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چکیده
نمایشنامه مرگ یزدگرد، شامل نظام های گفتمانی است که در تحلیل های اولیه قابل شناسایی نیستند. اما با تحلیل گفتمان 
که در روش های دیگر قابل دریافت نیســتند. در  انتقادی، می توان به ســویه های اجتماعی و ایدئولوژیکی از متن دســت یافت 
گفتمان های متعارض و  که با تحلیل نمایشنامه در ساحت تحلیل گفتمان انتقادی، سویه ها و  مقاله حاضر سعی بر این است 
متضاد حاضر در آن بررسی شوند. در مقاله حاضر، تالش نگارندگان بر این بوده است که با روش نورمن فرکالف در تحلیل گفتمان 
که  کنند. این روش  گفتمان های مختلف با قلمرو مشترک در این نمایشنامه را تحلیل  گفتمانی یا ترکیب بندی  انتقادی، نظم 
بنیان تئوریک خود را با نظریه فوکو آغاز می کند، مبتنی بر اصل رابطه مستقیم بین ایدئولوژی و قدرت با زبان است. اما نورمن 
فرکالف توانست با بسط نظریه میشل فوکو، صورت بندِی رابطه علمی و عملی بین زبان و مناسبات قدرت و ایدئولوژی را ممکن 
گفتمان هــای اصالت روایت تاریخی و  گفتمان متعارض باســتان گرایی و ضد باســتان گرایی و نیز  ســازد. حاصــل آنکه وجود دو 
گفتمانی این نمایشــنامه را تشــکیل می دهد  که در فرم و محتوای نمایشــنامه وجود دارد، نظم  گفتمان نقض روایت تاریخی 
کــه بــا دیــدگاه تحلیلــِی فوق به موضــوع اصلی تغییر نظام سیاســی هم در نمایشــنامه و هــم در زمان نگارش متن اشــاره دارد.
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نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره۲۴ ، شماره ۱ ، بهار ۱۳۹۸

نمایشنامه مرگ یزدگرد نوشتۀ بهرام بیضایی یکی از نمایشنامه های 
ایرانــی بــا تکیــه بر عناصر شــکلِی نمایــش ایرانی اســت و در ایــن قالب 
بــه روایــت تاریخــِی مرگ یزدگرد ســوم، پادشــاه ساســانی، می پــردازد. 
روایت هــای متفــاوت مــرگ پادشــاه در ایــن نمایشــنامه، عــالوه بــر به 
کشته شــدن یزدگرد به دست  کشــیدن روایت تاریخی در مورد  چالش 
آسیابانی در مرو، تردیدهای کلی در مورد هر نوع روایت تاریخی را پیش 
رو می نهــد. امــا این نمایشــنامه در تحلیلی ژرف تــر در این معانی باقی 
نمی ماند و واجد گفتمان های تلویحی و ضمنی دیگری در مناسبات و 
معادالت قدرت است که می تواند 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 ۱۳5۷ و در آســتانه وقوع انقالب اســالمی در 
ایران و زوال مجدد نظام پادشاهی. آنچه در این مقاله مد نظر است، 
گفتمان هــای غالــب موجود در متــن با توجه به ایــن دو زمان  بررســی 
است. با توجه به اینکه محدود تحلیل های پیشین از این نمایشنامه، 
بیشــتر به زبان و شــیوه اجرایــی آن پرداخته اند، نگارنــدگان این مقاله 
کرده اند با اتکا به روشــی علمی یعنــی تحلیل گفتمان انتقادی،  تــالش 
گاه  گفتمان های غالب و  گفتمانی۱ یا  این نمایشــنامه را تحلیل و نظم 
که این شیوه تحلیلی در اختیار قرار  متعارض آن را با توجه به امکاناتی 
می دهد، آشــکار نمایند و از این راه به درك مناســبات قدرت در بافت 
اجتماعی دوران دست یابند. به این ترتیب با رویکردی میان رشته ای 
تحلیل گفتمــان  روش  جامعه شناســی،  و  زبان شناســی  تئاتــر،  بیــن 
انتقــادِی نورمــن فــرکالف بــه عنــوان روش تحلیــل ایــن نمایشــنامه با 
گفتمان های متفاوت و متعارض، مناسب تشخیص  هدف شناسایی 
کــه ادبیــات نمایشــی در طــول تاریــخ نقد و به  داده شــد. از آن جایــی 
ویــژه در دوره معاصــر بــا شــیوه های مختلــف نقــد اعــم از فرمالیســم، 
ســاختارگرایی، زبان شناسی، نقد روان شناسانه، نقد جامعه شناختی 
کرده اســت، استفاده از  و دیگر رویکردهای نقد تعاملی دوســویه برقرار 
که رویکرد نسبتًا جدیدی در حوزه  گفتمان انتقادی نیز  شیوه تحلیل 
زبان شناسی محسوب می شود و به نظریه ادبی نیز راه پیدا کرده، امکان 
گشــودن دریچه های تازه ای به روی ادبیات نمایشــی فراهم می آورد. 
بنابراین قصد نگارندگان این است تا با بهره گیری از شیوۀ فرکالف، 
راه تــازه ای بــرای تحلیــل نمایشــنامه مــرگ یزدگــرد بگشــایند و از ایــن 
کــه این نمایشــنامه معرف چه  طریــق به این پرســش ها پاســخ دهند 
گفتمان های متعــارض در  گفتمان هایــی اســت؟ چگونــه  گفتمــان یــا 
نمایشــنامه همزمــان حضور دارند؟ و این نمایشــنامه چــه رابطه ای را 
کم بــر دوران تاریخی متــن و دوران  گفتمان هــای اجتماعــی حا میــان 
زبان شناســانی  اســت  گفتنــی  می کنــد؟  صورت بنــدی  متــن  تولیــد 
گفتمــان به تحلیل  چــون میك شــورت، پیش از این بــه روش تحلیل 
گفتمان انتقادی که عالوه بر  نمایشنامه پرداخته اند. اما روش تحلیل 
زبان شناسی، تکیه قابل توجهی بر جامعه شناسی نیز دارد، در تحلیل 
گرفته شده است یا نگارندگان تا زمان نگارش  کار  کمتر به  نمایشــنامه 

این مقاله، به نمونه موثری در این زمینه دست پیدا نکردند.

که از زبان شناســی همگانی ریشــه  گفتمان، دانشــی اســت  تحلیل 
گرفــت و بــا بســط در زبان شناســی انتقــادی، بــه حوزه هایــی چــون 
جامعه شناسی، فلسفه، روان شناسی و هنر و ادبیات راه پیدا کرد و نام 
گفتمان  گرفــت. اهمیت تحلیل  گفتمان انتقــادی۲ را به خود  تحلیــل 
که به مــدد آن می توان به ســویه هایی از متن  انتقــادی در ایــن اســت 
که در روش هــای دیگر قابل دریافت نیســتند. در تبیین   دســت یافــت 
گفتمان انتقادی مهم ترین  کار زبان شــناس انتقادی مبتنی بر تحلیل 
کــه تحلیل گــر بــا بهره گیــری از تکنیک هــا و تمهیــدات  نکتــه آن اســت 
موجود در این رهیافت، سیمای بیرونی متن های مبتنی بر زبان را به 
گان، جمله ها و به  کاوی قــرار دهد تا آنچه در پــِس واژ گونــه ای مــورد وا
کلی متن زبانی اعم از مکتوب و نامکتوب از دید مخاطبان پنهان  طور 
مانده است، نمایان سازد. به بیان دیگر، تحلیل گر آنچه در متن مورد 
ج  بررســی طبیعی جلوه داده شــده اســت را از بافت طبیعــی خود خار

می کند و مخاطب را قادر به درک واقعیات و حقایق نهفته می سازد. 
روش های سنتی تحلیل گفتمان متن را محدود به حدود و ثغوری 
خودبنیاد می کردند و مســائل اجتماعی را در شــکل گیری متن نادیده 
کارآمدی روش های تحلیل  می گرفتنــد. این محدودیت و همچنین نا
که در دهه هفتاد، اندیشمندانی همچون فوکو با  گفتمان موجب شد 
گفتمان را  گفتمــان، تحلیل انتقادی  نگــرش هــای جدید به به زبان و 
کار  کنند. سه اصل مهم مبنای  بر مبنای زبان شناسی انتقادی، طرح 

گرفت:  فوکو، پشو و نظریه پردازان زبان شناسی انتقادی قرار 
کنندۀ دیدگاه  کار می رود، مجسم  که در یك متن به  ۱. نوع زبانی 

خاص متن نسبت به واقعیت است.
۲. تنوع در گونه های گفتمان، برساخته و برآیند عوامل و ویژگی های 
اقتصادی و اجتماعی متفاوت است. با این نگرش که تنوع و گونه گونی 
زبانــی، بازتاب دهنــده و در عیــن حــال بیانگــر تفاوت هــا و تمایــزات 
گونه گونی زبانی را بر می سازند.  که این  اجتماعی ساخت مندی است 
کارگیــری زبــان، صرفــًا نتیجــه و بازتــاب فراینــد و ســازمان  ۳. بــه 
اجتماعــی نیســت، بلکــه خود، بخشــی از فراینــد اجتماعی به شــمار 

می رود )سلطانی، ۱۳۸۳، 5۱(.
گفتمــان انتقــادی، بــه رابطــه قــدرت و  میشــل فوکــو در تحلیــل 
کرده اســت  ایدئولــوژی بــا زبان، بــه عنوان اصلی تخطی ناپذیر، اشــاره 
)Foucault, 1972(. از نظر فوکو، سویه های قدرت در الیه های هر متنی 
نهفته اســت، خواه این متن مکالمه یك پزشــك با بیمار باشــد و خواه 
گفتمان  ســخنرانی رئیس دولت با ملت خود. بســیاری از تحلیل گران 
گونــه ای نظام مند، صورت بندی  انتقــادی، نظریات میشــل فوکو را به 
گفتمان  کرده انــد. در واقــع بــا این کــه میشــل فوکــو چارچــوب تحلیــل 
کرده اســت، اما بــرای تحلیل متون،  انتقــادی و دامنه  آن را مشــخص 
روشــی نظام مند ارائه نکرده اســت. بنابراین در پژوهش حاضر، روش 
گفتمان انتقادِی نورمن فرکالف در مقام یکی از اندیشــمندان  تحلیل 
که  گفتنی اســت  شــاخص در ایــن زمینه مورد اســتفاده قــرار می  گیرد. 
گفتمــان انتقــادی،  نظریــه فــرکالف در مقایســه بــا دیگــر تحلیل گــران 

نظریه ای منسجم، جامع و  پرکاربرد تلقی می شود.



