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نظـ ــم گفتمانـ ــی در نمایشـ ــنامه مرگ یزدگرد نوشـ ــته بهرام
بیضایی بر اساس نظریه فركالف*
محمدباقر قهرمانی** ،1میترا علوی طلب ،2بهروز محمودی بختیاری ،3نغمه ثمینی
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 1دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 2استادیار دانشکده هنر ،دانشگاه هنر ،دانشگاه دامغان ،دامغان ،ایران.
 3دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 4استادیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،95/9/16 :تاریخ پذیرش نهایی)96/2/26 :

چکیده

نمایشنامه مرگ یزدگرد ،شامل نظامهای گفتمانی است که در تحلیلهای اولیه قابل شناسایی نیستند .اما با تحلیلگفتمان
انتقادی ،میتوان به ســویههای اجتماعی و ایدئولوژیکی از متن دســت یافت که در روشهای دیگر قابل دریافت نیســتند .در
مقاله حاضر سعی بر این است که با تحلیل نمایشنامه در ساحت تحلیلگفتمان انتقادی ،سویهها و گفتمانهای متعارض و
متضاد حاضر در آن بررسی شوند .در مقاله حاضر ،تالش نگارندگان بر این بوده است که با روش نورمن فرکالف در تحلیلگفتمان
انتقادی ،نظم گفتمانی یا ترکیببندی گفتمانهای مختلف با قلمرو مشترک در این نمایشنامه را تحلیل کنند .این روش که
بنیان تئوریک خود را با نظریه فوکو آغاز میکند ،مبتنی بر اصل رابطه مستقیم بین ایدئولوژی و قدرت با زبان است .اما نورمن
بندی رابطه علمی و عملی بین زبان و مناسبات قدرت و ایدئولوژی را ممکن
فرکالف توانست با بسط نظریه میشل فوکو ،صورت ِ
ســازد .حاصــل آنکه وجود دو گفتمان متعارض باســتانگرایی و ضد باســتانگرایی و نیز گفتمانهــای اصالت روایت تاریخی و
گفتمان نقض روایت تاریخی که در فرم و محتوای نمایشــنامه وجود دارد ،نظم گفتمانی این نمایشــنامه را تشــکیل میدهد
تحلیلــی فوق به موضــوع اصلی تغییر نظام سیاســی هم در نمایشــنامه و هــم در زمان نگارش متن اشــاره دارد.
کــه بــا دیــدگاه
ِ

واژههای کلیدی

تحلیلگفتمان انتقادی ،فركالف ،نظم گفتمانی ،نمایشنامه مرگ یزدگرد.
*ایــن مقالــه برگرفتــه از رســاله دکتری نگارنده دوم با عنوان« :صورتبندی هراس در روابط ســوژگانی ادبیات نمایشــی دوران تکوین" ،بــه راهنمایی نگارنده اول و
مشاورهی سایر نگارندگان در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران است.
**نویسنده مسئول :تلفن ،021-61113411 :نمابر.E-mail: mbgh@ut.ac.ir ،021-66498873 :
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نمایشنامهمرگیزدگردنوشتۀبهرامبیضایییكیاز نمایشنامههای
ـکلی نمایــش ایرانی اســت و در ایــن قالب
ایرانــی بــا تکیــه بر عناصر شـ ِ
بــه روایــت تاریخـ ِـی مرگ یزدگرد ســوم ،پادشــاه ساســانی ،میپــردازد.
روایتهــای متفــاوت مــرگ پادشــاه در ایــن نمایشــنامه ،عــاوه بــر به
چالش كشــیدن روایت تاریخی در مورد كشتهشــدن یزدگرد به دست
آسیابانی در مرو ،تردیدهای كلی در مورد هر نوع روایت تاریخی را پیش
رو مینهــد .امــا این نمایشــنامه در تحلیلی ژرفتــر در این معانی باقی
نمیماند و واجد گفتمانهای تلویحی و ضمنی دیگری در مناسبات و
معادالت قدرت است كه میتواند بازنمایی شرایط دو زمان باشد :اول
زمان تاریخی نمایشــنامه یعنی اواخر دوره ساســانی و فروپاشــی نظام
پادشاهی در قرن اول هجری و دوم زمان نگارش این نمایشنامه یعنی
چهــارده قــرن بعــد ،ســال  1357و در آســتانه وقوع انقالب اســامی در
ایران و زوال مجدد نظام پادشاهی .آنچه در این مقاله مد نظر است،
بررســی گفتمانهــای غالــب موجود در متــن با توجه به ایــن دو زمان
است .با توجه به اینكه محدود تحلیلهای پیشین از این نمایشنامه،
بیشــتر به زبان و شــیوه اجرایــی آن پرداختهاند ،نگارنــدگان این مقاله
تــاش كردهاند با اتكا به روشــی علمی یعنــی تحلیلگفتمان انتقادی،
این نمایشــنامه را تحلیل و نظم گفتمانی 1یا گفتمانهای غالب و گاه
متعارض آن را با توجه به امكاناتی كه این شیوه تحلیلی در اختیار قرار
میدهد ،آشــكار نمایند و از این راه به درك مناســبات قدرت در بافت
اجتماعی دوران دست یابند .به این ترتیب با رویكردی میان رشتهای
بیــن تئاتــر ،زبانشناســی و جامعهشناســی ،روش تحلیلگفتمــان
ـادی نورمــن فــركالف بــه عنــوان روش تحلیــل ایــن نمایشــنامه با
انتقـ ِ
هدف شناسایی گفتمانهای متفاوت و متعارض ،مناسب تشخیص
داده شــد .از آن جایــی كــه ادبیــات نمایشــی در طــول تاریــخ نقد و به
ویــژه در دوره معاصــر بــا شــیوههای مختلــف نقــد اعــم از فرمالیســم،
ســاختارگرایی ،زبانشناسی ،نقد روانشناسانه ،نقد جامعهشناختی
و دیگر رویكردهای نقد تعاملی دوســویه برقرار كرده اســت ،استفاده از
ً
شیوه تحلیل گفتمان انتقادی نیز كه رویكرد نسبتا جدیدی در حوزه
زبانشناسی محسوب میشود و به نظریه ادبی نیز راه پیدا كرده ،امكان
گشــودن دریچههای تازه ای به روی ادبیات نمایشــی فراهم میآورد.
بنابراین قصد نگارندگان این است تا با بهرهگیری از شیوۀ فرکالف،
راه تــازهای بــرای تحلیــل نمایشــنامه مــرگ یزدگــرد بگشــایند و از ایــن
طریــق به این پرس ـشها پاســخ دهند كــه این نمایشــنامه معرف چه
گفتمــان یــا گفتمانهایــی اســت؟ چگونــه گفتمانهای متعــارض در
نمایشــنامه همزمــان حضور دارند؟ و این نمایشــنامه چــه رابطهای را
میــان گفتمانهــای اجتماعــی حا كم بــر دوران تاریخی متــن و دوران
تولیــد متــن صورتبنــدی میكنــد؟ گفتنــی اســت زبانشناســانی
چــون میك شــورت ،پیش از این بــه روش تحلیل گفتمــان به تحلیل
نمایشنامه پرداختهاند .اما روش تحلیل گفتمان انتقادی كه عالوه بر
زبانشناسی ،تكیه قابل توجهی بر جامعهشناسی نیز دارد ،در تحلیل
نمایشــنامه كمتر به كار گرفته شده است یا نگارندگان تا زمان نگارش
این مقاله ،به نمونه موثری در این زمینه دست پیدا نكردند.

