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١٠٣  تحلیل محتوای ھنر ساسانی بر اساس مسئلھ ی قدرت در نظریھ ی آلتوسر   

  

  

  

  

  

  آلتوسر ي نظریه قدرت در يمسئله اساس بر ساسانی هنر محتواي تحلیل

  

1علیانسب  جیران

  چکیده

 در همواره که است چالشی محتوا، لحاظ از ویژه به هنرتاریخی، تکوین چگونگی

 در حالی که اشراف بر .است نوسان در سیاسی تاریخ و هنري اسناد سمت به يسوگیر

ي پیش شرط یک تحلیل مناسب در محتواي هنر تاریخی بسیار شناخت جامعه به مثابه

حائز اهمیت و این موضوعی است که در طرح مسئله مورد بحث قرار گرفته و در این 

هد شد که در بخش نظري مقاله مورد بحث رابطه به جامعه شناسی لوئی آلتوسر اشاره خوا

هاي دولت و ي ساز و برگواسطه گیرد، به خصوص در مورد کارکرد قدرت به قرار می

ي هنر، سپس با مروري بر ساختار دولت ساسانی، ي آلتوسر با آندره دپره در حیطهمکاتبه

خواهد  پرداخته به تعیین عوامل قدرت و تأثیر آن در محتواي سیاسی آثار هنري این دوره

اي در رابطه با جایگاه هنر تصویرگري در دولت ساسانی شد و در انتهاي بحث فرضیه

  .شودطرح می

، لویی آلتوسر، سازوبرگ هاي انی، مانودولت ساسانی، هنر ساسانی:  واژگان کلیدي

  دولت

  

                                                
  com.gmail@jeiranolyanassab  و رسانھارتباطاتي رشتھدردکتريھنرودانشجوپژوھشارشدکارشناس.١

٣٠/٢/٩۴: تاریخ پذیرش         ٢٧/٩/٩٣: تاریخ دریافت 

 8سال فصلنامه مسکویه

  1392   زمستان27ي شماره
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١٠٤   ٢٧شماره ی  / ٨سال /                                                             مسکویھ   

  مسئله طرح

 تاریخ با أمتو طور به که است موضوعی هنري اثر محتواي و قدرت بین ارتباط بررسی

 هنر و قدرت بین تعامل از که زمانی بنابراین، دارد؛ ارتباط سیاسی شناسیجامعه و هنر

 حسب بر که چنان. دارد کار و سر دولت با که است هنري ما مقصود کنیم، می صحبت

 و ایدئولوژي با متضاد گاهی و گر تسهیل نقشی هنر گاهی دولت، ساختار و اهداف

 دوران به نظر مورد هنر اگر. دارد حکومت و دولت ادهاينه در مشروعیت تحکیم

 تاریخ به دسترسی و تاریخی اسناد در محدودیت علّت به باشد، داشته تعلق تاریخی

 برانگیز چالش کمی نتایج بطن دولت مورد نظر، در عموم تفکر بر اشراف به منظور شفاهی

 قابل منابع به توجه با و قراییاست اي شیوه به نخست حاضر، بحث در بنابراین،. شد خواهد

 نقش قبیل از ساسانی هنر در کلی اي مشاهده با ترتیب این به رویم؛ می پیش دسترس

 هدفمندي سیاق و سبک هنر این که شویم می متوجه غیره و ها مجسمه ها، سکه ها، برجسته

 عیتمشرو و قدرت تثبیت پی در که است موضوعاتی به وابسته اغلب و کند می دنبال را

 نقاشی یا تصویرسازي از آثاري ساسانی ي دوره در این، چرا وجود با است؛ فرمانروایان

 این و است؟ نیامده به دست است ساسانی ي اندیشه محتواي و سبک از حاکی که کتاب

 ساسانیان زمان در قدرت بازتولید از ممانعت و نقاشی هنر کارکرد با ارتباطی چه موضوع

  دارد؟

 آمده به دست دیوارنگاري و نقاشی از آثاري ساسانی عصر با مصادف که      هرچند

 دارد، مغایرت ساسانی ي دوره ي اندیشه با محتوا و شکل لحاظ از آثار این لیکن است،

 آنجایی از و داشت تعلق)1384اسماعیل پور، ( مانویان به آثار این اغلب  گفت توان می

 گونه هیچ ها آن تصاویر مضمون بود، اسانیس دولت برابر در عقیدتی بدعتی مانویت که

 نقش ي مشاهده با که نداشت؛ درحالی ساسانی هنر محتواي ایدئولوژي با تناسبی

 بازنمایی براي ابزاري صرفًا ها آن براي هنر که رسد می نظر به ساسانی هاي برجسته

  .بود دینی -سیاسی قدرت مشروعیت
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١٠٥  تحلیل محتوای ھنر ساسانی بر اساس مسئلھ ی قدرت در نظریھ ی آلتوسر   

 ایران کتابت و مینیاتور هنر حتی و مانوي هنر سبک که است دشوار حدودي تا بنابراین،

 ساسانیان و پارتی هخامنشی، دوران هنر سبک تکامل از امتدادي مغول، ي حمله از پس را

 ي شاهنامه ي مقدمه در میرزا بایسنقر که آنچه بر اتّکا با مورخان دیگر، طرف از. بدانیم

 براي ایران ملی هاي ستاندا تصاویر نقاشی از مملو اتاقی تدارك مورد در خود سفارشی

 از برگرفته احتماًال ها نقاشی این که اند زنده تخمین چنین اظهار کرده بود، فردوسی

 و دیگران، بینیون،(است  بوده ساسانی هنر با مرتبط و ایرانی تصویرسازي هاي سنت

  ).18: 1931 ؛ بینیون و دیگران،62/55: 1383

 از آنچه و ساسانی دولت ساختار بررسی با ،کنیم فرض را موضوع این صحت ما      اگر

 تصویرسازي که رسد نمی نظر به مانده جاي بر آنان هاي کتیبه و ها برجسته نقش

داشته بوده  ساسانیان براي چندانی اهمیت باستان ایران قهرمانان و حماسی هاي داستان

 ایفا اسانیس دولت قدرت و مشروعیت بازتولید در نقشی مضامین گونهاین زیرا باشد؛

 نقاشی یا و تصویرسازي هنر ساسانی، زمان در که بگذاریم این بر را فرض اگر و کرد نمی

 یا و گشت می محسوب ساسانی دولت رسمی هنر عنوان به بوده باشد، مرسوم نیز کتاب

 ساسانی دولت با دینی و عقیدتی لحاظ از که شد می خلق ي افرادي به وسیله نقاشی هنر

 بازتولید در هنر نقش به ابتدا موضوع این درك و بسط براي. استداشته  مغایرت

 هاي برگ و ساز از ساختاري وي زیرا پردازیم؛ می آلتوسر لوئی دیدگاه از ایدئولوژي

 را سیاسی مشروعیت بازتولید در هنر نقش ایدئولوژي، لحاظ از که است داده ارائه دولت

 است، شناختیجامعه معاصر نظریات جزِو وسرآلت ي نظریه که این با و گیرد می بر در نیز

 در ویژه به ایران، اجتماعی تاریخ در اجتماعی و سیاسی ساختار با نظریه این مفاد لذا

 ناتالی از قولی نقل ذکر اینجا در باشد؛ می تعمیم خور در اسالمی، و ساسانی ي دوره

 نیست، ارتباط بی ژوهشپ موضوع در نگارنده ي شیوه با هنر شناسیجامعه مورد در هینیک

  :است گفته هینیک
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١٠٦   ٢٧شماره ی  / ٨سال /                                                             مسکویھ   

