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 جايگاه فن مناظره در شاهنامه فردوسي
 

 ∗غالمعلي فالح
 
 چكيده

همال خويش كه برخي آن را داسـتان بلـند و             حكيم فرزانة طوس در پردازش و سرايش حماسة بي        
اگرچـه  . هاي گفتاري مختلفي چون گفتگو و منـاظره بهـره جسـته اسـت               دانند، از گونه    واحدي مي 

 اما در ايـن مقـال        فتگوها از حيث بسامد و اسلوب قابل قياس نيست؛        هاي اين اثر، اصالً با گ       مناظره
 .كنيم بررسي و تبيين  شاهنامههاي آن در برآنيم تا جايگاه و اهميت مناظره را با تحليل نمونه

بعد از تعريف مناظره از منظرهاي گوناگون و اشاره به منشأ اوليه آن در متون ادبـي قـبل از                    
 بررسي و تحليل شده است و در پايـان      شاهنامه» موبد و مزدك  «و  » ي و موبد  مان«:  دو مناظره   اسالم،

اي كه اسدي طوسي در تغـزل و تشـبيب            هاي پنجگانه    با مناظره   شاهنامه هاي  روشن شده كه مناظره   
 .هاي بعد هاي تمثيلي سده قصايد مدحي استفاده كرده، كامالً متفاوت است و نيز با برخي مثنوي

ها توانسته هـم فضـاي دينـي اسـتبدادزده تحـت سـيطره          ين مناظره فردوسي با سرايش ا   
ـ تابد  موبدان را ـ كه هر صدايي غير از صداي خود را برنمي             به تصوير بكشد و هم اين دقيقـه          

                                                 
 .ه تربيت معلم تهرانا دانشگ زبان و ادبيات فارسياستاديار - ∗
 

 ١/٤/٨٧:                                         تاريخ پذيرش                                        ٥/٩/٨٦: تاريخ وصول
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 ۱۳۸۷ ، بهار ۵، شمارة  پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ۱۵۲

 

 در حـالي كـه      ؛صدايي اسـت    را خاطرنشان كند كه اين اسلوب، مربوط به فرهنگ و جامعه تك           
 . استگفتگو ويژه فرهنگ و جوامع چندصدايي

 
 هاي كليدي واژه

 .، گفتگو، اسدي طوسيشاهنامه مناظره،  فردوسي، 
 
 درآمد

ا و تكثرهـايش  عهـ  بنگريم، كل اين اثر حماسي را با همة تنو    شاهنامهاگر با نگاهي ژرف و شامل به        
هـاي    توان داستاني پيوسته و تودرتو به شمار آورد و همه رويدادهاي به ظاهر پراكنده پادشـاهي                 مي

اي مخـتلف آن را     شـه  رويدادهاي داسـتان پادشـاهي ايـران، و قهرمانـان رنگـارنگ بخ             گوناگون را 
 . بنيادي تقابل ميان خير و شر و نيك و بد ماية دگرديسي انسان ايراني دانست، با بن

حكيم فرزانه طوس و پـردازنده ايـن داسـتان بلـند ـ كـه خـود بـراي اثـرش هويـت و                       
ـ بـراي پـردازش و      ۱نگريسـته اسـت     ني واحـد مـي    شخصيتي قايل بوده و در آن به چشم داستا        

هاي مختلفي مـانند ديـالوگ، مونولـوگ، نيـايش،        همال خود، از گونه     هاي اثِر بي    سرايش داستان 
در ). ۶: ۱۳۶۸سرامي،  (خواني و از جمله مناظره بهره جسته است           نگاري، مرثيه   رجزخواني، نامه 

 و بينشـي مشـخص دارنـد كـه آن را            شاهنامه طرفين گفتگو براي خود موضعي معين و عقـيده         
كنند و ما از خالل اين گفتگوها، با اخالق و رفتار، شخصيت              د بيان مي  يكوتاه، دقيق و بدون زوا    

هاي شـاعران     شويم؛ در حالي كه در منظومه       و انديشه و آرزوها و آالم اشخاص داستان آشنا مي         
ع و تشـبيهات جـالب و بديـع         ديگر، به استثناي فخرالدين گرگاني و تا حدودي نظـامي، صـناي           

 ،البتـه ). ۱۱۵-۱۱۱: ۱۳۸۱مطلـق،     خـالقي (مـاند     شود، ولي هويت اشخاص پنهان مي       استفاده مي 
هاي ديگر گفتاري، از جمله گفتگوهـاي آن، بسـيار             در قياس با گونه    شاهنامههاي    بسامد مناظره 

ياد هسـتي انسـان بـر        از آن رو باشد كه بن       شاهنامه اندك است و شايد بسامد باالي گفتگوها در       
كـند و گوهـر آن كـه     ست كه زبان حقيقتاً فعليت پيدا مي گفتگو استوار است و در همين گفتگو   

جويد و زبـان در   در زبان است كه انسان همواره هستي را مي     . يابد  همان انديشه است، نمود مي    
ي او،  اين حالت براي انسان چيزي نيست جز كوشش او در رسيدن به خويشتن و شرط وجود               
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 ۱۵۳/    جايگاه فن مناظره در شاهنامه فردوسي                                                            
 

 آثـار فلسـفي   ،رو از همين). ۷۲۳-۷۲۲: ۱۳۸۱احمدي، (و در يك كالم خانة هستي انسان است     
در گذشـتة فـرهنگي مـا نيـز ايـن           . ست؛ از جمله آثار سقراط و افالطـون        يونان مبتني بر گفتگو   

تـر از     مراتب افـزون  ب شاهنامهدانيم كه شمار گفتگوهاي       شگرد جايگاه وااليي داشته است و مي      
 برخالف گفتگو كه مربوط به عصـر عقالنيـت اسـت، از آِن               هاي آن است، چون مناظره،      رهمناظ

