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چکیده

شاهنامه داستان فرهنگ و ّ
تمدنی باعظمت است که در همۀ دورانها حضوری پویا دارد .این اثر روایی
نشانۀ ژرفای نهان و آشکار تداوم حیات سیاسی ایران است و هریک از روایتهای آن میتواند در بازتاب
این تداوم بررسی و تحلیل شود .از روایتهایی که در شبکۀ روایی اساطیر ایرانی از جایگاه ویژهای
برخوردار است ،داستان «سیاوش» است .رخدادهای در این داستان ،سببساز شکلگیری روایتهای
بعدی و جنگهای حماسی و اساطیری شاهنامه میشود .با تحلیل این داستان ،میتوان تصویر
روشنتری از مفهوم نظام «قدرت» ،در سویههای ّ
مادی و معنویاش ،در فرهنگ اساطیری و دینی ایران
باستان و کرانههای اندیشۀ خسروانی نشان داد .با چنین هدفی و با ّ
توجه به ّ
اهم ّیت داستان سیاوش در
روند داستانهای شاهنامه ،در این مقاله کوشیدهایم روابط قدرت را در این داستان و نظام معناشناختی
آن از دیدگاه فوکو بررسی کنیم .بر همین اساس ،این مقاله نخست ،چارچوب قدرت-حقیقت را در
داستان سیاوش براساس شاه-موبد بررسی میکند ،سپس در سه محور شناسایی فضای تخاصم،
منازعات معنایی ،و تعیین زمان و مکان ،به بررسی گفتمان قدرت در داستان سیاوش میپردازد.
واژههای کلیدی :سیاوش ،قدرت-حقیقت ،فضای تخاصم ،منازعات معنایی ،زمان-مکان ،فوکو.
* .رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

m.ebrahimi@scu.ac.ir

 /192تحلیل گفتمان قدرت در داستان سیاوش بر اساس نظریۀ قدرت میشل فوکو

 .1مقدمه
تحوالت ّ
حوادث و ّ
مهم سیاسی و اجتماعی ،در آثار ادبی و بهویژه آثار روایی ،خود را بهتر
نشان میدهند .شاهنامه از مهمترین آثاری است که میتوان این حوادث و ّ
تحوالت را در
آن بررسی کرد.
مسئلۀ قدرت ،بهویژه با رویکرد به موضوع و محتوای ویژۀ شاهنامه ،یکی از مهمترین
مسئلههای شایستۀ بررسی در این منظومه است که برآیند فراگیر مفروض آن ،با تمام
تاریخ ،فرهنگ و ساختار اجتماعی جامعۀ ایران ،از آغاز تا امروز ،پیوند تنگاتنگ دارد و
میتواند گره بسیاری از رازوارههای حیات قومی ما را بگشاید (دوستخواه.)363 :1380 ،

با ّ
توجه به موضوعات گوناگون حماسی و اساطیری ،داستانهای فراوانی در شاهنامه
وجود دارد که میتوان آنها را از منظر گفتمانی بررسی کرد و نشان داد که این داستانها
براساس گفتمانها و تعریفهای قدرت در ناخودآگاه جمعی ساخته شدهاند .این
داستانها که به صورت شفاهی و خداینامهها و شاهنامۀ منثور ابومنصوری به دست
فردوسی رسیده است ،شناسا (سوژه)هایی را همراه خود به گفتمان غالب ذهن سرآیندۀ
وی تحمیل کردهاند.
ما برای ریشهیابی شناساهای درونگفتمانی در ناخودآگاه فردوسی باید گفتمان
ّ
مسلط هر داستان را جداگانه و هم در تعامل با پیکرۀ نهایی و غایی اثر جستوجو کنیم.
یکی از این داستانها ،داستان سیاوش است که به مرگ او و شروع جنگهای خونین بین
ایرانیان و تورانیان ختم میشود .در این مقاله با ّ
توجه به نقش قدرت در داستان سیاوش،
با ّ
تأمل در آرای میشل فوکو دربارۀ قدرت و حقیقت ،باید چارچوب نظری قدرت را از منظر
وی تعریف کنیم:
 .1-1قدرت

از مفاهیمی که مرکز ثقل چارچوب تحلیل فوکو را دربارۀ قدرت شکل میدهد ،مفهوم
«گفتمان» است .اگرچه در گذشته این مفهوم کاربرد خود را داشته ،آثار میشل فوکو به
این مفهوم معنایی دیگر داده است .برای فهمیدن گفتمان در اندیشۀ فوکو باید با دو
مفهوم قدرت و حقیقت نیز آشنا شد.
قدرت ،یکی از عامترین مفاهیم در علوم انسانی و اجتماعیاست و شاید دلیل این
عامبودن ،حضور همیشگی اش در روابط اجتماعی و انسانی باشد .قدرت ،ذاتی روابط
اجتماعیاست و جامعه به واسطۀ آن بهسامان میشود.
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بشر همواره در کشمکش میان خیر و ّ
شر بوده است .بر اساس دیدگاه فوکو ،در جوامع
ّ
بشری حکومتها تعیینکنندۀ خیر و ّ
شخصیتها و تیپهای
شرند .هر جامعهای از
گوناگون و نهادهای ّ
متنو ع ،همگن و غیرهمگن تشکیل شده است که همۀ این طبقات
زیر نظر حکومت اداره میشود .حکومت بر جامعه سلطه دارد و با ّ
توجه به اهداف خود،
جامعه را پیش میبرد؛ بنابراین ،هر جامعهای نظام حقیقت خود را دارد و به همین دلیل،
ّ
اعتبار حقیقت ،محلی و موضعی یا نسبی است ،نه جهانگستر.
قدرت از مفاهیم کلیدی فلسفۀ اجتماعی است و از آن جا که هر معیار و مالکی برای
ارزیابی نهادها و رابطههای اجتماعی به تعبیری از قدرت نیاز دارد بدون فهم قدرت ،فهم
جامعه ناممکن مینماید .هر پاسخ به این پرسش که چه نهادها و رابطههای اجتماعی
مشروعاند ناگزیر همراه با برداشتی از مفهوم قدرت است» (حقیقی.)191 :1379 ،

هریک از ّ
نظریهپردازان ،تعریف متفاوتی از قدرت ارائه داده و سعی در تحلیل و تثبیت
آن در میان دیگران داشتهاند .اصطالح قدرت ،چه در بیان ّ
عامه و چه در بیان علمی ،به
معانی گوناگونی به کار میرود؛ به طوری که برداشتهای متفاوتی از آن میشود .نیچه در
این باره میگوید:
فرض کنید توانستیم منشأ همۀ کارکردهای اندامی (ارگانیک) را همین خواست قدرت
بدانیم و راهحل مسئلۀ تولید مثل و تغذیه را نیز در همین بیابیم (زیرا این دو یک مسئله
ّ
است)؛ در این صورت ،حق خواهیم داشت که تمامی نیروی مؤثر در جهان را خواست
قدرت تعریف کنیم .اگر جهان را از درون بنگریم ،اگر جهان را بر حسب وجه دریافتی آن
تعریف کنیم و توضیح دهیم ،چیزی نخواهد بود ،مگر خواست قدرت (نیچه.)78 :1373،

ّ
متأثر از نیچه است و میپذیرد که تمام زندگی قدرت است ،ولی او با این ّ
نظریه،
فوکو
دیدگاه نیچه را میپذیرد که بر اساس آن هر ارادۀ حقیقت ،پیشاپیش صورتی از ارادۀ
قدرت است (گیلرم مرکیور.)149 :1385 ،
برداشت نیچه از قدرت ،در حقیقت ،قدرت حکومت یا سیاسی نیست ،بلکه گونهای از
تواناییاست که از ژرفای روحهای سرشار تراوش میکند؛ در واقع حاصل سرمستیاست
نه ناتوانایی که از سر زرنگی و نیرنگ به وجود میآید و کار روحهای درهم کوفتهشده
است .فوکو این بحث را در معنای گستردۀ خود به کار گرفته است و آن را از هر آن چیزی
ّ
که به صورت نهان و آشکار ،آدمی را متأثر میکند و به نوعی به پیش یا پس میراند ،اطالق
کرده است.
منظور فوکو از کلمۀ «قدرت» شکلی از انقیاد نیست که برخالف خشونت ،به شکل
ّ
قاعده درآید و یا نوعی نظام کلی سلطه نیست که عنصری یا گروهی بر روی عنصر یا گروه
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دیگری اعمال میکند و نتایجش با انحرافات پیاپی ،از تمامی اندام اجتماع میگذرد.
فوکو دربارۀ این موضوع مینویسد:
باید بس کرد که تأ ثیرات قدرت را همواره منفی شرح داد .گویی که قدرت فقط محروم و
سرکوب میکند ،واپس میزند و سانسور میکند ،تجرید میکند و نقاب و پرده میکشد.
ّ
در حقیقت قدرت مولد است و همان امر واقع را تولید میکند؛ فرد و شناخت وی
محصول این تولیدند ).(Focault, 1985: 12

