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  بررسي روابط قدرت در داستان كيخسرو بر اساس ديدگاه فوكو
  

    اولسيما ارمي
  چكيده

يكي از روايتهاي اصلي در شبكة روايي اساطير ايران است كه با توجه به  استان كيخسرود
توان تصوير  اش، با تحليل آن مي غايي-اساطيري و برجستگي جاري/ اهميت حماسي

اش، در فرهنگ هاي مادي و معنوي، در سويه»قدرت«و نظام » هويت«واضحتري از مفهوم 
هاي انديشة خسرواني نشان داد؛ تصويري كه بازتاب آن در  كرانهاساطيري، ديني ايران باستان و

برآيندهاي فكري و ايدئولوژيك دورة اسالمي، در قالب نماد و كيفيت اساطيري و فرهنگي، در 
بهترين نقشة راه براي رسيدن . شود هايي چون روايتهاي حماسي ملي ايرانيان نيز ديده ميزمينه

  . فرهنگي شاهنامه استبه اين جغرافياي معناشناختي 
ايم به ، در اين مقاله كوشيده»نبرد بزرگ كيـخسرو« با چنين هدفي و با توجه به اهميت 

. بررسي روابط قـدرت در داستان كيخسرو و نظـام معنـاشناختي آن از ديدگاه  فوكو بپـردازيم
 پاية حقيقت در داستان كيخسرو بر/بر همين اساس، اين مقـاله نخسـت چارچـوب قدرت

محورِ شناسـايي فضاي تخاصم، منـازعات  كند، سپس در سه موبد را بررسي مي/ الگـوي شاه
پردازد و تعيين زمان و مكان، به بررسي گفتمان قدرت حاكم در داستان كيخسرو ميو معنايي 

  .كند بررسي ميسرانجام،  نتايج گفتماني اين داستان را با تأكيد بر نبرد بزرگ كيخسرو 
  

  .مكان، فوكو/ حقيقت، فضاي تخاصم، منازعات معنايي، زمان/ كيخسرو، قدرت: هااژهكليدو
  
  

                                                 
  25/9/1391:                                    تاريخ پذيرش مقاله24/6/1391:    تاريخ دريافت مقاله

 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد 
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  مقدمه
 به تناسب موضوع كه اساطيري و حماسي است، داستانهاي فراواني وجود شاهنامهدر 

در ناخودآگاه جمعي ايراني ساخته شده تعريفهاي قدرت   و گفتمانهادارد كه بر اساس 
اند، هاي پيش از فردوسي ساخته و پرداخته شده دورهاين داستانها كه در. است
هايي را در زبان روايت منظوم وي به گفتمان غالب ذهن سرايندة وي تحميل  سوژه
توان   ميشاهنامهنظم  از دل زواياي را ن آنهاواقعيت جهاها  با بررسي اين سوژه. اندكرده

  . بازجست
پرداز ر ناخودآگاه ذهن داستاندگفتماني   درونيهاسوژهما براي يافتن ريشة 

اي حساس است، بايد گفتمان  فردوسي، كه برآيند ذهنيت جمعي ايرانيان در لحظه
مسلط هر داستان را هم جداگانه و هم در تعامل با پيكرة نهايي و غايي اثر جستجو 

يكي از داستانهاي شاهنامه داستان جنگ بزرگ كيخسرو است كه به پيروزي . كنيم
اين داستان شايد كاملترين داستاني باشد كه . شود رگ افراسياب ختم ميكيخسرو و م

توان با گفتمان مسلط قدرت از منظر فوكو تبيين و تحليل  تمام اجزا و عناصر آن را مي
  . كرد

در اين مقاله با توجه به نقش قدرت در داستان كيخسرو، با تأمل در آراي ميشل 
براي اين منظور نخست . پردازيم  داستان ميفوكو دربارة قدرت و حقيقت به  تحليل

  .بايد چارچوب نظري قدرت از منظر فوكو را معرفي كنيم
از مفاهيمي كه مركز ثقل چهارچوب تحليلي فوكو دربارة قدرت را شكل : قدرت

» گفتمان«سابقة به كار بردن آنچه امروز با عنوان اگرچه . بخشد، مفهوم گفتمان استمي
 ،گرددهاي دور برميشود، به گذشته هاي گوناگون استفاده مي حوزهفراوان در تحقيقات

پس از آثار او، گفتمان به يكي . اما آثار ميشل فوكو به اين اصطالح معنايي ديگر بخشيد
گفتمان چيزي است كه چيز «از نظر فوكو . از پركاربردترين مفاهيم تبديل شده است

 و براي خود وجود دارد و به صورتي كند، نه چيزي كه در خودديگر را توليد مي
براي فهم گفتمان در انديشة اين . )Mills,2003:37(»توان تحليلش كردجداگانه مي

گفتمان «پساساختگراي معروف بايد با دو مفهوم قدرت و حقيقت نيز آشنا شد؛ زيرا 
   .)11: 1386احمدي، (» نقطة تالقي و محل گردهمايي قدرت و دانش است
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توان دربارة آنها سخن گفت يا انديشيد،  ند كه مينها به چيزهايي مربوطتگفتمانها نه 
. تواند سخن بگويددربارة اين نيز هستند كه هر كس در چه زماني و به چه ضرورتي مي

گويند و آنها گفتمانها دربارة موضوعها نمي. اندكنندة معنا و ارتباطات قدرتآنها منسجم
دة موضوعهايند و در فرايند اين سازندگي مداخلة خود را كنند، بلكه سازنرا تعيين نمي

معاني و مفاهيم  گفتمانها، نه از درون زبان، بلكه از درون كارهاي . كنندپنهان مي
. كنندگفتمانها احتماالً تفكر را تحميل مي. گيرندتشكيالتي و ارتباطات قدرت مايه مي

 منظور از گفتمان .)190 :1380قادري، (سنجد  فوكو گفتمان را در ارتباط با كاركردش مي
گفتمانها يگانه . كنندداري است كه جايگاه انديشه و سخن را تعيين ميآن قواعد ريشه

  .(Ball, 1990: 20)روند مرجع و خاستگاه معنا و حقيقت به شمار مي
 نه بيانگر ايدئولوژيك جايگاه طبقاتي يا ،گفتمانهابر اين باور است كه فوكو 

بازي قدرت را در اند،   درون جامعهبلكه بخشي از ساختار قدرتِ تي پندارها،ليسئاايد
آنها . گيرند كنند و در چارچوبي كامالً ماترياليستي شكل ميآشكار مي جايگاههاي ويژه
 ديدگاه گفتمانها نه از ، بنابراين بهدهند كه زندگي افراد را شكل مياند كنشهاي قدرت
 قدرت را روابطكه چگونه كرد  بايد توجه ديدگاهلكه از اين خوانندگان، ب نويسندگان يا

كند كه ا تأمل در ابعاد بيروني گفتمان، شرايطي را جستجو ميبفوكو . دهندمي شكل
  .كنددر آن زندگي مي گفتمان

آشكار . شوند گفتمان تلقي مية برساخت،محصولمنزلة   متنها به،در ادبيات گفتمان
دهد كه نمايي گفتماني واقعيت با روابط قدرت نشان ميشدن پيوند ناگسستني باز

 در متنهايي  اين،بر اساس. سازددهد و آن را برميگفتمان است كه به واقعيت معنا مي
 بهگفتمان . شود واقعيتهاي متفاوتي خلق مي،دنشوكه در چارچوب گفتمان توليد مي

 ةبيشتر به انديشبلكه  ،ته باشد ديگر صرفاً چيزي نيست كه با زبان سروكار داش،اين معنا
 مصداق ةبه منزل  خاصي از انديشه و كردارةشود كه در آن شيوانضباط نزديك مي

له را فوكو با تعمق ئ اين مس.)832 و 831: 1388، گريفيتس( شودنقشهاي خاص پذيرفته مي
ذف هاي ح رويهردهد و بدرن نشان ميمها و نهادهاي مدرن و پيشادر گفتمانها، رويه

 كه از اصطالحات ،»هاي گفتمانيرويه«در  .)Selby, 2007:331( كندكيد ميأدر آن ت
مند اشيايي اي نظامد كه به گونهنشوكاربستهايي تلقي مي«ست، گفتمانها  اابداعي فوكو
   .)17: 1380، مك دانل( »آوردندسازند يا به وجود ميكنند، مي آن صحبت ميةرا كه دربار
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هر گفتمان از صورتهاي گفتماني متعددي ساخته شده است؛ به باور فوكو 
از ميان اين صورتهاي . صورتهايي كه شناخت آنها الزمة شناخت گفتمان هر دوره است

 آنچه فوكو .اشاره كرد... توان به صورتهاي گفتماني تاريخ، فلسفه، نجوم وگفتماني مي
 يك پديدة منفي بررسي ةا به مثابكند، اين است كه وي قدرت ر را از پيشينيان متمايز مي

     . )12 :1985فوكو، ( نگرد يك پديدة مثبت و مولد مي ديدة  قدرت بهدركند، بلكه  نمي

در .  است كه فوكو به آن پرداخته استمفهوم قدرت يكي از موضوعهاي اساسي
ت هاي زماني گوناگون، متفكران تعريفهاي مختلفي از مفهوم قدرطول تاريخ و در بازه

ي است كه افراد مقتدر آن را در »ابزار«يا » وسيله«در اين تعريفها قدرت غالباً . اندداده
برند، اما تعريف مدرن فوكو از  كار مياختيار دارند و در طريق ظلم به افراد ضعيف به

