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Abstract
Foucault’s Archeology viewpoint is based on discourses on conflict
atmosphere, semantic disputes, and determining time and place. In the
temporal and spatial periods of the royal families of Fereydon and Priam,
under the influence of the origins, discourses based on the struggle for power
have emerged, and some have been able to prevail in the hostile atmosphere
and establish their meaning in the semantic conflicts. The research method is
analytical-descriptive-comparative to answer the question of how these
origins have affected the discourse of religious political identity, political
identity, and king identity which have found dominance and influence on the
identity of other discourses in two texts. The results of the research show
that dominant discourses have become hegemonic through the elaboration of
discourse-building units such as sacredness, fatalism, etc., and with high
frequency, they appear in the behavior of the subjects. Also, the relationship
between the origins of religion and politics has been shown as powerful and
discourse-creating origins on the one hand, and the normativity of subjects
on the other hand.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

دیرینهشناسي ستیز قدرت در خاندانهای شاهي شاهنامه و ایلیاد
(با تکیه بر اسطورههای فریدون و پریام)
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه

زهرا قربانیپور


دانشیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد اسالمشهر ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،اسالمشهر ،ایران

چکیده
دیدگاه دیرینهشناسي فوکو به بررسي گفتمانها ميپردازد و تأکيدش بر فضاي متخاصم گفتمانها،

تاریخ دریافت9217/36/37 :

فرهاد طهماسبی

آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

منازعات معنایي و تعيين زمان و مکان است .در بُرهههاي زماني و مکاني خاندانهاي شاهي فریدون و پریام،
تحت تأثير خاستگاهها ،گفتمانهایي بر اساس ستيز براي کسب قدرت پدید آمدهاند که برخي در فضاي

تاریخ پذیرش9211/31/91 :

رفتاروکردار سوژهها نمود دارند؛ همچنين روابط خاستگاههاي دین و سياست بهعنوان خاستگاههاي

ISSN: 3329-8927

متخاصم توانستهاند غالب شوند و در منازعات معنایي ،معناي خود را تثبيت کنند؛ این مقالة تحليلي _
توصيفي و تطبيقي به این پرسش که خاستگاهها چگونه در کالنْ گفتمانهاي هویت دیني _ سياسي ،هویت
سياسي و هویت شاه که غلبة گفتماني در دو متن دارند ،تأثير گذاشتهاند و توانستهاند بر هویتِ گفتمانهاي
دیگر تأثير بگذارند ،ميپردازد؛ نتایج پژوهش نشان ميدهد گفتمانهاي غالب از طریق مفصلبندي
واحدهاي گفتمانسازیي چون مقدس بودن ،تقدیرگرایي و  ...هژموني شدهاند و با بسامد باال در
قدرتمند و گفتمانساز از طرفي و هنجارپذیري سوژهها از طرفي دیگر نمایانده شده است.
نهشناسی،فوکو،گفتمانغالب.
کلیدواژهها:اسطوره،خاستگاه،دیری 

است.
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مقدمه
حماسه از مهمترین انواع ادبي است و ميتوان در درون آن با بهکارگيري رویکردها و
نظریههاي نوین به یافتههاي تازه دست یافت .یکي از درونمایههاي متون حماسي قدرت
است که دليل اصلي ستيزهاي خاندانهاي شاهي است و بر بنياد آراي ميشل فوکو
گفتمانها 6بر اساس روابط قدرت شکل گرفتهاند ،این گفتمانها از خاستگاههایي اجتماعي
و هویتساز که بنياد جوامع انساني هستند و هویت انسان برآیند عملکرد آنهاست،
برآمدهاند و باید از منظر روابط قدرت تحليل شوند .این مقاله براي آنکه بتواند از دیدگاه
دیرینهشناسي فوکو خاندانهاي شاهي فریدون و پریام را بررسي کند به پرسشهاي زیر
پاسخ ميدهد:
.6ستيزِ قدرت ،سازوکار و نقش خاستگاههاي گفتمانساز در این خاندانها چگونه است؟
.2سوژههاي/انسانهاي هنجارپذیر و هنجارناپذیر کداماند؟
.8چه شباهتها و تفاوتهایي ميان رویکرد فردوسي و هومر به گفتمان غالب قدرت وجود
دارد؟
در این مقاله با استفاده از اندیشة دیرینهشناسي فوکو ميتوان این نکتهها را ایضاح
کرد :تقابلهاي گفتماني رخداده در بُرهههاي زماني (پادشاهي فریدون و پریام) و مکاني
(ایران ،یونان ،تروآ) چگونهاند ،کدام معناها را دنبال ميکنند و هژموني ميشوند،
خاستگاهها چه نقشي در توليد آنها دارند ،رویکرد فردوسي و هومر به گفتمان غالب
قدرت چگونه است؛ ازاینرو این پژوهش با روش تحليلي ـ توصيفي و تطبيقي گفتمانها را
در خاستگاههاي جامعه جستوجو ميکند و گفتمان غالب قدرت 2را هم برآمده از
عملکرد آنها ميداند .براي یافتن خاستگاه مرتبط (بهصورت تکخاستگاهي یا
چندخاستگاهي) تقسيمبندي (اقتصاد ،خانواده ،دین ،سياست و آموزشوپرورش) انتخاب
شد؛ همچنين با در نظر گرفتن حُکمها/واحدهاي گفتمانساز 8تحت پنج کالنْ گفتمان
(هویت دیني ـ سياسي ،هویت سياسي ،هویت فرهنگي ـ ملي ،هویت شاه ،هویت طبقاتي)
1. Discourses.
2. Discourse power dominant.
3. Enonce/ statement.
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مشخص ميکند کدام کالنْ گفتمانها با چه واحدهاي گفتمانسازي غالب و هژموني
هستند و سپس آنها را در نمودار نشان ميدهد .در پایان شباهتها و تفاوتها نمایانده
ميشوند .گفتني است در این مقاله برپایة نظر فوکو که حقيقت محصول گفتمان و روابط
قدرت است ،کوشش شده تا به فضاي نااندیشيدهها برسد.
ازآنجاکه به مسئله و اهداف موردِ نظر این مقاله ،توجه شایاني نشده است ،بررسي آن
قابلِ تأمل به نظر ميرسد.

 .2فرضیههای پژوهش
 .6به نظر ميرسد تحت تأثير خاستگاههاي دین و سياست کالنْ گفتمان هویت دیني ـ
سياسي با ترکيب واحدهاي گفتمانساز تقدس و تقدیرگرایي غلبة گفتماني پيدا ميکنند.
 .2به نظر ميرسد برخي شخصيتها تحت تأثير قدرت هنجارپذیر ميشوند و برخي
مقاومت ميکنند.
 .8به نظر ميرسد شباهتهاي بسياري ميان دو داستان وجود داشته باشد.

 .7روش پژوهش
این مقاله با روش توصيفي ـ تحليلي و تطبيقي بر مبناي مطالعات کتابخانهاي به بررسي،
تفسير و تحليل موارد مربوط به موضوع پژوهش پرداخته است.