 که هنر تاریخ سوي به و شده دور شناختی جامعه از شویم می تر نزدیک هنر به هرچه«

 این در بنابراین، ).24: 1387 هینیک،("رویم می است هنر شناسی جامعه از بیشتر قدمتش

 و بپرهیزیم نره شناسی جامعه و هنر تاریخ بین شکاف از امکان حد تا  داریم سعی بحث

  .نماییم تحلیل و بررسی توأم طور به را رویکرد دو این

  نظري بحث

 -اجتماعی ساختار شناخت براي آلتوسر شناسی جامعه تحلیل به مسئله طرح در آنچه با

 و ساز در آلتوسر ساختاري تحلیل شرح به روي این از شد، اشاره ساسانی دوران سیاسی

 حقیقی هنر تکوین ي زمینه در را او آراي و پردازیم یم قدرت ي مسئله و دولت هاي برگ

ایدئولوژیک شرح خواهیم داد تا ازاین طریق هنر وابسته به قدرت  ي جامعه بطن از

ایدئولوژي حاکم را از یکدیگر تمییز  بازتولید کارکرد از مستقل هنر و ایدئولوژیک

 تالش و بود ارکسم کارل آراي از شناسی آلتوسر تفسیريدر مجموع، جامعه. دهیم

 ایدئولوژي اومانیستی با آمیخته مارکسیستی نظریات از را مارکس متأخر نظریات تا داشت

آلتوسر، (کند  احیا مجددًا را ناب مارکسیستی گرایش یک اصطالح به و نماید تفکیک

1971 :8 ،12.(   

 ساختار در ایدئولوژي کارکرد به بیشتري ظرافت با او تا شد باعث موضوع همین

و سرانجام به نظریه اي  است قدرت بازتولید آن کارکرد ترین مهم که بپردازد دولت

ردکلیف، : بنگرید به(دست یافت که در جامعه شناسی تاریخی نیز قابل تعمیم است 

 کارکرد جامعه، در قدرت ساختار تحلیل با وي). 14، 13: 1388؛ آلتوسر، 1384

 داشت اذعان و داد قرار مطالعه مورد به دقت تدول به وابسته نهادهاي در را ایدئولوژي

 شودمی بازتولید مجددًا فرهنگی، و آموزشی مذهبی، حقوقی، نهادهاي در ایدئولوژي که

 از بعد و ساسانیان ي دوره در ویژه به ایران، اجتماعی تاریخ در که است فرایندي این و

 تأثیر مورد در آلتوسر خیتاری هاي مثال ترین مهم از یکی و رسید خود اوج به اسالم،

 در که بود، کلیسا اهداف و مسیحیت با مرتبط قدرت به بخشیدن مشروعیت در ایدئولوژي
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١٠٧  تحلیل محتوای ھنر ساسانی بر اساس مسئلھ ی قدرت در نظریھ ی آلتوسر   

 فرانسه کبیر انقالب باعث و انجامید دینی ضد مبارزات به میالدي 18 و 17 ،16 هاي سده

 را دولت آلتوسر کلی، طور به). 180، 178، 151: 1971؛ آلتوسر، 45: 1388آلتوسر،(شد 

  .است جداگانه کار و ساز دو از متشکل که دانست، می طبقات بر سرکوبگر نیروي یک

   ایدئولوژیک دولت هاي برگ و ساز.1

  .است سرکوبگر ابزارهاي حاوي که سرکوبگر هاي برگ و ساز.2

 نهادهاي وجود خصوص در گرامشی آنتونیر نظریات از گیري بهره با آلتوسر واقع،      در

، 72: 1388گرامشی، (قدرت  انحصار منظور به آموزشی نهادهاي و ساکلی قبیل از مدنی

 را دولت سرکوبگر و ایدئولوژیک کارکرد دو ،)143، 142، 137 :1971؛ آلتوسر، 96، 74

  .نمود تفکیک یکدیگر از مند نظام طور به

 حقوقی، خانواده، آموزشی، نهادهاي در را دولت ایدئولوژیک کارکردهاي      آلتوسر

 به دائم طور به که کند می بندي طبقه فرهنگی و تجاري صنفی، هاي اتحادیه ،سیاسی

 قبیل از سرکوبگر، هاي برگ و ساز دیگر، طرفی از و پردازد می دولت قدرت بازتولید

 نیز ایدئولوژي با همواره که گنجاند می فیزیکی هاي خشونت ي زمره در را پلیس، و ارتش

 در انتخاب اخراج، تنبیه، مسائلی از قبیل به ابطهر این خصوص در و است؛ ارتباط در

 ؛)145، 143: همان(کند  می اشاره فرهنگی آثار در سانسور یا آموزشی نهادهاي و کلیسا

 موبد "کرتیر" اقدامات در ویژه به ساسانی، دولت ساختار در موارد گونه این که چنان

، 739، 735: 1365ذکا، (گذارد  تأثیر ساسانی هنر در متقابًال که است ذکر قابل زردشتی،

845 ،847.(  

 يمسئله شد، متذکر قدرت مورد در آلتوسر که مهمی نکات از یکی      همچنین،

 بزرگ ي سوژه عنوان به خود جامعه، طبقات بر حاکمیت عین در که بود قدرت مرکزیت

(S) کوچک هاي سوژه عنوان به را طبقاتی هاي سوژه سایر و کند می نقش ایفاي (s) 

 در ).145، 143: آلتوسر، همان(کند  می حاکمیت ها آن بر و داده قرار استیضاح مورد

 جوامعی با مرتبط بیشتر شود، می مراد آلتوسر نزد بزرگ ي سوژه اصطالح از آنچه واقع،
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١٠٨   ٢٧شماره ی  / ٨سال /                                                             مسکویھ   

 امر یک بر منوط قدرت مفهوم و است آمیخته یکدیگر با سیاست و دین آن، در که است

 کتاب در "موسی" با "خدا" صحبت داستان به رابطه این در وسرآلت .باشد می متافیزیکی

گرفت  قرار استیضاح و خطاب مورد خداوند سوي از موسی که کند می اشاره مقدس

 در قدرت عوامل سوي از اجتماعی طبقات استیضاح با موضوع این که ؛)178: همان(

 ها، بزرگداشت قبیل از فرهنگی تجلیات به باید راستا این در. شباهت دارد دولت ساختار

 اشاره ازدواج و مرگ تولد، مراسم یکدیگر، با سیاسی افراد تهنیت و مالقات تشریفات،

 گرایی، اخالق و پرستی وطن هاي ویژگی از اي شمه با را ها آن جملگی آلتوسر که کرد

 افراد دولت طریق این از تا گیرد، می نظر در سیاسی ایدئولوژي بازتولید و تحکیم براي

  .)174/156: همان(دهد  قرار خطاب مورد سوژه عنوان به را جامعه

 ي دهنده نشان که زد تخمین دولت هاي برگ و ساز در را ویژگی سه آلتوسر      همچنین،

 ساختار در حاکم قدرت تقویت و ایدئولوژیک و سرکوبگر کارکردهاي بین تعامل

  :است دولت

 سرکوبگر و ایدئولوژیک ايکارکرده از دولتی هاي برگ و ساز کل) الف

  .است متفاوت آن اجرایی ابزارهاي صرفًا و برخوردارند

 سازماندهی مرکزیت یک در سرکوبگر هاي برگ و ساز در متفاوت هاي بخش) ب

 در تا دارد را قابلیت این ایدئولوژي که درحالی گیرد؛ می انسجام و شود می

  .شود بازنمود متنوعی هاي شکل

 شود، می پایدار مرکزي قدرت ي واسطه به سرکوبگر نهادهاي طورکه همان  ) ج

 حاکم ي طبقه ایدئولوژي درون در نیز ایدئولوژیک متفاوت بازنمودهاي

.)149: همان(گردد  می متمرکز

 و ساسانی جامعۀ در "مزدیسنا" دین مختلف تفاسیر و ها تأویل در فوق موارد راستی      به

 توحید و پایدار تأویل یک به زردشتی دین دندا مرکزیت براي شاه مشاور موبدان تالش

منزوي، (است  حاکم قدرت ایدئولوژي به دادن مرکزیت همان که کند می صدق دینی
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١٠٩  تحلیل محتوای ھنر ساسانی بر اساس مسئلھ ی قدرت در نظریھ ی آلتوسر   

