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 چکیده

زمان در حي با وجه تكثّرِ مفهومي است که به سبب قرار گرفتن همی اجتماعي، اصطالطبقه

رسد. اين  نظر ميی تعريفي مشخّص و واحد از آن، دشوار بههای گوناگون معنايي، ارائهشبكه

ی جامعه و پيچيدگي روابط انساني بندی اجتماعي، برآيند تحوّل و توسعهمفهوم و به تبع آن، طبقه

های اجتماعي، توزيع است؛ امّا در عين حال، در ادوار مختلف منشأ نابرابریهای گوناگون در زمينه

ی امكانات و در نتيجه رکود جامعه نيز بوده است. در ايران باستان و به تبعيّت از آن در ناعادالنه

ی ساساني و منابع پهلوی  های دورههای آن عمدتاً برآمده از خداينامهی فردوسي که داستانشاهنامه

های گوناگوني بندی اجتماعي و نوع روابط طبقات مختلف، موجد تحوّالت و چالشست، طبقها

بندی اجتماعي در ايران باستان، اين ی حاضر در پي آن است تا ضمن تبيين طبقهبوده است. مقاله

ی فردوسي بررسي کند؛ نقش منابع قدرت و مناسبات مفهوم را از منظر تحليل گفتمان در شاهنامه

   ی سازیِ آن واکاود و تأثير آن را در فرايند توسعهنمايي و طبيعيدئولوژيک را در برجستهاي

کاست طبقاتي که ی ايراني در شاهنامه و ايران باستان تحليل نمايد؛ بر اين اساس، نظام شبهجامعه

اير افراد موجب توزيع نابرابر قدرت، مالكيّت و حيثيّت اجتماعي به نفع گروهي خاص و به زيان س

ويژه در  به -جتماعي و فرهنگي در ايران باستان ی اتوسعه ترين موانعمؤثّرشود، يكي از عه ميجام

 ی فردوسي بازنموده شده است.بوده که به تبع آن در شاهنامه -ی ساسانيدوره

 بندی اجتماعي، گفتمان، توسعه.شاهنامه، اوستا، ساسانيان، طبقههای کلیدی: واژه
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 مهمقدّ -5

شناختي، مفهومي سياسي، موقعيّتي تاريخي و شعاری ای جامعهزمان ايدهی اجتماعي، همطبقه

  الزاماً  ،تنهايي اندازها بهاکتيويستي است؛ با اين حال، هر تعريفي از منظر هريک از اين چشم

 ی اجتماعي جزء مفاهيمعبارت ديگر، طبقهبه ؛(11: 1313، جيمسون)نابسنده خواهد بود 

های ها و گفتمان ای/تأکيدی به دليل تعلّق به حوزهاست. مفاهيم چندتكيه 1ای/تأکيدیچندتكيه

ها گيرند و همواره بر سر آن های مختلف معنايي قرار ميزمان در شبكهمختلف و مخالف، هم

پوشي، های سرحدّی، زمينه را برای همکشمكش است. اين مفاهيم به سبب واقع شدن در موقعيّت

 کنند.بهام و خلط مفاهيم فراهم ميا

عالوه بر مشكل تعريف طبقه و مفاهيم متفاوت آن، مفهوم طبقه با مفهوم قشر نيز تا حدّ زيادی 

نظران گوناگون با وجود اشاره به تفاوت اين دو مفهوم، اين که صاحبخلط پيدا کرده است؛ چنان

تر از توان گفت قشر مفهومي عاميک منظر مياند. با اين حال، از روشني تبيين نكردهتفاوت را به

های قشربندی هايي چون سن، جنسيّت و قوميّت، يكي از گونهطبقه است و طبقه در کنار مؤلّفه

تأثير ادبيّات ی طبقه که تحتچنين برخالف واژهترين شكل آن است. هم اجتماعي و در واقع مهم

چنين بار ی قشر رفته است، واژهبه خود گی زيادی بار ايدئولوژيک مارکسيستي تا اندازه

اند به جای کاربرد کند. به همين سبب برخي از انديشمندان ترجيح دادهايدئولوژيكي را تداعي نمي

ی اجتماعي، از اصطالح قشر اجتماعي )يا گروه اجتماعي( استفاده کنند )نک. اصطالح طبقه

 (. 0: 1333فكوهي، 

  ی ايد معلول تقسيم وظايف شغلي و تخصّصي در نتيجهبندی اجتماعي را ب طبقه و طبقه

عالوه، حفظ اين ی اسكان و شهرنشيني دانست. بهی انساني و ورود آن به مرحلهی جامعهتوسعه

ی حيات اجتماعي و ضامن بقا و توسعه ی آن، گرانه الت معمول و غيرسلطهبندی نيز در حطبقه

بندی اجتماعي، انديشي غيرعقالني نسبت به طبقهاين، جزمرود. با وجود شمار ميفرهنگي جامعه به

 و فرهنگي در طول تاريخ بوده است.ی اجتماعي ترين موانع توسعهاز مهم

اند که طي آن، باورهای فرهنگي و نهادهای اجتماعي، اقتصادی و توسعه را فرايندی دانسته

شده پيش روند  های شناختهتشوند تا متناسب با ظرفيّسياسي به صورت بنيادين متحوّل مي

شود و کاست طبقاتي مانع اين تحوّل بنيادين ميکه نظام بسته و شبه(. حال آن01: 1313)عظيمي، 

اين، سازد. عالوه بر های بخش عظيمي از جامعه را ناممكن ميامكان شناسايي و شكوفايي ظرفيّت

                                                
1 Multiaccentual 
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شود بخش ليّتي خاص، سبب ميامتيازات و حيثيّت اجتماعي در ميان اق تجمّع ثروت، قدرت،

بزرگي از جامعه، از سه ارزش محوریِ معيشت، اعتماد به نفس و آزادی که برخي چون دنيس 

 بهره باشند.اند، محروم يا کمها را معيار فرايند توسعه دانسته( آن15: 1311گولت )

ها و ترين ويژگيمبندی اجتماعي يكي از مهی ساساني، طبقهژه در دوره ويدر ايران باستان به

ی ايراني بوده که همانند ساير مفاهيم عناصر نظام اجتماعي، فرهنگي و حتّي ايدئولوژيک جامعه

های شاهنامه، ساخت برخي از بخشهای فكری ايران باستان، در روساخت يا ژرففرهنگي و نظام

ي، مخاطب را به آگاهي بندی اجتماع بازتاب يافته است؛ از اين رو، بررسي شاهنامه از منظر طبقه

ای عالوه، با توجّه به اهمّيّت مطالعات بينارشتهبهرساند.  شناختي ايران ميتری از اوضاع جامعهجامع

ی ی علوم انساني و نقش آن در گشودنِ دنيای جديد فرا روی پژوهشگران، مطالعهدر حوزه

ی علوم اجتماعي خصّصي در حيطههای تبر غنای حوزه ،ويژه شاهنامهشناختي متون ادبي بهجامعه

 خواهد افزود.

متني )متون اوستايي و متني )شاهنامه( و برونهای درونکوشد با استفاده از نشانهاين نوشتار مي

گيری از نگرش فوکويي و پسافوکويي نسبت به ی اسالمي( و با بهرهپهلوی و متون تاريخيِ دوره

بندی اجتماعي و روابط اين طبقات در شاهنامه ی طبقهو مفاهيم آن، به واکاوی انتقاد 1گفتمان

ی اجتماعي، فرهنگي و حتّي ترين موانع توسعهعنوان يكي از مهمبپردازد و در ضمن، نقش آن را به

 سياسي در شاهنامه و ايران باستان به اثبات رساند.

تگرايانه به زبان چه در اين مقاله مورد نظر است، ديدگاهي پساساختحليل گفتمان به مفهوم آن

است که با نام ميشل فوکو همراه شده است. اين جنبه از تحليل گفتمان، با رويكردی انتقادی و با 

ی متن با ايدئولوژی و قدرت، سعي در تحليل اين روابط دارد؛ از اين منظر، تأکيد بر روابط پيچيده

دن نقش عمل گفتماني در تحليل گفتمان با کشف معاني پنهان و ايدئولوژيک متن و آشكار کر

کوشد آگاهي ی اجتماعي، مينابرابر و نيز انتقاد از شرايط ناعادالنه حفظ و بقای مناسبات قدرتِ

های محروم را ارتقا دهد و به بهبود شرايط و تغيير اجتماعي کمک کند. بنابراين هدف تحليل توده

تر و در نتيجه پيش طلب رابری و آزادیهای ب مثابه نقدی روشنگر، ترويج گفتمانگفتمان انتقادی به

 (.    231و  102، 110: 1312بردن فرايند دموکراتيک شدن است )يورگنسن و فيليپس، 
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 ی پژوهشپیشینه -2

اند، عموماً بخشي از اثر خود را به ی تاريخ ايران انجام دادههايي که دربارهمحقّقان در پژوهش

يش از اسالم اختصاص داده و در خالل آن، برخي چون ی ايراني در دوران پوضعيّت جامعه

( گاه به ضرورت بحث، اشاراتي موردی و مختصر به طبقات اجتماعي در 1333سن )کريستن

بندی اجتماعي در ی طبقه ای دربارهپژوهان نيز اشارات پراکنده اند. در آثار شاهنامهشاهنامه داشته

بندی منسوب به جمشيد است؛ بي ايت فردوسي از طبقهشود که عمدتاً تشريح روشاهنامه ديده مي

های شاهنامه ساخت داستانبندی اجتماعي که در روساخت يا ژرفکه به ديگر مصاديق طبقهآن

       ی توصيفي داردعالوه، اين اشارات محدود نيز عموماً جنبهای شود. بهوجود دارد، توجّه ويژه

ی های برساخته دربارهپذيرش بداهت ری است که برآيندهايي عمدتاً تكراو مشتمل بر قرائت

: 1333عنوان نمونه نک. کزّازی، يافته در شاهنامه است )به عناصر فرهنگي و اجتماعيِ بازتاب

1/230-231.) 

ی اجتماعي منتسب به جمشيد (، چهار طبقه1333شناسي نيز رضاقلي )از منظر سياسي و جامعه

بندی را نشاني از اجتماعي عصر فردوسي تحليل کرده و اين طبقه-را در پيوند با اوضاع سياسي

های متفاوت و نوانديشانه، تحليل طبقاتي حصوری از معدود قرائت های شاعر دانسته است.آرمان

ای موردی و بدون استفاده از رويكرد تحليل ( از داستان ضحاک است که البتّه آن نيز مطالعه1333)

ی حاضر برای تحليل گفتماني داستان ضحاک و پيوند دادن ی پاياني مقالهها گفتمان است. در بخش

آن با ماجرای تاريخي گئومات، به نظرات حصوری استناد خواهد شد و ضمن آوردن مستندات 

چه گفته شد در ی او، بخشي از نظرات وی نقد نيز خواهد گرديد. بنا بر آنتر برای نظريّهبيش

نگر بندی اجتماعي در شاهنامه، تحقيقي جامعی طبقهکنون در زمينهحدود جستجوی نگارندگان تا

ی اجتماعي بندی بر فرايند توسعهو بر مبنای رويكردهای انتقادی که در عين حال به تأثير اين طبقه

 ی ايراني بپردازد، صورت نگرفته است.و فرهنگي جامعه

 

 شناختیِ طبقهمفهوم جامعه -3

ای از لحاظ مالكيّت اشاره است که در آن زبان به رابطه Classisالتين ی از ريشه 1ی طبقهواژه

توان به معنای يک گروه اجتماعي با موقعيّت داشته است. اين واژه را در مفهوم امروزی آن، مي

م.  1303طبقه نخستين بار در سال  مفهوم(. 0: 1333اجتماعي يكسان دانست )فكوهي،  -اقتصادی

                                                
1 Class 
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کرّات برای بررسي رفته است. با وجود اين، محقّقان از اين اصطالح بهکار  توسّط مارکس به

که مارکس و انگلس و به تبعيّت از اند؛ چنانمراتب اجتماعي در جوامع گذشته استفاده کردهسلسله

اند. ی طبقاتي تقليل دادهها، از منظر همين مفهوم، تاريخ جوامع گذشته را به مبارزهها مارکسيستآن

ی طبقه را در دو ديدگاه مارکسيستي و شده دربارههای ارائهی معاصر، تئوریهدر دور

 بندی کرد.توان دستهغيرمارکسيستي مي

صنعتي( و مناسبات توليد،  وری وورزی، پيشهی توليد )کشااز نظر مارکس دو عاملِ شيوه

وضعيّت اقتصادی  مارکسيسم، عوامل اصلي در تشكيل طبقات اجتماعي هستند. بنابراين از ديدِ

ی آن ساخته های اجتماعي، سياسي يا ايدئولوژيک بر پايهواقعيّت« روبنایِ»است که « زيربنايي»

شود. از اين منظر، قدرت اقتصادی همواره قدرت سياسي و اجتماعي را نيز دربردارد )تايسن، مي

تباط با وسايل توليد، های متفاوت در اربه باور مارکس، برخورداری از موقعيّت (.13-11: 1331

ی حاکم در گروِ کند؛ منافع طبقهداران و کارگران( تضاد منافع ايجاد ميميان افراد جامعه )سرمايه

ی فرودست، در پايان دادن به اين که منافع طبقهتدوام روابط اقتصادیِ موجود است، در حالي

ی جوامع، تاريخ تاريخ گذشتهسراسرِ روابط نهفته است. نظر مارکس و انگلس در اين باره که 

: 1331ويک،  ی طبقه است )ادگار و سجی طبقاتي بوده، مبنای رويكرد مارکسيستي به پديدهمبارزه

130-130.) 