شناسي جديد قدرت در مقابل توان آن را هستيشود كه مياز چيزي آغاز مي» قدرت«
 او از نگاه سنتي به .)(During, 1992: 113درت پادشاهي دانست قدرت سنتي يا ق

نگرد و سعي دارد كه عملكرد  ميسان شبكه و زنجيره قدرت دور شده است و  در آن به
  .(Mills, 2003: 33)قدرت ميان اعضاي يك جامعه را بررسي كند 

ي بين قدرت پادشاهي مرز. قدرت از ديدگاه فوكو با قدرت پادشاهي متفاوت است
هاي كند، بنابراين خشونت يكي از مشخصهدشمنان حاكم و فرمانبران آن مشخص مي

آن است؛ درحاليكه فوكو معتقد به تأثير در زندگي افراد است، و در نتيجه، نيازمند 
چنين قدرتي به جاي نشان دادن خود . است» بخش پايداريمكانيزم اصالحگر و نظم«

 History of)كننده باشد  بخش، بامعيار و  تحسيندر هيبتي ترسناك، بايد كيفيت

sextuality, 1:144- 145) .  
در نظر او . نيست... قدرت در نظر فوكو، هرگز امري بيروني يا وابسته به اقتصاد و

كند؛ واقعيت، قلمرو و حدود و ثغور قدرت همه چيز است، همه چيز را خلق مي«
حتي خود حقيقت نيز بدون ترديد يكي موضوع، نحوة كاربرد مفهوم صدق يا حقيقت، 

در كنار هم ) قدرت و حقيقت(اين دو . )145: 1385آقاگل زاده، (» از صور قدرت است
كنند؟ به طور خالصه، آنكه در هر گفتماني قدرت مسلط است، حقيقت چگونه عمل مي

هر چند اين حقيقت تنها بازنمايي حقيقي نيست، اين . سازدخاص خويش را مي
راند؛ پس در هر گفتمان فقط شده تمام بازنماييهاي ديگر را به حاشيه مي رونيحقيقت د

  :نويسد  ميزمينهوي در اين . يك حقيقت وجود و مشروعيت دارد
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تو . منفي شرح داد  ) به عنوان يك پديده   (بايد بس كرد كه تأثيرات قدرت را همواره         
كنـد،    سانسور مـي  زند و     كند، واپس مي    گويي كه قدرت فقط محروم و سركوب مي       

در حقيقت، قدرت مولد است و همـان امـر          . كشد  كند و نقاب و پرده مي       تجريد مي 
  . )12: 1985فوكو، (فرد و شناخت وي محصول اين توليدند . واقع را توليد مي كند

  قدرت و حقيقت
كند كه تحليلي از مفاهيم آنها فوكو گفتمانهايي مانند حقيقت را به اين دليل بررسي نمي

حقيقت . اندهاي قدرت دهد، بلكه گفتمانهايي چون حقيقت از ديد فوكو هسته دست به
شود و چيزي اينجهاني است و در اين جهان به يمن شكلهاي مختلف اجبار توليد مي

» سياست كلي«اي نظام حقيقت و هر جامعه. كندمند قدرت را حفظ ميتأثيرهاي قاعده
پذيرد و به هايي از گفتمان كه اين جامعه مييعني گونه: خاصي دربارة حقيقت دارد

  .)393: 1381، فوكو(اندازد  منزلة حقيقت به كار مي
منظور فوكو از حقيقت مجموعة چيزهايي حقيقي كه بايد آنها را كشف كرد و 

هاست كه بر اساس آنها درست از اي از قاعدهقبوالند، نيست، بلكه منظور وي مجموعه
. شوندود و اثرهاي خاص قدرت به حقيقت متصل ميشنادرست تميز داده مي

كنند، و نيز با با نظامهاي قدرتي كه حقيقت را توليد و از آن حفاظت مي» حقيقت«
دهند، پيوند دوري كند و آنها حقيقت را تداوم مياثرهاي قدرتي كه حقيقت را القا مي

  .)394: همان(دارد 
كند و به شود كه سوژه را درگير مياز ديدگاه فوكو، قدرت از اين جهت مطرح مي

در بحث وي قدرت، نه به شكل . پردازدتوليد حقيقت سوژه و ساماندهي آن مي
همان . شود مستقيم، بلكه از طريق بررسي سوبژكتيويته و رابطة آن با قدرت مطرح مي

ي كنم، من تاريخ شيوة استقرار بازتابندگ پردازي قدرت نمي من نظريه«: گويدگونه كه مي
، فوكو(» نويسم اي معين ميو گفتمان حقيقت مرتبط با آن را در برهه» خود«بر »  خود«

دهد كه شود، نشان ميتفاوت ميان قدرت با آنچه نتيجة قدرت قلمداد مي. )136: 1379
بر اساس اين، اگر قدرت را به . ها از نتايج قدرت سازنده استتوليد حقيقت سوژه

گويد، اما دقيقاً به اين دليل كه بيند و سخن نميم، نميشكل انتزاعي در نظر بگيري
قدرت، نسبت . شود گفتن مي بيند، موجب ديدن و سخنگويد و نميقدرت سخن نمي

كند؛ از اين لحاظ كه قدرت موجب ديدن و سخن گفتن به دانش، حقيقت را توليد مي
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هر حقيقتي . )126- 124: همان( كندقدرت حقيقت را به منزلة مسئله توليد مي. شودمي
با توليد حقيقت از طريق قدرت، . نيازمند قدرت است و هر قدرتي نيازمند حقيقت

  .شود بحث رابطة قدرت و حقيقت يا قدرت و دانش مطرح مي
/ اي از روابط قدرتبر مبناي اين چارچوب مفهومي، داستان كيخسرو مجموعه

ها ممكن و برخي ديگر وژهآورد كه در آن برخي سحقيقت و مشروعيت را پديد مي
هاي نظام قدرت حاكم بر برساختن سوژگي و حقيقت آن، از كارويژه. شوندناممكن مي

موبد نمود / فضاي معناشناختي داستان كيخسرو است كه در چارچوب الگوي شاه
ما در اين مقاله با محور . پردازدبخشي و توليد حقيقت سوژه مي يابد و به مشروعيت مي

موبد، در سه محور به بررسي نظام گفتماني حاكم بر داستان / الگوي شاهقراردادن 
  :پردازيم كيخسرو  و تحليل روابط قدرت مي

 دشمن هويت پيدا در تضايف با يكهر گفتمان : شناسايي فضاي تخاصم .الف
گفتمان در فضاي تخاصم با گفتمانهاي ديگر به ساختار معنايي خود شكل . كند مي
 گفتمان هميشه در فضاي تخاصم مسير خود را پيدا گيري و شكللسير تحو. دهد مي
 . كندمي

 برابر در» خودي« گفتمانها همواره در تالش براي حفظ معناي: معنايي منازعات .ب
 هميشه معاني ، سلطه يافتن يك معنا در گفتمان.)165: 1383، سلطاني( هستند »ديگري«

 . نجامد نايي در گفتمان مي معةراند و به منازعديگر را به حاشيه مي

گيرد يا  مكاني و زماني كه گفتمان در آن شكل ميةنقط: تعيين زمان و مكان .ج
 بنابراين .ي آن دارديان نقش مهمي در تعيين هويت گفتمان و نظام مع،شودل مي متحو

 اهميت  گفتمان يا  فرازماني و فرامكاني بودنبررسي تقاربهاي جغرافيايي و زماني
  .بديا مي

 
  ) پريستار-شاه(موبد -شاهالگوي / حقيقت در داستان كيخسرو/گفتمان قدرت. 1

بيني اساطير ايران فقط يك مقام سياسي حقيقت، شاه در جهان/بر اساس مفهوم قدرت
 را نيز روحانيدار بودن كشورداري، ادارة عالم  ضمن عهدهنيست، بلكه رسالت دارد كه

 چون ،اي از كيانيانن بيشتر شاهان پيشدادي و پارهدر اساطير ايرا. گيرددر اختيار 
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از چنين شخصيتهايي در اساطير ملل، كه . را دارنددنيايي - اين نقش ديني،كيخسرو
 بر عهده انسرپرستي ديني و موبدي توأمبه همراه پادشاهي و فرمانروايي سياسي را 

  .كنند ياد مي1» پريستار-شاه« يا » موبد-شاه«دارند، با عنوان 
 و  است)موبدي( پادشاه نيست، بلكه پيشوايي ديني فقط موبد شاهي است كه -شاه

شناسي خسرواني، در هستياين مأموريت الهي . سرپرستي دين اهورايي را بر عهده دارد
 از زبان دينكردشود؛ مأموريتي كه در كتاب هفتم نخست به جمشيد واگذار مي

گونه وسعت و رونق ده  جهان مرا همين«: ودش اهورامزدا اين گونه به جمشيد ابالغ مي
و از من نگاهباني و پادشاهي جهان را بپذير و آن را چنان دار كه كسي نتواند ديگري را 

 الگويي است كه بيشتر از  موبد-شاه.  )438: 1379نقل از صفا، ( »زخم بزند يا ناسزا گويد
تا يك ديالكتيك  ه استگويي متصل به وحي برآمدپذيري ايماني و تكفرهنگ اطاعت

  . عقالني كه قدرت را از طريق گفتگو توجيه كند
 بدين معنا كه معتقد است روابط ؛كند بافتي از روابط تلقي ميةفوكو قدرت را به مثاب

 به صورت دروني وجود دارد و روابط انساني را بايد بر هاقدرت در تمامي انواع ارتباط
توان ميان قدرت و معرفت يا حقيقت  گاه نمي  هيچبه نظر فوكو. مبناي قدرت تفسير كرد