ّ
در تحلیل قدرت نباید اقتدار دولت ،شکل قانون یا وحدت کلی نظام سلطه را به عنوان
دادههای ّاو ّلیه فرض کرد؛ اینها فقط شکلهای نهایی قدرت هستند ،قدرت بازیی است
که از راه نبردها و رودرروییهای بیوقفه این نیروها را تبدیل ،تقویت یا واژگون میکند تا
بتواند زنجیر یا نظامی تشکیل دهد.
ّ
از دیدگاه فوکو قدرت مفهومی است مولد که از طریق فرآیند هنجارپذیر (نرمالیته)،
افراد را در جهت حفظ منافع خود مهار و اداره میکند .فوکو معتقد است که قدرت در
ّ
معنای مدرن آن ،در کل زیرساختها و الیههای اجتماعی و روابط فردی وجود دارد و
خارج از آن امکان پذیر نیست؛ بنابراین ،مقاومت در برابر آن بهناچار باید از درون قدرت
انجام گیرد.
ّ
فوکو قدرت را همچون ظرفیتی برای عمل نمیداند که در دستان برخی افراد یا
گروهها متمرکز شده باشد ،بلکه قدرت نیرویی چند ّ
مجموعهای

ظرفیتیاست که به واسطۀ
متکثر از شبکههای اجتماعی به حرکت درمیآید .قدرت در سراسر جامعه پراکنده و
همانگونه که فوکو میگوید قدرت همهجا هست؛ چون از همهجا

منتشر شده است؛ 
نشئت میگیرد .قدرت بیشتر همانند مجموعهراهبردهای پیشرونده و روابط به نظر
ّ
وضعیت ابدی و پایداری امور (← دلوز 116-100 :1389 ،و محمّدی اصل:1392 ،
میرسد تا
26-24؛ ضیمران 3-2 :1387 ،و هنرمند.)56-20 :1392 ،

بنابراین ،نظر فوکو دربارۀ قدرت با نظر دیگران متفاوت است؛ قدرت از دیدگاه او امری
بیرونی یا وابسته به اقتصاد و  ...نیست ،بلکه قدرت در همهچیز است و مویرگهایی از
روابط است که شبکههای ارتباطی ّ
متعددی را تشکیل میدهد که این شبکهها در تعامل
ّ
با هم یک گفتمان را میسازند .هر قدرت مسلط در گفتمان ،حقیقت خویش را میسازد.
.2-1حقیقت

از دیگاه فوکو حقیقت ،هستۀ اصلی قدرت است و به همین دلیل در گفتمانها به تحلیل
حقیقت میپردازد .منظور فوکو از حقیقت ،مجموعهای از قوانین و قاعدههاییاست که
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براساس آنها ،درست از نادرست تمیز داده میشود؛ نه مجموعهای از چیزهای حقیقی
که باید آنها را کشف کرد و قبوالند.
فوکو معتقد است که قدرت با مطرحکردن خود ،شناسا را درگیر میکند و به تولید
حقیقت شناسا و ساماندهی آن میپردازد .قدرت در مباحث فوکو امری مستقیم نیست،
ّ
ذهنیت رابطۀ آن با قدرت مطرح میشود؛ همانگونه که میگوید:
بلکه از طریق بررسی
ّ
نظریهپردازی قدرت نمیکنم ،من تاریخ شیوۀ استقرار بازتابندگی خود بر خود و
من
ّ
گفتمان حقیقت مرتبط با آن را در برههای معین مینویسم (فوکو.)136 :1379 ،

براساس این چارچوب مفهومی ،داستان سیاوش مجموعهای از روابط قدرت-حقیقت
را به وجود میآورد که در آن برخی شناساها ممکن و برخی دیگر ناممکن میشوند .در
این مقاله در سه محور به بررسی نظام گفتمانی حاکم بر داستان سیاوش و تحلیل روابط
قدرت میپردازیم:
 .1شناسایی فضای تخاصم :در جامعۀ بشری هر گفتمانی در تخاصم با گفتمانهای دیگر
متمایز میشودّ ،
هویت خود را به دست میآورد و ساختار معنایی خود را شکل میدهد؛
 .2منازعات معنایی :بدین معنی که هر گفتمان در تعامل با دیگر گفتمانها ،همیشه
معنای «خودی» را برجسته میکند و معنای «دیگری» را به حاشیه میراند؛ یعنی تالش
میکند که معنای «خود» را در برابر «دیگری» حفظ کند؛
 .3تعیین زمان و مکان :آنچه که در تعیین ّ
هویت و نظام معنایی گفتمان نقش مهمی را
ایفا میکند ،نقطهی مکانی و زمانی که گفتمان در آن به وجود آمد.
 .2تحلیل داستان سیاوش براساس آرای فوکو
بر مبنای آرای فوکو از قدرت -حقیقت و با ّ
توجه به این مفاهیم در دورههای اساطیری،
شاه فقط مقامی سیاسی محسوب نمیشد ،بلکه دارای مقامی دینی و رسالتی آسمانی
ّ
شخصیتهایی در اساطیر ملل که
بود که ادارۀ عالم روحانی را بر عهده داشت .از چنین
همزمان با پادشاهی و فرمانروایی سیاسی ،سرپرستی دینی و موبدی را نیز بر عهده دارند،
با عنوان «شاه-پریستار» یا «شاه -موبد» یاد میکنند (← قائمی)120-113 :1390 ،؛
بنابراین ،شاه-موبد شاهی است که عالوه بر مملکتداری ،سرپرستی دین اهورایی را نیز
به وی واگذار میکنند .شاه-موبد الگوییاست که بیشتر از فرهنگ اطاعتپذیری ایمانی
و تكگویی ّمتصل به وحی برآمده است تا دیالکتیکی عقالنی که قدرت را از طریق
گفتوگو توجیه میکند.
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در دیدگاه فوکو ،قدرت را به مثابۀ بافتی از روابط در نظر میگیرد که در شبکهای از
روابط ،قدرت ،حقیقتی را که خود خواهان آن است ،به وجود میآورد؛ بدین معنا که
قدرت به شکل مویرگی در کوچکترین و بی ّ
اهم ّیتترین رفتارها و در تمامی انواع
ارتباطهای انسانی به صورت درونی برقرار است؛ بنابراین ،روابط انسانی را باید برمبنای
قدرت تحلیل کرد .براساس این دیدگاه ،نمیتوان بین قدرت و حقیقت جدایی افکند؛
شاه با همبستگی گسستناپذیر با حقیقت موبد به ساخت و پرداخت نظام حقیقتی دست
ّ
مشروعیت و دوام هر دو را تضمین میکند.
میزند که
پس ،الزمۀ هر حقیقتی قدرت است و برعکس ،هر قدرتی نیازمند حقیقتیاست .بقا و
جاودانگی قدرت و حقیقت به یکدیگر وابسته است .این مسئله به بهترین شکل با تولید
نظام معنایی « ّفرهمحور» خود را نشان داده است.
 .1-2پیوند قدرت و حقیقت با مفهوم «فره ایزدی»