تحلیل گفتمان ،دانشــی اســت كه از زبانشناســی همگانی ریشــه
گرفــت و بــا بســط در زبانشناســی انتقــادی ،بــه حوزههایــی چــون
جامعهشناسی ،فلسفه ،روانشناسی و هنر و ادبیات راه پیدا كرد و نام
تحلیــل گفتمان انتقــادی 2را به خود گرفــت .اهمیت تحلیل گفتمان
انتقــادی در ایــن اســت که به مــدد آن میتوان به ســویههایی از متن
دســت یافــت كه در روشهــای دیگر قابل دریافت نیســتند .در تبیین
کار زبانشــناس انتقادی مبتنی بر تحلیل گفتمان انتقادی مهمترین
نکتــه آن اســت کــه تحلیلگــر بــا بهرهگیــری از تکنیکهــا و تمهیــدات
موجود در این رهیافت ،سیمای بیرونی متنهای مبتنی بر زبان را به
ــس واژگان ،جملهها و به
گونــهای مــورد وا کاوی قــرار دهد تا آنچه در پ ِ
طور کلی متن زبانی اعم از مکتوب و نامکتوب از دید مخاطبان پنهان
مانده است ،نمایان سازد .به بیان دیگر ،تحلیلگر آنچه در متن مورد
بررســی طبیعی جلوه داده شــده اســت را از بافت طبیعــی خود خارج
میکند و مخاطب را قادر به درک واقعیات و حقایق نهفته میسازد.
روشهای سنتی تحلیل گفتمان متن را محدود به حدود و ثغوری
خودبنیاد میكردند و مســائل اجتماعی را در شــكلگیری متن نادیده
میگرفتنــد .این محدودیت و همچنین نا كارآمدی روشهای تحلیل
گفتمان موجب شد كه در دهه هفتاد ،اندیشمندانی همچون فوكو با
نگــرش هــای جدید به به زبان و گفتمــان ،تحلیل انتقادی گفتمان را
بر مبنای زبانشناسی انتقادی ،طرح كنند .سه اصل مهم مبنای کار
فوكو ،پشو و نظریهپردازان زبانشناسی انتقادی قرار گرفت:
 .۱نوع زبانی که در یك متن به كار میرود ،مجسم کنندۀ دیدگاه
خاص متن نسبت به واقعیت است.
.۲تنوعدر گونههای گفتمان،برساختهوبرآیندعواملوویژگیهای
اقتصادی و اجتماعی متفاوت است .با این نگرش که تنوع و گونهگونی
زبانــی ،بازتابدهنــده و در عیــن حــال بیانگــر تفاوتهــا و تمایــزات
اجتماعی ساختمندی است که این گونهگونی زبانی را بر میسازند.
ً
 .۳بــه کارگیــری زبــان ،صرفــا نتیجــه و بازتــاب فراینــد و ســازمان
اجتماعــی نیســت ،بلکــه خود ،بخشــی از فراینــد اجتماعی به شــمار
میرود (سلطانی.)51 ،1383 ،
ميشــل فوكــو در تحليــل گفتمــان انتقــادی ،بــه رابطــه قــدرت و
ايدئولــوژی بــا زبان ،بــه عنوان اصلی تخطیناپذير ،اشــاره كرده اســت
( .)Foucault, 1972از نظر فوكو ،سويههای قدرت در اليههای هر متنی
نهفته اســت ،خواه اين متن مكالمه يك پزشــك با بيمار باشــد و خواه
ســخنرانی رئيس دولت با ملت خود .بســياری از تحليلگران گفتمان
انتقــادی ،نظريات ميشــل فوكو را به گونــهای نظاممند ،صورتبندی
كردهانــد .در واقــع بــا اينكــه ميشــل فوكــو چارچــوب تحليــل گفتمان
انتقــادی و دامن ه آن را مشــخص كرده اســت ،اما بــرای تحليل متون،
روشــی نظاممند ارائه نكرده اســت .بنابراين در پژوهش حاضر ،روش
انتقادی نورمن فرکالف در مقام یکی از اندیشــمندان
تحليل گفتمان
ِ
شــاخص در ایــن زمینه مورد اســتفاده قــرار میگيرد .گفتنی اســت که
نظریــه فــرکالف در مقایســه بــا دیگــر تحلیلگــران گفتمــان انتقــادی،
نظریهای منسجم ،جامع و پرکاربرد تلقی میشود.
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نظریه فركالف

نمایشنامه مرگ یزدگرد به مثابه رخداد ارتباطی
چنانچــه خواهیم دیــد ،با نگاه تحلیل گفتمــان انتقادی هر متن
اعــم از ادبــی یــا غیر آن ،یــك رخداد ارتباطــی تلقی میشــود كه از دل
مناســبات قــدرت پدیــد میآیــد .به ایــن ترتیــب ،متون نمایشــی نیز
از ایــن مــورد اســتثناء به حســاب نمیآینــد و به طور آشــكار و پنهان،
دربردارنــده معــادالت قــدرت هســتند .در مقال ـهی حاضــر ،تــاش
نگارندگان بر این اســت تا نمایشــنامه مرگ یزدگــرد اثر بهرام بیضایی
را بــه عنــوان یــك رخــداد ارتباطی به حــوزه تحلیل گفتمــان انتقادی
وارد كننــد .بنابرایــن در پژوهــش حاضــر ،دیگــر شــیوههای تحلیــل
نمایشــنامه بــه نفع شــیوه تحلیل گفتمــان انتقادی بــا روش فركالف
كنار گذاشــته میشــود .علت انتخاب فركالف از میــان نظریه پردازان
دیگر ،نظاممند بودن و كارآمدی نظریات او در حوزه عمل است.
در تبییــن روش فــرکالف میتــوان گفــت کــه او نخســت متــون
انضمامــی یــا مشــخص را از منظــری زبانشــناختی مــورد توجــه قــرار
میدهد و سپس با شناسایی و روشن ساختن گفتمانهایی که متن
بر آنها بنا شده ،شکل پیوند یا نحوۀ وابستگی آنها به نظریههای کالن
اجتماعی را تشــریح میکند .از دیدگاه فــركالف ،هر متنی خوانندگان
خــود را بــه ســوی ادرا ک ویــژهای از واقعیــت رهنمــون میســازد .به
همیــن دلیــل ،شناســایی انتقــادی گفتمانهــای مســتتر در متــن،
موجــب آ گاهیبخشــی به مخاطبین میشــود .به زعــم میلز ،فرکالف
«تعریــف فوکــو از گفتمان را با چارچــوب نظاممندی از تحلیل مبتنی
بر تحلیل زبانشناختی متن تلفیق کرده است» (میلز.)187 ،1392 ،
از نظر فركالف ،با استفاده از رویكرد تحلیل گفتمان انتقادی میتوان
بــه صــورت علمــی و عملی ،مناســبات گفتمان و قدرت یــا گفتمان و
شتــر فوكــو بــه آن پرداختــه بــود ،صورتبنــدی
ایدئولــوژی را كــه پی 
كــرد .بنابرایــن پیــش از پرداختــن بــه نمایشــنامه مــرگ یزدگــرد و
تحلیــل آن ،الزم اســت روش نورمــن فركالف به شــرح و تبیین درآید.

چارچوب نظری
نورمــن فــرکالف ،اهــداف انتقــادی را از اهداف توصیفــی گفتمان
متمایــز میســازد و از جریــان مســلط زبانشناســی بــه ایــن دلیل كه
دیدگاهــی غیراجتماعــی نســبت بــه زبــان اتخــاذ کــرده اســت و در
مــورد مناســبات میان زبــان ،قــدرت و ایدئولوژی حرفی بــرای گفتن
نــدارد ،انتقــاد میكنــد (آقــا گل زاده .)150 ،1390 ،او در وهله اول ،به
طبیعیشــدگی اشــاره دارد .از نظــر فــركالف ،در هــر متــن یــك صورت
ایدئولوژیكــی مســلط وجــود دارد كــه بــه صــورت متعــارف درآمــده و
طبیعــی شــده اســت .او معتقــد اســت در تحلیــل گفتمــان ،برخــی
بازنماییهای ایدئولوژیكی ،چنان طبیعی جلوه داده میشــوند ،كه
در ا كثر تحلیلها ،بازنمایی ایدئولوژیك آنها مغفول میماند .فركالف
همچنین میان ســاختارهای خــرد گفتمان كه در زبان و ویژگیهای
زبانــی جلو هگــر میشــوند و ســاختارهای كالن جامعــه (ایدئولــوژی و

ساختارهای اجتماعی) ،قائل به گونهای مناسبت دیالكتیكی است.
او بــر ایــن نكته تأ كیــد میكند كه هرچند ســاختارهای كالن جامعه،
تعیینکننــدۀ ســاختارهای خــرد گفتمان هســتند ،اما ســاختارهای
گفتمانــی نیــز بــه نوبــه خــود ســاختارهای ایدئولوژیــك و گفتمانــی را
بازتولیــد میكننــد (همــان .)151 ،بنابرایــن یكــی از تفاوتهــای مهم
نظریــه فــركالف در مقــام نماینــده تحلیــل گفتمــان انتقادی بــا دیگر
نظریههــای تحلیــل متــن ،در ایــن نکتــه نهفتــه اســت كــه در روش
تحلیــل گفتمــان انتقــادی ،گفتمــان بــا کارکــردی دوســویه ،هــم
پدیدهای برســاخته اســت و هم ســازنده .در رویكرد تحلیل گفتمان
انتقــادی ،با فــرض این كه بین متن ،كنش گفتمانی و ســاختارهای
اجتماعی ،رابطه پیچیدهای برقرار است ،متن به صورت همهجانبه
تحلیل میشــود تا نحوۀ عملکرد زبان در فرایندهای گفتمانی كشف
شــود و در این مســیر برداشــتهای سطحی و ســادهانگارانه در مورد
ارتباط میان متن و جامعه كارآمد نیست (.)Fairclough, 1992
فــركالف ،زبان را همپای كنــش اجتماعی میداند (فركالف،9198 ،
 17بــه نقــل از آقــا گلزاده .)150 ،1390 ،او همچــون فوكــو بــر ایــن بــاور
اســت کــه رخدادها و متنهــا ،از دل مناســبات قدرت بیــرون میآیند
و وارد چالشهــای قــدرت میشــوند .بنابرایــن میتــوان گفــت روش
تحلیلگفتمانانتقادینقش كنشهای گفتمانی،متونورخدادهای
ارتباطــی را در دو جهــت بــر آفتــاب میانــدازد :الف)حفــظ و تثبیــت
مناســبات قدرت از طریق طبیعیســازی و ب)تغییر مناســبات قدرت
در جهــان اجتماعــی .چکیــده آنکه تحلیــل گفتمان انتقــادی ،در پی
بررسی كاربرد زبان و متن در ارتباط با كنش اجتماعی گستردهتر و برمال
ساختن دانشی است که در متن ،بدیهی و طبیعیشده جلوه میکند.

روششناسی
فركالف در روش انتقادی تحلیل خود از سه سطح بهره میگیرد:
 -۱ســطح توصیــف :با فــرض این كه هر متن یــك رخداد ارتباطی
اســت ،تحلیلگر بر اســاس مشــخصههای زبانی و زبانشناختی مثل
آواشناسی ،واجشناسی ،نحو ،ساخت واژه یا معنیشناسی ،ساختار
زبانی و دستوری را بررسی میكند.
 -۲ســطح تفســیر :هــر رخــداد ارتباطــی ،یــک کنش یــا پرکتیس
گفتمانی محســوب میشود .در این مرحله از تحلیل ،متن بر مبنای
جدول  -1الگوی سه وجهی فركالف.