 اي خالصه ذیل نمودار. )79، 75: 1384؛ کرباسیان و کریمی زنجانی اصل، 11، 5: 1364

 یک اختارس با که دهد می نشان دولت هاي برگ و ساز مورد در را آلتوسر ي نظریه از

  :دارد تناسب سیاسی -دینی ي جامعه

 و است ساختاري چنین در هنر جایگاه شود، می مطرح که دیگري ي مسئله      اکنون

 مسلط ایدئولوژي و قدرت بازتولید در نقشی چه فرهنگی موضوعی عنوان به هنر که این

 که داشت اذعان پرهد آندره به خطاب مطلبی در) 227، 222: همان(آلتوسر . کند می ایفا

 زبان از همزمانی طور به هنر که زمانی تا و است پیچیده بسیار هنر و ایدئولوژي ي رابطه

 اما... «. داشت را دانش انتقال انتظار هنر از توان نمی گاه هیچ کند، می پیروي ایدئولوژیک

 در تعمق ،بود امیدوار هنر از حقیقی دانش یک به یابی دست براي توان می که راهی تنها

 شناختی زیبایی تأثیرات ایجاد هاي مکانیسم بر اشراف منظور به هنري اثر ویژگیهاي

 هنر تمییز براي شناختی زیبایی ساز و کار شناخت بر آلتوسر تأکید واقع، در .»است

 نقش متوجه را ما واقعی هنر او، نظر از همچنین،. است حقیقی هنر از ایدئولوژیک

 اي مقدمه هیچ بدون و است افراد از زنده تجربیات حاوي و نماید یم جامعه در ایدئولوژي
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١١٠   ٢٧شماره ی  / ٨سال /                                                             مسکویھ   

 ي فاصله یک داراي باید حقیقی هنر بنابراین،. دهدسوق می کردن درك و دیدن به را ما

: همان(شود  مشخص ایدئولوژي و اجتماعی طبقات بین مرز طریق، این از تا باشد، درونی

 هنر، و ایدئولوژي ي رابطه از آلتوسر حلیلت به توجه با حال ).165: 1379؛ پین، 223

 بین ي رابطه و  یابیم دست ساسانی دولت در هنر شناسی جامعه به توانیم می چگونه

 دولت در جایگاهی چه نقاشی هنر دریابیم که و کنیم تبیین را ساسانی هنر و ایدئولوژي

 دولت سیاسی -اجتماعی ساختار درك ابهامات، گونه این تحلیل براي داشت؟ ساسانی

  .است اول شرط پیش ساسانی هنر از تجربی بررسی و ساسانی

  ساسانی دولت

  ساسانی دولت ساختار بر مروري .الف

 درك براي نیازي پیش سیاسی و اجتماعی لحاظ از ساسانی دولت شناخت مجموع، در

 هاي ویژگی از نکاتی به صرفًا مبحث این در بنابراین،. است دولت این در هنر جایگاه

 که طور همان. دارد اهمیت موضوع این تحلیل براي که کنیم می اشاره ساسانی دولت

 نیز ما دولت قرار داد، ساختار در قدرت مرکزیت عنوان به را (S) بزرگ ي سوژه آلتوسر

 هاي آموزه راستا، این در. کرد خواهیم بررسی ساسانی دولت در را بزرگ ي سوژه ابتدا

 در کیهانی نظم اصطالح به یا [= Aša] "اَشه" ایجاد و شر و خیر میان تقابل در زرتشت

 ي اندیشه در که بود، باستان ایران سیاسی ي فلسفه در عمده بسیار مفاهیم از آشوب، مقابل

 هستی، در "اَشه" بنیان واقع، در ).19 و 18: 1389رضایی راد، (یافت  تکوین آریاییان

 بدعت گونه هر مقابل در دولت هاي گبر و ساز ي به واسطه که است مرکزیتی همان

  .گرفت می موضع بودند، جامعه ساختار در اغتشاش خواهان که افرادي یا و دینی

 ي جامعه و کیهانی نظم ایجاد براي را آرمانی شاه یک وجود سیاستی چنین      بنابراین،

 به شود، کن ریشه نابسامانی و بدي هرگونه زرتشت هاي آموزه طبق تا داشت، نیاز آرمانی

 و تفاسیر قبال در تعدیلی و تساهل گونه هیچ ساسانی دورة سیاست در لحاظ، این

 شاه مشروعیت معیارهاي مهمترین از که چنان نبود، مجاز سیاسی و دینی هاي تأویل
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١١١  تحلیل محتوای ھنر ساسانی بر اساس مسئلھ ی قدرت در نظریھ ی آلتوسر   

 )54، 21، 20، 19: همان(بود  "شاهی نژاد" و "ایزدي فّر" ،"ایزدي خرد" داشتن آرمانی،

. شد می تفویض موبدان موبد یا و شاه به -درودا اَسورا با معادل -مزدا اهورا جانب از و

 به گرایش گذاشت؛ تأثیر ایران سیاسی حیات در که مسائلی ترین مهم از یکی همچنین،

 خدایی نزد اقوام هندو چند وجود لحاظ، این به بود، )11/5: 1364منزوي، (یکتاپرستی 

  . متمرکز شد ،آریایی به سمت خداي واحد یعنی اهورا مزدا

 از که بود ایزدي فّر همان ساسانی دولت سیاست در (S) بزرگ ي سوژه      بنابراین،

 اي رابطه با دولت ساختار در مراتب سلسله سایر و شد اعطا شاهنشاه به اهورامزدا جانب

 حکومت بنیان که گشت می برخوردار اعتبار از ایزدي ي فرّه و آرمانی شاه سمت به قائم

 عنوان به اجتماعی طبقات سایر لحاظ، این به. )2003: ابولؤلو(زد  رقم را تئولوژیک

 اوقات گاهی که) اهورامزدا ( بزرگ ي سوژه گماشتگان جانب از (s) کوچک هاي سوژه

 استیضاح مورد گرفت، می تعلق موبدان موبد به ها دوره برخی شد و در اعطا می شاهنشاه به

 دادن مرکزیت در عامل مهمترین موبدان موبد راستی هب گرفتند، می قرار بازخواست یا و

 روحانیان این ترین سرشناس از و بود شاهنشاه براي مشروعیت کسب و دولت قدرت به

 که چنان. کرد اشاره "اسپندان مهر آذر" و "کرتیر" ،"ارداویراف" ،"تنسر" به توان می

 اقدام دولت و دین انسجام براي رسمی طور به ساسانیان که هایی دوره ترین مهم از یکی

  .گردد بازمی ) م223-240 (بابکان اردشیر ي دوره به کردند

 که را تاجی که است خدا این ": شد مدعی مخالفان برابر در خود از دفاع براي      اردشیر

 ادعاي این واقع، در. )98: 1389شاپور شهبازي، ( ... است بخشیده من به ام گذارده سر بر

 برابر در که دارد اشاره مزدایی خرد و اهورامزدا جانب از او مشروعیت یهتوج به اردشیر

 ي دهندهنشان و )54: رضایی راد، همان(است  اکتسابی، خود یا فیلسوف خرد لوگوس،

 دستورات موضوع، این بسط منظور به همچنین،. باشد می ساسانیان سیاست در جزمیت

 آمده به دست عربی متنی از که کنیم می بیان خالصه طور به عبارت شش در را اردشیر
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١١٢   ٢٧شماره ی  / ٨سال /                                                             مسکویھ   

 دولت هاي ویژگی و ها شاخص ترین مهم شناخت لحاظ به دستورات این که چرا است؛

  :است اهمیت حائز ساسانی

71، 67  :1348عباس، (شهریاري و دین پیوستگی بر اردشیر تأکید.(  

هاي بدعت شیوع از جلوگیري براي پایین طبقات مردم به دین آزمون از ممانعت 

.دینی

اوستا از تفسیر یک بیان صرفًا.