در فرهنگ مردم ایران باستان این اعتقاد وجود دارد که خداوند به هستی ،نیرویی به نام
« ّفر» بخشیده و هرکس و هرچیز که از آن برخوردار شود ،هر کار سودمندی را به یاری آن
انجام میدهدّ « .فره» ،بخشی از جهانبینی است که در ایران باستان ایجاد شده است.
فرۀ ایزدی براساس فرمان اهورامزدا ،فقط به شاهان داده میشود و نشان میدهد که
ّ
مشروعیت میبخشدّ ،اما پیوند میان قدرت و
حکومتشان مورد رضایت خداست و به آنان
ّ
ّ
حاکمیت
حقیقت ،از نشانههایی است که خداوند در یک امر و ندای وحیانی به شاه حق
داده است که این امر و ندای ّربانی به هر شاهی داده نمیشود و معدود شاهانی در
شاهنامه مییابیم که از چنین ویژگیای برخوردارند .در واقع ،قدرتی روحانی است که به
حقیقت سیاسی شاه ،عین ّیت بیرونی میبخشد.
کیکاووس نیز از این نظام مفهومی استفاده کرده است؛ هرچند این بهره به اندازۀ
بهرهمندی شاهانی چون جمشید و کیخسرو نبوده است.
 .2-2فضای تخاصم

همانطور که اشاره شد ،هر گفتمانی به واسطۀ حضور دشمن ّ
هویت مییابد .نقشی که
فضای دربار کیکاووس در شکلدهی به گفتمان قدرت -حقیقت میدهد ،نشاندهندۀ
ّ
اهم ّیت دشمن (سودابه) در فضای گفتمانیاست؛ بعد از آیین آتش ،فردوسی از دشمنی
سودابه و توطئۀ دیگرش صحبت میکند:
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دگــر باره با شهــــریار جهـان
بدان تا شود با سیاوخش بـــد
بـه گفتار او باز شد بـدگمـــان

همی جادوی ساخت اندر نهان
بدان سان که از گوهر او ســـزد
نکرد ایچ برکس پدیــد آن زمـان
(فردوسی)239 :1369 ،

ّ
البته باید اشاره شود که در داستان سیاوش با دو فضای تخاصم ،یکی داخلی( دربار و
دیگری خارجی) توران مواجهایم.
 -فضای تخاصم و مراحل تأثیرگذاری قدرت بر سیاوش

قدرت دارای ابزاری است که این ابزار عبارتاند از :قدرت پاداشدهنده ،قدرت
ّ
کیفردهنده و قدرت شرطی یا اقناعی .بارزترین مشخصۀ قدرت کیفردهنده و
پاداشدهنده ّ
عینیتداشتن آنهاست .ولی قدرت شرطکننده یا اقناعی ذهنی
ً
که در آن ،نه عامل و نه تابع قدرت ،الزاما از آن آگاهی ندارند.
ابزارهای اعمال قدرت و منابع اعمال قدرت به شکلی پیچیده ارتباطی متقابل دارند.
استفاده از قدرت گاه بسته به این است که مخفی باشد؛ یعنی اطاعت تابع قدرت از
عامل قدرت علنی نباشد .در جامعۀ صنعتی امروزی ،هم ابزارهای ّ
تبعیت بعضی نسبت
به ارادۀ دیگران و هم منابع این قدرت دستخوش تغییرات سریعی شدهاند (گالبرایت،
.)9 :1381

باید به این نکته اشاره کرد که ناسازگاری منافع اگر از جانب طرفهای درگیر در یک
میدان نیرو (شبکۀ قدرت) درک شود ،آشکار و اگر برای آنها نادیدنی و درکناپذیر باشد،
پنهان است و سبب اعمال قدرت بر دیگری میشود.
در شبکۀ قدرت هرگاه نیرویی بر نیروی دیگری اعمال قدرت کند ،آن نیروی دیگر
برای رسیدن به منافع نیروی قدرتمند مجبور به انجامدادن کاریاست؛ در چنین شرایطی
ّ
حاکمیتمند است؛ به این دلیل که این
رابطۀ قدرت شکل میگیرد که از نوع قدرت
اعمال قدرت با زور و وادارکردن نیروهای دیگر به انجامدادن کاری ،بدون اینکه خود این
نیروها در شکلگیری آن نقش تعیینکنندهای داشته باشند،انجام میشود و با منافع
نیروهای تحت انقیاد سازگار نیست.
ّاما شکل دیگر رابطۀ قدرت ،آن است که نیروها در مشارکت با هم هستند و اعمال
قدرت همراه با شکل گیری منافع نیروهای دیگر شبکه است و نیروها نیز نقش
تعیینکنندهای دارند؛ رابطهای که در این نوع شبکه شکل میگیرد ،دو سازوکار قدرت،
یعنی قدرت انضباطی و قدرت امنیتی را تشکیل میدهد.
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الف) دربار

نخستین مرحلۀ تأثیرگذاری قدرت بر سیاوش در دربار و پس از آمدن از سیستان آشکار
ّ
شخصیتی که شاهزادۀ ایران با او روبهرو میشود ،پادشاه ایران است.
میشود؛ نخستین
در داستان سیاوش نخستین نمود اعمال قدرت پادشاهی ،آن است که کیکاووس تسلیم
خواست سودابه میشود .او با اینکه در رأس قدرت است و ضعفهای خود را به کمک
ّ
شخصیتی ضعیف است.
قدرت-حقیقت میپوشاند ،همچنان دارای
ّ
ّ
شخصیتهای شاهنامه
شخصیت کیکاووس با دیگر
یکی از تفاوتهای قدرت در
ّ ً
هنجارشکنیهای پیدرپی اوست که اتفاقا اگرچه در آغاز ،آیندهای روشن و بهتر از این
هنجارشکنی را نشان میدهدّ ،اما در پایان ،ایرانیان را به فاجعهای میکشاند و باعث
میشود که بهناچار رستم در این هنجارشکنی دخالت کند و آن را سامان دوباره بخشد و
فاجعه را بر لبۀ پرتگاه ،به وضع پیشین بازگرداند .این مسئله در لشکرکشی کیکاووس به
مازندران و داستان پرواز او به آسمان و تاختنش به هاماوران دیده میشود .از این روست
که میتوان گفت ضعف کیکاووس بیشتر در جایی خود را بهتر نشان میدهد که با
نیروهای فراانسانی به ستیز برمیخیزد.
کیکاووس سیاوش را برخالف خواست درونیاش به مشکوی (حرمسرا) میفرستد.
سیاوش گمان میبرد که پدر میخواهد او را بیازماید تا وارد حرمسرای شود؛ ّاما او با
سخنانی حکیمانه ،پدر را از این کار که رفتن او به مشکوی است ،منصرف میکند.
کیکاووس (قدرت) این بار از روش اقناعی با سیاوش صحبت میکند:
سپهبـــد سیاوخش را خـواند و گفت
پس پـــردۀ مـن تــو را خـواهــراست
تــــو را پاکیـــزدان چنـان آفــریـــد
بـهویــژه کـــه پیـوستـــۀ خــون بـود
پـس پــــرده پــــوشیـدگان را ببیــن

کــه خــون و پــی و مهــر نتـوان نهفت
و ســوداوه چــون مهــربــان مادراست
کـــه مهـــر آورد بــر تو هــر کـهت بدید
چــن از دور بینــــد تــــو را چـون بود؟
زمــانــــی بـمان تـا کننـــد آفـــریــــن
(فردوسی)213-212 :1369 ،

سیاوش بهناچار به مشکوی کیکاووس وارد شده ،با درخواستهای سودابه مواجه
میشود که با آن به ّ
شدت مخالفت میکند .سودابه با دیدن این مخالفت و برای
انتقامگیری ،از راه مکر و حیله کیکاووس را برمیانگیزاند که سیاوش را به خاطر
رسواکردن شهبانوی ایران مجازات کند .این نیرنگها سبب گذر سیاوش از آتش میشود.
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قدرتها هنگامی که منافع خویش را در تهدید میبینند ،از ابزارهای ویژۀ خود
استفاده میکنند تا این تهدید را مهار کنند.
قدرت طرد میکند ،سرکوب میسازد ،دفع میکند ،انتزاعی میسازد ،میپوشاند و
مکتوم میکند .در واقع قدرت تولید میکندّ ،
واقعیتی را ایجاد میکند ،قدرت قلمروهای
اشیاء و امور مربوط به حقیقت را تولید میکند .فرد و شناختی که میتوان از آن به دست
آورد ،از همین تولید منبعث میگردد (گیلرم مرکیور.)102 :1385 ،
جهانــــدار ســــوداوه را پیش خوانــد
ســرانجــام گفت :ایمـــن از هـــردوان
مگـــر کـآتــش تیــــز پیــــدا کـنـــــد