۱۷
گفتمانی در نمایشنامه مرگ یزدگرد نوشته بهرام بیضایی بر اساس  نظم 

نظریه فرکالف

نمایشنامه مرگ یزدگرد به مثابه رخداد ارتباطی

گفتمــان انتقادی هر متن  چنانچــه خواهیم دیــد، با نگاه تحلیل 
که از دل  اعــم از ادبــی یــا غیر آن، یــك رخداد ارتباطــی تلقی می شــود 
مناســبات قــدرت پدیــد می آیــد. به ایــن ترتیــب، متون نمایشــی نیز 
از ایــن مــورد اســتثناء به حســاب نمی آینــد و به طور آشــکار و پنهان، 
تــالش  دربردارنــده معــادالت قــدرت هســتند. در مقالــه ی حاضــر، 
نگارندگان بر این اســت تا نمایشــنامه مرگ یزدگــرد اثر بهرام بیضایی 
گفتمــان انتقادی  را بــه عنــوان یــك رخــداد ارتباطی به حــوزه تحلیل 
کننــد. بنابرایــن در پژوهــش حاضــر، دیگــر شــیوه های تحلیــل  وارد 
گفتمــان انتقادی بــا روش فرکالف  نمایشــنامه بــه نفع شــیوه تحلیل 
گذاشــته می شــود. علت انتخاب فرکالف از میــان نظریه پردازان  کنار 

کارآمدی نظریات او در حوزه عمل است.  دیگر، نظام مند بودن و 
متــون  او نخســت  کــه  گفــت  فــرکالف می تــوان  تبییــن روش  در 
انضمامــی یــا مشــخص را از منظــری زبان شــناختی مــورد توجــه قــرار 
می دهد و سپس با شناسایی و روشن ساختن گفتمان هایی که متن 
بر آنها بنا شده، شکل پیوند یا نحوۀ وابستگی آنها به نظریه های کالن 
اجتماعی را تشــریح می کند. از دیدگاه فــرکالف، هر متنی خوانندگان 
ک ویــژه ای از واقعیــت رهنمــون می ســازد. به  خــود را بــه ســوی ادرا
گفتمان هــای مســتتر در متــن،  همیــن دلیــل، شناســایی انتقــادی 
گاهی بخشــی به مخاطبین می شــود. به زعــم میلز، فرکالف  موجــب آ
گفتمان را با چارچــوب نظام مندی از تحلیل مبتنی  »تعریــف فوکــو از 
کرده است« )میلز، ۱۳۹۲، ۱۸۷(.  بر تحلیل زبان شناختی متن تلفیق 
گفتمان انتقادی می توان  از نظر فرکالف، با استفاده از رویکرد تحلیل 
گفتمان و  گفتمان و قدرت یــا  بــه صــورت علمــی و عملی، مناســبات 
کــه پیش تــر فوکــو بــه آن پرداختــه بــود، صورت بنــدی  ایدئولــوژی را 
و  یزدگــرد  مــرگ  نمایشــنامه  بــه  پرداختــن  از  پیــش  بنابرایــن  کــرد. 
ح و تبیین درآید.  تحلیــل آن، الزم اســت روش نورمــن فرکالف به شــر

چارچوب نظری

گفتمان  نورمــن فــرکالف، اهــداف انتقــادی را از اهداف توصیفــی 
که  متمایــز می ســازد و از جریــان مســلط زبان شناســی بــه ایــن دلیل 
و در  اســت  کــرده  اتخــاذ  زبــان  بــه  نســبت  غیراجتماعــی  دیدگاهــی 
گفتن  مــورد مناســبات میان زبــان، قــدرت و ایدئولوژی حرفی بــرای 
گل زاده، ۱۳۹0، ۱50(. او در وهله اول، به  نــدارد، انتقــاد می کنــد )آقــا
طبیعی شــدگی اشــاره دارد. از نظــر فــرکالف، در هــر متــن یــك صورت 
کــه بــه صــورت متعــارف درآمــده و  ایدئولوژیکــی مســلط وجــود دارد 
گفتمــان، برخــی  طبیعــی شــده اســت. او معتقــد اســت در تحلیــل 
که  بازنمایی های ایدئولوژیکی، چنان طبیعی جلوه داده می شــوند، 
کثر تحلیل ها، بازنمایی ایدئولوژیك آنها مغفول می ماند. فرکالف  در ا
گی های  که در زبان و ویژ گفتمان  همچنین میان ســاختارهای خــرد 
کالن جامعــه )ایدئولــوژی و  زبانــی جلوه گــر می شــوند و ســاختارهای 

گونه ای مناسبت دیالکتیکی است.  ساختارهای اجتماعی(، قائل به 
کالن جامعه،  که هرچند ســاختارهای  کیــد می کند  او بــر ایــن نکته تأ
گفتمان هســتند، اما ســاختارهای  تعیین کننــدۀ ســاختارهای خــرد 
گفتمانــی را  گفتمانــی نیــز بــه نوبــه خــود ســاختارهای ایدئولوژیــك و 
بازتولیــد می کننــد )همــان، ۱5۱(. بنابرایــن یکــی از تفاوت هــای مهم 
گفتمــان انتقادی بــا دیگر  نظریــه فــرکالف در مقــام نماینــده تحلیــل 
کــه در روش  نظریه هــای تحلیــل متــن، در ایــن نکتــه نهفتــه اســت 
هــم  دوســویه،  کارکــردی  بــا  گفتمــان  انتقــادی،  گفتمــان  تحلیــل 
گفتمان  پدیده ای برســاخته اســت و هم ســازنده. در رویکرد تحلیل 
گفتمانی و ســاختارهای  کنش  که بین متن،  انتقــادی، با فــرض این 
اجتماعی، رابطه پیچیده ای برقرار است، متن به صورت همه جانبه 
کشف  گفتمانی  تحلیل می شــود تا نحوۀ عملکرد زبان در فرایندهای 
شــود و در این مســیر برداشــت های سطحی و ســاده انگارانه در مورد 

.)Fairclough, 1992( کارآمد نیست ارتباط میان متن و جامعه 
کنــش اجتماعی می داند )فرکالف، ۹۱۹۸،  فــرکالف، زبان را هم پای 
گل زاده، ۱۳۹0، ۱50(. او همچــون فوکــو بــر ایــن بــاور  ۱۷ بــه نقــل از آقــا
کــه رخدادها و متن هــا، از دل مناســبات قدرت بیــرون می آیند  اســت 
گفــت روش  و وارد چالش هــای قــدرت می شــوند. بنابرایــن می تــوان 
تحلیل گفتمان انتقادی نقش کنش های گفتمانی، متون و رخدادهای 
ارتباطــی را در دو جهــت بــر آفتــاب می انــدازد: الف(حفــظ و تثبیــت 
مناســبات قدرت از طریق طبیعی ســازی و ب(تغییر مناســبات قدرت 
گفتمان انتقــادی، در پی  در جهــان اجتماعــی. چکیــده آنکه تحلیــل 
بررسی کاربرد زبان و متن در ارتباط با کنش اجتماعی گسترده تر و برمال 
ساختن دانشی است که در متن، بدیهی و طبیعی شده جلوه می کند.

روش شناسی

فرکالف در روش انتقادی تحلیل خود از سه سطح بهره می گیرد:
که هر متن یــك رخداد ارتباطی  1- ســطح توصیــف: با فــرض این 
اســت، تحلیل گر بر اســاس مشــخصه های زبانی و زبان شناختی مثل 
آواشناسی، واج شناسی، نحو، ساخت واژه یا معنی شناسی، ساختار 

زبانی و دستوری را بررسی می کند.
کنش یــا پرکتیس  2- ســطح تفســیر: هــر رخــداد ارتباطــی، یــک 
گفتمانی محســوب می شود. در این مرحله از تحلیل، متن بر مبنای 

بررســی مشــخصه های زبانــی، آواشناســی، واج شناســی، ســاخت واژه، توصیف
معنی شناسی

بررسی متن در بافت، موقعیت و عوامل بینامتنیتفسیر

بررســی چرایــی تولیــد متن بر اســاس عوامل جامعه شــناختی، تاریخی، تبیین
گفتمان، ایدئولوژی، قدرت. 

