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چکیده
جستار حاضر بهمنظور بررسی روابط ایدئولوژی و قدرت ،گفتمان طبقاتی (کاست) در داستان
انوشیروان و کفشگر را بر مبنای آرای میشل فوکو در چارچوب نظریۀ تاریخگرایی نوین مورد مطالعه
قرار داده است .این مقاله با هدف بررسی نظام طبقاتی در داستان مذکور ،میکوشد به الیههای پنهان
متن دست یابد و نقش ایدئولوژی مزدیسنا را در عادیسازیِ این نظام در عصر انوشیروان مورد
واکاوی قرار دهد .برای دستیابی به این هدف ،تحقیق پیشِ رو حول محور دو پرسش اصلی سازمان
یافته است .1 :آیا گفتمان کاست در عصر انوشیروان ،تابعی از اوضاع سیاسی -اجتماعیِ پیرامون آن
بوده است؟  .2دیدگاههای ایدئولوژیکی انوشیروان دربارۀ قدرت چگونه در متن داستان آشکار شده
است؟ این مطالعه به روش کتابخانهای ،با رویکرد توصیفی -تحلیلی و مبتنی بر پژوهش کیفی انجام
شده است .یافتههای پژوهش بیانگر آن است که گفتمان کاست با پشتوانۀ مذهب ،بهمثابۀ یک نهاد
ایدئولوژیک ،کنشگرانی چون انوشیروان را بر جامعه مسلّط ساخته و فرودستان را بهوسیلۀ ایجاد
آگاهی کاذب در آنها ،به پذیرش وضع موجود متقاعد کرده است .بدین ترتیب طی یک فرایند
ایدئولوژیک ،گفتمان کاست با تولید و بازتولید ایدئولوژی غالب ،به ابزار صاحبان قدرت برای
سرکوب «سوژه»هایی چون کفشگر مبدّل میشود.
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 .1مقدّمه
پژوهش حاضر ،داستان انوشیروان و کفشگر را در شاهنامه از دیدگاه تاریخگرایی
نوین در محدودۀ تعریف جدیدی که میشل فوکو (1984–1926م) 1از آن ارائه
میکند ،بررسی کرده است .هدف از این بررسی ،ارائۀ خوانش تازهای از روابط بین
ایدئولوژی ،قدرت و نظام شدیدا طبقاتی در جامعۀ عصر انوشیروان ساسانی است .از
رضا قنبری عبدالملکی و همکاران -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

آنجا که ایدئولوژی را معموالً پدیدهای میدانند که روابط قدرت درون جامعه را در
هالهای از ابهام میپیچد یا آن را تغییرشکل میدهد یا پنهانش میدارد ،خوانش
ایدئولوژیکیِ متن ،درواقع نوعی مبارزه است ،مبارزهای مبتنی بر آشکارسازی
افتادگیها و تحریفها.
مسئلۀ زبان ،ایدئولوژی و قدرت که از مفاهیم بنیادی در تحلیل گفتمان انتقادیاند،
در تحلیل متون ادبی بسیار پررنگ ظاهر شدهاند .براساس رویکرد انتقادی به زبان ،شعر
را میتوان در بافت موقعیتی و اجتماعی آن بررسی کرد و کارکرد ایدئولوژیک اثر
ادبی و ارتباط آن را با مناسبات قدرت مطالعه نمود (زمانی و همکاران.)158 :1396 ،
در همین رابطه میتوان به نظر رونالد کارتر 2توجّه کرد که معتقد است «واژۀ ادبیات را
سوای از اصطالح ایدئولوژی نمیتوان تعریف کرد» (آقاگلزاده .)20 :1386 ،تئون
وندایک ،3یکی دیگر از چهرههای مطرحِ این رویکرد ،تحلیل انتقادی را نوعی تحلیل
گفتمانی میداند که روشهای سوءاستفاده از قدرت اجتماعی ،سلطه و نابرابری و نیز
مقاومت متون در بافتهای اجتماعی و سیاسی در مقابل آنها را مورد مطالعه قرار
میدهد .او معتقد است با چنین روش تحلیلی ،تحلیلگران گفتمان انتقادی در تالشاند
نابرابریهای اجتماعی را [چنانکه در داستان انوشیروان و کفشگر مطرح است] ،کشف
و افشا نمایند و درنهایت در مقابل آن ایستادگی کنند (همان.)21 :

1. Michel Foucault
2. Ronald Carter
3. Teun Van Dijk
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برای نیل به هدف پژوهش ،این مقاله حول محور دو پرسش اصلی سازمان یافته
ی
است . 1 :آیا گفتمان کاست در عصر انوشیروان ،تابعی از اوضاع سیاسی -اجتماع ِ
پیرامون آن بوده است؟  .2دیدگاههای ایدئولوژیکی انوشیروان دربارۀ قدرت چگونه
در متن داستان فردوسی آشکار شده است؟ در پیوند با پرسشهای فوق ،این فرضیه
مطرح میشود که نظام کاست با مبدّل شدن به گفتمان ایدئولوژیکِ غالب ،زمینۀ
بهرهکشی از طبقۀ توده را فراهم میآورد و انوشیروان با تکیه بر این گفتمان ،سرشت
واقعی روابط اجتماعی را کتمان میکند و به توجیه و ماندگاری سلطۀ یک طبقه بر
طبقات دیگر یاری میرساند.

 .2پیشینة پژوهش
از گذشته تا امروز پژوهشهای متعدّدی دربارۀ جنبههای مختلف شاهنامه به
نگارش درآمده است؛ امّا در این میان ،جز مقالۀ شیرخدا و همکاران ( )1398پژوهش
قابل اعتنایی وجود ندارد که کلّیت این اثر یا بخشهایی از آن را با توجّه به آرای
میشل فوکو مورد بررسی قرار داده باشد .در مطالعۀ شیرخدا و همکارانش داستان
رویارویی دو قهرمان برجستۀ شاهنامه ،یعنی رستم و اسفندیار براساس تحلیل گفتمان
قدرت مورد واکاوی قرار گرفته تا پاسخگوی این پرسش باشد که چه نوع روابط
قدرت در سطوح گوناگون نهادی ،اجتماعی ،سیاسی و موقعیتی در شکل دادن گفتمان
این داستان مؤثّر بوده است.
در ارتباط با چارچوب نظری مقالۀ حاضر ،یعنی رویکرد تاریخگرایی نوین ،چند
پژوهش در سالهای اخیر به رشتۀ تحریر درآمدهاند که از میان آنها میتوان به این
موارد اشاره کرد:
اسدی امجد و ذوالفقاری ( )1388در تحقیق خود به تحلیل و بررسی نمایشنامۀ

گلنگری گلن راس ،1اثر دیوید مَمِت 2پرداختهاند که اسلوب نظریِ به کار گرفته شده
1. Glengarry Glen Ross
2. David Mamet
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در آن ،تاریخگرایی نوین است .در این مقاله ردّپای نظام سرمایهداری آمریکا و
چگونگی اعمال قدرت این نظام بر قشرهای مختلف جامعه بررسی شده است.
یافتههای این مطالعه بیانگر آن است که گلنگری گلن راس نمونۀ خوبی از شکست
رؤیای آمریکایی و نظریۀ انسانِ خودساخته است.