توصیف

بررســی مشــخصههای زبانــی ،آواشناســی ،واجشناســی ،ســاخت واژه،
معنیشناسی

تفسیر

بررسی متن در بافت ،موقعیت و عوامل بینامتنی

تبیین

بررســی چرایــی تولیــد متن بر اســاس عوامل جامعهشــناختی ،تاریخی،
گفتمان ،ایدئولوژی ،قدرت.
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آنچــه در ســطح اول گفتــه شــده ،بــا لحــاظ کــردن بافــت موقعیــت و
مفاهیــم و راهبردهــای زبان و عوامل بینامتنی ســنجیده میشــود و
گفتمانهایی که در تولید و مصرف متن وجود دارند ،تحلیل میشوند.
 -۳سطح تبیین :در این سطح نیز با احتساب هر رخداد ارتباطی
بــه عنــوان یــك پرکتیــس اجتماعی ،ایــن مالحظــات مورد توجــه قرار
میگیرنــد :گفتمانهای موجود در متن ،از چه نظریههای اجتماعی
تبعیــت میکننــد؟ در کدام بافت اجتماعی پدیــد آمدهاند؟ و چگونه
نظم گفتمانی مستقر را بازتولید میسازند یا به عکس ،ساختاربندی
مجدد و متضاد آن چگونه شــکل میگیرد؟ در این ســطح ،تحلیلگر
چرایی تولید چنین متنی از میــان امكانات مجاز موجود
بــه توضیــح
ِ
در آن زبــان بــرای تولیــد متــن در ارتباط بــا عوامل جامعهشــناختی،
تاریخــی ،گفتمان ،ایدئولــوژی و قدرت و قراردادها و دانش فرهنگی،
یپــردازد .بنابرایــن میتــوان ســطوح مختلــف الگــوی
اجتماعــی م 
فركالف را در جدول  1ترسیم كرد.
در سه سطح الگوی فركالف ،رخداد ارتباطی ،اصطالح تکرارشونده
و شــاخصی اســت كه میتوان آنرا نمونهای از کاربرد زبان در معنای
ـخنرانی سیاســی،
گســتردۀ آن از جملــه مقاله ،روزنامه ،مصاحبه ،سـ
ِ
فیلم سینمایی یا فیلمنامه ،ویدئو  -و در پژوهش حاضر نمایشنامه-
دانست .در این سطح ،پژوهش از طریق تحلیل نمونههای مشخص
کاربرد زبانی ،یا به تعبیر فرکالف ،تحلیل رخداد ارتباطی در مناسبت
بــا نظــم گفتمانــی صورت میپذیــرد« .هر رخــداد ارتباطی ،بــه منزلۀ
گون ـهای از پرکتیــس اجتماعــی بــرای باز تولیــد یا به چالش کشــیدن
نظــم گفتمانی عمل میکند» (یورگنســن و فیلیپــس.)123 ،1389 ،

نظم گفتمانی
بــه ترکیببندی تمامی گونههای گفتمانی به کار گرفته شــده در
یــک نهاد یا میدان اجتماعی ،نظم گفتمانی گفته میشــود (همان،
 .)119بــه دیگــر بیــان ،نظمگفتمانــی در ایــن دیــدگاه ،بــه مجمــوع
گفتمانهایی اطالق میگردد که در یک سپهر مشخص اجتماعی مورد
گفتمانی فرکالف
بهر هبــرداری قرار میگیرند .نهایت آنکه مفهوم نظم
ِ
میتواند همچون مبنا یا بنیادی اساســی در تحلیل متن عمل کند.
از دیدگاه یورگنســن و فیلیپــس ،نظم گفتمانی فرکالف را میتوان
مفهومی دال بر وجود گفتمانهای مختلفی دانســت که تا حدودی
یک پهنۀ واحد را تحت پوشش قرار میدهند .در این پهنه ،هر یک
از گفتمانهــا برای برخورداری از معانی مورد نظر ،با دیگر گفتمانها
رقابــت دارنــد (همــان .)230،افــزون بــر ایــن ،طراحــی پژوهــش در
چارچوب نظمگفتمانی ،این امکان را به دست میدهد که پرا کنش
گفتمانهــا در قلمــرو مورد بررســی نیز مــورد تحلیل قرار گیــرد .از نظر
فرکالف ،در هر پژوهشی با تمرکز بر یک نظم گفتمانی واحد ،میتوان
گفتمانهای متفاوت و رقیب درون یک قلمرو مشخص را شناسایی
کــرد و کشــمکش و تعارض میان گفتمانهای مختلف را نشــان داد.
بنابراین هنگامی که پژوهشــگر ،نظم گفتمانی را به عنوان چارچوب
تحلیلــی خود برمیگزینــد ،برخورد میان گفتمانهــای موجود در آن
نظــم گفتمانــی ،به کانون تحلیــل وی بدل خواهد شــد .مزیت مهم

این کار ،آشــکارتر ســاختن پیامدهای اجتماعی اســت .بدین ترتیب
هنگامــی کــه در یک قلمرو واحد ،دو یا چند گفتمان ،برداشــتهای
متفاوتــی از جهــان ارائــه میدهنــد ،پرسشــگر میتواند بــه طرح این
پرســش بپردازد که ا گر برداشــتی به جای دیگری برگزیده شــود ،چه
پیامدهایی به همراه خواهد داشت» (همان.)236 ،
بر اساس آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت كه رویكرد فركالف،
نوعی تحلیل گفتمان متن محور است كه تالش میكند سه سنت را
با یكدیگر تلفیق كند (:)Fairclough, 1992,79
 .۱تحلیــل گســترده و دقیــق متــن در حوزه زبانشناســی ،شــامل
دستور زبان كاركردی 3میشل هالیدی (.)Halliday, 1978
 .۲تحلیــل جامعهشــناختی كالن کنــش یا پركتیــس اجتماعی (از
جمله نظریه فوكو ،كه البته این نظریه ،روششناسی مشخصی برای
تحلیل متن در اختیارمان قرار نمیدهد).
ُ
 .۳سنت تفسیری و خرد در جامعهشناسی (شامل اتنومتودولوژی
و تحلیل گفتوگو) كه بر این اســاس زیســت روزمره نتیجۀ كنشهای
اجتماعــی افــراد به شــمار میآیند ،كنشهایــی كه براســاس پیروی از
مجموعهای از قواعد و رویههای "عقل سلیم" انجام میگیرند.
گفتمان هر رخــداد ارتباطی
گفتنــی اســت از نظر فــركالف ،تحلیل
ِ
باید هر سه بعد را تحت پوشش قرار دهد.

مرگ یزدگرد
بسیاری از منتقدان ،نمایشنامه مرگ یزدگرد را یک روایت تاریخی
ً
دانستهاند و آن را با اسناد تاریخی مقایسه کردهاند یا تحلیلهای صرفا
زبانشــناختی بر آن نوشــتهاند (قوکاســیان .)1378 ،اما همانگونه که
بیان شد ،این مقاله بر آن است که گفتمانهای موجود در نمایشنامه
مــرگ یزدگــرد را مورد تحلیل قرار دهد .علت انتخــاب این متن ،فرض
داشتن گفتمانهای متخاصم و صداهای مختلف و متضادی
وجود
ِ
اســت كه در وهله اول در این متن به عنوان یك رخداد ارتباطی قابل
تشخیص و دریافت است .در بررسی اولیه این نمایشنامه:
 گفتمانهای مختلف باســتانگرایی ،ضد باستانگرایی به طورهمزمان وجود دارد؛
 -نیروهای متخاصم حاضر در متن صداهای مختلفی دارند.

پیرنگ (پالت) نمایشنامه
یزدگــرد بــه هنــگام گریز از برابر ســپاه تازیان ،به آســیابی پنــاه آورده و
در آنجا به دســت آســیابان به قتل رســیده اســت .اینک ســردار ،موبد و
تنی از مالزمان یزدگرد از راه رســیدهاند و با جســد پادشــاه که روی زمین
افتاده اســت ،روبرو گشــتهاند .آنان که آسیابان و خانوادهاش را محکوم
به مرگ کردهاند ،با روایتهای گونا گون این خانواده از مرگ شــاه روبرو
میشــوند .واقعیــت تاریخــی در میــان ایــن روایتها كه با تمهیــد بازی
در بــازی عرضه میشــوند ،گم میشــود و تردید جای یقیــن را میگیرد.
یك روایت این اســت كه یزدگرد که سرگشــته و ترســان به آنجا پناه برده
بود ،خود از آنان خواســته که دســت به تیغ ببرند و او را از این ذلت رها
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ســازند .روایت دیگر این اســت که پادشــاه به دختر آســیابان دست دراز
کــرده اســت .در روایت آســیابان ،همه اینهــا آزمون شــاه از یکدلی مردم
فرودســت دانســته میشــوند و هرچند به نظــر میآید در خیــاالت خود
شاه را کشته ،اما آشکار میشود که آسیابان به راستی از هراس سربازان
او دســت بــه قتــل نــزده اســت .روایت دیگر این اســت کــه این میهمان
ناخوانــده ،به جایی رســیده اســت که مدعی شــود شــاه نیســت ،بلکه
دزدی اســت که با گذاشتن نام شــاه بر خود ،از دختر بهره گرفته است.
در ایــن میــان ،دختر خــود را بر پیکر بیجــان میافکند ،با ایــن ادعا که
تن فروافتاده ،نه جســد شــاه که مردار آســیابان اســت .مالزمان که
این ِ
هرگز چهر ه راستین پادشاه را ننگریستهاند ،به تردید میافتند .بار دیگر
زن و آســیابان ،همداســتان با دختر ،میگویند شــاه کشته نشده است
و جســدی که در آســیاب اســت ،جســد آســیابان اســت .به این ترتیب
مالزمــان را با این پرســش مواجــه میکنند که ا گر این جســد متعلق به
آسیابان است ،شاه کجاست؟ اینجاست که دختر داستانی دیگر روایت
میکند :شب گذشته یزدگرد آسیابان را به منظور فراهم آوردن خورا کی
در خور شــاهان به بیرون فرســتاده اســت ،با این اندیشــه که آسیابان را
بکشــد و جام ه شاهی بر او بپوشــاند و بگریزد .پس برای همراه ساختن
زن بــه او مــژد ه رهایــی از تیرگی این آســیای ویــران را داده اســت؛ اما زن
آســیابان آن قــدر گفتگــو را بــه درازا میکشــاند تــا همســرش بازگــردد و از
روی رشــک مردانه ،شــاه را بکشــد .در نهایت ،هیچ کس نمیفهمد که
یزدگرد به دســت آســیابان کشته شــده است یا آســیابان به دست شاه
فراری .در پایان تازیان سر میرسند و اینک همه باید آماده مردن شوند.