جدول 1- الگوی سه وجهی فرکالف.
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کــردن بافــت موقعیــت و  گفتــه شــده، بــا لحــاظ  آنچــه در ســطح اول 
مفاهیــم و راهبردهــای زبان و عوامل بینامتنی ســنجیده می شــود و 
گفتمان هایی که در تولید و مصرف متن وجود دارند، تحلیل می شوند.
3- سطح تبیین: در این سطح نیز با احتساب هر رخداد ارتباطی 
بــه عنــوان یــك پرکتیــس اجتماعی، ایــن مالحظــات مورد توجــه قرار 
گفتمان های موجود در متن، از چه نظریه های اجتماعی  می گیرنــد: 
کدام بافت اجتماعی پدیــد آمده اند؟ و چگونه  تبعیــت می کننــد؟ در 
گفتمانی مستقر را بازتولید می سازند یا به عکس، ساختاربندی  نظم 
مجدد و متضاد آن چگونه شــکل می گیرد؟ در این ســطح، تحلیل گر 
بــه توضیــح چرایِی تولید چنین متنی از میــان امکانات مجاز موجود 
در آن زبــان بــرای تولیــد متــن در ارتباط بــا عوامل جامعه شــناختی، 
گفتمان، ایدئولــوژی و قدرت و قراردادها و دانش فرهنگی،  تاریخــی، 
الگــوی  مختلــف  ســطوح  می تــوان  بنابرایــن  می پــردازد.  اجتماعــی 

کرد. فرکالف را در جدول ۱ ترسیم 
در سه سطح الگوی فرکالف، رخداد ارتباطی، اصطالح تکرارشونده 
کاربرد زبان در معنای  که می توان آن را نمونه ای از  و شــاخصی اســت 
گســتردۀ آن از جملــه مقاله، روزنامه، مصاحبه، ســخنرانِی سیاســی، 
فیلم سینمایی یا فیلمنامه، ویدئو - و در پژوهش حاضر نمایشنامه- 
دانست. در این سطح، پژوهش از طریق تحلیل نمونه های مشخص 
کاربرد زبانی، یا به تعبیر فرکالف، تحلیل رخداد ارتباطی در مناسبت 
گفتمانــی صورت می پذیــرد. »هر رخــداد ارتباطی، بــه منزلۀ  بــا نظــم 
کشــیدن  گونــه ای از پرکتیــس اجتماعــی بــرای باز تولیــد یا به چالش 
گفتمانی عمل می کند« )یورگنســن و فیلیپــس، ۱۳۸۹، ۱۲۳(.  نظــم 

گفتمانی  نظم 

گرفته شــده در  کار  گفتمانی به  گونه های  بــه ترکیب بندی تمامی 
گفته می شــود )همان،  گفتمانی  یــک نهاد یا میدان اجتماعی، نظم 
بــه مجمــوع  ایــن دیــدگاه،  بیــان، نظم گفتمانــی در  بــه دیگــر   .)۱۱۹
گفتمان هایی اطالق می گردد که در یک سپهر مشخص اجتماعی مورد 
گفتمانِی فرکالف  بهره بــرداری قرار می گیرند. نهایت آنکه مفهوم نظم 
کند.  می تواند همچون مبنا یا بنیادی اساســی در تحلیل متن عمل 
گفتمانی فرکالف را می توان  از دیدگاه یورگنســن و فیلیپــس، نظم 
که تا حدودی  گفتمان های مختلفی دانســت  مفهومی دال بر وجود 
یک پهنۀ واحد را تحت پوشش قرار می دهند. در این پهنه، هر یک 
گفتمان ها  گفتمان هــا برای برخورداری از معانی مورد نظر، با دیگر  از 
ایــن، طراحــی پژوهــش در  بــر  افــزون  رقابــت دارنــد )همــان،۲۳0(. 
کنش  که پرا چارچوب نظم گفتمانی، این امکان را به دست  می دهد 
گیــرد. از نظر  گفتمان هــا در قلمــرو مورد بررســی نیز مــورد تحلیل قرار 
گفتمانی واحد، می توان  فرکالف، در هر پژوهشی با تمرکز بر یک نظم 
گفتمان های متفاوت و رقیب درون یک قلمرو مشخص را شناسایی 
گفتمان های مختلف را نشــان داد.  کشــمکش و تعارض میان  کــرد و 
گفتمانی را به عنوان چارچوب  که پژوهشــگر، نظم  بنابراین هنگامی 
گفتمان هــای موجود در آن  تحلیلــی خود برمی گزینــد، برخورد میان 
کانون تحلیــل وی بدل خواهد شــد. مزیت مهم  گفتمانــی، به  نظــم 

کار، آشــکارتر ســاختن پیامدهای اجتماعی اســت. بدین ترتیب  این 
گفتمان، برداشــت های  کــه در یک قلمرو واحد، دو یا چند  هنگامــی 
ح این  متفاوتــی از جهــان ارائــه می دهنــد، پرسشــگر می تواند بــه طر
گر برداشــتی به جای دیگری برگزیده شــود، چه  که ا پرســش بپردازد 

پیامدهایی به همراه خواهد داشت« )همان، ۲۳6(.
که رویکرد فرکالف،  گرفت  گفته شد می توان نتیجه  بر اساس آنچه 
که تالش می کند سه سنت را  گفتمان متن محور است  نوعی تحلیل 

:)Fairclough, 1992,79( کند با یکدیگر تلفیق 
گســترده و دقیــق متــن در حوزه زبان شناســی، شــامل  ۱. تحلیــل 

 .)Halliday, 1978( کارکردی۳ میشل هالیدی دستور زبان 
کنــش یا پرکتیــس اجتماعی )از  کالن  ۲. تحلیــل جامعه شــناختی 
که البته این نظریه، روش شناسی مشخصی برای  جمله نظریه فوکو، 

تحلیل متن در اختیارمان قرار نمی دهد(.
۳. سنت تفسیری و ُخرد در جامعه شناسی )شامل اتنومتودولوژی 
کنش های  که بر این اســاس زیســت روزمره نتیجۀ  گفت وگو(  و تحلیل 
که براســاس پیروی از  کنش هایــی  اجتماعــی افــراد به شــمار می آیند، 

مجموعه ای از قواعد و رویه های "عقل سلیم" انجام می گیرند.
گفتماِن هر رخــداد ارتباطی  گفتنــی اســت از نظر فــرکالف، تحلیل 

باید هر سه بعد را تحت پوشش قرار دهد.

مرگ یزدگرد

بسیاری از منتقدان، نمایشنامه مرگ یزدگرد را یک روایت تاریخی 
دانسته اند و آن را با اسناد تاریخی مقایسه کرده اند یا تحلیل های صرفًا 
که  زبان شــناختی بر آن نوشــته اند )قوکاســیان، ۱۳۷۸(. اما همانگونه 
بیان شد، این مقاله بر آن است که گفتمان های موجود در نمایشنامه 
مــرگ یزدگــرد را مورد تحلیل قرار دهد. علت انتخــاب این متن، فرض 
گفتمان های متخاصم و صداهای مختلف و متضادی  وجود داشتِن 
که در وهله اول در این متن به عنوان یك رخداد ارتباطی قابل  اســت 

تشخیص و دریافت است. در بررسی اولیه این نمایشنامه:
گفتمان های مختلف باســتان گرایی، ضد باستان گرایی به طور   -

هم زمان وجود دارد؛
- نیروهای متخاصم حاضر در متن صداهای مختلفی دارند. 

پیرنگ )پالت( نمایشنامه

گریز از برابر ســپاه تازیان، به آســیابی پنــاه آورده و  یزدگــرد بــه هنــگام 
در آنجا به دســت آســیابان به قتل رســیده اســت. اینک ســردار، موبد و 
تنی از مالزمان یزدگرد از راه رســیده اند و با جســد پادشــاه که روی زمین 
افتاده اســت، روبرو گشــته اند. آنان که آسیابان و خانواده اش را محکوم 
گون این خانواده از مرگ شــاه روبرو  گونا کرده اند، با روایت های  به مرگ 
که با تمهیــد بازی  می شــوند. واقعیــت تاریخــی در میــان ایــن روایت ها 
گم می شــود و تردید جای یقیــن را می گیرد.  در بــازی عرضه می شــوند، 
که سرگشــته و ترســان به آنجا پناه برده  که یزدگرد  یك روایت این اســت 
که دســت به تیغ ببرند و او را از این ذلت رها  بود، خود از آنان خواســته 
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که پادشــاه به دختر آســیابان دست دراز  ســازند. روایت دیگر این اســت 
کــرده اســت. در روایت آســیابان، همه اینهــا آزمون شــاه از یکدلی مردم 
فرودســت دانســته می شــوند و هرچند به نظــر می آید در خیــاالت خود 
که آسیابان به راستی از هراس سربازان  شاه را کشته، اما آشکار می شود 
کــه این میهمان  او دســت بــه قتــل نــزده اســت. روایت دیگر این اســت 
که مدعی شــود شــاه نیســت، بلکه  ناخوانــده، به جایی رســیده اســت 
گرفته است.  گذاشتن نام شــاه بر خود، از دختر بهره  که با  دزدی اســت 
که  در ایــن میــان، دختر خــود را بر پیکر بی جــان می افکند، با ایــن ادعا 
این تِن فروافتاده، نه جســد شــاه که مردار آســیابان اســت. مالزمان که 
هرگز چهره  راستین پادشاه را ننگریسته اند، به تردید می افتند. بار دیگر 
کشته نشده است  زن و آســیابان، هم داســتان با دختر، می گویند شــاه 
که در آســیاب اســت، جســد آســیابان اســت. به این ترتیب  و جســدی 
گر این جســد متعلق به  که ا مالزمــان را با این پرســش مواجــه می کنند 
آسیابان است، شاه کجاست؟ اینجاست که دختر داستانی دیگر روایت 
کی  می کند: شب گذشته یزدگرد آسیابان را به منظور فراهم آوردن خورا
در خور شــاهان به بیرون فرســتاده اســت، با این اندیشــه که آسیابان را 
بکشــد و جامه  شاهی بر او بپوشــاند و بگریزد. پس برای همراه ساختن 
زن بــه او مــژده  رهایــی از تیرگی این آســیای ویــران را داده اســت؛ اما زن 
گفتگــو را بــه درازا می کشــاند تــا همســرش بازگــردد و از  آســیابان آن قــدر 
روی رشــک مردانه، شــاه را بکشــد. در نهایت، هیچ کس نمی فهمد که 
کشته شــده است یا آســیابان به دست شاه  یزدگرد به دســت آســیابان 
فراری. در پایان تازیان سر می رسند و اینک همه باید آماده مردن شوند.

