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مه .1  مقد 

خود را بهتر  ،ییآثار روا ژهیو و به یدر آثار ادب ،یو اجتماع یاسیس حوادث و تحّوالت مهّم 

الت را در حوادث و تحوّ  نیا توان یاست که م یآثار نیتر از مهم شاهنامه. دهند ینشان م

 کرد. یآن بررس
 نیتر از مهم یکیشاهنامه،  ۀژ یو یبه موضوع و محتوا کردیبا رو ژهیو به ،قدرت ۀمسئل

مفروض آن، با تمام  ریفراگ ندیمنظومه است که برآ نیدر ا یبررس ۀستیشا یها مسئله

تنگاتنگ دارد و  وندیاز آغاز تا امروز، پ ،رانیا ۀجامع یاجتماع فرهنگ و ساختار خ،یتار

 (.363: 1380 )دوستخواه، دیبگشا را ما یقوم اتیح یها رازواره از یاریبس گره تواند یم

شاهنامه در های فراوانی  ، داستاناساطیری وحماسی  گوناگونعات وبه موض توّجهبا 

ها  که این داستان ر گفتمانی بررسی کرد و نشان دادظها را از من توان آن وجود دارد که می

. این اند هقدرت در ناخودآگاه جمعی ساخته شدهای  ها و تعریف براساس گفتمان

به دست  ابومنصوریمنثور  ۀشاهنامو  ها نامه ها که به صورت شفاهی و خدای داستان

 ۀیندآب ذهن سر هایی را همراه خود به گفتمان غال( سوژه) شناسااست، فردوسی رسیده 

 اند. وی تحمیل کرده

در ناخودآگاه فردوسی باید گفتمان گفتمانی  های درون شناسایابی  ما برای ریشه

ط
ّ
. جو کنیمو نهایی و غایی اثر جست ۀهر داستان را جداگانه و هم در تعامل با پیکر  مسل

نین بین های خو و شروع جنگ اوداستان سیاوش است که به مرگ  ،ها یکی از این داستان

 ،به نقش قدرت در داستان سیاوش توّجهشود. در این مقاله با  ایرانیان و تورانیان ختم می

قدرت و حقیقت، باید چارچوب نظری قدرت را از منظر  دربارۀل در آرای میشل فوکو با تأمّ 

 :تعریف کنیم وی
 

 قدرت  .1-1

مفهوم  ،دهد قدرت شکل می دربارۀارچوب تحلیل فوکو را از مفاهیمی که مرکز ثقل چ

آثار میشل فوکو به  ،کاربرد خود را داشته اگرچه در گذشته این مفهوم. است «گفتمان»

فوکو باید با دو  اندیشۀاین مفهوم معنایی دیگر داده است. برای فهمیدن گفتمان در 

 مفهوم قدرت و حقیقت نیز آشنا شد.

و شاید دلیل این  است ترین مفاهیم در علوم انسانی و اجتماعی قدرت، یکی از عام

اش در روابط اجتماعی و انسانی باشد. قدرت، ذاتی روابط  بودن، حضور همیشگی عام

 شود.سامان می  آن به واسطۀاست و جامعه به  اجتماعی
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در جوامع بر اساس دیدگاه فوکو، بشر همواره در کشمکش میان خیر و شّر بوده است. 

های  ها و تیپ شخصّیتای از  ر جامعهند. هخیر و شرّ  ۀکنند ها تعیین بشری حکومت

این طبقات  همۀاست که   ع، همگن و غیرهمگن تشکیل شدهگوناگون و نهادهای متنّو 

به اهداف خود،  توّجهبر جامعه سلطه دارد و با  حکومت. دشو می حکومت ادارهزیر نظر 

همین دلیل، حقیقت خود را دارد و به  نظامای  جامعههر  ،برد؛ بنابراین جامعه را پیش می

  ،اعتبار حقیقت
ّ
 گستر.  نه جهان ،ی و موضعی یا نسبی استمحل

اجتماعی است و از آن جا که هر معیار و مالکی برای  فلسفۀقدرت از مفاهیم کلیدی 

های اجتماعی به تعبیری از قدرت نیاز دارد بدون فهم قدرت، فهم  ارزیابی نهادها و رابطه

های اجتماعی  ه این پرسش که چه نهادها و رابطهنماید. هر پاسخ ب جامعه ناممکن می

 .(191: 1379)حقیقی، « اه با برداشتی از مفهوم قدرت استاند ناگزیر همر  مشروع

تعریف متفاوتی از قدرت ارائه داده و سعی در تحلیل و تثبیت  ،پردازان نظرّیهیک از  هر

به  ،و چه در بیان علمی چه در بیان عاّمه ،اند. اصطالح قدرت آن در میان دیگران داشته

      شود. نیچه در های متفاوتی از آن می به طوری که برداشت ؛رود معانی گوناگونی به کار می

 گوید:  باره می  این
رگانیک( را همین خواست قدرت ۀ کارکردهای اندامی )افرض کنید توانستیم منشأ هم

له ئزیرا این دو یک مس) ین بیابیمتولید مثل و تغذیه را نیز در هم ۀلئحل  مس بدانیم و راه

 ا در ؛است(
ّ
ر در جهان را خواست ین صورت، حق خواهیم داشت که تمامی نیروی مؤث

دریافتی آن وجه حسب  جهان را بر اگر جهان را از درون بنگریم، اگرقدرت تعریف کنیم. 

 .(78: 1373نیچه،) قدرت خواست مگر ،بود نخواهد چیزی ،دهیم توضیح و کنیم تعریف
رفوکو 

ّ
، نظرّیهبا این او  ولی ،پذیرد که تمام زندگی قدرت است از نیچه است و می متأث

 ۀاراد ی ازتر پیشاپیش صو ،حقیقت ۀاساس آن هر اراد پذیرد که بر دیدگاه نیچه را می

 .(149: 1385)گیلرم مرکیور،  قدرت است

ای از  گونه بلکه ،قدرت حکومت یا سیاسی نیست ،در حقیقت ،برداشت نیچه از قدرت

است  کند؛ در واقع حاصل سرمستی های سرشار تراوش می است که از ژرفای روح توانایی

شده  های درهم کوفته آید و کار روح که از سر زرنگی و نیرنگ به وجود میناتوانایی نه 

خود به کار گرفته است و آن را از هر آن چیزی  ۀاست. فوکو این بحث را در معنای گسترد

رآدمی را  ،رت نهان و آشکارکه به صو
ّ
راند، اطالق  کند و به نوعی به پیش یا پس می می متأث

 کرده است.

شکل شکلی از انقیاد نیست که برخالف خشونت، به  «قدرت» ۀاز کلمفوکو  منظور

  قاعده درآید و یا
ّ
روی عنصر یا گروه بر ی سلطه نیست که عنصری یا گروهی نوعی نظام کل
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گذرد.  و نتایجش با انحرافات پیاپی، از تمامی اندام اجتماع میکند  دیگری اعمال می

 نویسد:  این موضوع می دربارۀفوکو 
ثیرات قدرت را همواره منفی شرح داد. گویی که قدرت فقط محروم و أد که تباید بس کر 

کشد.  کند و نقاب و پرده می کند، تجرید می زند و سانسور می کند، واپس می سرکوب می

 در حقیقت 
ّ
کند؛ فرد و شناخت وی  د است و همان امر واقع را تولید میقدرت مول

 .(Focault, 1985: 12) محصول این تولیدند

ی نظام سلطه را به عنوان 
ّ
در تحلیل قدرت نباید اقتدار دولت، شکل قانون یا وحدت کل

ت سیی اهای نهایی قدرت هستند، قدرت باز ها فقط شکل این ؛های اّولّیه فرض کرد داده

کند تا  ت یا واژگون میوقفه این نیروها را تبدیل، تقوی های بی که از راه نبردها و رودررویی

 .بتواند زنجیر یا نظامی تشکیل دهد

د که از طریق فرآیند 
ّ
، (نرمالیته) هنجارپذیراز دیدگاه فوکو قدرت مفهومی است مول

عتقد است که قدرت در کند. فوکو م می مهار و ادارهافراد را در جهت حفظ منافع خود 

 
ّ

های اجتماعی و روابط فردی وجود دارد و  ها و الیه زیرساخت معنای مدرن آن، در کل

ناچار باید از درون قدرت  هپذیر نیست؛ بنابراین، مقاومت در برابر آن ب خارج از آن امکان

 انجام گیرد.