ناپذير با حقيقت موبد به ساخت و  شاه با همبستگي گسست، بنابراين جدايي افكند
. كندزند كه مشروعيت و دوام هر دو را تضمين ميپرداخت نظام حقيقتي دست مي

قيقت همان طور كه هر حقيقتي نيازمند قدرت، و هر قدرتي نيازمند حقيقت است، ح
نظام معنايي موبد برساختة قدرت، و بالعكس، قدرت نظام شاهي برساختة نظام معنايي 

اين مسئله به بهترين . هيچ حقيقتي بدون قدرت و بالعكس بقايي ندارد. موبدمحور است
   .خود را نشان داده است» محور فره«شكل با توليد نظام معنايي 

  »فره«ساختة  پيوند قدرت و حقيقت از طريق مفهوم بر1-1
حق حاكميت به شاه از جانب خداوند و يكي  وحياني هاي تفويضاز نشانهاين پيوند 

فره حقيقتي متعالي است كه به شاهان . موبد است -از ويژگيهاي اصلي الگوي شاه
فره از مهمترين نمودهاي . رسانديابد و قدرت را در آنان به كمال ميخاص تعلق مي

در واقع، قدرتي روحاني است كه  به حقيقت . تماني است حقيقت در نظام گف-قدرت
 )حقيقت-قدرت (موبد-هاي شاهكاملترين نمونه. بخشد  عينيت بيروني مي-شاه -سياسي

 فردوسي اين خويشكاري را. بينيم جمشيد و كيخسرو ميةرا در اساطير ايراني در چهر
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 از زبان رتبط است،فرّه م/ گويي كاريزماتيك، كه با نيروي وحيدر قالب يك تك
  :كندچنين بيان ميجمشيد 

 منم  گفت  با  فرّه ايـــزدي
  

 همم شهرياري  و هم  موبدي  
  

 بدان را ز بد دست كوته كنم
  

 روان را  سوي روشني ره كنم  
  

                                                                                        )1/41/9 -10(  
» فرّ تمام «فردوسي كه به گفتة شاهنامه استان  از فرهمندترين شاهنيزكيخسرو 

  :دارد
 تريــاخ كــ و نيـيتمامز فرّ 

  

 ان به هر گوهري برتريشاهز   
                                                                                )5/13/86(  

حاكم  2)تئوكراسي( ديني  كه حكومت،اني در عصر ساسشاه مشروعيت داليلاز 
هي كه در عين حكومت، رهبري مذهبي را  شا؛استموبد  - قداست الگوي شاه،است

شاه ساساني خود را وامدار اين .  استدارد و مظهر مادي فرّ يزدانينيز در اختيار 
  :گويد چنانكه موبد موبدان به خسروپرويز ميداند؛فرهنگ مشروعيت وحياني مي

 م شاه و هم موبد و هم رديكه ه
  

 مگـر بـر زمين فـرّه ايـزدي  
                                                                                    )8/269/3509(  
 پريستار قدرت مشروعيت حاكميت -در فرهنگ ايران باستان آنچه به حكومت شاه

عالوه بر اينكه سعادت و اقبالي  3اسطورة فرّه. دبو» فرّه«بخشيد، قداست نيروي الهي مي
شود، است كه هر كس در صورت رعايت كامل خويشكاري خويش از آن فرهمند مي

اي سوزان و درخشان است كه پايگاه الهي قدرت را در نيروي كيهاني و ايزدي و هاله
   .)195-191: 1369مختاري، . نك( دهدباورهاي كهن قوم ايراني شكل مي

 و خدا و ،، عالم مثالي و ماديمينو و گيتيواسطي ميان  نيروي فرّه حد، حقيقتدر 
اين مفهوم . كندافتة بشر را به قدرت اليزال الهي متصل مييانسان است كه روان رشد
 به اهرم نيرومندي براي تثبيت و شود و   مي برجسته ساسانيدر حاكميت ديني عصر

 در نتيجه، با مفاهيم طبقه، .شود ه تبديل مي پادشا عاري از خشونتسياسي حفظ قدرت
و ) حق الهي حكومت بر جامعه(و دو نوع مشروعيت فرهمندانه و ديني  نظام اجتماعي

نيروي فره . در ارتباط است) انتقال حق حكومت از پدر به فرزند(مشروعيت خوني 
 همراهي هايي ازنشانهزيرا شود، به حاكميت بر گروههاي انساني محدود نمي صرفاًَ

را نيز در )  خشكسالي و نيستي در زمان گسليدن فر از شاهمثالً(طبيعت با شاه فرهمند 
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 هاي در چنين فرهنگي بدشگوني روزگار، حتي خشكسالي و بال به همين دليل. پي دارد
 و بالعكس، شگون روزگار ،تواند با كژروي پادشاه تفسير شودطبيعي و خشم گيتي، مي
هاي طبيعي، به تأثير داد حاكمان در نظام كيهاني با خاستگاهو فراخي نعمت، حتي 

است به قدرتي سياسي دست يافته ) فره( زيرا شاه با حقيقتي روحاني نسبت داده شود؛
   .)144: 1390قائمي،(

 اين فرّه به شاهاني . استياد شده) فرّ كيان( از فرّه مخصوص به شاهان بندهشدر 
حتي  .)109: 1369دادگي، (علق دانسته شده است مت... وس ووچون هوشنگ، جم، كا

  :گذردكشتي از آب مي كيخسرو تنها به ياري اعجاز فرّه، چون فريدون، بي
 جستنكشتي  كرد و  جيحون گذرز

  

 بـه فــرّ كيـاني و راي درست  
  

 گذشت و به كشتي نيامد فرود    فـريـدون كــز ارونـد رودآ چو شاه
  

                                                                                       )2/460/567 -568(  
عالوه بر آباداني و ساختن جهان، خرق عادت نيز از موهبتهايي است كه فر در 

. بخشد موبد فرهمند قدرت پيشگويي مي- حتي به شاه،فر. دهداختيار فرهمند قرار مي
 آينده را به ،شود كه اين دو انسان برتر حماسهسياوش و كيخسرو تصريح ميبارة در

بارش،  كه پيش از مرگ فاجعهسياوش ؛ چنانكه كنندبيني ميياري نيروي فرّه پيش
  :سرنوشت خود و فرزندش را به نيروي فر بازخوانده بود

  كه از فرّ يزدان گشاد اين سخن

  

 بدان گه كه اندرزش آمد به بن  
  

                                                                                   ) 2/424/72(    
اين نيرو نيرويي است كه كيخسرو نيز بدان تواناست و در آزموني آنچه را هنوز رخ 

خواند تا آگاهي كاريزماتيك  بازمي-به اقرار خود او-نداده است، حتي ذهن گيو را 
  :خود را نشان دهد
  يانــ و برز كرّــزدي فــتو از اي

 

 انــدر آيي ببيني ميــبه موي ان  
  

                                                                                      )2/424/72(   
با توجه به ارتباط روشن ميان فرّ و حق الهي حاكميت در جهان باستان، اسطورة فر  

اصطالح . دانستبيني كهن  پادشاه در جهان»ياسيقدرت ديني و س «توان شالودةرا مي
در سياست نيز » قانوني -مشروعيت فرا«نوعي مفهوم حق الهي و همچون فرّه يا كاريزما 

شناس پيشتاز، در بحث  جامعه4، ماكس وبر.)64: 1986، و ديگران گلسمان(راه يافته است 
توانايي هر « و »رت حاكموجيه عقلي اعمال قدت «كه آن را - 5مفهوم مشروعيتپيرامون 
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ترين بكه نهادهاي سياسي موجود براي جامعه مناس نظام در ايجاد و حفظ اين باور
  .)1250 :1383 ليپست،. نك(برد   نام ميسه نوع مشروعيت يا سيادتاز  -اند  دانسته»است

دن مبتني بر اعتقاد به قانوني بو (» قانوني-عقالني«مشروعيت  :اند از اين سه نوع عبارت
 به تقدس سنتهايي كه از قديم اعتبار رايجمبتني بر اعتقاد  (»سنتي« ؛)مقررات موجود

 الگو و ه گا ويا قهرمان سمبتني بر فرمانبرداري از فردي مقد (»كاريزمايي«؛ )اند داشته
 يا »فرّه«واژة او در اين تعريف، . )كه به شكل وحي بر وي نازل شده است نظامي 

، برينر(برد مي اقتدار مشروع در سياست به كار شكلهاييكي از  همچون را »كاريزما«
   .)129: 1390، )به نقل از(؛ قائمي 130: 1996

 است كه هم با توجه به  اقتدار مشروعكيخسرو از نمودهاي شاخص و مقدس اين
الطوايف ايران، در  و پيمان مشروعيت همة بزرگان ملوك» انجمن زرنگار«انتخاب او در 

مبتني بر اعتقاد  - قانوني -عقالني  مشروعيت يا سيادت،»عرض كردن كيخسرو«داستان 
دارد و هم با داشتن نسب كياني و اثبات آن در  -به قانوني بودن مقررات موجود

 تقدس سنتهايي  بر مبناي-مشروعيت سنتي، »تصرف دژ بهمن«آزمونهايي چون داستان 
  قانوني -مشروعيت فرا/ كاريزمايي يتمشروعاو .  دارد-اند كه از قديم اعتبار داشته

 با اتصال  هم دارد؛ مشروعيتي كه-شده از جانب الهوت برگزيدهيا  سقداز ت برآمده -
و » نماجام جهان«در مظاهري چون آن را به فره كياني آن را به دست آورده است و 
  .  استكردهبخشيدن بركت و خجستگي به ايران نمادينه 

