
 
  )117-144(صص:  1399و زمستان  زیی، پا18 ة، شمار10سال  

 یپژوهش ۀ/ مقال یعلم یۀنشر

 
Rhetoric and grammar studies 
Vol. 10, Issue 18, Autumn & Winter 2020-2021 (pp.117-144) 

10.22091/jls.2021.6107.1269 
 

 

ISSN: 2783-2627 

 

 

 بخش اساطیري شاهنامههاي انتقادي  تبیین استعاره
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 ، تهران، ایراندانشگاه پیام نور تهران ،تري زبان و ادبیات فارسیدانش آموختۀ دک
  22/11/1399تاریخ پذیرش: |      01/08/1399 تاریخ دریافت:

 چکیده
کنـد  هاي سازندة معناي زبان را شناسـایی مـی   استعارة انتقادي اهداف و ایدئولوژي

هـاي  تحلیـل که راهبردي مهم، در جهت نظریۀ بالغت براي مشـروعیت زبـانی در   
هاي بخش اساطیري شاهنامه، از کیومرث تا کیخسرو که در  گفتمانی است. داستان

هـا   بنـدي زمینـۀ ایـدئولوژیک گفتمـان قـرار دارد، در ایـن نـوع تحلیـل         طرح طبقـه 
هـا اسـتخراج کـرد.     شود تا بتـوان زیرسـاخت معناهـاي زبـانی را از آن     گنجانده می

که فردوسـی چگونـه از زبـان جهـت      هدف پژوهش حاضر، تبیین این مسأله است
ها و بازتولید روابط قدرت سازندة گفتمان بهـره بـرده اسـت و بـا      تولید زیرساخت

کند؟ بـراي دسـتیابی بـه     سازي می استفاده از چه راهبرد زبانی این مسأله را گفتمان
توصــیفی و بــر پایــۀ منــابع  -ایــن هــدف، در ایــن پــژوهش کــه بــه روش تحلیلــی 

از چارچوب نظري تحلیـل انتقـادي گفتمـان مبتنـی بـر رویکـرد        اي است، کتابخانه
دهد فردوسی با استفاده از  نتیجۀ پژوهش نشان می شود.نورمن فرکالف استفاده می

هـا و   دهـد، توانسـته زیرسـاخت    هـاي او را شـکل مـی    پردازي که استعاره شخصیت
سـازي   مـان روابط قدرت سازندة گفتمان را در دو فراینـد نهـادي و اجتمـاعی، گفت   

بندي انسجام یافتـه کـه    هایی که فردوسی به کار برده، در طرحی طبقه کند. استعاره
هـاي  موضع فکري و دیدگاه طبقاتی او را در دفاع از سـاختارهاي جامعـه و ارزش  

کنـد،  هاي متن کمک مـی کند.آنچه به فهم استعاره نهفته در زیربناي آن نمایان می
هـا را بـه   هاي صوري است کـه اسـتعاره  گییژو هاي مهمی در خصوصفرضپیش

هاي  دهد. شناسایی استعاره هاي اجتماعی و روابط قدرت پنهان متن پیوند میارزش
انتقادي که عبارتند از: فـرّه، گـاو، فریـدون و کیخسـرو، ضـحاك و افراسـیاب بـه        
کشف معانی فراتر از سطح زبانی و افزایش آگاهی انتقادي نسبت به نقش زبان در 

 کند.و تغییر روابط اجتماعی گفتمان کمک میحفظ 
 .هاي انتقادي، تبیین : شاهنامه، بخش اساطیري، استعارهواژگان کلیدي
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Abstract 
An important strategy in rhetoric for linguistic legitimacy in 
discourse analysis,critical metaphor identifies the goals and 
ideologies that create the meaning in language. The stories of 
the mythological part of Shahnameh, from Kiomars to 
Kaykhosrow, which fall in the ideological context of the 
discourse, are included in this type of analysis in order to 
extract the infrastructure of linguistic meanings from them. The 
aim of the present study is to explain how Ferdowsi used 
language to produce the infrastructure and reproduce the power- 
relations which create discourse, and what linguistic strategy he 
uses through which discourse is constructed. To achieve this 
goal, this research, which is analytical-descriptive based on 
library resources, uses the theoretical framework of critical 
discourse analysis based on Norman Fairclough's approach. The 
results of the research suggest that Ferdowsi through the use of 
characterization that forms his metaphors has been able to 
construct the discursive infrastructures and discourse-creating 
power-relations in both institutional and social processes. The 
metaphors used by Ferdowsi are integrated into a classification 
scheme that reflects his intellectual position and class 
perspective in defense of the structures of society and the values 
underlying them. What helps to understand the metaphors of the 
text are important assumptions about the formal features that 
link the metaphors to the social values and power relations of 
the hidden text. Identifying critical metaphors such as Farrah 
(grandure), cow, Fereydoun and Kaykhosrow, Zahak and 
Afrasiab helps to discover meanings beyond the linguistic level 
and increases critical awareness of the role of language in 
maintaining and changing the social relations of discourse. 
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 . مقدمه1
 . استعاره انتقادي  1-1

  اسـت کـه هـدف آن     استعاره انتقادي رویکردي معناشـناختی بـراي بازنمـایی اسـتعاره    
اسـاس  ). Black, 34 :2004(» هـاي اسـتفاده از زبـان اسـت     شناسایی اهـداف و ایـدئولوژي  «

یـک معنـاي تجربـی و ذهنـی در زیربنـاي      «ادعاي این رویکرد بر این اصل مبتنی اسـت کـه   
هاي مختلف وجود دارد، زیرا ذهن به طور ذاتی ناخودآگـاه اسـت و مفـاهیم ذهنـی      ستعارها

از دیـدگاه لیکـاف و جانسـون،     .)Lakoff & Johnson, 3 :1999( »اي است عمدتاً استعاره
زبـان بالـذات اسـتعاري     استعاره تنها به حوزة بالغت و تخیل شاعرانه اختصاص ندارد، بلکـه 

رو  یستم مفهومی (ادراکی) فرد و سازندة فکر و عمـل اسـت. از ایـن   است و استعاره اساس س
کنـد و   سیستم مفهومی، نقش اساسی در تعیین عملکرد واقعیات روزمره ایفا مـی «گویند:  می

از هر دو نظر فکر و عمل اساساً به طور استعاري ساختار یافته و تعریف شده است؛ پس باید 
ي مـا و اعمـال روزانـۀ مـا موضـوعاتی بسـیار مـرتبط بـا         ها بپذیریم نحوة اندیشیدن ما، تجربه

. بر این اساس، اسـتعاره سـاختار یافتـه و مفهـومی اسـت؛      )Ibid, 10 :1980(» استعاره هستند
هـا.   ها، مفـاهیم ذهنـی و واقعیـات روزمـرة زنـدگی اسـت نـه واژه        یعنی پایه و اساس استعاره

گیرد، سپس در زبان نمـود پیـدا    میها نخست بر اساس مفاهیم تجربی و ذهنی شکل  استعاره
اي از یـک مفهـوم پنهـان را از     دهد که به روشی منظم جنبـه  کند و به ما این امکان را می می

بنـديِ مـنظم و    در قالـب یـک طـرح طبقـه     -شـود  که استعاره نامیـده مـی   -اي دیگر نظر جنبه
ندارند، بلکـه بـا   متناوب درك کنیم؛ بنابراین، واژگان استعاري به خودي خود معنی مستقل 

ها به مثابۀ راهبرد زبانی براي شناخت و  توان از آن مفاهیم ذهنی گوینده مرتبط هستند که می
تـوان مفـاهیم    هاي اجتماعی و سیاسی گوینده استفاده کرد. در این حالت، مـی  درك نگرش

شـه  وگو و در محدودة آنچه بـه آن اندی  هاي معمولی تفکر و گفت استعاري را فراتر از روش
جـان هسـتند،    گویند، نشان داد و اگر مفاهیم اشیا و بی و زبان تصویري، شاعرانه یا خیالی می

   ).Ibid:10-11(ها را زیبا و مرتب جلوه دهیم توانیم آن می
یابـد. در حقیقـت    هاي یک فرهنگ با ساختار اسـتعاري انسـجام مـی    ترین ارزش اصیل
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از نظر ماهیتی استعاره است یـا بـر عکـس    ها و مذاهب  توان گفت، نظام مفهومی فرهنگ می
اي اساسـی جهـت درك    گـذاري شـده وسـیله    هاي نمادین کـه در تجربـۀ افـراد پایـه     استعاره

هـاي اسـاطیري شـاهنامه عمیقـاً بـا       مفاهیم تجربی و فرهنگی است؛ به عنوان مثال، شخصـیت 
هـاي   سـتعاره هاي فرهنگی درارتباطند که در حماسه ملـی بـه شـکل ا    مفاهیم تجربی و ارزش

هـاي اسـاطیري    اند. این بدان معناسـت کـه انتخـاب شخصـیت     نمادین و انسانی بازنمایی شده
هـاي معنـادار در فرهنـگ اصـیل      شاهنامه خودسرانه و تصادفی نیسـت، بلکـه ایـن شخصـیت    

آورنـد؛ پـس    ایرانی ریشه دارنـد کـه راه شناسـایی تمـدن و هویـت اجتمـاعی را فـراهم مـی        
ره در اصل نحوة درك چیزي براي چیـز دیگـري اسـت. همـانطور کـه      عملکرد اصلی استعا

اي دیگـر از   اي از تجربه از نظر جنبـه  استعاره ابزاري براي بازنمایی جنبه«گوید:  فرکالف می
تـوان از نظـر هـر تعـداد اسـتعاره بازنمـایی کـرد و ایـن          آن است، اما هر جنبه از تجربه را می

اي اسـت، زیـرا    سـت کـه در اینجـا مـورد توجـه ویـژه      هـاي جـایگزین ا   ارتباط بـین اسـتعاره  
هـاي ایـدئولوژیک متفـاوتی اسـت؛ بـه عنـوان مثـال،         هاي مختلـف داراي وابسـتگی   استعاره