محمودی تازهکند ( )1391گفتمان ،قدرت و زبان را در داستانهای الدوز و
رضا قنبری عبدالملکی و همکاران -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

کالغها و الدوز و عروسک سخنگو ،اثر صمد بهرنگی ،از دیدگاه تاریخگرایی نوین
مورد بررسی قرار داده است .نتیجۀ این تحقیق حاکی از آن است که گفتمانهای
چندگانه در این داستانها متأ ّثر از گفتمانهای انقالبی ،سیاسی و فرهنگی عصر
نویسنده هستند .همچنین این تحقیق تببین کرده است که چگونه بهرنگی از زبان
بیزبانها ،کالغها و عروسکها ،رابطۀ متقابل زبان و قدرت را به تصویر کشیده است.
قاسمی و کاسی ( )1396در مطالعۀ خود از منظر تاریخگرایی نوین و تحلیل
گفتمان ،به بازخوانی داستان هفتواد در شاهنامۀ فردوسی پرداختهاند .نتیجۀ این بررسی
نشان میدهد داستان مذکور دربردارندۀ دو خوانش سیاسی و اقتصادی متفاوت است.
در خوانش نخست ،داستان بیانگر تنش سیاسی میان دو گفتمان اشکانی و ساسانی و
تقابل اردشیر با یکی از مهمترین پایگاههای سیاسی و اقتصادی حکومت اشکانی است؛
امّ ا در خوانش دوم ،هفتواد ماجرای برآمدن قدرتی نوظهور و تودهای است که
سرانجام به شکست میانجامد .بر این اساس ،این داستان تقابل قدرت مشروع اردشیر با
قدرت نامشروع هفتواد است .گفتنی است در این خوانش ،داستان با هژمونی نظام
طبقاتی و مالی پیوند خورده است.
در ارتباط با پژوهشهای تحلیل گفتمان انتقادی بر پیکرۀ شاهنامۀ فردوسی ،آثار
انگشتشماری مشاهده شد که مهمترین آنها عبارتاند از:
یوسفی و همکاران ( )1391در نوشتار خود بهمنظور شناخت هویت ایرانی و تقابل
آن با غیرایرانی و بستر زمانی و مکانی به وجودآورندۀ شاهنامه (مورد مطالعه :داستان
سیاوش) ،از روش تحلیل گفتمان انتقادی استفاده کردهاند .نتایج این تحقیق نشان
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میدهد گفتمان هویت ایرانی به واسطۀ تقابل با گفتمان هویت انیرانی شکل گرفته و در
هر دو گفتمان ،بُعد سیاسی هویت از اهمّیت بیشتری برخوردار است.

حقپرست ( )1391با بررسی مؤلّفههای جامعهشناختی -معنایی که ون لیوون 1در

الگوی پیشنهادی خود ارائه داده و انطباق آنها با برشهای داستانی موردنظر از
شاهنامه و بهمننامه کوشیده است به زمینۀ ایدئولوژیک ورای این دو متن دست یابد و
تفاوت تأثیرگذاری آنها را نشان دهد .حاصل این مطالعه نشان میدهد برخی از
شاخههای دو شیوۀ اصلی حذف و اظهار در هر دو متن تا حدودی به چشم میخورند
و پیوستهنمایی ،گسستهنمایی ،نامبری و طبقهبندی نیز از شگردهایی است که همراه با
زیرمجموعههای خود برای بازنمایی کارگزاران استفاده شدهاند.
بهمنی و همکاران ( )1398در پژوهش خود در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی

نورمن فرکالف 2به رمزگشایی خصوصیات صوری و زبانی گفتمان اساطیری در
شاهنامۀ فردوسی پرداختهاند .نتایج بهدستآمده از این پژوهش نشان میدهد متن،
طرحی منسجم و همگون دارد که با اطّالعات قبلی گوینده در تعامل است .واژگان
ایدئولوژیک دورههای سهگانه از طرح طبقهبندی سال بزرگ کیهانی ،به لحاظ
کارکرد و کمیت متفاوتاند .همچنین نتایج مشخّصههای دستوری مبیّن آن است که
گزینش نام شخصیتها بر ایدئولوژی خاصّ بنمایۀ اساطیری مبتنیاند و عملکرد
هویتها را بازنمایی میکنند.
چنانکه مالحظه میشود ،تاکنون بهجز مقالۀ قاسمی و کاسی ( )1396اثری که با
رویکرد تاریخگرایی نوین ،متن شاهنامه را مورد بررسی قرار داده باشد ،به نگارش
درنیامده است .از آنجا که داستان مورد مطالعه در پژوهش مذکور ،از لحاظ محتوا و
بافت موقعیتی ،بهطور ک ّلی متفاوت با داستان مورد بررسی در این جستار است ،میتوان
مدّعی شد مقالۀ حاضر از نظر جدید بودن دادههای تحقیق ،از تازگی و نوآوری
برخوردار است.
1. van Leeuwen
2. Norman Fairclough
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 .3چارچوب نظری پژوهش
 .1-3نظریة تاریخگرایی نوین
تاریخگرایی نوین 1که به عنوان یکی از مفاهیم بنیادی در مطالعۀ متون ادبی از نگاه
تحلیل گفتمان انتقادی مطرح میشود ،متأثّر از آرای میشل فوکو است و این نکته که
«گفتمان موضوعی تاریخی است» ،یکی از مبانی آن به شمار میرود (آقاگلزاده،
رضا قنبری عبدالملکی و همکاران -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

 .)21 :1386در این نگرش ،تاریخ زمینهای برای ادبیات نیست؛ بلکه این ادبیات است
که زمینۀ فهم تاریخ است .بنابراین اثر ادبی با نمایش نظامهای رفتاری و اجتماعی ،سند
تاریخی محسوب میشود و میتوان آن را تاریخ فعّال دانست .با این وصف ،تاریخ
ادبی ،بخشی از تاریخ عظیم فرهنگی است و تاریخگرایان نوین ،ادبیات را در راستای
گفتمانهای متکثّر در متن تحلیل میکنند .درواقع ادبیات مانند آیینهای است که ذات
و درونمایۀ تاریخ سیاسی ،اجتماعی و مذهبی را بازمیتاباند (دهقان.)87 :1394 ،
گرایش نوتاریخیباوری که متون ادبی را بهمثابۀ ابژههایی تاریخی بازسازی
میکند ،هم جنبههایی از نظریههای سنّتی و معاصر را به نقد میکشد و هم جنبههایی از
آنها را در دل خود دارد و با این کار« ،شماری از سنّتهای پذیرفتهشده در مطالعات
ادبی و تاریخی را زیر پا میگذارد» (.)White, Hayden, 1989: 294

.

در حالی که نوتاریخیباوری دیدگاه صورتگرایانۀ نقد نو را کنار میگذارد و در
عین حال که به مقابله با گرایشهای غیرتاریخیِ ساختارگرایی و واسازی برمیخیزد،
از هر دوی آنها بهره میگیرد تا نظامهای بازنمایی را بهمثابۀ متن بخواند.
ساختارگرایی ،تجزیه و تحلیل کنشهای معنادارِ متون ادبی و تاریخی را در حکم یک
نظام تسهیل میکند ،حال آنکه واسازی ،محل خألها ،غیابها و سکوتها را که
ردّپایی از انگاشتههای متافیزیکیِ این نظامهای متنی هستند ،مشخّص میکند.
نوتاریخباوران رویکردهای ساختارگرایانه و واسازانه ،بهویژه راهبردهای میشل فوکو را
به کار میگیرند تا عاملیت انسانی را در مقام سوژگی تبیین کنند؛ سوژگیای که در
1. New historicism

تحلیل انتقادی گفتمان ایدئولوژیک طبقاتی در شاهنامه بر مبنای آرای میشل فوکو ـــــ 263

مجموعۀ از لحاظ تاریخی مشخّصی از روابط اجتماعی ،شکل یک متن به خود
میگیرد (مکاریک.)441 :1390 ،1
نوتاریخیباوران هیچگونه شأن فراتاریخی برای ادبیات قائل نیستند و متن ادبی را
پدیدهای میدانند که در چارچوب نهادهای ادبی که دارای ویژگیهای خاصّ تاریخی
هستند ،شکل گرفته است .به عقیدۀ آنها متون ادبی با متون دیگری که در چارچوب
سایر نهادهای واجدِ ویژگیهای خاصّ تاریخی تولید میشوند ،پیوند دارند.
تاریخگرایی نوین که در متن اندیشههای فوکو قرار دارد ،تعریف جدیدی از متن
ارائه میدهد و بر این تکیه میکند که «با خواندن تاریخ ،هیچگاه نمیتوان حقیقت یا
تصویری کامالً دقیق از وقایع گذشته یا جهانبینی گروهی از افراد را به دست آورد»