اي لطمه شاهنشاه مشروعیت به که جایی تا دینداران، کار در افراط از جلوگیري 

.نزند

دینی تسامح از جلوگیري.

بر مردم تعمق از ممانعت براي جهانی، این هاي خواسته سمت به مردم دادنسوق 

.دین

رندهچیره شدن بر افکار مردم ، چرا که یکی ازهایی ها، همین اندیشهترین تیغ ب

؛ کرباسیان، 63، 57  :1381شائول شاکد، (است که در ذهن مردم وجود دارد

1384 :65 ،73.(

 مقاومت هاي زمینه ساسانی دولت در که شود می استنباط چنین اردشیر فرامین از بنابراین،

 دولتی ایجاد براي یراردش ترتیب، این به .داشت رواج شدت به دولت قدرت برابر در

 ،"تنسر" به و کرد تبدیل واحد شاهنشاهی به را الطوایفی ملوك نظام متمرکز، و قدرتمند

 شروع نتیجه، در .کند گردآوري تفسیر بر اساس یک را اوستا تا داد دستور هیربدان هیربد

مسکویه رازي، (شد  آغاز تنسر و اردشیر اقدامات با ساسانی دولت در تئوکراسی یک

 تسلّط بر تأکید یکی دارد، وجود تنسر ي نامه در که مهمی ي نکته دو ،)421، 320: 1379

 ي اداره براي شاه استبدادي و جزمی رفتار توجیه دیگري، و اجتماعی، طبقات سایر بر شاه

 جملگی که )57، 55، 4: 1389مینوي، (است  طبرستان شاه به پاسخ در مملکت،

 یا ها نظمی بی برابر در) کیهانی نظم (اَشه حفظ براي یساسان دولت تالش ي دهنده نشان
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١١٣  تحلیل محتوای ھنر ساسانی بر اساس مسئلھ ی قدرت در نظریھ ی آلتوسر   

 اخالقی و دینی امري به ساسانی دولت اساسی قانون بنابراین، .بود گذاران بدعت همان

 شاپور اول،شاپور جمله از ساسانی، ي دوره سراسر در تقریبًا قانون این که گردید معطوف

 ساسانی، هاي دوره برخی در اگرچه ؛شد حفظ پیروز، و دوم یزدگرد و پنجم بهرام دوم،

 مزدك نظیر گزارانیبدعت به نسبت عقیدتی تسامح به قباد، زمان سلطنت مانند

 از تسامحات گونه این دولت، دینی ساختار دلیل به کوتاه، مدتی در اما خوریم؛ برمی

  ).124، 121، 120: 1389کریستین سن، (شد  می سرکوب شدت به روحانیون جانب

 براي تا کرد می ایجاب چنین سیاسی شرایط اوقات برخی که، است ذکر به الزم ته،     الب

 شاپور اول، زمان در مثال، عنوان به .گیرد صورت تسامح دینی گذاران بدعت با مدتی

 نوافالطونی مسیحی، گنوستیک، هاي کیش از مملو النهرین بین نواحی در ویژه به ایرانشهر،

 میان، این در .داشتند شناسی کیهان فلسفۀ در خاصی بینی جهان یک هر که بود غیره و

 در شاپور اول، مشاور موبد "کرتیر" چند هر. شد عرصه وارد هایش آموزه نیز با مانی

 اقدام این که کرد، استقبال او هاي آموزه و مانی از شاپور اما بود، مانی بردن بین از صدد

 نواحی در ویژه به مختلف، ادیان ساختن آرام براي سیاستی از ناشی احتمال، به شاپور،

 که آنجایی از و ،)116، 1384:113؛ لوکونین، 228: 1367پیگولوسکایا، (النهرین، بود  بین

 اوج از توانست می حدودي تا بود، زمان آن مرسوم ادیان از اي آمیخته مانوي کیش

  .کند جلوگیري دینی اغتشاشات

 مانویت دوم بهرام زمان در توانست ساسانی، روحانی قدرتمندترین کرتیر، سرانجام      اما

 از که بود شاپوردوم زمان در موبدان دیگر از اسپندان، مهر پاد آذر همچنین. ببرد بین از را

 در او هاي مخالفت مفاد از یکی و کرد تالش مانویت با مقابله براي ساسانی دولت جانب

اشه، (کرد می نفی را مادي تولید هرگونه انیم که چرا بود؛ مادي تولید از دفاع مانی، برابر

 تمایل گویاي تواند می مادي تولید از اسپندان مهر به این ترتیب، دفاع ،)34، 20: 1379

 روحانی .1 : طبقه چهار شامل که باشد، بوده فئودالی نظام و طبقات حفظ بر ساسانی دولت

 ملت ي توده. 4 ،)دبیران (تادارا مستخدمان. 3 ،)ارتیشتاران (جنگاوران. 2 ،)اَسرون(
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١١٤   ٢٧شماره ی  / ٨سال /                                                             مسکویھ   

کریستین سن، (بودند ) هوتخشان یا شهریان (صنعتگران و) واستریوشان یا روستاییان(

 نظام کل مادي، تولید هرگونه نفی لحاظ مانی از هاي توصیه که درحالی ؛)69: 1384

  .برد می بین از را ساسانی

 اساس که شویم می متوجه ،شد داده شرح ساسانی دولت از که آنچه به توجه با      حال

 دادنمرکزیت بر دینی، بدعتگذاران جانب از شدید هاي مقاومت وفور دلیل به دولت، این

 روحانیان، میان این در. کرد می تأکید بخشیدن به شاهنشاه مشروعیت و قدرت به

 ي نظریه از تعبیري با و داشتند عهده بر دولت گذاري سیاست در را نقش ترین اصلی

 سایر بر حاکمیت منظور به بزرگ ي سوژه ي کننده تعیین روحانیان گفت توان می ،آلتوسر

   :ایم داده نشان شماتیک طور به ذیل نمودار در که بودند کوچک هاي سوژه یا طبقات

  

 جایگاه شود می مطرح که اي مسئله فوق، نمودار در ساسانی دولت ساختار به توجه با حال

 دورة هنر بر تجربی رویکردي منظور این به است، نیساسا دولت در هنر کارکرد و

  .دارد تقدم تحلیلی هرگونه از بیش ساسانی،
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١١٥  تحلیل محتوای ھنر ساسانی بر اساس مسئلھ ی قدرت در نظریھ ی آلتوسر   

  ساسانی هنر در قدرت: ب

 تندیس و معدودي تعداد ها، سکه ها، کتیبه ها، برجسته نقش به ساسانی هنرهاي اغلب

 در نقاشی یا کتاب تصویرگري هنر فقدان اما ؛)1964گدار، (شود  می محدود ظروف

 هنرهایی بررسی به ابتدا وجود این، با است تعمق قابل حدي تا ساسانی هنرهاي

 نقش آثار، این به توجه با. دارد قرار ما اختیار در ساسانی زمان از که پردازیم می

 ي چهره از متشکل آن، محتواي که است هایی متن ي مثابه به ساسانیان هاي برجسته

 موارد از برخی در و است آناهیتا و اهورامزدا وبدان،م موبد گذاري، تاج مراسم شاهنشاه،

  .کند می بازنمایی را شکار از اي صحنه ها نقش محتواي

 ساسانی هنر در ایدئولوژیک محتواي به توجه است، اهمیت حائز ما بحث در آنچه      اما

 هاي برجسته نقش در ،"دارد یزدان از چهر" عبارت درج موارد این از یکی .است

 مشروعیت، از استعاره که است رجب نقش در شاپور اول و رستم نقش در راولاردشی

 برتر نژاد و الهی منشأ فرّایزدي، ي دارنده ،)46، 42، 41: 2003ابو لوءلو، (شاهنشاه  قدرت