بازنمایی استعاري مشکالت اجتماعی بـه صـورت بیمـاري، امـري بسـیار معمـول اسـت کـه         
هم و فاقـد  دربردارندة یک استعاره براي خود بیماري نیز هست کـه بـه صـورت نیرویـی مـب     

. از دیدگاه انتقادي، تبیین مفاهیم Fairclough) ,120-119 :1989(» گردد... اندیشه بیان می
اي از بافت موقعیتی که مـتن در   هاي مختلف باید با خالصه ذهنی موجود در زیربناي استعاره

آن تولید شده است، تکمیل شود که این خود روشـی بـراي تحلیـل انتقـادي گفتمـان پدیـد       
روست که استعاره در درك و تحلیل انتقادي گفتمان بسیار مهم اسـت. از   آورد. از همین می

کمک به افـزایش آگـاهی نسـبت بـه     «نظر فرکالف، هدف تجزیه و تحلیل انتقادي گفتمان 
ها بر بعضـی نقـش دارد. بـا     نسبت به اینکه چگونه زبان به سلطۀ بعضی بویژهزبان و قدرت و 

دئولوژي، این بدان معناست که به افراد کمک کنیم تـا بفهمنـد چـه    توجه به تمرکز من بر ای
اندازه زبانشان بر مفروضات عقل سلیم استوار است و اینکه چگونه این مفروضات مبتنـی بـر   

 . )Ibid:4(» عقل سلیم از نظر ایدئولوژیک به وسیلۀ روابط قدرت شکل گرفته است

 . روش تحقیق1-2
تحلیلــی بــه کــار گرفتــه و بــراي تبیــین انتقــادي  –نوشــتۀ حاضــر روشــی توصــیفی  در
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هاي متن اساطیري شـاهنامه از چـارچوب نظـري تحلیـل انتقـادي گفتمـان فـرکالف         استعاره
استفاده نموده است. مسأله اصلی تحقیق این است که فردوسی در شـاهنامه چگونـه از زبـان    

بـرده اسـت و بـا     ها و بازتولید روابـط قـدرت سـازندة گفتمـان بهـره      جهت تولید زیرساخت
سازي نموده است تا از این رهگـذر، شـناخت    استفاده از چه ابزار زبانی این مسأله را گفتمان

هاي متن ارائه دهد و به روابط قدرت، سـلطه و ایـدئولوژي    تري از معناي پنهان استعاره دقیق
خـود  نهفته در زیربناي زبـان کـه بـه مثابـۀ دو فرآینـد نهـادي و اجتمـاعی شـکل واقعـی بـه           

گیرد، دست یابد و در نهایت آگاهی انتقادي خوانندگان را ارتقا دهد. تحقیق، تلفیقـی از   می
الگوي سه بعدي فرکالف در سه سـطح توصـیف، تفسـیر و تبیـینِ مـتن اسـت کـه بـه دلیـل          
محدودیت حجم مقاله و اهمیت محوري سطح تبیین به طور جداگانه بررسـی نشـده اسـت،    

ر دو سطح توصیف و تفسیر ضمن فراینـد نهـادي و اجتمـاعی آورده    ولی نتایج تحلیل متن د
شده است. مراد از گفتمان اساطیري شاهنامه، از پیشدادیان تا پایان پادشاهی کیخسرو اسـت  

شـود. هرچنـد آغـاز و انجـام      که تقریباً سه هزار سال از تاریخ حماسه ملی ایران را شامل می
هاي حماسی از زمـان فریـدون    تدالل کرد که رگهتوان اس بندي قطعی نیست و می این بخش
هـاي اسـاطیري    هـا و روایـت   شود و یا اینکه بعد از روزگار کیخسرو نیز شخصـیت  نمایان می

هــایی کــه در طــرح  هنــوز در حماســۀ ملــی حضــور دارد، امــا در مجمــوع فقــط شخصــیت 
 بندي متن اساطیري شاهنامه قرار دارند، بررسی شده است.   طبقه

  یت و ضرورت تحقیق. اهم1-3
استعاره انتقادي از این جهت که عملکرد گفتمان اقناع را به وسیلۀ ارتبـاط میـان شـناخت و    

دهـد، راهبـردي مهـم در جهـت نظریـۀ بالغـت بـراي مشـروعیت زبـانی در           احساسات انجام مـی 
ه و هاي گفتمانی است که اهمیت آن ریشه در دانش فرهنگی و برقراري ارتبـاط بـا اسـطور    تحلیل

تحریک و ترغیـب دو حـوزة بـالقوة آگاهانـه و ناآگاهانـه بـراي       «ایدئولوژي است. به همین دلیل 
تأثیرگذاري در واکنش فکري و عاطفی ما نسبت به امور، چه به طور مسـتقیم از طریـق توصـیف    

هاي سیاسی و چه به صورت غیرمستقیم با تأثیرگذاري در احساس مـا نسـبت بـه     و تحلیل موضوع
آنچــه ارتبــاط  .)Black,2005:29(» اي برخــوردار اســت ز نیــروي بســیار متقاعــد کننــدهامــور، ا



 1399و زمستان  زیی، پا18 ة، شمار10سال هاي دستوري و بالغی،  پژوهش 122

کند، ویژگی تـنش معنـایی اسـتعاره اسـت، زیـرا اسـتعاره بـه         استعاره با اسطوره را نمایان می
رود آن  اي است که انتظار می واسطۀ تغییر در استفاده از یک کلمه یا عبارت از متن یا حوزه

ة دیگري که در آن قرار ندارد، به کـار بـرد. ایـن تغییـر بـه صـورت شـیء        را در متن یا حوز
گیرد تا با استفاده از کلمه یـا عبـارتی کـه در     پردازي انجام می انگاري و یا به شیوة شخصیت 

جان است، به چیزي که واضح، قابل توصیف و تحریک کننـده   هاي دیگر انتزاعی و بی متن
براین، استعاره روشی بـراي توصـیف اسـطوره اسـت و ایـن      ؛ بنا)Ibid:13(است، اشاره کند 

ها بر اسـاس آن پایـه گـذاري شـده اسـت،       خود راهی براي ارتباط با ایدئولوژي که اسطوره
شناسـی انتقـادي بسـیار مهـم      کند. از همین روست که مفهـوم ایـدئولوژي در زبـان    فراهم می

هاي اجتماعی خـاص   د و گروهده است تا آنجا که پایه و اساس شناخت جهان را تشکیل می
برنـد؛   هـاي خـوب و بـد و توجیـه مشـروعیت خـود بـه کـار مـی          آن را براي شناسایی ارزش

ها و عقایـد   ها، نگرش هاي ایدئولوژي به مثابۀ موقعیت دیدگاه«چنانکه فرکالف معتقد است: 
  .Fairclough) ,11 :1995(» هاي اجتماعی در روابط اجتماعی قدرت نقش دارد گروه

کند، ارتبـاط آن بـا اسـطوره     نابراین، آنچه فرایند مشروعیت ایدئولوژي را تقویت میب
اسطوره داستانی است که توضیحی دربارة همۀ امـور پیچیـده، از قبیـل: منشـأ جهـان،      «است. 

اي از  دهـد و خواننـده را بـا مجموعـه     علل خیر و شر، منشأ عناصـر، زن و مـرد و... ارائـه مـی    
هاي پنهان  هاي ناخودآگاه ذهن است که تجربه . بناي اسطوره بر جنبهکند روایات درگیر می

ها به طور ناخودآگـاه بـا عـواطفی چـون: غـم، خوشـبختی و        کند، زیرا تجربه را تحریک می
توانـد بـراي ارزیـابی بـا      ترس در ارتباط است؛ پس اسطوره سالحی دوطرفـه اسـت کـه مـی    

بــدین ترتیـب، تبیـین انتقــادي    ).Black,21 :2005 (هـدف مثبـت یـا منفــی اسـتفاده شـود      
هـاي   تحلیـل گـردد کـه    ها منجر می ها و ایدئولوژي ها به توصیف و شناسایی اسطوره استعاره

هـاي   در چـارچوب روش  ها ناکارآمد اسـت و اگـر   سنّتی استعاره در توصیف و شناسایی آن
ه دهــد. از آنجــا کــ   هــا ارائــه مــی   تحلیــل گفتمــانی انجــام شــود، درك بهتــري از آن    

دهـد،   هاي آن را شـکل مـی   پردازي ویژگی اصلی گفتمان حماسی است و استعاره شخصیت
هـا و   هاي روشمند جدید در شناسـایی و انتقـال ارزش   باید به مثابۀ بخشی پر اهمیت از تحلیل

 ها به کار گرفته شود. ایدئولوژي
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 . پیشینۀ تحقیق1-4
اد: یکی استعاره در حـوزة بالغـت   توان در دو حوزه جاي د هاي شاهنامه را می استعاره

سنّتی که محصول زبان شاعرانۀ فردوسی است، و دیگـري اسـتعاره در حـوزة جدیـد نظریـه      
هاي فراوانی کـه در   کنندة بازنمایی زیرساخت معناهاي زبان است. از پژوهش محور که بیان

تیکی تحلیـل هرمنـو  «تـوان بـه    حوزة بالغت سـنّتی نوشـته شـده اسـت، بـه عنـوان نمونـه مـی        
)، اشاره کرد. نویسنده در 1389(نرماشیري: » اي هاي استعاره نمودارهاي اساطیري در ساخت

هـایی   سازي بـه تحلیـل اسـتعاره    این مقاله، پس از توضیحاتی دربارة نقش استعاره در اسطوره
هـاي جدیـد موجـود     گزینشی از خاقانی و منوچهري و شاهنامه پرداخته است. بیشتر پژوهش

گـردد. از   عاره بـه تعـاریف تـازه و مباحثـات علمـی و فلسـفی در غـرب بـاز مـی         دربارة اسـت 
ها بهـره بـرد، بلیـک     توان از نظریات آن اند و می اندیشمندانی که وارد این عرصۀ علمی شده

)Blake) لیکـــاف و جانســـون ،(Lakoff & Jhonson) دریـــدا ،(Derrida ریچـــاردز ،(
)Richards   انـد، امـا تبیـین     ی را دربـارة اسـتعاره ارائـه داده   ) و... هستند کـه نظریـات متفـاوت

هاي انتقادي بخش اساطیري شاهنامه یکی از مباحثی است که تاکنون کمتر بـه طـور    استعاره
 یکجا و جداگانه با رویکرد نظریه محور به آن توجه شده است.

