ایران.
 .02مالمیر ،تیمور (« .)1387ساختار فنی شاهنامه» ،کاوشنامه ،سال نهم ،شمارۀ ،16
ص .015-199

 .01محیط طباطبایی ،محمد (« .)1313عقیدۀ دینی فردوسی» ،نشریۀ هنر و معماری،
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شمارۀ  17و  ،18ص .37-00
 .00مسکوب ،شاهرخ ( .)1377مقدمهاي بر رستم و اسفنديار ،تهران :شرکت
سهامی کتابهای جیبی.
 .03نیتل ،دانیل ( .)1373تبیین در علوم اجتماعي ،ترجمۀ عبدالکریم سروش ،تهران:
مؤسسۀ فرهنگی صراط.
 .04نیستانی ،محمود ( .)1379تحلیل انتقادي گفتمان در عمل :تفسیر ،تبیین و
جايگاه تحلیلگر تحلیل انتقادي گفتمان نورمن فرکالف ،تهران :مرکز
مطالعات و تحقیقات رسانهها.
 .05وینست ،اندرو ( .)1376نظريههاي دولت ،ترجمۀ حسین بشیریه ،تهران :نشر نی.
 .06یاحقی ،محمدجعفر (« .)1387زمینههای اجتماعی فروپاشی حکومت
ساسانی بر اساس شاهنامه» ،فصلنامۀ زبان و ادبیات فارسی (دانشگاه خوارزمی)،
سال  ،16شمارۀ  ،62ص .176-155
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