 صورت به چه هنرهایشان، در که بود برخوردار اهمیتی چنان از مفهوم این .باشد می شاهان

اردشیر  نقش مثال، عنوان به. شد می بازنمایی کرّات به ویري،تص لحاظ از چه و نوشتاري

 جانب از شاهی مجوز اخذ تاجگذاري  و در حال طاق بستان، حین مراسم در یکم

 تاجگذاري نقش ،)1تصویر (آویخته روبان دو با اي حلقه از نمادي با اهورامزدا،

 پیروزي) 2تصویر (شده غالب حریفانش بر که درحالی رجب نقش در اردشیریکم

 نقش در درباریان همراه به شاپور یکم ،)3تصویر (رستم نقش در والرین بر شاپوریکم

 بهرام نقش در قارن اردشیر و کرتیر موبد همراه به دوم بهرام  نقش ،)4تصویر (رجب

  .غیره و) 6تصویر (رجب نقش در کرتیر موبد ي نقش برجسته ،)5تصویر(

 شاه که بود پیام این انتقال منظور به ساسانی ايه برجسته نقش اغلب      بنابراین،

 از انعکاسی خاستگاه، و نژادي لحاظ از و است بشر هدایت مسئول و خدا ي برگزیده

 حاوي ها برجسته نقش شد، ذکر که مواردي از غیر به. رود به شمار می خدایان تصویر
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١١٦   ٢٧شماره ی  / ٨سال /                                                             مسکویھ   

 اغلب که "انار" نماد نظیر است؛ بختی خوش و اقتدار فرّایزدي، بر داّل و رسمی نمادهاي

 ي حلقه که اي فرشته بستان، طاق ایوان فوقانی نقش در. دارد قرار آناهیتا نقش کنار در

 گل .است )خسرو پرویز(خسرو دوم  به منصب اعطاي از حاکی دارد، دست در مروارید

 از نیز )305: 2535پور داوود، ( ]ورثرغن[پرنده  هاي بال و مقام اعطاي ي حلقه نیلوفر،

  ).59، 49: ابولؤلو، همان(بود  ساسانی نقوش در فّر نمادهاي دیگر

 هایی پیام از مملو محتوا لحاظ از ساسانی هنرهاي اغلب که شد مدعی توان می      بنابراین،

 و هلنسیتی هنر هاي ویژگی به حدودي تا شکل لحاظ از که چند هر بود؛ دولتی و رسمی

 ي مثابه به ساسانی هنر محتواي تحلیل در لیخل موضوع این اما داشت، شباهت سلوکی

 هلنسیتی، هاي شکل به هنر این شباهت احتماًال و کند نمی ایجاد دولتی و رسمی هنري

 استفاده هنرها خلق براي رومی اسراي از ساسانی دولت که باشد بوده این براي شاید

 و نوروز جشن از نایرانیا ي ایده با که بیشاپور کاخ هاي کاري موزاییک نظیر کرد؛ می

  ).151: 1384لوکونین، (گردید  اجرا رومی اسراي دست به زرتشتی نمادهاي

 مربوط ساسانی هنر در ایدئولوژیک هاي پیام به ما بحث مرکزیت صورت، هر      به

 لحاظ به ساسانی هاي برجسته نقش با رابطه در بحث قابل نکات از یکی .شود می

 دوم بهرام زمان از تقریبًا که بود آناهیتا یا و میترا به رامزدااهو ي پیکره تغییر ایدئولوژیک

 که رستم نقش در نرسی ي برجسته نقش مانند .شد پدیدار کرتیر مقام تضعیف و بعد به

بهرام  با نرسی پیکار از ناشی تغییر این که طوري به است؛ آناهیتا به رو و اهورامزدا به پشت

 نماید، تثبیت را خویش سلطنت که آن براي و بود شاهنشاهی مقام کسب براي دوم 

 که کرد ضرب خود نام به هایی سکه حتی و نمود، اخذ آناهیتا جانب از را خود مشروعیت

  ).46، 42، 41: ؛ ابولؤلو، همان189همان، (بود شاهنشاهی هاي نشانه حاوي

 سیاست دقیقًا و دنز اي لطمه ساسانی دولت ساختار و سیاسی ي فلسفه به تغییر      البته، این

 وارد کیهانی نظم یا اَشه بر اي خدشه هیچ تا شد، ریزي پی ساختار این اساس بر نیز نرسی

 که آن از غیر به همچنین،. یافت خود مشروعیت براي توجیهی که حال عین در نشود؛
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١١٧  تحلیل محتوای ھنر ساسانی بر اساس مسئلھ ی قدرت در نظریھ ی آلتوسر   

 شاهنشاه ایزدي منشأ و قدرت گویاي تصویري لحاظ از ساسانی هاي برجسته نقش محتواي

 و شاه مرکزیت بر مکتوب طور به که دارد وجود هایی کتیبه آثار این از بسیاري در است،

 و شده حکاکی ها برجسته نقش کنار در ها کتیبه این از برخی .کند می تأکید دولت اقتدار

 ي کعبه مانند است؛ شده واقع جداگانه طور به ها برجسته نقش نزدیکی در دیگر برخی

 .دارد قرار رومیان بر شاپور پیروزي ي برجسته نقش یکینزد و رستم نقش در که زرتشت

: 1390دریایی، (است  کرده اشاره خویش دستاوردهاي شرح به شاپوریکم کتیبه این در

  :است ذیل شرح به او دعاوي از بخشی که ،)20

 این تمام ... شویم می کمک خدایان طرف از چون و هستیم خدا آفریده چون ... "     

 در بایستی ما مثل باشد خوشبخت اگر آید می ما از پس کس هر ... فتیمگر را کشورها

 و فرمایند لطف و مساعدت وي به خدایان تا باشد کوشا خدایان به خدمت و فرمانبرداري

  ).34: 1389سامی،  ("بگردانند خودشان مأمور را او

  :شود می استنباط مهم ي نکته دو شاپورا ول هاي گفته محتواي از

 بزرگ ي سوژه از قدرت کسب. 2. اهورامزدا یعنی ،(S) بزرگ ي سوژه به خدمت. 1

(S) شرقی ضلع در همچنین، .است ایزدي خرد و فّر از حاکی که فرمانروایی براي 

 لحاظ از مشهد سر در او ي کتیبه مانند که مانده جاي به کرتیر از اي کتیبه زرتشت، ي کعبه

 شاپوراول جانب از خویش ایزدي مقام انتساب و دینی سیاسی، هاي فعالیت بر مبتنی محتوا

؛ 737، 723: 1370تفضلی، (دهد  می ما به کرتیر معراج از اطالعاتی حدودي تا و است

 بدین رستم نقش در کرتیر از عبارتی. )35: کرباسیان و کریمی زنجانی اصل، همان

  :است مضمون

 "گرفتند پیش در نیکو راه ات دادم عذاب و کردم مجازات را) بدعتگذاران (ها آن"     

 ایدئولوژي قدرت ي دهنده نشان عبارت این ).70: ؛ دریایی، همان1989مکنزي، (

 .بود دولت قدرت و سیاست مرکزیت حفظ براي ساسانی دولت در (RSA) سرکوبگر

 کند، می اشاره ساسانی دولت ایدئولوژي بر کتیبه همراه به که هایی برجسته نقش دیگر از
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١١٨   ٢٧شماره ی  / ٨سال /                                                             مسکویھ   

 هر ؛)7تصویر (کرد اشاره توان می کرمانشاه بستان طاق در شاپورسوم و وردومشاپ نقش به

 ویژگی همین و نیست اهورامزدا و موبدان تصویر از اثري برجسته نقش این در که چند

است  شده ساسانی هاي برجسته نقش سایر نسبت به نقش این بودن فرد به منحصر باعث

 مزبور، ي برجسته نقش  اطراف هاي کتیبه وايمحت اما ،)296، 291: 1976راولینسون، (

  :است ذیل شرح به چپ سمت ي کتیبه. کند می جبران را اهورایی یا الهی نمادهاي فقدان

 از آسمانی، نژاد از ایران، غیر و ایران شاهان شاپورشاه خدایگان مزداپرست پیکر این"     