هـاي جهتـی در آغـاز     اسـتعاره « تـوان بـه   دربارة پیشینه پژوهشی مرتبط با موضوع، مـی 
هـاي جهتـی در    ) اشاره کرد که به بررسی استعاره1398زاده ( اثر خاتمی نیا و حسن» شاهنامه

دهند که چگونـه   اند و نشان می بیت آغازین شاهنامه تا اوایل پادشاهی ضحاك پرداخته 500
تواننـد جایگـاه و جهـت مشخصـی      مفاهیمی که ملموس و محسوس نیستند و در نتیجـه نمـی  

شـناختی در   هـاي هسـتی   اسـتعاره «انـد. نمونـۀ دیگـر     ن داراي جهت شـده داشته باشند، در زبا
) 1397اثـر سـراج و محمـودي بختیـاري (    » شناسی شناختی شاهنامۀ فردوسی از دیدگاه زبان

ــد و اســتعاره بیــت از شــاهنامه فردوســی را انتخــاب کــرده  3800اســت کــه حــدود  هــاي  ان
هـا   دهنـد کـه ایـن اسـتعاره     نشـان مـی   انـد و  شناختی آن را از نوع مادي بررسـی نمـوده   هستی

پربسامدترین نوع استعارة مفهومی در شاهنامه هستند که بسیاري از مفاهیم حوزة مبدأ اشـیاء  
) نیز راهبردهاي ایـدئولوژیکی  1397ها ملموس شده است. فالح و همکارانش ( از طریق آن
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در داسـتان رسـتم و    -شاهنامه در تولید گفتمان برتري ایرانیـان را در نبـرد رسـتم و چـنگش    
اند و از ساز وکارهـاي   با روش تحلیل انتقادي گفتمان ون دایک بررسی کرده  -خاقان چین

بنـدي، بازنمـایی مثبـت گـروه خـودي، بازنمـایی منفـی گـروه دیگـري،           کالمی نظیر: قطب
هـایی از راهبردهـاي    گـران و تعمـیم بخشـی بـه مثابـۀ نمونـه       گرایی، توصـیف کـنش   واژگان

 برند. ی نام میایدئولوژیک
هـاي شـاهنامه در روایـات     )، به بررسی زمینۀ گفتمانی استعاره1395زاده و نامی ( قاسم

کننـد بـه بـازخوانی     ها با استفاده از نظریۀ گفتمانی دریدا تـالش مـی   اند. آن بندهشی پرداخته
 دهنـد کـه عـالوه بـر اسـتعارات بالغـی و       جایگاه استعاره در شـاهنامه بپردازنـد و نشـان مـی    

شـود   هایی مانند: ماه، خورشید، سپهر، یاقوت، مهر و... در شاهنامه دیده مـی  عاطفی، استعاره
هاي اسـاطیري   که نه تنها با قدرت و هنر بیانی فردوسی آمیخته شده است، بلکه متأثر از بنیان

توان از آن به مثابۀ اسـتعارات ارجـاعی و فرهنگـی     و بازنمایی باورهاي بندهشی است که می
هاي مربـوط بـه    هاي مفهومی کالن استعارة رد و خرد استعاره کرد. بررسی موردي حوزه یاد

در بافـت  » رد«دهـد کـالن اسـتعارة     )، انجام داده است کـه نشـان مـی   1392آن را نیز نامقی (
حماسی خردورزي و در ذهن فردوسـی ترسـیم سـازمان اندیشـگی دینـی زرتشـتی اسـت و        

 هاي مفهومی این واژه است. از مهمترین حوزهموبد، شجاع، هیربد، زرتشت و... 
زبان، ایدئولوژي و قدرت بر مبناي رویکـرد   رو، با تأکید بر رابطۀ متقابل پژوهش پیش

کنـد و بـر طبـق     هاي بخش اساطیري شاهنامه را بررسی مـی  انتقادي گفتمان فرکالف داستان
ایـن بخـش را شناسـایی     هـاي انتقـادي   دو فرایند نهادي و اجتماعی نظریۀ فرکالف، اسـتعاره 

هـاي انتقـادي    گیـري اسـتعاره   هـاي اجتمـاعی در شـکل    کند. در کنار توجه به زیرسـاخت  می
شاهنامه، سعی بـر ایـن اسـت کـه تـأثیر قـدرت ایـدئولوژیک، طبقـاتی، نـژادي و اقتصـادي           

هاي زبانی و چگونگی بازتولیـد تـأثیرات    هاي وابسته به ویژگی فرض فردوسی در تولید پیش
آن، شناسایی شود و  نتایج  چنین کـاربرد خاصـی از زبـان در قالـب تحلیـل انتقـادي        معنایی

هاي نوآورانۀ و تمایز بخـش پـژوهش حاضـر در کنـار      شود. جنبه گفتمان تبیین و بررسی می
هاي صورت گرفته این است که: اوالً با توجه به رابطـۀ زبـان، قـدرت و ایـدئولوژي      پژوهش
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ها را در جهت دستیابی به آگاهی انتقـادي زبـانی بررسـی     داده در رویکرد انتقادي فرکالف،
بندي واژگان مطابق رویکـرد تحلیـل انتقـادي گفتمـان بـه       کند و ثانیاً، توجه به طرح طبقه می

هـا بـر    هاي زبانی در تولید و بازتولیـد اسـتعاره   نظر فرکالف و همچنین، شناسایی زیر ساخت
شـاهنامه، بلکـه در مـورد سـایر متـون ادبـی دیگـر نیـز         مبناي نظریۀ فرکالف، نه تنها دربـارة  

 تازگی دارد.

 هاي انتقادي متن . تبیین استعاره2
 . فرایند نهادي2-1

فرکالف،  موقعیتی بافت تفسیري طرح به توجه با شاهنامه اساطیري متن نهادي فرایند
 جهـت  هجـري،  چهـارم  و سـوم  قـرن  ایرانـی  جامعـه  دهقانان طبقه فعالیت بیان عام، طور به

 بیگانـۀ  قـوم  دو بـا  فرهنگـی  و سیاسی تقابل در استقالل حس ایجاد و قدرت ارکان تحکیم

 ایـران  تـاریخ  و زبان حفظ براي فردوسی فعالیت بیان خاص، طور به و است ترك و عرب

 قالـب  در را نهـادي  وضعیت یک فعالیت، است. این آورده پدید را ملی حماسۀ که باستان

 و گوینده شامل ها، آن میان مناسبات و آن در درگیر افراد و ودش می شامل گویی تک ژانر
 عضـو  مثابـۀ  به دارند. گوینده شباهت یکدیگر با نژاد و فرهنگ حیث از که است مخاطب

 در نژادي، عام طبقۀ عضو مثابۀ به مخاطب و رسانی اطالع جایگاه در نژادي، دست فرا طبقۀ

 نفـوذ  بـا  طبقـۀ  نـژادي  برتـري  و اجتمـاعی  اهپایگ که است اطالعات کنندة دریافت جایگاه

 بیـانی  تأثیر فردوسی، هدف دهد. می نشان غیرنژادي گروه برابر در را مردم عامۀ و دهقانان

 و ایـدئولوژي  بـا  طبیعـی  و هنجـاري  رابطه از ناشی او تأثیرگذاري بوده و مخاطب روي بر
 نشـان  و کند می منعکس را متن بافت شدة شناخته و عادي موقعیت که است اي زمینه دانش

 آفرینـی  نقـش  روي، همـین  از دارد. وجود سازگاري موقعیتی بافت با متن میان که دهد می

 فردوسی در واقعکرد.  تبیین بافت اجتماعی بخش تعین عامل از جداي توان نمی را فردوسی

 اجتمـاعی  شـرایط  کـه  برسـد  نهـادي  قدرت به و باشد اثر منشأ است، توانسته دلیل این به

 معـرض  در را ایران باستانی فرهنگ و زبان ایدئولوژیکی، بحران و وجود داشته مساعدي

 احتمال به بود، نیامده وجود به محیطی و شرایط چنین اگر بسا چه است؛ داده قرار نابودي
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 خراسـان  سرزمین یعنی نهادي، محیط طور، ماند. همین می باقی اي ناشناخته چهرة فردوسی

 سـاختارهاي  بـا  ارتبـاط  رونـد  کـه  دارد قرار گفتمان حماسی ژانر با گتنگاتن ارتباطی در

 فهـم  قابـل  و دارد اعتبار رسمی و نهادین محیط چنین در تنها و کند می تشدید را گفتمان

 مخاطب و او میان روابط نحوة و منابع میان نیز فردوسی نهادي جایگاه خصوص است. در

 بیان دنبال به گفتمان گفت، توان می که اي گونه به دارد؛ وجود سازگاري بینامتنی بافت با

 ارجـاع  طریـق  از را کـار  ایـن  و اسـت  مخاطـب  و خـود  میـان  اجتماعی اشتراك و قرابت

 فردوسی نیز حیث این است. از نموده فراهم متن ایدئولوژیک زمینۀ به خبرها و اطالعات

 کننـده  تعیـین  ایـدئولوژیک  لحـاظ  بـه  مخاطـب  و خود میان اجتماعی روابط برقراري در