ز بـــد با سیـاوش بـــه گفتــن نشانـــد
نـگـردد مـــــرا دل ،نــــه روشــــنروان
گـنــــه کــــرده را زود رســـــوا کنـــــد
(فردوسی)233 :1369 ،

کیکاووس افزون بر تحریک سودابه خود نیز خواهان ازمیانبردن سیاوش است تا
ّ
موقعیتی
همچنان یگانهقدرت کشور بماند .بر اساس دیدگاه فوکو که جایگاه سوژه را
تعریف میکند که میتواند آن را در نسبت با عرصهها یا گروههای گوناگون ابژهها اشغال
کند (فوکو ،)80 :1392 ،کیکاووس سوژهای است که در برابر داوری بزرگ قرار گرفته است
که مسیر این داوری به دوراهیای با پیامدهای گوناگون ختم میشود؛ یا برگزیدن
ّ
محکومیت سیاوش و رضایتدادن به گذر او از
سیاوش و مجرمدانستن سودابه و یا حکم بر
میان آتش و نجات شهبانوی کشور؛ با آنکه خود از ّاول هم میداند که سیاوش بیگناه
است و اگر بیگناهی وی اثبات شود ،قدرتش متزلزل خواهد شد .با وجود این ،او
سرانجام ،سیاوش را به گذر از آتش محکوم میکند.
ّاما این اختالل کارکرد قدرت به یک زیادهروی اساسی بازمیگردد؛ به عبارتی ،به
(ابـرقدرت) تکساالرانهای که حق تنبیه را با قدرت شخصی پادشاه اینهمانی
میبخشد .اینهمانی ّ
میساخت؛اماپیامدهای
نظریهای که از پادشاه چشمۀ عدالت 
ظاهردرتضادبااوبودومطلقگراییاو


چهبه
همانیرامیتوانحتیدرآن


عملیایناین
رامحدودمیکرد ،رمزگشایی کرد (فوکو.)102 :1393 ،
جهانــی نهاده بـه کاووس چشــم
سیاوش بر آن کــوه آتش بتاخـت
ز هــر ســو زبانـه همـی بـرکشیـد
یکی دشــت با دیدگان پــر زخون
چـــن او را بدیدند بــرخاست غـو

دهان پــر ز دشنام و دل پــر ز خشـم
نشــد تنگدل ،جنگ آتش بساخت
کســـی خـــود و اسپ سیاوش ندید
کــه تا او ز آتـــش کــی آیــد بــــرون
کـــه آمـــد ز آتـش بــرون شــاه نـــو
(فردوسی)236 :1369 ،
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این چه آیین سیاسی و چه قدرتیاست که کیکاووس در پی آن است؟ و چه دالیلی
دارد که پدری فرزند دلیر خود را به کام آتش بفرستد؟ و چه انگیزهای در پشت پردۀ این
ّ
شخصیت سیاوش و
حکم وجود دارد؟ آیا خود کیکاووس نیز پی برده است که با ظهور
قدرتگرفتن این شاهزاده ،پایههای پادشاهی و حکومتیاش متزلزل خواهد شد؟
تعذیب قضایی را باید به منزلۀ آیینی سیاسی درک کرد .تعذیب ّ
حتی در موارد
کم ّ
اهم ّیتتر ،بخشی از مراسمی است که قدرت با آن خود را نمایان میسازد (فوکو،
.)62 :1393

پس برای دریافت انگیزهها باید رویدادها را تحلیل کرد؛ ّاما برای تحلیل چنین
رویدادی در داستان ،یعنی رضایت به گذر از آتش ،باید به روابط بین پادشاه ایران،
کیکاووس و شاهزادۀ ایران ،سیاوش ،و به رابطۀ پدری و پسری ّ
توجه کنیم .کیکاووس
هنگامی که رستم خود را داوطلب پرورش شاهزادۀ ایران میکند ،هیچگونه مخالفت و
سرسختی از خود نشان نمیدهد و قانع میشود که کسی مثل رستم ،سیاوش را باید
تربیت کند:
چو دارندگان تو را مایـه نیست

مـراو را به گیتی چو من دایه نیست
(فردوسی)207 :1369 ،

باید به این نکته اشاره کرد که رستم نمود یک قدرت انضباطی در شاهنامه است؛ این
قدرت انضباطی باید نیروها را بهخوبی شناسایی کند تا روشهای خود را بر آنها اعمال
کند؛ بنابراین ،کیکاووس سیاوش را به رستم میدهد تا به دور از تخت و تاج ،رسوم
پهلوانی را از جهانپهلوان ایران یاد بگیرد.
سیاوش پس از بازگشت از زابلستان به نزد پدر با دسیسههای سودابه مواجه میشود
که در نهایت به گذر از آتش یا ورگرم محکوم میشود.
تعذیب ،کارکردی قضایی -سیاسی دارد .تعذیب مراسمی است برای احیا و دوباره
بهتختنشاندن سلطنتی که برای لحظهای مجروح شده و این آیین سلطنت را با نمایش
آن ،با همۀ درخششش اعاده میکند (فوکو.)64 :1393 ،

تندرست بیرونآمدن از آتش ،خود نیز گواهی پاکی و پاکسرشتی شاهزاده و
گناهکاربودن شهبانوست که این عمل به نوبۀ خود خشم کیکاووس را برمیانگیزد؛ و
لیکن شاه در اینجا مجبور به فروبردن خشم خود میشود؛ زیرا اگر حکم دیگری برای
سیاوش تعیین کند ،طرفداران و پهلوانان خود را از دست میدهد و همه ،خواستار
سیاوش میشوند؛ اینجاست که کیکاووس در مواجهه با سیاوش با سیاست رفتار میکند:
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چو پیش پــدر شد سیاوخش پاک
فـــرود آمد از اســپ کاووس شــاه
سیـاوخش را تنگ در بـــــرگرفت

نه دود و نه آتش ،نه گرد و نه خاک
پیــاده سپهبــــــد پیــاده سپــاه
زکـــــردار بــد پــوزش اندر گرفت
(فردوسی)237 :1369 ،

و حکم میکند که سر سودابه بریده شود؛ سیاوش که از عشق پدر به سودابه آگاه
است ،پادرمیانی میکند و کیکاووس سودابه را میبخشد.
ّ
در فضای تخاصم خیر و ّ
شر و تعارض سیاوش و سودابه ،سیاوش با گذر از آتش هویت
قدرت خود را بازمینمایاند و به ساختار معنایی داستان شکل میدهد .در فضای تخاصم
آنچه غیرخودی را به کناری میکشاند ،قدرت است؛ ّاما در این فضا ّفره ایزدی که باید به
سود شاه باشد ،از آن سیاوش است؛ قدرت شاهزاده که با حقیقتی ایزدی پیوند
خورده است ،شاهزاده را بر تخت پیروزی مینشاند.
پیروزی سیاوش بر سودابه و کیکاووس با حضور نشانههای تأیید ایزدی ( ّفره ایزدی)،
ّ
مشروعیت و حقیقت در گفتمان غالب در فضای اسطوره ،تقابل
همچون منبع اصلی
گفتمان حقیقتگرای سیاوش و گفتمان خشونتگرا و منفعتگرای سودابه و کیکاووس
است .این تقابل به منزلۀ شبکهای برای تولید حقیقت برتر است که در پی چیرگی بر
گفتمانهای رقیب حاصل میآید.
ب) توران