 .3پیشینۀ پژوهش
شده است (ر.ک :قربانيپور:6865 ،
تطبيق داستانهاي شاهنامه با حماسههاي جهان انجام 
)226-286؛ ولي پيشينهاي در زمينة تطبيق حماسهها با رویکرد این مقاله وجود ندارد؛ در
شعر پژوهي برخي مقالهها که با گوشهاي از چارچوب این مقاله همپوشاني دارند از این
قراراَند:
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ـ ساره ارمي اول ( )6866در مقالهاي با نام «بررسي بستگيهاي قدرت در داستان
کيخسرو بر پایة دیدگاه فوکو» با دیرینهشناسي فوکو به بررسي روابط قدرت در داستان
کيخسرو پرداخته و کيخسرو را نيروي خير و افراسياب را نيروي شر دانسته است.
ـ احمد خاتمي ،عيسي امنخاني و منا عليمددي ( )6833در مقالهاي با نام «نگاهي به
چرایي بازگشت ادبي از منظر نظریة گفتمان فوکو» بر بنياد گفتمان فوکو ،مکتب بازگشت
ادبي را تبيين کردهاند و گفتمان آن را رو بهگذشته دانستهاند.
دربارۀ این پژوهش دو نکتة متمایزکننده وجود دارد ،براي نخستينبار است که
اسطورههاي فریدون و پریام با دیرینهشناسي فوکو تحليل ميشوند و تطبيق داده ميشوند.

.0چارچوب نظری
 .2-0قدرت :از دیدگاه فوکو روابط قدرت در همة مناسبات اجتماعي جریان دارد و همة
سطحها را حتي تمایالت پنهاني ما را هم تحتِ تأثير قرار ميدهد« .قدرت را نباید تنها به
کسي خودکامه یا طبقهاي خاص منسوب کرد ،بلکه قدرت از اجتماع عوامل غيرشخصي
مانند نهادها ،هنجارها ،قوانين و گفتمانها نشئت ميگيرد و ساختاري دارد و با دانش
پيوندي انکارناپذیر .درحقيقت نهادها و سازمانها هم اعضاي خویش را سرکوب ميکنند،
هم از آنها موجوداتي منضبط ،تربيتشده و مولد ميسازند» (فوکو .)697-691 :6837 ،او
مسئلة فردیتدهي را وجه خاصي از اِعمال قدرت ميداند و ميگوید «ذهنيت مفهومي
ماهوي و ثابت نيست بلکه پدیدهاي تاریخي است؛ پس سير شکلگيري ذهنيت را در
مقاطع تاریخي گوناگون بررسي ميکند» (همان)633 :؛ همچنين او خاستگاههاي اجتماعي
را مهم ميداند.
 .7-0گفتمان :سابقة به کار بردن آنچه امروزه بهعنوان گفتمان در تحقيقات حوزههاي
گوناگون کاربرد دارد ،به گذشتههاي دور باز ميگردد .در این تعریف ،گفتمان عبارت بود
از « عرضة منظم یک موضوع معين در قالب نوشتار و گفتار» (کوک )291 :6839 ،ولي
آثار فوکو معناي آن را دگرگون و به یکي از پرکاربردترین مفاهيم تبدیل کرد؛ گفتمان
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اصطالح پایهاي نوشتههاي فوکو است و در نظر او گفتمان «چيزي است که چيز دیگري
(پارهگفتار ،مفهوم و تصویر) را توليد ميکند و نه چيزي که در خود و براي خود وجود
دارد و بهصورت جداگانه ميتوان تحليلش کرد» (ميلز.)87 :6832 ،
 .3-0دیرینهشناسي :فوکو در دیرینهشناسي در پى کشف و تحليل معناهاى نهفته در متن
نيست ،بلکه به سطح گفتمانها ميپردازد؛ بنابراین «دیرینهشناسي روشي فراسوي
ساختارگرایي و هرمنوتيک است» (دریفوس و رابينو)52 :6876 ،؛ «هدف دیرینهشناسي
توصيف خالص حوادث است» (کچویان )12 :6832 ،و در جستوجوي قواعد شکلگيري
گفتمانهاست که در سه محور ذیل در نظر گرفته شد :الف) شناسایي فضاي متخاصم:6
هيچ گفتماني بهتنهایي و بدون تقابل با گفتمان دیگري هویت ندارد (فوکو)666 :6837 ،؛
در فرایند توليد گفتمانها برخي ممنوع و سرکوب ميشوند و برخي پذیرفته ميشوند؛ ب)
منازعات معنایي :2پيروزي یک معنا در گفتمان هميشه معاني دیگر را به حاشيه ميراند و به
منازعة معنایي در گفتمان ميانجامد و تحوالت اجتماعي تابع منازعات معنایي هستند
(ر.ک :همان)663 :؛ ج) تعيين زمان و مکان :8بُرهههاي زماني و مکاني که گفتمان در آن
شکل ميگيرد یا متحول مي شود ،نقش مهمي در تعيين هویت گفتمان و نظام معنایي آن
دارد (ر.ک :همان 669 :و دریفوس و رابينو.)623 :6876 ،
 .0-0صورتبندی :0این مفهوم یکي از عناصر نظریة گفتمان ميشل فوکو است .در
اندیشة او مجموعهاي از حُکمها/واحدهاي گفتمانساز یک گفتمان را شکل ميدهند؛
مجموعهاي از گفتمانها تبدیل به یک نظام گفتماني ميشوند و در هر دوره از ترکيب
نظامهاي گفتماني ،صورتبندي شکل ميگيرد؛ هر گفتمان صورتهاي گفتماني بسياري
دارد که شناخت این صورتها الزمة شناخت گفتمان هر دوره است؛ براي نمونه ميتوان به
صورتهاي گفتماني نجوم ،فلسفه ،سياست و  ...اشاره کرد.
1. Identify conflict atmosphere.
2. Semantic conflicts.
3. Determine time and place.
4. Formation.
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 .9-0سراسربین/نظارت فراگیر و مستمر  :فوکو به مسئلة انضباط و شيوههاي کنترلِ
رفتار سوژهها/انسانها اشاره ميکند و ميگوید انضباط همهجا هست .او طرحِ سراسربين
(ساختماني با برج مرکزي) را که نمادي از همة نهادهاي اصالحکننده است ،مطرح ميکند
(ر.ک :فوکو)693 :6837 ،؛ درحقيقت او جامعه را پایگاهي براي اعمال قدرت انضباطي

2

ميداند که در آن همة گفتمانهاي توليدشده در جامعه از خاستگاهها سرچشمه گرفتهاند و
با روشهایي کنترل ،گزینش و توزیع ميشوند تا فرایند سوژهشدگي را اجرا کنند و
سوژه ها را مطيع و بهنجار کنند؛ پس قدرت در روابط ميان افراد و نهادها وارد ميشود تا
شکلهاي خاصي از رفتار را خلق کند؛ پس باید همة روابط انساني را بر پایة قدرت کاوید
و حقيقت را امري نسبي ،توليدي و منفي دانست.

.9یافتهها
با در نظر گرفتن منظومهاي از مناسبات حاکم در این دو متن پنج کالنْ گفتمان کلي در نظر
گرفته شده است که از این قراراَند :هویت دیني ـ سياسي ،هویت سياسي ،هویت طبقاتي،
هویت فرهنگي ـ ملي و هویت شاه .هر یک از آنها برآمده از خاستگاهي ویژهاند و کار
هویتبخشي به کسان جامعه را انجام ميدهند ،حقيقتها را تعيين ميکنند و انسان را تابع
گفتمانهاي دورۀ خود ميکنند که با در نظر گرفتن آنها به مبحث محور دیرینهشناسي
پرداخته خواهد شد.