 و او میـان  اجتمـاعی  هویـت  خصـوص  در فردوسـی  ایـدئولوژیک  اثرگـذاري  است. ایـن 
 طبقـۀ  بـه  مربـوط  نسـبی  موقعیـت  از کـه  اوسـت  غیرمسـتقیم  بیـان  شیوة از ناشی مخاطب،

لحـن خـاص، تکیـه یـا     «از این جهـت کـه    .است برخوردار نژادپرستانه گرایش و اجتماعی
عنوان گرایش نژادپرستانه یـا   تواند به ک واژه یا عبارت میحجم به کار گرفته شده در بیان ی

 ).7: 1391زاده،  (آقاگل» گرایانه تعبیر شود جنسیت

 . ساختار تولید متن2-1-1
بنـدي از جملـۀ    هاي طبقه مطابق رویکرد تحلیل انتقادي گفتمان به نظر فرکالف، طرح

ان خـود مـتن و نـوع    هایی است کـه بـر اسـاس آن واژگـان بـه صـورت متنـاوب میـ         گفتمان
). ایـن جنبـه از رویکـرد تحلیـل انتقـادي      175: 1379یابـد (فـرکالف،    گفتمان، سـازمان مـی  

کــه بــا تأثیرپــذیري از  -گفتمــان، در مــورد ســاختار و واژگــان گفتمــان اســاطیري شــاهنامه
یابـد.   مصداق معناداري مـی  -بندي شده است هاي زردشتی به سه دورة متناوب طبقه گفتمان
هـاي بیـانی متفـاوتی را در گفتمـان      بنديِ از پیش موجـود کـه ارزش   د این طرح طبقهبازتولی

سـازد، از اثـرات سـازنده سـاختار طبقـاتی جامعـه باسـتان اسـت. طبـق تحقیقـات            مجسم می
)، 105: 1345سـن،   ؛ کریسـتن 37- 54: 1357سـرکاراتی،   سرکاراتی و کریستن سن (ر.ك: 

بـه سـه دوران سـه هـزار سـاله تقسـیم شـده اسـت.         سال بزرگ کیهانی در روایات زردشتی، 
دوران اول، زمان شهریاري سه هزار سالۀ اهرمزد اسـت کـه در حماسـۀ ملـی ایـران سـلطنت       
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هـایی   هـاي ایـن دوره، اسـتعاره    شود. هر یـک از شخصـیت   هزار ساله پیشدادیان را شامل می
معنایی براي تحریـک و  هاست که نوعی تنش  جان اساطیري آن تغییر یافته از نام و هویت بی

گیـري تمـدن و هویـت     توصیف ناخودآگاه تجربۀ مشترك نقـش نخسـتین انسـان در شـکل    
تواند  اجتماعی ایجاد نموده است. از دیدگاه تحلیل انتقادي گفتمان فرکالف، این تجربه می

به منزلۀ موضع فکري فردوسی تبیین شود که بـه مثابـۀ یـک تجربـۀ عـام و مشـترك حـاوي        
رو، بسامد باالي فرایندهاي کنش مربوط به  تگی و قرابت اجتماعی است. از اینادعاي همبس

هاي این دوره در ارتباط با این تجربۀ عـام و مشـترك، بیـانگر ایـن امـر       هر یک از شخصیت
فراینـد  «گیري هویت اجتماعی محصول اراده و کنش جمعی یک قوم است:  است که شکل

 ).206: 1383(تاجیک، » شود میده میبرساختن یک نظام کنش، هویت جمعی نا
بدین ترتیب، هویت اجتماعی در متن حماسی از رویکردي برسـاخته برخورداراسـت؛   
این بدان معناست که هویت و تمدن ایرانی، هویتی از پیش سـاخته شـده و تحمیلـی نیسـت،     

اسـت  بلکه محصول کنش قوم ایرانی و در ارتباط با بافت فرهنگی و زمینۀ ایدئولوژیک متن 
هاي انتقادي امکان بروز یـا بازتولیـد یافتـه     ها به منزلۀ استعاره که توسط هر یک از شخصیت

هاي این دوره، طـرح یـک هویـت مشـترك در      است. هدف فردوسی از شناسایی شخصیت
ذهن مخاطب است که بر پایـۀ فرهنـگ و ایـدئولوژي اصـیل ایرانـی بنـا شـده اسـت. همـین          

ر اطالعات و خبرها، براي فردوسی تولید قدرت نموده است و فرهنگ و ایدئولوژي نهفته د
سبک اطالعاتیِ مـتن، ابـزاري در خـدمت آگـاه کـردن مخاطـب از فرهنـگ اصـیل ایرانـی          

هاي غیرنـژادي تـرك و عـرب نتوانـد فرهنـگ و هویـت غیـر         گردیده است تا تسلط قدرت
رسـانی نقـش     هـادي، اطـالع  ایرانی خود را بر قوم ایرانی تحمیل کنـد؛ بنـابراین، در فراینـد ن   

نماید. از یک سو، افزون بر شناسایی هویـت و انتقـال فرهنـگ، تحـوالت      اي ایفا می دوگانه
دهد. به همین دلیل است که به لحـاظ   ها نشان می جامعه را نیز در عملکرد و کنش شخصیت

یی کـه  ها ها و عملکردها در مرکز تأکید و توجه قرار گرفته است؛ کنش هژمونی، این کنش
کنـد. ایـن    سیر گذر از جامعۀ اشتراکی مادر ساالر به نظام طبقاتی پدر ساالر را بازنمایی مـی 

سیر، چنانکه در ابیات نمونۀ زیر مشخص است، روند تکاملی دارد و بـا تقسـیمات اجتمـاعی    
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پوشانی دارد. از سوي دیگر، سبک اطالع رسـانی   دوره باستان و روزگار ساسانیان کامالً هم
کنـد. بـه    تقال خبرها قدرت ایدئولوژیک و ساختاري گوینده را بـراي سـلطه نمایـان مـی    و ان

گـر سـوم شـخص و نقـل قـول آزاد      کارگیري وجه دستوري اقتدارگرایانه بـه شـیوة روایـت   
کنـد. وجـه    غیرمستقیم از زبان دهقانان، امکان سلطۀ نژادي، طبقـاتی و اجتمـاعی ایجـاد مـی    

اي است که گوینده از ژانـر   ی گفتمان اساطیري، میزان بهرهرسان  غالب دیگر در سبک اطالع
گویی براي هدایت و کنترل خبرها به کار برده و منجـر بـه انسـجام ارجـاعی مـتن شـده        تک

است. این نوع توانایی کنترل، به میزان شناخت گوینـده از زمینـۀ ایـدئولوژیک مـتن عینیـت      
 یابد. یبخشد و در نتیجه، سلطۀ ایدئولوژیکی افزایش م می

 کـــاله  و تخـت  کــآییــن  گفـت  چنـین 
 بر جهـان کدخـداي   شد او چون خود که

 کـــوه  ز برآمـــد  بخـتش  و تخـت  ســر 
 

 داد و راي بــا هوشنـــــگ جهانــــدار
 کـرد  آبـــاد  یکسـر  جهـــان  پـس  وزان

 چنـگ  بـه  آمـد  گـوهر  یکـــی  نخسـتین 
 آبگـــــــون آهـــــن کـــــــرد ســـــرمایه

 
 هوشـمند  یکـــی  را مــــرو  بـد  پسـر 
 و مـوي  پشـم  بـره،  و میش پشت از پس

 جـاي  بـه  پوشـش  کـرد  وکوشـش از  بـه 
 جنـگ  دیـو  بــــا  بـــرآراست  یکایـک 

 
 مــرد کـــــرد انجمــن ايپیشــه هــر ز

ـــی ـــان کــه گروهــ  خــوانیش آثوربـ

ـــرث آورد و او   ـــاهکیومـــ ـــود شـــ بــــ  
 نُخســتین بــه کــوه انــدرون ســاخت جــاي
 پلنگینـــه پوشیــــــد خـــود بـــــا گـــــروه

)21: 1، ج1366(فردوسی،   
ـــاي ـــا بجـ ـــاج نیــ ـــر تـ ـــر ب ــاد س ...نه  

کـــرد داد از پـــــــر گیــــتی روي همــــه  
ســنگ کـــــرد جـــــدا آهــن ز آتــش بــه  

بـرون   شکشیــــد  خــــارا سنـگکزان   
)25(همان:   

ـــایه ـــورث گرانمــــ ـــوبند طهمــــ دیــــ  
ــه و بریـــــد ــتن بـــ ــد  رشـــ روينهادنـــ  

ــه ـــی ب ــد گستردنــ ــم ب ــاي او ه ...رهنم  
...درنـــگ فـــــــراوان را جنگشـــان نَبـــد  

)35 -36(همان:   
خــورد  نیــــز  پنجهــــی  انــدرون  بــدین   

دانیــــــش پرستنـدگــــــان رســــــم بــــه  
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ـــردشان جــدا ـــان از کـ ـــروه میـ  گـ
 بنشــــاندند و بـــرکشیــــد صفــــی
 شنـــاس  را گُـرُه  دیگـر  سـه  پسـودي 

 

ــتنده ـــایگه را پرسـ ـــرد جــ ـــوه کــ کــ  
خوانـدنــــد نیساریــــــان نــــام همــــی  

ــا ــتن کج ــس از یس ـــان ک ــپاس بریش س  
)42(همان:   

دوران دوم از سال بزرگ کیهانی، زمان پادشـاهی سـه هـزاره سـالۀ اهـریمن اسـت کـه در        
حماسه ملی ایران مصادف با دوران هزار سالۀ پادشـاهی ضـحاك اسـت. نـام و شخصـیت منفـی       

ک و روابـط  اي از هویت اسـاطیري اوسـت کـه بـه لحـاظ ایـدئولوژی       ضحاك، استعارة تغییر یافته
معنایی در تقابل با واژگان اسـتعاري مثبـت و معـانی اندیشـگانی دورة اول قـرار دارد کـه وضـعی        