تحلیل نمایشــنامه مرگ یزدگرد با روش تحلیل 
گفتمان انتقادی

گفتمان انتقادِی  گفته شــد، تحلیــل  چنانچــه در چارچوب نظری 
فرکالف در ســه ســطح توصیــف، تفســیر و تبیین صــورت می پذیرد. 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 
می شــود و نمایشــنامه در پرتو ســه مرحلۀ یادشــده مورد سنجش قرار 
گفتنــی اســت برای ســنجش دقیق تر متــن در هر یــك از این  می گیــرد. 
کــه فــرکالف و دیگر  ســه مرحلــه، پرســش های متناســب بــا آن مرحله 
گفتمــان انتقادی به آن پرداخته اند، طرح خواهد شــد و  تحلیل گــران 
ســپس تالش خواهد شــد پاســخ به این پرســش ها، با استناد به متن 
گردد. بنابراین یك بار دیگر ســه مرحله  نمایشــنامه مرگ یزدگــرد بیان 
گفتمــان انتقادی فرکالف برای تشــریح دقیق تر مورد  در روش تحلیــل 
اشــاره قرار می گیرد: در بررســی متن به روش تحلیل گفتمان انتقادی، 
نخســت در مرحله توصیف، ویژگی های صوری متن بررسی می شود. 
در مرحله دوم یا تفسیر، فرایندهای شناختی شرکت کنندگان و تعامل 
که در مرحله ســوم یا  بین آنها مورد تحلیل قرار می گیرد. ســرانجام آن 
تبییــن، ارتباط میان رویدادهای اجتماعی)تعامالت( با ســاختارهای 

گل زاده و غیاثیان، ۱۳۸6(. اجتماعی بیان می شود )آقا
گفتمــان انتقادی نمایشــنامه مرگ یزدگــرد، ابتدا در  بــرای تحلیل 
سطح توصیف به مجموع ویژگی های صوری متن پرداخته می شود. 

که فرکالف اشاره دارد، شامل ارزش های  ویژگی های صوری به شکلی 
گان و دســتور جمالت می شود. سپس به  تجربی، رابطه ای و بیانی واژ
گفتمانی  گفتمانی و میان متنی یا میان  سطح تفسیر می رسیم و نظم 
در آن بررســی می شــود و ســرانجام در ســطح تبییــن، بــه فرایندهــای 

نهادی و اجتماعی در حد ممکن اشاره خواهد شد. 

• مرحلــــۀ توصیــــف )تحلیــــل ســــاختاِر زبانــــی 
نمایشنامه مرگ یزدگرد(

گان، دســتور و ســاخت های  در ایــن بخــش، در ســه ســاحت واژ
گذاشته خواهد شد.  متنی به بحث 

گان الف(واژ
کلمات در یك متن، نشــان  از جهت گیری ها و ســویه های  انتخاب 
کــه در تحلیل هــای تجربــی بــه  ایدئولوژیــك آن دارد. یکــی از مــواردی 
گرفتــه اســت، پرداختن به ایــن نکته  شــیوه فــرکالف مــورد توجه قــرار 
گاِن  گون در واژ گونا که چگونه تفاوت های ایدئولوژیك در متون  اســت 
تشــکیل دهنده هــر متــن رمزگــذاری می شــود. فــرکالف معتقــد اســت 
کلمات با دیگر  گفتمان به لحــاظ ارزش های بیانی  تفــاوت میان انواع 
کلمات به لحاظ ایدئولوژیک معنادار است. گوینده از طریق طرح های 
طبقه بندی، به بیان ارزش های خود می پردازد و همچنین طرح های 
به لحاظ ایدئولوژیک متضادی وجود دارند که ارزش های متفاوت را در 
گفتمان های مختلف متجسم می سازند )فرکالف، ۱۳۷۹، ۱۸۲(. انواع 
گان نمایشنامه مرگ یزدگرد همانند سایر متون، سه  در بررسی واژ
ارزش تجربی، رابطه ای و بیانی مورد نظر خواهد بود. در بررسی ارزش 
گان، روابط معنایی از جمله هم معنایی، شــمول معنایی  تجربــی واژ
و تضاد معنایی مورد توجه اســت و تجربــه پدیدآورندۀ متن از جهان 
طبیعی یا اجتماعی بازنمایی می شود. نکته مهم آن که به این ترتیب، 
گان، محتــوا، دانــش و اعتقادات موجــود در متن را  ارزش تجربــی واژ
بــر آفتــاب می افکند. از ســوی دیگــر، ارزش هــای رابطه ای آن دســته 
گفتمان  که از طریــق متن در  از روابــط اجتماعی را روشــن می ســازند 
مســتتر هســتند )همــان، ۱۷0(. بــرای بررســی ارزش هــای رابطــه ای، 
که آشــکارا رســمی یا محــاوره ای باشــند.  کلماتــی پرداخــت  بایــد بــه 
کار دارد.  کنشــگرها و هویت هــای اجتماعی ســرو  ارزش بیانــی نیــز بــا 
گفتمــان  در نمایشــنامه مــرگ یزدگــرد، ارزش هــای موجــود در دو 
گان مختلف رمزگذاری  عمده باستان گرایی و ضد باستان گرایی، در واژ
شــده اســت. برای بررســی دقیق تر این موضوع، به سه سویه تجربی، 
گان آن پرداخته و در هر سویه، به پرسش هایی که  رابطه ای و بیانی واژ

روشنگر ارزش مورد نظر باشند، پاسخ داده می شود.
کــدام ارزش هــای  کلمــات در نمایشــنامه مــرگ یزدگــرد واجــد   -۱

تجربی هستند؟
در نمایشــنامه مرگ یزدگرد، از آغاز با جســدی منســوب به یزدگرد 
سوم، پادشاه ساسانی، در میاِن آسیاب روبرو هستیم و افرادی که برای 
یافتن قاتل پادشــاه به آســیاب آمده اند و آسیابان را متهم به قتل شاه 
که از افراد پادشاه  گفتگوی ســرکرده، ســرباز، موبد و سردار  کرده اند. در 
محسوب می شوند، با آسیابان، زن و دخترش، کلمات نیز در دو قطب 

گفتمانی در نمایشنامه مرگ یزدگرد نوشته بهرام بیضایی بر اساس  نظم 
نظریه فرکالف
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گمان می رود  کــه  تضــاد معنایــی قرار می گیرند. انتقام از قاتل پادشــاه 
آسیابان باشد، با مفهوم اجرای عدالت همراه است و کلماتی همچون 
دادگــری، فرمان، دادگســتری، پادافره، شمشــیر و چوبــه دار، در حوزه 
گان مرتبط با شمول معنایی پادشاه، شهریار، بزرگان، لشکر، دیهیم  واژ
کلماتی  کلماتی همچون بیداد، با شمول معنایی  و زر ناب؛ در مقابل 
گدا، اهریمن،  مثــل غارتیان، چپاول گران، ســنگدالن، دروغ، پلیدی، 
بدسگال، بینوا، افسونیان، دیوخویان، دشخوی. به این ترتیب کلمات 
در ایــن متــن به لحــاظ ایدئولوژیك واجد معناهای متفاوتی هســتند.
رابطــه ای  ارزش هــای  کــدام  گویــای  نمایشــنامه،  کلمــات   -۲

هستند؟ 
گان  که انتخــاب واژ ایــن پرســش بــه این نکتــه معطوف می شــود 
متــن چه نســبتی در روابــط اجتماعی میان مشــارکین دارد و چگونه 
کمــك می کند. نــوع محاوره ای یا رســمی بودن  بــه ایجاد ایــن روابط 
و همچنیــن حســن تعبیــر، می توانــد نشــانگر ایــن نــوع ارزش هــای 

رابطه ای باشد. 
در نمایشنامه مرگ یزدگرد، پادشاه، موبد، سرکرده و سردار از کالم 
که ســرباز و آســیابان و خانواده اش،  رســمی بهــره می گیرنــد. حال آن 
کلمات محاوره ای بیشــتری  بــه دلیل تعلق به قشــر فروتر اجتماع، از 
گان رســمِی ســردار در جمله  اســتفاده می کننــد. بــه عنوان مثــال واژ
»مــن ایــن پســاك زرنگار را بــه تو می دهم، بر ســر بنه و بگو پادشــاه با 
گاِن محــاوره ای ســرباز  گفــت« )بیضایــی، ۱۳۷۳، ۲۸(، بــا واژ تــو چــه 
که  در  جملــه »مــردك تازی جان می دهد و ســخن نمی گوید؛ جز این 