 .2-9داستان فریدون
الف) کالنْ گفتمان هویت دیني ـ سیاسي
ـ واحد گفتمانساز مقدس بودن:
فرمانروایي امري مقدس دانسته شده است زیرا قدرت از آنِ پروردگار است و حکومتِ
رويِ زمين به هرکه او بخواهد ميرسد.
1. Panopticon.
2. Disciplinary power.
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در اوستا آمده است :دوبار وقتي که فرّه از جمشيد جدا شد به شکل مرغي ،فریدون
از تبار خاندان آثویه آن را دریافت (اوستا ،6839 ،ج )575 :6بنابراین فریدون آن هنگام که
از مادر زاده شد ،فرّه ایزدى با او همراه شد.
خـجـــــستهفــــریدونزمـــادربـــزاد 

جـــهانرایکــیدیگــرآمــدنهــاد 

ببـــالیدبرســانســـــروســهـــــی 

هـمـــیتافــتزوفــرّشاهـــنشهی 

جــــهانجو بــافـــرّجـــمشیدبــود

بـــکردارتابنــدهخـورشـــیدبـــود
(فردوسي)28 :6831 ،

ولي همة فرزندان او فرّه ندارند بهجز ایرج که در این داستان چون شخص فریدون
واحد گفتمانساز مرکزي است و همة رویدادها پيرامون او رخ ميدهد ،او ایرج را بهعنوان
کسي که فرّه دارد ،شناساند .مبناي مشروعيت شاه ،فرّه است که خدا تنها به شاهان ميدهد.
ایزد فرمانروایي زمين را به کسي که خودش برگزیده است ،ميدهد و همگان باید از او
پيروي کنند .بزرگان و سران لشکر نيز به فرمانروایيِ آسمانيِ فریدون اشاره ميکنند.
بـــــــزرگان لشـــــکر چـــــو بشـــــناختند

بــــر شــــهریار جـــــــــهان تـاخـــــتند

تـــــرا بــــــاد پيـــــــــروزى از آســـــمان

مبــــادا بجــــز داد و نيــــــکى گمــــان
(همان)86 :

ـ واحد گفتمانساز دین و خودکامگي
شخصيتهاي داستان به یزدان ،خورشيد ،خاک و ستارگان قسم ميخورند .فریدون به
پرستش یزدان پاک ،خورشيد و خاک تيره اشاره دارد که نشان از دین مهري است .او از
این ابزار براي استحکام رأي خویش بهره ميجوید و ميگوید:
بــــدان بـــــرترین نــــام یــــزدان پـــاک

برخشــنده خورشــيد و بــر تيــره خــاک

بـتخـــــت و کـــــاله و بـــــناهيد و مــــاه

که مــن بــد نکـردم شـــما را نــگــاه

[یـــــکى انـــــجمن کــــردم از بخــــردان

ســـتارهشـناســـان و هـــم مـــوبــــدان]

[بســــى روزگــــاران شدســــت انــــدرین

نکـــردیم بـــر بـــاد بخشــش زمــيــــن]
(همان)83 :
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هنگاميکه فریدون به درگاه کردگار نيایش کرد و گفت :ايکاش یزدان بينایى مرا به
من باز ميگرداند ،خداوند بينایياش را بازگرداند؛ بنابراین شاه رهبري دیني و سياسي را با
هم داشت.
نـهـــــاد آن گـرانـمـــــایه را بـــــر کنــــار

نيـــایش همـــى کـــرد بـــا کردگــــار

هــــمى گفـــت کـــين روز فرخنـــده بـــاد

دل بـــد ســـگاالن مـــا کنـــده بـــــاد

هـمـــان کـــز جهــان آفــرین کــرد یــاد

ببخشــــود و دیــــده بــــدو بـــــاز داد

فریـــدون چـــو روشـــن جهـــان را بدیـــد

بچهـــر نـــو آمـــد ســـبک بـنگریــــد
(همان)55 :

ـ واحد گفتمانساز تقدیرگرایي
جندل هنگام آوردن پيغام فریدون براي شاه یمن به او در امان ماندن از اختر بد را مژده داد:
بــــــــدان اى ســــــر مایــــــه تازیــــــان

کـــز اختـــر بـــدى جـــاودان بـــىزیـــان
(همان)88 :

در پيام سلم و تور به فریدون ،تقدیرگرایي برجستهترین و نخستين دليلي است که براي
کشتن ایرج آورده ميشود .آنها با این دستاویز از فریدون بخشش خواستند.
نوشـــــته چنـــــين بودمـــــان از بـــــوش

برســم بــوش انـــــــدر آمــــد روش

و دیـــــــــــگر بهانـــــه ســـــپهر بلنـــــد

که گـاهى پناهسـت و گـاهى گزنـد
(همان)59 :

ب) کالنْ گفتمان هویت سیاسي
ـ واحد گفتمانساز سکوت
نافرماني از شاه برابر با دشمني و مخالفت با اوست؛ بنابراین اندیشة پرسشگري در حکومت
خودکامه وجود ندارد ،اگر باشد باید سرکوب شود و در اینجا چون سلم و تور اندیشة
پرسشگري در برابر اعمال شاه دارند ،باید نابود شوند.
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چــــو از خـــــيمه ایـــــرج بـــره بنگریـــد

پــر از مهــر دل پــيش ایـــشان دویـــد

بــرفــتــــنـــــد بــــا او بــخيـمـــــه درون

ســخن بيشــتر بــر چــرا رفــت و چــون

بـــدو گفــت تـــور آر تــو از مـــا کـــهى

چـــرا بـــر نـهـــادى کـــاله مـهــــــى

بـــــرادر کــــه مـــهتــــر بـخــــاور بــــرنج

بســـر بــر تــرا افســـر و زیـــر گـنـــــج

چنــين بخششــى کــان جهــانجوى کــرد

هـــمه ســوى کهتــر پســر روى کــرد
(همان 56 :و )52

ایرج هنگام زینهار خواستن از برادران ،آنها را از عاقبت نافرماني از حکم شاه که حکمش
همانند خداست ،بيم ميدهد و به گونهاي به سوي واحدهاي گفتمانساز سکوت و
تقدیرگرایي که از ابزارهاي سياسيِ اعمال قدرت است ،فرا ميخواند.
نيایـــدت گفـــت ایـــچ بـــيم از خـــداى

نـــه شـــرم از پـــدر خـــود همينســـت رأي

مکـــش مـــر مـــرا کـــت ســـرانجام کـــار

بـپـيـچــــاند از خــــون مــــن کــــردگار

جهـــان خواســـتى یـــافتى خـــون مریـــز

مـکــــن بـــا جـهانــــدار یــــزدان سـتــــيز
(همان)52 :

ـ واحد گفتمانساز انتقامجویي
بنياد همة ستيزها در شاهنامه انتقامجویي است که مُدام بر دوش برادران و فرزندان نهاده
ميشود .فریدون خواهان انتقام گرفتن از پسرانش شد و نتوانست بر خشم و کينهاش چيره
شود که از بنيادها و سازههاي اصلي پادشاهي است ،او مُدام به انتقام مياندیشيد زیرا در
الیههاي پنهان متن از فرمان او سرپيچي شده است و ازآنجاکه حکومت خودکامه تنها
خواستهاش فرمان برداري است ،از همة ابزارهایي که در اختيار دارد ،استفاده ميکند .او
براي انتقام گرفتن از بارداري ماه آفرید شادمان است که مخالف اصول شاهي است.
پـــــرى چــــهره را بــــچه بـــود در نهـــان