(برسلر .)245 :1386 ،2به این ترتیب ،قائم بالذّات بودن متن را که تاریخگرایی قدیم
آن را تأیید میکرد ،مورد تردید قرار میدهد .درواقع تاریخگرایی نوین به «بازتعریف
رابطۀ متن با تاریخ میپردازد» (همان .)248 :بنابراین در تأویل و تفسیر متن باید به
عناصر فرهنگی مشهود در متن و دوران تاریخی ارائهشده در آن تأکید کرد تا بتوان
تفسیر صحیحی از متن ارائه داد.
از دیدگاه نوتاریخیباوری ،هر دورهای گفتمان غالب و مختص به خود را دارد که
با بررسی متن میتوان به آن دست یافت و «اساساً شرایط اجتماعی ویژۀ یک دوران،
گفتمان واحد را حاکم میکند و انسان بی آنکه به درستی و نادرستی یک ارزش
هنجار و در کل یک تفکّر اجتماعی آگاه باشد ،پایبند آن میشود» (خائفی:1391 ،
.)63
 .2-3گفتمان
امروزه گفتمان 3در دو معنای متفاوت امّا مرتبط به کار میرود .یکی به «یک قطعۀ
بزرگ زبانی» اشاره دارد و دیگری به سازمانبندیِ اجتماعی محتواها در کاربرد .اوّلی
1. Makaryk
2. Bressler
3. Discourse
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وجه مشخّصۀ رویکرد زبانشناختی است و از سنّتی انگلیسی-آمریکایی برخاسته و
دومی وجه مشخّصۀ رویکردهایی است که از منظری اجتماعی به آن مینگرند و با
سنّت فرانسوی پیوند خورده است (مکاریک .)256 :1390 ،شایان ذکر است در
پژوهش حاضر ،معنای گفتمان ،ناظر به رویکرد دوم است که ریشه در مفاهیم
اجتماعی دارد .در نوشتههای میشل فوکو« ،گفتمان» یک اصطالح پایه است .از نظر او
رضا قنبری عبدالملکی و همکاران -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

هیچ نظریۀ عمومیای دربارۀ گفتمان یا زبان وجود ندارد؛ آنچه هست ،فقط توصیفی
تاریخبنیاد از گفتمانها یا کنشهای گفتمانی است .کنشهای گفتمانی بر نوعی نظم
گزارهای استوارند که یک موضوع را تعریف میکنند و مجموعهای از مفاهیم را
فراهم میآورند که میتوان آنها را برای تجزیه و تحلیل موضوع ،برای محدود کردن
آنچه میتوان و آنچه نمیتوان دربارۀ آن گفت و برای مشخّص کردن کسی که
میتواند آن را بگوید ،به کار گرفت؛ امّا نظمی را که یک کنش گفتمانی به وجود
میآورد نباید با نوعی انسجام منطقی یا نظاممند اشتباه گرفت .این نظم ،نظمِ یک
رخداد تاریخی است ،نه تح ّقق یک نظام از پیش موجود (همان .)258 :فوکو با
بهکارگیری مفهوم «گفتمان» ،شیوۀ جدیدی برای تحلیل اجتماعی ارائه کرد و در
کارهای خود ،از آن برای تحلیل تاریخی و کنونی جامعۀ غربی بهره گرفت.
 .3-3ایدئولوژی
این اصطالح نخستین بار در کتاب عناصر ایدئولوژی ( 1801م) نوشتۀ آنتوان
دوستوت دو تراسی 1برای اشاره به علم جدیدی در باب اندیشهها به کار رفت که
مشتمل بود بر بررسی عقالنیِ منابع اندیشهها بهمنظور متمایز کردن دانش از عقیده و
جدا کردن علم از پیشداوریهای متافیزیکی و مذهبی .امّا آنچه تأثیر بسیاری بر
متفکّ ران معاصر گذاشت ،مجموعۀ تعاریفی بود که کارل مارکس 2و فردریش انگلس

3

1. destutt de tracy
2. Karl Marx
3. Friedrich Engels
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از این اصطالح به دست دادند .مارکس و انگلس این اصطالح را بهطور تحقیرآمیزی
برای اشاره به موارد زیر به کار میبردند .1 :ایدئالیسم هگلیهای جوان که چون
خاستگاه مادّی و عوامل تعیینکنندۀ اندیشههایشان را نادیده میگرفتند ،خصلتی
ایدئولوژیک داشتند؛  .2هر مجموعهای از نگرشها و اندیشههایی که سرشت واقعی
ی
روابط اجتماعی را کتمان میکردند و درنتیجه به توجیه و ماندگاری سلطۀ اجتماع ِ
ستمگرانۀ یک طبقه بر طبقات دیگر یاری میرساندند؛  .3آنچه انگلس «آگاهی
کاذب» مینامید که عبارت است از هر فرایند فکریای که باعث میشود نیروهای
محرّکۀ واقعیای که اندیشههای یک متفکّر را به سویی سوق میدهند ،بر او ناشناخته
بمانند (همان.)44-43 :
چنان که پیداست ،در معنای مارکسیستی ،ایدئولوژی واجد بار معنایی منفی است و
نظامی از باورهای کاذبی است که بر تناقضها و تضادهایی استوار است که روابط
اجتماعی را وارونه جلوه میدهند .در همین چارچوب ،آلتوسر 1ایدئولوژی را نظام
جامعی از اندیشهها ،باورها و ارزشها میانگارد که رفتار انسانها را در هر جامعهای
تحت تأثیر قرار میدهد .وی تمامی نهادها ازجمله نظامهای آموزشی ،فرهنگی و
مذهبی را «دستگاههای ایدئولوژیک دولت» 2میداند که باورهای مورد نیاز برای حفظ
شیوۀ موجودِ تولید اقتصادیِ یک جامعه را بازنمایی و بازتولید میکند ( Althusser,
 .)1971: 117از نظر آلتوسر و همچنین فوکو ،ایدئولوژی در ورای شناخت آگاهانۀ
کنشگران اجتماعی و پنهان از آنها عمل میکند.
هر متنی تا حدّی ایدئولوژیهای برتر جامعۀ خود را بازتاب میدهد یا آنها را در
خود می گنجاند .ناقدان جریان نقد ایدئولوژیکی ،ایدئولوژی را یا بهصورت توصیفی و
همچون پدیدهای تعریف میکنند که بهطور آشکار یا نهان حاوی نگرشها ،ارزشها،
مفروضات و اندیشههاست یا اینکه اغلب تعریف خود را با داوری همراه میکنند و
میگویند ایدئولوژی ابزار پنهان ستم و استثمار اجتماعی است؛ زیرا «مفاهیم و
1. Louis Althusser
2. Ideological State Apparatuses
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مقولههایی را عرضه میدارد که کلّ واقعیت را به سود قدرت برتر جامعه تحریف
میکند» ( .)Scruton, 1990: 123در این بافت دوم که تحلیلهای پژوهش حاضر
بر مبنای آن شکل گرفتهاند ،ایدئولوژی یکی از ابزارها و شاید برجستهترین ابزاری
است که جامعه بهواسطۀ آن ،وضعیت اقتصادی و سیاسی خود را حفظ میکند.
 .4-3قدرت
رضا قنبری عبدالملکی و همکاران -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