 خدایگان مزداپرست پیکر نای": راست سمت ي کتیبه و ؛" ...پرست مزدا پسر خدا، طرف

 خدایگان پرست مزدا پسر خدا، طرف از آسمانی نژاد ایران، غیر و ایران شاهان شاه شاپور

سامی،  ("شاهان شاه نرسی ي نوه آسمانی، نژاد ایران، غیر و ایران شاهان شاه شاه، هرمز

 ي وژهس و ساسانیان سیاسی ي فلسفه بر نیز فوق هاي کتیبه مضمون ).117، 116: 1389

 از است تا داده قرار خطاب مورد را شاهان که کند می اشاره اهورامزدا یا (S) بزرگ

  .دهد قرار استیضاح مورد را طبقات سایر او جانب

 در و کرده تأکید ساالري دیوان دستگاه قدرت به که ساسانی هنرهاي دیگر      از

 که است ساسانی هاي هسک و مهرها بوده، گذار تأثیر حکمرانان به بخشیدن مشروعیت

 در. )1986گوبل، (هاست  آن رسمی و دینی القاب و عالئم و شاهان نقش حاوي

 عنوان با که کنیم می مشاهده سکه روي بر پهلوي خط به اي نوشته اول اردشیر هاي سکه

 راست سمت در ،"دارد یزدان از چهر که" ي جمله با و شده شروع چپ سمت از شاه

 روي بر شاپور پسرش و اردشیر ي چهره که طوري به ،)49: 2003، سوداور(شود  می تمام

   .)8تصویر (است شده حک سکه پشت در آتش محراب و سکه

 شدند اضافه آتش محراب اطراف در نگهبان ي الهه دو شاپوراول زمان در      اما

 و هستار ماه، هالل قبیل از شود، می مشاهده ها سکه روي بر عالئمی همچنین، .)9تصویر(

داشته  تعلق خاص اي طبقه به حکمرانی یا و شاهی نشان به احتماًال که انتزاعی اشکال سایر

   .)10تصویر ()153: کریستین سن، همان(است 
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١١٩  تحلیل محتوای ھنر ساسانی بر اساس مسئلھ ی قدرت در نظریھ ی آلتوسر   

 نیز نماد این که کنیم می مشاهده شاپور کاله بر را قوچ هاي شاخ شاپوردوم هاي سکه در

 و ها عالمت تعبیر به ها سکه رد که چند هر  است؛)(xvaranahایزدي  فّر از اي نشانه

 هاي برجسته نقش  در گاهی شد، گفته که طور همان یا و خوریم، برمی فّر هاي نشانه

 خللی هیچ تغییرات این اما است، شده حکاکی اهورامزدا جاي به آناهیتا ي پیکره ساسانی

 یراتتغی این بلکه ،)13: 1387دریایی، (کرد  نمی ایجاد ساسانی ایدئولوژي اساس در

  .یافت می مرکزیت مجددًا دولت دستگاه در نمادین

 دهیم ارجاع سیاسی قدرت تزلزل شدت به را هنر محتواي تغییر توانیم می زمانی      تنها

 که ساسانی -کوشانی هاي سکه مانند باشد، شده تضعیف بنیان از بزرگ ي سوژه که

 ي دهنده نشان این و دش درج ها سکه پشت بر شیوا تصویر و (ohso) "شیوا ي الهه"

 و ،)215، 214، 1384لوکونین، (بود  ساسانی دولت با کوشان سرزمین ایدئولوژي منافات

 دستور به و شدند ضرب ایران به اعراب ي حمله از پس که ساسانی -عرب هاي سکه در یا

 خط به "ربی اهللا بسم" و "اهللا بسم" نظیر کلماتی خالفتش، هشتم سال در خطاب عمربن

سید محمود (شد  درج ساسانی پادشاهان نام کنار در خلفا اسامی اوقات گاهی و ی،کوف

 تغییر از نشان تغییرات گونه این صرفًا نتیجه، در .)11تصویر ()15، 4: تا بندي، بی نقش

 هنر که کرد استنباط چنین توان می دیگر طرفی از و شد می محسوب ایدئولوژي اساس

 که چنان داشت، حکومت ساختار تثبیت در ولوژیک آنایدئ و دولتی کارکردي ساسانی

  .ساسانی بر هنر تأثیر گذاشته است هنر در دینی -سیاسی ایدئولوژي در تغییري هرگونه

 پی  دینی در هنر ساسانی–     تا به اینجا به نمودهاي قدرت و بازتولید ایدئولوژي سیاسی 

 ایدئولوژیک هاي برگ و ساز از جزئی هنري آثار محتواي آلتوسر لحاظ از که بردیم

 عقاید ویژگی و موقعیت به توانیم می چگونه ساسانی هنر طریق از که این اما است؛ دولت

 منظور به کتاب تصویرسازي و نقاشی هنر از اثري چرا که این و ببریم پی طبقات سایر

 و امهاد در که است موضوعی کنیم، نمی مشاهده ساسانیان سیاسی -دینی ایدئولوژي تجلّی

  .پردازیم می آن به پایانی بحث عنوان به
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١٢٠   ٢٧شماره ی  / ٨سال /                                                             مسکویھ   

  گیرينتیجه .ج

 محض ایدئولوژي یک با رویارویی صرفًا گردد، می استنباط ساسانی هنر محتواي از آنچه

 حتی و طبقات سایر حقیقی موقعیت ساسانی هنر محتواي در که طوري به نیست؛

 توان می ،"حقیقی هنر" از آلتوسر تحلیل اساس بر .است نشده بازنمایی گذاران بدعت

 این ي به واسطه تا است، "درونی ي فاصله" یک فاقد ساسانی هنر محتواي که گفت

 -  درونی ي فاصله از منظور واقع در .کنیم مشاهده را طبقات بر حاکم شرایط بتوانیم فاصله

 هنري اثر محتواي و حاکم ایدئولوژي مابین که است شکافی - پیشین هاي بحث طبق

 سولژنیتسین تولستوي، ادبیات مورد در آلتوسر آنچه مانند شود؛ می حاصل

(Solzhenitsyn) 223، 222: آلتوسر، همان(داشت  اظهار کرمونینی هاي نقاشی و ،

 سایر میان روابط و ها ضعف بازنمایی براي هنرمندان این که بود مدعی و )231، 230

 هنرهایی خالق توانستند نتیجه در گرفتند، فاصله خودشان ي زمانه ایدئولوژي از طبقات

 هنر میان ي مقایسه ما مقصود البته. است شناختی جامعه اطالعات حاوي که باشند

 شناختی جامعه دیدگاه بر تأکید منظور بلکه نیست، آلتوسر نظر مورد هنرمندان با ساسانیان

 ابعاد از ار شناختی جامعه اطالعات انتقال قابلیت هنري نوع چه که این و است هنر در

 فرویدي تعبیر به یا ایدئولوژي با ما ساسانی، هنر محتواي در اما دارد؛ طبقاتی مختلف

 موفقیت عامل که رسد می نظر به که چنان هستیم، رو روبه اخالقی وجدان و ناخودآگاه

 در اخالقی وجدان بر تأکید همین دینی، هاي بدعت عظیم فشار برابر در ساسانی دولت

  .انجامید آنان قدرت مرکزیت به که باشد، دولت ساختار

 است دولت سرکوبگر و ایدئولوژیک هاي برگ و ساز همان اخالقی وجدان واقع،      در

 دیدگاه از تأثیر با آلتوسر اما کرد؛ اشاره آن به اجتماعی ساختار تحلیل در آلتوسر که

 به را طبقات که تدانس دولت ساختار در ناخودآگاه امري صرفًا را ایدئولوژي فرویدي،

 به یا اخالقی وجدان این اما ؛)164، 161همان، (دهد  می قرار استیضاح مورد سوژه عنوان

 غیرمحسوس، و ناخودآگاه امر یک ي به واسطه که است "ایگو سوپر" فرویدي اصطالح
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١٢١  تحلیل محتوای ھنر ساسانی بر اساس مسئلھ ی قدرت در نظریھ ی آلتوسر   