تحلیل نمایشــنامه مرگ یزدگرد با روش تحلیل
گفتمان انتقادی
انتقادی
چنانچــه در چارچوب نظری گفته شــد ،تحلیــل گفتمان
ِ
فرکالف در ســه ســطح توصیــف ،تفســیر و تبیین صــورت میپذیرد .بر
همین اساس ،در این پژوهش با توجه به سؤاالت تحقیق و به تناسب
نیاز به هریك از این سطوح در تحلیل نمایشنامه مرگ یزدگرد پرداخته
میشــود و نمایشــنامه در پرتو ســه مرحلۀ یادشــده مورد سنجش قرار
میگیــرد .گفتنــی اســت برای ســنجش دقیقتر متــن در هر یــك از این
ســه مرحلــه ،پرس ـشهای متناســب بــا آن مرحله كــه فــركالف و دیگر
لگــران گفتمــان انتقادی به آن پرداختهاند ،طرح خواهد شــد و
تحلی 
ســپس تالش خواهد شــد پاســخ به این پرســشها ،با استناد به متن
نمایشــنامه مرگ یزدگــرد بیان گردد .بنابراین یك بار دیگر ســه مرحله
در روش تحلیــل گفتمــان انتقادی فركالف برای تشــریح دقیقتر مورد
اشــاره قرار میگیرد :در بررســی متن به روش تحلیلگفتمان انتقادی،
نخســت در مرحله توصیف ،ویژگیهای صوری متن بررسی میشود.
در مرحله دوم یا تفسیر ،فرایندهای شناختی شرکتکنندگان و تعامل
بین آنها مورد تحلیل قرار میگیرد .ســرانجام آن که در مرحله ســوم یا
تبییــن ،ارتباط میان رویدادهای اجتماعی(تعامالت) با ســاختارهای
اجتماعی بیان میشود (آقا گلزاده و غیاثیان.)1386 ،
بــرای تحلیل گفتمــان انتقادی نمایشــنامه مرگ یزدگــرد ،ابتدا در
سطح توصیف به مجموع ویژگیهای صوری متن پرداخته میشود.

ویژگیهای صوری به شكلی كه فركالف اشاره دارد ،شامل ارزشهای
تجربی ،رابطهای و بیانی واژگان و دســتور جمالت میشود .سپس به
سطح تفسیر میرسیم و نظم گفتمانی و میانمتنی یا میان گفتمانی
در آن بررســی میشــود و ســرانجام در ســطح تبییــن ،بــه فرایندهــای
نهادی و اجتماعی در حد ممكن اشاره خواهد شد.

ـاختار زبانـ ــی
• مرحلــــۀ توصیـ ــف (تحلیـ ــل سـ ـ
ِ
نمایشنامه مرگ یزدگرد)
در ایــن بخــش ،در ســه ســاحت واژ گان ،دســتور و ســاختهای
متنی به بحث گذاشته خواهد شد.
الف)واژ گان
ن از جهتگیریها و ســویههای
انتخاب كلمات در یك متن ،نشــا 
ایدئولوژیــك آن دارد .یكــی از مــواردی كــه در تحلیلهــای تجربــی بــه
شــیوه فــركالف مــورد توجه قــرار گرفتــه اســت ،پرداختن به ایــن نكته
واژگان
اســت كه چگونه تفاوتهای ایدئولوژیك در متون گونا گون در
ِ
تشــكیلدهنده هــر متــن رمزگــذاری میشــود .فــرکالف معتقــد اســت
تفــاوت میان انواع گفتمان به لحــاظ ارزشهای بیانی کلمات با دیگر
کلمات به لحاظ ایدئولوژیک معنادار است .گوینده از طریق طر حهای
طبقهبندی ،به بیان ارزشهای خود میپردازد و همچنین طر حهای
به لحاظ ایدئولوژیک متضادی وجود دارند که ارزشهای متفاوت را در
انواع گفتمانهای مختلف متجسم میسازند (فرکالف.)182 ،1379 ،
در بررسی واژگان نمایشنامه مرگ یزدگرد همانند سایر متون ،سه
ارزش تجربی ،رابطهای و بیانی مورد نظر خواهد بود .در بررسی ارزش
تجربــی واژگان ،روابط معنایی از جمله هممعنایی ،شــمول معنایی
و تضاد معنایی مورد توجه اســت و تجربــه پدیدآورندۀ متن از جهان
طبیعی یا اجتماعی بازنمایی میشود .نکته مهم آن که به این ترتیب،
ارزش تجربــی واژ گان ،محتــوا ،دانــش و اعتقادات موجــود در متن را
بــر آفتــاب میافکند .از ســوی دیگــر ،ارزشهــای رابطهای آن دســته
از روابــط اجتماعی را روشــن میســازند که از طریــق متن در گفتمان
مســتتر هســتند (همــان .)170 ،بــرای بررســی ارزشهــای رابطــهای،
بایــد بــه كلماتــی پرداخــت كه آشــكارا رســمی یا محــاورهای باشــند.
ارزش بیانــی نیــز بــا کنشــگرها و هویتهــای اجتماعی ســرو كار دارد.
در نمایشــنامه مــرگ یزدگــرد ،ارزشهــای موجــود در دو گفتمــان
عمده باستانگرایی و ضد باستانگرایی ،در واژگان مختلف رمزگذاری
شــده اســت .برای بررســی دقیقتر این موضوع ،به سه سویه تجربی،
رابطهای و بیانی واژگان آن پرداخته و در هر سویه ،به پرسشهایی كه
روشنگر ارزش مورد نظر باشند ،پاسخ داده میشود.
 -۱کلمــات در نمایشــنامه مــرگ یزدگــرد واجــد کــدام ارزشهــای
تجربی هستند؟
در نمایشــنامه مرگ یزدگرد ،از آغاز با جســدی منســوب به یزدگرد
میان آسیاب روبرو هستیم و افرادی كه برای
سوم ،پادشاه ساسانی ،در ِ
یافتن قاتل پادشــاه به آســیاب آمدهاند و آسیابان را متهم به قتل شاه
كردهاند .در گفتگوی ســركرده ،ســرباز ،موبد و سردار كه از افراد پادشاه
محسوب میشوند ،با آسیابان ،زن و دخترش ،كلمات نیز در دو قطب
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تضــاد معنایــی قرار میگیرند .انتقام از قاتل پادشــاه كــه گمان میرود
آسیابان باشد ،با مفهوم اجرای عدالت همراه است و كلماتی همچون
دادگــری ،فرمان ،دادگســتری ،پادافره ،شمشــیر و چوبــه دار ،در حوزه
واژگان مرتبط با شمول معنایی پادشاه ،شهریار ،بزرگان ،لشكر ،دیهیم
و زر ناب؛ در مقابل كلماتی همچون بیداد ،با شمول معنایی كلماتی
مثــل غارتیان ،چپاولگران ،ســنگدالن ،دروغ ،پلیدی ،گدا ،اهریمن،
بدسگال،بینوا،افسونیان،دیوخویان،دشخوی.بهاینترتیب كلمات
در ایــن متــن به لحــاظ ایدئولوژیك واجد معناهای متفاوتی هســتند.
 -۲كلمــات نمایشــنامه ،گویــای كــدام ارزشهــای رابط ـهای
هستند؟
ایــن پرســش بــه این نكتــه معطوف میشــود که انتخــاب واژگان
متــن چه نســبتی در روابــط اجتماعی میان مشــاركین دارد و چگونه
بــه ایجاد ایــن روابط كمــك میكند .نــوع محاورهای یا رســمی بودن
و همچنیــن حســن تعبیــر ،میتوانــد نشــانگر ایــن نــوع ارزشهــای
رابطهای باشد.
در نمایشنامه مرگیزدگرد ،پادشاه ،موبد ،سركرده و سردار از كالم
رســمی بهــره میگیرنــد .حال آن كه ســرباز و آســیابان و خانوادهاش،
بــه دلیل تعلق به قشــر فروتر اجتماع ،از كلمات محاورهای بیشــتری
ـمی ســردار در جمله
اســتفاده میكننــد .بــه عنوان مثــال واژگان رسـ ِ
«مــن ایــن پســاك زرنگار را بــه تو می دهم ،بر ســر بنه و بگو پادشــاه با
واژگان محــاورهای ســرباز
تــو چــه گفــت» (بیضایــی ،)28 ،1373 ،بــا
ِ
در جملــه «مــردك تازی جان میدهد و ســخن نمیگوید؛ جز این كه
چیزكی زیر لب میولنگد» (همانجا) ،قابل مقایسه است.
منظور از حســن تعبیر ،اســتفاده از كلماتی اســت كه با هدف پرهیز
از ارزشهــای منفی ،جانشــین واژهای میشــود که متعارفتر یا آشــناتر
ارتباطــی مــرگ یزدگــرد ،صناعات ادبــی گونا گون
مینمایــد .در رخــداد
ِ
كاركرد حسن تعبیر پیدا
همچون «كنایه»« ،اســتعاره» و «تشــبیه» ،گاه
ِ
میكنند .به عنوان مثال پادشاه به جای آن كه بگوید از پادشاهی خلع
شــده ،كنایــهی «دنیا به من پشــت كــرده» را به كار میگیــرد (بیضایی،
 .)30 ،1373یا زن به جای آن كه به پادشاه بگوید تو بی اجازه وارد خانه
یا آسیاب ما شدهای ،میگوید« :فقط اینجاست كه درش مثل كاروانسرا
بــاز اســت» .شــاه به جای ســخن گفتــن از خیانــت ســپاهش میگوید:
س ـگهای فرمانبــردار به اربابان خــود دندان نشــان میدهند (همان،
 .)31شاه در جایی ،چشمان زن را به جنگل آتش گرفته تشبیه میكند
و به این ترتیب از بیان مستقیم در مورد شهوت برانگیزی چشمان زن
اجتنابمیكند.یاآسیابانبهجایوصفمستقیمشرایطدشوار زندگی،
دختر آسیابان به جای گفتن من
آن را به خوابی آشفته تشبیه میكند.
ِ
از گنــاه دوری میجویــم ،اســتعاره «مــن از روزنه اهریمــن را می نگرم كه
بر اســب سفید خا كســتریاش دور می شــود» (همان .)44 ،استفاده از
استعاره «به مرگ نماز برید» از سوی سردار ،به جای گفتن اینكه با ورود
تازیان همه كشته خواهیم شد ،نیز ،كاربرد دیگری از صنعت ادبی است
رخداد ارتباطی ،به مثابه حســن تعبیر عمل میكند.
كــه در این متن یا
ِ
 -۳كلمات نمایشنامه ،چه ارزشهای بیانی را مشخص میكنند؟
ارزشهــای بیانــی در واقع بــار ایدئولوژیك و ارزشگــذاری گوینده از
ً
موضوع اســت .مثال وقتی یك شــورش را به ســرطان تشــبیه میكنند،