از آن شــــاد شــــد شــــهریار جهــــان

از آن خـــوب رخ شـــد دلـــش پـــر اميـــد

بـــــــکين پـــــــسر داد دل را نــــــــوید
(همان)55 :
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منوچهر همچون باد تور را از زین برگرفت و بر زمين زد ،سر از تنش جدا کرد و آنگاه
تنش را خوراک دد و دام کرد.
ز زیـــــــــن بـــر گـــرفتش بکـــردار بـــاد

بـــزد بـــر زمـــين داد مـــردى بـــــــداد

ســـرش را هـــم آنگـــه ز تـــن دور کـــرد

دد و دام را از تـــــنش ســـــور کـــــــرد
(همان)96 :

منوچهر با شمشير چنان بر سر و گردن سلم زد که تنش به دو نيم شد و آنگاه سرش را
بر نيزهاي زد.
یــــکــــى تــــيز زد زود بــر گــــردنش

بـــدو نيمـــه شـــد خســـــروانى تــــنش

بــــفـــــــرمود تــا ســرش برداشـــــــتند

بنيـــزه بـــابر انـــدر افــــــــــراشــــتن
(همان)95 :

ـ واحد گفتمانساز مرگ
یکي از راههاي اِعمال قدرت ،کشتن و حذف کردن است .سلم و تور کشتن را تنها راه
اِعمال قدرت خویش پنداشتند و برادر را کشتند .آنها نخست براي به رخ کشيدن
اقتدارشان با سپاهي به پيشباز ایرج رفتند و او را با گشادهرویي به سراپرده فرا خواندند،
درحاليکه پر از خشم و کينه و در اندیشة کشتن بودند.
نـيامـــــــدش گـفتـــــار ایــــرج پســــند

نـبــــد راســـــتى نـــــــزد او ارجـمـنـــد

بکرســــى بخـــــشم انــــدر آورد پــــاى

همــى گفــت و برجســت هزمــان زجــاى

یکایـــک بـــر آمـــد ز جـــاى نشســـت

گرفــت آن گــران کرســى زر بـدســـت

بـــــزد بـــــــر ســــر خـــــرو تـــاج دار

از و خـواســـت ایـــرج بـــجان زیـنـــهار

یــــکى خـنــــجر آبگـــون بـــر کشـــيد

سراپــــاى او چـــادر خـــــون کــشـيــــد
(همان)52 :

 | 097متن پژوهی ادبی | سال  | 72شماره  | 99بهار ()0417

پ) کالنْ گفتمان هویت شاه
ـ واحد گفتمانساز نژاد
یکي از مهمترین ویژگيهاي فطري شاه ،اصالت نژاد است .فریدون از مادرش دربارۀ
نژادش ميپرسد:
کــيم مــن ز تخــــم کـــــدامين گــــهر

بــــگو مـــر مـــرا تـــا کـــه بـــــودم پـــدر

(همان)22 :
فریدون ذات دروني سلم و تور را هممرتبه با ذات ایرج نميدانست که گفت:
مــرا دل هـــــمى داد ایــن آگــــــهى

کـــــه از گـــــــوهر بــــد نيایــــد مهــــى

(همان)83 :
منوچهر همينکه به گيتي پا نهاد ،شایستة تخت و کاله شد.
چگونـــه ســـزاوار تــــــخت و کـــاله

یکــــى پــــور زاد آن هنرمنــــد مــــاه

(همان)55 :

ـ واحد گفتمانساز دادگری
هنگاميکه فریدون بر تخت نشست ،دادگري گسترد .او دارایيهایي را که از راه ستم به
دست آمده بود ،بخشيد و دست ستم را کوتاه کرد.
و زان پــــس فریــــدون بگــــرد جهــــان

بگردیــــد و دیــــد آشـــــکار و نهـــــان

هــــر آن چــــيز کــــز راه بيـــداد دیـــد

هــر آن بـــوم و بـــر کــان نـــه آبـــاد دیـــد

بنيکــــى بـــــبست از همــــه دســــت بــــد

چنانـــــک از ره هوشـــــــياران ســــــــزد
(همان)86 :

مفهوم عدالت در ایران باستان نگه داشتن حدود طبقات اجتماعي و عدول نکردن آنها به
طبقههاي دیگر بوده است؛ جلوگيري از ستم نيز وجه دیگري از مفهوم دادگري بوده است
براي نمونه هنگاميکه فریدون بر تخت نشست ،از درآميختگي طبقهها جلوگيري کرد:
نـبـایـــــد کــــه باشــــيد بـــا ســـاز جنـــگ

نه زین گونـه جویـد کسـى نـام و ننـگ
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ســــــــپاهى نبـــــاید کــــه بـــا پيــــشهور

بيـــک روى جـویـــند هـــر دو هـــنـــر

یـــــکى کــــارورز و یکــــى گــــرزدار

ســزاوار هــر کــس پـدیـدســـت کــــــار

چــو ایــن کــار آن جویــد آن کــار ایــن

پــر آشــوب گـــردد سراســر زمــيـــــــن
(همان 26 :ـ )88

سلم و تور بر بنيادِ نگاه فردوسي وجودشان تُهي از داد است.
بـــــــرفــــتند بـــاز آن دو بيـــداد شـــوم

یکــى ســوى تــرک و یکــى ســوى روم
(همان)52 :

ـ واحد گفتمانساز خردمندی
از آئين شهریاري یکي این است که شاه باید خردورز باشد.
ولــيـــــکن چـــو جـــــانى شـــود بـــىبهـــا

نـــــهد پـــر خــــرد در دم اژدهـــــــــا

چــه پــيش آیــدش جــز گزاینــده زهــر

کــش از آفــرینش چنــين اســت بهــر
(همان)58 :

بيآزاري و راستي از اصول خردمندي شاه و مایة رستگاري است.
نـبـــــاید ز گـــــيتى تـــــرا یــــار کــــس

بـــــىآزارى و راســـــتى یـــــار بـــــس
(همان)86 :

ـ واحد گفتمانساز مهار خشم و کینه
سفارش به دوري از خشم و کينهورزي در داستان دیده ميشود:
چــو بســتر ز خاکســت و بــالين ز خشــت

درختـــى چـــرا بایـــد امـــروز کشــــت

کـــه هـرچـــند چـــرخ از بـــرش بگــذرد

تـــنش خـــون خـــورد بـــار کـــين آورد
(همان)86 :

ولي سلم و تور توان مهار خشم و کينه را ندارند و از رويِ خشم ،بيزاري و کينهورزي ایرج
را ميکشند:
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یـــــکى خـنجــــر آبــــگون بـرکـشــــيد

ســـــراپاى او چـــــادر خــــون کشــــيد
(همان)52 :

ت) کالنْ گفتمان هویت فرهنگيـملي
ـ واحد گفتمانساز ازدواج
فریدون از جَندَل خواست تا سه دختر از نژاد بزرگان بيابد که زیبارو ،پاکدامن و شاهزاده
باشند و شایستگي پيوند با او را داشته باشند؛ زیرا نژاد ارجمند داشتن از شرایط پيوند
زناشویي شاهزادگان بوده است.
کــــنون ایـــن گرامـــى دو گونـــه گهـــر

بـــــباید بـــر آمــــيخت بـــا یـکدگــــر
(همان)88 :