. دارد وجود ساسانی هنر در عینه به موضوع این و دهد می قرار استیضاح مورد را ها سوژه

 ي عرصه با مرتبط ایزدي فِرّ به مربوط نمادهاي و میترا آناهیتا، اهورامزدا، وجود بارتی،ع به

 و شاهنشاه هاي چهره کرتیر، نظیر موبد، موبدان نقش و بود ساسانی ي جامعه ناخودآگاه

 هنر بنابراین .داشت تعلق ساسانی ي جامعه در اخالقی وجدان از نمودي به ها آن فرامین

 یا اخالقی وجدان و محض ایدئولوژي یا ناخودآگاهی امر دو از اي میختهآ اغلب ساسانی

 داشت؛ عهده بر را اساسی نقش حکومت ساختار حفظ در که بود کارکردي ایدئولوژي

 به اجتماعی، ي آشفته اوضاع ي دهنده نشان حدي تا هنري چنین بر ساسانیان تأکید که چنان

  .بود گذاران بدعت برابر در خصوص

 به با که کرد اشاره) نرسه فرزند (هرمزد دوم پادشاهی ي دوره به توان می راستا این ر     د

 مسیحیت به اي عده چهارم، تیرداد توسط ارمنستان در مسیحیت دین شدن شناخته رسمیت

 دولت براي بزرگی خطر عنوان به مانویت سپس ؛)35: دریایی، همان(آوردند  روي

 سپس شد؛ سرکوب کرتیر، موبد ویژه به دولت، توسط شدت به و شد محسوب ساسانی

 قدرت البته که ،)143، 142: 1337بلعمی، (یافتند  قدرت مزدکیان قباد یکم ي دوره در

 به دهقانان ي طبقه به کمک و گرفت شکل اشراف ي طبقه تضعیف براي قباد یاري به آنان

 اشراف ي طبقه سوي از خطر شدن برطرف از پس اما پرداختند اشراف ي طبقه سرکوب

مسکویه (شد  سرکوب توسط دولت انوشیروان مزدکیان قدرت ساسانی، دولت براي

  ).174، 173: رازي، همان

جا، با نظر به تئوري آلتوسر در مورد تأثیر ایدئولوژي بر بازتاب تولید قدرت و       در این

 عنوان ي تقدیس آتش بهتوان به این نکته نیز اشاره کرد که مسئلهمشروعیت، می

ایدئولوژي دینی در بازتولید نیروهاي مولد نقش بسیار اساسی داشت؛ به این لحاظ که 

ي مهم در دولت ساسانی به   به عنوان سومین آتشکده"آذر برزین مهر"آتش مقدس 

؛ چراکه کشاورزان و دهقانان )30فصل: 1354، مینوي خرد(کشاورزان اختصاص داشت 

: پیگولوسکایا، همان(شدند مین درآمد دولتی محسوب میترین نیروهاي  تأ به عنوان مهم
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١٢٢   ٢٧شماره ی  / ٨سال /                                                             مسکویھ   

 حاکی است، مشهود آنان هنر محتواي و متون از که ساسانی، دولت قدرت .)254، 253

 ساسانیان مانند مانویان چرا اما .است آن علیه فشارهایی با دولت شدید هاي چالش از

 دولت ساختار کردیم، اشاره تر پیش طورکه همان یابند؟ دست متمرکز دولتی به نتوانستند

 که بود اخالقی وجدان و زرتشتی سیاسی ي فلسفه یا محض ایدئولوژي حاوي ساسانی

 اما زد، می رقم طبقات استیضاح و ایدئولوژي بازتولید براي را سرکوبگر هاي برگ و ساز

 سر به ناخودآگاه یا محض ایدئولوژي در اغلب و نداشتند سیاسی ي فلسفه مانویان

 همه مانویان براي یعنی است؛ گنوستیک و عرفانی هاي اندیشه ویژگی همان که دندبر می

 ي فلسفه در "اخالقی وجدان" و "خودآگاهی" مفهوم که طوري به بود، خدا تجلی چیز

آمیخت؛ این موضوع حتی در تعالیم مانویان نیز  می خدایی همه ایدئولوژي با مانویان

 کسی است "انسان قدیم" روان ناآگاه یا به اصطالح ي مانی،مشهود است؛ زیرا به عقیده

شود که  به کسی اطالق می"انسان نو"که از گناه خود خبر ندارد و روان انسان آگاه یا 

 است که "دین"کند و من برتر همان با آگاهی در برابر گناه و روان تاریک ایستادگی می

  ).29: 1383میرفخرایی، (یابد بخش تجلی میبه صورت ایزد نجات

یابیم که نزد مانویان، اساس شناخت جهان در ساختار بنابراین، از همین نکته درمی     

ي تمایز آن با سیاست دینی دولت ترین نقطهشد و برجستهاي و دینی خالصه میاسطوره

 موجودي هیچ کشتن که رو از این. هاي سرکوبگر بودساسانی به لحاظ سازوبرگ

 از توانستند نمی قدرتشان به دادن مرکزیت براي آنان نبود، مانی ي هفلسف اصول ي شایسته

 قابل نیز مانویان هنر در مسئله این .کنند استفاده اي سرکوبگرانه برگ و ساز گونه هیچ

 مصداق گونه هیچ که شویم می مواجه دنیایی با مانی، هاي نقاشی محتواي در :است درك

 مشاهده باشد، داشته اختصاصی مانوي ي فرقه به که نمادي گونه هیچ حتی. ندارد حقیقی

 با ساسانیان هنر در اما .است بودایی و چینی نمادهاي از اي آمیخته بلکه شود؛ نمی

 سپس و دولت مرکزي قدرت به آن، بودن ماورایی عین در که شویم می رو روبه نمادهایی

   .داد می سو و سمت ها ایدئولوژي سایر سرکوب
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 و کنند می بازنمایی را ایدئولوژي نوع چه دقیقًا ها آن که نبود مشخص انمانوی هنر در اما

 بودند؛ دینی دموکراتیک ایدئولوژي طرفدار مانویان که بود آن دلیل به احتماًال مسئله این

 عقیدتی دموکراسی نه نتیجه، در .داشتند اعتقاد مادي دموکراسی به مزدکیان که حالی در

 سطح در که چند هر آورد؛ دست به را مرکزي قدرت توانست نمی مادي، دموکراسی نه و

 ساسانی دولت و نبود کافی شرط این اما کرد؛ جلب خود به را زیادي طرفداران جامعه

 هاي واکنش لحاظ از هم و هنري، محتواي حتی و ایدئولوژیک لحاظ از هم توانست

  .کند سرکوب را مزدك و مانی عقاید فیزیکی،

 محتوایی هیچ که بود شده خلق اي گونه به ساسانی هنر که این به جهتو با      همچنین،

 نقاشی هنر که کرد مطرح را فرضیه این بتوان شاید نداشت، آنان سیاسی ي فلسفه از خارج

 استقبال آن از داشت، وجود هم اگر یا و گشت اعالم ممنوع ساسانی دولت نزد

 و نقاشی هنر هرگونه تولید که باشد این تواند می دالیل این از یکی .کردند نمی

 از و ساخت، می مشکوك مانویان از داري طرف به را ساسانی دولت کتاب، تصویرگري

 مردم که داشت اظهار - شد گفته نخست مطالب در آنچه بنابر - اردشیر یکم دیگر سوي

 دولت قدرت براي خطري امر این چون باشند، دیندار شاهنشاه و موبدان از بیش نباید

 از که گرفت می تعلق دینیی هاي رساله به صرفًا کتابت ترتیب این به شد می سوبمح

 نداشت، دولتی مراتب از غیر به مخاطبی چون و گشت می تحریر موبدان موبد جانب

  .نبود برخوردار چندانی ضرورت از رسائل این نقاشی و تزیین

 در دارد، تعلق شناسیزیبایی و ذوق ي عرصه به که حال عین در هنر کارکرد      بنابراین،