چیزکی زیر لب می ولنگد« )همانجا(، قابل مقایسه است. 
که با هدف پرهیز  کلماتی اســت  منظور از حســن تعبیر، اســتفاده از 
که متعارف تر یا آشــناتر  از ارزش هــای منفی، جانشــین واژه ای می شــود 
گون  گونا می نمایــد. در رخــداد ارتباطــِی مــرگ یزدگــرد، صناعات ادبــی 
کارکرِد حسن تعبیر پیدا  گاه  همچون »کنایه«، »اســتعاره« و »تشــبیه«، 
که بگوید از پادشاهی خلع  می کنند. به عنوان مثال پادشاه به جای آن 
کار می گیــرد )بیضایی،  کــرده« را به  کنایــه ی »دنیا به من پشــت  شــده، 
۱۳۷۳، ۳0(. یا زن به جای آن که به پادشاه بگوید تو بی اجازه وارد خانه 
یا آسیاب ما شده ای، می گوید: »فقط اینجاست که درش مثل کاروانسرا 
گفتــن از خیانــت ســپاهش می گوید:  بــاز اســت«. شــاه به جای ســخن 
ســگ های فرمانبــردار به اربابان خــود دندان نشــان می دهند )همان، 
گرفته تشبیه می کند  ۳۱(. شاه در جایی، چشمان زن را به جنگل آتش 
و به این ترتیب از بیان مستقیم در مورد شهوت برانگیزی چشمان زن 
اجتناب می کند. یا آسیابان به جای وصف مستقیم شرایط دشوار زندگی، 
آن را به خوابی آشفته تشبیه می کند. دختِر آسیابان به جای گفتن من 
که  گنــاه دوری می جویــم، اســتعاره »مــن از روزنه اهریمــن را می نگرم  از 
کســتری اش دور می شــود« )همان، ۴۴(. استفاده از  بر اســب سفید خا
استعاره »به مرگ نماز برید« از سوی سردار، به جای گفتن اینکه با ورود 
تازیان همه کشته خواهیم شد، نیز، کاربرد دیگری از صنعت ادبی است 
کــه در این متن یا رخداِد ارتباطی، به مثابه حســن تعبیر عمل می کند.
کلمات نمایشنامه، چه ارزش های بیانی را مشخص می کنند؟  -۳
گوینده از  ارزش هــای بیانــی در واقع بــار ایدئولوژیك و ارزش گــذاری 
موضوع اســت. مثاًل وقتی یك شــورش را به ســرطان تشــبیه می کنند، 

ارزشی منفی برای آن القاء می شود. در نمایشنامه مرگ یزدگرد، برای 
درك ارزش های بیانی نیز می توان به صناعات ادبی از جمله تشبیهات 
کــرده، توجه نمــود. به عنوان  که نویســنده اســتفاده  و اســتعاره هایی 
مثــال، شــاه بــه جای نام بــردن از خانواده آســیابان، از َمجاز اســتفاده 
که بیرون از تیسفون جانورانی زندگی می کنند  می کند: »نشنیده بودم 
که نه ایزدی اند و نه راه مغان دارند«. جانور نامیدن خانواده آسیابان، 
واجد ارزش بیانی منفی است. یا سردار در این نمایشنامه، مردم را به 
که نشان از دیدگاه طبقاتی دارد.  تن و پادشــاه را به ســر تشبیه می کند 
ایــن دیــدگاه در معرفی پادشــاه نیــز از تشــبیهات و توصیفــات اینگونه 
استفاده می کند: »... پادشاه دریادل، سردار سرداران، دارای دارایان، 
شــاِه شــاهان، یزدگردشــاه پســر یزدگردشــاه و او خود از پســران یزدگرد 
که »فرمان اهورا مزدا  نخستین« یا در ادامه او را اینگونه وصف می کند 

او را برتر از آدمیان پایگاه داده بود«)همانجا(.

ب( دستور
در این قسمت از سطح تحلیل متن به بیان ارزش های رابطه ای 
بســنده می شــود و بــرای رســیدن بــه آن، بــه ایــن پرســش پرداختــه 
کــدام وجه هــای خبــری،  می شــودکه در نمایشــنامه مــرگ یزدگــرد از 
گوینده  پرسشی و امری استفاده شده است؟ هریك از این وجوه، به 
و مخاطــب، جایــگاه ویــژه ای می دهــد. در جمالت خبــری، فاعل در 
گیرنده اطالعات است. در  گوینده، دهنده اطالعات و مخاطب  مقام 
گوینده در جایگاه خواســتن چیزی از مخاطب اســت  جمالت امری، 
گوینده در جایگاه قدرت قرار می گیرد. در جمالت  و به همین دلیل، 
که از مخاطب چیزی می خواهد و  گوینده است  پرسشی نیز، باز هم 

گیرد )فرکالف، ۱۳۷۹، ۱۹۲(. در مرتبه باالتری از قدرت قرار می 
با بررسی اجمالی وجوه جمالت در متن نمایشنامه مرگ یزدگرد، 
کــه از ســوی شــاه، ســرکرده، ســردار و موبــد، بیــان  بیشــتر جمالتــی 
می شــود، از وجــه امــری یا پرسشــی برخوردارنــد. با اینکه شــاه مرده 
اســت، آســیابان و همســر و دخترش، نقش او را بازســازی می کنند و 
که از زبان شــاه شــنیده اند، در حضور جمــع بیان می کنند.  جمالتــی 
این جمالت، عمدتًا وجه امری یا پرسشــی دارند و نمونه هایی از آن 

از قسمت های مختلف نمایشنامه در اینجا قابل ذکر است:
گوشــت بــه من بدهیــد! چنان  گرســنه ام. پاره ای  -گوشــت! مــن 
کبــك و تیهــو  گوشــت نخورده ایــد. آیــا هرگــز  کــه هرگــز  پیداســت 
گوســفندی یا بزی اینجا  ندیده اید؟ آه، من با شــما چه می گویم؟ 
نیســت تا به ســکه ای بخرم؟.... این نان خشك جوین را چگونه 

باید خورد؟
- من آســیا را از شما به ســکه های زرین می خرم. ای آسیابان به 

من بگو چند؟
گیرید و بگریزید. - شما سر خود 

کارگرفته شــده از ســوی همراهان پادشــاه نیز  وجــوه جمــالت بــه 
گفته شــد، جنبه امری یا پرسشــی دارنــد. در وهله اول آنها  چنانچــه 
که آســیابان و خانواده اش را در مورد قتل پادشاه به پرسش  هســتند 
گرفته اند و با قرار دادن آنها در جایگاه متهم، خود را در موضع قدرت 

فراتر قرار داده اند. 
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کینه پسرت   »سردار: بگو ای آسیابان پسر مرده؛ پس تو از پادشاه 
را جستی!

موبــد: بگــو تــو بــر چهــار آینه پادشــاه خیره شــدی یــا بــر زانوبند یا 
شکم بند یا ساق بند؟

که ســرزمیِن فراخ آیین نو می کند، چونان همیشه  ســرکرده: اینك 
توانگــران می رهند و ناتوانان در بندند؛ تو چرا نگریختی؟« )بیضایی، 

.)۴۸ ،۱۳۷۳
در برابــر، آنچــه آســیابان و خانواده اش می گوینــد، عمدتًا جمالت 
خبری و از نوع توضیحی است. آنان برای تبری جستن از قتل پادشاه، 
کنند: تالش می  کنند با بیان جمالت خبری بی گناهی خود را اثبات 
گرچــه خون آن مهماِن نخوانــده اینجا ریخت، اما  »آســیابان: ... 
که او خود می خواست. نه،  گناهش ایچ بر من نیست. مرگ آن است 
که  ای بزرگاِن رزم جامه پوشیده، آنچه شما با ما می کنید، آن نیست 

ما سزاواریم.
گردنه گیــری اســت دســتبرد به  کــه او  زن: مــا همداســتان شــدیم 
کیســه اش آن همــه دّر شــاهوار یافتیم«  کــه در  شــهریاری زده، آنــگاه 

)بیضایی، ۱۳۷۳، 50(.

ج( ساخت های متنی
و  شــده  طبیعــی  قراردادهــای  دربردارنــده  متــن،  یــك  ســاخت 
پیوندهــای ضمنــی آنهــا بــا روابــط قدرت اســت. بــرای دریافــت این 

ح می شود: جنبه از متن، دو پرسش عمده مطر
آیــا  اســت؟  شــده  اســتفاده  تعاملــی  قراردادهــای  کــدام  از   -۱
کمك آنها، یك مشــارك، نوبت ســخن  که بــه  روش هایــی وجــود دارد 
کنــد؟ ۲- متن واجــد چه نوع ســاخت های  کنتــرل  گفتــن دیگــران را 

گسترده تری است؟ )فرکالف، ۱۳۷۹، ۱۷۱(.
کنترل  گــو را  گفت و  که اساســًا نحــوه اداره یــك  نظــام نوبت گیــری 
 Herman,( می کنــد، بســتگی بــه روابــط قــدرت بیــن مشــارکین دارد
گفتگو را تعیین  1995,114(. آن که سخن می گوید، معمواًل نفر بعدی 
می کنــد. همچنیــن موضوع یا موضوعات یك تعامل توســط مشــارك 
کنترل می شــود. با جســت و جــوی این نکته در  قدرتمندتــر تعیین و 
نمایشــنامه مــرگ یــزد، در وهلــه اول بــه نظــر می رســد، شــاه پیش از 
گفتگو بــوده اســت. همچنین به  کشــته شــدن، تعیین کننــده نوبــت 
که مردان شــاه از جمله موبد، ســردار و سرکرده،  کنون  نظر می رســد ا
برای خونخواهی او آمده اند، در برابر آسیابان و خانواده اش از قدرت 
گفتگو و موضوعات آن را  کنترل  فراتری برخوردارند و به همین دلیل، 
که این متن، واجد ساخت های  در دست دارند. اما نکته اینجاست 
کــه خانــواده آســیابان را در موقعیت دیگــری قرار  گســترده تری اســت 
می دهــد. بــا اینکه یــاران شــاه، آســیابان و خانواده اش را به پرســش 
گناهکار بودن آنها تمامی لوازم و شواهد را در  می گیرند و برای اثبات 
اختیار دارند، و با اینکه به نظر می رســد خانواده آســیابان در جایگاه 
پاســخگویی هســتند و بــرای اثبــات بی گناهی و تبری جســتن از این 
کــه متن بیضایی به  اتهــام تالش می کنند، اما ســاخت بازی در بازی 
خوبــی از آن بهــره برده اســت، ایــن امکان را بــرای خانواده آســیابان 
کــه بنیان هــای اقتــدار شــاه و دارودســته اش را بــه  فراهــم می ســازد 