فرهنگ عصر استبداد و انحطاط است، چه در اين شگرد زباني، مانند گفتگو طرِف ديگر مـورد                 
 ة جنب ،گيرد  شده است و اگر جدالي هم صورت مي         پذيرش نيست و در آن، نتيجه از پيش تعيين        

خواهـند    ظره طرفين دعوا به برحق بودن خويش ايمان دارند و هر يك مـي             در منا . صوري دارد 
سـت كـه ايـن     از هميـن رو . ديگري را منكوب كنند و در نهايت حقانيت خود را اثبات نمـايند         

 در حالي كـه مقلـدان حكـيم         ؛مهري حكيم طوس واقع شده است       شگرد زباني سخت مورد بي    
 .اند سيار بهره بردهطوس و شاعراني چون اسدي طوسي از اين فن ب

 فردوسي كند وكاو و جايگـاه       شاهنامهدر اين مقال سعي بر آن است تا شگرد مناظره در            
 .اين فن در قياس با گفتگو تبيين گردد

اي اجمـالي بـه پيشـينة تـاريخي آن             ابتدا اين فن را تعريف كرده، سپس اشـاره         ،بنابراين
 .كردخواهيم  را ارزيابي هنامهشاهاي موجود در  پس از آن، مناظره. نمودخواهيم 

 ـ مناظره چيست؟۲
مناظره، مصدر باب مفاعله و در لغت، به معني نظير كسي يا چيزي گرديدن، مباحثه، مجادلـه و                  

شود كـه عمومـاً ميـان اهـل علـم و              گفتگو كردن است و در اصطالح به گفتگوهايي اطالق مي         
گرفته اسـت؛ يـا       غيراعتقادي انجام مي  متكلمان و اصحاب ملل و نحل دربارة مسائل اعتقادي و           

هـا   عبارت از توجه متخاصمين در اثبات نظر خود در مورد حكمي از احكام و نسبتي از نسبت      «
كردن حق و صواب است و باالخره مناظره بحث باشد در مسائل مخـتلف                براي اظهار و روشن   

ير است يا از نظر اسـت و يـا بـه            فيه و ايراد نظير بالنظير و مقابل بالمقابل و آن، يا مأخوذ از نظ             
 ). ۵۸۰: ۱۳۴۱سجادي، (» معني توجه نفس است در معقوالت يا به معني مقابله است

نوعي فـن ادبـي در موضـوعات        ) debate(در قرون وسطي در مغرب زمين نيز مناظره         
بـا  ). ۲۱۴: ۱۹۷۹وهبـه،   (رفته    مختلف مانند مسائل ديني، اخالقي، سياسي و عشقي به شمار مي          

شده اسـت، تـا    وسع در معني آن، به سخنگويي و استدالل دو كس دربارة چيزي نيز اطالق مي          ت
 .صواب و حقيقت دربارة آن چيز از ميانه پديدار شود و غلبة يك طرف مسلم گردد
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 ۱۳۸۷ ، بهار ۵، شمارة  پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ۱۵۴

 

شعري را گويند كه در آن شاعر از زبان دو يا چند شخصـيت     «در اصطالح ادبي، مناظره     
ا بيان كـند تـا      نهيرند، سخن بگويد و صفات هر يك را از زبان آ          گ  كه در مقابل يكديگر قرار مي     

معموالً شاعر با مقابلـة دو عنصـر متضـاد و مخـالف و              .  شود اثباتا  نهسرانجام برتري يكي از آ    
. اي اخالقـي را دارد      اي فلسـفي يـا نتيجـه        ا قصـد اثبـات نظريـه      نهـ هاي آ   طرح گفتگو و مباحثه   

ا اشياء و جانوران يا مفاهيم انتـزاعي از قبـيل عقـل، اقبـال،               ها اغلب انسان هستند ي      كننده  مباحثه
ا نهـ گيرند و گاه هر كدام از آ        هاي انساني در برابر يكديگر قرار مي        ثروت كه در قالب شخصيت    

از اين جهت، مناظره را نوعي تمثيل و گـاه يكـي از             . اي است   مظهر و نشانة طرز تفكر يا عقيده      
 ).۲۵۴: ۱۳۷۶رصادقي، مي(» ۲اند انواع استعاره دانسته

 ـ پيشينة تاريخي مناظره۳
نمايد كه     پيش از اسالم در فرهنگ و ادب ايراني متداول بوده است و چنين مي               اين شگرد ادبي،  

 در ادوار قديــم از ،ايرانيــان ايــن نــوع ادبــي را كــه داراي خصوصــّيت ادبيــات شــفاهي اســت
. شـود  در مـتون سـومري اَكّـدي ديـده مـي     هـايي از آن   اند؛ چـه نمونـه   النهرين اقتباس كرده   بين
 در زبان پهلـوي     درخت آسوريك رين مناظره موجود در فرهنگ ايران، مناظره موسوم به          يتقديم

خيزند تا ضمن توصيف فوايد خـود،         اشكاني است كه در آن درخت و بز به مباحثه و مجادله برمي            
هـايي كـه از چـوب و          ربردارد يا بهره   مثالً نخل از فوايدي كه ميوة آن د        ؛طرف مقابل را تسليم كنند    

گويد و بز نيز از فوايد خود مانند پوست، پشم و شير سخن           سخن مي  ،توان برد   برگ و الياف آن مي    
برخي اين مناظره پر از مفاخره را تمثيلـي         . راند كه سرانجام اين مبارزه، پيروزي بز بر نخل است           مي

 يعنـي بـز نمـايندة ديـن         ؛دانـند   زگار قديـم مـي    از معارضة موجود ميان دو جامعه ديني مختلف رو        
زردشتي است و نخل نمايندة دين كفر آيين آشوري ـ بابلي، كه درخت در اين آييـن نقـش مهمـي        