، سه مفهوم عالوه بر مفاهيم زيربنا و روبنا بندی اجتماعيی طبقهديدگاه مارکسيستيِ مطالعه

گيرد. مقصود از آگاهي دربرمينيز ی طبقاتي را بستگي طبقاتي و ستيزه کليدیِ آگاهي طبقاتي، هم

به نقش اعضای آن در فرايند توليد و روابط  -ی کارگرمثالً طبقه -طبقاتي، خودآگاهي يک طبقه 

ی کارگر برای بستگي طبقاتي، اقدام هماهنگ طبقهی مالكانِ وسايل توليد است. همها با طبقهآن

ی طبقاتي نيز شامل دو وجه اصلي است: مفهوم ستيزهرسيدن به اهداف اقتصادی و سياسي است. 

ی  . مبارزه2داران پيش از رسيدن به آگاهي طبقاتي؛ ی ناآگاهانه ميان کارگران و سرمايه. مبارزه1

ی مذکور که مشروط به آگاهي يافتنِ کارگران از وضعيّت خود و کوشش برای ی دو طبقهآگاهانه

کند؛ بدين معنا که کارگران هوم آگاهي کاذب را مطرح ميجا مفتغيير آن است. مارکس در اين

ها تعارض دارند و همين آگاهي گرايند که با منافع عيني آنتأثير ايدئولوژی، به باورهايي ميتحت

 (. 1-3: 1330کند )تامين، رغبت ميها را به مبارزه و گرفتن حقّ خود بيکاذب، آن

تری از ی آرای ماکس وبر شكل گرفته، تبيين پيچيدهامّا ديدگاه غيرمارکسيستي که بر پايه

دهد. رويكرد وبر به عوامل اقتصادیِ مؤثّر در طبقه، به دو دليل های اجتماعي ارائه مينابرابری
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های اقتصادی های اجتماعي را به تفاوتی تفاوت. وبر همه1تر از رويكرد مارکس است؛ متنوّع

اقتصادی، دو بُعد قدرت و منزلت اجتماعي را نيز بنيان نظام دهد بلكه عالوه بر بُعد تقليل نمي

داری معاصر، جايگاه کم در سرمايه. به نظر وبر، دست2داند؛ مي ی جوامعبندی در همهطبقه

ی او با ابزار توليد بستگي ندارد، بلكه اين جايگاه از طريق بازار تحقّق طبقاتي فرد فقط به رابطه

گويد و بر آن است منابع گوناگوني که فرد های بازار سخن ميبر از فرصتيابد. از اين رو، ومي

 های مادی و نمادين )يا گوناگون بازدهکند، سطوح و انواعِ وارد بازارهای کار و سرمايه مي

ی (. ديدگاه وبر درباره133-130: 1331ويک، را در پي دارند )ادگار و سج (های زندگيفرصت

 شناسان معاصر قرار گرفته است.حمايت بسياری از جامعه مورد ،طبقات اجتماعي

دهد. در بورديو نيز عمدتاً با ترکيب ديدگاه مارکس و وبر، مفهوم ديگری از طبقه ارائه مي

ی ی نزديكي با موضوع طبقه دارد. بورديو چهار نوع سرمايهديدگاه او، مفهوم سرمايه، رابطه

ها، و از نظر او، توزيع اين سرمايه دهدقرار ميا مدّنظر اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي و نمادين ر

 ترين ميزان  ی موقعيّت عيني فرد در نظام اجتماعي است؛ طبقات باال دارای بيشکنندهتعيين

تری از اين ی متوسّط مقدار کمی اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي و نمادين هستند. طبقهسرمايه

ترين مقدار اين ترکيب از منابع را مورد ی پايين نيز کمقهها را در اختيار دارد و طبسرمايه

 (.101-105: 1333دهد )ممتاز، ميبرداری قرار  بهره

ويژه کساني ها بهی اجتماعي، ديدگاه نووبریی طبقهعالوه بر اين، در حال حاضر در زمينه

ای شغلي در بازار ههايي مانند فرصتوود مطرح است. اينان، مالکچون گيدنز، گلدتورپ و الک

ی بعد، قدرت خريد در بازار را که بر کيفيّت شغل، درآمد و فرصت تحرّک شغلي و در مرحله

 اند با حفظ ها نيز کوشيدهدانند. نومارکسيستتر از مالكيّت ابزار توليد مياثرگذار هستند، مهم

داری، تحوّالتي را که در ی سرمايهی طبقات موجود در جامعههای بنيادين مارکس دربارهفرضپيش

: 1331وقوع پيوسته، تجزيه و تحليل نمايند )ملک،  ساختار قشربندی و طبقاتي جوامع پيشرفته به

100.) 

         بندی اجتماعي از ديدگاه اغلبِدهد مالک طبقهدقّت در نظرات اين محقّقان نشان مي

بندی جوامع ی يا معنوی( است. حتّي طبقهعمدتاً نوعي مالكيّت )ماد -آگاهانه يا ناآگاهانه -ها آن

هايي چون روحانيون )برخوردار از علم دين(، جنگاوران )برخوردار از ابزار جنگ گذشته به گروه

وران ی جنگاوری(، دبيران )برخوردار از قلم و دانش محاسبات( و کشاورزان و پيشهو روحيّه
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مندی اين طبقات از ابزاری ا در نظر گرفتنِ بهره)برخوردار از ابزار توليد اقتصادی( نيز به نوعي ب

 در واقع، مالكيّت آن بوده است.مادی يا فنّ و دانشي خاص و 

در اين نوشتار، بي آن که بخواهيم کلّ روابط طبقاتيِ موجود در ايران باستان و شاهنامه را به 

      ها بگنجانيم، ستديدگاه مارکسيستي تقليل دهيم و آن را صرفاً در قالب مورد نظرِ مارکسي

ی خصوص مفاهيمي چون آگاهي طبقاتي، آگاهي کاذب و مبارزهی طبقه بهآرای مارکس درباره

های اين مقاله مدّنظر  هايي از تحليلرا در بخش -ی آنالبتّه نه به شكل جبرگرايانه -طبقاتي 

بندی ت اجتماعي در طبقههای وبری و تأکيد بر نقش قدرت و منزلعالوه، نظريّهخواهيم داشت. به

 نيز مورد توجّه خواهد بود. 

 

 طبقات اجتماعی در ایران باستان با تکیه بر متون اوستایی و پهلوی -4

ترين بخش آن، از عنوان کهنهای گوناگوني تشكيل شده که گاهان بهاوستای موجود از بخش

ی ايراني، در اين بخش از عهی جامشدهبندی اجتماعيِ شناختهخودِ زردشت است و نخستين طبقه

ی جامعه اوستا آمده است. بر اين اساس، زردشت در گاهان به هنگام دعوت مردم، از سه طبقه

 برد:ی آن دوره هستند، نام ميی طبقات جامعهيعني پيشوايان، اشراف و برزگران که همه

شما نيز ای ديوها آن  برای رسيدن به آمرزش مزدا اهورا بايد پيشوايان و شرفا و برزيگران و»

 (.   1، بند 32)يسنای « آموزم، کوشا باشيد که من ميچنان 

گانه مورد خطاب قرار ها را در کنار طبقات سهبه روايتي، ديوها که زردشت در بند فوق، آن

ها را از اند که زردشت آنبوده -ی مهرپرستاناز جمله ايزدان جامعه -دهد، ايزدان قديم آريايي مي

     ی معتقدين به گاهان خصومتی معتقدين به آن با جامعهام الوهيّت به زير کشيد و جامعهمق

بندی اجتماعيِ گاهان، توان دريافت که طبقه(. بنابراين مي1-3: 1300سن، ورزيد )نک. کريستنمي

، گرفته است؛ زيرا زردشتی زردشتي را دربرميی ديني نيز بوده و صرفاً جامعهدارای جنبه

گذارد. بندی بيرون ميديويسنان يا پيروان آيين قديم آريايي )به روايتي مهرپرستان( را از اين طبقه

ی اجتماعي، آن است که جامعه هنوز به حدّی توسعه بندی از ديدگاه توسعهی مهمّ اين طبقهنكته

ی طبقه نيافته بود که در آن، طبقات ديگری نيز وجود داشته باشد. عالوه بر اين، وجود

ی زمان با ظهور زردشت، جامعه مرحلهدهد که همبندی گاهان نشان ميبرزگران/کشاورزان در طبقه

ی ی خود يعني مرحلهی جديدی از توسعهدامداری و چادرنشيني را پشت سر گذاشته و به مرحله

 کشاورزی و يكجانشيني رسيده بود.
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زردشتي پذيرفته شد، در اوستای جديد ی عنوان يک سنّت در جامعهبندی که بهاين طبقه

دادگي، ( و متون متأخّر زردشتي چون بندهش )فرنبغ31و  33، بند 20ی يشت، کرده)فروردين

، 3های زادسپرم )فصل  ( و گزيده12-1، بند 35پرسش (، مينوی خرد )130و  11-12، 30: 1315

ت که به جای اشراف، از جنگجويان ( نيز بازتاب يافته است. با اين تفاو31، بند 35؛ فصل 30بند 

هر سه  ،(31و  33، بند 20ی يشت )کردهچنين در فروردينشود. همی دوم نام برده ميدر طبقه

ی کامالً که در دو گزاره گردد؛ چنانی طبقات ميآيند و او مظهر همهطبقه در زردشت گرد مي

« ارتشتار، نخستين برزيگرِ ستورپرورنخستين آتُربان، نخستين »مشابه در دو بند پياپي، زردشت 

تكرار اين روايت، آن بوده که از ايدئولوژی که در رسد هدف از توليد و  نظر ميشود. بهخوانده مي

توليد و بازتوليد روابط نابرابر قدرت، نقشي اساسي دارد برای تحكيم نظام طبقاتي بهره گيرد و آن 

( نيز ظاهراً با 102: 1315دادگي، ها در بندهش )فرنبغکه بعدچنان را به عينيّت معنا برساند؛ هم

 اند.ی مذکور منتسب شدههمين هدف، هريک از سه پسر زردشت به يكي از سه طبقه

ای بود که بنا بر متون پهلوی، هريک کوشش در جهت تمايز دقيق طبقات از يكديگر به اندازه

يگر متفاوت و معرّف شخصيّت طبقاتي پوشيدند که از نظر رنگ با يكدهايي مي از طبقات لباس

چنين در سنّت زردشتي،  (. هم10ب: 1333؛ بهار، 03-01: همان)نک.  صاحب لباس بوده است.