چالش بکشــند. آنچه در ظاهر امر می گذرد، استفاده از ساخت بازی 
در بــازی بــرای روایــت نحــوه مرگ پادشــاه اســت. اما آســیابان، زن و 
کشــته  دختــر، بــا تعویــض نقش های خــود و بازنمایی نقش پادشــاِه 
گونی از نحوه زیســت پادشاه و چگونگی فرار و  گونا شــده، روایت های 
گفتمان  که با  کنند  همچنین شــکل حضور او در آســیاب را بیان می 
اصلــی یــاران پادشــاه در تقابل قرار می گیــرد یا دســت کم در آن خللی 
گونه ای  جــدی ایجاد می کند. ســاخت بازی در بــازی در این متن به 
گونه ای تعیین می کند  که افق انتظار خواننده یا مخاطب را به  است 

تا هر لحظه منتظر روایت دگرگون یا متفاوتی از مرگ پادشاه باشد. 
در  گرچــه  ا شــد،  اشــاره  پیشــین  بخش هــای  در  کــه  همانگونــه 
که دارای ارزش تجربی،  گی های صوری متن  مرحلــۀ توصیف، به ویژ
رابطه ای و بیانی هستند، پرداخته می شود، اما تنها از طریق بررسی 
کامل متــن پرداخت  گی هــای صــوری متــن نمی تــوان به تحلیــل  ویژ
و به ســاختارهای اجتماعی برســازنده یا برســاختۀ آن دســت یافت. 
گفتمان انتقادی فرکالف، مرحلۀ  در سرمشــق ســه مرحله ای تحلیل 
توصیف، پیش فرض مراحل تفسیر و تبیین است. در ادامه به منظور 
کالم، از تحلیل بیشتر مرحلۀ توصیف درمی گذریم  جلوگیری از اطاله 

و به  ابعاد تفسیر و تبیین می پردازیم.

• مرحلۀ تفسیر در تحلیل نمایشنامه مرگ یزدگرد

کــه بافت  فــرکالف در مرحلــه تفســیر در پــی بیــان این نکته اســت 
موقعیتی از سوی مفسرین چگونه تفسیر می شود و تفسیر چگونه نوع 
گفتمان را مشخص می سازد. چکیده آنکه، فرکالف در مرحله تفسیر به 
بافت موقعیتی و نوع گفتمان و نظم گفتمانی اشاره می کند )جدول۲(. 
گفتمان های  گفتمانــی، بــه انــواع  چنانکــه پیش تر اشــاره شــد، نظــم 

گفته می شود. موجود در قلمرو یك میدان یا نهاد اجتماعی 
که عبارتند  ح می کند  در این مرحله، فرکالف ۴ پرسش اساسی طر
کسانی هستند؟ چه  از: ماجرا از چه قرار است؟ افراد درگیر در آن چه 
روابطــی میــان آنهــا برقرار اســت؟ در این بســتر، زبان چه نقشــی ایفا 

می کند؟ )همان، ۲۲۲(.
ماجــرا چیســت؟ ماجرای اصلی در رخداد ارتباطی انتخاب شــده 
یا نمایشنامه مرگ یزدگرد، جستجو برای یافتن قاتل پادشاه از جنگ 
گریخته اســت  گریخته اســت. یزدگرد به بهانه جمع آوری ســپاه به مرو 
و در آســیابی بــه قتــل رســیده اســت. یــاران او در شــرایطی بــه اثبــات 
گناهکاری آسیابان و تالش برای مجازات او هستند که نیروی مهاجم، 
هر دم مرزها را درمی نوردد و آنها نیز ضمن شنیدن روایت های متعدد 

گاه متضاد از مرگ پادشاه، از دشمن بیرونی نیز در هراسند. و 
چــه کســانی درگیــر ماجرا هســتند؟ آســیابان و خانــواده اش، در 
جایگاه متهم، در یك ســوی ماجرا هســتند و شــاه و یارانش در سوی 
گوش می رســد،  که خبــر فتوحاتش هــر دم به  دیگــر. نیــروی مهاجــم 
گفت وگو  تهدیــدی برای هردو نیــرو و هر دو جناح مشــارکت کننده در 
گفتمان در  گفــت دو  کلــی می تــوان  محســوب می شــود. امــا به طــور 
که  گروه اول، حامیان شــاه هســتند  تقابــل بــا یکدیگــر قرارگرفته انــد. 
بــرای حفــظ وضع موجــود تالش می کننــد و با بیان شــکوه و عظمت 

گفتمانی در نمایشنامه مرگ یزدگرد نوشته بهرام بیضایی بر اساس  نظم 
نظریه فرکالف
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گفتمان باستان گرایی تعلق دارند  شاه و جاه و جالل و فّر ایزدی او به 
و در برابر، دو نیروی درونی و بیرونی در این شکوه و بزرگی خلل ایجاد 
که بــا فتوحات  می کننــد. نیــروی بیرونــی، مهاجمــان عــرب هســتند 
گذشــته پر افتخار را از صحنه تاریخ محو می کنند و نیروی  خود، این 
درونی آسیابان و خانواده اش به عنوان نمایندگان اقشار عادی مردم 
هستند که نسبت به شاه، عدالت و انسانیت او تردید ایجاد می کنند. 
گفتمان ضد  ایــن دو نیــروی درونــی و بیرونــی را می تــوان متعلــق بــه 
گذشــته فعالیــت می کنند. کــه با هدف تغییر  باســتان گرایی دانســت 
اشــخاص  و  آدم هــا  بیــن  روابــط  چیســت؟  آنهــا  میــان  روابــط 
نمایــش، بــر اســاس نظــام و دیــدگاه طبقاتــی تعییــن می شــود. شــاه 
کــه  از خــون پادشــاهی و فــّر ایــزدی برخــوردار اســت و عامــه مــردم 
خانواده آسیابان آنها را نمایندگی می کنند، در طبقات فروتر اجتماع 

صورت بندی می شوند.
نقــش زبان چیســت؟  دکتر رضا براهنی، ســه ســطح زبانــی را در 
نمایشــنامه مرگ یزدگرد برمی شــمرد. زبان آرکائیک، زبان محاوره ای 
کــه غالب  کهن  و زبــان اوســتایی )براهنــی، ۱۳۸6(. زبــان آرکائیــك یــا 
گفتمــان  بــه  می گوینــد،  ســخن  آن  بــا  نمایشــنامه  شــخصیت های 
که شخصیت های طبقات  باستان گرایی تعلق دارد. زبان محاوره ای 
پاییــن اجتمــاع مثــل ســرباز و آســیابان از آن اســتفاده می کننــد را، 
گفتمان باســتان گرایی متن دانســت و  می توان عامل ایجاد خلل در 
گفتمان  که خاص موبد اســت، در مســیر  زبــان اوســتایی یا پیمبرانه 

باستان گرایی حرکت می کند.  
گفته شد، نظم  از دیدگاه فرکالف در مرحلۀ تفسیر، افزون بر آنچه 
کــه جنبــه ای از نظم اجتماعی اســت اهمیــت دارد. بر این  گفتمانــی 
کید بیشتری قرار دارد.  گفتمانی مورد تأ مبنا در پژوهش حاضر، نظم 

گفتمانی در نمایشنامه مرگ یزدگرد نظم 

گفتمان های مختلفی مورد توجه  گفتمانی،  چنانکه آمد، در نظم 
کــه در یــک قلمرو واحد بر ســر تثبیــت معنا در تخاصــم و تضاد  اســت 
گفتمانی، بررســی انواع  هســتند. به بیان دیگر، هدف از تحلیل نظم 
گفتمان ها در یک متن اســت. در متن نمایشــنامه  و چگونگی توزیع 
مرگ یزدگرد نیز از نظر نگارندگان، در مرتبه نخست، به پرسش گرفتن 
برخی گفتمان ها و سوق دادن مخاطبین به گفتمان های دیگر است.
در  گفتمانــی  نظــم  موجــود،  داده هــای  تحلیــل  اســاس  بــر 
و  باســتان گرایی  گفتمــان  تضــارب  مرگ یزدگــرد،  ارتباطــِی  رخــداِد 
گفتماِن اصالــت روایِت تاریخی  ضدباســتان گرایی از یك ســو و تقابــل 
گفتمــاِن ضــد روایــت تاریخــی اســت و مــازاد ایــن تضــارب، ایجــاد  و 
و حکومــت  ایــران  تاریخــی  گذشــته  بــه  نســبت  تردیدهــای جــدی 
پادشــاهان اســت. برای تبیین بیشــتر مطلب در اینجا به مولفه های 