فراد یا داند که در دستان برخی ا تی برای عمل نمیفوکو قدرت را همچون ظرفیّ 

ایمجموعهۀاست که به واسط تیظرفیّ ی چندیقدرت نیرو بلکه ،ها متمرکز شده باشد گروه

 شبکهمتکث از درمیر حرکت به اجتماعی وهای پراکنده جامعه سراسر در قدرت آید.

است شده میهمان؛منتشر فوکو که قدرتهمهگونه جا  چون از همه ؛هست جاگوید

رونده و روابط به نظر  های پیش راهبرد هتر همانند مجموعقدرت بیش .گیرد ت میئنش

: 1392 اصل، دیمحمّ و 116-100: 1389 دلوز، ←) ت ابدی و پایداری اموررسد تا وضعیّ  می

 (.56-20: 1392 هنرمند،  و 3-2: 1387 ضیمران، ؛24-26

و امری قدرت از دیدگاه اقدرت با نظر دیگران متفاوت است؛  دربارۀبنابراین، نظر فوکو 

هایی از  رگ مویچیز است و  بلکه قدرت در همه ،بیرونی یا وابسته به اقتصاد و ... نیست

ها در تعامل  که این شبکه دهد دی را تشکیل میی ارتباطی متعّد ها روابط است که شبکه

ط سازند. هر قدرت   با هم یک گفتمان را می
ّ
 سازد. در گفتمان، حقیقت خویش را می مسل

 

 حقیقت .1-2

 ها به تحلیل و به همین دلیل در گفتمان است اصلی قدرت ۀهست ،یگاه فوکو حقیقتاز د

است که  هایی و قاعده قوانین از ای جموعهم ،حقیقت از فوکو منظور .پردازد می حقیقت
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ای از چیزهای حقیقی  نه مجموعه ؛شود می  درست از نادرست تمیز داده ،ها براساس آن

 بوالند.ها را کشف کرد و ق که باید آن

کند و به تولید  را درگیر می شناسا ،کردن خود فوکو معتقد است که قدرت با مطرح

 ،مستقیم نیست امریپردازد. قدرت در مباحث فوکو  دهی آن می و سامان شناساحقیقت 

 گوید: گونه که می همان ؛دشو آن با قدرت مطرح می ۀرابط ذهنّیتبررسی بلکه از طریق 
خود بر خود و بازتابندگی  راستقرا ۀشیوکنم، من تاریخ  نمی پردازی قدرت نظرّیهمن 

 (.136: 1379فوکو، ) نویسم ن میای معیّ  گفتمان حقیقت مرتبط با آن را در برهه

حقیقت -ای از روابط قدرت سیاوش مجموعه براساس این چارچوب مفهومی، داستان

در  شوند. ناممکن می ا ممکن و برخی دیگره شناساآورد که در آن برخی  را به وجود می

این مقاله در سه محور به بررسی نظام گفتمانی حاکم بر داستان سیاوش و تحلیل روابط 

 پردازیم: قدرت می

های دیگر  گفتمان با تخاصم در گفتمانی هر بشری ۀجامع در تخاصم: فضای . شناسایی1

 ؛دهد شکل می آورد و ساختار معنایی خود را خود را به دست می هوّیتشود،  متمایز می

ها، همیشه  دیگر گفتمان در تعامل با  گفتمان هر. منازعات معنایی: بدین معنی که 2

تالش یعنی راند؛  میرا به حاشیه « دیگری»کند و معنای  را برجسته می« خودی»معنای 

   ؛حفظ کند« دیگری»را در برابر « خود»کند که معنای  می

گفتمان نقش مهمی را  و نظام معنایی هوّیتیین ه که در تعنچ . تعیین زمان و مکان: آ3

 ی مکانی و زمانی که گفتمان در آن به وجود آمد. کند، نقطه ایفا می
 

 آرای فوکوتحلیل داستان سیاوش براساس  .2

 ،های اساطیری به این مفاهیم در دوره توّجهحقیقت و با  -بر مبنای آرای فوکو از قدرت

دارای مقامی دینی و رسالتی آسمانی بلکه  ،شد سیاسی محسوب نمی یشاه فقط مقام

  دارۀبود که ا
 
که  ر مللیطدر اسا ییها شخصّیتن یاز چن م روحانی را بر عهده داشت.عال

 ،بر عهده دارند ی را نیزو موبد ینید یسرپرستی، اسیس ییو فرمانروا یپادشاهزمان با  هم

؛ (120-113: 1390قائمی،  ←) کنند یاد می« موبد -شاه»ا ی« ستاریپر-شاه» با عنوان

نیز  سرپرستی دین اهورایی را ،داری موبد شاهی است که عالوه بر مملکت-بنابراین، شاه

 یمانیا ی  ریپذ شتر از فرهنگ اطاعتیاست که ب ییموبد الگو-کنند. شاه به وی واگذار می

 قیکه قدرت را از طر یعقالن یکیالکتیبرآمده است تا د یصل به وحمتّ  ی  یگو و تك

 کند. میه یگو توجو  گفت
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ای از  گیرد که در شبکه بافتی از روابط در نظر می ۀ، قدرت را به مثابدر دیدگاه فوکو

معنا که  ؛ بدینآورد به وجود میتی را که خود خواهان آن است، حقیق ،قدرت ،روابط

ترین رفتارها و در تمامی انواع  اهّمّیت ترین و بی رگی در کوچک قدرت به شکل موی

بنابراین، روابط انسانی را باید برمبنای  ؛های انسانی به صورت درونی برقرار است تباطار 

قیقت جدایی افکند؛ توان بین قدرت و ح قدرت تحلیل کرد. براساس این دیدگاه، نمی

دست  یقتیقت موبد به ساخت و پرداخت نظام حقیر با حقیناپذ گسست یشاه با همبستگ

 کند. ین میر دو را تضمو دوام ه مشروعّیتزند که  یم

است. بقا و  هر قدرتی نیازمند حقیقتی رعکس،هر حقیقتی قدرت است و ب ۀپس، الزم

هترین شکل با تولید له به بئقت به یکدیگر وابسته است. این مسجاودانگی قدرت و حقی

 خود را نشان داده است.« محور هفرّ » نظام معنایی
 

 «ایزدی هفر  » مفهومبا قدرت و حقیقت پیوند  .2-1

 به نام هستی، نیرویی به خداوند که دارد وجود اعتقاد این باستان ایران مردم فرهنگ در

 آن ییار به را یکار سودمند هر شود، برخوردار آن از که هرچیز و هرکس و بخشیده« فّر »

 است. شده ایجاد باستان ایران در که است  بینی جهان از بخشی ،«هفرّ »دهد.  می انجام

دهد که  شود و نشان می براساس فرمان اهورامزدا، فقط به شاهان داده می یدایز  ۀفر 

ا پیوند میان قدرت و امّ  ،بخشد می مشروعّیتست و به آنان حکومتشان مورد رضایت خدا

ت حاکمیّ  هایی است که خداوند در یک امر و ندای وحیانی به شاه حّق  از نشانه ،حقیقت

ی در انشود و معدود شاه ی به هر شاهی داده نمیانداده است که این امر و ندای ربّ 

 به که است یروحان یقدرت واقع،  در .دارندبرخور  ای چنین ویژگیاز یابیم که  می شاهنامه

 بخشد. یم یرونیب تیّ نیشاه، ع اسی  یقت سیحق

 ۀچند این بهره به انداز ظام مفهومی استفاده کرده است؛ هرنیز از این ن کیکاووس

 خسرو نبوده است. ی چون جمشید و کیمندی شاهان بهره
 

 فضای تخاصم. 2-2

. نقشی که یابد می هوّیتحضور دشمن  واسطۀهر گفتمانی به  ،طور که اشاره شد همان

 ۀدهند نشان ،دهد حقیقت می -دهی به گفتمان قدرت در شکل کیکاووسفضای دربار 

، فردوسی از دشمنی بعد از آیین آتش ؛است در فضای گفتمانی )سودابه( دشمن اهّمّیت

 کند: دیگرش صحبت می ۀسودابه و توطئ
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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

 (239: 1369)فردوسی،         
 

دربار و  )یکی داخلی ،ه باید اشاره شود که در داستان سیاوش با دو فضای تخاصمالبتّ  

 یم.ا مواجه توران (دیگری خارجی
 

 مراحل تأثیرگذاری قدرت بر سیاوشفضای تخاصم و  -

دهنده، قدرت  اند از: قدرت پاداش این ابزار عبارت قدرت دارای ابزاری است که

 و دهندهکیفر  قدرت   ۀمشّخص بارزترین اقناعی. ای شرطی دهنده و قدرتکیفر 

ذهنی  کننده یا اقناعی   ست. ولی قدرت شرطها داشتن آن تدهنده عینیّ  پاداش

 از آن آگاهی ندارند.  ،نه عامل و نه تابع قدرت ،که در آن
ً
 الزاما

ابزارهای اعمال قدرت و منابع اعمال قدرت به شکلی پیچیده ارتباطی متقابل دارند. 