آتش نيز مفهوم طبقاتي يافت و هريک از سه آتش مقدّس زردشتيان به يكي از طبقات اختصاص 

ی آتش مقدّس طبقهی موبدان، آذرگشنسب داشت؛ بر اين اساس، آذرفرنبغ آتش مقدّس طبقه

   :1315دادگي، فرنبغی کشاورزان بوده است ) نيز آتش مقدّس طبقه مهرجنگجويان و آذربرزين

: 1331ی اردشير بابكان، ؛ کارنامه31، بند 35و فصل  30، بند 3های زادسپرم، فصل ؛ گزيده11-12

دو آتش ديگر در يک  هرگز با مهرآذربرزينمراتب طبقاتي بوده که  سلسله (. به سبب همين113

(. انتساب برترين آتش زردشتي يعني آذرفرنبغ به 132: 1330گيمن، گرفت )دوشن مرتبه قرار نمي

 ها بر ساير طبقات بوده است.موبدان نيز معلول برتری آن

ی ايراني به سه طبقه، در ايدئولوژی کند، تقسيم جامعهکه دومزيل تأکيد ميدر عين حال چنان

   گانه، در بندی سهم هندواروپايي ريشه دارد. اين ايدئولوژی ساختمند و تقسيمبخشي اقواسه

های گوناگون فرهنگ هندواروپاييانِ نخستين )از هند تا ايرلند( اعمّ از سياسي، اجتماعي، حوزه

ی خدايان )با سه خويشكاریِ کهنِ ويژه مجموعه اقتصادی، پزشكي، حماسي، اساطيری و به

؛ 131-133و  23-22الف: 1333ری و اقتصادی( بازتاب داشته است )بهار، شهرياری، جنگاو

بندی خدايان و جامعه را به سه کارکرد، بايد ای که تقسيمگونه(؛ به223-221: 1330گيمن، دوشن
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ی اجتماعي موجود در گانهبندی سهرسد طبقهنظر ميبا يكديگر در پيوند دانست. بر اين اساس به

 ر اصل دارای مبنايي آييني و ايدئولوژيک بوده است.سنّت زردشتي، د

های  ( و متون متأخّر زردشتي چون گزيده11، بند 11البتّه در اوستای جديد )يسنه، هات 

ی سنّتي (، گاه عالوه بر اشاره251ب: 1333( و دينكرد هفتم )نک. بهار، 13، بند 35زادسپرم )فصل 

ور ی پيشهشود که در آن، طبقهای نيز اشاره ميندی چهارگانهبی قديم، به طبقهگانهبندی سهبه طبقه

 عنوان چهارمين طبقه، به طبقات قديم افزوده شده است.)هوتُخشي( به

سوم، چهارم و پنجم ميالدی، تشكيالت جديدی در  هایدر طي سده وی ساسانيان در دوره

ی بندی جديد که جنبهين تقسيمجامعه پيدا شد که آن نيز مبتني بر چهار طبقه بوده است. در ا

اداری و بوروکراتيک داشت، هم وضع موجود و واقعي را در نظر گرفتند و هم با توجّه به نفوذ و 

اصطالحات اوستاييِ  -به دليل تبديل روحانيّت زردشتي به دستگاه ديني دولتي -اعتبار اوستا 

ی (. بر اساس متن نامه13-3/11: 1331 بندی اجتماعي را در کار آوردند )پريخانيان،مربوط به طبقه

به گشنسب، پادشاه طبرستان، اين چهار طبقه به ترتيب عبارتند از: روحانيون )شامل  [1]تنسر

ی  عالوه قضات، علمای ديني، دستوران و معلّمان(، جنگاوران )شامل سواره و پياده(، دبيران )به

بازرگانان و ساير چوپانان، شامل کشاورزان، ی مردم )مورّخان، پزشكان، شعرا و منجّمان( و توده

(. در اين نامه، اين طبقات با عنوان چهار طبقه در دين 11: 1333وران( )نک. ابن اسفنديار، پيشه

با  بندیاند تا با پيوند زدن اين طبقهجا نيز کوشيدهو بدين ترتيب منابع قدرت در اين معرّفي شده

و به مدد ايدئولوژی، طبقات پايين را به سوی آگاهي کاذب زايند آن در جامعه بيف 1دين، بر هژموني

های گوناگون جامعه است. ر تحوّل گسترده در عرصهبندی نيز بيانگسوق دهند. تنوّع در اين تقسيم

ی سوم و کشاورزان در ی قديم، دبيران در طبقهگانهبندی سهبندی در مقايسه با طبقهدر اين طبقه

 ی اخير افزوده شدند.وران و بازرگانان نيز به طبقهگرفتند و پيشهی چهارم جای طبقه

اند، امّا تحوّل و دادهويژه هيربدان انجام ميدر ادوار پيشين، وظايف دبيران را روحانيون به

  ی شهری و پيچيدگي امور اقتصادی و معامالت و در پي آن، نياز به تخصّص ی جامعهتوسعه

    عنوانی دبيران بهها و قراردادها سبب شد که طبقهترتيب معامله تر در امور محضری وبيش

ی شهری وران نيز معلول تحوّل و پيشرفت جامعهی پيشه وجود آيد. پيدايش طبقهای مستقل بهطبقه

ی بازرگانان طور کلّي نياز اجتماعي و پيچيدگي وسايل توليد کشاورزی بوده است. پيدايي طبقهو به

ی ی پيچيدگي وسايل ارتباط و معامالت دانست. در مجموع، ظهور طبقات تازهنتيجهرا هم بايد 

                                                
1 Hegemony   
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ی بنای شهرهای جديد که از اختصاصات تاريخ ساساني وران و بازرگانان با پديدهدبيران، پيشه

    است، همراه بوده است. بنابراين، ايجاد شهرها را بايد معلول تحوّل عميق و عظيمي در اجتماع

ی شهری، پيدايش طبقات ی جامعه(. اگرچه توسعه35-01: 1330خويي، آورد )زرياب شماربه

که در مباحث بعدی اشاره خواهد شد، همين گوناگون را در عصر ساساني سبب شد، امّا چنان

ی عصر ساساني ی اجتماعي، فرهنگي و سياسي در جامعهی توسعهبندی يكي از موانع عمدهطبقه

بندی در جهت تأمين منافع طبقات باال و ای پايين اجتماع بوده است؛ زيرا اين طبقهه ويژه در اليه به

 به خود گرفته بود. کاستمنابع قدرت، شكلي بسته و شبه

ی کهن و چه در گانهبندی سهی قابل توجّه در پايان اين بحث آن است که چه در طبقهنكته

   نيست؛ اين امر بدين دليل است که در اعصاری بعدی، نامي از پادشاهان بندی چهارگانهطبقه

که ويژه موبدی را در خود جمع داشته است؛ چنانی اجتماعي بهتر، پادشاه کارکردهای عمدهکهن

: 1333)فردوسي، « همم شهرياری همم موبدی»در شاهنامه از زبان جمشيد تصريح شده است: 

قرار داشت  -يعني در فوق جامعه -وق طبقات تر نيز پادشاه در ف(. در اعصار متأخّر و تاريخي13

ای نبوده، بلكه اين طبقات ی هيچ طبقهنه صرفاً در رأس آن. در اين دوران، پادشاه/دولت نماينده

ی پادشاه/دولت قرار داشتند )همايون کاتوزيان، ی طبقات باالتر از خود، تحت سلطهعالوه بر سلطه

1311 :0.) 

 

 ی اجتماعی در شاهنامهبندتحلیل گفتمانی طبقه -1

 هاها و انگیزهبندی منتسب به جمشید؛ زمینهنمایی طبقهبرجسته -1-5

بندی اجتماعي به جمشيد پيشدادی منسوب است. بر اين اساس، جمشيد در شاهنامه، طبقه

ی هر گروه را مشخّص نمود. اين چهار گروه مردم را به چهار گروه تقسيم کرد و جايگاه و اندازه

اورزان( و رتيب عبارتند از: کاتوزيان )روحانيان(، نيساريان )جنگجويان(، بسودی )کشبه ت

 وران(.اهتوخوشي )پيشه

عنوان نمونه در تأثير منابع زردشتي بوده است؛ زيرا بهبازتاب اين روايت در شاهنامه، تحت

منسوب  ( وضع همين چهار طبقه به جمشيد251ب: 1333فصل اوّل دينكرد هفتم )نک. بهار، 

بندی به او پذيرفتني نيست. است. امّا با توجّه به جايگاه جمشيد در اساطير ايران، انتساب اين طبقه

که (. ضمن آن233: 1331سن، جمشيد به روايتي نخستين انسان هندوايراني بوده است )کريستن

: 1301)پورداود، ی خوب/پُررمه( برای جمشيد در اوستا ی رمهکاربرد صفت ثابت هووَتوَ )دارنده
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( و 1، بند 2ی يشت، کردههای آفريدگان مزدا )گِوش (، درخواست وی برای پروردن گلّه1/135

سن،  پرست جنوب سيبری )کريستنعنوان خدای چارپايان در ميان قبايل ترک بتبازماندن او به

الگوی غالب در  ی دامداری است؛ يعني، زماني که هنوز(، حاکي از تعلّق او به جامعه031: 1331

جامعه، دامداری بوده و اجتماع به آن درجه از توسعه و پيشرفت نرسيده بود که طبقاتي چون 

 وران در آن ظهور يابند. کشاورزان و پيشه

نک. نيبرگ، )آمده شمار ميآيد از عناصر کانونيِ آيين مهری بهها برميکه از نشانهجمشيد چنان

گفتمان مهری،  که در آغاز، همانند بسياری از عناصر کانونيِ (221-223ب: 1333؛ بهار، 30: 1301

تدريج به داليلي چون جذب بسياری  گيرد، امّا بهمورد طرد و انكار گفتمان زردشتي متقدّم قرار مي

گریِ متأخّر و نفوذ گسترده در سنّت پيشازردشتي و در ميان از عناصر گفتمان مهری در زردشتي

های اساطيری ايران، در گفتمان زردشتي جذب ترين اليهبع آن نفوذ در عميقهای مردم و به تتوده

های خود به جمشيد، به شود. از اين پس موبدان کوشيدند با انتساب بسياری از عناصر و آيين مي

شود و بندی اجتماعي نيز به جمشيد نسبت داده ميها مشروعيّت بخشند. بدين ترتيب، طبقهآن

ی که تقسيم جامعهيابد. با توجّه به اينبه شاهنامه و متون تاريخي راه مي زردشتي،منابع تأثير تحت

گردد، انتساب چهار طبقه به جمشيد را بايد ی ساسانيان بازميايراني به چهار طبقه، به دوره

 ی همين دوره دانست.برساخته

     صدر اين  بندی منسوب به جمشيد آن است که اگرچه موبدان دری مهم در طبقهنكته

ی اسالمي که تأثير بندی و باالتر از جنگجويان قرار دارند، در برخي متون تاريخي دورهطبقه

ی نخست و موبدان در ها مشهود است، جنگجويان در ردهی ساساني در آنهای دورهخداينامه

: 1333ری )عنوان نمونه در تاريخ طببندیِ منسوب به جمشيد جای دارند؛ بهی دومِ طبقهرده

صنعتگران و کشاورزان. و (، ترتيب اين طبقات بدين گونه است: جنگاوران، فقيهان، دبيران، 1/113

( نيز نظير همين 10: 1333( و تاريخ ثعالبي )1/135: 1303در تواريخ ديگری چون تاريخ بلعمي )

ی ساساني ورهبندی موجود در اين متون را به دچه صحّت انتساب طبقهشود. آنترتيب ديده مي

وران است که از ی کشاورزان و پيشهی مستقل دبيران و ادغام دو طبقهکند، وجود طبقهتأييد مي

 آيد. شمار ميی ساساني بهتحوّالت دوره

ی آن با متون دقّت در ترتيب طبقات اجتماعيِ منتسب به جمشيد در متون تاريخي و مقايسه

ی موبدان و جنگجويان در تفوّق بر ديگری وجود طبقهزردشتي، حاکي از چالشي است که بين دو 

بخشد؛ برای نمونه، های موجود در برخي منابع زردشتي، اين گمان را قوّت ميداشته است. نشانه
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تماعي ياران بر ساير طبقات اجی موبدان و ديندينكرد سوم، يک فصل کامل را به برتری طبقه

سازی کند برای مخاطب طبيعي کوشد تا اين برتری رادليل مي دهد و با ذکر چنديناختصاص مي

ها در جهت دفاع از جايگاه طبقاتي موبدان را بايد پيامد (. اين کوشش02ی دينكرد سوم، کرده)

در ميان ساير طبقات جامعه ی تفوّق و برتری اين طبقه، ها و ترديدهايي در زمينهگيری چالششكل

 دانست.