رفتار دیگر کیکاووس با سیاوش هنگام آمدن افراسیاب به مرز ایران و شروع دوبارۀ جنگ
ایران و توران چهره مینماید .کیکاووس هنگام داوطلبشدن سیاوش برای رفتن به جنگ
با افراسیاب ،با ّ
توجه به داشتن فرماندهان جنگی و وجود کسانی چون رستم و طوس و
گیو در سپاه خود ،ممانعتی نمیکند که سیاوش فرماندهی را بر عهده گیرد ،بلکه برانگیزانندۀ
واقعی سیاوش به این جنگ خود اوست؛ عالوه بر آنکه خود سیاوش به رفتن و دورشدن از
درگاه و مصونماندن از ّ
شر سودابه تمایل دارد.
ّ
وضعیت پیشآمده و وجود دشمنانی دیرینه در مرز و داوطلبشدن سیاوش
با این
برای رفتن به جنگ ،کاووسشاه برای اینکه خود تنها در صحنۀ قدرت بماند و تک حریف
خود ،یعنی سیاوش ،صحنۀ قدرت را ترک کند ،رویکرد خود را تغییر میدهد و از طریق
سازش و دادن خواستهها و اموال به سیاوش او را برای رفتن به این جنگ آماده میکند:
بــدان کار همداستان شــد پــدر
ازو شـــادمان شــد و بنـواختـش

که بنـــدد سیــاوش بر آن کین کمر
به ّ
نــوی یکـــی پایـــگه ســاختـش
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بدو گفت :گنج گهر پیش توست

تو گویی سپه سربهسر خویش توست
(فردوسی)241 :1369 ،

فوکو در کتاب مراقبت و تنبیه دربارۀ تغییر رویکردهای سیاستمداران و حاکمان
نسبت به افراد و محکومان مینویسد:
ّ
انسانیت محکومان نبود ،بلکه
بدون شک این سیاست چندان به معنای احترام جدید به
گرایشی بود به سمت عدالتی دقیقتر و ظریفتر و به سمت شبکهبندی و نظارت

فشردهتر پیکر اجتماعی (.)100 :1393
این تغییر رویکرد کیکاووس دربارۀ سیاوش به معنای فراموشکردن گذشتهها و
ازیادبردن تخت و سلطنت نیست ،بلکه این رویکردی جدید است تا شاید سیاوش بهدست
تورانیان کشته شود .همچنین کسی م ّ
توجه گرویدن ّفره ایزدی به سوی سیاوش نشود.
کیکاووس در جواب به موبدانی که او را از رفتن به جنگ با افراسیاب بازمیدارند،
مـیگوید:
بدو گفت موبد که چندیــن سپاه
چـرا خواستـــه داد بایـد بـــه باد؟
دو بار این ســر نـامورگاه خویــش
کنـون پهلوانـی نگـه کـــن گزیـن
چنیــن داد پاسخ بدیشان که مـن
کــــه دارد پــی و تـاب افراسیـاب
شمـا بـازگردیــد تــا مــن کنـــون

چــو خــود رفت باید بـدآوردگاه؟
در گنــج چندین چه باید گشـاد؟
سپـردی ز تیزی به بدخواه خویش
سـزاوار جنـگ و ســــزاوار کیــــن
نبینـم همــی کس بـرین انجمـن
مـرا رفت بایــد چو کشتــی بر آب
بپیچــم یکی دل بـرین رهنـمـون
(فردوسی)240 :1369 ،

و گاهی اوقات قدرت ،تحریککننده یا بازدارنده است؛ سیاوش با شنیدن این سخنان
که پدر ،خود میخواهد عازم جنگ با افراسیاب شود ،تحریک میشود:
سیاوش از آن دل پــر اندیشه کــرد
به دلگفت مــن سازم ایــن رزمگاه
مگـر کـهم رهایـــی دهـــد دادگـــر
و دیگـــر کـــزیـــن کــار نـــام آورم
بشـد با کمـــر پیش کاووسشــــاه
کـه بـا شـاه تـوران بجـــویم نبــــرد

روان را از اندیشه چون بیشه کـــرد
بـه چربـی بگویـم بخواهــم ز شـاه
ز ســــــوداوه و گفتوگــوی پـــدر
چنیـن لشـکـــری را بــــه دام آورم
بـدو گفت :مــن دارم این پایـــگاه
ســــر ســروران انـــدرآرم بــه گـرد
(همان)241 :
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کیکاووس با این خواست سیاوش همداستان میشود:
بدیـن کـار همداستان شــــد پـــــدر
ازو شادمـان گشـت و بنـــواخـــتـش
بـدو گفت گنــج گهــر پیـــش توست
ز گفتــار و کـــردار و از آفــــریـــــــن

که بندد سیاوش بـر آن کیــن کمـــر
بـه نــ ّوی یکــی پایـگــه سـاختــــش
توگویی سپه سربهسر خویش تـوست
کـــه خواننـد بـر تـو ز ایـران زمیـــن
(همان)

در جنگ ،پیروزی از آن سیاوش و سپاهیانش است .تا اینکه افراسیاب خوابی میبیند
و در پی تعبیر خواب گزاران از آن خواب که نباید با سیاوش بجنگد ،گروهی را برای صلح
با او به طرف سپاه ایران میفرستد.
سیاوش درخواست صلح را میپذیرد و با افراسیاب پیمان میبندد .در این پیمان مقررّ
میشود که افراسیاب صد نفر از بستگان خودش را به ایرانیان گروگان دهد .نامهای نیز به
همراه رستم به کیکاووس مینویسد که آغاز آن به ستایش پرودگار و شاه تزیین شده است.
در این نامه از شاه خواسته است که صلح را بپذیرد و به گروگانها آزاری نرساند؛ ّاما شاه
پذیرای این حقیقت جدید از قدرت نوظهور نیست.
سیاوش برای اینکه دوباره در دام توطئههای سودابه نیفتد و همچنین به بدعهدی و
پیمانشکنی ّمتهم نشود ،روی از کیکاووس و ایران برمیتابد و به توران میرود؛ تا هم از
ّ
شر سودابه و شاه در امان بماند و هم جان گروگانها را نجات دهد؛ به همین دلیل ،بهرام
زنگه و چند سوار را به همراه گروگانها به سوی افراسیاب روانه میکند:
بـشد زنگه با نامـــور صــــدســـــوار

گــــروگان ببـــرد از در شهـــــریـــار

چـــــو در شهـــر ساالر ترکان رسیــد

خـــروش آمـــد و دیـــدبانش بــدیـد

پـذیـره شـــــدش پهلــــوان بــــزرگ

کجـــا نـام او بـــود جنگـــیطــورگ

چـــو شـــد زنگـــۀ شاوران نــزد شاه

سپهــــدار بــــرخــاست از پیشگــاه
(همان)274 :

در جواب به فرستادۀ سیاوش ،افراسیاب و پیران ویسه با آغوش باز پذیرای شاهزادۀ
ّ
شخصیتهایی روبهرو
ایران میشوند .سیاوش به پناهگاه جدید پامیگذارد ،ولی باز هم با
میشود (مثل پدر و سودابه) که از قدرتگرفتن او واهمه دارند .سیاوش در این پناهگاه با سه
ّ
شخصیت تورانی (پیران و افراسیاب و گرسیوز) بیش از دیگران در ارتباط است.
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چو آگاهی آمـد پذیــره شــــدنـــد
ز خویشان گزین کـرد پیران هــزار
سیاوش چــو بشنید کآمـــد سپـاه
درفــش سپـهـــدار پیــران بـدیــد
بشـــد تیـــز و بگـرفتـش اندر کنار
ببـوسیــد پیــران ســـروپــای اوی

همــه سـرکشان با تبیــره شـدنــد
پـذیـــره شدندش همـــه بــا نثــار
پذیــرهشـــدن را بیـاراسـت شـــاه
خروشیـــدن پیل و اسپان شنیـــد
بپــرسیـدش از گــــردش روزگـــار
همــان خـــوبچهـــر دالرای اوی
(همان)283- 282 :

ّ
شخصیت نخست که در این سرزمین سیاوش با او مواجه میشود ،پیران ویسه است.
او جهانپهلوان و خردمند و وزیر باکیاست تورانیان است که در محلی به نام قجغارباشی
به پیشواز سیاوش میآید؛ پیران از زیبایی و شکوه سیاوش در نخستین دیدار در شگفت
ّ
شخصیت همانند رستم برای سیاوش است.
میماند؛ این
پیران وزیری خردمند است؛ او با جذب سیاوش به گروه خودی ،گفتمان خود را پیروز
بر گفتمان رقیب (کیکاووس) میبیند و به افراسیاب میگوید که با جذب سیاوش،
کیکاووس دیگر نمی تواند با ما بجنگد و تو باید سیاوش را همچون پسر پذیرا باشی؛ زیرا او
شاهزادهای است صاحب زیبایی و دانایی که عالوه بر اینها اگر کیکاووس چشم از جهان
بربندد ،او شاه ایران است و تخت شهنشاهی از آن اوست .اگر به او پناهندگی دهیم ،در
آینده قسمتی از قدرت او از آن ماست؛ پس پناهدادن به او از نظر سیاسی بسیارمهم
است:
سیاوش جـوان است و با فـــ ّرهـی

بـدو مانــد آییــــن و تخـت مهـــی
(همان)276 :

افزون بر این ،پیران خواستار روابط جدیدی با سیاوش است؛ او از افراسیاب میخواهد
که جایی را به سیاوش بدهد و دختری از دخترانش را به زنی او برگزیند.
اگر در یک شبکۀ نیرو بتوان نحوۀ شکلگیری روابط قدرت را تشخیص داد و همچنین راهبردهایی را
تعریف کرد که یک نظام گفتمانی برای پیشبرد اهداف خود به کار میبرد ،میتوانیم این شکلگیری
گفتمانی را از دیگر گفتمانهای رقیب متمایز کنیم.