تابع قدرت از  یعنی اطاعت   ؛اده از قدرت گاه بسته به این است که مخفی باشداستف

ت بعضی نسبت صنعتی امروزی، هم ابزارهای تبعیّ  ۀعامل قدرت علنی نباشد. در جامع

گالبرایت، اند ) دیگران و هم منابع این قدرت دستخوش تغییرات سریعی شده ۀبه اراد

1381 :9). 

های درگیر در یک  د که ناسازگاری منافع اگر از جانب طرفباید به این نکته اشاره کر 

باشد،  ناپذیر و درک نادیدنیها  د، آشکار و اگر برای آندرک شوقدرت(  شبکۀ)میدان نیرو 

عمال قدرت بر دیگری می  د. شو پنهان است و سبب ا 

عمال قدرت کندقدرت هرگاه نیرویی بر نیروی دیگری  شبکۀدر   آن نیروی دیگر ،ا 

 در چنین شرایطی؛ تاس دادن کاری مجبور به انجام مندنیروی قدرتی رسیدن به منافع برا

این  به این دلیل که ؛مند است تگیرد که از نوع قدرت حاکمیّ  قدرت شکل می ۀرابط

عمال قدرت با زور و وادار  که خود این بدون این ،کاری دادن کردن نیروهای دیگر به انجاما 

و با منافع  شود ،انجام میای داشته باشند کننده قش تعیینگیری آن ن نیروها در شکل

 . انقیاد سازگار نیست  نیروهای تحت

عمال  است که نیروها در مشارکت با آنقدرت،  ۀاّما شکل دیگر رابط هم هستند و ا 

گیری منافع نیروهای دیگر شبکه است و نیروها نیز نقش  قدرت همراه با شکل

 ،قدرت سازوکاردو  ،گیرد ای که در این نوع شبکه شکل می ه؛ رابطای دارند کننده تعیین

 دهد. یعنی قدرت انضباطی و قدرت امنیتی را تشکیل می
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 الف( دربار

ز آمدن از سیستان آشکار گذاری قدرت بر سیاوش در دربار و پس اتأثیر  ۀنخستین مرحل

شاه ایران است. د، پادشو رو می هایران با او روب ۀی که شاهزادشخصّیتنخستین شود؛  می

تسلیم  کاووسآن است که کی ،در داستان سیاوش نخستین نمود اعمال قدرت پادشاهی

 کمکهای خود را به  ضعف شود. او با اینکه در رأس قدرت است و خواست سودابه می

 ی ضعیف است. شخصّیتدارای  همچنان ،پوشاند می حقیقت -قدرت

شاهنامه های  شخصّیتبا دیگر  کیکاووس شخصّیتقدرت در  های یکی از تفاوت

 اگرچه در آغازدرپی اوست که اتّ  های پی هنجارشکنی
ً
ای روشن و بهتر از این  آینده ،فاقا

و باعث کشاند  ای می ایرانیان را به فاجعه ،اّما در پایان ،دهد نشان میرا هنجارشکنی 

بخشد و  دوباره کند و آن را سامان  ناچار رستم در این هنجارشکنی دخالت  بهشود که  می

به  کیکاووسله در لشکرکشی ئگرداند. این مس ، به وضع پیشین بازپرتگاه ۀفاجعه را بر لب

شود. از این روست  ش به هاماوران دیده میستان پرواز او به آسمان و تاختنمازندران و دا

دهد که با  تر در جایی خود را بهتر نشان میبیش کیکاووستوان گفت ضعف  که می

 خیزد. فراانسانی به ستیز برمی نیروهای

فرستد.  می (سرا حرم) ویبه مشکاش   درونی خواست برخالفسیاوش را  کیکاووس

سرای شود؛ اّما او با  خواهد او را بیازماید تا وارد حرم برد که پدر می می سیاوش گمان

کند.  وی است، منصرف میرا از این کار که رفتن او به مشکپدر  ،سخنانی حکیمانه

 :کند این بار از روش اقناعی با سیاوش صحبت می)قدرت(  کاووسکی
 

 سپهبـــد سیاوخش را خـواند و گفت

 ستاـر ـواهـو را خــت  نـم ۀردـــپس پ

 دــریـــزدان چنـان آفــیـ ـو را پاکـــت

 ودـون بــخ ــۀه پیـوستــــژه کــوی بـه

 نـوشیـدگان را ببیــــرده پــــپـس پـ

 وان نهفتـر نتــی و مهــون و پــه خــک 

 ستاان مادر ـربـــون مهــوداوه چــو س

 ت بدید هـر کــر تو هــر آورد بـــه مهـــک

 ون بود؟را چــــو ـد تــــن از دور بینــچ

 نـــریــــد آفــی بـمان تـا کننــــزمــانـ

 (213-212: 1369)فردوسی،            

های سودابه مواجه  خواستدربا  شده، وارد کیکاووس یومشکبه ناچار  هسیاوش ب

با دیدن این مخالفت و برای سودابه  .کند میمخالفت  شّدت آن به د که باشو می

د که سیاوش را به خاطر انانگیز  را برمی کیکاووسی، از راه مکر و حیله گیر انتقام

 د.شو ش از آتش میها سبب گذر سیاو گد. این نیرننبانوی ایران مجازات کشهرسواکردن 
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خود  ۀاز ابزارهای ویژ  ،بینند تهدید می دررا  یشها هنگامی که منافع خو قدرت

 کنند تا این تهدید را مهار کنند.  استفاده می
پوشاند و  سازد، می کند، انتزاعی می سازد، دفع می کند، سرکوب می قدرت طرد می

کند، قدرت قلمروهای  را ایجاد میتی کند، واقعیّ  کند. در واقع قدرت تولید می مکتوم می

توان از آن به دست  کند. فرد و شناختی که می اشیاء و امور مربوط به حقیقت را تولید می

 .(102: 1385 )گیلرم مرکیور، گردد می  از همین تولید منبعث ،ردآو
 

 دــوداوه را پیش خوانــــس دار ــــجهان
 ردوانـــن از هـــام گفت: ایمــرانجــس

 دـــــدا کـنــــز پیـــــش تیـتآـر کـــمگ

 

 

 

 دـــن نشانــه گفتـــد با سیـاوش بــبـ ز
 روان ــنـه روشـــــدل، ن راـــــردد مـگـن

 ـدــــوا کنــــرده را زود رســـــه کــــنـگ
 (233: 1369)فردوسی،                       

بردن سیاوش است تا  میانازتحریک سودابه خود نیز خواهان  افزون بر کیکاووس

ی موقعّیتجایگاه سوژه را که دیدگاه فوکو بر اساس قدرت کشور بماند.  یگانههمچنان 

ها اشغال  های گوناگون ابژه ها یا گروه را در نسبت با عرصه آنتواند  کند که می تعریف می

گرفته است  است که در برابر داوری بزرگ قرارای  سوژه کیکاووس، (80: 1392)فوکو،  کند

یا برگزیدن  ؛شود ای با پیامدهای گوناگون ختم می که مسیر این داوری به دوراهی

از  اودادن به گذر  و رضایتسیاوش  محکومّیت حکم بر دانستن سودابه و یا سیاوش و مجرم

گناه  که سیاوش بی ددان ل هم می؛ با آنکه خود از اوّ شهبانوی کشورنجات و میان آتش 

با وجود این، او  قدرتش متزلزل خواهد شد. ،اثبات شود ویناهی گ است و اگر بی

 د. کن سیاوش را به گذر از آتش محکوم می ،سرانجام
گردد؛ به عبارتی، به  بازمیروی اساسی  قدرت به یک زیاده اّما این اختالل کارکرد  