) اوشيس(از درختي بركنده رسته اي فردوسي شاخهه تعبير ب  نيزشاهنامهكيخسرو 
رويد تا بركت و فرهي را به ايران و جاودانگي را به نسب و  و مي خون ااست كه از

   :كيان خود بازگرداند
 كزان بيخ بركنده فرخ درخت

  

 از اين گونه شاخي برآورد سخت  
  

                                                                                     )3/167/2559(   
ژه يو و به،ييايمي است كه بنا به باورهاي آري تحول عظةددهندينو«خسرو يكظهور 
آور همان ن دگرگوني شگفتيا. ان جهان رخ دهديد در پاي با،ر زرتشتييبنا به اساط

بلور اين تقابل نمادين ت. )118: 1387پور،  اسماعيل(» ن نور بر ظلمت استيروزي فرجاميپ
خواهي سياوش ميان ايران و توران است كه با رهبري كيخسرو  فضاي تخاصم كين

انجامد كه تكراري از آورد ازلي خير و گيرد و به نبرد مثالي او با افراسياب مي شكل مي
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الگوي قهرمان در شاهنامه  كيخسرو شخصيتي است كه هر دو نمود كهن. شر است
مهمترين نبرد اساطيري شاهنامه را به فرجام . كندربارة او صدق ميد) شاه/ پهلوان(

ناپذير و  رساند و بر خالف شاهاني چون جمشيد و كاووس، شاهي كامل، خلل مي
 قهرمان -او نقطة مقابل جمشيد و نمونة مطلوبي از يك شاه. پاكيزه از گناه است

: 1389قائمي، (شود  انده ميخو» پاك دين«يافته است كه از جانب بزرگان با لقب  كمال
84(.  

 بزرگان بـر او آفـرين خواندند
  

 ورا خسرو پاك دين خواندند  
                                                                            )5/302/1124(  

  :آوردبركت به بار ميو نعمتي   و فراخيآبادانبه همين دليل، او با نشستن بر تخت، 
 اد كردـراني آبيـاي وـ هر جبه

  

 ردكـ م آزاد ـمگنان از غـدل غ  
  

 تهـن چون بهشت شد آراسيزم
  جج

 ز داد و ز بخشش پر از خواسته  
  

                                                                                           )3/9/16-17(  
هاي يشتها در صي است كه روح آموزه سياسي خا-كيخسرو محصول گفتمان ديني

در صورت (را از طريق اتصال مشروط به فره )  موبد-شاه(آن نهفته است و ابرانسان 
به ) ارتكاب گناه، اين اتصال، همچنان كه دربارة جمشيد و كاووس، گسستني است

در حقيقت، اين اتصال . كند كه ماحصل تبعيت مطلق طبيعت از اوست قدرتي مجهز مي
شباهت به تلفيق حقيقت و قدرت از ديدگاه فوكو  نابع قدرت در ديدگاه زرتشتي بيبه م

مهمترين گرانيگاه بافت روابط قدرت نيز در مورد كيخسرو رابطة او با خداوند . نيست
او و رعاياي وي در رفتار و روابطي است كه ميان برآيند  و در حقيقت) متبلور در فره(

 با -اشگونهشخصيت پيامبرگونه، نه پهلوان. شده استهاي خير برقرار جهان آفريده
شود كه  وي باعث مي و روية مبتني بر سلوك-وجود تكرار اعمال و دالوريهاي پهلواني

منتج به مشروعيت و (، مردم و جهان خير )منتج به دانش(بافت روابط او با خدا 
روني براي شهود هاي بي منتج به ظهور نشانه(و دشمن و جهان اهريمني ) فرهمندي

با گفتمان غالب بر فضايي كه اسطورة زرتشتي كيخسرو را شكل ) حقيقت در وجود وي
دهد همخواني داشته باشد؛ گفتماني كه متفاوت با فضاي پيشازرتشتي به اسطورة مي

  . دهد و خشونت را يكي از مباني قدرت تفسير مي كند  مي سكايي رستم شكل
   كه نمودي از آراي فوكو دربارة قدرت است،»، مشروعيتحقيقتقدرت، «مثلث 
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در . كنداين گونه در شخصيت روايي كيخسرو به بهترين صورت تجلي عيني پيدا مي
   .اين تفسير فوكويي از اسطورة كيخسرو نبرد او با افرسياب نيز شايستة توجه است

  موبد فرهمند نبرد بزرگي است كه او با-در هر حال، مهمترين رسالت اين شاه
نبرد با كشندة پدر و وارث سنت : پيمان به انجام رساندن آن، شهرياري را پذيرفته است

در حقيقت، ). افراسياب(گرايي تقابل اهريمن با جهان اهورايي، در اردوگاه شر  ثنويت
كند؛ به عبارتي  موبديِ كيخسروست كه گفتمان قدرت را در او برجسته مي/ شاه

مند است،  ني و موبد است، از قدرت شاهي نيز بهرهكيخسرو، درحاليكه شخصيتي روحا
  .رود فرهمندي پيش مي- مشروعيت-اي از نظام قدرتبنابراين در مجموعه

  موبد                   -حقيقت يا  شاه/بخشي به گفتمان قدرتنبرد بزرگ كيخسرو و عينيت

و و نبرد در اين بخش نخست به توضيحي مختصر از داستان به قدرت رسيدن كيخسر
شده در اين جستار را  پردازيم، سپس بر پاية آن سه فضاي گفتماني مطرح بزرگ مي

  .تحليل خواهيم كرد
بر تخت نشست، رستم با زال و سام و نريمان و بزرگان كابل به چون كيخسرو 

 با ناي و كوس به پذيره شتافتند و همگي ، گودرز و طوس،گيو.  راه افتادندويسوي 
 زال ، خواند»پروردگار سياوش«كيخسرو رستم را نواخت و او را  .يدندنزد كيخسرو رس

 از كار سياوش نيز با ديدار اورستم  . برنشاند»تخت مهي«را نواخت و پهلوانان را به 
  :ياد كرد و كيخسرو را تنها يادگار نيكو و سزاوار پدر خواندبسيار 

رنديدم من اندر جهان تاجو 
  

 درانندگي پــ و مرّـبدين ف  
  

                                                                          )4 /12 /56(  
آنگاه با سپاهي به همراه طوس، گودرز و گيو . رفتشهريار جهان با رستم به نخجير 

 تا آذرآبادگان ، و در هر شهري تخت نهادكرد، ناآبادان را آبادان بگشتهمة بوم ايران را 
آنگاه سوي . »به آتشكده در نيايش گرفت« و به آذرگشسپ رسيد و همي رفت

شاه از افراسياب سخن گفت و آن ناجوانمردي كه بر سر  شاه رفتند و كاووس كاووس
سياوش آمده بود و بس شهرها كه ويران شده بود و پهلوانان و زنان و كودكان به 

ورشيد و ماه و به آتشگاه به خ  جوان چو بشنيد، سوييكيخسرو. هالكت رسيدند
 »ز خويشي مادر« و مبادا »كين كند دل ز افراسياب پر«تخت و كاله سوگند ياد كرد كه 

  پس، بر آن شد كه. بدو بگرود
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 به كين پدر بست خواهم ميان
  

 انــبد ز ايراني بگردانم اين  
  

                                                                                 )4 /16/125(  
  پيمان شدندرستم و طوس و گودرز نيز با او همپهلواناني چون 

 رخ شاه شد چون گل ارغوان
  

 انكه دولت جوان بود و خسرو جو  
  

                                                                          )4 /16/138(  
 براي پيمان بستن با و گوان و پهلوانان راآوران دو هفته طول كشيد تا سپهبدان و نام

زمين نيز صدها جامة ديباي روم و گوهر و زر،  بزرگان ايران....  فراخواندندشاه نوخاسته
فراز   همه باز آوردند و پيش شاه سر، پر از گوهريهامخز و منسوج و پرنيان و جا

.... سياب داده شود افرا»بهايسر بي«نهادند تا براي جنگ هزينه شود، از جمله بهاي 
تعيين كرد و از  ي و گوهرگفت گنج و دينارو بيژن گيو گودرز  گيو رايكيخسرو ب

گيو اين وظيفه را . ند آور او توراني را به بارگاهان نامي سر پهلوانايشان خواست كه
 و آنجا را دش درود بفرستو، به روان سياود اندر شو»كاس رود«برعهده گرفت كه به 

پذيرفت كه پيامي نزد نيز گرگين . دبه آتش بكشه ميان ايران و توران بود، كه مرزي انبو
 كه براي ياد كرد در زابلستان يمرزنيز از رستم  .افراسياب برد و پاسخش را بگيرد

، اما در دوران ه بود منوچهر آن را از تركان تهي كردشت،پيروزي بر تورانيان اهميت دا
 وي سپاهي طلب كرد تا. داده توران زمين باج مي باين سرزمين دوبارهس، وپيري كاو

فرامرز را براي شاه .  و تسليم ايران شوند»سر از باژ تركان برافرازند«اين ديار را وادارد 
زمين را  كيخسرو گردان ايران .شد  پادشاه سيستان ودشپيروز   فرامرزشت؛گمااين مهم 

آورد و آنها را به خونخواهي  زن گردهزار لشكر نامدار و سواران شمشيرفراخواند و سي
  .)143 و 142: 1372ثعالبي، ( سياوش فراخواند

، براي كين خواستن از سياوش و حركت كيخسروصحنة پيمان بستن ايرانيان با 
توفانوار طوايف ايراني زير درفش كاويان براي به پايين كشيدن بيرقهاي سياه تورانيان، 