برخي ديگر اين مناظره را تمثيلي از تضاد ميان زندگي دامداري ـ كه بـز نمـاد آن اسـت ـ بـا                       . دارد
 ). ۲۵۷-۲۵۶: ۱۳۷۷تفضلي،  (۳اند  دانستهزندگي متكي بر كشاورزي ـ كه نخل نماد آن است ـ 

االيـام خـاص ادبيـات        اين شيوه از قديم   «: نويسد   مي پروين اعتصامي  ديوانبهار ضمن بررسي    
ديده شده و در ميـان شـعراي        » مناظرات«شمال و غرب ايران بوده، و در آثار پهلوي قبل از اسالم هم              

و عراق اختصاص داشـته اسـت و قصـايد اسـدي            به شاعران آذربايجان    » مناظرات«اسالمي نيز بيشتر    
 ).۱/۲۱۱: ۱۳۷۱بهار، (» ا در آذربايجان ساخته شدهنه مجموع آ،است» مناظره«طوسي كه در 
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 ۱۵۵/    جايگاه فن مناظره در شاهنامه فردوسي                                                            
 

توان به فضاي ديني عصر ساسـاني پـي           ها مي   رسد كه از رهگذر همين مناظره       به نظر مي  
داي خود مجال ظهور    برد؛ فضايي كه در آن استبداد شگرفي حاكم است و به صدايي غير از ص              

كند و ايـن نكتـه نيـز مؤّيـد            وجود چنين فضايي را متون تاريخي نيز تأييد مي        . دهد  و بروز نمي  
 .داند صدايي مي هاي استبدادي و فرهنگي تك اي است كه مناظره را ژانر غالب دوره  همان نظريه

 يعنـي بعـد از      ؛انيويژه بعد از عصر سام    باين نوع مناظرات در فرهنگ ايراني بعد از اسالم،          
 بـاني فـن      اسـدي طوسـي را      هرمان اتـه   ، البته .كند  عصر خردگرايي، نمود و ظهور بسياري پيدا مي       

و عجب اين كه اين نوع شعر در اشكال قديمـي خـود بـا               «: نويسد  داند و در اين باره مي       مناظره مي 
كـند    تصور مي بعضي اشعار و تصانيف محلي فرانسه و انگليس هم مشابه است، چندان كه شخص               

 ). ۴۰: ۱۳۳۷اته، (» اي صليبي تأثير شرق در غرب وقوع يافته باشدگهشايد در دوره جن
ا دو سويه منـاظره را تخـّيل        نهاسدي طوسي چندين مناظره خلق كرده و در هر يك از آ           

كرده و داليل هر يك را بر ترجيح خود نسبت به ديگري آورده و سـرانجام يكـي را مجيـب و                      
» نيزه و كمان«، »مغ و مسلم«، »آسمان و زمين«هايي مانند      مناظره ؛ب ساخته است  ديگري را مجا  

 ).۲/۴۰۷: ۱۳۷۸صفا،  (۴»شب و روز«و 
اي را ايجـاد      ، در قصايد خويش سـبك تـازه       نامه  گرشاسباسدي طوسي عالوه بر خلق      

جـادات  دانـد كـه از اي        شبلي نعماني اين نوآوري سبكي او را به خاطر مناظراتي مي           .كرده است 
 داليل تـرجيح هـر كـدام را ذكـر           ،ا، دو چيز را با هم به مناظره انداخته        نهخاص اوست كه در آ    

 ).۲/۱۴۱: ۱۳۳۵شبلي، (كه به مدح شاه، گريزي بزند  كند تا آن مي
سابقه بوده است و اسدي  ها در شعر دري بي برخي محققان بر اين باورند كه اين نوع مناظره

 ). ۴: ۱۳۵۶مطلق،  خالقي (۵لوي سرزمين جبال ايران اخذ كرده استگويي را از ادب په مناظره
اين سنت به وسيله ناصرخسرو، انوري، نظامي، مولـوي، سـعدي، حـافظ و ديگـر شـاعران        

يابد، چـه در چنيـن فـرهنگ و     صدايي گسترش مي    كند و در جامعه استبدادزده و تك        تداوم پيدا مي  
بايسته يادآوري است كـه مضـمون       . ماند  گو باقي نمي  صدايي، جايي براي ديالوگ و گفت       جامعة تك 

هـا،   ندرت در برخي از ايـن منـاظره   ب. ها مسائل اخالقي و اعتقادي است       مطرح در اغلب اين مناظره    
 .شود   دو طبقة عهد شاعر پرداخته مي بهبه مناسبات اجتماعي جامعه» جدال سعدي با مدعي«مانند 

عدود فردوسي، در بدو امر بيشـتر در قـالب قصـيده    ها، به استثناي مناظرات م اين مناظره 
شـده    مـي ،وگوي ساده ميان دو عنصر متضاد كه نقطة مقـابل يكديگـرند       بوده و مشتمل بر گفت    
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 ۱۳۸۷ ، بهار ۵، شمارة  پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ۱۵۶

 

انـد؛    بـرده   است و شاعران از آن به صورت تمثيل براي بيان عقيده يا اثبات نظر خويش بهره مي                
 اما بعدهـا بـه ويـژه در قصـايد      ،ان عنصري در ديو » مناظره زاغ و باز   «مانند گفتگوي موجود در     

مناظره ] متوفي در قرن ششم   [و امير معزي    ] در قرن پنجم  [ابونصر علي بن احمد اسدي طوسي       
كلـك و   «رفتـه؛ مـانند منـاظره         به جاي تغزل و تشبيب و براي جلب توجه مستمع به كـار مـي              

 ).۵۶۶: ۱۳۴۵محجوب، (اي از امير معزي در مدح سلطان آمده است   كه در صدر قصيده»تيغ
هاي ديگر شـعري مـانند قطعـه و           از سدة پنجم هجري قمري به بعد، سرودن مناظره در قالب          

كـه    چنـان . يـابد   كند و مقاصـد شـعري آن نيـز گسـترش مـي              مثنوي و غزل رواج چشمگيري پيدا مي      
گـران يـافت    توان در آثار شاعران بزرگي چون سنايي، نظامي، سعدي و دي            هاي ماندگاري را مي     مناظره