همانی  ای که حق تنبیه را با قدرت شخصی پادشاه این ساالرانه قدرت( تک)ابـر 

ام می عدالت ۀچشمکه از پادشاه  ای نظرّیههمانی  بخشد. این می پیامدهایساخت؛ ا

گراییاوظاهردرتضادبااوبودومطلقچهبهیدرآنانحت توهمانیرامیعملیایناین

 .(102: 1393)فوکو،  رمزگشایی کرد ،کرد رامحدودمی
 

 چشــم کاووسه ـی نهاده بـجهانـ

 آتش بتاخـتوه ــآن ک سیاوش بر

 بـرکشیـد  و زبانـه همـیــر ســه ز

 ر زخونــیکی دشــت با دیدگان پ

 رخاست غـوــن او را بدیدند بـچــ

 

 

 

 

 

 مـخش ر زــر ز دشنام و دل پــدهان پ

 دل، جنگ آتش بساخت تنگ دــنش

 ـود و اسپ سیاوش ندیدـــی خــکس

 ـرونــد بـــی آیـآتـــش کـ ه تا او زــک

 اه نـــوــرون شــآتـش ب ـد زـه آمــــک

 (236: 1369)فردوسی،            
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در پی آن است؟ و چه دالیلی  کیکاووساست که  سیاسی و چه قدرتی این چه آیین

ین ا ۀای در پشت پرد فرستد؟ و چه انگیزهبدارد که پدری فرزند دلیر خود را به کام آتش 

سیاوش و  شخصّیتاست که با ظهور نیز پی برده  کیکاووسحکم وجود دارد؟ آیا خود 

 اش متزلزل خواهد شد؟ های پادشاهی و حکومتی ، پایه گرفتن این شاهزاده قدرت
موارد  ی درآیینی سیاسی درک کرد. تعذیب حتّ  ۀتعذیب قضایی را باید به منزل

سازد )فوکو،  بخشی از مراسمی است که قدرت با آن خود را نمایان می ،تر اهّمّیت کم

1393 :62). 

ا برای تحلیل چنین اّم  ؛ها باید رویدادها را تحلیل کرد پس برای دریافت انگیزه

یعنی رضایت به گذر از آتش، باید به روابط بین پادشاه ایران،  ،رویدادی در داستان

 کیکاووسکنیم.  توّجه پدری و پسری ۀبه رابطو ، ایران، سیاوش ۀو شاهزاد کیکاووس

گونه مخالفت و  هیچ ،کند ایران می ۀب پرورش شاهزادهنگامی که رستم خود را داوطل

که کسی مثل رستم، سیاوش را باید  شود میقانع  و دهد سرسختی از خود نشان نمی

 :تربیت کند
 

 و را به گیتی چو من دایه نیستار ـم  ه نیستـرا مایو چو دارندگان ت

 (207: 1369)فردوسی،      

است؛ این  شاهنامهنمود یک قدرت انضباطی در باید به این نکته اشاره کرد که رستم 

عمال  های خود را بر آن روشخوبی شناسایی کند تا  قدرت انضباطی باید نیروها را به ها ا 

رسوم  ،تخت و تاجدهد تا به دور از  سیاوش را به رستم می کیکاووسبنابراین،  ؛دکن

 پهلوان ایران یاد بگیرد. پهلوانی را از جهان

شود  های سودابه مواجه می لستان به نزد پدر با دسیسهبزگشت از زااز با پسسیاوش 

 .دشو گرم محکوم میکه در نهایت به گذر از آتش یا ور 
راسمی است برای احیا و دوباره سیاسی دارد. تعذیب م -کارکردی قضایی ،تعذیب

و این آیین سلطنت را با نمایش  های مجروح شد نشاندن سلطنتی که برای لحظه تخت به

 . (64: 1393)فوکو،  کند ش اعاده میدرخشش همۀبا  ،آن

ه و دسرشتی شاهزا خود نیز گواهی پاکی و پاک ،آمدن از آتش تندرست بیرون 

 انگیزد؛ و را برمی کیکاووسخود خشم  ۀست که این عمل به نوببودن شهبانوکارگناه

دیگری برای اگر حکم  ؛ زیراشود بردن خشم خود میلیکن شاه در اینجا مجبور به فرو

خواستار  ،دهد و همه ن کند، طرفداران و پهلوانان خود را از دست مییسیاوش تعی

 :کند رفتار میبا سیاوش با سیاست  در مواجهه کیکاووساینجاست که  ؛شوند سیاوش می
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 اکپدر شد سیاوخش ــچو پیش پ

 اهــپ کاووس شــرود آمد از اســـف

 رگرفتـــــاوخش را تنگ در بـسی

ود و نه آتش، نه گرد و نه خاک نه د 

اه ــاده سپــد پیــــــاده سپهبــپی

 وزش اندر گرفتــد پــردار بـــــزک

 (237: 1369فردوسی، )              
 

از عشق پدر به سودابه آگاه  که ؛ سیاوشبریده شودسر سودابه  کند که میو حکم  

 .بخشد سودابه را می کیکاووسکند و  درمیانی میپا ،است

 هوّیتسیاوش با گذر از آتش ، سیاوش و سودابهو تعارض  در فضای تخاصم خیر و شّر 

 تخاصم یفضا دهد. در نمایاند و به ساختار معنایی داستان شکل می میقدرت خود را باز

ایزدی که باید به  ه  ا در این فضا فرّ امّ  قدرت است؛ کشاند، یم یکنار به را یرخودیغ آنچه

ن  سیاوش است؛ قدرت شاهزاده که با حقیقتی ایزدی پیوند از آ ،سود شاه باشد

 نشاند.  است، شاهزاده را بر تخت پیروزی می  خورده

 ،ایزدی( ه  فرّ ) ایزدی دییتأ یها با حضور نشانه کیکاووسسیاوش بر سودابه و  یروزیپ

تقابل  ،اسطوره یقت در گفتمان غالب در فضایو حق مشروعّیت یهمچون منبع اصل

 کیکاووسسودابه و  یگرا گرا و منفعت و گفتمان خشونت سیاوش یگرا قتیقگفتمان ح

 بر یرگیچ یقت برتر است که در پید حقیتول یبرا یا شبکه ۀن تقابل به منزلیاست. ا

 د.یآ یب حاصل میرق یها گفتمان
 

 توران ب(

نگ جۀ با سیاوش هنگام آمدن افراسیاب به مرز ایران و شروع دوبار  کیکاووسرفتار دیگر 

شدن سیاوش برای رفتن به جنگ  هنگام داوطلب کیکاووسنماید.  ایران و توران چهره می

به داشتن فرماندهان جنگی و وجود کسانی چون رستم و طوس و  توّجهبا افراسیاب، با 

 ۀبلکه برانگیزانند ،گیرد عهده رب را فرماندهی سیاوش که کند نمی ممانعتی خود، سپاه در گیو

شدن از این جنگ خود اوست؛ عالوه بر آنکه خود سیاوش به رفتن و دور  هواقعی سیاوش ب

 سودابه تمایل دارد. ماندن از شّر  درگاه و مصون

شدن سیاوش  آمده و وجود دشمنانی دیرینه در مرز و داوطلب ت پیشبا این وضعیّ 

قدرت بماند و تک حریف  ۀشاه برای اینکه خود تنها در صحن کاووس، برای رفتن به جنگ

دهد و از طریق  میتغییر  رویکرد خود راد، کنقدرت را ترک  ۀصحن ،یعنی سیاوش ،خود

 :کند ها و اموال به سیاوش او را برای رفتن به این جنگ آماده می سازش و دادن خواسته
 

 بــدان کار همداستان شــد پــدر

 ازو شـــادمان شــد و بنـواختـش

 

 

 ـــدد سیــاوش بر آن کین کمرکه بن

 به نــّوی یکـــی پایـــگه ســاختـش
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 بدو گفت: گنج گهر پیش توست

 

 

 

 سر خویش توست تو گویی سپه سربه

 (241: 1369)فردوسی،                  
 

مداران و حاکمان  های سیاست رویکردتغییر  دربارۀ مراقبت و تنبیهفوکو در کتاب 

 نویسد:  می نسبت به افراد و محکومان
بلکه  ،ت محکومان نبودست چندان به معنای احترام جدید به انسانیّ بدون شک این سیا

و نظارت  بندی تر و به سمت شبکه تر و ظریف گرایشی بود به سمت عدالتی دقیق

  .(100: 1393)تر پیکر اجتماعی  فشرده

ها و  کردن گذشته سیاوش به معنای فراموش دربارۀ کیکاووس رویکرداین تغییر 

دست  ی جدید است تا شاید سیاوش بهرویکردبلکه این بردن تخت و سلطنت نیست، ازیاد

  نشود.سیاوش سوی  بهایزدی  ه  فرّ گرویدن  توّجههمچنین کسی م تورانیان کشته شود.