رسد با تغییر نظام اجتمـاعی و   کند. این رابطه تقابلی، به نظر می ها برقرار می گذارانه میان آن ارزش
براین، از نگـاه تحلیـل   ساختارهاي جامعه همراه باشد که به پیامدهاي حملۀ اعراب مرتبط است؛ بنا

توان به ضدیت با نظام طبقاتی و ساختارهاي جامعه تبیین کـرد   انتقادي به گفتمان، این دوره را می
هاي منفی، در حال به چالش کشیدن و طـرد جامعـۀ خـارج     که نهاد فاعلی با به کارگیري استعاره

از سـبک اطالعـاتی و   از ساختار یـا بـدون طبقـه اسـت. بـه عبـارت دیگـر، فردوسـی بـا اسـتفاده           
گیري نوع جدیدي از جامعه کـه بـر پایـۀ فرهنـگ غیرایرانـی اسـتوار اسـت،         خبررسانی، به شکل

دهد کـه سـاختارهاي جامعـۀ باسـتان و فرهنـگ       واکنش نشان داده است و این تجربه را انتقال می
: کـژي،  هـاي منفـی، چـون    شود و جامعۀ فاقد سـاختار بـا ارزش   نهفته در زیربناي آن فراموش می

شــود؛ بــه عنــوان مثــال، بــه کــارگیري فراینــدهاي منفــی در  بیــدادگري، حــرص، آز و... بنــا مــی
تواند به از میان رفتن نظام طبقاتی منسوب به جمشـید تبیـین شـود کـه بـا       هاي خبري زیر می گزاره

 هاي جامعه همراه است: اقتدار بیانی گوینده براي نفی آن و حفظ نظام و ارزش
 شهریار شد تخت بر ضحاکش چو

 فرزانگان کـــردار گشت نهـــان
 ارجمند جادویی شد، خــوار هنر

 

 هزار شد، انجمن سالیـان او بر 
 دیوانگان کـــام شـد پراکنــده

 گزند آشکــارا راستی، نهـــان
 

)55(همان:   
  -که داستان ضحاك را از دیدگاه طبقـاتی بررسـی کـرده اسـت     -در این راستا، حصوري نیز

). 76: 1388(حصـوري،  » طبقه بوده اسـت  ضحاك در پی بازسازي جامعه اشتراکی و بی«ن داده: نشا



 1399و زمستان  زیی، پا18 ة، شمار10سال هاي دستوري و بالغی،  پژوهش 130

موسی خورنی تاریخ نگار ارمنی سده پنجم میالدي، به تأکید ضحاك بر مالکیت عمومی و نفـی  
چـون   -طور در منابع دیگري همین ).115 : 1380مالکیت خصوصی اشاره نموده است (خورنی،

هـاي   با اشاره به شـواهدي، ماننـد سـلب مالکیـت از مـردم پایـه       -یحان بیرونیآثارالباقیه ابور
فکري ضحاك که همان عالقه به تشکیل جامعه اشتراکی و نفی نظام طبقاتی بـوده، آشـکار   

خانه و زندگی بودند و سلب مالکیت از ایشان شده  همه ایرانیان در عهد بیوراسب بی«است: 
 ).340: 1389(بیرونی، » بود و...

 -شـود  که از فریدون تا کیخسرو را شـامل مـی   -دوران سوم از سال بزرگ کیهانی نیز
به لحاظ ایدئولوژیک ترکیـب و اختالطـی از واژگـان اسـتعاري دورة اول و دوم اسـت کـه       

کننــد؛ چنانکــه فریــدون و  هــاي آن در ارتبــاط بــا ایــن دو دوره هویــت پیــدا مــی شخصــیت
خصیت استعاري جمشید و افراسـیاب نیـز تکـراري از    هاي جایگزینی از ش کیخسرو، استعاره

شخصیت استعاري ضحاك است. در این دوره فریدون به مثابۀ احیاگر نظام کاست طبقـاتی  
افکنـد و نظـام طبقـاتی و سـاختارهاي      منسوب به جمشید، آیین نـاخوب ضـحاك را بـر مـی    

اب ترك نـژاد بـه ایـران    کند، ولی در پی حمالت افراسی اجتماعی پیشین را دوباره برقرار می
شـود. ایـن تحـول، پایـان دورة      شهر بار دیگر نظام و قـوام جامعـه بـراي همیشـه متحـول مـی      

تقسیمات اجتماعی ایران قدیم و آغـاز دورة جدیـد اسـت کـه بـا ورود اسـالم و روي کـار        
ها با نظام طبقاتی جامعه مرتبط اسـت. از نگـاه انتقـادي، بسـامد      آمدن غزنویان و مخالفت آن

مایـۀ   هاسـت کـه در بـن    باالي واژگان متضاد این دوره، مؤید همین تحوالت و ژرف ساخت
گـذاري مثبـت نهـاد فـاعلی از کـنش فریـدون،        متن اساطیري نهفتـه اسـت. همچنـین، ارزش   

فرض مهمی در دیدگاه طبقاتی او و جانبداري از ایدئولوژي سازندة متن تبیین  تواند پیش می
رسانی و انتقال خبر را به مثابۀ ابزاري در خدمت  نده سبک اطالعدهد، گوی شود که نشان می

 حفظ و انتقال دیدگاه خود به مخاطب به کار گرفته است. 
ــت ــر از نشس ــن  ب ــت زری  اوي تخ
 ور پیشــه بــــا کــــه نبــــاید ســپاهی
 گــرزدار یکــی و کــــارورز یکــــی

 

 اوي... آییـــن ناخـــوب بیفگنــــد 
 هنـر  دو هـــر  جوینـد  روي، یـک  بـه 

 کـار  اسـت  پدیـد  کـس  هــــر  سـزاوار 
 

)83: 1، ج1366(فردوسی،    
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 . فرایند اجتماعی 2-2
مطابق طرح تبیینی فرکالف، متن اساطیري شاهنامه بخشـی از یـک فعالیـت اجتمـاعی     

گـر، کنتـرل خبرهـا را در     شود که نهاد فاعلی به مثابـۀ یـک عامـل هـدایت     در نظر گرفته می
تا با یادآوري هویت و فرهنگ اصیل ایرانـی و ایجـاد    گویی در دست گرفته محور ژانر تک

حس استقالل، گفتمان را در شرایط تسلط بیگانگـان وارد مبـارزات هژمونیـک نمایـد. ایـن      
شـود؛   مبارزات، بین دو گروه نژادي و غیرنژادي یا دو گروه ایرانی و غیرایرانی بازنمایی می

ایــدئولوژي و فرهنــگ نهفتــه در گرانــی هســتند کــه از  چــون گــروه نــژادي بــه مثابــۀ کــنش
کنند، به عنوان قدرت مسـلط و هژمونیـک بـر گـروه غیرنـژادي       ساختارهاي جامعه دفاع می

گردند و در نتیجه، رابطۀ میان گـروه نـژادي و گـروه غیرنـژادي از نـوع مناسـبات        نمایان می
م نژادپرسـتی  شناسان، این نـوع فعالیـت بـا مفهـو     گرانه و اقتدارآمیز است. از دید جامعه سلطه

ــادي ( ــدگاه   institutional racismنه ــت دارد. از دی ــدرن مطابق ــت م ــارچوب پس ) در چ
شناسان، نژادپرستی بر ساختارها و عملکـرد جامعـه مبتنـی اسـت و مفهـوم نژادپرسـتی        جامعه

هـد. ایـن مفهـوم، بـه طـور       د مند انعکاس می نهادي تمامی ساختارهاي جامعه را به شیوة نظام
کنـد و   ثباتی ظهـور مـی   هاي تغییر و بی محافظه کاري طبیعی است که در دورهاساسی نوعی 

کند، دفاع  هاي زندگی نوینی که نظم موجود را تهدید می ها و سبک از آداب و رسوم، زبان
هاي رقیب اسـتفاده نمایـد. سلسـله مراتـب      هاي فرهنگی براي طرد گروه کند تا از تفاوت می

هایی کـه بـا    شود و گروه  هاي فرهنگ اکثریت ساخته می شبرتري و فرودستی بر اساس ارز
 ).366-367: 1386شوند (ر.ك: گیدنز،  اکثریت تفاوت دارند، به حاشیه رانده می
هاي زردشتی به شاهنامه  مایه ایدئولوژیک گفتمان مبارزات متن اساطیري، زیر تأثیر بن

یرنژادي به شکل نیروهـاي شـر و در   مایۀ ایدئولوژیک، گروه غ راه یافته است. بر پایۀ این بن
شـوند. در حاکمیـت    ماننـد، نمایـان مـی    حکم شاهان بیگانه که از دسترسی به فرّه محروم می

(ر.ك: باتولومــه، » فــرّه در اصــل بــا آیــین مهــري مــرتبط بــوده«دینــی جامعــۀ کهــن باســتان 
ــرگ، 11: 1893؛ جکســون، 430: 1979 ــائمی،  221: 1974؛ نیب ــل از: ق ــه نق ) و 129: 1390ب

افزون بر اینکه سعادت و اقبالی بوده که هـر کـس در صـورت رعایـت کامـل خویشـکاري       
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اي سـوزان و درخشـان بـوده اسـت      شده، نیرویی کیهانی و ایزدي و هاله خویش از آن فرهمند می
داده اسـت (ر.ك: مختـاري،    که پایگاه الهی قدرت را در باورهاي کهـن قـوم ایرانـی شـکل مـی     

نوعی مفهوم حق الهـی و (مشـروعیت فـرا ـ  قـانونی) در سیاسـت       «رّه به مثابۀ ). ف195-191: 1369
مـاکس وبـر    ).129: 1390، به نقـل از:  قـائمی،  66 : 1986(گلسمان و دیگران، » نیز راه یافته است

در بحث پیرامون مفهوم مشروعیت ـ که آن را توجیه عقلی اعمال قـدرت حـاکم و توانـایی     
تـرین   ین باور که نهادهـاي سیاسـی موجـود بـراي جامعـه مناسـب      هر نظام در ایجاد و حفظ ا