ّ
شخصیت دوم که سیاوش در توران با او روبهرو میشود ،شاه است .افراسیاب
ّ
شخصیتی همانند کیکاووسّ ،اما در راستای قدرت خود دارد:
افراسیاب شاهی قدرتمند [است]؛ ّاما هراس و ترس دارد از اینکه قدرت خود را از دست
دهد .او همانند دیگر قدرتمندان و پادشاهان دغدغۀ سلطنت خود را دارد و همین ترس
ازدستدادن قدرت و شکست گفتمان خود در مقابل گفتمان و قدرت دشمن ،باعث
میشود که قدرت حاکم ّیتمند/پادشاه بر دیگران ،ظلم و ستم و مجازات و تنبیه را روا
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دارد« .سلطهگر از دوئیتی در رنج است ،هم خود را بزرگ میخواهد و هم به محدود ّیت
ذهنی خود واقف است» (رحیمی.)54 :1369 ،

با نرمی و مهربانی با سیاوش رفتار میکند ،او ّ
حتی دختر خویش ،فریگیس را به زنی
به سیاوش میدهد و گنج خود را به روی او باز میکند و خواسته و زر و سیم فروان به او
میدهد.
پیاده بــه کـوی آمـد افـراسیـاب
سیاوش چــون او را پیاده بدیــد
گــرفتنـد مــر یکدیگـر را بــه بـر
از ایـوانهایـشیکــیبــرگـزیـد
یکـی تخت ّزریـن نهادند پیــش
بـــه دیبــای چینـی بیـاراستنـد

از ایـــوان میـانبستـه و پـــرشتـاب
فــرود آمـــد از اسپ و پیشش دوید
همـــی بـوسـه دادند بر چشم و سر
همـــه کــاخ زربفـتها گستـــریــد
همــه پایههـا چـــون سـر گاومیـش
فـــراوان پــرستنـدگـان خـواستنــد
(فردوسی)288-287 :1369 ،

باید گفت که این رفتارها چیزی جز ظاهرسازی نیست و افراسیاب از همۀ مهربانیهای
خود به سیاوش ،هدفی را دنبال میکند و آن رسیدن به حکومت ایران است .او همواره به
سیاوش بدگمان است و از او ترس دارد:
نخستین چرخش مهم در رفتار و اندیشۀ افراسیاب نسبت به سیاوش وقتی نمایان
میشود که پیران به وی توصیه میکند دختر خود را به سیاوش دهد ،افراسیاب از آیندۀ
چنین خویشاوندی هـراسناک است (عبادیان.)180 :1369 ،
پـــر اندیشــه شــد جـان افـراسیـاب
که مــن راندهام بیش از این داستان
چنـیــن گفت با مـن یکـی هوشمند
کـــه ای دایــــۀ بچّـــۀ شیــــر نـــــر

چنیــن گفت بـا دیـــده کـرده پـرآب
نبـــودی بــر ایـن گفتـه همداستـان
کـــه جانش خـرد بــود و رایش بلنـد
چــه رنجی که هم جان نیاری به سر
(فردوسی)300-299 :1369 ،

ّ
شخصیت سوم در این قسمت داستان که در صلح افراسیاب و سیاوش نقش پررنگی
داشت ،گرسیوز ،برادر افراسیاب ،است که سیر داستان را به هم میریزد و آن را به سوی
فاجعه میکشاند.
ّ
گرسیوز در صلح ،پیک افراسیاب به سوی ایران بود .این شخصیت همانند سودابه
است؛ دوست دارد که همــۀ ّ
توجه شاه به او باشد و از اینکه افراسیاب بیش از هر کس
دیگری سیاوش را به خود نزدیک کرده است ،احساس کهتری میکند.
نکتــۀ غیر طبیعی و نابهنجار ،تبدیل احساس حقارت به عقدۀ حقارت است؛ بدین معنا
که فرد برای رفع نقصها ،ضعفها و کاهش احساس حقارت خود به جستوجوی
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ً
بعضا ّ
ضد
جبران ناتوانیها و نقصهایش برآید که در اکثر موارد راههای غیرسالم و
اجتماعی را برمیگزیند (اسپربر.)13 :1379 ،

گرسیوز در چندجا در مقابل سیاوش احساس حقارت میکند؛ نخست ،هنگامی که
دختر افراسیاب و دختر پیران ویسه را به زنی انتخاب میکند ،پیران به سیاوش میگوید
که گرسیوز نیز سه دختر در پردهسرای دارد ،ولی سخنی از ازدواج با دختران گرسیوز
نمیشود؛ دوم ،آن زمان که به دستور افراسیاب به دیدن شهر سیاوشگرد میرود ،از
دیدن آن همه شکوه و دیدن فریگیس و کاخش بر عقدۀ حقارتـش افـزوده میشود؛ و
سوم ،تیراندازی و به زهکردن کمان و چوگانبازی در سیاوشگرد و هنرنماییهای سیاوش
باعث تشدید این احساس میشود.
فــریگیس را دیـــد بــــر تخـت عــــاج
پـــرستـار چنـدیـــن بـــه ّزریـــنکـاله
فـــرود آمـــد از تخت و کــــردش نثــار
دل و مغـــز گـــرسیـــوز آمــد به جوش
بـــه دل گفـت سالـــی دگــــر بگــذرد
همش پادشاهـــیست و هم تاج و گاه

نهــاده به ســـر بـــر ز پیـــروزه تــاج
فریگیـــــس با تـــــاج در پیشـگـــاه
بپــرسیـــدش از شهـر و از شهریـــار
دگـــرگــونـــهتر شد به آیین و هـوش
سیـــاوش کســـی را بـه کس نشمرد
همش گنج و هم بــوم و بـر هم سپاه
(فردوسی)321 :1369 ،

این عقدهها باعث میشود گرسیوز دسیسهای بر ّ
ضد سیاوش آماده و او را به خیانت
علیه افراسیاب ّمتهم کند که سیاوش با ایران و رستم در ارتباط است و لشکری آماده کرده
و خواهان تاختن به افراسیاب است .او انواع سخنچینیها را برای ازمیانبرداشتن
سیاوش و رسیدن به این هدف به کار میگیرد.
ّ
تفکر فوکویی زمانی جالبتر است که وی اعالم میکند که اعمال قدرت نه خشونت
است و نه رضایت؛ بلکه یک تعداد ساختارهای عملی هستند که بر ساختارهای عملی
ّ
ممنوعیت تأثیر
دیگر به واسطۀ تحریک و ترغیب یا در مواردی افراطـی به وسیلــۀ التزام و
میگذارند (گیلرم مرکیور.)150 :1385 ،