فضای گفتماني داستان فریدون
کالنْ گفتمانِ کلي ستيز و یکي از مؤلفههاي اصلي آن (خردهْ گفتمانِ غالبِ قدرت)
گفتمانِ مسلّط داستان است .این گفتمان ،سياست هویت ،سياست زندگي ،سياست
چگونگي کسب قدرت ،چگونگي چيرگي بر دیگري را به خاندان شاهي فریدون آموخته
است که درنتيجه آنها در همة عملکردهایشان گفتمان ستيز را سرلوحه قرار دادهاند.
ماهيت و خطمشي کالنْ گفتمان ستيز در داستان واحد گفتمانساز اصلي فریدون است زیرا
همة رخدادها پيرامون اوست و در این راه هرچه با او مخالفت یا ایستادگي کند به حاشيه
ميراند؛ بنابراین:
.6شخص فریدون ،واحدگفتمانساز مرکزي و هژموني در جامعة دورانِ خویش است که با
بخشکردن قلمرو فرمانروایياش ميان پسرانش سعي دارد با سيستم سراسربين کشور را
اداره کند ولي پس از شکست ،از راهکارهاي مجازات انضباطي مانند کشتن براي
بهنجارسازي استفاده ميکند.
.2دین ،جادو و قدرت از واحدهاي گفتمانساز برجسته در این دوران است.
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در این داستان اَبَر گفتمان فریدون با یاري گفتمان بيگانة سرو (شاه یمن) و گفتمان
منوچهر توانست همة گفتمانها را به حاشيه براند و پيروز و هژمونيک شود .گفتمان
منوچهر نيز با یاري اَبَر گفتمان فریدون به قدرت رسيد و توانست با به حاشيه راندنِ
گفتمانهاي سلم و تور گفتمان خود را پيروز و هژمونيک کند.
کالنْ گفتمانهاي اساسي داستان از این قراراَند :کالنْ گفتمان هویت دینيـسياسي با
واحدهاي گفتمانساز مقدس بودن ،دین و خودکامگي و تقدیرگرایي؛ کالنْ گفتمان
هویت سياسي با واحدهاي گفتمانساز سکوت ،انتقامجویي و مرگ؛ کالنْ گفتمان هویت
شاه با واحدهاي گفتمانساز نژاد ،دادگري ،خردمندي و مهار خشم؛ کالنْ گفتمان هویت
فرهنگيـملي با واحد گفتمانساز ازدواج که همگي بر بنياد خاستگاههاي دین ،سياست،
آموزشوپرورش ،خانواده و اقتصاد شکل گرفتهاند .بر این پایه صورتهاي گفتمانيِ
داستان ابتدا دیني و سپس سياسي است؛ جادو و نجوم از صورتهاي گفتماني دیگر داستان
هستند.
در این فضاي گفتماني قدرتمندترین و با دانشترین شخصيتها سلم و تور هستند
زیرا با روابطِ قدرت هنجارزده نشدند ،در برابر گفتمان غالب قدرت مقاومت کردند و
تالش کردند عقایدِ شخصيت هاي دیگر را با عقاید خود همراه کنند که در این فرصت
گفتمان غالب قدرت توانست به نمایش بيشتر هژموني شدن قدرت بپردازد و گفتمان آن دو
را براي هميشه به حاشيه براند .در این ميان ایرج و منوچهر با مناسبات حاکم کامالً همسو و
هنجارزده شدند.

خاستگاه دین و سياست

واحدهاي گفتمان ساز

کالن گفتمان هویت سياسي

خاستگاه دین و سياست

واحدهاي گفتمان ساز

کالن گفتمان هویت شاه

کالن گفتمان هویت دیني و سياسي

 | 091متن پژوهی ادبی | سال  | 72شماره  | 99بهار ()0417

مقدس بودن
دین و خودکامگي
تقدیرگرایي

سکوت
انتقام جویي
مرگ

مهار خشم
خاستگاه آموزش و
پرورش ،خانواده،

واحد گفتمان ساز

خردمندي

دادگري

سياست و اقتصاد

کالن گفتمان هویت فرهنگي ملي

نژاد

خاستگاه خانواده

واحد گفتمان ساز

ازدواج

نمودار  .2گفتمانهای غالب ،خاستگاهها و واحدهای گفتمانساز در داستان فریدون
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محورهای دیرینهشناسي داستان فریدون
ـ شناسایي فضای تخاصم
در یک فضا ،گفتمانهاي بسياري وجود دارند که هرکدام خواهان غالب و هژموني شدن
هستند ،ازاینرو بينشان درگيري به وجود ميآید .در داستان فریدون با گفتمانهاي سلم،
تور و ایرج روبه رو هستيم که اَبَر گفتمان قدرتمندِ فریدون در برابرشان شکل ميگيرد و
آنها را به حاشيه ميراند و خود تبدیل به اَبَر گفتمان غالب ميشود و همة آنها را شکست
ميدهد؛ بنابراین وجود گفتمانهاي خودي سلم ،تور ،ایرج و گفتمان بيگانة شاه یمن به اَبَر
گفتمان قدرتمندِ فریدون هویت بخشيدند و سبب شدند تا او ساختار معنایي ویژه براي
حکومت کردن بيافریند و به کار ببندد.
از سوي دیگر پيوستنِ گفتمانها به یکدیگر ،صلح ميآفریند .اَبَر گفتمان قدرت
فریدون با گفتمان قدرت شاه یمن صلح کرد تا در ظاهر بر نام ،آوازه و قدرتش بيفزاید و
در الیههاي ژرفتر به سرکوبِ قدرتهاي داخلي و خارجي بپردازد.

ـ منازعات معنایي
حفظ قدرت در دستان خود ،تقسيم کشور ميان فرزندان ،گسترش قلمرو با ازدواج با
دختران شاه یمن و انتقامجویي ،معناهایي است که فریدون در حکومتش به دنبال آنهاست.
منازعات معنایيِ دورۀ او این است که او ابتدا خود کشور را ميان سه فرزندش تقسيم
ميکند و آنها را گرامي ميدارد ،ولي درحقيقت او خود سبب ایجاد درگيري و کشته
شدن هر سه فرزند ميشود ،زیرا در الیههاي ژرفتر داستان ميتوان دید که او تمایلي به
واگذاري تاج نداشته است و براي حفظ قدرتش این نقشه را طراحي کرده است.
هنگاميکه فریدون ایرج را نزد سلم و تور ميفرستد باوجوداینکه از سرانجام کار آگاه
است درحقيقت فرزند را دانسته به کشتن ميدهد تا بهانهاي بشود براي کشتن دو پسر
دیگرش و اینگونه تاج تا زمانيکه زنده است از آنِ او باقي بماند؛ ولي ازآنجاکه در
ناخودآگاهش ترس از بين رفتن نژادش وجود دارد و از سوي دیگر نيز باید وظيفهاش که
تعيين جانشين است را انجام دهد ،ناگهان دغدغة بر تخت نشاندن نژاد خویش را پيدا
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ميکند و منوچهر را آنگونه که ميخواهد ،درست شبيه خودش تربيت ميکند که حتي
پس از مرگش تداعي گر خودش باشد و شاید از همين روست که نام او را منوچهر به
معناي کسيکه چهرهاش شبيه خودش است ،مينهد (ر.ک :ثعالبي نيشابوري.)58 :6813 ،
درمجموع اَبَر گفتمان فریدون همة گفتمانهاي دیگر را به حاشيه رانده است چون
همانطور که قدرتِ مطلق از آنِ پروردگار است ،قدرتِ مطلق در دست فریدون نيز هست،
چون او سایة خداست و نباید برخالف رأي او اندیشيد و عمل کرد.