 ).۱۲۰: ۱۳۸۱كوب،  زرين(كه براي بيان معاني عرفاني و اجتماعي و اخالقي به كار گرفته شده است 
اما اين فن در ميان شاعران پايان دوره سبك عراقي و هندي چـندان مـورد توجـه قـرار                 

هـاي    هاي متعددي به شكل منظومـه       آيد و مناظره    گيرد كه به صورت ژانر غالب شعري درمي         مي
اثر » گوي و چوگان«از جمله منظومة . شود ستقل در قالب مثنوي از قرن نهم به بعد سروده مي          م

اثـر  » بهاريـة پيـر و جـوان      «اثر خواجه مسعود قمي و مثنوي       » ماه و خورشيد  «طالب جاجرمي،   
 امـا بعضـي     ،ها در ادبيات بيشتر به شكل شعر اسـت          هر چند مناظره  . ميرزا محمدنصير اصفهاني  

از » طبيب و مـنّجم   «و مناظرة   » سنّي و ملحد  « منثور نيز وجود دارد؛ از جمله منظومه         هاي  مناظره
 سـعدي   گلسـتان در» جدال سعدي با مدعي   « تأليف حميدالدين ابوبكر بلخي و       مقامات حميدي 

 ).۴۴-۴۳: ۱۳۳۷اته،  (
هـاي گونـاگون ادبيـات فارسـي خودنمـايي            هايي كـه در دوره      به هر صورت در مناظره    

پردازد كه آن را باور و بر درستي آن  اي مي بتدا شخصيتي به طرح سؤالي يا ارائه فرضيه     كند، ا   مي
كند و در نهـايت       گويي پرداخته، نظر او را رد مي        سپس طرف مقابل مناظره به پاسخ     . اصرار دارد 

 .پردازد شاعر به تأويل و تفسير خود از اين مناظره مي
هـاي     بسامد بااليي دارد، اما شمار منـاظره       نامهشاه با آن كه عنصر گفتگو در        ،رو  از همين 
 ،با اين همه  .  چه فضاي طرح موضوعات بايستة مناظره كمتر است        اندك است، اين اثر حماسي    

 . تأمل استدرخور» موبد و مزدك«و » ماني و موبد« فردوسي دو مناظرة نسبتاً كوتاه شاهنامهدر 
 : ماني و موبد زردشتي مناظرة )۱

 بيتي، بخش كوچكي از قسمت پانزدهم داستان بلند پادشاهي          ۳۵ كوتاه   اين مناظره نسبتاً  
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 ۱۵۷/    جايگاه فن مناظره در شاهنامه فردوسي                                                            
 

.  بيت اسـت   ۶۶۰كل اين داستان    . شاپور ذواالكتاف است كه در شانزده بخش سروده شده است         
يكي از حوادث مهم عهد اين پادشاه ساساني كه پنجاه سال از پادشاهي وي سـپري شـده و در                    

آيد كه زميـن و       ن قرار است كه مرد گويايي از چين مي        همال و حريف بوده، از اي       زمان خود بي  
 .اند و ماني نام اوست زمينيان، چون او مصّوري هنوز به خود نديده
ــن   ــا ز چيــ ــرد گويــ ــي مــ ــامد يكــ بيــ

 
كــــه چــــون او مصــــّور نبيــــند زميــــن 

 )۲۵۰/۵۶۸: ۷مسكو، ج(                          
 :شود او مدعي پيامبري مي

بــــرمگــــري گفــــت پيغم بــــه صــــورت
 

آوران جهـــــــان برتـــــــرم  ز ديـــــــن
 )۲۵۱/۵۷۰همان،  (                               

يـابد و از او در گسـترش ديـن خويـش مـدد       وي سرانجام بـه خدمـت شـاپور راه مـي      
 :خواند  موبدان را به حضور فرا مي،آيد جويد، شاه كه خود از عهدة او برنمي مي

كــــزين مــــرد چينــــي و چيــــره زبــــان 
 

ز ديــــــن او در گمــــــان فتادســــــتم ا
 )۵۷۴/ همان  (                                    

 آنان موبد موبدان را براي مناظره با ماني         .خواهد كه با او به مناظره برخيزند        و از آنان مي   
 : لذا شاه،كنند پيشنهاد مي

ــيش   ــدش پــ ــد آمــ ــا موبــ ــرمود تــ بفــ
 

ســـخن گفـــت بـــا او از انـــدازه بـــيش    
 )۵۷۸/ همان (                                     

ماني در اين ميان از جدال با موبد موبدان كه بـه تصـريح مـتون تـاريخي، كرتيـر موبـد              
 :دهد موبد موبدان خطاب به او داد سخن مي. شود ماند و از جدال با او ناتوان مي  درمي۶است
پرســت بــدو گفــت كــاي مــرد صــورت    ... 

كســـــي كـــــو بلـــــند آســـــمان آفـــــريد
لمــــت بــــدو اندرســــتكجــــا نــــور و ظ

شـــــب و روز و گـــــردان ســـــپهر بلـــــند
ــس   ــت و بـــ ــردة كردگارســـ ــه كـــ همـــ
ــروي    ــرا بگــ ــورت چــ ــان صــ ــه برهــ بــ
ــت   ــزدان يكيسـ ــا و يـ ــت و همتـ ــه جفـ همـ
ــي  ــان كنــ ــرده جنبــ ــورت كــ ــرين صــ گــ

دســـت بـــه يـــزدان چـــرا آختـــي، خيـــره
بـــــدو در مكـــــان و زمـــــان آفـــــريد
ز هـــر گوهـــري گوهـــرش برتـــر اســـت
كــــزويت پناهســــت و زويــــت گــــزند
جـــزو كـــرد نـــتواند ايـــن كـــرده كـــس 