در » تمركز قدرت«و حاكي از » ت در شاهنامهنظام قدر«نقطة عطفي در تصويرگري 
با . نظام سياسي غيرمتمركز كياني است كه بيشتر به ساختار سياسي اشكاني شباهت دارد

خواهي سياوش به نيرويي قدرتمند بدل شده روي كار آمدن كيخسرو حقيقت كين
ا مطرح حقيقتي كه خارج از قدرت يا فاقد قدرت نباشد دو مسئلة مهم ردر واقع، . است
شود؛ دوم قدرت تنها تا زماني نخست هيچ حقيقتي بدون قدرت مستقر نمي«: كندمي
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 ديگر .)219 و 218: 1387شرت، (» تواند عمل كند كه با مفهوم حقيقت درآميخته باشدمي
خواهي با يكديگر خواهي فرارسيده است؛ زيرا قدرت شاهي و حقيقت كين زمان كين

  .تواند به پيروزي عينيت بخشدا استقرار قدرت ميحقيقتي كه ب. درآميخته است
 ملي تا حد زيادي با تعريف -اگرچه قداست پايگاه شاه در ميانة اين اتحاد سياسي
ايرانيان در حركت غايي خود  مشروعيت سياسي در عصر ساساني پيوند خورده است،

انان نه زير بيرق كساني چون طوس و فريبرز كه پهلو براي سركوب اردوگاه شر،
 سكايي زير پرچم رستمكه ) متعلق به مركزيت هرم قدرت غير متمركز(ايرانشهر 

 به سوي توران )جهاني پادشاه ايرانشهرنمايندة وحدت طوايف متكثر و گوياي شاه(
، نه جنگي ميان دو قوم يا كشور، بلكه تصوير از پيروزي »نبرد بزرگ« تا روانه شدند

 ديني باشد كه در مظاهر ملي متبلور شده -سياسينهايي گفتمان مسلط بر اين وحدت 
 و يابدمي بر بهشت كنگ افراسياب دست شود؛چيره ميرستم بر كشور افراسياب . است

 به خونخواهي سياوش ايرانيان رانخستين پيكار فرجام پيروزي نشست و او در جايگاه 
كرديم و بر سراسر اگرچه دشمن را نكشتيم، ليكن او را تارومار «: كندچنين اعالم مي
  .)143: 1372ثعالبي،( »افزار و ستورانش دست يافتيمها و جنگكشور گنجينه

پس از آن، پيشروان سپاه ايران به سركردگي كيخسرو بر پيشاهنگان سپاه افراسياب 
سپاه  در اين نبرد.  و بازماندگان را به گريز واداشتندندتاختند و آنان را شكستند و كشت

. ون بلخ بود و سپاهيان افراسياب ميان سغد و بخارا جاي گرفته بودندكيخسرو در بير
نشيني كرد و سپاه كيخسرو لشكر افراسياب عقب. اين جنگ چهل سال به درازا كشيد

 اين جنگ با عينيت بخشيدن به .افراسياب به شكست تن درداد و گريخت. پيش رفت
اكنون بر پاية سه محور . رسد موبدي به پايان مي-شاه/  حقيقت-نظام گفتمان قدرت

  .پردازيمذيل به واكاوي بحث مي
  

  شناسايي فضاي تخاصم. الف
كنندة مرز خير و شر است، هويت پيدا  هر گفتمان به واسطة حضور دشمن، كه مشخص

حقيقت دارد، /دهي به گفتمان قدرتنقشي كه فضاي نبرد كيخسرو در شكل. كندمي
  افراسياب با سپاهيانش از جيحون. فتماني استدهندة اهميت دشمن در فضاي گنشان

  يعني نقطة عطف تعادل قدرت ميان دو جناح خير و شر - مرز ميان خير و شر-
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تابيدن » نبرد بزرگ«گذشت تا نخستين پرتوهاي پيروزي موعود خير بر شر، در افق 
توان   وي رسيد،شاه توران چون خبر مرگ پيران ويسه و فرماندهان ديگر به .آغاز كند

  :كند  چنين روايت ميغررالسير. از دست داد
 درد از دل ،از تخت به زير آمد و جامه بر تن دريد و سر بر خاك نهاد و با اشك روان

سپس جامة ديگر بر تن كرد و به . تابي نمودبيرون ريخت و آه سرد از سينه برآورد و بي
 اندوه خود در ميان نهاد و ايشان را داد و با آنان درد دل كرد و سركردگان و بزرگان لشكر بار

   .)146 :همان( به جنگيدن برانگيخت
 نبرد بزرگ مسيري مهم است كه .در اين نبرد افراسياب شكست خورد و گريخت

در فضاي تخاصم خير و شر، كيخسرو و . انجامد به تحقق پيروزي غايي خير بر شر مي
ماياند و به ساختار معنايي نافراسياب است كه كيخسرو هويت قدرت خود را بازمي

كشاند، قدرت در فضاي تخاصم آنچه غيرخودي را به كناري مي. دهدداستان شكل مي
در اين نبرد نيز قدرت . است؛ غيرخودي كه در اين فضا برجستگي و قدرت يافته است

  . نشاندپيوند خورده است، شاه را بر اريكة پيروزي مي) فره(شاه كه با حقيقتي ايزدي 
كيخسرو ادامة سياوش است كه . يابد مان قدرت در چنين فضايي تجلي ميگفت

فضايي كه گفتمان غالب بر آن با . بخش مهمي از روايتش در توران شكل مي گيرد
حضور سياوش در توران  .كند، متفاوت استگفتماني كه سياوش نمايندگي مي

 كه پيش از او با - و نه خشونت- بر حقيقت مبتنيسيس نظام داناييأ تشباهت با بي
بر نظام سنتي قدرت و قرائت مبتني بر اعمال خشونت  شورش ايرج آغاز شده است،

هاي گزارهآرايي  به صف) قتل سياوش(هاي تراژيك   اين حضور در ابتدا با نشانه.است
انجامد و ي متقابل در قالب ساخت روايي داستان مي گفتمانهابادرست و نادرست 

يران پس از مرگ سياوش بخشي از تابندگي قدرت حضور سالة ا خشكسالي هفت
با اين همه، رويارويي نهايي نمايندگان . هاي آن در جهان عيني است حقيقت و از نشانه

دو گفتمان همان فرصتي است كه پيروزي حقيقي فوكو براي تأييد در شبكة روابط خود 
هاي  اب با حضور نشانهپيروزي كيخسرو بر افراسي .در بافت فرهنگ بدان بازبسته است

 همچون منبع اصلي مشروعيت و حقيقت در گفتمان غالب در فضاي -تأييد الهي
 حقيقتگراي او و گفتمان خشونتگرا و منفعتگراي افراسياب گفتمان تقابل -اسطوره
 چيرگي بر در پي برتر است كه توليد حقيقت  براياي شبكهمنزلة  بهاين تقابل. است
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 بلكه آنچه ، هيچ حقيقتي بر حقيقت ديگر برتري ندارد.آيد ميحاصلگفتمانهاي رقيب 
  . جذب دالهاي رقيب است،مهم است

  
  تقابل خير و شر در نبرد مينوي: منازعات معنايي در داستان. ب

نبرد بزرگ مهمترين آزموني است كه بايد در مسير تعالي و تشرّف پشت سر گذاشته 
مشروعيتي فراقانوني و هم از فره كياني  موبدي فرهمند كه هم از -شود؛ نبرد شاه

به عبارتي، كيخسرو از شاهان فرهمندي است كه از دو گونه قدرت ديني . مند است بهره
به . اين شاه آرماني فرهمند در تالش براي رسيدن به خير است. مندند و سياسي بهره

ه در پيوند با شود؛ حقيقتي ديني كاين اعتبار، نقطة پيوند حقيقت و قدرت نيز تلقي مي
گذر از اين آزمون وجه مهم ديگري از شخصيت شاه . گفتمان قدرت شاهي است

در نبرد . ناپذير او با شر كند، يعني وجه جنگاوري و مبارزة پايانآرماني را نمادينه مي
كيخسرو و افراسياب كه تقابلي نمادين از برخورد نهايي خير و شر است، سوية خير 

درواسپ (شود چيره مي) افراسياب(بر سوية شر  6)هوم(ك ايزدي به ياري كم) كيخسرو(
هوم ايزدي است كه به روايت اوستا، از سوي اهورامزدا به وي . )19-17يشت، بندهاي 

 موبد پهلوان را در پيروزي نهايي بر شر ياري -واگذار شده است تا شاه» پيشوايي«مقام 
مند و  از تخمة آفريدون است كه هوم در شاهنامه مردي با فرّ و نيك و خرد. كند

  :دهدكيخسرو را در غلبه بر افراسياب ياري مي
 يكي مرد نيـــك اندران روزگار

  

 ز  تخــم  فـريــدون آمـــوزگــار  
  

 پـرستار بـا فـرّ و بـرز كيـــــان
  

 بـه هـر كـار  با شــاه بســتـه ميان  
  جج

 پرستشگهش كــــوه بودي همه
  

  دور و دور  از رمهز شـــادي شده  
  

 كجـا نام اين نــامــور هوم بود
  

 پرستنــده دور از بـر و بــوم بـود  
  

                                                                              )5/336/2218 -2221(  
هوم چون سروش از اصلي ايزدي منتج شده است و ياري رساندن او به كيخسرو 