ارزشی منفی برای آن القاء میشود .در نمایشنامه مرگ یزدگرد ،برای
درك ارزشهای بیانی نیز میتوان به صناعات ادبی از جمله تشبیهات
و اســتعارههایی كه نویســنده اســتفاده كــرده ،توجه نمــود .به عنوان
مثــال ،شــاه بــه جای نام بــردن از خانواده آســیابان ،از َمجاز اســتفاده
میكند« :نشنیده بودم كه بیرون از تیسفون جانورانی زندگی میكنند
كه نه ایزدیاند و نه راه مغان دارند» .جانور نامیدن خانواده آسیابان،
واجد ارزش بیانی منفی است .یا سردار در این نمایشنامه ،مردم را به
تن و پادشــاه را به ســر تشبیه میكند كه نشان از دیدگاه طبقاتی دارد.
ایــن دیــدگاه در معرفی پادشــاه نیــز از تشــبیهات و توصیفــات اینگونه
استفاده میكند ...« :پادشاه دریادل ،سردار سرداران ،دارای دارایان،
شــاه شــاهان ،یزدگردشــاه پســر یزدگردشــاه و او خود از پســران یزدگرد
ِ
نخستین» یا در ادامه او را اینگونه وصف میكند كه «فرمان اهورا مزدا
او را برتر از آدمیان پایگاه داده بود»(همانجا).
ب) دستور
در این قسمت از سطح تحلیل متن به بیان ارزشهای رابطهای
بســنده میشــود و بــرای رســیدن بــه آن ،بــه ایــن پرســش پرداختــه
میشــودكه در نمایشــنامه مــرگ یزدگــرد از كــدام وجههــای خبــری،
پرسشی و امری استفاده شده است؟ هریك از این وجوه ،به گوینده
و مخاطــب ،جایــگاه ویــژهای میدهــد .در جمالت خبــری ،فاعل در
مقام گوینده ،دهنده اطالعات و مخاطب گیرنده اطالعات است .در
جمالت امری ،گوینده در جایگاه خواســتن چیزی از مخاطب اســت
و به همین دلیل ،گوینده در جایگاه قدرت قرار میگیرد .در جمالت
پرسشی نیز ،باز هم گوینده است كه از مخاطب چیزی میخواهد و
در مرتبه باالتری از قدرت قرار می گیرد (فركالف.)192 ،1379 ،
با بررسی اجمالی وجوه جمالت در متن نمایشنامه مرگ یزدگرد،
بیشــتر جمالتــی كــه از ســوی شــاه ،ســركرده ،ســردار و موبــد ،بیــان
میشــود ،از وجــه امــری یا پرسشــی برخوردارنــد .با اینكه شــاه مرده
اســت ،آســیابان و همســر و دخترش ،نقش او را بازســازی میكنند و
جمالتــی كه از زبان شــاه شــنیدهاند ،در حضور جمــع بیان میكنند.
ً
این جمالت ،عمدتا وجه امری یا پرسشــی دارند و نمونههایی از آن
از قسمتهای مختلف نمایشنامه در اینجا قابل ذكر است:
گوشــت! مــن گرســنهام .پارهای گوشــت بــه من بدهیــد! چنانپیداســت كــه هرگــز گوشــت نخوردهایــد .آیــا هرگــز كبــك و تیهــو
ندیدهاید؟ آه ،من با شــما چه میگویم؟ گوســفندی یا بزی اینجا
نیســت تا به ســكهای بخرم؟ ....این نان خشك جوین را چگونه
باید خورد؟
 من آســیا را از شما به ســكههای زرین می خرم .ای آسیابان بهمن بگو چند؟
 شما سر خود گیرید و بگریزید.وجــوه جمــات بــه كارگرفته شــده از ســوی همراهان پادشــاه نیز
چنانچــه گفته شــد ،جنبه امری یا پرسشــی دارنــد .در وهله اول آنها
هســتند كه آســیابان و خانوادهاش را در مورد قتل پادشاه به پرسش
گرفتهاند و با قرار دادن آنها در جایگاه متهم ،خود را در موضع قدرت
فراتر قرار دادهاند.

21
نظم گفتمانی در نمایشنامه مرگ یزدگرد نوشته بهرام بیضایی بر اساس
نظریه فركالف

«سردار :بگو ای آسیابان پسر مرده؛ پس تو از پادشاه كینه پسرت
را جستی!
موبــد :بگــو تــو بــر چهــار آینه پادشــاه خیره شــدی یــا بــر زانوبند یا
شكمبند یا ساقبند؟
ـرزمین فراخ آیین نو میكند ،چونان همیشه
ـ
س
ســركرده :اینك كه
ِ
توانگــران میرهند و ناتوانان در بندند؛ تو چرا نگریختی؟» (بیضایی،
.)48 ،1373
ً
در برابــر ،آنچــه آســیابان و خانوادهاش میگوینــد ،عمدتا جمالت
خبری و از نوع توضیحی است .آنان برای تبری جستن از قتل پادشاه،
تالش میكنند با بیان جمالت خبری بیگناهی خود را اثبات كنند:
مهمان نخوانــده اینجا ریخت ،اما
«آســیابان ... :گرچــه خون آن
ِ
گناهش ایچ بر من نیست .مرگ آن است كه او خود میخواست .نه،
بزرگان رزم جامه پوشیده ،آنچه شما با ما میكنید ،آن نیست كه
ای
ِ
ما سزاواریم.
زن :مــا همداســتان شــدیم كــه او گردنهگیــری اســت دســتبرد به
شــهریاری زده ،آنــگاه كــه در كیس ـهاش آن همــه ّ
در شــاهوار یافتیم»
(بیضایی.)50 ،1373 ،
ج) ساختهای متنی
ســاخت یــك متــن ،دربردارنــده قراردادهــای طبیعــی شــده و
پیوندهــای ضمنــی آنهــا بــا روابــط قدرت اســت .بــرای دریافــت این
جنبه از متن ،دو پرسش عمده مطرح میشود:
 -۱از كــدام قراردادهــای تعاملــی اســتفاده شــده اســت؟ آیــا
روشهایــی وجــود دارد كه بــه كمك آنها ،یك مشــارك ،نوبت ســخن
گفتــن دیگــران را كنتــرل كنــد؟  -2متن واجــد چه نوع ســاختهای
گستردهتری است؟ (فركالف.)171 ،1379 ،
ً
نظــام نوبتگیــری كه اساســا نحــوه اداره یــك گفت و گــو را كنترل
میكن��د ،بس��تگی ب��ه رواب��ط ق��درت بی��ن مش��اركین دارد (Herman,
ً
 .)1995,114آنكه سخن میگوید ،معموال نفر بعدی گفتگو را تعیین
میكنــد .همچنیــن موضوع یا موضوعات یك تعامل توســط مشــارك
قدرتمندتــر تعیین و كنترل میشــود .با جســت و جــوی این نكته در
نمایشــنامه مــرگ یــزد ،در وهلــه اول بــه نظــر میرســد ،شــاه پیش از
كشــته شــدن ،تعیینكننــده نوبــت گفتگو بــوده اســت .همچنین به
نظر میرســد ا كنون كه مردان شــاه از جمله موبد ،ســردار و سركرده،
برای خونخواهی او آمدهاند ،در برابر آسیابان و خانوادهاش از قدرت
فراتری برخوردارند و به همین دلیل ،كنترل گفتگو و موضوعات آن را
در دست دارند .اما نكته اینجاست كه این متن ،واجد ساختهای
گســتردهتری اســت كــه خانــواده آســیابان را در موقعیت دیگــری قرار
میدهــد .بــا اینكه یــاران شــاه ،آســیابان و خانوادهاش را به پرســش
میگیرند و برای اثبات گناهكار بودن آنها تمامی لوازم و شواهد را در
اختیار دارند ،و با اینكه به نظر میرســد خانواده آســیابان در جایگاه
پاســخگویی هســتند و بــرای اثبــات بیگناهی و تبری جســتن از این
اتهــام تالش میكنند ،اما ســاخت بازی در بازی كــه متن بیضایی به
خوبــی از آن بهــره برده اســت ،ایــن امكان را بــرای خانواده آســیابان
فراهــم میســازد كــه بنیانهــای اقتــدار شــاه و دارودســتهاش را بــه