با اینکه افراسیاب مانند کیکاووس خوب میداند که سیاوش بیگناه است ،ولی خواست
درونی و جاهطلبی او نیز در پی بهانهای است تا این شاهزادۀ محبوب را از میان بردارد.
همچنین در مقابل قدرت -حقیقت سیاوش که منشأی اهورایی دارد ،خواهیم دید که این
قدرت-حقیقت اهورایی در کیخسرو به اوج خود میرسد؛ چنانکه تمام قدرت -حقیقتهای
دیگر تسلیم میشوند و توان مقابله با این قدرت اهورایی را ندارند.
تعین ّ
میل به قدرت در آدمی یک میل فطری است که جهت آن نامحدود بودهّ ،
خاصی
ّ
ندارد و این آگاهی انسان است که جهت این میل را مشخص کرده ،به آن تع ّین
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ً
میبخشد .آدمی هرگاه از یک قدرت نایافته که بتواند بدان دست یابد ،آگاه شود ،فطرتا
دوست دارد آن قدرت را در میان داراییهای خود پیدا کند و هرچه احساس نیازمندی
به آن قدرت در او بیشتر گردد ،این عالقه و ّ
محبت رو به فزونی میگذارد و زمینۀ تالش
برای تحصیل آن را فراهم میسازد (شیروانی.)167 :1384 ،

چنین است که افراسیاب به دسیسههای گرسیوز جواب مثبت میدهد و خود را نیز
قانع میکند که سیاوش بیگناه مرتکب چنین گناهی شده است؛ پس باید قبل از اینکه
او لشکر بیاراید و به ما بتازد ،من به جنگ او بروم و او را از بین ببرم؛ بنابراین ،به
سیاوشگرد لشکر میکشد و در میدان کارزار با سیاوش و لشکریان اندك او میجنگد .در
ّ
طی این جنگ ناعادالنه ،افراسیاب ،سیاوش بختبرگشته را اسیر میکند و دستور
میدهد که سـر سیـاوش را از تن جدا کنند و در تشتی ّزرین قرار دهند.
چنیــن گفـت ســـاالر تـورانسپــاه
کنیـدش بـه خنجـر سـر از تن جدا
بــریـزیـد خونـش بر آن گــرمخـاک
چنیـن گفـت بـا شـاه یکسـر سپـاه
چـرا کشت خواهی کسی را که تاج
یکـی تشـت ّزریـــن نهـاد از بــرش
به جایی که فرموده بد تشت خون

کــه انـدر کشیــدش به یـک روی راه
به شخّـــی کـــه هرگـز نـرویــد گیـــا
ممـانـیــد دیــــر و مــداریـــد بـــاک
کـــز او شهـریـارا چــه دیــــدی گناه
بگـریـــد بـــر او زار بـا تخت عــــــاج
جـدا کــرد از آن سرو سیمین سـرش
گـــــروی زره بـرد و کــردش نگـــون
(فردوسی)251-250 :1369 ،

 .3-2منازعات معنایی در داستان :تقابل خیر و شر

گذر از آتش آزمونی است که تنها از آن سیاوش نیست ،بلکه آزمونی برای کیکاووس و
سودابه است تا گفتمان خیر و شر در این داستان معلوم شود؛ همچنین ّفره ایزدی که به
کیکاووس ویژگی شاه-موبد داده بود ،با این آزمون گویی از او گرفته شد و به سیاوش داده
شد .گذر از این آزمون ،وجه دیگری از سیاوش را نمادینه میکند؛ یعنی وجه بیگناهی و
پاک بودن او در مقابل شر که سودابه است.
در نبرد سیاوش با افراسیاب آزمونی دیگر به پا میشود که در این آزمون برونکشوری
تقابل دو نوع گفتمان ناهمگن با فرهنگهای مختلف وجود دارد که هرکدام از این
گفتمانها ،گفتمان خود را خیر و گفتمان دیگری را شر میداند؛ یعنی برجستهسازی
گفتمان خود و حاشیهرانی گفتمان غیر یا دیگری.
گفتمان غالب در توران با گفتمانی که سیاوش نمایندگی میکند ،متفاوت است.
حضور سیاوش در توران بیشباهت به تأسیس نظام دانایی مبتنی بر حقیقت است که با
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خشونت و شورش بر نظام ّ
سنتی قدرت و قرائت مبتنی بر اعمال خشونت هیچ خوانشی
ندارد .این حضور در انتها با نشانههای تراژیك (قتل سیاوش) به صفآرایی گزارههای
درست و نادرست با گفتمانهای متقابل در قالب ساخت روایی داستان میانجامد.
در نبرد سیاوش و افراسیاب که تقابلی نمادین از خیر و شر است ،سویـۀ نمادین خیر
(سیاوش) به کمک ایزد و رستم بر سویـۀ شر (افراسیاب) چیره میشود؛ ّاما افراسیاب به
سیاوش پیشنهاد صلح میدهد (شاید افراسیاب از نزاع بین شاه و شاهزاده آگاه باشد؛ همچنین
افراسیاب میداند که کیکاووس تن به صلح نمیدهد و کسی که صلح افراسیاب را بپذیرد ،مجازات خواهد

شد ).تا سویـۀ خیر را به نزد خود برد و او را از نزدیک زیر نظر قرار دهد؛ هنگامی که
نتوانست بر سیاوش و گفتمان خیر چیره شود ،بلکه برعکس ،سیاوش در کشورش او را
مغلوب کرد ،در خاک توران به کشتن سیاوش دست یازید.
افراسیاب خود در این نبرد ،مثالی از شکل استحالهیافتـۀ اهریمن در نبرد ازلی با اهورا
(سپند مینو)ست .افراسیاب ،پور پشنگ ،از عهد منوچهر تا دوران کیخسرو که مهمترین
دورۀ تاریخ حماسی ایران است ،دشمن اصلی ایران بوده است.
 .4-2تعیین زمان و مکان در داستان

مفاهیم زمانی و مکانی امروزه در جامعهشناسی از ّ
اهم ّیت ویژهای برخوردارند .هنگامی
که خواهان شناسایی فرهنگ جامعهای باشیم ،باید زمان (تاریخ) و مکان (جغرافیا) آن
جامعه را شناسایی کنیم .زمان ،امری اجتماعیاست و زمان و مکان ،فرهنگ جامعه را
میسازند.
فوکو مقولۀ زمان و مکان را به صورت ّ
نظریه در ساختاربندیهایش که در دیرینهشناسی
به آنها پرداخته ،مطرح نکرده است؛ بلکه در تبارشناسی ،مقولۀ زمان و مکان تبیین شده
است و خود او نیز معتقد است که تبارشناسی در واقع دانش وابسته به زمان و مکان است.
داستان سیاوش از نظر زمانی حدفاصل بین دورۀ اساطیری و پهلوانیاست .همچنین
با شهادت سیاوش ،فرزندش کیخسرو به خونخواهی او دشمن دیرینۀ ایران را از بین
میبرد؛ یعنی از گفتمان سیاوش ،گفتمان قدرت کیخسرو زاده میشود .کیخسرو از خون
سیاوش میروید تا در پایان یك روز بزرگ کیهانی ،صورتی نمادینه از انسان کامل را به
نمایش گذارد.
مکان این اسطوره ،امپراتوری ایران در جهان باستان بوده است .اینجا باید به
ّ
ّ
موقعیت
موقعیتهای مکانی به وجود میآورند ،اشاره کنیم؛
مجموعهای از روابطی که
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مکانی سیاوش در سیستان فرصتی به وجود میآورد که شاهزاده به دور از دستگاه
حکومتی و زیر نظر جهانپهلوان تربیت یابد و از او تمام فنون و علوم جنگاوری و پادشاهی
را کسب کند.
نشستنگــهش ساخـت در گلستـان
تهمتــن ببــردش بــــه زاولستان
عنان و رکیب و چــه و چــون و چنـد
سواری و تیـــر و کمان و کمنــــد
همـان بـاز و شاهیــن و یــوز و شکـار
نشستـنگــه مجلس و میـگســار
سخـــنگفتــن و رزم و رانــدن سپـاه
ز داد و ز بیـــداد و تخــت و کـاله
بســی رنـــج بــرداشت و آمــد به بـر
هنـــرها بیاموختش ســربهســر
هماننــد او کــس نبــود در مهـــــان
سیاوش چنان شد که اندر جهان
(فردوسی)208 -207 :1369 ،