 ،دارند میاز رفتن به جنگ با افراسیاب باز در جواب به موبدانی که او را کیکاووس

 گوید: مـی
 

ده است؛ سیاوش با شنیدن این سخنان کننده یا بازدارن تحریک ،گاهی اوقات قدرت و

 شود: خواهد عازم جنگ با افراسیاب شود، تحریک می که پدر، خود می
 

 

 ردــر اندیشه کــسیاوش از آن دل پ

 ن رزمگاهــن سازم ایــگفت م به دل

 رــد دادگـــی دهـــم رهایـ مگـر کـه

 ـار نـــام آورمــن کـزیـــــر کــو دیگ

 ـاهـــش کاووسـر پیش ـبشـد با کمـ

 ـردـــویم نبـــکـه بـا شـاه تـوران بج

 

 

 

 

 

 

 ردـــروان را از اندیشه چون بیشه ک

 م ز شـاهــبـه چربـی بگویـم بخواه

 ـدرــوی پـگـ و وداوه و گفتـــز ســـ

 ه دام آورمـــــری را بــچنیـن لشـک

 گاهـبـدو گفت: مــن دارم این پایــ

 ه گـردـبـ درآرمـــر ســروران انــــس

 (241)همان:                                   

 

 

 ن سپاهــبدو گفت موبد که چندی

 ـه باد؟ـــه داد بایـد بــچـرا خواست

 شـر نـامورگاه خویـــدو بار این س

 ـن گزیـنـــی نگـه کون پهلوانـکن

 ن داد پاسخ بدیشان که مـنــچنی

 ـه دارد پــی و تـاب افراسیـابـــک

 ونــــد تــا مــن کنـشمـا بـازگردی

 

 

 

 

 

 

 

 و خــود رفت باید بـدآوردگاه؟ــچ

 ج چندین چه باید گشـاد؟ــدر گن

 تیزی به بدخواه خویش ردی زـسپ

 ــنــزاوار کیــــسـزاوار جنـگ و س

 انجمـن ـی کس بـرین ـم همنبینـ

 د چو کشتــی بر آبــمـرا رفت بای

 ونـبپیچــم یکی دل بـرین رهنـم

 (240: 1369)فردوسی،              
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 :شود داستان می این خواست سیاوش همبا  کیکاووس
 
 

 درـــــد پــــداستان ش بدیـن کـار هم

 شـتـــواخـــازو شادمـان گشـت و بن

 ستوش تـــر پیــج گهــدو گفت گنـب

 نــــــریــــردار و از آفـــز گفتــار و کـ

 

 

 

 

 رــن کمـــکه بندد سیاوش بـر آن کی

 ـشـــی پایـگــه سـاختــی یکوّ ـبـه نـ

 وستـسر خویش ت هبرتوگویی سپه س

 نـــه خواننـد بـر تـو ز ایـران زمیـــک

 )همان(                                                

بیند  خوابی می . تا اینکه افراسیاباستپیروزی از آن سیاوش و سپاهیانش  ،در جنگ

گزاران از آن خواب که نباید با سیاوش بجنگد، گروهی را برای صلح  و در پی تعبیر خواب

 فرستد. به طرف سپاه ایران می اوبا 

ر مقرّ  در این پیمان .بندد پذیرد و با افراسیاب پیمان می سیاوش درخواست صلح را می

ای نیز به  دهد. نامهگروگان رانیان افراسیاب صد نفر از بستگان خودش را به ای شود که می

. ایش پرودگار و شاه تزیین شده استآن به ست آغازنویسد که  می کیکاووسرستم به همراه 

ا شاه امّ  ؛ها آزاری نرساند نامه از شاه خواسته است که صلح را بپذیرد و به گروگان ایندر 

 پذیرای این حقیقت جدید از قدرت نوظهور نیست.

و همچنین به بدعهدی و  نیفتدهای سودابه  توطئهدر دام که دوباره سیاوش برای این

رود؛ تا هم از  تابد و به توران می و ایران برمی کیکاووسنشود، روی از  مّتهمشکنی  پیمان

به همین دلیل، بهرام  هد؛ها را نجات د سودابه و شاه در امان بماند و هم جان گروگان شّر 

 کند: ها به سوی افراسیاب روانه می گروگانرا به همراه زنگه و چند سوار 
 

 ارــریــــــرد از در شهــــروگان ببـــگ  ـوارـــســدـــور صــبـشد زنگه با نامـ

 دـدیــدبانش بـــد و دیـــروش آمـــخ  دــر ساالر ترکان رسیـــو در شهــــچـ

 ورگــط یـــجنگود ـــا نـام او بـــکج  زرگــوان بــــــدش پهلـــــپـذیـره ش

 اهــاست از پیشگـرخـــــدار بـــسپهـ  زد شاهــشاوران ن ۀـــگند ز ـــو شـــچ

 (274: همان)                                      

 ۀپذیرای شاهزادسیاوش، افراسیاب و پیران ویسه با آغوش باز  ۀدر جواب به فرستاد

رو  هایی روبه شخصّیتولی باز هم با  ،گذارد یمسیاوش به پناهگاه جدید پاشوند.  ایران می

واهمه دارند. سیاوش در این پناهگاه با سه  گرفتن او که از قدرت (مثل پدر و سودابه) شود می

 بیش از دیگران در ارتباط است. (پیران و افراسیاب و گرسیوز) تورانی شخصّیت
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 دــدنـــــره شــچو آگاهی آمـد پذی

 زارــران هرد پیـخویشان گزین ک ز

 د سپـاهــو بشنید کآمـــسیاوش چ

 دـران بـدیـــدار پیـــش سپـهـدرفـ

 رفتـش اندر کنارـز و بگــد تیـــبشـ

 ای اویــروپـــران ســد پیـببـوسیـ

 

 

 

 

 

 

 دــدنـره شـه سـرکشان با تبیـــهم

 ـارــا نثــه بــره شدندش همــپـذیـ

 اهــاراسـت شـــدن را بیــش رهــپذی

 دـــدن پیل و اسپان شنیـــوشیخر 

 ـارـــردش روزگــدش از گــبپــرسی

 ـر دالرای اویــچه وبـــهمــان خ

 (283- 282: همان)                      

 است.پیران ویسه ، شود نخست که در این سرزمین سیاوش با او مواجه می شخصّیت

که در محلی به نام قجغارباشی  پهلوان و خردمند و وزیر باکیاست تورانیان است او جهان

شگفت  ین دیدار درنخستآید؛ پیران از زیبایی و شکوه سیاوش در  به پیشواز سیاوش می

 همانند رستم برای سیاوش است.  شخصّیتماند؛ این  می

ان خود را پیروز او با جذب سیاوش به گروه خودی، گفتم ؛پیران وزیری خردمند است

گوید که با جذب سیاوش،  بیند و به افراسیاب می می (کیکاووس) رقیببر گفتمان 

زیرا او  ؛تواند با ما بجنگد و تو باید سیاوش را همچون پسر پذیرا باشی دیگر نمی کیکاووس

جهان چشم از  کیکاووسها اگر  ای است صاحب زیبایی و دانایی که عالوه بر این شاهزاده

در  ،ت. اگر به او پناهندگی دهیماو شاه ایران است و تخت شهنشاهی از آن اوس ،بربندد

مهم دادن به او از نظر سیاسی بسیار پس پناه؛ نده قسمتی از قدرت او از آن ماستآی

 است:
 ـیــن و تخـت مهـــد آییـــبـدو مان  هـیرّ ـــسیاوش جـوان است و با ف

 (276همان: )                          