چالش بكشــند .آنچه در ظاهر امر میگذرد ،استفاده از ساخت بازی
در بــازی بــرای روایــت نحــوه مرگ پادشــاه اســت .اما آســیابان ،زن و
پادشــاه كشــته
دختــر ،بــا تعویــض نقشهای خــود و بازنمایی نقش
ِ
شــده ،روایتهای گونا گونی از نحوه زیســت پادشاه و چگونگی فرار و
همچنین شــكل حضور او در آســیاب را بیان می كنند كه با گفتمان
اصلــی یــاران پادشــاه در تقابل قرار میگیــرد یا دســتكم در آن خللی
جــدی ایجاد میكند .ســاخت بازی در بــازی در این متن به گونهای
است كه افق انتظار خواننده یا مخاطب را به گونهای تعیین میكند
تا هر لحظه منتظر روایت دگرگون یا متفاوتی از مرگ پادشاه باشد.
همانگونــه کــه در بخشهــای پیشــین اشــاره شــد ،ا گرچــه در
مرحلــۀ توصیف ،به ویژگیهای صوری متن که دارای ارزش تجربی،
رابطهای و بیانی هستند ،پرداخته میشود ،اما تنها از طریق بررسی
ویژگیهــای صــوری متــن نمیتــوان به تحلیــل کامل متــن پرداخت
و به ســاختارهای اجتماعی برســازنده یا برســاختۀ آن دســت یافت.
در سرمشــق ســه مرحلهای تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف ،مرحلۀ
توصیف ،پیشفرض مراحل تفسیر و تبیین است .در ادامه به منظور
جلوگیری از اطاله کالم ،از تحلیل بیشتر مرحلۀ توصیف درمیگذریم
و به ابعاد تفسیر و تبیین میپردازیم.

•مرحلۀتفسیردر تحلیلنمایشنامهمرگیزدگرد
فــرکالف در مرحلــه تفســیر در پــی بیــان این نکته اســت کــه بافت
موقعیتی از سوی مفسرین چگونه تفسیر میشود و تفسیر چگونه نوع
گفتمان را مشخص میسازد .چکیده آنکه ،فرکالف در مرحله تفسیر به
بافت موقعیتی و نوع گفتمان و نظم گفتمانی اشاره میکند (جدول.)2
چنانكــه پیشتر اشــاره شــد ،نظــم گفتمانــی ،بــه انــواع گفتمانهای
موجود در قلمرو یك میدان یا نهاد اجتماعی گفته میشود.
در این مرحله ،فرکالف  4پرسش اساسی طرح میکند که عبارتند
از :ماجرا از چه قرار است؟ افراد درگیر در آن چه کسانی هستند؟ چه
روابطــی میــان آنهــا برقرار اســت؟ در این بســتر ،زبان چه نقشــی ایفا
میکند؟ (همان.)222 ،
ماجــرا چیســت؟ ماجرای اصلی در رخداد ارتباطی انتخاب شــده
یا نمایشنامه مرگ یزدگرد ،جستجو برای یافتن قاتل پادشاه از جنگ
گریخته اســت .یزدگرد به بهانه جمعآوری ســپاه به مرو گریخته اســت
و در آســیابی بــه قتــل رســیده اســت .یــاران او در شــرایطی بــه اثبــات
گناهكاری آسیابان و تالش برای مجازات او هستند كه نیروی مهاجم،
هر دم مرزها را درمینوردد و آنها نیز ضمن شنیدن روایتهای متعدد
و گاه متضاد از مرگ پادشاه ،از دشمن بیرونی نیز در هراسند.
چــه کســانی درگیــر ماجرا هســتند؟ آســیابان و خانــوادهاش ،در
جایگاه متهم ،در یك ســوی ماجرا هســتند و شــاه و یارانش در سوی
دیگــر .نیــروی مهاجــم كه خبــر فتوحاتش هــر دم به گوش میرســد،
تهدیــدی برای هردو نیــرو و هر دو جناح مشــاركتكننده در گفتوگو
محســوب میشــود .امــا به طــور كلــی میتــوان گفــت دو گفتمان در
تقابــل بــا یكدیگــر قرارگرفتهانــد .گروه اول ،حامیان شــاه هســتند كه
بــرای حفــظ وضع موجــود تالش میكننــد و با بیان شــكوه و عظمت
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شاه و جاه و جالل و ّفر ایزدی او به گفتمان باستانگرایی تعلق دارند
و در برابر ،دو نیروی درونی و بیرونی در این شكوه و بزرگی خلل ایجاد
میكننــد .نیــروی بیرونــی ،مهاجمــان عــرب هســتند كه بــا فتوحات
خود ،این گذشــته پر افتخار را از صحنه تاریخ محو میكنند و نیروی
درونی آسیابان و خانوادهاش به عنوان نمایندگان اقشار عادی مردم
هستند كه نسبت به شاه ،عدالت و انسانیت او تردید ایجاد میكنند.
ایــن دو نیــروی درونــی و بیرونــی را میتــوان متعلــق بــه گفتمان ضد
باســتانگرایی دانســت كــه با هدف تغییر گذشــته فعالیــت میكنند.
روابــط میــان آنهــا چیســت؟ روابــط بیــن آدمهــا و اشــخاص
نمایــش ،بــر اســاس نظــام و دیــدگاه طبقاتــی تعییــن میشــود .شــاه
از خــون پادشــاهی و فـ ّـر ایــزدی برخــوردار اســت و عامــه مــردم كــه
خانواده آسیابان آنها را نمایندگی میكنند ،در طبقات فروتر اجتماع
صورتبندی میشوند.
نقــش زبان چیســت؟  دكتر رضا براهنی ،ســه ســطح زبانــی را در
یشــمرد .زبان آرکائیک ،زبان محاورهای
نمایشــنامه مرگیزدگرد برم 
و زبــان اوســتایی (براهنــی .)1386 ،زبــان آركائیــك یــا كهن كــه غالب
شــخصیتهای نمایشــنامه بــا آن ســخن میگوینــد ،بــه گفتمــان
باستانگرایی تعلق دارد .زبان محاورهای كه شخصیتهای طبقات
پاییــن اجتمــاع مثــل ســرباز و آســیابان از آن اســتفاده میكننــد را،
میتوان عامل ایجاد خلل در گفتمان باســتانگرایی متن دانســت و
زبــان اوســتایی یا پیمبرانه كه خاص موبد اســت ،در مســیر گفتمان
باستانگرایی حركت میكند.
از دیدگاه فرکالف در مرحلۀ تفسیر ،افزون بر آنچه گفته شد ،نظم
گفتمانــی کــه جنب ـهای از نظم اجتماعی اســت اهمیــت دارد .بر این
مبنا در پژوهش حاضر ،نظم گفتمانی مورد تأ کید بیشتری قرار دارد.
جدول  -2نظم گفتمانی در نمایشنامه مرگ یزدگرد.

نظم گفتمانی

رخداد ارتباطی
ارجاعات متن یا
ِ

باستانگرایی

اوستایی موبد
 زبانِ
 نوســتالژی شــاه برای آموزههــای زرتش :پندار نیــك ،گفتار نیكو كردار نیك
 تقدس بخشــی به ذات پادشــاه و باور به همســنگ نبودن شاهو مردمان

عدالت شاه از سوی آسیابان
 به چالش كشیدنِ
ضدباستانگرایی  -قربانی شدن پسر آسیابان در سپاه شاه
ِ
 -ناسزا گفتن به روان پادشاه

روایتتاریخی

 ادعای جانفشانی سرباز و دیگران برای شاه تایید حضور شاه در آسیاب تالش یاران شاه برای اثبات كشتهشدن یزدگرد سوم به دستآسیابان

نقض
روایتتاریخی

 جسد داخل آسیاب متعلق به پادشاه نیست شاه از یاران خائن خود گریخته و به آسیاب پناه آورده شاه به قصد خودكشی به آسیاب آمده شاه از آسیابان خواسته او را بكشد شــاه قصــد تجــاوز به حریم خانواده را داشــته و بــه همین دلیلآسیابان برای دفاع از خود و خانوادهاش او را از پای درآورده