در باب قدرت ،در حوزۀ علوم انسانی و اجتماعی دو دسته نظریه مطرح است.1 :
نظریههای حاکمیتمحور که در آنها به قدرت بهمثابۀ زور فیزیکی ،دولتی یا طبقاتی
تأکید میشود؛  .2نظریههایی که قدرت را امری گفتمانی و زبانی در نظر میگیرند که
از طریق فرایندهای «سوژهسازی» و «سوژهزدایی» در متون اعمال میشود (مهرآیین،
 .)31 :1393از ویژگیهای دیدگاه حاکمیتمحور آن است که قدرت ،امری
ردکننده ،سرکوبگر ،قانعساز و بازدارنده به حساب میآید؛ ا ّما در دیدگاه دوم که
فوکو از نظریهپردازان برجستۀ آن است ،اصوالً قدرت چیزی جدا از زبان ،متن یا
گفتمان نیست .براساس این دیدگاه ،قدرت بهجای سرکوب به تولید میپردازد.
رابطۀ بین «گفتمان» و «قدرت» ،مسئلهای محوری در اندیشههای فوکو است.
گفتمان ،محلّی است که در آن قدرت و دانش به یکدیگر میپیوندند .بنابراین فوکو
معتقد است ما باید «تحلیل خود را از قدرت بر مبنای مطالعۀ تکنیکها و تاکتیکهای
سلطه قرار دهیم» ( .)Foucault,1980:102این تکنیکها و تاکتیکها سبب رابطۀ
بین قدرت و دانش هستند .با این حال ،گفتمان دارای رابطۀ یکطرفه و دائمی با
قدرت نیست .گفتمان برای همیشه در خدمت قدرت یا برخاسته علیه قدرت نیست؛
بلکه این رابطهای پیچیدهتر است .گفتمان مولّد قدرت است و راه را برای گسترش آن
باز میکند؛ امّا همچنین بهطور متقابل ،گاهی آن را تضعیف و افشا مینماید (حاجلی،
.)77 :1395
مفهوم قدرت برای تجزیه و تحلیل سیاسیِ کنشهای متنی اهمّیت بسیار دارد .این
توجّه به ارتباط میان متون و مناسبات قدرت در جامعهای که متون در بستر آن تولید
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میشوند ،سرمنشأ مطالعاتی در باب قدرت بهمثابۀ امری بازنموده و نیز بهمثابۀ نیروی
برونمتنیای شده است که سرشت بازنمایی را ساخت میدهد و محدود میکند.
بسیاری از این مطالعات ،وامدار آثار میشل فوکو هستند و او نیز از نیچه ،1بهخصوص از
تبارشناسی اخالق وی تأثیر پذیرفته است.
فوکو بهواسطۀ تحقیقاتی که در باب ساخت اجتماعی سوژگیِ انسان صورت داد،
تصویر دیگری از مفهوم متداول و معمول قدرت به دست داده است .او قدرت را
ویژگی آن دسته از مناسبات میان افراد میداند که در چارچوب آن ،نظامهای کنترلی
یک جامعۀ مفروض ،آگاهانه وارد عمل میشوند .بهطور مشخّصتر ،اعمال قدرت (از
نظر فوکو قدرت تنها زمانی وجود دارد که اعمال شود) کنش سازمان دادن به حوزۀ
کنش ممکنِ دیگران بهواسطۀ بهکارگیری یک یا چند رمزگان یا «نظم» نهادی حاکم
است و این رمزگانها یا نظمها میتوانند آموزشی ،مذهبی ،پزشکی یا سیاسی باشند.
افزون بر این ،فوکو خاطرنشان میکند که «قدرت» تنها فرآوردۀ فرعی این نظمها
نیست؛ بلکه در جای خود ،نیروی مولّدی است که تصوّرات مشخّص ممکن را از
آنچه فرد میتواند دربارۀ خود بداند ،شکل میدهد .این یکی به نوبۀ خود در خدمت
اپیستمۀ (نظام دانایی) هر جامعه است .در این معنا ،رابطۀ معرفتشناختی میان سوژگی
و انقیاد به هیچ روی رابطهای دلبخواهی نیست .از نظر فوکو و در تقابل با تعاریف
متداولتر ،قدرت به یک سوژۀ انسانی منفرد وابسته نیست ،محدود به نهادهای دولتی
نیست ،یکسویه نیست ،ضرورتاً بازدارنده نیست و از مناسبات اجتماعیای که در
چارچوب آنها پدیدار میشود و بهواسطۀ آنها به اهداف خود میرسد ،جداشدنی
نیست.
فوکو در تالش خود برای بیان عملکرد قدرت بهمثابۀ مجموعه ای از مناسباتی که
بهطور تاریخی و اجتماعی شکل گرفته اند ،آگاهانه از دادن شأن یک نظریۀ قدرت به
مجموعۀ آرای خود سر باز میزند .در مقابل ،او همواره خوانندگان خود را ترغیب
1. Friedrich Wilhelm Nietzsche
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میکند که هرگونه بررسی بعدی از مناسبات سلطه را بر پایۀ تجزیه و تحلیل مشروح
تاریخی استوار سازند .این تأکید یکپارچه بر قدرت و نمو ِد خاصّ تاریخی آن،
بهشدّت بر کنش انتقادیای که به «تاریخگرایی نوین» مشهور شده ،تأثیر گذاشته است
(مکاریک.)229-228 :1390 ،
رضا قنبری عبدالملکی و همکاران -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

 .4بحث و بررسی
 .1-4نظام کاسْت در اوستا
چنانکه ذکر شد ،براساس دیدگاه نوتاریخیباوری برای آنکه بتوان تفسیر
صحیحی از متن ارائه داد ،در تأویل آن باید به عناصر فرهنگی مشهود در متن و دوران
تاریخی ارائهشده در آن تأکید کرد .بدین منظور ،برای فهم دقیقتر داستان انوشیروان و
کفشگر ،مجبور به بازتعریف رابطۀ این متن با تاریخ و مسائل اجتماعی عصر ساسانی،
ازجمله نظام قشربندی کاست خواهیم بود.
کاسْت 1به نظام قشربندی اجتماعی بستهای اطالق میشود که در آن ،افراد
نمیتوانند از یک سطح اجتماعی به سطحی دیگر آزادانه حرکت کنند .شخصی که
در یک کاست ویژه به دنیا می آید ،باید سراسر عمرش را در همان کاست بگذراند.
همگان بر این توافق دارند که نظام طبقاتی در مقایسه با نظام کاست ،نظام بازتری
است؛ زیرا در نظام طبقاتی از انتقال فرد از یک طبقه به طبقۀ دیگر بهوسیلۀ حکومت،
دین یا فرهنگ جلوگیری نمیشود (کوئن .)182-179 :1372 ،2در کاست ،عضویت
در هر گروه به کسانی تعلّق دارد که در همان گروه یا کاست خود به دنیا آمده باشند.
اعضای هر گروه دارای شغلی هستند که بهصورت میراث فرهنگی از نسلی به نسل
دیگر در خانوادهشان انتقال یافته است و افراد نمیتوانند آن را تغییر دهند
(.)Ansari,1960: 79
1. Caste
2. Bruce kohen

تحلیل انتقادی گفتمان ایدئولوژیک طبقاتی در شاهنامه بر مبنای آرای میشل فوکو ـــــ 269

با توجّه به اوستا در مییابیم که سه طبقۀ مجزّا در جامعۀ ایرانی با اسامی اَثروان

1

[روحانیان] ،رشتشتر[ 2جنگاوران] و واستریه[ 3کشاورزان] وجود داشتهاند (پورداود،
 .)211/1 :1356بر همین مبنا ،آیین زرتشت نگهداشت نظام طبقاتی را واجب
میدانست و تجاوز از آن را گناه نابخشودنی تلقّی میکرد .بر این اساس ،کارکرد
انسان ایرانی در هر طبقه ای که قرار داشت ،آن بود که در دفع نیروهای اهریمنی و
ت داد و آیین الهی بکوشد .کسی که چنین میکرد ،از سعادت الهی یا فرّه
نگهداش ِ
ایزدی بهرهمند میشد و اگر در این راه سستی میورزید ،به فرجام بدی میرسید .نقش
افراد در هر طبقهای که میبودند ،عالوه بر نقش اجتماعی ،یک نقش مذهبی نیز بود و
میبایست در همان جایگاه میبودند و اعتراضی نمیکردند .در غیر این صورت،
نیروهای اهریمنی بر طبقات مردم مسلّط میشدند و آیینهای جامعه به هم میخورد .بر
پایۀ همین ایدئولوژی بود که نظام طبقاتی بهصورت مستحکم در جامعۀ قدیم ایران
قرنها ادامۀ حیات داد.
هرچند جامعۀ ایرانی در اوستا به سه طبقۀ روحانیان ،جنگاوران و کشاورزان تقسیم
میشد ،در عصر ساسانی با توجّه به تشکیالت جدیدی که در جامعه پدید آمد ،طبقۀ
چهارمی نیز ظهور کرد که متشکّل از «دبیران» بود (مینوی57 :1354 ،؛ کریستینسن،4

.)69 :1385
 .1-1-4طبقة واستریوشان

5

نظر به اینکه در داستان انوشیروان ،کفشگرزادهای از قشر واستریوشان در پی آن
بود تا به طبقۀ دبیران ارتقا یابد ،ضرورت دارد قبل از بخش تحلیل ،معرّفی مختصری از
این طبقه در جامعۀ عصر ساسانی به عمل آید.