ّ
موقعیت این مکان برای سیاوش ،استراحت خصوصی به دور از
عالوه بر این،
حسودان و دشمنان را فراهم میکند که نوعی آرمانشهر جامعۀ ایرانی مطلوب را ترسیم
مینماید.
ّ
موقعیت مکانی و روابط قدرت دیگری را برای
ّاما رفتن به سوی ایرانشهر و تخت پدری
ّ
موقعیت مکانی میبینیم که سیاوش به کمک ّفره و قدرت
سیاوش ایجاد میکند .در این
ّ
ّ
شاه مجبور به ورود در چهار موقعیت مکانی دیگر میشود :موقعیت مکانی نخست،
ّ
مشکویشاه است که سیاوش بهاجبار به آن مکان وارد میشود .اتفاقاتی که در مشکوی
ّ
ّ
موقعیت مکانی کوه آتش
موقعیت مکانی دیگری میشود؛
میافتد ،باعث ورود سیاوش به
ّ
موقعیتی برای
که نوعی سوگند یا ور بوده است ،برای بازشناختن بیگناه از گناهکار و
سودابه و کیکاووس است تا شاید آتش ،سیاوش را از بین ببرد ،ولی چنین نمیشود؛ اماّ
ّ
موقعیت سوم ،رفتن به مرز ایران و توران برای جنگ با افراسیاب است .با اینکه از ظاهر
داستان چنین برمی آید که سیاوش خود داوطلب رفتن به جنگ با افراسیاب است ،ولی
در این بیت خوشحالی شاه از رفتن سیاوش به جنگ آشکار میشود:
ازو شادمان گشت و بنواختـش

به ّنوی یکی پایگه ساختش
(همان)241:

تا سیاوش که به گونهای رقیب کیکاووس در تاج و تخت است ،از دربار دور شود؛
کیکاووس برای تشویق سیاوش ،به او مقام و پایگاه جدیدی نیز میدهد:
بــه گفتار او باز شد بدگمـــان

نکــرد ایچ برکس پدید آن زمـان
(همان)239 :
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کیکاووس بار دیگر با توطئۀ سودابه ،به سیاوش بدگمان میشود ،ولی این بار چارهای
جز سکوت ندارد؛ زیرا اگر مجازات یا آیینها را تکرار کند ،مردم و پهلوانان علیه او شورش
خواهند کرد.
ّ
موقعیت مکانی دیگر که در گفتمان سیاوش وجود دارد و آرمانشهر سیاوش را
ّاما
تشکیل میدهد ،توران و سیاوشگرد است .بعد از اینکه کیکاووس صلح با افراسیاب را
نمیپذیرد ،سیاوش از افراسیاب میخواهد که به او اجازه دهد تا از کشورش عبور کند و
به کشوری دیگر برود .شاه توران اجازۀ ورود را به سیاوش میدهد ،ولی به او اجازۀ خروج
نمیدهد ،بلکه شاهزاده را به ماندن در توران دعوت میکند و دختر خود را به عقد
زناشویی سیاوش درمیآورد.
افراسیاب هنگامی که غلبۀ گفتمان قدرت-حقیقت یا قدرت-دانش سیاوش را بر
گفتمان قدرت خود مشاهده میکند ،به سوی گنگدژ لشکرکشی میکند و ناجوانمردانه
سیاوش را به شهادت میرساند.
باید به این نکته اشاره کرد که اسطوره در دورانی فرازمانی و فرامکانی که در آن نظام
معنایی قدرت-حقیقت تبلور مییابد ،به وجود میآید.
 .3نتیجه
ّ
از دیدگاه فوکو ،قدرت مفهومی است مولد که از طریق فرآیند هنجاردهی (نرمالیته) ،افراد
را در جهت حفظ منافع خود هدایت میکند .از نظر او قدرت در تمامی الیههایاجتماعی
پذیرنیست؛بنابراین،بهناچارمقاومت


شدنازآنامکان

وروابطفردیوجودداردوخارج
دربرابرآن باید از درون انجام گیرد .قدرت با حقیقت در ارتباط است ،ولی این حقیقت،
به معنای ّ
تام و کامل حقیقت نیست؛ بلکه حقیقتی است که قدرت آن را میسازد و به
جامعه تحمیل میکند؛ به طوری که جامعه باید آن را قبول کند .این صاحب قدرت است
که مجازات میکند و پاداش میدهد و کسی را که بر سر راه خود میبیند ،با انواع
زمینهچینیها و توطئهها از بین میبرد و هرکس را که میخواهد ،به اوج میرساند.
ّ
نظریۀ فوکو نقش سیاست و قدرت در
در این مقاله ،کوشش شده است تا بر اساس
داستان سیاوش بررسی و تحلیل شده ،از توطئهها و خیانتها نقاب برداشته شود.
خودرأیی و قدرتخواهی عامالن (کیکاووس و افراسیاب) و نقشههای سودابه و گرسیوز و
ّ
شخصیتهای مثبت ،یعنی رستم و پیران ویسه ،سبب میشود سیاوش ،یعنی
کناررفتن
قدرتی که از زیرالیههای قدرت برتر سرکشی کرده است ،مهار و حذف شود.
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دیدگاهی که فوکو در پی آن است تا برای مخاطب خود ترسیم کند و بر این داستان
انطباقدادنیاست ،دو گونه است :یکی ،ستیز همیشگی میان پسر و پدر که سرانجام
قدرت برتر پیروز میشود؛ دوم ،ستیز قدرت بشری و قدرت معنوی و آسمانی
(اسطورهای)است که بهظاهر برای قدرت برتر جنبۀ ابزاری پیدا میکند؛ ّاما چنانکه در گذر
سیاوش از آتش دیده میشود ،این قدرت اسطورهای و آسمانی مشت قدرت برتر
(کیکاووس) را وامیکند و قدرت او را مورد پرسش ج ّدی قرار میدهد.
نتیجۀ بیرونآمدن از آتش سبب اشتباه قدرت هنجارشکن (سیاوش) میشود .در این
میان ،سیاوش که به توران پناه برده است ،گویی دوبار از طرف قدرت برتر دیگری دچار
نقشه و توطئۀ دیگر میشود؛ اینجاست که قدرت آسمانی ّ
(فره ایزدی) و اسطورهای به دلیل
اشتباه سیاوش خودبهخود کنار میرود ،ولی سرانجام مرگ سیاوش که مظلومانه رخ
میدهد ،دوباره در حمایت از کیخسرو خود را نشان میدهد .بر این بنیاد ،ستیز میان دو
گونۀ قدرت ،چه پسر و پدر و چه قدرت بشری و آسمانی ،همیشه به یک گونه عمل
ّ
موقعیت هریک از طرفهای درگیر قدرت ،چه برتر چه فروتر ،تغییر پیدا
نمیکند؛ چراکه
میکند؛ به عبارت دیگر ،اگرچه قدرت برتر در سطح روایت ،خود را پیروز نشان میدهد،
ولی در الیههای زیرین کمکم جای خود را به قدرت هنجارشکن (سیاوش) میدهد .این
ماجرا را در جایگزینی کیخسرو (سیاوش) به جای کیکاووس و افراسیاب میبینیم.
در تجزیه و تحلیل نهایی داستان ،کارویژههای نظام قدرت حاکم بر فضای
معناشناختی داستان سیاوش را چنین میتوان تبیین کرد که داستان سیاوش جنگ بین
نور و تاریکی ،ایزد و اهریمن است .اهریمن در ایران در این داستان در سودابه ّ
تجسم
مییابد و در توران چهرۀ خود را در افراسیاب و برخی از اطرافیانش نشان میدهد.
تحلیل الیههای گفتمانی داستان سیاوش نشان میدهد که ژرفساخت اصلی روایت
ثنویتگرایانۀ قدرت و ّ
تحول آن بر مبنای گفتمان ّ
و ّ
ثنویت خیر و شر نهفته است.
پایان تلخ سیاوش در ّ
عینیتبخشی به قرائت دوگرایانۀ ایرانی ،یعنی تقابل ازلی-ابدی
خیر و شر نقش دارد؛ ّاما این پایان کار نیست ،بلکه مرگ سیاوش زندگی دوبارۀ او را به
صورت کیخسرو نمایان میکند که با گرفتن انتقام خون سیاوش به یاری ّفره ایزدی،
افراسیاب را از بین میبرد.
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