گفتمان پرداخته خواهد شد. اصلی هر دو 
گفتمان باستان گرایی ۱- مؤلفه های 

گذشته  • تقدیس شکوه و عظمت 
• باور به نظام طبقاتی و برتری شاه نسبت به سایر مردمان

کالم شاه، موبد، سرکرده و سردار • استفاده از زبان آرکائیك در 
• ادعای ایجاد عدالت و دادگستری

• باور به قدرت برتر شاه
۲- مؤلفه های ضد باستان گرایی

کشیدن شکوه سلطنت شاهان • به چالش 
• انتقاد از نظام طبقاتی و اعتراض به تبعیض میان مردمان

کالم آسیابان، زن و دختر • استفاده از زبان محاوره در 
• انتقاد از ظلم و جور دستگاه شاهی

• تزلــزل و تردیــد از طریق آشــفته کردن و ایجاد ابهام در مســأله 
گرفتن قــدرت از طریق  قــدرت از طریــق اجــرای عدالت و به بــازی 

گفتمان باستان گرایی تعویض نقش ها در 
گفتمان اصالت روایِت تاریخی: بهره گیری از واقعه  ۳- مؤلفه های 
نقل شده در تاریخ در مورد چگونگی فرار و مرگ یزدگرد سوم، آخرین 

پادشاه ساسانی در حمله اعراب
گفتمان با بیان  گفتمان نقِض روایت تاریخی: این  ۴- مؤلفه های 
که اصالــت روایت تاریخی  گــون از نحوه مــرگ یزدگرد  گونا احتمــاالت 
ح می شــود. در واقع خانواده آســیابان، با شــیوه  را از بین می برد، طر
کشــته  گونی را در مورد حضور شــاه و  گونا بــازی در بازی،  روایت های 

کنند.  شدنش بازگو می کنند تا در روایت اصلی، ایجاد خلل 
گفتمانی مســتتر در نمایشــنامه مــرگ یزدگرد  در جــدول ۲، نظــم 

ترسیم شده است. 
 

مرحلۀ تبیین در تحلیل نمایشنامه مرگ یزدگرد

فــرکالف در ایــن مرحلــه، در پی بیــان بنیان و نظریــات اجتماعی 
گفتمان هــا نقش دارنــد. به بیــان فرکالف:  کــه در شــکل گیری  اســت 
از دانــش زمینــه ای در  »درحالیکــه تفســیر چگونگــی بهــره جســتن 

گفتمانی ارجاعات متن یا رخداِد ارتباطینظم 

باستان گرایی

- زبان اوستایِی موبد
گفتار نیك  - نوســتالژی شــاه برای آموزه هــای زرتش: پندار نیــك، 

کردار نیك و 
- تقدس بخشــی به ذات پادشــاه و باور به همســنگ نبودن شاه 

و مردمان

ضِدباستان گرایی
کشیدن عدالِت شاه از سوی آسیابان - به چالش 

- قربانی شدن پسر آسیابان در سپاه شاه
گفتن به روان پادشاه - ناسزا 

روایت تاریخی

- ادعای جانفشانی سرباز و دیگران برای شاه
- تایید حضور شاه در آسیاب

کشته شدن یزدگرد سوم به دست  - تالش یاران شاه برای اثبات 
آسیابان

نقض 
روایت تاریخی

- جسد داخل آسیاب متعلق به پادشاه نیست
گریخته و به آسیاب پناه آورده  - شاه از یاران خائن خود 

- شاه به قصد خودکشی به آسیاب آمده
- شاه از آسیابان خواسته او را بکشد

- شــاه قصــد تجــاوز به حریم خانواده را داشــته و بــه همین دلیل 
آسیابان برای دفاع از خود و خانواده اش او را از پای درآورده

گفتمانی در نمایشنامه مرگ یزدگرد. جدول 2- نظم 



۲۳

گفتمــان را مــورد توجــه قــرار می دهــد، تبییــن بــه شــالودۀ  پــردازش 
اجتماعــی و تغییــرات دانــش زمینــه ای و البته بازتولیــد آن در جریان 

گفتمانی می پردازد« )فرکالف، ۱۳۷۹، ۲۴5(.  کنش 
گفتمان  به دیگر ســخن، هدف فــرکالف از مرحلۀ تبیین، توصیف 
به عنوان بخشــی از یک فرایند اجتماعی اســت. او در توضیح مرحلۀ 
کنــش اجتماعی  گفتمــان را بــه عنــوان  تبییــن می نویســد: »تبییــن، 
که چگونه ســاختارهای اجتماعی،  توصیف می کند و نشــان می دهد 
که  گفتمــان را تعیــن می بخشــند. همچنیــن تبییــن نشــان می دهــد 
گفتمان هــا چــه تأثیرات بازتولیــدی می توانند بر ســاختارها بگذارند، 
که منجر به حفظ یا تغییر آن ساختار می شوند« )همانجا(.  تأثیراتی 
که منظــور فرکالف از ســاختارهای  بدیــن ترتیب روشــن می شــود 
کید بر مناســبات قدرت اســت و  گفتمان، تأ اجتماعی شــکل دهندۀ 
کید بــر مبارزات اجتماعی اســت.  هــدف از فرایندهــای اجتماعــی، تأ
گفتمــان را همچون جزئی  بــه ایــن ترتیب در این مرحله، پژوهشــگر، 
از رونــد مبــارزه اجتماعی در مناســبات قدرت تلقــی می کند. فرکالف 
که الزم  کیــد می کند  در توضیــح بیشــتر مرحله تبییــن، بر این نکته تأ
گفتمــان و عوامــل اجتماعــِی تعیین کنندۀ  اســت تأثیــرات اجتماعــِی 
گفتمان، در ســه ســطح اجتماعی، نهادی و موقعیتی، مورد پژوهش 
گفتمان های  گیرنــد. بــر همیــن اســاس، در پژوهش حاضــر نیــز  قــرار 
ایــن  نهــادی و اجتماعــی و در چارچــوب  اصلــی متــن، در ســطوح 
کدام  گفتمان های مسلط در متن، به  پرســش بررسی خواهند شــد: 

فرایندهای نهادی و اجتماعی تعلق دارند؟
کــه چارچــوب نهــادی ایــن  گفــت  در پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد 
گفتمان باستان گرایی و  نمایشــنامه، در مقام یک رخداِد ارتباطی، دو 
ضد باستان گرایی را در مقابل هم قرار می دهد. هر یك از این گفتمان ها، 
گفتمان  که به آنها پرداخته شــد. اما تقابل این دو  مؤلفه هایــی دارنــد 
خ می دهد.  مهم، در آستانه تغییرات اجتماعی و سیاسی جامعه ایران ر
کــه  نمایشــنامه مــرگ یزدگــرد، در زمانــی بــه نــگارش در می آیــد 
کرد. روایت نمایشــنامه  گــذار تاریخی اطالق  می تــوان بــه آن، مرحله 
مرگ یزدگرد، در زمان تغییرات مهم سیاسی اجتماعی تغییر سلسله 
ساســانی بــه حکومت اســالمی اســت. امــا آنچــه در اینجــا از اهمیت 
بیشــتری برخــوردار اســت، توجــه بــه زمــان نــگارش متــن در رویکــرد 
تحلیل گفتمــان انتقادی به شــیوه فرکالف اســت. در واقــع برای درك 
بیشتر این موضوع دو زمان اصلی در متن را می توان صورت بندی کرد:
۱- زمــان تاریخی متن: نمایشــنامه مرگ یزدگــرد در زمان تاریخی 
حملــه اعــراب بــه ایران همزمــان بــا پادشــاهی یزدگرد ســوم، آخرین 
که نتیجه آن تغییر ساختار سیاسی  پادشاه سلسله ساسانی می گذرد 

از پادشاهی به حکومت اسالمی است.
۲- زمان نگارش متن: این متن در ســال 5۷ و در آســتانه انقالب 
اسالمی ایران به رشته تحریر در آمده است که نتیجه آن تغییر سلسله 
پادشــاهی پهلــوی به نظام حکومت جمهوری اســالمی بوده اســت. 
که  کار دارد  بنابرایــن ایــن نمایشــنامه، با دو زمــان مختلف ســر و 
هــردو زمــان از لحاظ تاریخی از اهمیت بســیاری برخوردارند. مســأله 
گفتمان های غالب  »تغییــر« در نظــام سیاســی و اجتماعی، تغییــر در 
گفتمان باســتان گرایی بــا پارادایم های خاص  دوران اســت. چنانچه 

خــود، همســو بــا نگرش هــای طرفــدار حفــظ وضــع موجــود اســت، 
که وضع موجود  گفتمــان ضد باســتان گرایی رخنه ها و شــکاف هایی 
را به حاشیه می راند، بر آفتاب می اندازد. فاصله طبقاتی بسیار زیاد، 
تفاوت سپهر دو قدرت که هریك از ایدئولوژی خاص خود برخوردارند.
گــروه قــدرت، بخشــی از فرآینــد اجتماعــی ایــن  منازعــه میــان دو 
گفتمــان اصلــی  گــروه حامــی سلســله پادشــاهی بــا  تغییــرات اســت. 
که در دو  گروه مخالف سلســله پادشــاهی  باســتان گرایی از یك ســو و 
گفتمان ضد  نیــروی مهاجــم درونی و مهاجم بیرونی توزیع شــده، با 