ی  و آغاز دولت ساساني است امّا در دورهاوّل ه عصر اردشير ی تنسر نيز که منتسب بنامه

(، در بعضي مواضع و با برخي 03: 1330خويي، انوشيروان يا در حدود آن ايّام تدوين شده )زرياب

کوشد منافع موبدان را تأمين نمايد و پايگاه طبقاتي آنان را بهبود دهد يا تقويت  ها ميسازیروايت

اقتصادی -ها زماني قابل درک است که دريابيم نهضت اجتماعيسازیروايتها و کند. اين کوشش

نام ای که گونهوضع موبدان را بسيار متزلزل کرد؛ به ،مزدک و به دنبال آن، اصالحات انوشيروان

ششم ميالدی، جای نخست را در فهرست مراتب و مناصب  یموبد موبدان که تا پيش از سده

شد )نک. پيگولوسكايا م اصالحات، بعد از چند مقام غيرروحاني ذکر ميکرد، پس از انجااشغال مي

 (.150: 1303و همكاران، 

به تعيين پايگاه مردم از سوی شاهان  منسوب به جمشيد، در تاريخ ثعالبيبندیِ غير از طبقه

ه ای است کپيشدادی و کياني بر اساس موازين خاصّي اشاره شده است. البتّه اين روايت به گونه

سازی ای است که کوشيده عادل بودنِ انوشيروان را طبيعيی همان جريان گفتمانيگويا برساخته

بندیِ اجتماعي به انوشيروان و نفي  ی طبقهی موازين پسنديده کند؛ زيرا اين روايت با انتساب همه

پايگاه  سازی انوشيروان است. بر اساس اين روايت، مال و ثروت از اين موازين، در پي برجسته

تر بود، بر ديگران تقدّم داشت. سپس در مردم در زمان جمشيد برحسب سن بوده و آن که مسن

زمان ضحاک برتری به مال و ثروت، در عهد فريدون به مال و سابقه، در زمان منوچهر به اصالت و 

د قدمت، در روزگار کيكاووس به خرد و حكمت، در زمان کيخسرو به دليری و شايستگي، در عه

لهراسب به ديانت و عفّت و پس از او، در زمان پادشاهان ديگر به شرافت ذاتي بود. سرانجام در 

ی خصايل مذکور به جز مال و ثروت بود؛ زيرا او مال و ثروت را روزگار انوشيروان، برتری به همه

 .(13: 1333)ثعالبي،  دانستارزش ميبي

دهد که دستگاه باستان و شاهنامه نشان ميبندی اجتماعي در ايران در مجموع، نوع طبقه

بندی داشته ای در اين طبقهنقش عمده ،ی ساسانيويژه در دورهديني در ادوار مختلف به-سياسي

ها صرفاً شيوه و مناسبات توان همچون مارکسيستبندی را نميچنين مبنای اين طبقهاست. هم
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بندی را ها، بنيان اين نظام طبقها ديدگاه وبریسو بتوليد و مالكيّت ثروت مولّد دانست، بلكه هم

   شمار آورد. انگيزه و کارکرد اين بايد ترکيبي از شغل و اقتصاد، قدرت و منزلت اجتماعي به

 بندی نيز تحكيم روابط نابرابر قدرت بوده است.  طبقه

 کاست طبقاتیسازی نظام شبهطبیعی -1-2

هرنشيني و پيچيدگي مسائل اجتماعي و اقتصادی، تقسيم ی زندگي شبا توجّه به تحوّل و توسعه

ساز تسريع نفسه زمينهبندی جامعه به مشاغل و مناصب گوناگون امری ضروری و في کار و گروه

   بندی و های گوناگون خواهد بود. امّا هنگامي که اين گروهی جامعه در عرصهامور و توسعه

 شود.های اجتماعي ميشأ رکود جامعه و نابرابریبندی، شكلي بسته به خود بگيرد، منطبقه

ی اجتماعيِ خاص، موروثي و انتقال ی ساساني عضويّت در يک طبقهبر اساس قراين، در دوره

ی که از نامهممنوع و غيرممكن بوده است. چنان ی ديگر بسيار دشوار و تقريباًاز يک طبقه به طبقه

و فرزندان  ی پاييننه آن بوده که اگر در يكي از افراد طبقهآيد، تنها استثنا در اين زميتنسر برمي

کردند و پس از ، اثر رشد و شايستگي فراوان وجود داشت، او را به شاه معرّفي ميی مردمتوده

آزموده شدنِ مكرّر توسّط موبدان، وی را بر اساس استعدادش به يكي از طبقات موبدان، 

ها، انجام اين (. البتّه بنا بر نشانه25: 1333)نک. ابن اسفنديار،  نمودندجنگجويان يا دبيران منتقل مي

ی تنسر، از زبان اردشير ساساني تصريح شده که انتقال نيز کامالً بعيد بوده است؛ زيرا در نامه

آن مشغول باشند؛ چرا که قوام خداوند هريک از مردم را برای کاری آفريده و نبايد به کاری غير از 

(. در واقع اين روايت، قرار 21-25عالميان به اين امر وابسته است )نک. همان: کار  عالم و نظام

طور غيرمستقيم و داند و بهگرفتن مردم را در هريک از طبقات به اراده و تقدير خداوند مي

آورد شمار ميی خداوند بهی خود يا انديشيدن به اين کار را عدول از ارادههدفمند، عدول از طبقه

بندی اجتماعي را با مباني اعتقادی جامعه گره کوشد همانند متون زردشتي، طبقهبدين ترتيب ميو 

ها را به سكوت و تسليم و کرنش در زند و با اعمال قدرت از طريق نهادهای ايدئولوژيک، سوژه

 برابر آن وادارد. 

بل شديد سياسي و زردشتي تعلّق دارد، به سبب تقا-چنين اين نامه که به گفتمان ساسانيهم

     اين مسأله 1سازیهای زباني به طبيعيايدئولوژيک با گفتمان اشكاني، با استفاده از استراتژی

روزگار فساد و سلطاني که صالح عالم را »ی اشكاني و به تعبير اين نامه در پردازد که در دورهمي

ها نبود، طمع بستند و آداب و آن بندی به چيزهايي که حقّ، مردم با عدول از اين طبقه«ضابط نبود

                                                
1 Naturalization   
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    شدند و قومي نابكار و« ديوصفت و ددسيرت»ها سنّت را ضايع و رها کردند؛ در نتيجه، انسان

ی زردشتي در اين داوری مغرضانه-(. در واقع، گفتمان ساساني25هنر پديد آمدند )نک. همان: بي

دان( شده است؛ زيرا به جای توجّه به عنوان فق)تلقّي تفاوت به 1خود دچار سوءتشخيص تفاوت

های حيات اجتماعي عصر اشكاني با معيارهای اجتماعي و طبقاتي خود و به رسميّت تفاوت

         به نفي و طرد اين  گفتمان اشكاني و تقابل با آن 2سازیِشناختن آن، در راستای غيريت

ن تقابل به حدّی است که گفتمان . اياست خته و آن را فاقد نظام دانستهحيات اجتماعي پردا

ترِ حقايق عصر اشكاني، مردم اين عصر را نيز زردشتي به قصد تخريب و تحريف افزون-ساساني

 کند.های اخالقي و خصايل منفي متّصف ميبه انواع برچسب

کاست طبقاتي در شاهنامه، اين نظام از های مختلف نظام شبهدر اين بخش برای تفكيک جنبه

    ناچار شود؛ هرچند اين دو منظر بهسياسي تحليل مي-فرهنگي و اجتماعي-اجتماعيدو منظر 

 هايي نيز با يكديگر خواهند داشت. پوشانيهم

 فرهنگی-کاست طبقاتی در شاهنامه از منظر اجتماعیسیستم شبه -1-2-5

  ز ديده هايي از شاهنامه نيکاست اجتماعي در بخشبندی شديد ساسانيان به سيستم شبهپای

ی آن، ماجرای انوشيروان و کفشگر است. بر اساس اين روايت، شود که آشكارترين نمونهمي

کفشگری در ازای پرداخت مقدار بسيار زيادی دينار به شاهنشاه برای لشكرکشي به روم، اجازه 

وشيروان که خواهد تا فرزند وی را به فرهنگيان/آموزگاران بسپرند تا در آينده دبير شود. امّا انمي

دانست، با وجود نياز به اين مبلغ، درخواست کفشگر را  خود را پاسدار حريم طبقات اجتماعي مي

نپذيرفت. اين در حالي است که گويا فرزند کفشگر از جوهر و توانايي رسيدن به اين رتبه 

و استدالل ی تنسر بوده است. واکنش قاطع انوشيروان برخوردار و مشمول استثنای ذکرشده در نامه

ی پايين )نک. ی طبقهاو در برابر درخواست کفشگر که در اغلب روايات عهد ساساني نمونه

 دهد:( است، تصوير روشني از نظام طبقاتي اين عصر به دست مي021: 1333سن، کريستن

 چو بازارگان بچه گردد دبير

 چو فرزند ما برنشيند به تخت

 فروشهنر بايد از مرد موزه

 نژاد دمند و مردبه دست خر

 هنرمند و بادانش و يادگير 

 دبيری ببايدش پيروزبخت

 بدين کار ديگر تو با من مكوش

 نماند به جز حسرت و سرد باد

                                                
1 Misunderstanding of Difference  
2 Antagonism  
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 شناسشود پيش او خوار مردم

 بـه ما بـر پس از مرگ نفـرين بـود
 

 چو پاسخ دهد زو پذيرد سپاس

 چـو آيين اين روزگار اين بـود
 

  (1231: 1333)فردوسي، 

ی ی وجود رفاه و توسعهالبتّه ادّعای اين روايت مبني بر ثروت کالنِ کفشگر را نبايد نشانه

ی در واقع، هدف اين بخش از روايت که برساخته پايين جامعه دانست.اقتصادی در ميان طبقات 

ويژه روايت عدل انوشيروان ی ساسانيان و بهسازی دورهمحافل درباری ساساني است، برجسته

ست؛ با همين نيّت است که در شاهنامه از زبان انوشيروان در واکنش به برخورداری کفشگری ا

 ساده از ثروتي کالن، چنين آمده است:

 چنين گفت زان پس که يزدان سپاس

 دوزکه در پادشاهي يكي موزه

 کـه چـنـديـن درم ساخـته باشـدش
 

 شناسمبادم مگر پاک و يزدان 

 فروزبرين گونه شادست و گيتي

 مـبادا کـه بـيـداد بـخـراشـدش
 

 (1231-1235)همان: 

دهد حفظ حريم نشان مي ،در شاهنامه هاها و به تبع آنچنين بازتاب اين روايت در خداينامههم

طبقات اجتماعي به چنان قطعيّت معنا رسيده بود که منابع ساساني نه تنها کار انوشيروان را ناپسند 

هدف تمجيد از او و لزوم حفظ سنّت و حريم طبقات، اين ماجرا را روايت  بلكه با ،دانستندنمي

ی قابل توجّه آن است که حتّي فردوسي نيز هيچ اعتراضي به اند. نكتهکرده يا از خود برساخته

گونه که نقد مارکسيستي توجّه دارد، تعارض ايدئولوژيک در شاهنامه آنکند. انوشيروان وارد نمي