 ، بـه نقـل از  125: 1383بـرد (ر.ك: لیپسـت،    اند ـ از سه نوع مشروعیت نام مـی   است، دانسته
مشـروعیت عقالنـی قـانونی (مبتنـی بـر      «اسـت از:    این سه نوع عبـارت  ).129: 1390قائمی، 

سنّتی (مبتنی بـر اعتقـاد رایـج بـه تقـدس       اعتقاد به قانونی بودن مقرارت موجود)، مشروعیت
است)، مشروعیت کاریزمایی (مبتنـی بـر فرمـانبرداري از      هایی که از قدیم اعتبار داشته سنّت

فردي مقدس یا قهرمان و گاه الگوي نظامی که بـه شـکل وحـی بـر وي نـازل شـده اسـت).        
هـاي اقتـدار    ز شـکل ماکس وبر در این تعریف، واژة (فرّه) یا (کاریزمـا) را همچـون یکـی ا   

 ). 129: 1390، به نقل از قائمی، 139: 1996(برینر،  »برد مشروع در سیاست به کار می
از نمودهاي شـاخص و   -چنانکه بررسی خواهند شد -شاهان نژادي و آرمانی شاهنامه

مقدس اقتدار مشروع هستند که هم به لحاظ پایبندي به ایـدئولوژي زیربنـایی و حفـظ یـک     
، مشروعیت سلطه هژمونیک ـ قانونی بـر گـروه غیرنـژادي را دارنـد و هـم بـا        گفتمان مسلط

هایی چون آیین مهرپرستی را کـه   داشتن نسب کیانی، مشروعیت سنّتی بر مبناي تقدس سنّت
، دارند و هم مشـروعیت کاریزمـایی برآمـده از تقـدس      در ساختار جامعۀ باستان اعتبار داشته

آورنـد و در   بـا اتصـال بـه فـره کیـانی آن را بـه دسـت مـی         ایزدمهر را دارند؛ مشروعیتی که
کننـد. بـدین    بازتولیـد مـی  » دهقـان  -شـاه  «شت و دامداري یا الگوي قـدرت  خویشکاري ک

بنـدي و   ترتیب، انتساب فرّه به شاهان نژادي و تثبیت و انسـداد ایـن مفهـوم از طریـق مفصـل     
هان غیرنژادي به قدرت هژمونیـک  ترین مانع دسترسی شا پرستی نهادي، عمده استراتژي نژاد

افراسـیاب  «) آمـده اسـت کـه:    56- 64، بندهاي: 6، کردة 2، ج1377است. در زامیاد یشت (
ضـحاك نیـز   ». رفت تا فرّ را به دست آورد، اما ناکـام مانـد  سه بار به دریاچه فراخکرت فرو 
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ویز مهمـی بـراي طـرد    به بعد)؛ بنابراین، فرّه دستا 47دیگر خواهان ناکام فر است (همان: بند 
 گروه غیرنژادي بوده است.

 . بازتولید تأثیرات معنایی2-2-1
فرض دست یافت کـه شـاهان نـژادي     توان به این پیش بر پایۀ مبارزات اجتماعی متن، می

کننـدة گفتماننـد کـه اسـتراتژي نـژاد       هایی از روابط قدرت تعیین به لحاظ معانی تجربی استعاره
بازتولید نموده است. ایـن الگـو، از تلفیـق    » شاه ـ دهقان «لگوي قدرت پرستی نهادي آن را در ا

بـا شـاه    -طور عـام  طور خاص و طبقه دهقانان جامعه باستان، به به -هویت اجتماعی فاعل نهادي
شـود و در راسـتاي ایـن دیـدگاه      گیرد، ایجاد مـی  که قدرت نژادي و موروثی از آن نشأت می

ن، دهقانی و شاهی به هم آمیخته بوده است؛ بر این اساس کـه  در کشور ایرا« :گیرد که قرار می
خیـز، آن   هاي مناسب و حاصـل  شرایط کشت و کار و کشاورزي به دلیل کم آبی و نبود زمین

داده و ابـزار تـداوم    هم در روزگار باستان دشوار بوده است. کسی که به کار کشاورزي تن می
داده اسـت.   ترین نیکی را انجام مـی  رین و بزرگکرده، بهت حیات مردمان را با کشت فراهم می

تـوان بـر آن بـود     کوشیده است، پس می از همین روي، پادشاه نیز باید در یاري به کشاورز می
که شیوة تفکر دینـی در روزگـاران کهـن در ایـران، در میـان دو قطـب پادشـاه و کشـاورز در         

وابسـته بـوده و از سـوي دیگـر،     سو، بـه طبقـۀ سـوم (کشـاورز)      نوسان بوده است؛ یعنی از یک
 ). 58: 1386(موله، » شده است پادشاه نیکو باید مدافع و پشتیبان کشاورزان می

بنــدي و بازتولیــد تــأثیرات معنــایی ایــن شــیوة تفکــر در بــین  اینـک، بــه نحــوة مفصــل 
 شود.   ها پرداخته می استعاره

نگ، پادشاه پیشـدادي،  ) و دینکرد، هوش30: 1، ج1366بنا به روایت شاهنامه (فردوسی، 
نخستین شاه ـ دهقانی است که پیشه دهقـانی و اهلـی کـردن حیوانـات، از جملـه گـاو را بنیـان         

داد، بـراي آراسـتن انـدر جهـان، داد      و به دیگر زمان آمد به ویکرد و هوشـنگ پـیش  «نهد:  می
ــت ــانی را، کش ــدي   دهق ــان و دهی ــاري جه ــانک ــایی را و جه  .(Dinkard, 1911: 594) »پ

پس از هوشنگ، فرزنـدانش و  «) آمده است: 38: 1388طور، در کتاب پنجم دینکرد ( نهمی
بـر  ». )، افزایش دهندة دودة فرمانروایان در میان دهقانان هسـتند Waykardبرادرش ویکرد (
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این اساس، جمشید که در گفتمان حماسی نوادة هوشنگ است، هر آنچه پدرانش بنـا نهادنـد،   
یکایـک بـه تخـت مهـی بنگریـد / بـه       «اینکه بر اثر تسلط دیو کبـر:   بخشد تا تکامل و رونق می

شـود کـه بـه     گویی می )، دچار دروغ44: 1، ج 1366(فردوسی، » گیتی جز از خویشتن را ندید
انجامـد. در روایـت فردوسـی و متـون زردشـتی       گسست فـرّ از او و نظـم طبیعـی گفتمـان مـی     

کـه  ) 42-43  :1367.ك: روایـت پهلـوي،   گویی جمشید، ادعاي آفریدگاري او بوده (ر دروغ
سبب شده او در رابطه خالقانه بـا ایـدئولوژي و کـالم راسـتین در آیـین مهـري قـرار گیـرد.         

اي را کـه جمشـید مرتکـب آن شـده و موجـب از دسـت رفـتن          فردوسی این رابطه خالقانـه 
ر بـا صـفت   هاي زی کشد و در گزاره قدرت و در نتیجه تغییر هویت او گردیده، به چالش می

 کند: ایدئولوژیک، ناپاك دین، دروغ گویی او را طرد می
 ندید کس جهان اندر سالش صد چو

 چین دریــاي به روزي سـال صدم
 

 ناپدید  او  و  شاهــی  نــام  او  بر 
 دین نــاپــاك شـــاه آن آمد پدید

 

)51 -52: 1، ج1366(فردوسی،    
گیـرد؛ از جملـه    و هژمونیک او نشـأت مـی  تغییر هویت جمشید، از قدرت کاریزمایی 

هایی از مقولۀ شهرنشینی، پدید آوردن ساختارهاي جدیـد   توان به گرایش دالیل این امر، می
اجتماعی و مهمتر از همه به مقولۀ استقالل فکـري و درك هویـت نـوین انسـانی، سیاسـی و      

شـهر و روسـتا کـه    اعتقادي اشاره کرد که سبب تنـاقض موقعیـت و در نتیجـه، مبـارزة میـان      
تکراري از آورد ازلی خیر و شر است، گردیده است. در این نبرد، ضحاك کـه بـه روایـت    

؛ 11: 1385؛ ابن بلخی، 25: 1383التواریخ و القصص،  شاهنامه و متون اسالمی نظیر: (مجمل 
 گیـرد  ) استعاره از اعراب است، در سویۀ شر قرار می1 -5: 1376 ؛ مقدسی، 8: 1385ثعالبی، 

شود. تقابل جمشید و ضحاك، رویارویی دو چهرة هژمـونی رضـایت    و بر جمشید غالب می
کوشد تا با هویت بخشیدن  کنند؛ یکی می و زور است که به طور متقابل یکدیگر را طرد می

ها، زمینه سلطه و رونق اقتصادي و گسترش جهان را فراهم آورد و دیگري بـه ضـد    به ارزش
دهد و بدین منظور، جامعـه   شکل می» آز و چپاولگري«، همچون هاي منفی ها و کنش ارزش

 دهد.  عدالت را دستاویز خود قرار می اشتراکی بدون طبقه و بی
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سازي طبقۀ در پیوند با عقایـد خـویش    گراي ضحاك در پی برجسته هژمونی خشونت 
رد گـردان  ز ایران و از تازیان لشکري/ گـزین کـ  «نشاند:  است؛ چنانکه تازیان را بر صدر می

) و جنگاوران و موبـدان را جهـت تحکـیم موقعیـت     51: 1، ج1366(فردوسی، » هر لشکري
کند و در مقابل طبقه دهقانان را که مـانع رسـیدن    خود و کسب مشروعیت دینی برجسته می

تـرین مـانع    راند. بـا وجـود اینکـه نفـی طبقـه دهقانـان عمـده        به اهدافش هستند، به حاشیه می
شـده، ضـحاك توانسـت مناسـبات سـلطه       اقتصادي جامعه محسـوب مـی   هژمونی فرهنگی و