1. Athrava
2. Rathaestar
3. Vastrya
4. Christensen
5. Vastryoš
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دربارۀ سازمان اجتماعی طبقات عامّه در ایران پیش از اسالم ،اطّالعات چندان
زیادی در دست نیست .این طبقه مرکّب بود از اصناف و شعبی مثل تجّار ،زارعان،
سوداگران و سایر پیشهوران .رعایای روستایی مادامالعمر مجبور بودند در همان قریۀ
خود ساکن باشند و به ضرورت در پیادهنظام خدمت کنند .به قول آمیانوس

مارسلینوس« ،1گروه گروه از این روستاییان پیاده از پی سپاه میرفتند؛ گویا ابدالدهر
رضا قنبری عبدالملکی و همکاران -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

محکوم به عبودیت هستند .به هیچ وجه مزدی و پاداشی به آنان نمیدادند»
(کریستینسن.)230 :1385 ،
بهطورکلّی ،قوانین کشور برای حمایت از روستاییان ،مقرّرات چندانی نداشت و
اگر هم پادشاهی رعیتنواز مثل هرمزد چهارم لشکریان خود را از اذیت رساندن به
روستاییان بیآزار منع میکرد ،شاید بیشتر مقصود او دهقانان بود تا افراد رعیت ،ولی
در مقایسه با روستاییان ،مردمان شهری نسبتاً وضع بهتری داشتند.
مشاغل در خاندانها موروثی بود .فرزندان تجارب نیاکان و پدران خود را به ارث
میبردند و آن را به نسلهای بعد از خود انتقال میدادند .این امر تا حدودی در دورۀ
اسالمی نیز حفظ شد .هریک از افراد مقامی ثابت داشت و کسی نمیتوانست به
حرفه ای مشغول شود ،مگر آنچه از جانب خدا برای آن آفریده شده بود .در میان
واستریوشان ،صنف کفشگر نمونۀ پستترین طبقات مردم محسوب میشد .طبری
( )769 /2 :1362در رابطه با اهانت یک کفشگر به خسرو پرویز که در بحبوبۀ کودتای
شیرویه علیه او انجام شد و به قیمت جان کفشگر به پایان رسید ،روایتی دارد که بیانگر
ایدئولوژی و نوع نگاه طبقات فرادست جامعه به این صنف است.
 .2-4خالصة داستان
در دورۀ زمامداری انوشیروان ساسانی ،در حین جنگهای ایران و روم در ناحیۀ
حلب ،خزانۀ حکومت برای تأمین مخارج جنگ با مشکل مواجه میشود .پادشاه
دستور میدهد از خزانۀ سرشار مازندران ،هزینههای نبرد تأمین گردد؛ امّا با پاسخ وزیر
1. Ammianus Marcellinus
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خود ،بوزرجمهر مواجه میگردد که« :هماکنون به پول نیاز است و راه فراهم کردن
آن آسان» .وقتی انوشیروان از چگونگیِ آن میپرسد ،بوزرجمهر نظر او را به این نکته
جلب میکند که بازرگانان ایران همگی دارای اندوختههایی هستند که اگر در موقع
ضرورت ،پیغامی به آنها برسد ،ح ّتی در قالب وام ،مبالغی را در اختیار شاه و کشور
قرار خواهند داد.
انوشیروان با این موضوع موافقت میکند و بوزرجمهر فرستادهای را به میان
بازرگانان مح ّلی گسیل میکند تا پیام پادشاه را به آنان برساند .در اثنای گفتوگوی
فرستاده با تجّار ،مردی کفشگر سخنان او را میشنود و متقبّل پرداخت هزینههای سپاه
میشود .سپس ترازو میآورد و دینار را وزن میکند و به کارگزاران انوشیروان
میدهد ،بی آنکه از آنها رسید یا سندی بخواهد .بعد از این کار ،به فرستادۀ شاه
میگوید« :خواهشی دارم که میخواهم بوزرجمهر واسطۀ انجام آن شود ».درخواست
این است که فرزندش را به آموزگاران بسپارند تا در آینده به طبقۀ «دبیران» ملحق
شود .این پیام بهوسیلۀ بوزرجمهر به انوشیروان منتقل میگردد .پاسخ منفی پادشاه به
این درخواست ،سخت و تحقیرآمیز است« :اگر پسر کفشگر ،دبیرى و وزیرى کند،
پسر دبیر و وزیر هم باید کفشدوزى کند ».سپس با این توضیح که بهعنوان فرمانروای
کشور و پیرو کیش مزدیسنا باید پاسدار حریم طبقات اجتماعی باشد ،کمکهای مالی
کفشگر را به او بازمیگرداند (فردوسی.)260-258/6 :1353 ،
 .3-4تحلیل دادههای پژوهش
قبل از تحلیل داستان ،ضرورت دارد به یک پرسش مهم پاسخ داده شود و آن
اینکه :چرا از میان روایتهای متعدّدی که در شاهنامه راجع به انوشیروان وجود دارد،
این روایت برای تحلیل با رویکرد گفتمان انتقادی انتخاب شده است؟ علّت این امر را
باید در کارکرد اصلی تحلیل گفتمان انتقادی جستوجو کرد .این رویکرد« ،سیری
تکوینی از تحلیل گفتمان است که آن را به لحاظ نظری از سطح «توصیف» متون به
سطح «تبیین» ارتقا داده است و به لحاظ محدودۀ تحقیق نیز گسترۀ آن را از سطح بافت
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موقعیت فرد به سطح کالن ،یعنی جامعه ،تاریخ و ایدئولوژی وسعت بخشیده است»
(کالنتری .)8 :1388 ،بدین ترتیب ،روابط پنهان قدرت و فرایندهای ایدئولوژیکی
موجود در متون زبانی ،با تحلیل گفتمان اثر آشکار میگردد.
داستان «انوشیروان و کفشگر» با محوریت خسرو انوشیروان پیش میرود که در
ساختار ذهنی ایرانیان ،نماد دادگری و انصاف است .کنشهای دادگرانۀ وی هنگام
رضا قنبری عبدالملکی و همکاران -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

سلطنت ( 531تا  579میالدی) ،چنان تأثیر مثبتی بر ذهنیت و روان مردم ایران داشته
است که در این رابطه دست به آفرینش داستانهای مبالغهآمیز زدهاند؛ امّا در این میان،
ی
داستان مورد مطالعۀ ما وضعیت دیگری دارد .در اینجا انوشیروان با وجود دادگر ِ
مورد ادّعای تاریخ ،با جابهجایی طبقاتی مخالف است و مانع قرار گرفتن فرزند یک
کفشگر در طبقۀ دبیران می شود .این کنش اجتماعی که بیانگر ایدئولوژی طبقاتی
انوشیروان است ،گفتههای افسانهآلود پیشینیان را راجع به دیدگاههای برابریخواهانۀ او
به چالش میکشد.
 .1-3-4کارکرد نهاد ایدئولوژیک مذهب در داستان
روبناها در هر جامعهای به دو سطح «سیاسی -قضایی» و «ایدئولوژیک» تقسیم
میشوند ( .)Althusser,1971: 134سطح نخست« ،دستگاه سرکوب» است که
دولت ،پلیس ،دادگاه و زندان را دربر میگیرد و سطح دوم« ،نهادهای ایدئولوژیک»
هستند که شامل مراکز فرهنگی و مذهبی همچون مدرسه ،احزاب سیاسی ،رسانهها،
کلیسا و غیره است (همان .)143 -142 :نهادهای ایدئولوژیک برخالف دستگاه
سرکوب ،با چهرۀ پنهان قدرت دولت ،یعنی «ایدئولوژی» سروکار دارند و دولت با
بهکارگیریشان سلطۀ خویش را به میانجیِ ایدئولوژی به عرصۀ عمومی تسرّی
میبخشد .بدین ترتیب ،دستگاه سرکوب ،ثبات شرایط سیاسی را از طریق زور تضمین
میکند و دستگاه ایدئولوژیک ،شرایط بازتولید ،بهویژه بازتولید مناسبات تولید را
فراهم میآورد.
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در رابطه با داستان مورد بحث ،انوشیروان میکوشد «ایدئولوژی طبقاتی» را که بر
مفهوم کاست تأکید میورزد و ریشه در یک نهاد ایدئولوژیک ،یعنی مذهب زرتشت
دارد ،تولید و بازتولید کند .ابیات زیر ،این واقعیت را از زبان او بیان میکنند:
چــــو بازارگانبچّــــه گــــردد دبیــــر

هنرمنــــــد و بــــــادانش و یــــــادگیر

چـــو فرزنـــد مـــا برنشـــیند بـــه تخـــت

دبیــــــری ببایــــــدش پیروزبخــــــت

هنـــــر بایـــــد از مـــــرد مـــــوزهفروش

ســـپارد بـــدو چشـــم بینـــا و گـــوش

بـــه دســــت خردمنــــد و مــــرد نــــژاد

نمانـــد جـــز از حســـرت و ســـرد بـــاد
(فردوسی)260/6 :1353 ،

چنانکه پیشتر گفته شد ،نظام کاست که در آن از انتقال فرد از طبقۀ خود به
طبقۀ اجتماعی دیگر جلوگیری میشود ،باوری بسیار ریشهدار و قوی در بین آریاییها
بود و با حمایت دین زرتشت ،سرپیچی از آن ،گناهی بزرگ به شمار میآمد .در نامۀ
تنسر (مینوی )57 :1354 ،از زبان اردشیر بابکان تصریح شده است که اهورامزدا
هریک از مردمان را برای کاری آفریده است و نباید به کاری غیر از آن مشغول باشند؛
چراکه قوام عالم و نظام کار جهان به این امر وابسته است .با توجّه به اینکه انوشیروان
نه بهعنوان پادشاه ساسانی ،بلکه بهعنوان پیرو آیین زرتشت میباید پاسدار نظام
طبقهبندی اجتماعی باشد ،از این مسئله در جهت حفظ «وضعیت موجود» و تحکیم
پایههای «قدرت» خود و اشراف وابسته به دربار استفاده میکند .بیت زیر که قسمتی از
مکالمۀ انوشیروان با بوزرجمهر است ،نگرانی او را از پیامدهای ارتقای طبقاتی پسر
کفشگر نشان میدهد:
شود پیش او خوار ،مردمشناس