های مهمّي مبني بر شود؛ يعني، اگرچه در اين اثر، نشانهی نظام طبقاتي ديده نميخاصّي در زمينه

انبداری از اهداف ضدّ نظام طبقاتي در آن مشهود باورانه وجود دارد، امّا جحمايت از اهداف طبقه

پردازد. بي آن باور ميهای طبقهبه تحكيم ارزش -تعمّدی يا غيرتعمّدی -نيست. بنابراين شاهنامه 

     ها، فردوسي را دارای ساختي کامالً طبقاتي بدانيم، بايد گفتکه بخواهيم همچون مارکسيست

اند، در ی دهقانان که از مالكان و طبقات نسبتاً مرفّه بودههرسد تعلّق فردوسي به طبقنظر ميبه

 تأثير نبوده است.رويكردهای طبقاتي او بي

    ی مردم ی ساساني تودهی اين موضوع که آيا در دورهمدارک کافي برای اظهارنظر درباره

، امّا روايت (111: 1311هوار، وجود ندارد ) ،ياموزند يا خير؟توانستند خواندن و نوشتن بمي

های مردم، تا شدنِ فرزند يكي از توده« هنرمند و بادانش و يادگير»مذکور از شاهنامه و ممانعت از 

ی طبقاتي، تاريخي است که نظام بسته دهد و بيانگر اين واقعيّتحدّ زيادی به اين پرسش پاسخ مي
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ين اجتماع بوده است. بنابراين های پايويژه در اليهی فرهنگي بهترين موانع توسعهيكي از عمده

      ها و نيز فرونشستن جهت نيست که پس از سقوط ساسانيان و فروپاشي نظام طبقاتي آنبي

اندوزی و از بين رفتنِ انحصار گير شدنِ دانشی اعراب، با همهوتاب ناشي از يورش و سلطهتب

های رداشت و بدين ترتيب، از سدهی فرهنگي بهای بلندی به سوی توسعهی ايراني گامآن، جامعه

 های مختلف جامعه برخاستند.نخستين هجری دانشمندان بزرگي از اليه

های ويژه ازدواجهای شاهنامه بهدر ازدواج -تأثير منابع پهلویتحت -ی طبقاتي سيستم بسته

ر حفظ نسب، (، به منظو20: 1333ی تنسر )نک. ابن اسفنديار، شاهان نيز آشكار است. بنا بر نامه

ی رعيّت ممنوع بوده و نقض اين اصل، زاده( با زني از خانوادهمردم= ازدواج فرزندان اشراف )

 شدن از ارث به همراه داشته است. شديدی نظير محروم های اجتماعيمحروميّت

    توان يافت؛ کاستِ ازدواج خاندان شاهي با يكديگر را در شاهنامه ميبر همين اساس، شبه

داشتند. اين مسأله به چنان مي« نژاد از دو سو»ويژه فرزنداني که قرار بود جانشين پدر شوند، بايد به

پسنديد، بعداً ی مردم را ميقطعيّتي رسيده بود که اگر پادشاهي برحسب اتّفاق، دختری از عامّه

طور ی بهاچنين حتّي اگر شاهزادهرسد. همشد که نسب دختر در اصل به شاهان ميمعلوم مي

کشور پيوند  رفت، سرانجام با دختر پادشاه آن ناشناس يا با حالت قهر، به کشوری ديگر مي

(. ازدواج شاپور ساساني با دختر مهرک نوشزاد و 101-105: 1311االميني، روحبست )زناشويي مي

سياوش با دختر ای از نژاد فريدون، مصداق نوع اوّل و پيوند زادهنيز پيوند قباد ساساني با دهقان

های فوق است. پادشاه توران و نيز ازدواج گشتاسب با دختر قيصر روم، مصداق نوع دوم از ازدواج

کاستِ ازدواج خاندان شاهي موجب شده تا رسد در اين ميان، فشار گفتمانيِ ناشي از شبهنظر ميبه

ی اين منتسب شود؛ زيرا ثمره کند، به فريدونای که قباد با او ازدواج ميزاده برای نمونه، دهقان

 ازدواج، انوشيروان ساساني بوده است.

         سیاسی -کاست طبقاتی در شاهنامه از منظر اجتماعیسیستم شبه -1-2-2

زردشتي با -ی ساساني و تقابل گفتمان ساسانيدوره ی طبقاتيِی ديگری از نظام بستهنمونه

هفتواد قابل بررسي است که در شاهنامه در ذيل عناصر اشكاني، در داستان تقابل اردشير و 

تاريخي آن سبب شده که -پادشاهي اشكانيان آمده است. چنداليگي اين داستان و ماهيّت اساطيری

های ديني، تاريخي، سياسي، اقتصادی  اين داستان از منظرهای گوناگون قابل بررسي باشد و خوانش

 و اجتماعي و طبقاتي را برتابد. 
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زيست، در  ن داستان، هفتواد که در شهر تهيدست کجاران در کنار دريای پارس ميبر اساس اي

گونه، بر حاکم شهر که  دست آورد. سپس در قيامي عيّاریپي يک اتّفاق، مكنت و قدرت بسياری به

و در زماني کوتاه بر  گرفتدست  درچشم طمع به اموال او داشت، غلبه کرد و حكومت شهر را 

 ويژهبهری تسلّط يافت. روايت فردوسي از ريسيدن و توليد نخ در شهر کجاران های بسياسرزمين

های عيّاری در اين داستان از جمله کاربرد لقب عيّار برای توسّط دختر هفتواد و نيز وجود نشانه

ی مردم تعلّق عيّاران به عامهو سو از يک( 230-233: 1333)مزداپور،  شاهوی پسر هفتواد

ی ترين طبقهانتساب هفتواد به پايين ، بيانگرديگر سویاز  (135: 1313شهری )بهار،  یتوليدکننده

    يت شاهنامه، قيام هفتواد متّكي بهوران است. حتّي در روای مردم و پيشهاجتماعي يعني عامه

 ی مردم و محتمالً در جهت تأمين منافع آنان بوده است:توده

 ز هر سو برانگيخت بانگ و نفير

 نزديـک او مـردم انبـوه شـدبـه 
 

 برو انجمن گشت برنا و پير... 

 ز شهر کجاران سوی کـوه شـد
 

 (135-121: 1333)فردوسي، 

کاست طبقاتي يابي به حكومت، نقض آشكار شبهی خود و دستبنابراين، عدول هفتواد از طبقه

ی عنوان احياکننده ني که بهآمده است؛ از اين رو، اردشير ساساشمار ميزردشتي به-دستگاه ساساني

 بين رفتهی اشكاني از در دوره -زعم منابع ساسانيبه -ای را که بندی اجتماعي، نظم طبقاتيطبقه

خيزد و در (، در آغازِ کار به تقابل با هفتواد برمي25: 1333گرداند )نک. ابن اسفنديار،  بود، بازمي

نخستين واکنش اردشير پس از آگاهي از قدرت يافتنِ کند. بيت زير که بيانگر نهايت بر او غلبه مي

 هفتواد است، مؤيّد همين امر است:

 چو آگه شد از هفتواد اردشيـر
 

 ها ورا دلپذيـرنبـود آن سخـن 
 

 (135: 1333)فردوسي،  

ی از اين منظر، قدرت يافتنِ هفتواد بدان سبب برای اردشير دلپذير نبوده که نافيِ نظام بسته

کند، آن است که در چه خوانش فوق از داستان هفتواد را محتمل ميو بوده است. آنطبقاتي ا

توانستند به سلطنت برسند که روايات زردشتي فرّه نيز دارای مفهومي طبقاتي شد و فقط کساني مي

: 1301کيان/شاهي باشند. فرّه در اصل از عناصر مهمّ مرتبط با آيين مهری بوده )نيبرگ،  دارای فرّه

چه موجب تسريع و تعميق اين جذب ( که در گفتمان زردشتي جذب گرديده است. آن203و  12

ی توانست بسترساز نظام سلطه ويژه پس از اتّحاد دين و دولت، ميشد، آن بود که عنصر فرّه به
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که موبدان با اختصاص فرّ ناگرفتني  پادشاهان و موبدان و ضامن دوام و مشروعيّت آن باشد؛ چنان

 ير مردم رسميّت بخشيدند.(، تفوّق طبقاتي خويش را بر سا151: 1315دادگي، خود )فرنبغ به

تثبيت و انسداد اين معنا از طريق  ای خاص وعنوان حقّي الهي به طبقهشاهي به انتساب فرّه

ی جامعه ی سياسي در عرصهترين مانع تحوّل و توسعههای زباني، عمدهژی و استرات 1بندیمفصل

گشت و هرگونه اقدام  دست ميبهده است؛ زيرا حكومت صرفاً در ميان اقليّتي مشخّص دستبو

شد. بنابراين، عنصر فرّه فرّه بودن، غيرمشروع و شورش جلوه داده ميعليه آن، با برچسب بي

اين سازوکار در ماجرای قيام بهرام چوبين بر ضدّ  يز محكمي برای طرد رقيب بوده است.دستاو

خسروپرويز ساساني مشهود است؛ زيرا اگرچه بهرام چوبين به سبب نسب رساندن به هرمز و 

، امّا گفتمان بيش از ساسانيان شايستۀ فرّه بوده اشكانيان و پيوند اين سلسله با آيين مهری، ظاهراً

 بهره بودن از فرّه، در حدّ، او را به دليل عدم انتساب به ساسانيان و در نتيجه بيزردشتي-ساساني

برای رسيدن به پادشاهي را برآيند جادو شدن و  دهد و حتّي کوشش ویغاصب تقليل مييک 

(. در شاهنامه از زبان 1231-1211: 1333داند )نک. فردوسي، گمراهي او توسّط ديو مي

« تو را ايزد اين فرّ و برزت نداد»آمده است: چوبين صراحت خطاب به بهرام خسروپرويز، به

 :( و1352)همان: 

 ز تو پيش بودند کنداوران

 نجستند شاهي که کهتر بدند
 

 جهانجوی و با گرزهای گران 

 نه اندر خور تخت و افسر بدند
 

 (1353)همان: 

توانست  هايي که در روايات از او نقل شده، مياين در حالي است که بهرام چوبين با قابليّت

ه زوالِ ايرانيان بدمد تا اين حكومت در ای در حكومت رو بموجد تحوّلي سياسي گردد و روح تازه

 عالوه، به پادشاهي رسيدنِ بهرام چوبين آساني به دست اعراب سقوط نكند؛ به چند دهه بعد به

ی سياسي به چالش کم در يک زمينه يعني زمينهکاست عصر ساساني را دست توانست نظام شبهمي

 بكشاند.