خواهد  افراسیاب می از او ؛است سیاوش با دیجدی روابط خواستار پیران ،این بر  افزون

 که جایی را به سیاوش بدهد و دختری از دخترانش را به زنی او برگزیند. 
 را گیری روابط قدرت را تشخیص داد و همچنین راهبردهایی شکل ۀنیرو بتوان نحو ۀیک شبک اگر در

گیری  توانیم این شکل می ،برد ی برای پیشبرد اهداف خود به کار مینکه یک نظام گفتماتعریف کرد 

 .متمایز کنیم های رقیب از دیگر گفتمان گفتمانی را

 . افراسیابشاه است ،شود رو می روبهدوم که سیاوش در توران با او  شخصّیت

  :اّما در راستای قدرت خود دارد ،کیکاووسی همانند شخصّیت
قدرت خود را از دست  کهنیهراس و ترس دارد از اا امّ ؛ [است] قدرتمند یشاه ابیافراس

 ترس   نیسلطنت خود را دارد و هم ۀقدرتمندان و پادشاهان دغدغ گریاو همانند د .دهد

گفتمان خود در مقابل گفتمان و قدرت دشمن، باعث  دادن قدرت و شکست   ازدست

را روا  هیظلم و ستم و مجازات و تنب ،گرانی/پادشاه بر دمند تیّ که قدرت حاکم شود یم
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 تیّ و هم به محدود خواهد یدر رنج است، هم خود را بزرگ م یتیگر از دوئ طهلس»دارد. 

  (.54: 1369 ،یمی)رح« خود واقف است یذهن

، فریگیس را به زنی یشی دختر خواو حتّ  ،کند با نرمی و مهربانی با سیاوش رفتار می

روان به او کند و خواسته و زر و سیم ف دهد و گنج خود را به روی او باز می به سیاوش می

 دهد. می
 

 وی آمـد افـراسیـابـه کــپیاده ب

 دـون او را پیاده بدیـــچسیاوش 

 ه بـرـرا بـ د مــر یکدیگـرـرفتنــگ

 دـزیـرگـهایـشیکــیبـ از ایـوان

 یـن نهادند پیــشی تخت زّر ـیک

 ای چینـی بیـاراستنـدـه دیبـــبـ

 

 

 

 

 

 

 رشتـابـــبستـه و پ ـوان میـانــاز ای

 د از اسپ و پیشش دویدــرود آمـــف

 ه دادند بر چشم و سرـبـوس  یـــهم

 دــریـــها گست ـه کــاخ زربفـتــهم

 ون سـر گاومیـشــهـا چـ ه پایهــهم

 دـدگـان خـواستنــراوان پــرستنــفـ

 (288-287: 1369فردوسی، )      

ی ها مهربانی همۀ از بافراسیا و نیست ظاهرسازی جز چیزی رفتارها این که گفت باید

به همواره  اوو آن رسیدن به حکومت ایران است.  کند را دنبال میهدفی ، به سیاوشخود 

 دارد:ترس از او و  است بدگمانسیاوش 
افراسیاب نسبت به سیاوش وقتی نمایان  اندیشۀنخستین چرخش مهم در رفتار و 

 ۀاوش دهد، افراسیاب از آیندکند دختر خود را به سی شود که پیران به وی توصیه می می

 .(180: 1369عبادیان، )چنین خویشاوندی هـراسناک است 
 

 ـد جـان افـراسیـابـه شـر اندیشـــپـ

 ام بیش از این داستان ن راندهــکه م

 ن گفت با مـن یکـی هوشمندــچنـی

 رــــــر نـــشی ۀــبچّـ ۀیــــای دا ـهــک

 

 

 

 

 ـرآبـده کـرده پــن گفت بـا دیــچنی

 داستـان ر ایـن گفتـه همـودی بـــنبـ

 ود و رایش بلنـدــه جانش خـرد بـــک

 ه رنجی که هم جان نیاری به سرــچ

 (300-299: 1369)فردوسی،        

که در صلح افراسیاب و سیاوش نقش پررنگی  سوم در این قسمت داستان شخصّیت

ریزد و آن را به سوی  را به هم میکه سیر داستان  است ،برادر افراسیاب ،داشت، گرسیوز

 کشاند. فاجعه می

همانند سودابه  شخصّیتگرسیوز در صلح، پیک افراسیاب به سوی ایران بود. این 

کس  افراسیاب بیش از هرکه شاه به او باشد و از این توّجه همــۀدوست دارد که  ؛است

 کند.  احساس کهتری می ،دیگری سیاوش را به خود نزدیک کرده است
حقارت است؛ بدین معنا  ۀتبدیل احساس حقارت به عقد ،غیر طبیعی و نابهنجار ــۀنکت

وجوی  احساس حقارت خود به جست  ها و کاهش ها، ضعف که فرد برای رفع نقص
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 ضّد  هایش برآید که در اکثر موارد راه ها و نقص جبران ناتوانی
ً
 های غیرسالم و بعضا

 .(13: 1379اسپربر، )گزیند  اجتماعی را برمی

هنگامی که  نخست،کند؛  وش احساس حقارت میدر مقابل سیا جاگرسیوز در چند

گوید  کند، پیران به سیاوش می دختر افراسیاب و دختر پیران ویسه را به زنی انتخاب می

ازدواج با دختران گرسیوز ولی سخنی از  ،سرای دارد که گرسیوز نیز سه دختر در پرده

رود، از  گرد می به دستور افراسیاب به دیدن شهر سیاوش آن زمان که؛ دوم، شود نمی

؛ و شود حقارتـش افـزوده می ۀدیدن آن همه شکوه و دیدن فریگیس و کاخش بر عقد

های سیاوش  گرد و هنرنمایی بازی در سیاوش کردن کمان و چوگان تیراندازی و به زه سوم،

 د.شو دید این احساس میشباعث ت
 

 ـاجـــتخـت ع رــــد بــــریگیس را دیـف

 کـاله زّریـــنه ــن بـــدیــرستـار چنـــپ

 ارـــردش نثـــد از تخت و کـــرود آمـــف

 ـد به جوشـوز آمـــرسیـــز گــدل و مغـ

 ذردــر بگــــی دگـــه دل گفـت سالـــب

 گاه ست و هم تاج و یـــهمش پادشاه

 

 

 

 

 

 

 روزه تــاجـــر ز پیـــاده به ســـر بــنه

 ــاهــاج در پیشـگـــس با تـــریگیـــف

 دش از شهـر و از شهریـــارـــرسیــبپ

 تر شد به آیین و هـوش هـــرگــونـــدگ

 ه کس نشمردـی را بـــسیـــاوش کس

 ر هم سپاهـوم و بــهمش گنج و هم ب

 (321: 1369)فردوسی،           

وش آماده و او را به خیانت سیا ضّد  ای بر شود گرسیوز دسیسه ها باعث می این عقده

که سیاوش با ایران و رستم در ارتباط است و لشکری آماده کرده  کند مّتهمعلیه افراسیاب 

برداشتن  میاناز برایها را  چینی انواع سخن وا .و خواهان تاختن به افراسیاب است

 گیرد. و رسیدن به این هدف به کار میسیاوش 
 
ّ
کند که اعمال قدرت نه خشونت  که وی اعالم میتر است  ر فوکویی زمانی جالبتفک

بلکه یک تعداد ساختارهای عملی هستند که بر ساختارهای عملی  ؛است و نه رضایت

ت تأثیر التزام و ممنوعیّ  ــۀواردی افراطـی به وسیلتحریک و ترغیب یا در م واسطۀ دیگر به

 .(150: 1385گیلرم مرکیور، )گذارند  می

ولی خواست  ،است گناه بی سیاوش که داند می خوب کیکاووس ندمان افراسیاب هینکا با

 محبوب را از میان بردارد. ۀاین شاهزاد است تا ای بهانه در پیطلبی او نیز  درونی و جاه

 این خواهیم دید که ،ی اهورایی داردحقیقت سیاوش که منشأ -در مقابل قدرتهمچنین 

های  حقیقت -قدرت تمام که چنان ؛رسد می خود اوج به کیخسرو در اهورایی حقیقت -قدرت

 شوند و توان مقابله با این قدرت اهورایی را ندارند.  دیگر تسلیم می
ی ن خاّص تعیّ  ،است که جهت آن نامحدود بوده میل به قدرت در آدمی یک میل فطری