نظم گفتمانی در نمایشنامه مرگ یزدگرد
چنانکه آمد ،در نظم گفتمانی ،گفتمانهای مختلفی مورد توجه
اســت کــه در یــک قلمرو واحد بر ســر تثبیــت معنا در تخاصــم و تضاد
هســتند .به بیان دیگر ،هدف از تحلیل نظم گفتمانی ،بررســی انواع
و چگونگی توزیع گفتمانها در یک متن اســت .در متن نمایشــنامه
مرگ یزدگرد نیز از نظر نگارندگان ،در مرتبه نخست ،به پرسش گرفتن
برخی گفتمانها و سوق دادن مخاطبین به گفتمانهای دیگر است.
بــر اســاس تحلیــل دادههــای موجــود ،نظــم گفتمانــی در
ارتباطــی مرگیزدگــرد ،تضــارب گفتمــان باســتانگرایی و
ـداد
رخـ ِ
ِ
روایت تاریخی
ضدباســتانگرایی از یك ســو و تقابــل
گفتمان اصالــت ِ
ِ
ـان ضــد روایــت تاریخــی اســت و مــازاد ایــن تضــارب ،ایجــاد
و گفتمـ ِ
تردیدهــای جــدی نســبت بــه گذشــته تاریخــی ایــران و حكومــت
پادشــاهان اســت .برای تبیین بیشــتر مطلب در اینجا به مولفههای
اصلی هر دو گفتمان پرداخته خواهد شد.
 -۱مؤلفههای گفتمان باستانگرایی
• تقدیس شكوه و عظمت گذشته
• باور به نظام طبقاتی و برتری شاه نسبت به سایر مردمان
• استفاده از زبان آركائیك در كالم شاه ،موبد ،سركرده و سردار
• ادعای ایجاد عدالت و دادگستری
• باور به قدرت برتر شاه
 -۲مؤلفههای ضد باستانگرایی
• به چالش كشیدن شكوه سلطنت شاهان
• انتقاد از نظام طبقاتی و اعتراض به تبعیض میان مردمان
• استفاده از زبان محاوره در كالم آسیابان ،زن و دختر
• انتقاد از ظلم و جور دستگاه شاهی
• تزلــزل و تردیــد از طریق آشــفتهكردن و ایجاد ابهام در مســأله
قــدرت از طریــق اجــرای عدالت و به بــازی گرفتن قــدرت از طریق
تعویض نقشها در گفتمان باستانگرایی
روایت تاریخی :بهرهگیری از واقعه
 -۳مؤلفههای گفتمان اصالت ِ
نقل شده در تاریخ در مورد چگونگی فرار و مرگ یزدگرد سوم ،آخرین
پادشاه ساسانی در حمله اعراب
نقض روایت تاریخی :این گفتمان با بیان
 -۴مؤلفههای گفتمان ِ
احتمــاالت گونا گــون از نحوه مــرگ یزدگرد كه اصالــت روایت تاریخی
را از بین میبرد ،طرح میشــود .در واقع خانواده آســیابان ،با شــیوه
بــازی در بازی  ،روایتهای گونا گونی را در مورد حضور شــاه و كشــته
شدنش بازگو میكنند تا در روایت اصلی ،ایجاد خلل كنند.
در جــدول  ،2نظــم گفتمانی مســتتر در نمایشــنامه مــرگ یزدگرد
ترسیم شده است.

مرحلۀ تبیین در تحلیل نمایشنامه مرگ یزدگرد
فــرکالف در ایــن مرحلــه ،در پی بیــان بنیان و نظریــات اجتماعی
اســت کــه در شــکلگیری گفتمانهــا نقش دارنــد .به بیــان فرکالف:
«درحالیکــه تفســیر چگونگــی بهــره جســتن از دانــش زمینــهای در
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پــردازش گفتمــان را مــورد توجــه قــرار میدهــد ،تبییــن بــه شــالودۀ
اجتماعــی و تغییــرات دانــش زمین ـهای و البته بازتولیــد آن در جریان
کنش گفتمانی میپردازد» (فرکالف.)245 ،1379 ،
به دیگر ســخن ،هدف فــرکالف از مرحلۀ تبیین ،توصیف گفتمان
به عنوان بخشــی از یک فرایند اجتماعی اســت .او در توضیح مرحلۀ
تبییــن مینویســد« :تبییــن ،گفتمــان را بــه عنــوان کنــش اجتماعی
توصیف میکند و نشــان میدهد که چگونه ســاختارهای اجتماعی،
گفتمــان را تعیــن میبخشــند .همچنیــن تبییــن نشــان میدهــد که
گفتمانهــا چــه تأثیرات بازتولیــدی میتوانند بر ســاختارها بگذارند،
تأثیراتی که منجر به حفظ یا تغییر آن ساختار میشوند» (همانجا).
بدیــن ترتیب روشــن میشــود که منظــور فرکالف از ســاختارهای
اجتماعی شــکلدهندۀ گفتمان ،تأ کید بر مناســبات قدرت اســت و
هــدف از فرایندهــای اجتماعــی ،تأ کید بــر مبارزات اجتماعی اســت.
بــه ایــن ترتیب در این مرحله ،پژوهشــگر ،گفتمــان را همچون جزئی
از رونــد مبــارزه اجتماعی در مناســبات قدرت تلقــی میکند .فرکالف
در توضیــح بیشــتر مرحله تبییــن ،بر این نکته تأ کیــد میکند که الزم
اســت تأثیــرات اجتماعـ ِـی گفتمــان و عوامــل اجتماعـ ِـی تعیینکنندۀ
گفتمان ،در ســه ســطح اجتماعی ،نهادی و موقعیتی ،مورد پژوهش
قــرار گیرنــد .بــر همیــن اســاس ،در پژوهش حاضــر نیــز گفتمانهای
اصلــی متــن ،در ســطوح نهــادی و اجتماعــی و در چارچــوب ایــن
پرســش بررسی خواهند شــد :گفتمانهای مسلط در متن ،به کدام
فرایندهای نهادی و اجتماعی تعلق دارند؟
در پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد گفــت كــه چارچــوب نهــادی ایــن
رخداد ارتباطی ،دو گفتمان باستانگرایی و
نمایشــنامه ،در مقام یک
ِ
ضد باستانگرایی را در مقابل هم قرار میدهد .هر یك از این گفتمانها،
مؤلفههایــی دارنــد كه به آنها پرداخته شــد .اما تقابل این دو گفتمان
مهم ،در آستانه تغییرات اجتماعی و سیاسی جامعه ایران رخ میدهد.
نمایشــنامه مــرگ یزدگــرد ،در زمانــی بــه نــگارش در میآیــد كــه
میتــوان بــه آن ،مرحله گــذار تاریخی اطالق كرد .روایت نمایشــنامه
مرگ یزدگرد ،در زمان تغییرات مهم سیاسی اجتماعی تغییر سلسله
ساســانی بــه حكومت اســامی اســت .امــا آنچــه در اینجــا از اهمیت
بیشــتری برخــوردار اســت ،توجــه بــه زمــان نــگارش متــن در رویكــرد
تحلیلگفتمــان انتقادی به شــیوه فركالف اســت .در واقــع برای درك
بیشتر این موضوع دو زمان اصلی در متن را میتوان صورتبندی كرد:
 -۱زمــان تاریخی متن :نمایشــنامه مرگ یزدگــرد در زمان تاریخی
حملــه اعــراب بــه ایران همزمــان بــا پادشــاهی یزدگرد ســوم ،آخرین
پادشاه سلسله ساسانی میگذرد كه نتیجه آن تغییر ساختار سیاسی
از پادشاهی به حكومت اسالمی است.
 -۲زمان نگارش متن :این متن در ســال  57و در آســتانه انقالب
اسالمی ایران به رشته تحریر در آمده است كه نتیجه آن تغییر سلسله
پادشــاهی پهلــوی به نظام حكومت جمهوری اســامی بوده اســت.
بنابرایــن ایــن نمایشــنامه ،با دو زمــان مختلف ســر و كار دارد كه
هــردو زمــان از لحاظ تاریخی از اهمیت بســیاری برخوردارند .مســأله
«تغییــر» در نظــام سیاســی و اجتماعی ،تغییــر در گفتمانهای غالب
دوران اســت .چنانچه گفتمان باســتانگرایی بــا پارادایمهای خاص