چو پاسخ دهد زود یابد سپاس
(فردوسی)260/6 :1353 ،

با توجّه به این گفتمان ایدئولوژیک ،لحن جانبدارانۀ فردوسی از رفتار
تبعیضآلود انوشیروان بهتر درک خواهد شد؛ زیرا از نظر فردوسی نیز پادشاه ضرورت ًا
باید مجری فرمانهای اهورامزدا باشد.
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 .2-3-4فرایند سوژهسازی

1

نهادهای ایدئولوژیک حکومت که با ایدئولوژی سروکار دارند ،متضمّن فرایند
اطاعت و منقادسازی «سوژه» هستند .گفتنی است ایدئولوژی ،مفهومی است که
بهعنوان یک ساختار ،خود را از طریق ابژههای فرهنگی و مذهبی بر سوژهها تحمیل
میکند و از طریق روندی بر آنها اعمال میشود که از آن گریزان هستند .بدین
رضا قنبری عبدالملکی و همکاران -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

ترتیب ،گفتمانهای ایدئولوژیک اساساً کاذباند؛ چراکه آنها آگاهی سوژه از
واقعیت نظم و ساختار اجتماعی را تحریف میکنند .مسئلۀ مهم آن است که نهاد
ایدئولوژیک (که در اینجا مذهب زرتشت است) چگونه سوژۀ خویش (یعنی کفشگر)
را به انجام اعمالی وامیدارد که توسط ایدۀ موجود در ایدئولوژی ،از پیش تعریف
شده و به میانجی دستگاه ایدئولوژیک سامان یافته است ،تا بدانجا که سوژه بدون هیچ
مقاومتی و بدون آگاهی از امور نادیدنی که پیرامون او در جریان است ،به این امور تن
میدهد .در این میان ،رابطۀ دوسویهای میان «ایدئولوژی» و «نهادهایش» از یک سو و
«سوژه» و «نهادهای ایدئولوژیک» از سوی دیگر شکل میگیرد که فرایند برساخته
شدن سوژه را کامل میکنند.
در گفتمان مورد بحث ،کفشگر در مقام سوژهای است که ویژگیهای ضروری
مناسبات تولید حاکم را داراست .فرایند تبدیل کفشگر از یک سوژۀ انسانی (فاعل
شناسا) به سوژۀ سیاسی ،از طریق مکانیسمهایی صورت میگیرد که حکومت
انوشیروان با استفاده از ایدئولوژی مذهب بدانها متوسّل میشود .مذهب زرتشت که
بر ایجاد نظام طبقاتی در جامعه تأکید میورزد ،انسانی را که باید از خرد و ذهن خود
برای شناختن ابژه یا «عین» بهره بگیرد ،تبدیل به سوژهای میکند که یک هستی
موقعیت مند در جهان ندارد و قادر به معنادار ساختن جهان خود از طریق کاربرد
قدرتهای ناشی از خودآگاهیِ خویش نیست .در این معنا ،ایدئولوژی مسلّط بر جامعۀ

1. Subjectification
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عصر ساسانی ،مانند ناخودآگاه همیشه بر سر سوژههایی چون کفشگر آوار است و از
سوی دیگر علّت وجودیِ آنهاست.
 .3-3-4فرایند آگاهی کاذب

1

در فرایند برساختن سوژه ،ویژگی مهم ایدئولوژی تأکید بر اموری است که بدیهی
تلقّی میشوند .با استفاده از این ویژگی است که ایدئولوژی ایدهها را بهمثابۀ اموری
بدیهی به سوژۀ خویش تزریق میکند؛ زیرا ما بهعنوان سوژۀ ایدئولوژی همواره در
مواجهه با بدیهیات از پیش مفروض ،بدون هیچ مقاومتی پذیرای امور هستیم .اینجاست
که «آگاهی کاذب» ظهور مییابد؛ بدین معنی که ایدئولوژی در وهلۀ نخست ،افراد را
در مواجهه با مسائل و پدیدهها مجهّز به یک آگاهی پیشین میکند که مبتنی بر امور
بدیهی است و سپس آن نوع از آگاهی که سوژه را برمیسازد ،پیش میآید که چیزی
نیست جز همان آگاهی کاذب که به نام حقیقت و بهوسیلۀ ایدئولوژی تحریف و
دستکاری شده است .بهطور کلّی حاصل این دستکاری صرفاً برای تولید آگاهی
کاذب یا دُژ شناخت ،بهمنظور واژگون جلوه دادن حقیقت به کمک ایدئولوژی است
(.)Altuusser/ b, 1971: 270- 261
در داستان مورد بحث ،ایدئولوژی طبقاتی که به میانجی نهاد ایدئولوژیک مذهب،
عینیت مادّی یافته است ،بهواسطۀ «آگاهی کاذب» میکوشد نظام معرفتی وارونهای را
از باال شکل دهد که سوژهای چون کفشگر با تمسّک به آن ،خود را به نوعی مطیع
ارادۀ پنهان در ایدئولوژی سازد .بدین ترتیب ،تالش میشود کفشگر بهسمت امور
رؤیتناپذیری سوق یابد که تنها آنچه مبتنی بر ارادۀ ایدئولوژی است و بدیهی تلقّی
میشود ،برای او رؤیتپذیر گردد .سکوت فردوسی هم بهعنوان راوی داستان ،بیانگر
موافقت او با این نظام معرفتی ایدئولوژیک است؛ چنانکه پایبندی وی به سیستم
کاست اجتماعی عالوه بر داستان انوشیروان ،در بخشهایی دیگر از شاهنامه دیده
میشود؛ ازجمله در داستان تقابل اردشیر و هفتواد که در ذیل پادشاهی اشکانیان آمده
1. Ignorance
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است .همچنین روایت فردوسی از زبان یزدگرد سوم که در آن به خوار شدن
«ارجمندان» و بلند شدن بخت «فرومایگان» در پی هجوم تازیان اشاره میکند ،نمونهای
دیگر از نارضایتی وی از فرایند جابهجایی طبقات اجتماعی در ایران است:
شود خوار هر کس که هسـت ارجمنـد

فرومایـــــه را بخـــــت گـــــردد بلنـــــد

پراکنــــده گــــردد بــــدی در جهــــان

گزنـــــد آشـــــکارا و خـــــوبی نهـــــان

رضا قنبری عبدالملکی و همکاران -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

(فردوسی)216/6 :1353 ،
در این شرایط ،اموری چون عدم تحرّک طبقاتی که از پشتوانهای ایدئولوژیک
برخوردار است ،اصیل و مهم و درهم شکستن نظام طبقاتی موجود ،غیراصیل و
بیاهمّیت جلوه میکند؛ چراکه اموری ثابت و حقیقی فرض میشوند که ایدئولوژی
آنها را برساخته و بدیهی نشان میدهد.
 .4-3-4فرایند استیضاح

1

ایدئولوژی از یک سو با گفتمان غالبی سروکار دارد که آن را تولید و در
دستگاههای دولت جاری میکند و از سوی دیگر از طریق سازوکار «استیضاح» با
سوژه ارتباط برقرار میسازد (علیمحمّدی .)101 :1396 ،در داستان فردوسی ،کفشگر
بهعنوان سوژهای که تص ّور میکند آگاه است و میتواند برای ارتقای جایگاه فرزند
خود تالش کند ،آزادانه با وزیر انوشیروان در قبال کمکهای مالیاش شرطی را
مطرح میکند و بدین ترتیب دست به یک انتخاب میزند:
کـــه انـــدر زمانـــه مـــرا کودکیســـت