ع هستند.  باستان گرایی، طرفین این تناز
که نقل  گفتمان دیگر متن، اصالت روایت تاریخی است  همچنین 
گفتمان  کاست بازگو می کند و در برابر،  کم و  کتاب های تاریخی را بی 
کــه ایــن روایت ها را بــه چالش می کشــد.  ضــد روایــت تاریخــی اســت 
کتاب و قبل از شروع نمایشنامه این جمله را  بیضایی در صفحه اول 
گریخت و به آسیابی  کرده اســت: »... پس یزدگرد به ســوی مرو  ج  در
درآمــد. آســیابان او را در خــواب به طمع زر و مال بکشــت...« تاریخ! 
کل نمایشــنامه بــر بنیاد آن و بر بنیــاد به چالش  که  ایــن جملــه مهم 
کلمه تاریخ،  کید )!( بعد از  کشــیدن آن ســامان می یابد، در عالمت تأ
اولین چالش را با روایت تاریخی نشان می دهد. این عالمت در اینجا 
حکم ایجاد »تردید« را دارد و آنچه در سراســر متن نیز روی می دهد، 

گون است.  گونا ایجاد تردید از پس تردید در روایت های 
کاربســت نمایشــی  که  گون، تنها در صورتی  گونا ایــن روایت هــای 
کند، می تواند توجیه منطقی خود را بازیابد. اســتفاده از شــیوه  پیدا 
کلــی، بــه شــیوه فاصله گذارانــه  کــه در صورت بنــدی  نمایــش ایرانــی 
برشــت مشــهور اســت و با عنوان تئاتر اپیك یا حماســی هم شــناخته 
کارگرفتــه در متــن مرگ یزدگــرد برای  می شــود، مهم تریــن شــگرد بــه 
گفتمان های مختلف اســت. به  گون و تضارب  گونا ح روایت های  طر

زعم رامان سلدن:
تئاتــر حماســی »برشــت«، دربرگیرنده تمهیدات فنــی جدید بود 
کــه پاره ای از آنهــا، از نوگرایان معاصر و پــاره ای را از فرهنگ های 
کاربــردن آن تمهیدات، ایجاد  گرفتــه بود. هــدف از به  دیگــر وام 
گران  تماشــا ســوی  از  جهــان  رضامندانــۀ  پذیــرش  در  اختــالل 
بــود. تأثیــر از خــود بیگانگی )فاصله گــذاری( در نمایشــنامه های 
کــه از همانندشــدن منفعالنــه مخاطــب با  او بدیــن منظــور بــود 
بــه  گرفتــن آن شــخصیت ها  نظــر  نمایــش و در  شــخصیت های 
مثابه شــخصیت های جهانی و غیرقابل تردید، جلوگیری شــود، 
کــه مــردم در موج احساســات همدردی و شــفقت  می خواســت 
در  کــه  پرســش هایی  بــه  دادن  پاســخ  بــا  بلکــه  نشــوند،  غرقــه 
ح می شــد، بــه انتقاد از نظــم اجتماعی  نمایشــنامه های او مطــر
موجــود، و بســط پایــه روشــنفکرانه در جهــت فعالیــت سیاســی 
بپردازند. رویکرد او به متن ادبی قطعًا سیاسی است: دغدغه او 

تغییر دادن دنیاســت )سلدن، ۱۳۷5، ۲۹۹(.
شــیوه  کارگیــری  بــه  روش  در  و  بیضایــی  نمایشــنامه  در  آنچــه 
فاصله گذارانــه نمایــش ایرانــی و تئاتــر اپیــك مشــاهده می شــود، بــه 
روشــنی از ایجــاد اختالل در پذیرش باور نســبت به رویــداد تاریخی و 

گفتمان های پیامد آن حکایت دارد. 

گفتمانی در نمایشنامه مرگ یزدگرد نوشته بهرام بیضایی بر اساس  نظم 
نظریه فرکالف
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از  گفتمانــی،  چنانچــه در پژوهــش حاضــر مالحظــه شــد، نظــم 
گفتمان هــای موجــود در یــک متــن برســاخته می شــود؛  مجــاورت 
کــه تــا حــدی قلمــرو واحــدی را تحــت پوشــش قــرار  گفتمان هایــی 
گفتمــان  می دهنــد. در مقالــه حاضــر، بــا اســتفاده از نظریــه تحلیــل 
گفتمانی  که نظــم  کوشــش نگارنــدگان بــر آن بــود  انتقــادی فــرکالف، 
موجود در نمایشــنامه مرگ یزدگرد نوشــته بهرام بیضایی، به دســت 
یــا  پرکتیس هــا  انتقــادی،  گفتمــان  تحلیــل  در  فــرکالف  روش  آیــد. 
که در تولید متن  کالن اجتماعی را  گفتمانی و نظریه های  کنش های 
نقش دارند، نشانه می رود. این رهیافت، زمینه را برای تحلیل دقیق 
که چگونه یک رخداد  و مفصل متن فراهم می آورد و نشانگر آن است 
گفتمان های  ارتباطی )در اینجا نمایشــنامه مرگ یزدگرد( در خدمت 
گفتمان ها قــرار می گیرد. در واقع  کــم یــا در برابر و در تخالف بــا آن  حا
گزیده ترین تعبیــر، بر این فرض  گفتمان انتقــادی، در  نظریــه تحلیل 
کــه هــر متنی از جملــه متن مــورد پژوهش ایــن مقاله،  اســتوار اســت 
گاه متضــاد، بازتاب دهنــده نظــام  گــون و  گونا گفتمان هــای  متأثــر از 
کــم بــر جامعــه اســت. بر این اســاس  قــدرت و ســاختار اجتماعــی حا
که این  متــون مختلــف، از دایــره قدرت بیرون نیســتند. بدین معنــا 
گونی  متــون یــا حفــظ قــدرت و نظــم موجــود را نشــانه می روند یــا واژ
گفتمــان انتقادی،  کار پژوهش گــر در تحلیل  کــه  آن را. بــه فرجــام آن 
گســترده تر و نشــان دادن این  قــراردادن متــن در ســاختار اجتماعــی 
گفتمان  کدام  گون، برای برجسته ساختن  گونا که متون  مهم اســت 

گفتمان های دیگری پدید آمده اند. یا به حاشیه راندن چه 
کــه  بــر ایــن بــوده اســت  در پژوهــش حاضــر، تــالش نگارنــدگان 
که در حدود  گفتمان های موجود در متن نمایشــنامه مرگ یزدگرد را 

کشور نوشته شده است،  ســال 5۷ و در زمان تغییر نظام سیاســی در 
گفتمانــی ایــن متن را بررســی  صورت بنــدی و بــه ایــن ترتیــب، نظــم 
کنند. بنابراین با تعیین پرســش های متناسب برای دریافت سطوح 
گفتمــان به روش فــرکالف، یعنی توصیف، تفســیر و  مختلــف تحلیــل 
که در نمایشنامۀ مورد مطالعه،  تبیین و پاســخ به آنها مشاهده شــد 
گفتمــان اصلی باســتان گرایی و ضد باســتان گرایی به طور  دو دســته 
گفتمان باســتان گرایی همراه  همزمــان وجود دارد. متن از ســویی با 
گفتمان،  کارگیری زبان و سایر مؤلفه های این  می شود و از طریق به 
ایــن  دارد.  ساســانی  دوران  عظمــت  و  شــکوه  بازنمایــی  در  ســعی  
گفتمان باســتان گرایی، از زمان حکومت رضاشــاه و تأســیس سلسله 
که همزمان با  گرفت و تا زمان پیروزی انقالب اســالمی  پهلــوی نضج 
گفتمان ضد  نگارش متن بوده، ادامه داشت. از سوی دیگر، متن با 
که مؤلفه های آن را بر شــمردیم، فروپاشــی نظام  باســتان گرایِی خود 
که اختــالف طبقاتی و  سیاســی وقــت را مســتدل می کند. نتیجــه آن 
کم و مــردم عامل اصلــی تغییِر نظام سیاســی  فاصلــه بیــن قــدرت حا

سلسله ساسانی به حکومت اسالمی شده است. 
گفتماِن اصالــت روایت تاریخی در مورد  نمایشــنامه همچنین در 
که  چگونگی مرگ پادشــاه ساسانی ایجاد تردید می کند. به این معنا 
گون تاریخ را در مورد فروپاشی سلسله ساسانی  گونا ابتدا روایت های 
ح می کند و ســپس بــه مدد تکنیك بازی در بــازی، در روایت های  طر
گفتمانی از  تاریخــی، ایجــاد شــکاف می کنــد و بــه ایــن ترتیــب، نظــم 
گفتمــان متعــارض حاصــل می شــود و مــازاد آن، ایجاد  رویارویــی دو 
گویا  کــه  کلیــه متــون تاریخــی اســت و رســیدن به ایــن باور  تردیــد در 

چیزی به عنوان حقیقت تاریخی در روایت های غالب وجود ندارد.
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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 so-
cial and ideological aspects of texts of all types that 
never can be understood in other ways. The “Dis-
cursive order” or the “orders of discourse” is a criti-
cal term presented by Norman Fairclough, meaning 
the contiguity of different discourses even opposed 
or paradoxical. Discursive order embodies differ-
ent discourses in similar fields. The theory of criti-
cal 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, clini-
cal case studies and artistic texts like poems, sto-
ries and literature as a whole. Fairclough expanded 
this idea and established a practical and system-
atic 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 be-
cause 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 Yazdg-
erd in the play. The miller, his wife and his daughter 
play different stories about the king but we can-
not distinguish which one is true. The idea about 
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S the splendid history of the Iranian kings and also 
the opposite opinion which is about the injustices 
of those kings configure two discourses: the dis-
course 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 writ-
ten 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 writ-
ten 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 or-
der 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
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