غیرطبیعی و نامشروع گروه غیرنژادي را به چالش بکشاند. تبلور این تقابل، مبارزه ضد ظلـم  
گیـرد و بـه    و بیداد میان دو گروه نژادي و غیر نژادي است که با قیام کاوه آهنگر شکل مـی 

پذیرد. در قلمرو مبارزات، آنچه غیـر نـژادي    می خواهی و نبرد فریدون با ضحاك پایان کین
 کشاند، قدرت هژمونیک است که در این فضا برجستگی و قدرت یافته است.  را به کنار می

توانـد   کار قیام کاوه زیر لواي درفش کاویانی بـراي برانـداختن ظلـم و سـتم، مـی      و ساز
تـرین طبقـه    رو و اراده پـایین نقطه عطفی در نظام قدرت در شاهنامه در نظر گرفته شـود کـه نیـ   

کنـد. هویـت    کش جامعه را در بـه قـدرت رسـاندن فرمـانروایی نـژادي، بازنمـایی مـی        زحمت
) و در بسـیاري از منـابع دیگـر نظیـر (ابـن      61ایدئولوژیک کاوه در گفتمـان حماسـی (همـان:    

ره از ) اسـتعا 68: 1384؛ گردیـزي،  100: 1385؛ بلعمی، 82: 1387؛ مستوفی، 35: 1385بلخی، 
جامعۀ باستان است که از دیدگاه طبقاتی فاقد هویت دهقانی و نژاد شـاهی  » گران صنعت«طبقه 

است؛ در نتیجه، به سبب محدودیت ساختاري جامعـه و عـدم دسترسـی بـه قـدرت هژمونیـک       
آمیز با موقعیت نهادي پیـدا   اي تخاصم تواند در جایگاه قدرت قرار گیرد. با این حال، رابطه نمی
هاي قدرت و نظام کاسـت   زند و نابرابري ند و به نفع فریدون دست به استراتژي مهار میک نمی

گیرد. پاسخی که فریدون بـه پیشـنهاد اطرافیـانش بـراي قبـول فرمـانروایی        طبقاتی را نادیده می
مردمـان را گفـت... اگـر مـا او (ضـحاك را بشـکنیم)       «تواند مؤید همین امر باشد:  دهد، می می

همـه او را بپسـندیم تـا همـان روز او را بـه ملکـی بنشانیم...کسـی طلـب کنیـد از           یکی باید که
بنـابراین، فریـدون کـه     )؛146: 1385(بلعمـی،  » خاندان ملک تا او را بنشـانیم.. و فرمـان کنـیم   

) و بخشـی از فـرّ جمشـید پـس از جـدا      17: 1349(ابـن اثیـر،   » رسد نسب او به هوشنگ می«
) توسـط کـاوه در   36، بنـد:  6زامیادیشت، کردة  2، ج1377، ها رسد (یشت شدن، به وي می
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گـردد.   بنـدي مجـدد گفتمـان و رفـع بحـران مـی       گیرد و موجب مفصل الگوي قدرت قرار می
از پیشۀ دین، بهـر او دهقـانی، بـه بخشـش آن فـرّة جـم، و       «گوید:  باره چنین می دینکرد در این

وینده شد دهاك را از رحم حمـل کننـده   بدان پیروز شد و فریدون به آن پیروز شدن، پاسخ گ
از  .(Dinkard, 1911: 596)» هوش کرد، آن بسیار نیرو و دروج را (مادر) و او را بدرانید و بی

دار ایدئولوژیکی که مؤید سلطه هژمونیک و مشروع فریدون اسـت،   هاي نشان ساخت دیگر
نـا بـه عقیـدة مهـرداد     کشتن گاو برمایه و نگهبان آن (آثویۀ زارع) توسط ضحاك است که ب

 ).  36: 1376بهار، با کشته شدن گاو به دست اهریمن در آیین مهري مطابقت دارد (بهار، 
ــدهش (   ــی  65 -66: 1390دادگــی، کشــتن گــاو هــم در بن ) و هــم در میترائیســم غرب

) با رویش و زایش حیات نوین مرتبط بوده کـه بیشـتر ریشـه در    146-147: 1386(کومون، 
هـاي آیینـی    ها داشته است و طبیعتاً به علت کثرت دام در این جوامع، قربـانی  چوپانی آریایی

شده است، اما ظهور زردشت مصـادف بـا تغییـر روش زنـدگی      ها اجرا می اي در آن گسترده
) بـوده اسـت و چـون زراعـت سـنّتی      37: 1382هـا بـه معیشـت کشـاورزي (گیگـر،       آریـایی 
م آیینی کشتن گاو به تأثیرپذیري از آیین زردشتی متکی بوده، رس» ورزاو«ها بر گاو  آریایی

تـو بـه   «گویـد:   طرد و انکار شده است. به همین دلیل است که وقتی ضحاك به فریدون مـی 
گوید: اینکه براي تو افتخار بزرگی است، ولی  کشی؟ فریدون می خاطر جدت، جم، مرا می

). 339: 1389؛ بیرونـی،  16: 1385(ثعالبی، » کشم من تو را به خاطر یک دندة گاو پرمایه می
)، جشـن ایـدئولوژیک مهرگـان بازتولیـدي از همـین      89: 1، ج1366در شاهنامه (فردوسی، 

مسایل اجتماعی و اعتقادي جامعه است؛ چنانکه فریدون در روز مهر بر کشـندة گـاو پیـروز    
مـت  شود که براي دهقانان روزهاي برکت و نع شود و موجب رونق و آبادانی طبیعت می می

اَسـفیان پـر   «آمده است. بدین ترتیب، برجسته شدن نام گاو در لقب جد فریدون  به شمار می
) و گرز (گاو سر) او، نشانی ایدئولوژیک از اهمیت و تقـدس  Aspiyan I purr-gaw» (گاو

 گاو در جوامع کشاورز و دهقان بوده است.
هـا،   ن گفـت گفتمـان  تـوا  گران انتقـادي گفتمـان، بـه طـور کلـی مـی       از دیدگاه تحلیل

ها به طور کامل ثابت و غیرقابـل تغییـر نیسـت، بلکـه در معـرض نـزاع و        ها و هویت موقعیت
گیرد؛ همانگونه که جمشید با تغییر موقعیت دچار دگرگونی هویـت شـد    دگرگونی قرار می
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گـردد و در نتیجـه،    و گفتمان را عرصۀ تناقض کرد، فریدون نیز دچار همین تغییر هویت می
)، فریدون پـس از پیـروزي بـر    91کند. در روایت شاهنامه (همان:  مان را عرصۀ نبرد میگفت

کنـد. تبلـور    ضحاك و رسیدن به سلطنت، قلمرو حکومت را میان سه پسر خـود تقسـیم مـی   
گیـرد و   بندي فریدون، خصومت میان پسران است که توسط سلم و تور شکل می نوع تقسیم

انجامـد. فردوسـی    به نبرد بزرگ کیخسرو و افراسـیاب مـی  به کشته شدن ایرج و در نهایت، 
کند و نقطـه شـروع آن    بندي فریدون و اعتقادات جامعه، تناقضی شناسایی می بین این تقسیم

 کند:   را آزمندي در قدرت تبیین می
 کامگـار  جهـان  بـر  شـد  چـو  فریـدون 

 پسـر  اي نمانـد  بـر  بـرو  چـون  جهـان 
 

ــت  ـــز ندانس ـــن ج ــهریار خویشت  ش
 مخـور  انــدوه  و مپرسـت  زآ نیـز  تـو 

 

)89 -90(همان:    
هاي آیین مهـري   ها ترك آز و برابري و برادري حاصل از آن، از آموزه در این گزاره

است که مناسبات نابرابر سلطه به بازتولید آن کمک نموده است. فردوسی، چون پیوندي بـا  
گیـري از قـدرت و     یابـد کـنش منفـی او را بـه خـاطر عـدم کنـاره        بندي فریـدون نمـی   تقسیم

کشـد.   واگذاري پادشاهی به پسـران و سـرانجام، جامعـۀ فاقـد ایـدئولوژي را بـه چـالش مـی        
آورد، بـه نفـع حفـظ     اي که او با توجه به موقعیت تاریخی و سیاسـی بـه عمـل مـی     استراتژي

زنـد و گفتمـان را بـا هـویتی      هاي جامعه، دست به مداخلۀ هژمونیک می ایدئولوژي و ارزش
کند. او هویت دهقـانی را طـرد و هویـت دینـی کیخسـرو را انتخـاب        بندي می لجدید مفص

، از طریـق  »شـاه ـ پریسـتار   «، بـه  »شـاه ـ دهقـان   «کند و در نتیجۀ این امر، الگوي قدرت از  می
یابد؛ چون با ورود اسالم ساختارهاي جامعه تغییر یافت، ایـن   اتصال با فرّ روحانیان، تغییر می

 گرفت تا هدف گفتمان در هویت هژمونیک کیخسرو تحقق یابد.  تغییر هویت نیز شکل
کیخسرو برخالف جمشید و فریدون، هویتی ثابت و تغییرناپذیر در گفتمان حماسی      

گیرد. در حقیقت،  ها قرار می دین در نقطه مقابل آن  دارد و با صفت ایدئولوژیک پاك
 ).84: 1389ائمی، (ق» ناپذیر از گناه است شاهی، کامل و خلل«کیخسرو 

 خـــواندند آفـــرین او بـــر بزرگـــان
 

 خـــواندند دیـــن پـــاك خســرو ورا 
 

)302: 3، ج1366(فردوسی،    
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خـواهی   در گفتمان حماسی، ساز وکار پیمـان بسـتن ایرانیـان بـا کیخسـرو بـراي کـین       
هـاي سـپاه    سیاوش و حرکت تـوده مـردم زیـر درفـش کاویـانی بـراي پـایین کشـیدن بیـرق         