توان يكي از داليل سرعت و سهولت ميفته شد، چه در اين بخش گدر مجموع، با توجّه به آن

زردشتي که حافظ -ساساني ی اعراب بر ايران را دريافت؛ بدين معنا که در مقابل گفتماننسبي غلبه

ی فرهنگي و اجتماعي را بر طبقات پايين سرسخت منافع طبقات باالی جامعه بوده و راه توسعه

های اجتماعي و بری و برادری، از بين بردنِ تبعيضجامعه بسته بود، گفتمان اسالمي با شعار برا

                                                
1 Articulation  
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    ،فرسای اجتماعي، وارد ايران شد. در واقعی مردم از اوضاع طاقتنژادی و رهايي دادن توده

کاست زردشتي نسبت به نظام شبه-انديشي گفتمان ساسانيبعدی و جزمتوان گفت نگرش تکمي

نه را برای فروپاشي اين گفتمان و پيروزی گفتمان ترين عواملي بود که زميطبقاتي، يكي از مهم

رقيب فراهم آورد. روايت فردوسي از زبان يزدگرد سوم ساساني را در بيت زير که در آن به خوار 

توان به ی اعراب اشاره شده است، ميشدنِ ارجمندان و بلند شدنِ بخت فرومايگان در پي حمله

 ی طبقاتي تعبير کرد:هژموني نظام بسته جايي طبقات اجتماعي و از بين رفتنِ جابه

 شود خوار هر کس که هست ارجمند
 

 فـرومايـه را بخــت گـردد بلنـد 
 

 (1003: همان)

ی سپاه ايران، که نگران نابودی آيين چنين در ابيات زير از زبان رستم فرخزاد، فرماندههم

ارج شدن صراحت از بيست، بهی اعراب اريختن طبقات اجتماعي در پي حمله هم پادشاهي و به

ی کشاورز( به جنگاوری و ی مردم )طبقهی جنگجويان(، روی آوردن تودهمردم جنگجوی )طبقه

   عنوان پيامدهای هجوم اعراب سخن رفته است. در اين ابيات، فروپاشي کار نيامدنِ نژاد، بهبه

دهای ذکرشده در آن، خطّ وضوح نمايان است و رويدا ی ساساني بهبندی اجتماعي دورهطبقه

ی ساساني مبني بر پرداختن هر طبقه از مردم به کار خود و عدم اشتغال بطالني بر تأکيد منابع دوره

 به کار طبقات ديگر است:

 پياده شود مردم جنگجوی

 هنـرکشـاورز، جنـگـي شـود بـي
 

 وگویسوار آنک الف آرد و گفت 

 تـر آيـد بـه بـرنـژاد و هـنـر کـم
 

 (1005)همان:  

البتّه اين ابيات که از زبان يزگرد سوم و رستم فرخزاد بيان شده، بنا بر بعضي قراين از جمله 

نسب به  بي اًاصطالحيابي افرادِ اجتماعي عصر فردوسي و دست-ها با وقايع سياسيتطابق آن

له، اين امر به ی شخصِ شاعر باشد. در صورت پذيرش اين مسأتواند برآيند انديشهحكومت، مي

 معنای تأييد ضمنيِ نظام طبقاتي از سوی فردوسي است.

 کوشش برای واگرایی و فروپاشیِ هژمونی نظام طبقاتی  -1-3

در ايران باستان به چنان هژموني و عينيّت  ،آن کاستِی شبهويژه به شيوهبندی اجتماعي بهطبقه

های ت و عدم دسترسي به عوامل و زمينهرغم محروميّگفتماني رسيده بود که طبقات پايين علي

داده و به تعبيری دارای آگاهي کاذب توسعه، عموماً تالشي برای تغيير وضعيّت خود انجام نمي

رسيد و طبقات اند. امّا گاه با پيشگامي برخي نخبگان، اين آگاهي کاذب به آگاهي طبقاتي ميبوده
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  برآيند اين آگاهي،  يافتند.اال، دست ميود با طبقات بی خپايين به درک صحيحي از فاصله

ها در ی مردم بوده است. اگرچه اين واکنشهايي از سوی برخي مصلحان اجتماعي و تودهواکنش

توانست موجد تحوّل در وضعيّت جامعه شود و آغاز با توفيقي نسبي همراه بوده، در نهايت نمي

طبقات پايين جامعه برطرف کند؛ زيرا به  ی اجتماعي، فرهنگي و اقتصادی را برایموانع توسعه

اعمّ  -عالوه، منابع قدرت شد. بهدليل تقابل با منافع طبقات باال، سرانجام مغلوبِ گفتمان حاکم مي

عنوان دانستند، به ی طبقاتي را به معنای نظم طبيعي ميکه فاصله -از قدرت سياسي و ايدئولوژيک

های زباني، ها و سازوکارهای طرد چون استراتژیسبگفتمان غالب کوشيدند تا با انواع برچ

تكرار اين ی گفتمان مغلوب بپردازند و با سازها، به منفيسازی ها و روايترانيحاشيه

 ها را به عينيّت گفتماني برسانند.ها در متون وابسته به خود، اين روايتسازی روايت

 دک ضدّیّت با هژمونی نظام طبقاتی در ماجرای مز -1-3-5

شود که آشكارا در شاهنامه بارزترين واکنش در برابر نظام طبقاتي، در داستان مزدک ديده مي

 ی تنش گفتمان زردشتي با گفتمان مزدکي است. نهضت مزدک و گفتمان مزدکي که دالّعرصه

های که به دليل گرايش تودهآن، اشتراک در اموال و برابری اجتماعي بوده، بيش از آن 1مرکزی

      های قباد پادشاه ساساني پا گرفت و در مقابل، پسروم هويّت يافته باشد، به سبب حمايتمح

      دهد در ايرانی فروپاشي رسيد. اين مسأله نشان ميگردانيِ پادشاه از آن، به مرحلهاز روی

رت، اصالحات عمدتاً در صورت پيوند با يک منبع قد -همانند بسياری از جوامع ديگر -باستان 

گرايانه، يافت. حمايتِ آغازين قباد از جنبش مزدک بدان سبب بوده که اين نهضتِ اصالحدوام مي

، قباد از مزدک مّا در نهايت، تحت فشار همين طبقاتکاست. ااز قدرت و نفوذ موبدان و اشراف مي

 روی گرداند و انوشيروان را در سرکوب مزدکيان آزاد گذاشت.

با دانش و »دهد اگرچه شاعر صفات مثبتي چون ی مزدک نشان ميروايت فردوسي از ماجرا

 یبرد، امّا در ادامه و در نقطهکار مي( را در آغاز برای مزدک به1150)همان: « مايه گران»و « رای

زردشتي که در تقابل شديد با -های گفتمان ساسانيسازیتأثير روايتاوج ماجرای مزدک، تحت

 1153)همان:  «بختنگون»و  «دينمرد بي»هايي چون زی آن بوده، گزارهمرک گفتمان مزدکي و دالّ

های شخصيِ ( را در قضاوت1153راهي پيروان و انحراف سخنان پيغمبران )همان: (، بي1151و 

دهد. اگر اين امر را لزوماً به معنای ديدگاه طبقاتي فردوسي در نظر خود به مزدک نسبت مي

 أثير عميق منابع ساساني بر شاعر است.ی تکم نشانهنگيريم، دست

                                                
1 Nodal Signifier   
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ی او بر مزدک با اين ها مبني بر غلبهسازیاستدالالت انوشيروان در مناظره با مزدک و روايت

ی اجتماعي، در نظر صدرنشينان هرم طبقاتي به چنان شده بندیدهد نظام رتبهاستدالالت، نشان مي

آمده و هرگونه شمار مي ناپذير زندگي اجتماعي بهعينيّتي رسيده بود که نظم طبيعي و امر اجتناب

ساز ويراني جامعه بوده است؛ از همين روست که بازانديشي در آن، تقابل با اين نظم و زمينه

 دهد:انوشيروان برچسب جنون را به مزدک نسبت مي

 چو مردم سراسر بود در جهان

 که باشد که جويد در کهتری

 تکسي کو مُرَد جای و چيزش کراس

 جهان زين سخن پاک ويران شود

 همه کدخدايند و مزدور کيست

 آوران اين سخـن کس نگفـتز ديـن
 

 نباشند پيدا کهان و مهان 

 چگونه توان يافتن مهتری

 که شد کارجو بنده با شاه راست

 نبايد که اين بد به ايران شود

 همه گنج دارند و گنجور کيست

 تـو ديـوانـگي داشتـي در نهفـت
 

 (1153ن: )هما

ها پس از فروپاشي گفتمان مزدکي، به سبب چنين منابع تاريخي ساساني که ظاهراً تا مدّتهم

ها، سازوکار حذف و سكوت را در قبال آن در پيش خطرِ تعاليم مزدک برای منافع طبقاتي آن

ن مزدکي، مرکزیِ گفتما سازی دالّ(، بعدها در راستای منفي22-21: 1311گرفته بودند )نک. کليما، 

اند. اين برچسب به تبعيّت از اين منابع، در متون رسم اشتراک در زن را نيز به مزدک نسبت داده

جمله  از -ی اسالمي و حتّي منابع سرياني بازتاب يافته و در چند موضع از شاهنامه تاريخي دوره

 تكرار شده است:نيز  -از زبان انوشيروان

 يكي دين نـو ساختي پُرزيان
 

 ادی زن و خواستـه در مياننهـ 
 

 (1153 : 1333)فردوسي،  

  گونه که در ادامه اشاره خواهد شد، با توجّه به انتساب رسم اشتراک زن به ديگر همان

نه واقعيّتي تاريخي که  -برخالف نظر برخي پژوهشگران -های رقيب، اين انتساب را گفتمان

 انست.و رقيب بايد د« ديگری»سازی برچسبي برای منفي

ی نظام طبقاتي يعني های موجود در زمينهی انوشيروان با روايتچنين پيوند گستردههم

ی تنسر در عصر او، حاکي از تشديد و ماجرای مزدک، ماجرای کفشگر و نيز نوشته شدنِ نامه

 شده از سوی اين پادشاه است.همگام با اصالحات اجتماعي و اقتصادیِ انجام ،تحكيم نظام طبقاتي
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 ضدّیّت با هژمونی نظام طبقاتی در ماجرای ضحاک/گئومات  -1-3-2

ها با های گوناگوني از داستان ضحاک صورت گرفته، امّا عموم اين خوانشتاکنون خوانش

های برساخته ضحاک و بداهت ی وجه اهريمنيِپذيرش روايات متون زردشتي و شاهنامه درباره

اند با ای معدود کوشيدهاند. البتّه در اين ميان، عدّهداختهی او، به تحليل اين داستان پردرباره

های موجود، قرائت کامالً متفاوتي از اين داستان ارائه دهند. بر اين اساس بازانديشي در بداهت

طور منسجم، داستان ضحاک را از منظر طبقاتي بررسي کرده، با که نخستين بار به حصوری

: 1333داند )حصوری،  ی جامعه به نظام اشتراکي و بدون طبقه ميقاطعيّت، ضحاک را بازگرداننده

 بعد(.به  32

توان همچون حصوری تنها از يک بُعد و بدون انطباق داستان ضحاک با وقايع خاصّ البتّه، نمي

ای از توان روايتي اسطورهتاريخي، به اين داستان نگريست. داستان ضحاک را از يک منظر مي

نگاری ايران، اين مات و داريوش دانست. در واقع، با توجّه به سرشت تاريخماجرای تاريخي گئو

گران اصلي آن يعني داريوش و ای به خود گرفته و کنشهای بعد رنگ اسطورهماجرا در دوره

اند. بررسي متون زردشتي، تاريخي و شاهنامه از سازی شدهگئومات با فريدون و ضحاک موازی

و تاريخ هرودوت از ديگر سوی، حاکي از آن است که بسياری از عناصر  ی بيستونسو و کتيبهيک

ی بيستون، گئومات مغي از . بر اساس روايت کتيبه[2]اين دو ماجرا دارای تطابق جزء به جزء هستند

معرّفي  ،برديا برادر مقتولِ کمبوجيه يه به مصر، خود رامردم ماد بوده که پس از لشكرکشي کمبوج

ادشاهي نشست. امّا در نهايت به دست داريوش کشته شد و داريوش سلطنت را کرد و بر تخت پ

 به خاندان هخامنشي بازگرداند.