کــه بــازار او بــر دلــم خــوار نیســت

بگـــــویی مگـــــر شـــــهریار جهـــــان

مــــرا شــــاد گردانــــد انــــدر نهــــان

کــــه او را ســـــپارم بـــــه فرهنگیـــــان

کــــه دارد ســــر مایــــه و هنــــگ آن
(فردوسی)259/6 :1353 ،

1. Interpellation
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انوشیروان با ردّ تقاضای کفشگر در قامت پاسبان یک نظام ریشهدار اجتماعی ظاهر
میشود و پیامد عملش ظاهراً سکوت توأم با رضایت ایدئولوژیک کفشگر و حتّی
فردوسی است:
نخـــــواهیم روزی بـــــدان گـــــنج داد

درم زو مخـــواه و مکـــن رنـــج یـــاد

هماکنــــون شــــتر بــــازگردان بــــه راه

درم خـــواه و از مـــوزهدوزان مخـــواه
(همان)260 :

در اینجا سوژه ،یعنی کفشگر تنها باورهایی را که از ایدههای تحمیلشده به وی
ناشی می شود ،گردآوری کرده است و نهایتاً با پذیرش این موضوع ،در بخشی از
اعمال انتظامیافته مشارکت میجوید که به نهادهای ایدئولوژیک حکومت نیز
وابستهاند:
فرســــتاده برگشــــت و شــــد بــــا درم

دل کفشـــــگر زان درم پـــــر ز غـــــم
(همان)

بدین ترتیب ،وی که نسبت به جایگاه خود و پیرامونش شناختی مبتنی بر واقعیت
ندارد ،قادر به خروج از ساختار موجود و شرایطی که بدان دچار است نخواهد بود و
این فرایند به ادامۀ وضع موجود به نفع انوشیروان و اشراف وابسته به او منجر میگردد.
 .5-3-4رابطة دوسویه با گفتمان قدرت
اگر بخواهیم از جنبهای دیگر به داستان «انوشیروان و کفشگر» توجّه کنیم ،میتوان
از این منظر به این گفتمان نگریست که رابطۀ آن با قدرت ،دائمی و یکطرفه نیست.
فوکو نیز بر این باور است که گفتمان برای همیشه در خدمت قدرت یا برخاسته علیه
آن نیست ،بلکه رابطهای پیچیدهتر است .گفتمان ،مولّد قدرت است و راه را برای
گسترش آن باز میکند؛ امّا همچنین بهطور متقابل ،گاهی آن را تضعیف و افشا
مینماید (حاجلی .)77 :1395 ،بر همین اساس ،اگر نخواهیم کفشگر را بهعنوان یک
«سوژۀ سیاسی» و راضی به وضع موجود در نظر بگیریم ،باید گفت وی با طرح
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تقاضای خود ،به دنبال راهی برای برونرفت از چنبرۀ نهادهای ایدئولوژیک و رهایی
سوژۀ انسانی از سلطۀ ایدئولوژی حاکم و حتّی از گروههای خودی بود:
یکـــی پـــور دارم رســـیده بـــه جـــای

بــه فرهنـــگ جویــد همـــی رهنمـــای

اگــــر شــــاه باشــــد بــــدین دســــتگیر

کــه ایــن پــاک فرزنــد گــردد دبیــر

ز یـــزدان بخواهـــد همـــی جـــان شـــاه

کــه جاویــد بـــاد ایــن ســزاوار گـــاه

رضا قنبری عبدالملکی و همکاران -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

(فردوسی)260/6 :1353 ،
در نمودار زیر ،وضعیت مسئلهساز کفشگر بهمثابۀ سوژۀ ایدئولوژی حاکم نشان
داده میشود:
نمودار 1

گرچه کفشگر بهعنوان یک کنشگر اجتماعی در رسیدن به مقصود خویش ناکام
ماند ،نشانههای طبیعیسازیشده و تثیبتشده دربارۀ قدرت ،طبقات اجتماعی و
آیینهای مقدّس را به چالش کشید و برای برقراری ساختارهای جدید ،گام کوچکی
برداشت.
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 .6-3-4فرایند طبیعیسازیِ 1ایدئولوژی

به گفتۀ هیوارد« ،)204 :1381( 2گفتمانهای طبیعیساز بهگونهای عمل میکنند که

نابرابریهای طبقاتی ،نژادی و جنسیتی ،به صورتی عادی نشان داده شوند» .ایدئولوژی،
نظامی از بازنماییهاست؛ امّا در بیشتر موارد این بازنماییها هیچ ربطی به «آگاهی»
ندارند .اینها غالب ًا تصاویر هستند و گاه مفاهیم ،ولی در ورای آنها ساختارهایی وجود
دارند که بر اکثریت عظیم انسانها اعمال میشوند ،امّا نه از طریق آگاهیشان .این
ساختارها بهصورت ابژههای فرهنگی پذیرفتهشده درک میگردند و از طریق
فرایندهای دور از دسترسِ انسانها بر آنها عمل میکنند (فرتر.)106 :1386 ،3
فرکالف ( )25-26 :1379توان طبیعیسازی ایدئولوژیها را ازجمله خصایص مه ّم
یک صورتبندی ایدئولوژیک-گفتمانیِ مسلّط برشمرده است .بر همین اساس ،یکی
از دالیل استحکام نظامهای معنایی این است که بسیاری از فهمهای ما از جهان طبیعی
شدهاند؛ یعنی به آنها نه بهمثابۀ برداشتهایی از جهان ،بلکه بهمثابۀ خود جهان نگریسته
میشود.
با توجّه به گفتههای فوق« ،ایدئولوژی طبقاتی» در عصر ساسانی که از متن مقدّس
اوستا برخاسته است ،نظام کاست را در گفتمان انوشیروان بهعنوان یک نظام معنایی
مسلّط بازنمایی میکند .بدین ترتیب ،ایدئولوژی تبعیض بهصورت یک ایدئولوژی
طبیعیشده درمیآید و سوژه را در شرایطی قرار میدهد که برای آن جایگاهی
استعالیی فرض کند .واژۀ «نرنجی» در گفتههای دلهرهآلود کفشگر خطاب به فرستادۀ
بوزرجمهر ،بیانگر این پیشفرض در ذهن اوست که احتمال دارد طرح درخواستش
موجب رنجش آن مقام دولتی گردد؛ چراکه با ایدئولوژی طبیعیشدۀ حاکم در تضاد
است:
چــــو بازارگــــان را درم ســــخته شــــد

فرســــتاده از کــــار پردختــــه شــــد
1. naturalization
2. Hayward
3. Luke Ferretter
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بــدو کفشــگر گفــت کــای خــوبچهر

نرنجــــی بگــــویی بــــه بــــوزرجمهر
(فردوسی)259 / 6 :1353 ،

لزوم اتّخاذ چنین کارکردی از سوی ایدئولوژی ،آنگاه توجیهپذیر است که آن را
در رابطه با قدرت بسنجیم .به عبارت دیگر ،ایدئولوژی در ارتباط با قدرت ،فرایند
طبیعیسازی را اعمال میکند و مسلّماً طبقات حاکم از قدرت بیشتری برای
رضا قنبری عبدالملکی و همکاران -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