ـ تعیین زمان و مکان
زمان کالن :گذشتة دور در ایران باستان (هنگام پادشاهي فریدون و منوچهر).
زمان خرد :روز (زمان گفتمانها در روز و در کاخ فریدون ،آوردگاهها و کاخ شاه
یمن بوده است) و شب (زمان آرميدن شاه و لشکریان پس از نبرد).
مکان کالن :ایران ،توران و روم (گسترۀ پادشاهي فریدون).
مکان خرد :درگاهِ شاهيِ فریدون ،درگاهِ شاهيِ شاه یمن ،آوردگاهِ سلم و تور با
ایرج ،آوردگاهِ منوچهر با سلم و تور.
اگر فریدون در دوران پادشاهياش کشور را ميان فرزندانش تقسيم نميکرد ،گفتمان
قدرت آنها هيچگاه شکل نميگرفت و از سوي دیگر هم فریدون با به حاشيه راندن
گفتمان قدرت آنها و ازدواج پسرانش با دختران شاه یمن به اَبَر گفتمان خودش ،قدرت
بيشتر نميافزود .گفتني است جایگاههاي ایران ،روم ،توران و یمن فریدون را در رساندن به
آرمانش و پيروزيِ گفتمانش یاري رساندند .باید گفت فریدون هم فرمانروایي دنيا هم
پيشوایي دیني را بر دوش دارد و دربارۀ امورِ فراجهاني سخنها ميراند و بهخوبي از این
ابزار براي ادارۀ مملکتش بهره ميجوید؛ بنابراین او همچون جمشيد شاهـموبد است یعني
فرازمان در شکلگيري اَبَر گفتمان فریدون تأثيري بسزا داشته است ،همانطور که پيشتر
نيز گفته شد ،همة شخصيتهاي داستان تحتِ تأثير واحد گفتمانساز تقدیرگرایي هستند و
فرمانبرِ فرمانروا شدهاند؛ براي نمونه تقدیرگرایي و فلکنالي ،دستاویزي براي اِعمال
قدرت و سرکوب مخالفان بدون جنگ است:
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بــــــگيتى مــــــدارید چنـــــدین اميـــــد

نـــگر تــا چــه بــد کـــرد بــا جـمّشـيــــد

بـــــفرجام هــــم شــــد ز گيتــــى بــــدر

نمانــدش همــان تــاج و تخــت و کمــر

مــــرا بــــا شـــــما هــــم بفـــــرجام کــــار

بـبــــاید چــشــــيدن بــــــد روزگـــــــار

دل کـــــــينهورشــــــان بـــــــدین آورم

سـزاوارتــــــر زانــــــکه کــيــــــنآورم
(فردوسي)58 :6831 ،

 .7-9داستان پریام
الف) کالنْ گفتمان هویت طبقاتي خدایان
ـ واحد گفتمانساز قدرت پنهاني خدایان
در ایلياد خدا مياندیشد ،فرمان ميدهد ،ایریس ميفرستد و ميخواهد و ميشود و اگر
کسي یا چيزي مطابق خواسته و فرمان خدا نشود ،نابودياي همچون فرو ریختنِ دیوارِ
آخائي چشم به راهش خواهد بود.
آرس ،فوبوس و پوزئيدون ،پشتيبان تروائيان هستند و ازآنجاکه خدایان و الههها
دمدمي هستند ،پوزئيدون در آینده به یاري آخائيها ميرود ،بنابراین خدایان به پریام در
کسب قدرت و حفظ آن یاري رساندهاند و پاریس نيز به یاري آفرودیت و زئوس توانست
انتقام خویش را از پدر بگيرد و باید گفت این همان قدرت پنهاني است که در سراسر
زندگي و کاروکردارهاي شخصيتهاي داستان ایلياد وجود دارد و این یعني همان طرح
سراسربين فوکو که «همه چيز بيوقفه و دائم قابلِ رؤیت ،قابلِشناسایي و مراقبت است»
(فوکو )698 :6837 ،و بهنوعي انسان در آن اسير است و شخصيتها در همهجا دیدهباني
دارند.
در این ميان زئوس با این برنامه که یونان و تروآ را به دست آورد ،آتش درگيري
ميان یونان و تروآ را بيشتر ميکند و خود هواخواه تروایيان ميشود .او خواهان قدرت این
جهاني است؛ ازاینرو در ميانة نبرد ،فرمان باز ایستادن خدایان و الههها را ميدهد تا نقشة
خویش را اجرا کند .در پایان تروآ نابود ميشود و یونان پيروز.
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سلطه خدایان آنچنان بر زندگي مردمانِ یونان و تروآ سایه گسترده که هيچ نبردي و
هيچ کاروکرداري را بدون آنها نميتوانند تصور کنند؛ براي نمونه «یونانيان و مردم تروآ
دست به سوي آسمان برافراشتند و گفتند :اي پدر خدایان ،اي خداوندگار ایدا اي خداي
هراسانگيز ،آنکه این همه تيرهبختي را فراهم کرده نابود باد و به سرزمين هادس فرو
رواد و یگانگي و دوستي دو گروه همواره استوار باد» (هومر.)685 :6832 ،
خدایان در چندوچونيِ کارِ پهلوانان و شاهان دخالت ميکنند و مایة ستيزِ یونانيان و
تروایيان هستند .زئوس پشتيبان ترواست و هرا و آتنه در اندیشة نابودي تروآ و پشتيبان
یونان« .خدایان در کوه اولمپ گرد آمدند و با یکدیگر همداستان شدند که خداي جنگ
بر زمين فرود آید و به مردم آخائي ناسزا بگوید و مردم تروآ را برانگيزد تا پيمان
بشکنند و بجنگند .در نخستين زد و خورد منالس زخم برداشت .آگاممنون لشکریان
آخائي را برانگيخت و جنگهاي تنبهتن درگرفت» (همان 652 :ـ .)611

ب) کالنْ گفتمان هویت دینيـسیاسي
ـ واحد گفتمانساز قدرت دین
پریام به یاريِ خدایان و دین پيش ميرود؛ بنابراین قدرتِ پنهانيِ دین ،خدا ،آیين ،نيایش،
ستا یش و  ...ابزارهایي کارآمد و ارزشمند در دستان دارندۀ قدرت هستند و هميشه با ابزار
دین پيروز هر ميداني بوده ،هستند و خواهند بود؛ براي نمونه پریام به درگاه زئوس براي
یاري در راه رسيدن به سراپردۀ آخيلوس و گرفتنِ پيکر بيجان هکتور ميگوید« :اي
خداي بزرگ ،پسازآنکه مرا به سراپرده آخيلوس بردي ،مهر بورز وي را در برابر
اشکهاي من نرم کن ،مرا سزاوار آن بدان و بهشتاب نشاني از خواست خود بفرست،
اميد است که پرندۀ گرامي تو ،شاه گروه بالداران ،بهسوي راست من پرواز کند تا آنکه
چون نگاه خود را بر آن بگمارم .با دلگرمي تا لشکرگاه مردم آخائي راه بپيمایم» و
زئوس خواستة او را ميپذیرد (همان.)727 :
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ـ واحد گفتمانساز تقدیرگرایي
هلن براي توجيه لغزشش از سرنوشت سخن ميراند و زئوس ،سرنوشت را مانند ابزاري
که ميتواند گاه به یونانيان کمک نکند یا بکند ،ميداند.
شخصيت هاي ایلياد پيوسته با هر پيشامدي براي خدایان قرباني ميکنند که از
نشانههاي تقدیرگرایي است؛ براي نمونه زئوس آنجا که پاي منافع و حفظ قدرتش به ميان
ميآید ،به سراغ تقدیر ميرود و آن را دستاویزي براي یاري نرساندن به پهلوانان قرار
ميدهد (همان 118 :ـ .)116