، نقطۀ عطفی در بازنمایی قدرت هژمونیک و حفظ سـلطۀ سیاسـی و اقتصـادي و در    تورانیان
نهایت، عینیت بخشیدن به قدرت ایدئولوژیک گفتمانی است که به مغلـوب شـدن هژمـونی    

 انجامد: زور و خشونت، یعنی افراسیاب بدنژاد و بدگوهر می
 اسـت  ریمـن  و پیشـه  بـد  ترك آن که

 

 اسـت  تـن  بـد  هـم  و نـژاد  بـد  هـم  کـه  
 

)109(همان:   
دیـو  «فـرّ افراسـیاب، ماننـد هویـت ضـحاك،       در روایت شاهنامه، هویت اهریمنـی و بـی  

طـور کـه    ) و همان215: 1381(رضی، » کند خشکسالی است که از ریزش باران جلوگیري می
کشد، افراسیاب نیـز سـیاوش و اغریـرث بـرادرش را کـه       ضحاك، جمشید و گاو برمایه را می

» شـود  اي از گاو اوك داد است و بنا به روایات دینی گوپـت شـاه نامیـده مـی     هگونۀ تغییر یافت«
کشد. از نگاه تحلیـل انتقـادي گفتمـان، تکـرار و مشـابهت ایـن        )، می86: 1345 سن،  (کریستن

سازي آگاهی و شناختی است که مناسـبات   دار ایدئولوژیک، به منزلۀ برجسته هاي نشان استعاره
کمک نموده است. در مناسبات میان دو گـروه نـژادي و     فهم آن سلطه هژمونیک به مصرف و

توان استعاره از مجموعـه فرهنـگ و هویـت ایرانـی در نظـر گرفـت کـه         غیرنژادي، گاو را می
کنـد و گـرفتن انتقـام     کشتن آن به مثابۀ بحران ایدئولوژي است که موقعیت را دچار تناقض می

فع بحران و تحقق بخشـیدن بـه هـدف گفتمـان،     خون آن توسط فریدون و کیخسرو، به منزلۀ ر
طـور خـاص یـا     یعنی حفظ تاریخ ایران باستان و طرد فرهنگ غیر ایرانی توسط فاعل نهادي، به

توان استعاره از کشور ایـران   طور عام است. ساخت ایدئولوژیک فرّه را نیز می طبقۀ دهقانان، به
این اعتبار، ضحاك و افراسـیاب کـه    تصور کرد که منبع قدرت و سلطه شاهان نژادي است. به

آیند، به دلیل ضدیت بـا فرهنـگ و هویـت     استعاره از دو نژاد بیگانۀ ترك و عرب به شمار می
 مانند. ایرانی، یعنی کشتن گاو، از تسلط بر ایران ناکام می
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 نتیجه
 در این مقاله، رویکرد تازه و کارآمدي در مطالعات ساختاري با نـام تبیـین اسـتعارة       

انتقادي بـه عنـوان روشـی از تحلیـل انتقـادي گفتمـان فـرکالف در بررسـی مـتن اسـاطیري           
ــرد         ــتفاده از راهب ــا اس ــی ب ــد، فردوس ــخص ش ــی مش ــن بررس ــد. در ای ــی ش ــاهنامه معرف ش

سازي نمـوده اسـت.    هاي انتقادي، متن اساطیري شاهنامه را گفتمان پردازي استعاره شخصیت
بندي واژگان در ساختاري استعاري  دهد، طرح طبقه ن مینتایج بررسی فرایند نهادي متن نشا

براي دستیابی به اهداف انتقادي و ایدئولوژیک انسجام یافته کـه نـوعی تـنش معنـایی بـراي      
دهـد، سـاختار    درك مفاهیم تجربی و زیربناي استفاده از زبان فراهم نموده است و نشان می

ضع فکري فردوسـی و دیـدگاه طبقـاتی او    تولید واژگان استعاري به سه دورة متناوب، بر مو
مبتنی است که طرح هویتی مشترك و برساخته و واکنش به جامعۀ فاقد ساختار را در قالـب  

کند. تأثیرات معنایی این بازنمایی با توجـه بـه بافـت مـوقعیتی      پردازي بازنمایی می شخصیت
نـی قـرن سـوم و چهـارم در     متن، دربردارندة یک استعاره از فعالیت طبقۀ دهقانان جامعۀ ایرا

تقابل با دو قوم بیگانۀ ترك و عرب است تا مانع فراموش شدن ایدئولوژي و فرهنـگ نهفتـه   
در ساختارهاي جامعۀ باستان در برابر تحوالت جدید جامعه گردد. بر اساس تحلیل انتقـادي  

(بلیـک،  شناسـان   گفتمان فرکالف و تعریفی که از وي دربارة استعاره در ذیل دیدگاه زبـان 
هـاي جـایگزینی از شخصـیت     ، اسـتعاره »فریـدون و کیخسـرو  «لیکاف و جانسون) ارائه شد، 

، اسـتعارة جـایگزین از شخصـیت اهریمنـی     »افراسـیاب «شـوند و   تلقی می» جمشید«استعاري 
گـاو و  «ها، دربردارندة دو استعارة فاقد انسانی، یعنی  است. ارتباط بین این استعاره» ضحاك«

که روابط قدرت سازندة متن و مناسبات سلطۀ هژمونیک طبقـۀ دهقانـان و معـانی    است » فرّه
در نبـرد   -هـا   کنـد. معنـاي ایـدئولوژیک ایـن اسـتعاره      فراتر از سطح زبانی را بازنمـایی مـی  

  -فریدون و ضحاك و عدم دسترسی ضحاك به فرّه و کشته شدن گـاو برمایـه بـه دسـت او    
اي  فرهنگ و عدم تسلط بیگانگان بر کشور ایـران را بـه گونـه   غلبۀ ایرانیان بر انیرانیان، حفظ 

بـه دسـت   » اوك داد«کند. نبرد کیخسـرو و افراسـیاب و کشـته شـدن گـاو       انتقادي تبیین می
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هـاي   تواند تکراري از این مصادیق استعاري و مفاهیم ذهنی گوینده و جنبـه  افراسیاب نیز می
هایـت بـه تحقـق هـدف گفتمـان و آگـاهی       تجربی و ایدئولوژیک سازندة متن باشدکه در ن

هـاي مهمـی در    فـرض  انتقادي انجامیده است. دستاورد دیگر ایـن تحقیـق، مربـوط بـه پـیش     
هـا را بـه    ها کمک نمـوده و آن  هاي صوري متن است که به درك استعاره خصوص ویژگی

ري گیـ  هاي اجتماعی و روابط قدرت پیوند داده است. این دستاورد، از رهگذر بسامد ارزش
هاي دستوري متن در سه مرحلۀ توصیف، تفسیر و تبیین به دست آمده که به  تحلیل مشخصه

درك رابطۀ پنهان متن با اجتماع و روابط قـدرت و فراینـدهاي ایـدئولوژي در مـتن کمـک      
 نموده است.  
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. ترجمـه گـروه مترجمـان. تهـران: مرکـز      تحلیـل انتقـادي گفتمـان   ). 1379(فرکالف، نورمن.
 ها.  مطالعات و تحقیقات رسانه

. بـه تصـحیح جـالل خـالقی مطلـق و بـه کوشـش احسـان         شـاهنامه ).  1366(بوالقاسـم. فردوسی، ا
 . نیویورك: بنیاد میراث پارسی.1یارشاطر. جلد 
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تحلیل انسان شناختی اسطورة فرّه و کارکردهـاي آن در شـاهنامه و اسـاطیر    « ).1390(قائمی، فرزاد.
 . 133ـ148). صص: 174(پیاپی  3. شمارة 44. سال فصلنامۀ جستارهاي ادبی». ایران

  تحلیل اسطورة کیومرث در شاهنامۀ فردوسی بر مبناي رویکرد نقد اسطوره). «1389ــــــــــــــــ .(
 . 37ـ65. صص: 176. شماره فصلنامۀجستارهاي ادبی». شناختی

 ). آوانویسی، ترجمه، تعلیقات ژاله آموزگار و احمد تفضلی. تهران: معین.1388(کتاب پنجم دینکرد.

 . ترجمه ذبیح اهللا صفا. تهران: دانشگاه تهران. مزداپرستی در ایران قدیم). 1345(سن، آرتور. ریستنک

 . ترجمۀ احمد آجودانی. تهران: ثالث.دین مهري). 1386کومون، فرانتس.(

. به اهتمام رحیم رضازاده ملک. تهران: انجمـن  زین االخبار). 1384(گردیزي، ابوسعید عبدالحی.
 فرهنگی.  آثار و مفاخر

 . با همکاري کارن بردسال. ترجمه حسن چاوشیان. تهران: نی.جامعه شناسی). 1386(گیدنز، آنتونی.

زرتشـت در  ). 1382(ش هوکو ویندیشن و والتـر هینـتس.  گیگر، لودیک ویلهلم؛ فردریش هاینری
 (عرفان، حکمت عملی، فلسفه و جهان شناسی). ترجمه هاشم رضی. تهران: سخن.گاثاها 

 ). تصحیح محمدتقی بهار. تهران: دنیاي کتاب.1383(التواریخ و القصص. مجمل

 . تهران: آگه. اسطورة زال). 1369(مختاري، محمد.

 . به کوشش عبدالحسین نوایی. تهران: امیرکبیر.تاریخ گزیده).  1387مستوفی، حمداهللا.(

ات محمدرضــا . مقدمــه، ترجمــه و تعلیقــآفــرینش و تــاریخ). 1376(مقدســی، طــاهربن مطهــر.
 کدکنی. تهران: آگاه. شفیعی

 . برگردان ژاله آموزگار. تهران: توس.ایران باستان). 1386(موله، ماریژان.

 . تهران: دانشگاه تهران.2). تفسیر و تألیف ابراهیم پورداوود. جلد1377. (ها یشت
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