ی اصلي تالش اشراف برای ترين نقاط اشتراک ضحاک و گئومات که آن را انگيزهيكي از مهم

ی مردم تودهها به نفع  شمار آورد، اصالحات اجتماعي آنها بايد بهسازی و طرد آنسرنگوني، منفي

صراحت به تأکيد ضحاک بر ی پنجم ميالدی( بهبوده است. در تاريخ ارمنيان موسي خورني )سده

(. با استناد به 110: 1335مالكيّت عمومي و حذف مالكيّت خصوصي اشاره شده است )خورني، 

ی بررسي توان دريافت که در عبارات زير از آثارالباقيه که سند اصلي حصوری براکتاب مذکور مي

داستان ضحاک از منظر طبقاتي بوده نيز مقصود ابوريحان بيروني از سلب مالكيّت از مردم در 

ی ضحاک )= بيوراسب(، حذف مالكيّت خصوصي و تأکيد بر مالكيّت عمومي است که با دوره

 گردد:روی کار آمدن فريدون، به وضع سابق بازمي
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ها و رسيده و مردم را امر کرده که دوباره خانهفريدون، بيوراسب را اسير کرده و به سلطنت »

اهل خود را مالک شوند و خود را کدخدا بنامند يعني صاحب خانه و خود او نيز به خانه و 

که همه ايرانيان در ی خود فرمانروا شد و شروع به امر و نهي و گير و دار نمود پس از آنخانواده

مالكيّت از ايشان شده بود و شياطين و شرّيران به  عهد بيوراسب بي خانه و زندگي بودند و سلب

ی خود آنان را دفع کنند و ناصر اطروش اين آمدند و توانا نبودند که از خانههای ايشان ميخانه

 (. 305: 1331)بيروني، « رسم را برطرف کرده و اشتراک ماردان را با مردم در کدخدايي اعاده داد

کند، در شاهنامه نيز اشاراتي وجود دارد مبني ادآوری مي( ي13-13: 1333که حصوری )چنان

ای را که برقراری آن به جمشيد منسوب بوده، بر هم زده است؛ زيرا که ضحاک نظام طبقاتيبر اين

« ناخوب»فريدون پس از غلبه بر ضحاک، آيين او را که در شاهنامه با صفت ايدئولوژيکِ 

     افكند و بالفاصله همان نظام طبقاتي را برقرار برمي شود،( از آن ياد مي32: 1333)فردوسي، 

 کند:مي

 ورسپاهي نبايد که با پيشه

 يكي کارورز و يكي گرزدار

 چو اين کار آن جويـد آن کار اين
 

 به يک روی جويند هر دو هنر 

 سزاوار هر کس پديدست کار

 پرآشـوب گـردد سـراسـر زمين
 

 (32)همان: 

ياد کاست طبقاتي را به، نظام بسته و شبه«کس پديدست کار سزاوار هر» در ابيات فوق، مصراعِ

ها )همان: چنين  نوازش اشراف و نامداران از سوی فريدون و دادن مقام و پايگاه به آنآورد. هممي

هايي ی ضحاک از دست داده بودند. نشانهها پايگاه خود را در دورهی اين است که آن(، نشانه32

که در طومار جامع نقّاالن ی مردم، در روايات عاميانه نيز وجود دارد؛ چنانضحاک به تودهاز توجّه 

: 1311داد )هفت لشكر، ميآمده است که ضحاک پس از نشستن بر جای پدر، مال بسياری به مردم 

چنين بر اساس بيتي از شاهنامه، ضحاک پس از رسيدن به حكومت، ماليات را بر مردم (. هم3

 بخشيد:

 بـه سـر بر نهاد افسـر تازيان
 

 [3]بريشان ببخشيد سود و زيان 
 

 (13: 1333)فردوسي، 

ی ملل فرمانبردار خود را به روايت هرودوت، گئومات نيز همين که به پادشاهي رسيد، همه

(. عالوه بر اين، 220: 1332برای سه سال از ماليات و خدمات جنگي معاف کرد )هرودوت، 

ی بيستونِ داريوش، حاکي از انجام اصالحات اجتماعي و اقتصادی از سوی بهشناسي کتينشانه
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ها به سپاهيان ها، بردگان و خانهها، رمهروشني از بازگرداندن زمينگئومات است؛ زيرا داريوش به

  ها را به سپاهيان بازگرداندم، بردگان وها و رمهزمين»گويد: پس از غلبه بر گئومات سخن مي

ی مغ از سپاهيان گرفته بود؛ سپاهيان را به جای خود بازگرداندم: پارس، ماد، را که گئوماتهها خانه

« چه را گرفته شده بود بازپس گرداندمچه پيش از اين بود، آنو نيز ديگر مردمان؛ بر طبق آن

 (.10ی بيستون، بند )کتيبه

را برای آن انتخاب کرده،  «سپاه»ی ير لوکوک در عبارت فوق، ترجمهکه پي 1«کاره»ی واژه

کند مجمعي بوده است که اعضای آن، قدرت وضع قانون و که لوکوک خود يادآوری ميچنان

اند )لوکوک، ای بودهای معيّن داشته و دارای امتيازات سياسي گسترده انتخاب شاهان را برای دوره

ومات در راستای اصالحات اند و گئجزء اشراف و ملّاکين بوده« کاره»(. بنابراين، 113: 1332

که عبارتِ ويژه آنها گرفت؛ به اجتماعي خود، اموال و امالک اين اشراف و ملّاکين را از آن

، بيانگر سلب شدنِ امتيازات و مناصب اين گروه در زمان «سپاهيان را به جای خود بازگرداندم»

توانگران از سوی فريدون عالوه، عبارت مذکور يادآور نوازش اشراف و حكومت گئومات است. به

: 1333هاست )نک. فردوسي،  ی آناز دست رفته )پس از غلبه بر ضحاک( و بازدادنِ مقام و پايگاهِ

32.) 

تعداد »رضايت مردم از گئومات و اصالحات او چنان بوده که داريوش به تصريح خود با 

ی ه روايت هرودوت، همه( عليه گئومات برخاست و ب13ی بيستون، بند )کتيبه« کوچكي از مردان

(. عالوه بر اين، 220: 1332ها در مرگ گئومات عزاداری کردند )هرودوت، آسيا به جز پارس

های متعدّدی که پس از کشته شدنِ گئومات آغاز شد و سراسر قلمرو امپراتوری هخامنشي جنبش

 را دربرگرفت، خود گويای موقعيّت گئومات در ميان مردم است.

ی  به بعد( درباره 220: همانچه در روايت هرودوت )کاوه عليه ضحاک با آن چنين، قيامهم

ويژه هوتانه عليه گئومات آمده، شباهت پيمانان او( بهتحرّکات هفت تن از اشراف )داريوش و هم

ی منابع قدرت تواند برساخته ی جامعه ميترين طبقهانتساب کاوه به پايين ،بسياری دارد. بنابراين

حتّي قای اين موضوع باشد که نظام طبقاتي، نظمي کامالً طبيعي است و به همين دليل برای ال

 طبقات پايين نيز مدافع آن هستند.

چه گفته شد، ضحاک/گئومات از نظر ساختار اجتماعي و اقتصادی با اعتقادات بر اساس آن

اند، منافع صنفي بودهموبدان در تضاد بوده است. بنابراين موبدان که در هر دوره حافظ يک دسته 

                                                
1 Kāra   
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ترين اند. يكي از مهمضحاک/گئومات را با سازوکارهای مختلف مورد طرد و انكار قرار داده

های جنسي يا به تعبيری انتساب اعمال نامتعارف جنسي سازوکارهای طرد در طول تاريخ، برچسب

اند با انتساب اين های غالب کوشيدهبوده است؛ بر همين اساس، بسياری از گفتمان« ديگری»به 

چه متفاوت طرد آن»ترِ ی کلّيخالقي، پديدهو سپس محكوم کردن آن از نظر ا« ديگری»اعمال به 

 (.13-12: 1333ه کنند )نک. استنو، را توجي« است

(، عميقاً معتقد است که 305: 1331( با استناد به آثارالباقيه )بيروني، 33-31: 1333حصوری )

ی اشتراکي پيشين و تعلّق فرزندان م اشتراک در زن و نظام خانواده، جامعهضحاک با زنده کردن رس

جا با يكي از به جامعه را مجدّداً برپا کرد. امّا برخالف نظر حصوری، حقيقت آن است که در اين

مضامين اساسي طرد يعني انتساب اعمال غيرمتعارف جنسي روبرو هستيم. در واقع، کوشش 

گفتمان غالب برای تحريف کردنِ امالک و اموال سبب شده  راکيضحاک برای عمومي و اشت

سازی و طرد وی، اين برچسب ايدئولوژيک را به او بزند؛  اقتصادی او و منفي-اصالحات اجتماعي

اقتصادی او -يعني همان برچسبي که در گفتمان زردشتي به مزدک نيز به سبب اصالحات اجتماعي

بيروني به ناصر اطروش نيز نسبت داده شده است. اطروش زده شده است. اين برچسب در روايت 

کند، از امرای علويان طبرستان بوده که بر حكّام اطّالعي ميکه حصوری از هويّت او اظهار بي

ساماني در طبرستان و گيالن خروج کرد. افزون بر اين، جنبش او متوجّه ملّاکين محلّيِ حامي 

گرفت و کساني را که  های ملّاکين را به نفع مردم و روستاييان ميسامانيان نيز بود؛ از اين رو، زمين

کرد )نک. پيگولوسكايا و نمودند، تشويق ميها را تصاحب مينملّاکين محلّي را بيرون و اراضي آ

ی اشراف و ملّاکين و کوشش برای انجام (. بنابراين تقابل اطروش با طبقه251: 1303همكاران، 

ر مناسبي برای انتساب رسم اشتراک در زن و نظام خانواده به او و اصالحات اجتماعي، بست

 سازی عليه وی بوده است. روايت

سازی  تأثير روايت، امّا تحت[0]شودی ضحاک ديده نميالبتّه در شاهنامه اين برچسب درباره

ادشاهي ی پاند، اين برچسب به دورهها موبدان و اشراف بودهکنندگان آنها که تدوينخداينامه

يزگرد اوّل نسبت داده شده است؛ زيرا او در تقابلي آشكار با منافع اجتماعي و سياسي موبدان و 

ی سازی، در دورهبر اساس اين روايت هد.اشراف، کوشيد تا از نفوذ و قدرت اين دو طبقه بكا

 اختيارِ زن و فرزند خود نبوده است:کس صاحبپادشاهي يزدگرد اوّل هيچ

 زاده کس پادشا نبد بر زن و
 

 پــر از غـم دل مـردم پـارسـا 
 

 (1530: 1333)فردوسي،  
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در راستای همين برچسب است که فرزندش بهرام گور پس از نشستن بر تخت پدر، به زيردستان 

 دهد که: اطمينان مي

 همه پادشاهيد بر چيز خويش

 به فرزنـد و زن نيـز هم پادشـا
 

 نگهبان مرز و نگهبان کيش 

 مـردم زيـرک و پارسـا خـنـک
 

 ( 1512)همان:  

که پس از غلبه بر گئومات ی بيستون مبني بر اينبر همين اساس، عبارت داريوش را در کتيبه

ی بيستون، بند )کتيبه« چه پيش از اين بودهمان را در جای خود برپا کنم؛ بر طبق آنکوشيدم خانه»

     راک در زن و نظام خانواده به گئومات دانست؛ی انتساب برچسبِ اشت(، شايد بتوان نشانه10

   تأثير(، تحت150: 1313)نک. مشكور،  مورّخ يونان باستان که در روايت کتزياسويژه آنبه

ی او با روسپيان های محافل درباری هخامنشي و در جهت طرد گئومات، به رابطهسازیروايت

 اشاره شده است.

 

 گیرینتیجه -9

ی ساساني بر غيرمستقيم متون اوستايي و پهلوی و منابع دوره ثرگذاری مستقيم وبا توجّه به ا

ای با اين متون و گفتمان های آن در شاهنامه، تطابق گستردهبندی اجتماعي و ويژگيشاهنامه، طبقه

   ها دارد؛ بر اين اساس، به سبب محبوبيّت جمشيد در سنّت اساطيری و در ميان منتسب به آن

بندی اجتماعي به او، به آن مشروعيّت  زردشتي با انتساب اين طبقه-ی مردم، گفتمان ساسانيهاتوده

ی خاص و اطبقه بهافراد کردنِ تعلّق بخشيد. سپس با مرزبندی دقيق هريک از طبقات، موروثي 

ن سازی کرد و با پيوند زدنِ ايکاست طبقاتي را طبيعيتكرار آن در متون وابسته به خود، نظام شبه

ی عينيّت گفتماني رساند و سيستم طبقاتي با مباني اعتقادی و ايدئولوژيک جامعه، آن را به مرحله

 ها را به پذيرش آن واداشت.سوژه

هايي چون داستان هفتواد، ماجرای انوشيروان و اين سيستم طبقاتي در شاهنامه در بخش

و حتّي به روايت شاهنامه، در پي  های شاهي و مفهوم فرّه بازتاب يافتهکفشگر، ازدواج خاندان

های بزرگان کشوری و لشكری، فروپاشي اين ترين نگرانيی اعراب به ايران، يكي از اصليحمله

 نظام طبقاتي بوده است.