طبیعیسازی ایدئولوژی خود برخوردارند .بدین ترتیب ،طبیعیسازی دارای کارکردی
ایدئولوژیک است.
مسلّماً تالش انوشیروان برای طبیعی جلوه دادن ایدئولوژی طبقاتی ،حاصل نیّت
آگاهانۀ خود او و اعضای طبقۀ متعلّق به او نیست؛ بلکه باید این تالش را بهعنوان
کارکرد ایدئولوژیای نقش شده در رفتار فرهنگی و اجتماعی آن طبقه و اعضای آن
تلقّی کرد.
 .7-3-4تحلیل بافت تاریخی داستان
در بخش پایانی تحلیل ،با توجّه به دیدگاه «نوتاریخیباوری» فوکو ،رابطۀ گفتمان
مطرح در داستان انوشیروان را با نظر به زمینۀ تاریخی تولید آن به بحث خواهیم
گذاشت؛ زیرا هر دورهای گفتمان مختص به خود را دارد که با بررسی متن میتوان به
آن دست یافت .دیدگاه نوتاریخی فوکو متون ادبی را بهمثابۀ ابژههایی تاریخی
بازسازی میکند و هیچگونه شأن فراتاریخی برای آنها قائل نیست .به بیان دیگر ،متن
ادبی از منظر تاریخگرایی نوین ،پدیدهای است که در چارچوب نهادهای ادبی که
دارای ویژگیهای خاص تاریخی هستند ،شکل گرفته است .از این منظر باید دیدگاه
تاریخگرایی قدیم را که به قائم بالذّات بودن پدیدۀ متن قائل بود ،منسوخ اعالم کرد.
نکتۀ مهم دیگر آن است که نوتاریخباوران راهبردهای فوکو را به کار میگیرند تا
عاملیت انسانی را در مقام «سوژگی» تبیین کنند.
در اواخر قرن پنجم میالدی ،اساس نظام اجتماعی طبقاتی که حاکمان ساسانی
بهشدّت مدافع آن بودند ،بهوسیلۀ مزدک در معرض تهدید قرار گرفت .موقعیت و
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وضع سیاسی زمان نیز سبب شد این جریان انقالبی در ایران پیشرفت کند .قباد یکم
روابطی با فرقۀ مزدک برقرار کرد و اسباب بدعتهای انقالبی گردید .وی که
میخواست تأسیسات اجتماعی را واژگون کند و در معاش مردم ،انقالبی پدید آورد،
درصدد برهم زدن رسوم و آداب باستانی برآمد (کریستینسن .)243 :1385 ،به هر
حال ،چنانکه مشهور است قباد پیرو طریقۀ مزدک شد و طبق فرمانهای آن عمل کرد.
برخی از مورّخان معتقدند گرویدن قباد به آیین مزدکیان فقط برای درهم شکستن
قدرت اشراف بوده است (همان .)249 :افکار تساویطلبانۀ مزدک رفتهرفته در بین
عموم مردم رسوخ یافت و در آغاز بهآهستگی و پس از چندی بهسرعت انتشار پیدا
کرد .درنتیجه ،مبلّغانِ این آیین و سردسته های آن قیام کردند و انبوه توده نیز به اِعمال
زور و تعدّی دست زدند (رک :طبری .)620/2 :1362 ،این در حالی است که به عقیدۀ
کریستینسن ( )258 :1385چنین رفتارهایی از تعلیمات مزدک دور بود و مردم دورۀ
قباد از این عقیده سوءاستفاده کردند.
بدین ترتیب ،فضای جامعۀ ساسانی در دورۀ سلطنت قباد تحت تأثیر اندیشههای
تساویطلبانۀ مزدک ،ملتهب شد .خسرو انوشیروان که پس از قباد به تخت نشست،
جنبش انقالبی مزدک را سرکوب کرد و صلح و ثبات را به کشور بازگرداند .در نظم
جدیدی که انوشیروان پدید آورد ،اشراف و نجبا هم به اعتبار گذشتۀ خود بازگشتند.

کولسنیکوف )41 :2537( 1آن قسمت از مطالب نامۀ تنسر را که اشاره به وجود تفاوت
ظاهری بین نجبا و مردم عادی شده است ،نشانهای از قشربندی شدید مردم در دوران
پس از مزدکیان میداند.
در داستان فردوسی ،انوشیروان با تأکید بر اینکه در صورت موافقت با درخواست
کفشگر ،مورد نفرین برخی از اقشار جامعۀ ایران قرار خواهد گرفت ،در ردّ تقاضای
وی ح ّتی لحظهای درنگ نمیکند:
بــه مــا بــر پــس از مــرگ ،نفــرین بــود

چــو آیــین ایــن روزگــار ایــن بــود
1. Kolesnikov
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نخــــواهیم روزی جــــز از گــــنج داد

درم زو مخـــواه و مکـــن هـــیچ یـــاد
(فردوسی)260/6 :1353 ،

بهروشنی مشخّص نیست که انوشیروان از نفرین و بدگویی کدام قشر اجتماعی
بیمناک است؛ امّا آیا غیر از این است که او میبایست نگران دسیسههای سیاسی نجبا و
اشراف بوده باشد؛ دسیسههایی که میتوانست اسباب سقوط دولتش را فراهم کند.
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بدین ترتیب ،با توجّه به قرینههایی که در گفتمان داستان وجود دارد ،میتوان این
احتمال را در نظر گرفت که داستان «انوشیروان و کفشگر» در دورۀ آرامشِ بعد از
انقالب مزدک پدید آمده باشد .در پسزمینۀ گفتمان داستان ،روابط پیچیدۀ قدرت،
خود را نشان می دهند .اشراف رابطۀ دائمی با قدرت دارند و پادشاه نیز حفظ قدرت
خود را منوط به تأمین خواستههای آنان میداند .گفتمان اشراف مولّد قدرت است و
راه را برای گسترش آن باز میکند؛ امّا بهطور متقابل ،گاهی هم آن را تضعیف
مینماید .در این میان ،نهادهای ایدئولوژیک بهطور دائم با تولید ایدئولوژی ،ذهن
سوژههای اجتماعی را مدیریت میکنند و با ایجاد آگاهی کاذب ،شرایط بازتولید
ایدئولوژی سلطه را فراهم میآورند.
شایان ذکر است ا ّدعای داستان مبنی بر ثروت فراوان کفشگر را نباید نشانۀ وجود
رفاه اقتصادی در میان طبقۀ تودۀ عصر ساسانی دانست؛ بلکه به نظر میرسد محافل
درباری بهمنظور برجستهسازی اصالحات انوشیروان که نتیجۀ آن ،دستیابی عا ّمۀ مردم
به ثروت و رفاه بوده است ،اینگونه روایتها را ساخته باشند:
چنین گفت از آن پس که یـزدان سـپاس

کــه هســتم چنــین پــاک و یزدانشــناس

کـــه در کشـــور مـــن یکـــی مـــوزهدوز

بــدین گونــه شــاد اســت و گیتیفــروز

کــــه چنــــدین نهــــاده درم باشــــدش

مبــــادا کــــه از مــــا ســــتم باشــــدش
(همان)259 :

برخالف عقیدۀ سازندگان این داستان ،کریستینسن در رابطه با رفاه طبقۀ عامّه در
عصر انوشیروان چندان با قطعیت سخن نمیگوید .وی بر این نکته تأکید میورزد که
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گرچه فرقۀ مزدکی در این عهد سرکوب شد و «صلح و سلم» در داخل کشور
حکمفرما گردید« ،این صلح و آرامش حزنآور ملّتی بود که در اثر اغتشاشات طوالنی
که در همۀ طبقات جامعه تأثیر داشت ،فقیر و خسته و ناتوان شده بودند»( .کریستین
سن)262 :1385 ،

نتیجهگیری
در جستار حاضر تالش گردید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا گفتمان
طبقاتی در دورۀ انوشیروان ،تابعی از اوضاع سیاسی -اجتماعی آن عصر بوده است؟
نتیجۀ تحلیل دادههای پژوهش ضمن پاسخ مثبت به این سؤال نشان داد نهاد اجتماعی
جهی در ایجاد
مهمّی به نام «دین» که در اینجا منظور «مزدیسنا» است ،نقش قابل تو ّ
زمینۀ آگاهی کاذب در گفتمان ایدئولوژیک عصر انوشیروان داشته است .به دنبال
ایجاد این آگاهی کاذب ،نهاد سیاست و حاکمیت در جامعۀ ساسانی با بهرهگیری از
آن توانست سوژههای خود را به پذیرش وضعیتی که خود مس ّبب آن بود (یعنی فاصلۀ
طبقاتی) متقاعد سازد .گفتنی است این نهاد با استفاده از طبیعیسازی ایدئولوژی قادر
شد زمینۀ سکوت مردم را در برابر شکاف و فاصلۀ طبقاتی فراهم آورد .نتیجۀ بررسی
دادههای تحقیق در ارتباط با پرسش دیگر این مطالعه ،یعنی «دیدگاههای ایدئولوژیک
انوشیروان چگونه در متن داستان فردوسی آشکار شد؟» ،حاکی از آن است که این
شخص در داستان شاهنامه نماد و مظهر حکومت و سلطۀ ایدئولوژیک بازنمایی شده
است .از سوی دیگر ،کفشگر سمبل یک سوژۀ سیاسی است که با طرح تقاضای خود
در پی برونرفت از چنبرۀ ایدئولوژی حاکم است .وجود این ساختار تقابلی ،زمینه را
برای طرح ایدئولوژی طبقاتی انوشیروان در متن داستان فراهم کرده است .در این
تقابل ایدئولوژیک ،هرچند کفشگر نشانههای تثیبتشده دربارۀ قدرت انوشیروان و
ایدئولوژی طبقاتی او را به چالش کشید ،نهایتا ناکام ماند و در برابر خواست قدرت که
مستظهر به نهاد اجتماعی دین بود ،به مقصود خویش نرسید.
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