ن یّ به آن تع ،کرده مشّخصت این میل را ندارد و این آگاهی انسان است که جه
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  ،آگاه شود ،هرگاه از یک قدرت نایافته که بتواند بدان دست یابدبخشد. آدمی  می
ً
 فطرتا

های خود پیدا کند و هرچه احساس نیازمندی  دوست دارد آن قدرت را در میان دارایی

 تالش ۀگذارد و زمین ت رو به فزونی میاین عالقه و محبّ  ،به آن قدرت در او بیشتر گردد

 .(167: 1384یروانی، ش) سازد برای تحصیل آن را فراهم می

دهد و خود را نیز  های گرسیوز جواب مثبت می افراسیاب به دسیسه چنین است که

که پس باید قبل از این ؛گناه مرتکب چنین گناهی شده است کند که سیاوش بی قانع می

به  ؛ بنابراین،من به جنگ او بروم و او را از بین ببرم ،او لشکر بیاراید و به ما بتازد

جنگد. در  او می كاندکشد و در میدان کارزار با سیاوش و لشکریان  گرد لشکر می سیاوش

کند و دستور  برگشته را اسیر می این جنگ ناعادالنه، افراسیاب، سیاوش بخت طّی 

 ین قرار دهند.کنند و در تشتی زّر  دهد که سـر سیـاوش را از تن جدا می
 

 اهـسپـ االر تـورانــچنیــن گفـت سـ

 سـر از تن جدا ـه خنجـرکنیـدش ب

 خـاک رمـآن گـ زیـد خونـش برـریــب

 سپـاه چنیـن گفـت بـا شـاه یکسـر

 را کشت خواهی کسی را که تاجـچ

 رشـنهـاد از بـ زّریـــنیکـی تشـت 

 د تشت خونبه جایی که فرموده ب  

 

 

 

 

 

 

 

 ک روی راهـدش به یــدر کشیـه انــک

 ا ــیـد گــه هرگـز نـرویـــی کــبه شخّـ

 ـد بـــاکـــداریــر و مــیــد دیــممـان

 ـدی گناهـــه دیــز او شهـریـارا چــکـ

 ــاج ــر او زار بـا تخت عــــد بـــبگـریـ

 رد از آن سرو سیمین سـرشــدا کـج

 ـونــردش نگــروی زره بـرد و کـــگــ

 (251-250: 1369)فردوسی،         
 

 شر : تقابل خیر وانمنازعات معنایی در داست .2-3

و  کیکاووسبلکه آزمونی برای  ،از آن  سیاوش نیست تنهاگذر از آتش آزمونی است که 

ایزدی که به  ه  د؛ همچنین فرّ شوسودابه است تا گفتمان خیر و شر در این داستان معلوم 

 با این آزمون گویی از او گرفته شد و به سیاوش داده ،موبد داده بود-ویژگی شاه کیکاووس

گناهی و  یعنی وجه بی ؛کند وجه دیگری از سیاوش را نمادینه می ،گذر از این آزمونشد. 

 پاک بودن او در مقابل شر که سودابه است.

کشوری  شود که در این آزمون برون در نبرد سیاوش با افراسیاب آزمونی دیگر به پا می

کدام از این هر  های مختلف وجود دارد که فرهنگتقابل دو نوع گفتمان ناهمگن با 

سازی  یعنی برجسته ؛داند ها، گفتمان خود را خیر و گفتمان دیگری را شر می گفتمان

 رانی گفتمان غیر یا دیگری. گفتمان خود و حاشیه

کند، متفاوت است.  یم یندگیاوش نمایکه س یا گفتماندر توران ب گفتمان غالب

 است که با قتیبر حق یمبتن ییس نظام دانایتأس هشباهت ب یاوش در توران بیحضور س
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هیچ خوانشی  خشونت اعمال بر مبتنی قرائت و قدرت تیسنّ  نظام بر شورش و خشونت

 یها گزاره ییآرا اوش( به صفیك )قتل سیتراژ یها با نشانه انتهان حضور در ی. اندارد

 .انجامد یداستان م ییمتقابل در قالب ساخت روا یها درست و نادرست با گفتمان
 نمادین خیر ـۀیسیاوش و افراسیاب که تقابلی نمادین از خیر و شر است، سودر نبرد 

ا افراسیاب به امّ  ؛شود چیره می)افراسیاب(  شر ـۀیسوبه کمک ایزد و رستم بر )سیاوش( 

شاید افراسیاب از نزاع بین شاه و شاهزاده آگاه باشد؛ همچنین ) دهد سیاوش پیشنهاد صلح می

مجازات خواهد  ،دهد و کسی که صلح افراسیاب را بپذیرد تن به صلح نمی اووسکیککه  داند افراسیاب می

نظر قرار دهد؛ هنگامی که  خیر را به نزد خود برد و او را از نزدیک زیر ـۀیسوتا  (.شد

اوش در کشورش او را عکس، سیر بلکه ب ،چیره شود و گفتمان خیر نتوانست بر سیاوش

 سیاوش دست یازید.در خاک توران به کشتن   ،مغلوب کرد

با اهورا  یمن در نبرد ازلیاهر ـۀفتای از شکل استحاله یمثال ،ن نبردیاب خود در ایافراس

ن یتر مهمکه  خسرویدوران کاب، پور پشنگ، از عهد منوچهر تا ی. افراسستنو(ی)سپند م

  ران بوده است. یا یدشمن اصل ،ران استیا یخ حماسیتار ۀدور 
 

 در داستان تعیین زمان و مکان. 2-4

هنگامی . ای برخوردارند ویژه اهّمّیت شناسی از مفاهیم زمانی و مکانی امروزه در جامعه

آن ( )جغرافیا و مکانتاریخ( ) باید زمان ،ای باشیم که خواهان شناسایی فرهنگ جامعه

است و زمان و مکان، فرهنگ جامعه را  اجتماعی یامر، جامعه را شناسایی کنیم. زمان

 سازند. می

شناسی  در دیرینه که هایش ساختاربندی در نظرّیه صورت به را مکان و زمان ۀلمقو فوکو

شده  تبیینزمان و مکان  ۀمقول ،ها پرداخته، مطرح نکرده است؛ بلکه در تبارشناسی به آن

 است و خود او نیز معتقد است که تبارشناسی در واقع دانش وابسته به زمان و مکان است.

همچنین  .است اساطیری و پهلوانی ۀدور زمانی حدفاصل بین نظر داستان سیاوش از 

ایران را از بین  ۀبا شهادت سیاوش، فرزندش کیخسرو به خونخواهی او دشمن دیرین

خسرو از خون کید. وش میزاده  برد؛ یعنی از گفتمان سیاوش، گفتمان قدرت کیخسرو می

را به  کاملنه از انسان ینماد ی، صورتیهانیك روز بزرگ کیان ید تا در پایرو یاوش میس

 ش گذارد.ینما

جا باید به این .مکان این اسطوره، امپراتوری ایران در جهان باستان بوده است

 موقعّیت ؛آورند، اشاره کنیم های مکانی به وجود می موقعّیتای از روابطی که  مجموعه
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ز دستگاه آورد که شاهزاده به دور ا مکانی سیاوش در سیستان فرصتی به وجود می

و از او تمام فنون و علوم جنگاوری و پادشاهی  بدپهلوان تربیت یا حکومتی و زیر نظر جهان

 را کسب کند.