 بود اي مسئله این .است قدرت بازتولید براي اي عرصه گویاي تاریخی هاي دوره از برخی

 کارکرد خصوص در اما کرد، اشاره آن به ایدئولوژیک هاي برگ و ساز در آلتوسر که

 ضد هنر بر بیشتر او دیدگاه بلکه نداد، ارائه چندانی تحلیل قدرت بازتولید در هنر

 دولت، هاي برگ و ساز از آلتوسر تحلیل اوصاف، این با اما یافت، تمرکز ایدئولوژیک

  .بخشید وسعت می ساسانی، هنر تحلیل ویژه به ساسانی، دولت وضعیت با را ما دیدگاه
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  تصاویر
  

  
  : برگرفته از کتاب جرج راولینسن.1تصویر 

The seventh Great Oriental Monarchy

  :فته از کتاب آندره گدار برگر.2تصویر 
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Die Kunst des Iran

  : برگرفته از کتاب جورجیا هرمان.3تصویر 

  تجدید حیات هنر و تمدن در ایران باستان

  
  :نی برگرفته از کتاب لوکون.4تصویر

  تمدن ایران ساسانی
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  :برگرفته از کتاب لوکونین. 5تصویر

  ي پیشین نسخه

  

  

  
  :ینبرگرفته از کتاب لوکون. 6تصویر

  ي پیشین نسخه

  

www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir


١٢٧  تحلیل محتوای ھنر ساسانی بر اساس مسئلھ ی قدرت در نظریھ ی آلتوسر   

  
  

  :برگرفته از کتاب جرج راولینسن. 7تصویر 

The seventh Great oriental Monarchy
  

  
  :برگرفته از کتاب تورج دریایی . 8تصویر

  شاهنشاهی ساسانی

  
  

  :برگرفته از کتاب جرج راولینسن. 9تصویر

The seventh Great oriental Monarchy
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  : لوکونینبرگرفته از کتاب. 10تصوي

   )xvجدول (تمدن ایران ساسانی 

  

   برگرفته از کتاب ناصر سید محمود نقشبندي.11تصویر 
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  کتابنامه

  منابع فارسی. الف

یاسمی،  رشید ي ترجمه ،ساسانیان زمان در ایران ،1384. سن آرتور،کریستین.1

.معاصر صداي انتشارات تهران،

 ،دولت ایدئولوژیک هاي برگ و ساز و ایدئولوژي ،1388. آلتوسر، لوئی.2

 .چشمه نشر صدرآرا، تهران،  روزبه ي ترجمه

.فروهر تهران، انتشارات ،سپندان مهر پاد آذر ،1379. اشه، رهام وشهین سراج.3

،  مقدمه و حواشی محمد جواد مشکور، تهران، تاریخ طبري، 1337. بلعمی، ابوعلی.4

.کتابفروشی خیام

 ،ایران نقاشی تاریخ سیر، 1383. يویکلینسون و بازیل، گر .بینیون، ل، ج.5

.امیرکبیر ایرانمنش، تهران، انتشارات محمد ي ترجمه

ي  ،  ترجمهي شناخت اسپینوزا نظریه، 1384. پارکینسن، جورج هنري ردکلیف.6

.سید مسعود سیف، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی

.انشگاهد انتشارات تهران، ،باستان ایران فرهنگ، 2538 .پورداوود، ابراهیم.7

،تیان و ساسانیانر پاروزگار ران درهاي ایرشه، 1367. پیگولوسکایا،ن.8

.هنگیران علمی و فرکت انتشارضا، تهران، شري عنایت اهللا  ترجمه

 نشر یزدانجو، تهران، پیام ي ترجمه ،آلتوسر فوکو،بارت،1379.  مایکل پین،.9

.مرکز

. بنیاد فرهنگ ایرانانتشاراتتهران، ، ردمینوي خ، 1354 . تفضلی، احمد.10

 عباس دکتر نامۀ جشن(باران  قطره ، یکی»کرتیر «،1370. ــــــــــــــــــ.11

 .نو فرهنگ ، تهران، نشر)خویی زریاب

 قدرت مهرداد ي ، ترجمهساسانی فرهنگ و تاریخ، 1387. دریایی، تورج.12

 .ققنوس دیزجی، تهران، 
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تهران،  فر، ثاقب ي مرتضی مه، ترجساسانی شاهنشاهی، 1390. ــــــــــــــــــ.13

 .ققنوس

 ش ،آینده ي مجله ،"کرتیر موبدان موبد مفرغی تندیس"، 1365. ذکا، یحیی.14

  .اسفند -بهمن ،11-12

 ، تهران،مزدایی خرد در سیاسی ي اندیشه مبانی، 1389. محمدراد، رضایی.15

.نو طرح انتشارات

 کتب تدوین و مطالعه سازمان تهران، ،2 ، ج ساسانی تمدن، 1389.  علی،سامی.16

.انسانی سمت علوم

 کتاب از ساسانیان بخش ي ترجمه( ساسانیان ، تاریخ1389 .شهبازي علیرضا شاپور،.17

  .دانشگاهی نشر مرکز تهران، ،)بلعمی تاریخ با آن ي مقایسه و طبري تاریخ

فر،  ثاقب مرتضی ي ، ترجمهاسالم تا زرتشتی ایران از ،1381. شاکر، شائول.18

.ققنوس تشاراتان تهران،

ي، تهران، رامام شوشتي محمد علی  ترجمه،ردشیرعهد ا، 1348. عباس، احسان.19

. ملیرات انجمن آثارسلسله انتشا

.، بیروتاردشیر عهد، 1967. ــــــــــــــــــ.20

 زندقه و گرایی بدعت ،1384. اصل زنجانی کرباسیان، ملیحه و محمد کریمی.21

.اناختر ، تهران،ساسانی عهد ایران در

 ي دوره در دربار و دولت و ملت وضع ،1386. سن، آرتور کریستین.22

 .اساطیر انتشارات مینوي، تهران، مجتبی ي ، ترجمهساسانیان شاهنشاهی

، میالنی عباس ي ترجمه ، مدنی ي جامعه و دولت، 1388. گرامشی، آنتونیو.23

.اختران انتشارات

 ي عنایت ، ترجمهباستان ایران تمدن ،1384. والدیمیرگریگوریویچ لوکونین،.24

 .فرهنگی و علمی انتشارات تهران، رضا، اهللا
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 شاهد، امیر ي ترجمه ،ساسانی عرب هاي درهمتا،  بی. بندي، ناصر نقش محمود.25

.فیروز تهران، انتشارات
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.وشرس امامی، الجزء االول، تهران، 

 ،»ساسانی ایران در حکومت مذهبی بنیادهاي«، 1364. منزوي، علینقی.28

 .1ش :چیستا ي ماهنامه

، تهران، )هاي اومانی وآموزه(ي روشنی  فرشته ،1383. رفخرایی، مهشیدمی.29

.انتشارات ققنوس

 ، تهران،او پیام و مانی زندگی ي درباره بحثی ،1357.  ناصح،ناطق.30

.امیرکبیر انتشارات

، تجدید حیات هنر و تمدن در ایران باستان، 1387. هرمان، جورجینا.31

. ي مهرداد وحدتی، مرکز نشر دانشگاهی ترجمه

 گوهر، تهران، نیک الحسینعبد ، مترجمهنر شناسی جامعه ،1387. هینیک، ناتالی.32

.آگه انتشارات

پور،  اسماعیل ابوالقاسم ي ترجمه ،مانوي هنر ،1384. کایت، هانس کلیم یواخیم.33
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