امتيازات و اعتبار اجتماعي  ه برآيند آن، انحصار قدرت، ثروت،ی طبقاتي کاين سيستم بسته

ژه  ويآمده است؛ به شمار ميی جامعه بهانع در فرايند توسعهترين مبرای اقليّتي خاص بوده، عمده
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که از ماجرای انوشيروان و چنان -اندوزی در ميان طبقاتي خاص که انحصار سوادآموزی و دانشآن

های توسعه ی فرهنگي را که بسترساز ساير زمينههای طبقاتي و توسعهآگاهي ،-آيدکفشگر برمي

قات پايين را به سوی آگاهي کاذب، پذيرش وضعيّت موجود و است، دچار رکود کرده و طب

ی دهد سيستم طبقاتي در جامعهمصالحه با طبقات باال سوق داده بود. بررسي شاهنامه نشان مي

ای چون واکنش ضحاک/گئومات های داخليای رسيده بود که واکنشايران باستان به چنان هژموني

ار بعدی نتوانست بر آن غلبه کند و فقط يک گفتمان در اعصار دورتر و جنبش مزدک در اعص

رقيبِ بيروني و عاری از ديدگاه طبقاتي )= گفتمان اسالمي(، با برچيدنِ منابع سياسي و 

 اين سيستم طبقاتي، توانست آن را از ميان بردارد.   ايدئولوژيکِ حاميِ

 

 یادداشت:

ني، موبد موبدان بوده است. بنا به نظری تنسر در روزگار اردشير بابكان و شاپور اوّل ساسا [1]

که دارای تعصّبات  ی شاپور اوّل و جانشينان اوروحاني مقتدر دوره( تنسر و کرتير، 213: همان)

 ديني بسياری بوده، هر دو يک شخصيّت هستند.

تنيدگي و تداخل بندی شده، حاصل درهمگونه که در شاهنامه صورتداستان ضحاک بدان [2]

بندی نهايي اين داستان های متعدّد در ادوار مختلف، در صورتست و روابط گفتمانهاگفتمان

ی دکتری خويش با عنوان نامهی حاضر، در پايانی مسؤول مقالهاثرگذار بوده است. نويسنده

در  1310که در سال « زردشتي-های مهریها در شاهنامه با تكيه بر گفتمانتحليل روابط گفتمان»

های ويژه روابط گفتمان ها در داستان ضحاک بهالن دفاع شده، به بررسي روابط گفتماندانشگاه گي

 زردشتي و تطبيق دقيق عناصر اين داستان با ماجرای داريوش و گئومات پرداخته است.  -مهری

ضبط « بريشان ببخشود سود و زيان»ها به صورت مصراع دومِ اين بيت در بسياری از نسخه [3]

کزّازی، اند )( و آن را به معنای بخشودن ماليات دانسته1/03: 1333مطلق،  . خالقيشده است )نک

1333 :1/235.) 

زادگي های ديگری چون حرامبرچسب جنسي به ضحاک در متون پهلوی و شاهنامه به صورت [0]

روع ( و تصرّف نامش30: 1315دادگي،  ها با ديو و پری )فرنبغانسان آميزشِ (،13: 1333)فردوسي، 

شود. تهمت ايدئولوژيک اخير يعني ( نيز ديده مي25: 1333زنان و دختران توسّط او )فردوسي، 

ای چون ابن مقنّع و تارابي خورده و مردمي های شكست تصرّف نامشروع زنان، به ديگر رهبران قيام

 ت.شدّت تهديد کرده بودند، نيز نسبت داده شده اسکه منافع گفتمان حاکم و اشراف را به
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اس اقبال ، به تصحيح عبّتاریخ طبرستان( 1333ابن اسفنديار، بهاءالدّين محمّد بن حسن ) .1

 ی خاور.آشتياني، کالله

ی مهران ، ترجمهی فرهنگیمفاهیم بنیادی نظریّه( 1331ويک، پيتر )ادگار، اندرو و سج .2

 مهاجر و محمّد نبوی، تهران: آگه.

ی گيتي ، ترجمهداوریری: تفاوت از اسطوره تا پیشتصویر دیگ( 1333استنو، کاترينا ) .3

 ها.نالمللي گفتگوی تمدّهای فرهنگي و مرکز بينديهيم، تهران: دفتر پژوهش

 ، تهران: مرواريد.1( گزارش و پژوهش جليل دوستخواه، جلد 1330) اوستا .0

به کوشش ، به تصحيح محمّدتقي بهار، تاریخ بلعمی( 1303بلعمي، ابوعلي محمّد بن محمّد ) .0

 ، تهران: زوّار.1محمّد پروين گنابادی، جلد 

 ، تهران: چشمه.ادیان آسیاییالف( 1333بهار، مهرداد ) .3

 ، تهران: آگه.پژوهشی در اساطیر ایرانب( 1333ـــــــــــ ) .1

 ، تهران: فكر روز.جستاری چند در فرهنگ ایران( 1313ـــــــــــ ) .3

ی اکبر داناسرشت، تهران: ، ترجمهن القرون الخالیهآثار الباقیه ع( 1331بيروني، ابوريحان ) .1

 اميرکبير.

)پژوهش دانشگاه کيمبريج(،  تاریخ ایران، «جامعه و قانون ايراني( »1331پريخانيان. ا ) .15

قسمت دوم، تهران: اميرکبير، صص  -ی حسن انوشه، جلد سومطر، ترجمهگردآورنده احسان يارشا

11-31. 

 ، تهران: طهوری.1، جلد هایشت( 1301پورداود، ابراهيم ) .11

 ی کريم کشاورز، تهران: پيام.، ترجمهتاریخ ایران( 1303پيگولوسكايا، ن. و. و همكاران ) .12

ی ، ترجمههای اجتماعیشناسی قشربندی و نابرابریجامعه( 1330تامين، ملوين ) .13

 گهر، تهران: توتيا. عبدالحسين نيک

زاده و فاطمه ی مازيار حسين، ترجمهاصرهای نقد ادبی معنظریّه( 1331تايسن، لوئيس ) .10

 حسيني، تهران: نگاه امروز و حكايت قلم نوين.

تاریخ ثعالبی )غرر اخبار ملوک ( 1333اسماعيل ) محمّد بن   ثعالبي نيشابوری، عبدالملک بن .10

 ی محمّد فضائلي، ]تهران[: نقره.، ترجمهالفرس و سیرهم(
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پيما، تهران:  ی عبّاس ارض، ترجمهاز جلد یکمکاپیتال: خوانشی ( 1313جيمسون، فردريک ) .13

 ديبايه.

 ، تهران: چشمه.از ضحاک به اودن سرنوشت یك شمن( 1333حصوری، علي ) .11

 Bibliotheca، دفتر يكم، نيويورک: شاهنامه، «های مصحّححاشيه( »1333مطلق، جالل )خالقي .13

Persica . 

 داساريان، تهران: مؤلّف.ی اديک باغ، ترجمهتاریخ ارمنیان( 1335خورني، موسي ) .11

 ی رؤيا منجّم، تهران: علم.، ترجمهدین ایران باستان( 1330گيمن، ژاک )دوشن .25

 ، تهران: ني.شناسی خودکامگیجامعه( 1333رضاقلي، علي ) .21

 ، تهران: آگاه.نمودهای فرهنگی و اجتماعی در ادبیّات فارسی( 1311االميني، محمود )روح .22

، به اهتمام سيّد صادق سجّادی، تهران: مرکز آوردی دیگرزمب( 1330خويي، عبّاس )زرياب .23

 المعارف بزرگ اسالمي. دايره

ی ابوالقاسم ، ترجمهتاریخ طبری )تاریخ الرّسل و الملوک(( 1333طبری، محمّد بن جرير ) .20

 ، تهران: اساطير.1پاينده، جلد 

تر نشر فرهنگ ، تهران: دفی مباحث توسعهایران امروز در آینه( 1313عظيمي، حسين ) .20

 اسالمي.

 )بر اساس نسخه چاپ مسكو(، تهران: علم. شاهنامه( 1333فردوسي، ابوالقاسم ) .23

 ی مهرداد بهار، تهران: توس.، ترجمهبندهش( 1315دادگي )فرنبغ .21

      ، صص02ی ، شمارهبورس، «های متوسّط: اميدها و واهمهطبقه( »1333فكوهي، ناصر ) .23

0-12. 

 ( به اهتمام محمّدجواد مشكور، تهران: دنيای کتاب.1331) بکاناردشیر با یکارنامه .21

 ی فريدون فضيلت، دفتر يكم، تهران: فرهنگ دهخدا.( ترجمه1331) کتاب سوم دینکرد .35

ای های نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانهنمونه( 1331سن، آرتور )کريستن .31

 لي، تهران: چشمه. ضی ژاله آموزگار و احمد تفترجمه، ایرانیان

ی رشيد ياسمي، تهران: دنيای ، ترجمهایران در زمان ساسانیان( 1333ـــــ )ــــــــــــ .32

 کتاب.
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ی احمد طباطبايي، ، ترجمهآفرینش زیانکار در روایات ایرانی( 1300ــــــ )ـــــــــــ .33

 ی تاريخ و فرهنگ ايران.تبريز: مؤسّسه

 ، تهران: سمت.1، جلد ی باستانامهن( 1333الدّين )کزّازی، ميرجالل .30

ی جهانگير فكری ارشاد، تهران: ، ترجمهی مکتب مزدکتاریخچه( 1311کليما، اوتاکر ) .30

 توس. 

 ی ابراهيم پورداود، تهران: اساطير.( تأليف و ترجمه1330) هاگات .33

و ی مطالعات ی محمّدتقي راشد محصّل، تهران: مؤسّسه( ترجمه1333) های زادسپرمگزیده .31

 تحقيقات فرهنگي.

ی غالمعلي فرجادی، ، ترجمه«هاتوسعه: آفريننده و مخرّب ارزش( »1311گولت، دنيس ) .33

 .35-32، صص 15ی ، شمارهبرنامه و توسعه

 ی نازيال خلخالي، تهران: فرزان روز.، ترجمههای هخامنشیکتیبه( 1332ير )لوکوک، پي .31

، تهران: ی اسطورهگفتار دیگر دربارهداغ گل سرخ و چهارده ( 1333مزداپور، کتايون ) .05

 اساطير.

، به اهتمام سعيد مقاالت(ی باستان )مجموعهنامه( 1313مشكور، محمّدجواد ) .01

 ميرمحمّدصادق و نادره جاللي، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

 گاه پيام نور.، تهران: دانشهای اجتماعیشناسی قشرها و نابرابریجامعه( 1331ملک، حسن ) .02

، ی علوم انسانینامهپژوهش، «معرّفي مفهوم طبقه از ديدگاه بورديو( »1333ممتاز، فريده ) .03

 . 135-101، صص 02-01ی شماره

 ی احمد تفضلي، تهران: توس.( ترجمه1330) مینوی خرد .00

آبادی،  الدين نجمی سيف، ترجمههای ایران باستاندین( 1301نيبرگ، هنريک ساموئل ) .00

 ها.ی فرهنگان: مرکز ايراني مطالعهتهر

 ی غ. وحيد مازندراني، ]تهران[: علمي و فرهنگي.، ترجمهتاریخ هرودوت( 1332هرودوت ) .03

مهران افشاری و مهدی و توضيح تصحيح با ( 1311) )طومار جامع نقّاالن( هفت لشکر .01

 مدايني، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

اطّالعات سیاسی و ، «فرّه ايزدی و حقّ الهي پادشاهان( »1311ن، محمّدعلي )همايون کاتوزيا .03

 . 11-0، صص 135-121ی ، شمارهاقتصادی
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 ی حسن انوشه، تهران: اميرکبير.، ترجمهایران و تمدّن ایرانی( 1311هوار، کلمان ) .01

ی هادی  ه، ترجمنظریّه و روش در تحلیل گفتمان( 1312يورگنسن، ماريان و فيليپس، لوئيز ) .05

 جليلي، تهران: ني.
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