آوران نشـــــنوي همـــــي پـــــند ديـــــن
ــت    ــردنت راي نيسـ ــي كـ ــز از بندگـ جـ
ســـزد گـــر ز جنبـــنده برهـــان كنـــي    
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 ۱۳۸۷ ، بهار ۵، شمارة  پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ۱۵۸

 

ــار  ــه كــ ــايد بــ ــان نيــ ــه برهــ ندانــــي كــ
ــدي     ــزدان بــ ــت يــ ــرمن جفــ ــر اهــ اگــ
ــت   ــب و روز راسـ ــودي شـ ــاله بـ ــه سـ همـ
ــان   ــرين در گمـــ ــان آفـــ ــنجد جهـــ نگـــ

ديوانگــــان اســــت و بــــسهــــاي  ســــخن
ــا جـــز ايـــن نيـــز بســـيار گفـــت  ســـخن هـ

 

نـــدارد كســـي ايـــن ســـخن اســـتوار    
ــدي  ــندان بـ ــون روز خـ ــره چـ شـــب تيـ
ــه كاســـت  ــبودي نـ ــزوني نـ ــردش فـ بگـ
كــــه او برترســــت از زمــــان و مكــــان
ــس     ــار كـ ــرا يـ ــد تـ ــر نباشـ ــن بـ بديـ
كـــه بـــا دانـــش و مـــردمي بـــود جفـــت

 )۵۸۱-۲۵۱/۵۹۳-۲۵۲همان، (                
 در چهـره او هويـدا   شـود و حـالت عجـز و نـاتواني         ماني كامالً در برابر موبد عاجز مي      

دهد او را بكشند و پوست از سرش بيرون كشـند و در               در اين ميان شهريار دستور مي     . گردد  مي
 .گرفتن ديگران بر دروازه شهر بياويزند آن كاه بريزند و براي عبرت

فــــــرو مــــــاند مــــــاني ز گفتــــــار اوي
زمـــــاني برآشـــــفت پـــــس شـــــهريار   
ــتند  ــرمود پــــــس تــــــاش برداشــــ بفــــ

پرســت رتچنيــن گفــت كــاين مــرد صــو    
رام گيتــــي بدوســــت  چــــه آشــــوب و آ 

ــان خـــامش آگـــنده بـــايد بـــه كـــاه      همـ
بيــــــــــــاويختند از در شارســــــــــــتان
جهــــــاني بــــــرو آفــــــرين خواندنــــــد

  

ــازار اوي ــاداب بـــــ ــرد شـــــ بپژمـــــ
بـــرو تـــنگ شـــد گـــردش روزگـــار    
ــتند  ــاه بگذاشــــ ــواري ز درگــــ بخــــ
ــراي نشســــت  ــي در ســ ــنجد همــ نگــ
ــت   ــراپاش پوســ ــيدن ســ ــايد كشــ ببــ

ــ  ــا نجويـــد كـــس ايـــن پايگـ اهبـــدان تـ
ــتان  ــوار بيمارســـ ــر پـــــيش ديـــ دگـــ
ــاندند    ــته افشــ ــاك بركشــ ــي خــ همــ

 )۵۹۴-۶۰۱/ همان (                            
 مناظره موبد و مزدك )۲

افـتد، بـامداد يـك روز،          ساله قباد اتفـاق مـي      ۴۳در اين مناظره كه در روزگار پادشاهي        
.  هامون با آنان ديدار كـند      خواهد در   آيد و از او مي      پرستان خود به نزديك شاه مي       مزدك با دين  
دهد تخت او را به هامون ببـرند،          پذيرد و دستور مي      او نيز مي   ،ا بسيار زياد است   نهچون شمار آ  

 بـايد قـول     ،گويد كه چون بر دين ما نيسـتي         مزدك به شاه زمين مي    . شود  گاه مناظره آغاز مي     آن
ز اين سخن مـزدك متعجـب و        شاه ا . دهي كه از راه بد سر بازگرداني و بر پنج ديو چيره شوي            

خواهـد و از      ماند، از مزدك شش ماه فرصت مـي         شود و چون از جدال با او درمي         خشمگين مي 
خواند تا در حضور او با مزدك بـه منـاظره در بـاب                 مهرآذر پارسي را به درگاه فرا مي        اصطخر،
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 ۱۵۹/    جايگاه فن مناظره در شاهنامه فردوسي                                                            
 

. شـود   ك برگزار مـي   سرانجام مناظره ميان اين موبد و مزد      . درستي يا نادرستي دين بهي بپردازند     
 :از اين رو. ۷دارند اما موبدان و درباريان از بيم مقبوليت مزدك، شاه را به كشتن او وامي

ــند    ــري بلـــ ــرمود كســـ ــي دار فـــ يكـــ
ــون ــرد  نگــ ــر دار كــ ــده بــ بخــــت را زنــ

از آن پــــس بكشــــتش بــــه بــــاران تيــــر
بزرگـــــان شـــــدند ايمـــــن از خواســـــته
همــــي بــــود بــــا شــــرم چــــندي قبــــاد

ــيار چ  ــند بســ ــش بخشــ ــه درويــ ــزبــ يــ
ز كســــري چنــــان شــــاد شــــد شــــهريار
ــا او زدي  ــه راي بــــ ــس همــــ از آن پــــ

  

ــند  ــان كمــــ ــت از دار پيمــــ فروهشــــ
ديـــن نگـــون ســـار كـــرد ســـر مـــرد بـــي

تــــو گــــر باهشــــي راه مــــزدك مگيــــر
ــته  ــاغ آراســـــــــ زن و زاده و بـــــــــ
ز نفــــرين مــــزدك همــــي كــــرد يــــاد 
ــز  ــند نيــ بــــر آتشــــكده خدمــــت افگــ
ــار    ــر آورد بـ ــي گوهـ ــاخش همـ ــه شـ كـ