خــود ،همســو بــا نگرشهــای طرفــدار حفــظ وضــع موجــود اســت،
گفتمــان ضد باســتانگرایی رخنهها و شــكافهایی كه وضع موجود
را به حاشیه میراند ،بر آفتاب میاندازد .فاصله طبقاتی بسیار زیاد،
تفاوت سپهر دو قدرت كه هریك از ایدئولوژی خاص خود برخوردارند.
منازعــه میــان دو گــروه قــدرت ،بخشــی از فرآینــد اجتماعــی ایــن
تغییــرات اســت .گــروه حامــی سلســله پادشــاهی بــا گفتمــان اصلــی
باســتانگرایی از یك ســو و گروه مخالف سلســله پادشــاهی كه در دو
نیــروی مهاجــم درونی و مهاجم بیرونی توزیع شــده ،با گفتمان ضد
باستانگرایی ،طرفین این تناز ع هستند.
همچنین گفتمان دیگر متن ،اصالت روایت تاریخی است كه نقل
كتابهای تاریخی را بی كم و كاست بازگو میكند و در برابر ،گفتمان
ضــد روایــت تاریخــی اســت كــه ایــن روایتها را بــه چالش میكشــد.
بیضایی در صفحه اول كتاب و قبل از شروع نمایشنامه این جمله را
درج كرده اســت ...« :پس یزدگرد به ســوی مرو گریخت و به آسیابی
درآمــد .آســیابان او را در خــواب به طمع زر و مال بكشــت »...تاریخ!
ایــن جملــه مهم كه كل نمایشــنامه بــر بنیاد آن و بر بنیــاد به چالش
كشــیدن آن ســامان مییابد ،در عالمت تأ كید (!) بعد از كلمه تاریخ،
اولین چالش را با روایت تاریخی نشان میدهد .این عالمت در اینجا
حكم ایجاد «تردید» را دارد و آنچه در سراســر متن نیز روی میدهد،
ایجاد تردید از پس تردید در روایتهای گونا گون است.
ایــن روایتهــای گونا گون ،تنها در صورتی كه كاربســت نمایشــی
پیدا كند ،میتواند توجیه منطقی خود را بازیابد .اســتفاده از شــیوه
نمایــش ایرانــی كــه در صورتبنــدی كلــی ،بــه شــیوه فاصلهگذارانــه
برشــت مشــهور اســت و با عنوان تئاتر اپیك یا حماســی هم شــناخته
میشــود ،مهمتریــن شــگرد بــه كارگرفتــه در متــن مرگ یزدگــرد برای
طرح روایتهای گونا گون و تضارب گفتمانهای مختلف اســت .به
زعم رامان سلدن:
تئاتــر حماســی «برشــت» ،دربرگیرنده تمهیدات فنــی جدید بود
كــه پارهای از آنهــا ،از نوگرایان معاصر و پــارهای را از فرهنگهای
دیگــر وام گرفتــه بود .هــدف از به كاربــردن آن تمهیدات ،ایجاد
اختــال در پذیــرش رضامندانــۀ جهــان از ســوی تماشــا گران
بــود .تأثیــر از خــود بیگانگی (فاصلهگــذاری) در نمایشــنامههای
او بدیــن منظــور بــود كــه از همانندشــدن منفعالنــه مخاطــب با
شــخصیتهای نمایــش و در نظــر گرفتــن آن شــخصیتها بــه
مثابه شــخصیتهای جهانی و غیرقابل تردید ،جلوگیری شــود،
میخواســت كــه مــردم در موج احساســات همدردی و شــفقت
غرقــه نشــوند ،بلكــه بــا پاســخ دادن بــه پرســشهایی كــه در
نمایشــنامههای او مطــرح میشــد ،بــه انتقاد از نظــم اجتماعی
موجــود ،و بســط پایــه روشــنفكرانه در جهــت فعالیــت سیاســی
ً
بپردازند .رویكرد او به متن ادبی قطعا سیاسی است :دغدغه او
تغییر دادن دنیاســت (سلدن.)299 ،1375 ،
آنچــه در نمایشــنامه بیضایــی و در روش بــه كارگیــری شــیوه
فاصلهگذارانــه نمایــش ایرانــی و تئاتــر اپیــك مشــاهده میشــود ،بــه
روشــنی از ایجــاد اختالل در پذیرش باور نســبت به رویــداد تاریخی و
گفتمانهای پیامد آن حكایت دارد.
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چنانچــه در پژوهــش حاضــر مالحظــه شــد ،نظــم گفتمانــی ،از
مجــاورت گفتمانهــای موجــود در یــک متــن برســاخته میشــود؛
گفتمانهایــی کــه تــا حــدی قلمــرو واحــدی را تحــت پوشــش قــرار
میدهنــد .در مقالــه حاضــر ،بــا اســتفاده از نظریــه تحلیــل گفتمــان
انتقــادی فــرکالف ،کوشــش نگارنــدگان بــر آن بــود که نظــم گفتمانی
موجود در نمایشــنامه مرگ یزدگرد نوشــته بهرام بیضایی ،به دســت
آیــد .روش فــرکالف در تحلیــل گفتمــان انتقــادی ،پرکتیسهــا یــا
کنشهای گفتمانی و نظریههای کالن اجتماعی را که در تولید متن
نقش دارند ،نشانه میرود .این رهیافت ،زمینه را برای تحلیل دقیق
و مفصل متن فراهم میآورد و نشانگر آن است که چگونه یک رخداد
ارتباطی (در اینجا نمایشــنامه مرگ یزدگرد) در خدمت گفتمانهای
حا کــم یــا در برابر و در تخالف بــا آن گفتمانها قــرار میگیرد .در واقع
نظریــه تحلیل گفتمان انتقــادی ،در گزیدهترین تعبیــر ،بر این فرض
اســتوار اســت كــه هــر متنی از جملــه متن مــورد پژوهش ایــن مقاله،
متأثــر از گفتمانهــای گونا گــون و گاه متضــاد ،بازتابدهنــده نظــام
قــدرت و ســاختار اجتماعــی حا کــم بــر جامعــه اســت .بر این اســاس
متــون مختلــف ،از دایــره قدرت بیرون نیســتند .بدین معنــا که این
متــون یــا حفــظ قــدرت و نظــم موجــود را نشــانه میروند یــا واژگونی
آن را .بــه فرجــام آن کــه كار پژوهشگــر در تحلیل گفتمــان انتقادی،
قــراردادن متــن در ســاختار اجتماعــی گســتردهتر و نشــان دادن این
مهم اســت که متون گونا گون ،برای برجسته ساختن کدام گفتمان
یا به حاشیه راندن چه گفتمانهای دیگری پدید آمدهاند.
در پژوهــش حاضــر ،تــاش نگارنــدگان بــر ایــن بــوده اســت كــه
گفتمانهای موجود در متن نمایشــنامه مرگ یزدگرد را که در حدود

ســال  57و در زمان تغییر نظام سیاســی در کشور نوشته شده است،
صورتبنــدی و بــه ایــن ترتیــب ،نظــم گفتمانــی ایــن متن را بررســی
کنند .بنابراین با تعیین پرســشهای متناسب برای دریافت سطوح
مختلــف تحلیــل گفتمــان به روش فــرکالف ،یعنی توصیف ،تفســیر و
تبیین و پاســخ به آنها مشاهده شــد که در نمایشنامۀ مورد مطالعه،
دو دســته گفتمــان اصلی باســتانگرایی و ضد باســتانگرایی به طور
همزمــان وجود دارد .متن از ســویی با گفتمان باســتانگرایی همراه
میشود و از طریق به كارگیری زبان و سایر مؤلفههای این گفتمان،
ی در بازنمایــی شــكوه و عظمــت دوران ساســانی دارد .ایــن
ســع 
گفتمان باســتانگرایی ،از زمان حكومت رضاشــاه و تأســیس سلسله
پهلــوی نضج گرفت و تا زمان پیروزی انقالب اســامی كه همزمان با
نگارش متن بوده ،ادامه داشت .از سوی دیگر ،متن با گفتمان ضد
گرایی خود كه مؤلفههای آن را بر شــمردیم ،فروپاشــی نظام
باســتان ِ
سیاســی وقــت را مســتدل میكند .نتیجــه آن که اختــاف طبقاتی و
تغییر نظام سیاســی
فاصلــه بیــن قــدرت حا كم و مــردم عامل اصلــی
ِ
سلسله ساسانی به حكومت اسالمی شده است.
گفتمان اصالــت روایت تاریخی در مورد
نمایشــنامه همچنین در
ِ
چگونگی مرگ پادشــاه ساسانی ایجاد تردید میکند .به این معنا که
ابتدا روایتهای گونا گون تاریخ را در مورد فروپاشی سلسله ساسانی
طرح میکند و ســپس بــه مدد تكنیك بازی در بــازی ،در روایتهای
تاریخــی ،ایجــاد شــکاف میکنــد و بــه ایــن ترتیــب ،نظــم گفتمانی از
رویارویــی دو گفتمــان متعــارض حاصــل میشــود و مــازاد آن ،ایجاد
تردیــد در کلیــه متــون تاریخــی اســت و رســیدن به ایــن باور کــه گویا
چیزی به عنوان حقیقت تاریخی در روایتهای غالب وجود ندارد.
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S

ome critics believe that for analyzing a text we
should rely only on the text and there is no
need to go far from it to the social conditions and
historical events. But Michel Foucault, the French
philosopher, is the agent of those who consider the
text as a result of social powers. Critical discourse
analysis is a method by which we can conceive social and ideological aspects of texts of all types that
never can be understood in other ways. The “Discursive order” or the “orders of discourse” is a critical term presented by Norman Fairclough, meaning
the contiguity of different discourses even opposed
or paradoxical. Discursive order embodies different discourses in similar fields. The theory of critical discourse analysis (CDA) is based on Michel
Foucault. He believed that there is a relationship
between power and ideology with language and it
can be found even in advertisements, essays, clinical case studies and artistic texts like poems, stories and literature as a whole. Fairclough expanded
this idea and established a practical and systematic framework based on linguistic, by which we
can understand the juncture between power and
ideological analogy with language. In this essay,
we have chosen an Iranian play named “Death of
Yazdgerd” written by Bahram Beizaee for analysis
by this method. This play is about Yazdgerd, the
king from the Sassani dynasty, who escapes because of the Arabian assaults and seeks refuge at
a mill and is ultimately killed by the miller. This is
the historical narration about Yazdgerd, but we see
many different possibilities about the end of Yazdgerd in the play. The miller, his wife and his daughter
play different stories about the king but we cannot distinguish which one is true. The idea about

the splendid history of the Iranian kings and also
the opposite opinion which is about the injustices
of those kings configure two discourses: the discourse of royalty and majesty of the past history of
kings and the discourse of opposition with the past
and welcoming the new changes. The play is written in 1987 which is simultaneous with the Islamic
revolution in Iran. We compare the most dominant
discourses of the play with the political and social
situation of the time in which the play has been written and focus on the “change” which is seen both in
the play and in 1987 and the descent of the kings in
both periods. The reason of this similarity between
the two different historical periods is the huge gap
between people and the kings. So we first explain
Fairclough’s theory in CDA and his frameworks,
then we choose the most important questions of
this framework about the play and try to answer
them relying on facts in the play. To find the most
dominant discourses in the text which is called order of discourses and interpreting the relationships
between those discourses and the main discourses
in the society which are determined by the ideology
and power, is our next attempt.

Keywords
Critical Discourse Analysis, Fairclough, Order of
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