پ) کالنْ گفتمان هویت شاه
ـ واحد گفتمانساز اقتصاد
تروایيان اقتصاد خوبي دارند که همواره براي خدایان و الههها قرباني ميکنند .آنها سپاه و
جنگافزارهاي بسياري نيز دارند؛ براي نمونه «پریام دوازده پرده باشکوه ،دوازده بستر ،به
همان اندازه روانداز و  ...از آن بيرون کشيد که پيشازاین هنگاميکه به فرستادگي نزد
مردم تراکيه رفت ازیشان به او رسيده بود ،پيشکشي بود که چيزي با آن برابري نميکرد»
(همان.)725 :

ـ واحد گفتمانساز سپاه
سپاه تروایيان قدرتمند و پُر از جنگاوران دالوري چون هکتور ،مردم دارادانه و  ...است؛
براي نمونه «در پيشاپيش مردم تروآ هکتور بزرگ راه ميپيمود که خودِ تابان بر سر داشت
و پسر پریام بود .در کنار وي دالورترین جنگاوران را دیدند که در زوبينافکني شوري
داشتند و ( »...همان.)665 :
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ت) کالنْ گفتمان هویت سیاسي
ـ واحد گفتمانساز تهدید
پاریس براي تهدیدِ پریام نخست هلن را از بيگانگان ربود و آنگاه با نمایش قدرتش در
برابر پریام ،خواستارِ انتقام گرفتن و رسيدن به تاج شد.

ث) کالنْ گفتمان هویت فرهنگيـملي
ـ واحد گفتمانساز خیانت ،ازدواج و دزدی
پاریس براي کسبِ قدرت و نشستن بر تخت ،هلن را ربود ،زیرا ميدانست یونانيان به این
بهانه به تروآ ميتازند و او به مقصودش ميرسد.
گفتني است زنانِ ایلياد بيکنش یا کمکنش هستند مانند هکوب (مادر هکتور) که
یکبار براي نيایش به درگاه آتنه ميرود تا از او یاري جوید و بار دیگر براي زاري در
اندوهِ مرگ فرزندش حضور دارد.

فضای گفتماني داستان پریام
کالنْ گفتمانِ کلي ستيز و یکي از مؤلفههاي اصلي آن (خردهْ گفتمانِ غالبِ قدرت)
گفتمانِ مسلّط متن است .این گفتمان ،سياست هویت ،سياست زندگي ،سياست چگونگي
کسب قدرت ،چگونگي چيرگي بر دیگري را به خاندان شاهي پریام آموخته است که
درنتيجه آنها در همة عملکردهایشان گفتمان ستيز را سرلوحه قرار دادهاند .ماهيت و
خطمشي کالنْ گفتمان ستيز در داستان ،واحدهاي گفتمانساز اصلي و هژموني پریام و
زئوس هستند زیرا همة رخدادها پيرامون آنهاست و در این راه هرچه با آنها مخالفت
کند ،به حاشيه رانده ميشود؛ پاریس و هکتور هم تحتِ تأثير این کالنْ گفتمان هستند
بنابراین:
.6زئوس با فرستادن و گاهي نفرستادن خدایان و الههها به رزمگاه سعي دارد با سيستم
سراسربين قلمرواش را اداره کند و خود تبدیل به اَبَر گفتمان شود .او در این راه از
راهکارهاي دیگر مجازات انضباطي مانند کشتن براي بهنجارسازي نيز استفاده کرده است.
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.2پریام با طرد کردن پاریس ميخواهد خود تبدیل به اَبَر گفتمان شود.
.8منالس به بهانة بازپسگيري هلن ميخواهد تروآ را فتح کند و خود تبدیل به اَبَر گفتمان
شود.
.5دین ،جادو و قدرت از واحدهاي گفتمانساز غالب در این داستان هستند.
در این داستان اَبَر گفتمان پریام با شناساندنِ گفتمان هکتور بهعنوان کسي مقدس
(ایریس بر او نازل شد) او را به جانشيني برگزید و از او پشتيباني کرد و گفتمان پاریس را
به دستاویزِ طالع شوم ،طرد کرد و اینگونه اَبَر گفتمان خودش و گفتمان هکتور را پيروز و
هژمونيک کرد .درنهایت با درگيري ،ستيز و کشته شدنِ هکتور ،گفتمان او هم به حاشيه
رانده شد و ابتدا اَبَر گفتمان پریام پيروز شد و بعد اَبَر گفتمان زئوس .
کالنْ گفتمانهاي اساسي داستان از این قراراَند :کالنْ گفتمان هویت طبقاتي خدایان
با واحد گفتمانساز قدرت پنهاني خدایان ،کالنْ گفتمان هویت دینيـسياسي با واحدهاي
گفتمانساز دین و تقدیرگرایي ،کالنْ گفتمان هویت فرهنگيـملي با واحد گفتمانساز
خيانت ،ازدواج و دزدي ،کالنْ گفتمان هویت شاه با واحدهاي گفتمانساز اقتصاد ،سپاه و
کالنْ گفتمان هویت سياسي با واحد گفتمانساز تهدید و همگي بر بنياد خاستگاههاي دین،
سياست ،خانواده ،آموزشوپرورش و اقتصاد شکل گرفتهاند .بر این پایه شاه سياست
هویت بخشي به کسان جامعه را بر اساسِ خواستة شاه ـ خدا (زئوس) از حنجرۀ دین فریاد
ميزند؛ بنابراین صورت هاي گفتماني داستان دیني و سياسي است .در این فضاي گفتماني
قدرتمندترین و با دانشترین شخصيت داستان ،پاریس است که با روابط قدرت هنجارزده
نشد و در برابر گفتمان غالب قدرت مقاومت کرد و کوشيد تا گفتمان غالب قدرت نتواند
به نمایش بيشتر هژموني شدن قدرت بپردازد .دیگران همگي کساني تن درداده به
هویتهاي ساختگياند که از سوي خاستگاهها براي آنها تدارک دیده شده بود.

کالن گفتمان هویت دیني ـ

کالن گفتمان هویت شاه

کالن گفتمان هویت فرهنگي و

ملي

کالن گفتمان هویت سياسي

سياسي

خدایان

کالن گفتمان هویت طبقاتي
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خاستگاه دین

واحد گفتمان ساز

قدرت پنهاني
خدایان

خاستگاه دین و

واحدهاي گفتمان

دین

سياست

ساز

تقدیرگرایي

خاستگاه دین و
سياست

خاستگاه خانواده

خاستگاه سياست،
آموزش و پرورش،
خانواده و اقتصاد

واحد گفتمان ساز

واحد گفتمان ساز

تهدید

خيانت ،ازدواج،
دزدي

واحدهاي گفتمان

اقتصاد

ساز

سپاه

نمودار  .7گفتمانهای غالب ،خاستگاهها و واحدهای گفتمانساز در داستان پریام
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محورهای دیرینهشناسي داستان پریام
ـ شناسایي فضای متخاصم
این داستان سه گفتمان قدرت کلي (زئوس ،پریام و پاریس) دارد که قدرتمداراَند؛
گفتمانِ قدرتِ پاریس با ربودن هلن و تاختن یونانيان به تروآ و یاريِ و دخالتهاي خدایان
و الههها و به ویژه اَبَر گفتمان زئوس ،پيروز شد و در انتهاي داستان اَبَر گفتمان پریام را به
حاشيه راند .در این راه کالنْ گفتمانهاي هویت طبقاتي خدایان ،هویت دینيـسياسي،
هویت سياسي و هویت فرهنگيـملي و هویت شاه به همراه واحدهاي گفتمانسازشان اَبَر
گفتمانِهاي قدرتِ پریام ،زئوس و پاریس را ساختند .گفتمانهاي دیگر و بيگانه (یونان و
هلن) به گفتمانِ قدرتِ پاریس هویت بخشيدند و ساختار معنایياش را آراستند.