ــي ازو ب    ــه گفتـ ــر چـ ــخن هـ ــنديسـ شـ
 )۵۴۶-۴۹/۳۵۳-۵۰: ۸مسكو، ج (              

دهـد و   ها ميان دو فرد در يـك موقعيـت رو در رو رخ      اين مناظره  شايستة ذكر است كه   
هـاي آنـان تحـت تـأثير          شود و گفتمان   ميجا    موقعيت گوينده و شنونده مرتباً ميان اين دو جابه        

گوينده و جايي مرتب موقعيت  ينجا نه از جابه در ا اما گيرد، ميمخاطبان و شنوندگان متنوع قرار      
شايد اين همـه    . اي كه تحت تأثير مخاطبان باشد       هاي ويژه   شنونده خبري هست و نه از گفتمان      

، بـه   شـاهنامه ست كه حكيم طوس در دو مناظره مورد بحث و اغلِب بخـش تـاريخي                 از آن رو  
عهد را بر اساس اسـناد تـاريخي بـه    كند كه رويدادها و وقايع تاريخي آن      مثابه ناظمي جلوه مي   

ا نهيند توليد متن در آ    آ از فر  شاهنامههاي پهلواني     كشد و بر خالف برخي از بخش        رشته نظم مي  
هـاي    خبري نيست؛ چه فردوسي به دليل عدم برخورداري از انگيزه قوي توليد متن از خالقيت              

هـا و      از هميـن رو، از نشـانه       .گيرد  فردي خويش و از تعّينات اجتماعي براي اين مهم بهره نمي          
 ؛ها همچنين حضور قهرمانان اصلي مناظره. آثار مربوط به گفتمان خاص نيز در آن خبري نيست      

يعني مزدك و ماني كه عامل اصلي اين رويدادها هستند، بسيار كمرنگ اسـت و گويـا اسـتبداد                   
دهـد و     ا نمـي  نهـ ا چـندان مجـالي بد      د،نتاب  ديني موبدان كه صدايي جز صداي خويش را برنمي        

 .ا را به طور كامل نابود سازدنهكوشد كه نه تنها صدايشان را خاموش كند، بلكه آ مي
دقيقه ديگري كه عدم استفادة فردوسي را از خالقيت فردي خويـش بـراي تولـيد متـن                  

اي خيـال   تهگيري بسيار انـدك او از صـور         گذارد، بهره   بودن او صحه مي     كند و بر ناظم     تأييد مي 
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، در اين دو مناظره است و به كار گيري نقـش تـرغيبي زبـان كـه بـاعث شـده                      شاهنامهمعمول  
فردوسي متن مناظرة ماني و موبد را نقل نكند و تنها با دو بيت اين مناظرة طوالني ميـان آن دو                     

 :رساند را به انجام 
ــيش    ــدش پــ ــد آمــ ــا موبــ ــرمود تــ بفــ
فـــــرو مـــــاند مـــــاني ميـــــان ســـــخن

 

ســـخن گفـــت بـــا او ز انـــدازه بـــيش    
ــن     ــن كهــ ــد ز ديــ ــار موبــ ــه گفتــ بــ

 )۵۷۹ ـ ۵۷۸، ب۷:۲۵۱فردوسي،ج (           
 

شـود و فردوسـي تنهـا بـه نقـل آخـرين               متن مناظرة ميان موبد و مزدك نيز بازگو نمي        «
   هـر دو منـاظره     ،بينيم  چنان كه مي  . پردازد  آلود مي   هاي سرزنش   انتقادات موبد به صورت پرسش    
. دنگيـر   ان نو و نمايندگان دين حاكم بـر جامعـه صـورت مـي             محتواي ديني دارند و ميان پيامبر     

  شـاهنامه هـاي  يادآوري اين نكته نيز ضروري است كـه ايـن منـاظرات بيـرون از متـن داسـتان               
 ).۳۴۵-۳۴۴: ۱۳۷۸سرامي، (» اند گنجانده شده
 فرجام سخن

ع نيست  ، همان شگرد علم بدي    شاهنامهآيد كه مقصود از مناظره در          چنين برمي  ،ه گذشت نچاز آ 
دانند و شاعر از آن براي نسيب و تشبيب قصايد مدحيه خويش              كه اسدي طوسي را باني آن مي      

جسته است؛ بلكه همان گفتگوي بسته و محدودي است كه عمومـاً ميـان اهـل علـم و                     بهره مي 
متكلمان و اصحاب ملل و نحل دربارة مسائل اعتقادي و غيراعتقادي، جهت اثبات نظر خود در                

كـردن حـق و صـواب در     هـا بـراي اظهـار و روشـن       ي از احكام و نسبتي از نسـبت       مورد حكم 
انـد، موبـدان      شاهنامهها كه مربوط به بخش تاريخي          در اين مناظره   ، از همين رو   .گرفته است   مي

ايـن  . كوبـند   درهـم مـي   اند و طرف مقابل خود را         كه پشتوانه سياسي دارند، پيروز ميدان مناظره      
 شـگرف و شـگفتي از       خودكـامگي ي ديني عصر ساساني است كه در آن         دهنده فضا   همه، نشان 

 نمايندگان دين و دولت حـاكم بـوده و هـر صـدايي غيـر از                  و سوي حاكمان و پادشاهان وقت    
سـركوب دو جريـان و صـداي دينـي و           . كـرده اسـت     تافته و خفه مـي      صداي موبدان را برنمي   

همچنيـن از   . ر هميـن واقعيـت اسـت      گناجتماعي متفاوت ماني و مزدك در اين دو منـاظره بيـا           
 گفتگوهـاي بخـش     بويـژه ،  شـاهنامه هاي مربوط به بخش تاريخي، با گفتگوهاي          مقايسه مناظره 