 موبد برگزيده است كه شاه را در مسير خدا و -اي از تفويض قدرت الهي به شاهيهنما
، قرار » ديني-سياسي«در راستاي تعالي و عروج به سوي الوهيت، سطح مطلوب قدرت 

هاي پيوند فرهمندي و قدرت را توان آشكارا نشانهدر اين بخش از داستان مي. دهدمي
قدرتي الهي كه . كوشدر پايداري قدرت كيخسرو ميهوم به ياري نيروي فر د. بازيافت

  .انجامدبه نگاهداشت قدرت سياسي مي
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يافتة اهريمن را در نبرد  وار شكل استحالهافراسياب خود در اين نبرد مثالي و نمونه
افراسياب، پور پشنگ، از عهد منوچهر تا دوران . دارد) يا سپند مينو(ازلي با اهورا 

 دشمن اصلي ايران بوده است؛ -ورة تاريخ حماسي ايران است كه مهمترين د-كيخسرو
كيخسرو به قدرت حضور » حقيقت/ قدرت«اما در نبرد بزرگ است كه در تقابل با 

افراسياب در اوستا و متون پهلوي نيز شخصيتي است . شودبرجسته در داستان نايل مي
شت او روزگار جواني به روايت زامياد ي. نقشي مهم دارد» ضد قهرمان«كه در جايگاه 

از فرّه ) از دشمنان ايران(» زين گاو«پرشكوهي داشته است، حتي به خاطر كشتن 
در . مند شده بوده است، اما هنگام كشتن برادرش، اين فر از او گسسته است بهره

شاهنامه نيز هوم همين گناه را آغاز تباهي افراسياب و خروج او را بر خداوند، 
  : داندهي ميكنندة اين گمرا كامل

 بدو گفت هوم اين نه آرام توست
  

 جهاني سراسر پـر از نام توست  
  

 ز شـاهان گيتي بــرادر كـه كشت
  

 كه شد نيز با پاك يـزدان درش  
  

                                                                                         ) 5/368/2244 -5(  
 كمكي -ر برابر اين جادوي اهريمني، كيخسرو نيز از ياري هومبه همين دليل، د

هوم . شود تا در تقابل نهايي خير و شر موازنة نمادين كامل شودمند مي بهره-الهوتي
) افراسياب(» ديگري«در برابر ) كيخسرو(» خودي«در اين گفتمان قدرت با حفظ معناي 

شود و به  حاشيه رانده ميچنين است كه شر به . شودسبب سلطة خير بر شر مي
  .انجامداي معنايي در گفتمان مي منازعه

  
  تعيين زمان و مكان در گفتمان . ج
 زمان با پادشاهي كيخسروست هم از عمر جهان سومةان هزاري پا،ر زرتشتيي اساطرب بنا
 ملي ةحماس ريي زمان اساطدوره ازن يان ايپادر اب يافراس و  جنگ بزرگ كيخسروو
 كه گفتمان  پايان هزارة سوم، يعني زماني.)112: 1378سركاراتي، ( رسدنجام ميران به ايا

رسد، نقش مهمي در تعيين هويت اين گيرد و به اوج مي قدرت كيخسرو شكل مي
دهد به عبارتي، در پايان دوران اساطيري نبردي رخ مي. گفتمان و نظام معنايي آن دارد

دوراني فرازماني و فرامكاني كه در . يري ايران استكه نماينده و بازتابي از دوران اساط
اي كه قدرت ايزدي و گيتيانه در آن برهه. يابدحقيقت تبلور مي/آن نظام معنايي قدرت
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 كه كيخسروداستان، ان يپادر . رسدگيرد و در نبرد كيخسرو به اوج خود ميشكل مي
اي روشن تن و سر بيند، در چشمهيافته مي رسالت مقدس شهرياري خود را فرجام

  :شويد تا گيتي را بدرود گويد مي
 چو بهري ز تيره شـب اندر چميـد

  ججج
  

 كـي نامـور پيـش چشــمـه  رسيد  
  

 بر آن آب روشن سر و تن بشـست
  

 همي خـواند اندر نهان زند و اُست  
  جج

 چنـيـن گـفت با نـامـور بـخـردان
  ج

 كـه بـاشـيـد پـدرود تـا جــاودان  
  

 ن چـون بـرآرد سـنان آفتـابكنـو
  

 مبينـيد ديگر مـرا جــز به خـواب  
  

                                                                                        )5/413/3019-22 (  
رويد تا در پايان يك روز  موبد فرهمند كياني، از خون سياوش مي-كيخسرو، شاه

نبرد او با افراسياب، . تي نمادينه از انسان غايي را به نمايش گذاردبزرگ كيهاني، صور
كه تكرار نمونة مثالي همĤوردي ازلي خير و شر و متضمن مفهوم پيروزي غايي 

در .  استهاي ساختاري اين الگو را تشكيل دادهخجستگي بر گجستگي است، شاخصه
طوس، بيژن، فريبرز، گيو و (شاهنامه كيخسرو، پس از آخرين تعميد، با پنج پهلوان 

 كه رمزي از تولد دوباره -شوند و در سپيدي برف گرفتار برف و توفان مي) گستهم
  7.شوند  ناپديد مي-است

 هم آن گـه بـرآمد يكي باد و ابر
  

 هـوا گشت بـر سـان چشم هـژبر  
  

 چو برف از زمـين بادبان بركشيد
  

 نبـد نيــــزة نـامـــداران پــديــد  
  

 يك به بـرف انـدرون ماندند يكا
 ندانم بـدان جـاي چــون ماندنـد                  ج

  جج

 زمـاني تپيـدنـد در زيـــر بــرف
  

 يكي چاه شد كنده هر جاي ژرف  
  

 نماند ايچ كس را ز ايشـان توان
  

 بـرآمـد به فـــرجام شيرين روان  
  

                                                                                        )5/415 /3046-50(  
پس از پيروزي نمادين كيخسرو بر افراسياب، مأموريت گيتيانة او تمام شده است؛ 
 -سوية مينوي رسالتش رهاورد ايدئولوژيك گفتماني از مشروعيت است كه قدرت شاه

نامحدود خدايي متصل موبد را به منبع اليزال قدرت الهي، و دانش او را به دانش 
  . كند مي

   موبد -رهاورد فرازماني گفتمان قدرت شاه: جاودانگي كيخسرو
  پرورش، شهرياري كه زاده شدن،. كيخسرو در شمار شهرياران اساطيري شاهنامه است
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. و فرجام كارش فراتاريخي و تا حدي فراطبيعي است )كاركردها( خويشكاريها
 كه در برابر شود زاده ميزمين يعني تورانكيخسرو در سرزمين ظلمت و تيرگي، 

او در . چونان اهريمن ظلماني در برابر هرمزد درخشان؛ ايرانشهر نوراني قرار دارد
زمين به دست پيران ويسه پهلوان خويشاوند و وزير افراسياب كه همسر آبستن  توران

ن كيخسرو،  به دنيا آمدخبرِ. شودپرورده مي ،را از مرگ رهايي بخشيده بود سياوش
 و يكي ،س گيو، پسر تواناي گودرزوخواهي را در دل ايرانيان زنده كرد و كاواميد كين

كيخسرو پس از . از سرداران پادشاه را به يافتن شاهزاده و آوردنش به ايران فرستاد
در . )487: 1368يارشاطر، (شود  سفري پرمخاطره، پيروزمندانه به دربار ايران آورده مي

  :، دربارة كيخسرو چنين آمده است17، بند )مياد يشتزا( 19يشت 
 هنگـامي   ،سان كه كيخسرو بر دشمن نابكار چيره شد و در درازناي آوردگاه           بدان... 

.  بـه نهانگـاه گرفتـار نيامـد      ،جنگيـد باز، سـواره بـا او مـي       كه دشمن تباهكار نيرنگ   
ـ    ،كيخسرو سرورِ پيروز، پسر خونخواه سياوشِ دلير       ه كـشته شـد و       كـه ناجوانمردان

.... را به بنـد دركـشيد      برادرش گرسيوز  و خواهِ اَغريرثِ دلير، افراسيابِ تباهكار     كين
  .     )499: 1370دوستخواه، (

 اش احتماالًجنگاوران پرآوازهاز گزارش ناپديد شدن كيخسرو در برف با شماري  
  .)562: 1368يارشاطر، (همان نسبت دادن امر جاودانگي به اوست براي 
گرفته كه در متون  پايان نمادين كيخسرو در شاهنامه و روايتهاي ايراني شكل   

تواند رهاورد ايدئولوژيك گفتماني از پهلوي و آيين زرتشتي دربارة جاودانگي او، مي
 موبد را پس از اتصال به منبع اليزال قدرت الهي، آمادة -مشروعيت باشد كه قدرت شاه

  .  جمعي مخاطبانش را به شوري ايماني نويد دهدكند و ذهنيت نوساختن جهان مي
 موبد قلمرويي از -عالوه بر اين قدرت قدسي، گفتمان تئوكراسيك مشروعيت شاه

كند كه دانشي قدسي است و علم شاه را با  موبد تعريف مي-دانش را نيز براي شاه
و را با كند و جاودانگي غايي اهايي مينوي به دانش نامحدود خدايي متصل ميواسطه

جاودانگي كيخسرو كه رهاورد فرازماني . كنداش تكميل ميحقيقي بودن ذات معنايي
گفتمان قدرت است، درواقع، نتيجة فرهمندي اين شاه آرماني و پيوند آن با قدرت 