 ه زاولستانــــتهمتــن ببــردش ب

 دــکمنــ کمان و ر وـــسواری و تی
 گســارـه مجلس و میــگ نشستـن

 ـداد و تخــت و کـالهــبیز داد و  ز

 ســر  هبـرـرها بیاموختش ســهنـ

 سیاوش چنان شد که اندر جهان

 

 

 

 

 

 

 ت در گلستـانـهش ساخــگ نشستن

 دـون و چنــچ ه وــعنان و رکیب و چ

 شکـار وز وــن و یــان بـاز و شاهیـهم

 دن سپـاهــن و رزم و رانــگفت نـــسخ

 د به بـرــرداشت و آمـــج بـی رنــبسـ

 ـانـــود در مهـــس نبـهماننــد او کـ
 (208 -207: 1369)فردوسی،                

این مکان برای سیاوش، استراحت خصوصی به دور از  موقعّیتاین،  عالوه بر

را ترسیم  مطلوبایرانی  ۀشهر جامع کند که نوعی آرمان حسودان و دشمنان را فراهم می

 نماید.  می

دیگری را برای  مکانی و روابط قدرت موقعّیتشهر و تخت پدری  ا رفتن به سوی ایرانامّ 

ه و قدرت فرّ  کمککه سیاوش به  بینیم میمکانی  موقعّیتکند. در این  سیاوش ایجاد می

 نخست،مکانی  موقعّیت: شود مکانی دیگر می موقعّیت چهارورود در شاه مجبور به 

وی فاقاتی که در مشکشود. اتّ  وارد میآن مکان به اجبار  است که سیاوش به  شاه ویمشک

مکانی کوه آتش  موقعّیتشود؛  دیگری می مکانی موقعّیتورود سیاوش به عث با ،افتد می

برای  تیموقعیّ و  هکارگناه از گنا بازشناختن بیبرای  ،که نوعی سوگند یا ور بوده است

 اامّ ؛ شود ا از بین ببرد، ولی چنین نمیسیاوش ر  ،است تا شاید آتش کیکاووسسودابه و 

که از ظاهر با این .رای جنگ با افراسیاب استو توران ب سوم، رفتن به مرز ایران موقعّیت

ولی ، آید که سیاوش خود داوطلب رفتن به جنگ با افراسیاب است داستان چنین برمی

  :شود آشکار می از رفتن سیاوش به جنگ  شاه خوشحالی بیتین ادر 
 

 ازو شادمان گشت و بنواختـش

 

 به نّوی یکی پایگه ساختش 

 (241)همان:                     

؛ دشوتاج و تخت است، از دربار دور  در کیکاووسای رقیب  تا سیاوش که به گونه

 :دهد به او مقام و پایگاه جدیدی نیز می ،برای تشویق سیاوش کیکاووس
 

 نکــرد ایچ برکس پدید آن زمـان  بــه گفتار او باز شد بدگمـــان

 (239)همان:                            
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ای  ولی این بار چاره ،شود سودابه، به سیاوش بدگمان می ۀبار دیگر با توطئ کیکاووس

او شورش علیه مردم و پهلوانان  ،ها را تکرار کند زیرا اگر مجازات یا آیین ؛جز سکوت ندارد

 خواهند کرد.

شهر سیاوش را  و آرمان مکانی دیگر که در گفتمان سیاوش وجود دارد موقعّیتا امّ 

صلح با افراسیاب را  کیکاووسکه است. بعد از این گرد و سیاوش توران دهد، یتشکیل م

خواهد که به او اجازه دهد تا از کشورش عبور کند و  پذیرد، سیاوش از افراسیاب می نمی

خروج  ۀاجاز به او  ولی ،دهد ورود را به سیاوش می ۀشاه توران اجاز  .به کشوری دیگر برود

خود را به عقد کند و دختر  به ماندن در توران دعوت می دهد، بلکه شاهزاده را نمی

 آورد. زناشویی سیاوش درمی

دانش سیاوش را بر -حقیقت یا قدرت-گفتمان قدرت ۀافراسیاب هنگامی که غلب

کند و ناجوانمردانه  دژ لشکرکشی می به سوی گنگ ،کند گفتمان قدرت خود مشاهده می

   رساند. سیاوش را به شهادت می

که در آن نظام  یو فرامکان یفرازمان یدر دوراناین نکته اشاره کرد که اسطوره  باید به

 آید. ابد، به وجود میی یقت تبلور میحق-قدرت ییمعنا
 

 نتیجه .3

 
ّ
افراد  ،(نرمالیته)هنجاردهی د که از طریق فرآیند از دیدگاه فوکو، قدرت مفهومی است مول

هایاجتماعیر او قدرت در تمامی الیهکند. از نظ می هدایترا در جهت حفظ منافع خود 

ناچارمقاومتپذیرنیست؛بنابراین،بهشدنازآنامکانوروابطفردیوجودداردوخارج

ولی این حقیقت،  ،قدرت با حقیقت در ارتباط است باید از درون انجام گیرد. دربرابرآن

سازد و به  آن را می بلکه حقیقتی است که قدرت ؛نیست حقیقتو کامل  به معنای تاّم 

به طوری که جامعه باید آن را قبول کند. این صاحب قدرت است  ؛کند جامعه تحمیل می

با انواع  ،بیند دهد و کسی را که بر سر راه خود می کند و پاداش می که مجازات می

 رساند. به اوج می ،خواهد را که می برد و هرکس ها از بین می ا و توطئهه چینی زمینه

در  نقش سیاست و قدرتفوکو  ۀبر اساس نظریّ  تاکوشش شده است ن مقاله، در ای

ها نقاب برداشته شود.  ها و خیانت از توطئه شده، بررسی و تحلیل داستان سیاوش

های سودابه و گرسیوز و  نقشه و (و افراسیاب کیکاووس)خواهی عامالن  یی و قدرتأخودر 

یعنی  ،شود سیاوش ران ویسه، سبب مییعنی رستم و پی ،های مثبت شخصّیترفتن کنار 

 و حذف شود. مهار است، های قدرت برتر سرکشی کرده قدرتی که از زیرالیه
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این داستان  برای مخاطب خود ترسیم کند و بر تاپی آن است  دیدگاهی که فوکو در

ستیز همیشگی میان پسر و پدر که سرانجام  ،یکی :گونه است دو ،است دادنی انطباق

آسمانی ستیز قدرت بشری و قدرت معنوی و  ،دوم ؛شود پیروز میقدرت برتر 

که در گذر  اّما چنان ؛کند ابزاری پیدا می ۀظاهر برای قدرت برتر جنب است که بهای( اسطوره)

برتر ای و آسمانی مشت قدرت  این قدرت اسطوره ،شود ده میدیسیاوش از آتش 

 دهد. ی قرار میّد کند و قدرت او را مورد پرسش ج را وامی( کیکاووس)

شود. در این  میسیاوش( )هنجارشکن آمدن از آتش سبب اشتباه قدرت  بیرون ۀنتیج

دیگری دچار  ، گویی دوبار از طرف قدرت برتر  است سیاوش که به توران پناه برده ،میان

ای به دلیل  و اسطوره ایزدی( ه  )فرّ  اینجاست که قدرت آسمانی؛ شود می دیگر ۀنقشه و توطئ

که مظلومانه رخ  ولی سرانجام مرگ سیاوش ،رود خود کنار می ه سیاوش خودبهاشتبا

 بر این بنیاد، ستیز میان دو دهد. خسرو خود را نشان میکیر حمایت از دهد، دوباره د می

همیشه به یک گونه عمل  ،آسمانیچه پسر و پدر و چه قدرت بشری و  ،قدرت ۀگون

چه برتر چه فروتر، تغییر پیدا  ،ای درگیر قدرته هریک از طرف  موقعّیتکه چرا؛ کند نمی

، دهد اگرچه قدرت برتر در سطح روایت، خود را پیروز نشان می ،به عبارت دیگر؛ کند می

دهد. این  میسیاوش( )هنجارشکن کم جای خود را به قدرت  های زیرین کم ولی در الیه

 بینیم. می سیابو افرا کیکاووسبه جای سیاوش( )خسرو کیماجرا را در جایگزینی 

های نظام قدرت حاکم بر فضای  در تجزیه و تحلیل نهایی داستان، کارویژه

داستان سیاوش جنگ بین که  توان تبیین کرد معناشناختی داستان سیاوش را چنین می

م در سودابه تجّس  در این داستان اهریمن در ایراننور و تاریکی، ایزد و اهریمن است. 

 دهد. اطرافیانش نشان می برخی از افراسیاب و درخود را  ۀیابد و در توران چهر  می

ساخت اصلی روایت  دهد که ژرف مینشان  سیاوش های گفتمانی داستان تحلیل الیه

 ت خیر و شر نهفته است.قدرت و ثنویّ  ۀگرایان تل آن بر مبنای گفتمان ثنویّ و تحوّ 

ابدی -ی، یعنی تقابل ازلیایران ۀبخشی به قرائت دوگرایان تسیاوش در عینیّ  لخپایان ت

او را به  ۀبلکه مرگ سیاوش زندگی دوبار  ،ا این پایان کار نیستامّ ؛ شر نقش دارد خیر و

ایزدی،  ه  کند که با گرفتن انتقام خون سیاوش به یاری فرّ  خسرو نمایان میکیصورت 

 برد. افراسیاب را از بین می
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