آيد كه ارزش ادبي، زباني و هنري اين دو بخش كـامالً متفـاوت اسـت،     پهلواني آن، چنين برمي   
هـا، بـه كـردار     ه ايـن منـاظر  بويـژه  و شـاهنامه جا كه گويي فردوسي در قسـمت تـاريخي         تا آن 
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ها را به رشتة نظم درآورده است و منابع تاريخي موجود نيز   اري رفتار كرده كه اين داستان     تدامان
 . كند  اما در گفتگوهاي بخش پهلواني چونان شاعري حكيم جلوه مي،كند اين حقيقت را تأييد مي

 ،قبلي مقايسه كنيم  هاي    اگر از سر دقت و تأّمل به گفتگوي زير بنگريم و آن را با مناظره              
 .اين واقعيت بيشتر آشكار خواهد شد
 :گفتگوي رستم و اشكبوس

آزمـــاي خروشـــيد كـــاي مـــرد رزم] رســـتم...[
كشــــــاني بخــــــنديد و خيــــــره بمــــــاند
بـــدو گفـــت خـــندان كـــه نـــام تـــو چيســـت
تهمتـــــن چنيـــــن داد پاســـــخ كـــــه نـــــام
ــرد      ــرگ تــــو كــ ــرا مــــادرم نــــام مــ مــ

ــي   ــت بـــ ــدو گفـــ ــاني بـــ ــارگي كشـــ بـــ
خ بــــــدويتهمتــــــن چنيــــــن داد پاســــــ

ــنگ آورد   ــه جــــ ــدي كــــ ــاده نديــــ پيــــ
بشــــهر تــــو شــــير و نهــــنگ و پلــــنگ    
ــوار  ــرا اي نبـــــرده ســـ ــنون تـــ هـــــم اكـــ
ــوس   ــتاد طــــ ــرا زان فرســــ ــاده مــــ پيــــ
ــاده شـــــود همچـــــو مـــــن  ــاني پيـــ كشـــ
پيــــاده بــــه از چــــون تــــو پانصــــد ســــوار
ــليح   ــو ســ ــا تــ ــت بــ ــدو گفــ ــاني بــ كشــ
بــــدو گفــــت رســــتم كــــه تيــــر و كمــــان

 

ــم ــاي   هـ ــاز جـ ــو بـ ــد مشـ آوردت آمـ
ــ  ــران كـ ــان را گـ ــدعنـ رد و او را بخوانـ

ــي ســرت را كــه خواهــد گريســت  تــن ب
چــه پرســي كــزين پــس نبينــي تــو كــام 
ــرد   ــو كـ ــرگ تـ ــتك تـ ــرا پـ ــه مـ زمانـ
بكشــتن دهــي ســر بــه يــك بــارگي     
كــــه اي بــــيهده مــــرد پرخاشــــجوي
ــنگ آورد  ــر ســ ــان زيــ ــر سركشــ ســ
ســـوار انـــدر آيـــند هـــر ســـه بجـــنگ
ــارزار  ــاموزمت كـــــ ــاده بيـــــ پيـــــ
ــتانم از اشـــكبوس  ــا اســـب بسـ كـــه تـ

ــن ز دو روي ــوند انجمــ ــندان شــ  خــ
ــارزار   ــردش كـ ــن گـ ــن روز و ايـ بديـ
نبيـــنم همـــي جـــز فســـوس و مـــزيح 

ــم  ــا ه ــن ت ــان  ببي ــر آري زم ــنون س ...اك
 )۱۲۸۹-۱۹۵/۱۲۷۵: ۴مسكو، ج(           

 
 نوشتها پي
. ۱۰۳-۱۰۱هـاي شـاهنامه،       شناسي قصـه    ، شكل از رنگ گل تا رنج خار     : در اين باره رجوع كنيد به     . ۱

شاهنامه طي طريق انسان از نيستي به نيستي است و شايد همين اتحاد مبدأ               «: است مؤلف اين اثر معتقد   
 بودن دروني است كه آغاز و فرجام اين حماسه بزرگ را تا حد انطباق كـامل بـه هـم                      و منتها و دوري   

 .»نزديك كرده است

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ۱۳۸۷ ، بهار ۵، شمارة  پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ۱۶۲

 

و كردارهـاي آن  اند و زمان و مكان آن سراي سپنجي       ا در تجليات گوناگون خويش    نهقهرمانان آن، انسا  
مايه اين داستان بلند، هيچ و  آمدن و زيستن به نيكي و بدي و سرانجام گذشتن و گذاشتن نام نيك و بد و درون        

 .پوچ بودن كار اين جهان و ناگزيري پناهيدن به جهانبان يگانه است
 بـا يكديگـر     مناظره در لغت  «: نويسد  داند و مي    كاشفي سبزواري مناظره را در شمار صناعت ادبي مي        . ۲

آوردن باشد و در اصطالح آن است كه شاعر از زبان هر يـك از آن دو چيـز يـا زيـادت كـه بـا                             حجت
 ، سخني بگويد و صفاتي كه متضمن بر تفضيل يكي و تحقير ديگـري باشـد         ،اند  يكديگر در مقام مناظره   

ر جـاري و    اين اسلوب سخن به نزديك متكلمان نيك واقـع اسـت و شـايع و در نظـم و نثـ                    . برشمارد
 از قبـيل اسـتعاره توانـد بـود          ،مناظراتي كه در ميان جمـادات و نباتـات و مـانند آن ايـراد كـرده شـود                  

مناظره عبـارت   «: نويسد  فروزانفر نيز در اين باره مي     ). ۸۳-۸۲:  ۱۳۶۹االفكار في صنايع االشعار،       بدايع(
نـند و هـر يـك محاسـن         از آن است كه دو تن در باب دو موضـوع از روي نظـر و اسـتدالل بحـث ك                    

موضوعي كه برگزيده و معايب موضوع مقابل را برشمارد و بر اثر اين بحث و نظـر فضـيلت مطلـوب                     
 ).۴۴۹: ۱۳۶۹سخن و سخنوران، (» خويش را ثابت و خصم را از جواب عاجز كند