    .است
نشان دهد چگونه قوانين اجتماعي با كه كوشيده است در بحث قدرت فوكو 
 قدرت الزاماً به ة كه هر رابطكند ي ميآورو ياد استتنيده   در جامعه در همهارويكرد
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و گفتماني كه او آن را نمايندگي (از چنين ديدگاهي، كيخسرو . شودسلطه ختم نمي
كند، زيرا حقيقت را در چيزي در اوج قدرت، غروب و هجرت را انتخاب مي) كند مي

مراتبي  سلسله فوكو درك .داندغير از تكيه زدن بر مسند و قرار گرفتن در هرم جامعه مي
 ة قدرت يك مفهوم ساد كهكند و معتقد است را رد ميقدرت  از مفهوم مفهومساده

پيچيده   از روابط درهميهايهابالغي از باال به پايين و دستوري نيست، بلكه در شبك
 تشكيل شخصيت كاريزماتيك در كيخسرو، به وسيلة اتصال او به .ساري و جاري است

ظ و تقويت اين اتصال با نيايش، تعميد و پااليش پيوسته است و حفظ منبع فر و حف
دهنده به   را در پي دارد كه شبكة روابط سامان-متصور در نظرية فوكو -تابناكي حقيقت 

  . دهداين حقيقت اصلي را تشكيل مي
بيني آخرالزماني زرتشتي، در گفتماني معناشناختي، بـه           جاودانگي كيخسرو در جهان   

اي كـه در عـين اسـتحالة صـور معناشـناختي            گي روح او بدل شده اسـت؛ نكتـه        جاودان
اسطوره، به بازتوليد ارادة قدرت الگوي اتصال انسان به خدا در بستر فرهنگي جديـدي               

  .منجر شده است

  گيري نتيجه
هاي نظام قدرت حاكم بر فضاي معناشـناختي        در تجزيه و تحليل نهايي داستان، كارويژه      

كيخـسرو بـا شكـست دادن تورانيـان، كـه           : توان تبيين كرد   را چنين مي   داستان كيخسرو 
اند، كـشتن افراسـياب و گرسـيوز، كـه تجـسم اهـريمن بـر                تجلي زميني ديوان و پريان    

اند، و گرفتن انتقام خون سياوش به ياري فـرّه ايـزدي، بـه وعـدة غـايي پيـروزي                     گيتي
 در نتيجـه، بـه جـوهر زمـان در           نيروهاي خير و اهورايي بر نيروهاي شر و اهريمنـي، و          

  . يابد گفتمان مشروعيت قدرت خير در حكمت خسرواني دست مي
داستان نبرد كيخسرو و افراسياب و غيبت نمادين شاه غالب در افق جـاودانگي كـه                

زايي، جاري كردن رودهـا و خرمـي، سـبزي، بركـت و شـادي در همـة سـرزمين                    باران
حقيقـت در    /مـشروعيت  /روابط قـدرت  عياري از      ايرانشهر را در پي دارد، تصوير تمام      

هاي ممكن و ناممكن در تقابل خيـر        دهد كه در آن مرز سوژه       ذهنيت ايراني را نشان مي    
  . شودو شر و حدود غالب بر قواعد اين تقابل تعريف مي
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دهد كه در داستان كيخسرو، به طور عـام،  هاي گفتماني اين نبرد نشان مي    تحليل اليه 
سـاخت اصـلي    نبرد آن، به طور خاص، انديشة ثنويتي نهفته است كه ژرف          و در روايت    

در . گرايانة قدرت و ثنويت خير و شر اسـت          روايت و تحول آن بر مبناي گفتمان ثنويت       
 ايدئولوژيك، گفتمان خير به نمايندگي كيخسرو به قـدرت غالـب            -اين كاركرد حماسي  

تان در عينيـت بخـشيدن بـه قرائـت          پايان تراژيك افراسياب در اين داسـ      . يابددست مي 
 ابدي خير و شر، نقشي اصلي دارد كه با دخيـل            -گرايانة ايراني، يعني تقابل ازلي    دوگانه

كردن نيروهاي فراطبيعي و خرق عادت، در سرنوشت نبرد نقش دارد؛ به تعبيري ديگـر،               
 پايـان  در زمان حال، به غلبة نهايي مفهوم خير بـر شـر در  » واقعيت«هاي با گسست پاره  

  .كند غايي مفهوم زمان تسلسلي اشاره مي
  گرايش به سوي نظم، همـاهنگي، تعـادل و پـذيرش اضـداد در پايـان غـايي ايـن                    
داستان، با به هم خـوردن نظـم و سـامان و هنجـار جبهـة مقابـل، باعـث همـاهنگي و                       
يكپارچگي نيروهاي زميني و انـساني بـا نيروهـاي كيهـاني و عناصـر گيتيانـه و مينـوي                    

 عرفـاني، انـسان و      -پايان نمادين كيخسرو كه در اوج گفتمان قدرت حماسـي         . شود  يم
كنــد، و آســيب حاصــل از گســستگي زمــان حــال را در كيهــان را يگانــه و متحــد مــي

باوري باستان و اعتقاد به قطع چرخة تسلسلي زمان در رستاخيزي كـه متـضمن                جاودانه
م قدرت در اين سطح از گفتمان زباني        پس مفهو . كندتكرار اين پيروزي است، ابدي مي     

اين نوع  . حماسه است » نوع«يابد كه مهمترين تجلي فكري و هنري آن           صورتي ازلي مي  
  .دار شده استبيني ايراني بازآفريني ابدي اين تعريف ازلي را عهدهدر جهان

  منازعات ،)دشمنپذيري غايي   شرارت و شكست   ةواسط به (شناسايي فضاي تخاصم  
 در  ي غـايي   سلطه يافتن يك معنا    و) »ديگري«در برابر   » خودي« حفظ معناي    با (معنايي
پيروزي نهايي گفتمـان خيـر       (راندهميشه معاني ديگر را به حاشيه مي      كه براي    -گفتمان
در تكرار تقابلهاي    (انجامد معنايي در گفتمان مي    اتمنازعخلق تكرارشوندة    و به    )بر شر 

 شاخـصهاي اصـلي اهميـت يـافتن داسـتان           -)وعـود حماسي خير و شر تا زمان غايي م       
تعيين هويت گفتمان و    كليدي نبرد بزرگ كيخسرو در تاريخ ايران باستان، و به عبارتي،            

  .بيني انسان ايراني استبرآمده از آن در جهاننظام معاني 
  
  نوشت پي

1.Priest-King 
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حكومت «به معني  )θεοκρατία) theokratia( )Theocracy از واژة يوناني ست مأخوذتئوكراسي. 2 
 )توانايي و حكومت(= و كراتوس ) خدا(= شامل دو بخش تئوس ، )The rule of God( »خداوند
ة خود  كلمي واقعيمعنااين واژه در  .)291: 2007؛ گابريل، 815: 1996كالرك و ديگران، (است 

ابعاد دروني يك ول به  اة در درج. دارد كتب مقدسكاربردي كه در در ژهيبه وگرفته شده است، 
 اي خدا تيحاكمدر سطح كالمي،   كهاشاره دارد) مشروعيت ايماني و نه تحميلي(» يحكومت قلب«

 هايحكومتاين كامالً با آنچه . كندمادي اعمال مي  را از طريق معنوي و روحاني بر جهانانيخدا
و  كردندي ترسيم مي چون نظام سياسي ساساني و كليساي قرون وسطي از حكومت الهساالرنيد

  .)1993پالمگوئست، . نك(دربردارندة نوعي نمايندگي خداوند براي دينياران بود، تفاوت آشكار دارد 

  .xvarənahو در اوستايي  xvarrehدر پهلوي . 3
4.Max Webber 
5.legitimacy 

ي نيك ، جنگاور و فرمانروا]در سنسكريت» سومه«معادل با [)Haoma(» هئومه«در يشت نهم . 6
، بلندترين كوه )البرز(» هرائيتي«و مظهر پيشوايي و پادشاهي نيك، با چشمان زرين، بر فراز 

جهان و مرز بين زمين و آسمان، براي ايزد درواسپ قرباني آورد و از او ياري خواست تا بتواند 
نجير نزد گناهكار توراني را گرفتار كند و با بند و ز) افراسياب ()Frangrasyana(»فرنگرسين«

درواسپ (كيخسرو آورد تا در كنار چيچست به تاوان خون سياوش و اغريرث دلير وي را تباه كند 
  ). 19-17يشت، بندهاي 

تواند دارد و ميزرتشت در گاهان، گياه سكرآوري را كه مستي آن مردمان را به كارهاي ناروا مي         
). 32/14 و 10هات / 48يسناهاي (د كرده است همان هوم باشد، نكوهش كرده و از آن به زشتي يا

اما در اوستاي عهد ساساني از هوم با ستايش و نيايش ياد شده و آماده كردن آن از بهترين كردارها 
به او » هوم يشت«به نام ) يشت بيستم(حتي يكي از يشتها ). 11-9يسنا، هاتهاي (دانسته شده است 

  .زرتشتي در عصر ساساني بدل شده استاختصاص يافته و به يكي از ايزدان دين 
اند، از توس و گيو كه در برف فرو  مرگي رسيدههاي زادسپرم در شمار كساني كه به بيدر گزيده. 7

اند و گرشاسپ ياد شده است و از كيخسرو كه آنان را در روز موعود قيام سوشيانت، برخواهد  رفته
 پايان نمادين كيخسرو، در روايات شفاهي شكل ديگري از اين). 63: 1366زادسپرم، (انگيخت 