ـ منازعات معنایي
پریام از آغاز ،پاریس را که رقيبي براي شهریارياش ميدانسته رها کرد و از اینجا گفتمانِ
کسبِ قدرت شکل گرفت؛ سپس آفرودیت به یاريِ پاریس شتافت و نقشهاي با کمک
خدایان و الههها کشيد و گفتمان دیني شکل گرفت و در الیههاي پنهانِ متن خدایان نيز
خواهان تاج شدند و دخالتهایشان در سازوکارهاي زمينيها افزونتر شد و بنابراین
گفتمان کسبِ قدرت پيروز شد و گفتمانهاي دیگر را کنار زد .سرانجام گفتمانِ قدرتِ
پاریس آنقدر نيرومند شد که جایي براي اَبَر گفتمانِ قدرتِ پریام نگذاشت و با ستيز و
یاري خدایان و یونانيان به آرمانش رسيد .درمجموع کسبِ قدرت و خاستگاه خانواده (در
الیههاي پنهاني متن) باارزشترین معناها در فضاي کلي داستان هستند.

ـ تعیین زمان و مکان
ـ زمان کالن :گذشتة دور در یونان باستان (زمان پادشاهي منالس و پریام).
ـ زمان خرد :روز (زمان گفتمانها در روز و در قصر یا هنگامِ نبرد و آوردگاه بوده است) و
شب (زمان استراحت شاه و زنان شبستان و لشکریان به هنگام نبرد).
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ـ مکان کالن :یونان (قلمرو پادشاهي منالس) تروآ (قلمرو پادشاهي پریام) آسمان (قلمرو
پادشاهي زئوس و خدایان).
ـ مکان خرد :درگاهِ منالس ،درگاه پریام ،آوردگاهِ نبردِ یونان و تروآ که در نزدیکيِ شهرِ
تروآ بود ،پرگام (بارويِ شهرِ تروآ) ،سکاماندر (رودي که محل جدالِ یونانيان و تروایيان
است).
اگر هنگام پادشاهي پریام ،پاریس براي کسبِ قدرت شورش نميکرد ،گفتمانِ
قدرتش شکل نميگرفت .جایگاههاي یونان و آسمان و نيز فرامکان و فرازمان به او در
پيروزيِ گفتمانش یاري رساندند.
گفتني است پریام برخالف فریدون تنها فرمانروایي این جهان را بر دوش دارد .او
برخالف فریدون دیالوگ ندارد ،سکوت کرده و تنها فرمان ميدهد و مينگرد .براي حفظ
قدرت پاریس را بر بنيادِ دیدگاه ستارهشناسان (تقدیرگرایي) در کوه رها ميکند و با
یورش یونانيان هکتور (جانشينش) را راهي ميکند با این پندار که شاید او نيز بميرد .او
تسليم خواست خدایان است .بر بنياد سخن فوکو باید گفت پریام با حقيقت تقدیرگرایي و
دین همبستگي ایجاد ميکند و از این راه به فرمانروایياش مشروعيت ميبخشد.

بحث و نتیجهگیری
وجوه افتراق خاندانهاي شاهي فریدون و پریام ازاینقرار است:
.6تنها در داستان خاندان شاهي پریام خدایان بيواسطه روي زمين هستند.
.2خدایان تنها در داستان خاندان شاهي پریام مداخلهگر و ماديگرا هستند.
.8واحدِ گفتمانساز خدا ـ شاه تنها در داستان خاندان شاهي پریام دیده ميشود که زئوس
خدا ـ شاه است.
وجوه اشتراک خاندانهاي شاهي فریدون و پریام ازاینقرار است:
.6در هر دو داستان شاه واحد گفتمانساز قدرت مرکزي و اصلي است.
.2در هر دو داستان شاه (فریدون ،زئوس) رهبري دیني و سياسي را بر دوش دارد.
.8در هر دو داستان واحد گفتمانساز تقدیرگرایي مهم است.
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.5در هر دو داستان مردم بيگفتمان هستند.
.9در هر دو داستان اندیشة پرسشگري سرکوب ميشود.
.1در هر دو داستان واحد گفتمانساز انتقامجویي مهم است.
.7در هر دو داستان واحد گفتمانساز نژاد مهم است .فریدون و ایرج نژاده هستند .در
داستان پریام شاهان ،شاهزادگان و پهلوانان بهنوعي با خدایان و الههها در ارتباط هستند.
.3واحد گفتمانساز دادگري در هر دو داستان دیده ميشود .فریدون در ابتداي حکومتش
دادگر است؛ زئوس هم با ویراني تروآ دادگرياش را نشان داد.
.6در هر دو داستان سزاي مخالفان مرگ است.
.68خاستگاه سياست در هر دو داستان بر روابط و چينش گفتمانهاي داستانها تأثير دارد.
.66کالنْ گفتمان غالب هویت دیني ـ سياسي کالنْ گفتمانِ بنياديِ هر دو متن است.
.62نمودار قدرت از باال به پایين نيست بلکه همهجا هست.
.68در هر دو متن طرح سيستم سراسربين دیده ميشود.
.65گفتمان ستيز و یکي از مؤلفههاي اصلي آن (خرده گفتمانِ غالب قدرت) گفتمان مسلّط
هر دو متن است.
.69واحدِ گفتمانساز کسب قدرت از واحدهاي گفتمانساز مرکزي در فضاي گفتماني هر
دو متن است.
.61قدرتمندترین و با دانشترین شخصيتها سلم ،تور و پاریس هستند.
.67صورتهاي گفتماني سياست ،دین ،جادو و نجوم با توجه به گفتمان مسلّط ستيز و
خرده گفتمان غالب قدرت در هر دو متن وجهي غالب دارند.
.63خاستگاه خانواده در هر دو داستان ابتدا مهم است ولي درانتها بياهميت ميشود.
.66خاستگاه دین و جادو در هر دو داستان غلبة گفتماني دارد و این استواري خاستگاه دین
را نشان مي دهد .در هر دو داستان دین به یاريِ قدرتِ حاکم شتافته است و آن را مشروع
جلوه داده و به قدرت تثبيت بخشيده است.
.28واحد گفتمانساز تقدس در هر دو متن دیده ميشود.
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.26فریدون براي کسب قدرت و کشورگشایي با شاه یمن ارتباط برقرار کرد .یونانيان نيز
براي کسب قدرت در تروآ تالش کردند .زئوس خواهان کسب قدرت در زمين بود.
.22اَبَر گفتمان ها در هر دو داستان معناهایي چون جنگ ،شمشير ،قتل و کشورگشایي را
دنبال ميکنند.
 .28در هر دو متن حقيقت نظام معنایي دین عامل ایجادکنندۀ قدرت و قدرت نظام پادشاهي
عامل ایجادکنندۀ نظام معنایي دین است.
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