 گويـا،  وهرمجله گ ،  )ايران باستان و ميانرودان   (هاي ادبي     منشأ مناظره «: اذكائي، پرويز . ك.همچنين ر . ۳
 .۶۳: ۱۳۸۶س اول، شماره اول، بهار 

 . اسدي طوسي، ده و يازدهنامه گرشاسب و مقدمة ۱/۲۸۷، الفصحا  مجمع.ك.هاي اسدي ر در باب مناظره. ۴
 .۳-۱، صص »هاي ادبي منشأ مناظره«. ك.و نيز ر. ۵
، از اسـالم  ايـران قـبل  تاريخ مردم . ك.در باب ماني و ارتباط او با شاپور و نقش كرتير در قتل وي ر          . ۶
 او تـأليف    ماني و ديـن    كتاب    ،۲۶۷-۱/۲۶۶؛ الكامل،   ۵۱۸ و تاريخ،     آفرينش .ك. و نيز ر   ۴۴۱-۴۳۳/ ۱ج

 .۴۸۵-۴۸۲: زاده حسن تقي
سلطنت قباد و ظهور مزدك، تأليف آرتور كريستين سن، ترجمه        : آفرينش و تاريخ  . ك.در اين زمينه ر   . ۷

 .۴۸۵-۴۷۷/ ۱، اسالم تاريخ مردم ايران قبل از، و ۱۳۲۰ نصراهللا فلسفي و احمد بيرشك، تهران
 

 منابع
حققـه   ،الكامل في التاريخ). ۱۹۸۹. (اثير، عزالدين ابوالحسن علي بن ابي الكرم الشيباني        ابن -۱

 .داراحياء التراث العربي: بيروت. علي شيري

بنگـاه ترجمـه و   : تهـران .  ترجمه رضازاده شفق،تاريخ ادبيات فارسي  ). ۱۳۳۷. (اته، هرمان  -۲
 .نشر كتاب
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 .مركز:  تهران،هايدگر و تاريخ هستي). ۱۳۸۱. (احمدي، بابك -۳

 مجلـه گوهـر   » )ايران باستان و ميـانرودان    (هاي ادبي     منشأ مناظره «). ۱۳۸۶. (اذكائي، پرويز  -۴
 . شماره اول، سال اول،گويا

ـ  ،نامـه   گرشاسـب ). ۱۳۷۷. (بن احمـد    اسدي طوسي، حكيم ابونصرعلي    -۵ ه اهتمـام حبيـب      ب
 .بروخيم: تهران. يغمايي

.  به كوشش محمد گلبن،مجموعه مقاالت يا بهار و ادب فارسي    ). ۱۳۷۱. (بهار، محمدتقي  -۶
 .اميركبير: تهران

 .سخن:  تهران،تاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم). ۱۳۷۶. (تفضلي، احمد -۷

 .پخانة مجلسچا:  تهران،ماني و دين او). ۱۳۳۵. (زاده، سيدحسن تقي -۸

 مجلـة دانشـكده ادبيـات دانشـگاه        ،»دربارة اسدي طوسـي   «) ۱۳۵۶. (مطلق، جالل   خالقي -۹
 .۴ ش،فردوسي مشهد

 .افكار: تهران.  به كوشش علي دهباشي،هاي ديرينه سخن). ۱۳۸۱( ._________  -۱۰

. ههـاي شـاهنام     شناسي داسـتان     شكل ،از رنگ گل تا رنج خار     ). ۱۳۶۸. (سّرامي، قدمعلي  -۱۱
 .علمي و فرهنگي: تهران

 .اميركبير:  تهران،تاريخ مردم ايران قبل از اسالم). ۱۳۶۸. (كوب، عبدالحسين زرين -۱۲

 .انتشارات علمي:  تهران،نقاب دروغ، شعر بي شعر بي). ۱۳۸۱( ._____________  -۱۳

 .سينا ابن:  تهران،فرهنگ علوم عقلي). ۱۳۴۱. (سجادي، سيدجعفر -۱۴

 ترجمة سيد محمدتقـي     ، تاريخ شعرا و ادبيات ايران     ؛شعر العجم ). ۱۳۳۵. (ماني نع  شبلي -۱۵
 .دنياي كتاب: تهران. فخر داعي گيالني

 .فردوسي:  تهران،تاريخ ادبيات در ايران). ۱۳۷۸. (اهللا صفا، ذبيح -۱۶

.  عثمانوف، مسكو   يف، برتلس،    تصحيح علي  ،شاهنامه). ۱۹۶۵. (فردوسي، حكيم ابوالقاسم   -۱۷
  .تشارات دانشان

 .خوارزمي:  تهران،سخن و سخنوران). ۱۳۶۹. (الزمان فروزانفر، بديع -۱۸

انتشـارات  :  تهـران ،سبك خراسـاني در شـعر فارسـي      ). ۱۳۴۵. (محجوب، محمدجعفـر   -۱۹
 .سراي عالي دانش
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 مقدمــه، ترجمــه و تعليقــات  از ،آفــرينش و تــاريخ). ۱۳۷۴. (مقدســي، مطهــربن طــاهر -۲۰
 .آگه: تهران. كدكني محمدرضا شفيعي

 .كتاب مهناز:  تهران،نامه هنر شاعري واژه). ۱۳۷۶. (ميرصادقي، ميمنت -۲۱

 ،االشـعار   االفكار فـي صـنايع      بدايع). ۱۳۶۹. (الدين حسين   واعظ كاشفي سبزواري، كمال    -۲۲
 .مركز: تهران. الدين كزازي ميرجالل ويراسته و گزاردة 

 ،المصطلحات العربية فـي اللغـة و االدب     معجم). ۱۹۷۹. (المهندس  وهبه، مجدي و كامل    -۲۳
 .مكتبة لبنان: بيروت
 .اميركبير:  مظاهر مصفا، تهرانمجمع الفصحا،). ۱۳۳۶.( هدايت، رضاقلي خان -۲۴
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