متبلور ) مشابه رستاخيز مسيح در سنت مسيحي(ايراني، در قالب عروج و رستاخيز او به آسمان 
به روايت  كه يافته استت ي اهمان اسالمي چن دورةاتيشخصيت كيخسرو در روا. شده است
-و ديدار فرشته  در كوهي در ساوهاي چشمهپس از ورود درمردم معتقدند كه او  ،بيروني ابوريحان
رسم ، بيرونيبه گفتة .  بر هوا عروج كرد، نام داشت»نوروز بزرگ«كه  نيروردفروز ششم اي، در 

 در اين روز، به نشانة بزرگداشت اين واقعه سارها آب چشمه ايرانيان دروشوياغتسال و شست
و نويسندگان اسالمي چون  ديگر مورخان .)329-326: 1363روني، يب. نك (مرسوم شده است

) 1/286ج : 1370( ريابن اث، )287/ 1ج : 1369(ه رازي يابوعلي مسكو، )442/ 1ج : 1352(طبري 
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آميز حيات او ياد  هر يك با تعبيرهايي متفاوت از پايان ابهام) 91/ 1ج : 1364 (حمداهللا مستوفيو 
 .اند كرده

  منابع 
 .1376، مرواريد :هران ت،4  چ؛ سياسية دانشنام؛آشوري، داريوش. 1
فرهنگي،  و  شركت انتشارات علمي :تهرانانتقادي؛  گفتمان تحليل س؛فردو آقاگل زاده،. 2

1385.  
 .1370، ري اساط:ي؛ تهرانن روحاني ترجمة محمد حسل؛خ كاميتار؛ ريابن اث. 3
  .1386مركز،  :تهران تاريخ؛ رسالة بابك؛ احمدي،. 4
: تهران، ساز اسطوره متن هويت، »خسرو در شاهنامهي كةطوراس«اسماعيل پور، ابوالقاسم؛ . 5

  .131-109، صص 1386علمي فرهنگي، انتشارات شركت 
 .1384 ،مرواريد:  تهران،9چ جلد،  2 ؛؛ گزارش و پژوهش جليل دوستخواهاوستا. 6
 .1375 آگاه،: تهران؛ )پارة نخست و دوم(پژوهشي در اساطير ايران   بهار، مهرداد؛. 7
 .1363اميركبير، :  تهران،3 چ ؛داناسرشت  اكبرة ترجم؛آثارالباقيه ؛روني، ابوريحانبي. 8
د محمد ي سة ترجم؛ريخ غررالسي تارپارسي،  كهنةشاهناممحمد؛  بن نيعالبي، حسث. 9

  .1372،مشهد  دانشگاه فردوسي؛روحاني
  .1372 ،مركز:  تهران؛شه و هنر فردوسيي درآمدي بر اندد؛ي، سعانيديحم. 10
 .1369 ، توس: تهران؛، ترجمة مهرداد بهاربندهشن ؛دادگي، فرنبغ. 11
 هيربد تهمورس دينشاجى انكلساريا، به كوشش ماهيار نوابى و محمود ؛داتستان دينيك. 12

 سة، مؤس2 ، چ40 ش ؛ي ايراني و پژوهشهاي پهلوينويسها  دستةگنجين ؛طاووسى
 .1355، آسيايى دانشگاه شيراز

 .1386ني، : جمة نيكو سرخوش افشين جهانديده؛ تهران تر؛دلوز ژيل. 13
، )گزارش و پژوهش(، هاي ايرانيترين سرودها و متنكهن:  اوستا؛دوستخواه، جليل. 14

  .1370، مرواريد: تهران
 .1369 ،سروش:  تهران؛  ترجمة ابوالقاسم امامي؛تجارب االمم؛ هيابوعلي مسكو، رازي. 15
مؤسسة مطالعات و :  تهران؛ترجمة محمد تقي راشد محصل؛ پرمهاي زادس  گزيدهزادسپرم؛. 16

 1366 ،تحقيقات فرهنگي
 .1378 ،قطره:  تهران؛ مقاالت فارسيةدي گز؛دهشهاي شكارهيسا ؛سركاراتي، بهمن. 17
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 ،28 ش ،علوم سياسي ؛»تحليل گفتمان به مثابه نظريه و روش «؛اصغرسلطاني، علي. 18
 .179-153صص، 1383

هرمنوتيك، تبار شناسي و نظريه انتقادي از :  فلسفه علوم اجتماعي قاره ايون؛شرت اي. 19
 .1387ني، : ؛ ترجمة هادي جليلي؛ تهرانيونان باستان تا قرن بيست و يكم

 .1379 اميركبير،: ، تهران6، چ حماسه سرايي در ايرانصفا، ذبيح اهللا؛ . 20
ترجمة ابوالقاسم پاينده؛  و الملوك؛ تاريخ الرسل(تاريخ طبري طبري، محمد بن جرير؛ . 21

  .1352بنياد فرهنگ ايران، : تهران
المعارف  مركز دايرة: تهران ج، 8 ؛ جالل خالقي مطلقتصحيح ؛شاهنامه، ابوالقاسم؛ فردوسي. 22

 .1386 ،بزرگ اسالمي

ترجمة روح يك جهان بي روح و نه گفتگوي ديگر با ميشل فوكو؛ : ايرانفوكو، ميشل؛ . 23
 .1379ني، : سرخوش افشين جهانديده، تهراننيكو 

؛ ترجمة نيكو سرخوش و افشين جهانديده؛ از نيچه، تبارشناسي و تاريخ ؛______. ٢٤
 .1381نشر ني، : مدرنيسم تا پست مدرنيسم، تهران

انتشارات وزارت امور خارجه، : ؛ تهران2؛ چ 20انديشه هاي سياسي قرن قادري، حاتم؛  . 25
1380. 

 شاهنامه و اساطير شناختي اسطوره فرّه و كاركردهاي آن در  انسانتحليل«، فرزاد؛ قائمي. 26
 .148-113، صص1390، )174پياپي  (3، ش 44سال  ، فصلنامة جستارهاي ادبي،»ايران

؛ »ايداستان كيخسرو در شاهنامه بر اساس روش نقد اسطوره تحليل«؛ ______. ٢٧
  .100-77، صص1389، بهار  27 ، ش7سال ، هاي ادبيفصلنامة پژوهش

؛ »تحليل داستان كيخسرو در شاهنامه بر اساس روش نقد اسطوره اي«؛ ______. 28
  .100-77،  صص 1389 ، بهار27، ش 7، سال هاي ادبيفصلنامة پژوهش

 عليرضا ةترجم ؛دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان؛ )ويراستار(گريفتيس، مارتين  .29
 .1388 ،ني:  تهرانيب؛طي

  ران ام  ك ي ت رس رپ س ه  ب ي ارس ف  ةترجم ؛ دايره المعارف دموكراسيليپست، سيمور مارتين؛. 30
 .1383 ،كتابخانه تخصصي وزارت خارجه: تهران؛ رادي  م ه لّ ورال  ن و ي نفا

 .1369نشر آگه، :  تهران اسطورة زال؛مختاري، محمد؛. 31
  .1364، ريركبيام: تهران ؛يين نواياهتمام عبدالحسه ب؛ دهيگز خيتار؛ حمداهللا، مستوفي. 32
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فرهنگ :  تهران؛ حسينعلي نوذرية ترجم؛ اي بر نظريه گفتمان همقدمن؛ مك دانل، دايا. 33
  .1380 ،گفتمان

  .1364توس، : تهران ؛احمد تفضلي؛ ترجمة مينوي خرد. 34
 ؛تا فروپاشي دولت ساسانيان يران از سلوكيخ اي تار؛رانيخ ملي ايتار ؛ارشاطر، احساني. 35

 1368 ،ريركبيام:  تهران؛ حسن انوشهةترجم
آگه، : تهران ،1 چ ؛ كتايون مزداپورة ويراست؛پژوهشي در اساطير ايران؛ ______. ٣٦

  .1375ويراست 
: تهران، 4چ  ؛پور ابوالقاسم اسماعيليش و ويراي گردآور؛از اسطوره تا تاريخ؛ ______. ٣٧

  .1384، چشمه 
 ،2 چ ؛پور ابوالقاسم اسماعيليش و ويراري گردآو؛ستاري در فرهنگ ايران؛ ج______. ٣٨

  .1386 اسطوره،: تهران
 
39. Ball, Stephen J, ed.; Foucault and Education; London: 

Routledge, 1990. 
40. Breiner, Peter ;  Max Weber & democratic politics; Cornell 

University Press, 1996. 
41. Clarke, Paul A. B., Andrew voyage Linzey ; Dictionary of ethics, 

theology and society; Taylor & Francis, 1996. 
42. During, Simon; Foucault and Literature: Towards a Genology of 

writing; London: Routledge, 1992. 
43. Foucault, Michel; The Use of Pleasure; Vol. 2 of The History of 

Sexuality, Trans. from the French by Robert Hurley, New York: 
Pantheon Books,1985. 

44. Gabriel, Martin �. ;The dictionary of Christian words; Editions 
Publibook, 2007. 

45. Glassman, Ronald M. and William H. Swatos ;Charisma, history, 
and social structur; Greenwood Press, 1986. 

46. Griffiths, Martin {ed}; International Relations Theory for the 
Twenty-First Century; London: Routledge, 2007. 

47. Mills.Sara; Michel Foucault; London: Routledge. 2003. 
48.Selby, Jan; "Engaging Foucault: Discourse, Liberal Governance 

and the Limits of Foucauldian IR"; International Relations, 2007, 
21(3), pp. 324-345. 

 ;The History of Sextuality; Vol. 1: An introduction ;ــــــــــــ .49
Trans. Robert Hurley, New York: Vintage Books, 1990.




