
 

گیرد و با قدرت  گرایی شکل میهایی همانند اصالت، مدنیت و آرمانلفهؤها از متمدن و فرهنگ ملت

بهترین    ،ای و حماسیو ادبیات اسطوره  ای اجتماعی استقدرت رابطهماند.  سیاسی و اجتماعی پایدار می

پادشاهان   و  اساطیر  تاریخی خود  بطن  در  است که  مردمانی  فرهنگ  و  تمدن  با  آشنایی  برای  گزینه 

ایزدی و اثرات قدرت  بینی وآمال یک قوم یا نژاد هستند. فرهسرچشمه جهان  ، اند. اساطیرنامداری داشته

  های تاریخ نظر دارند مایهتبارشناسی فوکو به بناین فره نیز یکی از این آبشخورهای باستانی است. آرای  

با روش، ولی تفاوت ماهوی و ذاتی آنکندو رد قدرت را پیگیری می مالً محسوس  های تاریخی کاها 

کند. ازنظر او قدرت صرفاً  مولد است و هویت و ذهنیت را تولید می  امری  ،قدرت  :فوکو معتقد است  است.

این پژوهش   .را منشأ ایجاد قدرت دانستپادشاهان  توان فقط دولت یا  گیرد و نمیاز یک منبع نشأت نمی

های  ای به رشته تحریر درآمده است یافتههای منابع کتابخانهبه روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده

 حاکم نظم خاستگاه و پیدایش، زایش به چگونگی شناسی اساطیر،در تبار  پژوهش حاکی از این است که 

توجه می فوکوبر جهان  نگاه  از  اما  ق کس نمیهیچ  شود  از  بگریزدتواند  را    هرچند  ،درت  قدرت  ردپای 

سطوح و زوایای    ۀوجو کرد. قدرت در همتوان تنها در یک فرد، پادشاه، حکومت یا دیکتاتور جستنمی

میشل فوکو    ۀ. این پژوهش در پی آن است که براساس آرا تبارشناساناجتماعی پخش و گسترده است

در این میان    برخی اساطیر شاهنامه بررسی کند. دانشمند فرانسوی اثرات »قدرت فره ایزدی« را در بین  

 های نسخ مصور مشهود است. های مهمی از این اثرات در برخی نگارهبخش
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 مقدمه  

اسطورهمکتب مختلف  میهای  تحلیل  خود  دیدگاه خاص  براساس  را  اسطورهها  اشناسی،  آنها  تصور  غالباً  و  ز  کنند 

این است که  ا  مسئلۀ مهم در اینجد.  ها از داستانهای اساطیری فاصلۀ زیادی از هم دارخاستگاه اسطورهها و تحلیل آن

صورت مدام با مسئلۀ تولد، گذران زندگی  انسان آغازین نبردی دشوار با طبیعت قرار داشته است. انسان ادوار باستانی به

صورت ساختاری و  اگر بخواهیم به  برای این اتفاقات در نظر داشته باشد.صی  آنکه دلیل خا و مرگ در پیوند بوده، بی

کند و به  مقوله بهردازیم باید به تبارشناسی این اساطیر پرداخت. تبارشناسی رد و اثر قدرت را کاوش می  علمی به این

در محل    أ تحلیل مبد  ۀمنزل تبارشناسی به  ، زعم پژوهشگران ایران و جهانرسد بهنظر میپردازد، بهپیامدهای آن می

مانند اولیه در دوران شکار، با ورود به عصر کشاورزی و  ایخانواده از شکل هستهاتصال بدن و تاریخ است که در آن  

در شاهنامه، یکی  ها  و تبارشناسی اسطورهخانواده    .گیردشکل گسترده به خود می  ،جاییشدن از تحرک و جابهکاسته

با  برای شناخت رویدادها و پدیده  از منابع  یعماکس وبر می.  است  های اجتماعی و فرهنگی ارزش  نی  گوید: »قدرت 

شود بیان کرد که در تحلیل قدرت با دو کس در جامعه سروکار داریم؛  می  ،با این تعریف  .کسی بر دیگران«  ۀ تحمیل اراد

بر دیگران تحمیل می را  اراده خود  که  این تحمیل مییکی کسی  و دیگری کسی که تسلیم  قدرت  شوکند  د. پس 

ترین منابع برای فهم و کشف  را از اصلیحکیم توس  مه  شاهناامروزه    .(11:  1369)رحیمی،    ای اجتماعی استرابطه

یکی از این باورها قدرت فره ایزدی و    د.داننهای اساطیری و قبل از اسالم می دورههای متفاوت  تبارشناسی و خاستگاه

 ها و کارکردهای شخصی و جمعی اساطیراست. کاریاثرات بر خویش

-شود، زیرا اسطوره مهم در ساختار تاریخی و اجتماعی اساطیر محسوب میعنوان یک اصل  ها بهتبار و خاستگاه اسطوره

  .مفاهیم در علوم انسانی است  ترین رایجیکی از  در تبارشناسی نیز    قدرتاثر    شود. مند محسوب میشناسی یک علم نظام

. در نگرش سیاسی و فلسفی  گیردنظم می  ،قدرت  ۀواسطروابط اجتماعی است و جامعه به  پنهان در  قدرت، توان گفت  می

فوکو    شده است.تلقی  ن  ها ها و پادشاقدرت معادل اسطوره  ، و در گذشته  قدرت همواره معادل حکومت  ،رعمومی معاص

نباید قدرت را    دارد،داند و اظهار میاز قدرت را نوعی توهم می  دیگران  برداشتنظریات خاصی در این زمینه دارد و  

ای از مناسبات دانست که  شبکه  ۀمنزلبلکه باید آن را به  ؛ شود در نظر گرفتزی که تصاحب و تملک میعنوان امتیابه

است. فعالیت  و  پژوهش  همواره در حال گسترش  این  فره  ،در  قدرت  اثرات  تا  ایزدی در شاهنامه  تالش خواهد شد 

ذیری اساطیر از این قدرت در نظم و انسجام  ثیرپ أ، براساس دیدگاه تبارشناسانه میشل فوکو و تهای آنو نگاره  فردوسی 

 جامعه آن دوره بررسی و کاوش شود.

( در مقاله »واکاوی مفهوم قدرت در  1388نوابخش و کریمی )از قبیل    هایی که درباره فوکو انجام شده است پژوهش

ی با عنوان »گفتمان  افتاحی در مقالههمچنین    نظریات میشل فوکو«، به تبیین قدرت ازدیدگاه فوکو پرداخته است.

قدرت در اندیشه میشل فوکو«، تالش کرده است تا به بررسی نظریه قدرت، دانش، رژیم حقیقت در چارچوب مفهوم  

مهرداد بهار با آثار مهمی چون    های بسیاری انجام گرفته است.پژوهشو اساطیر آن  درباره شاهنامه    گفتمان بهردازد.

چند در فرهنگ ایران« و »از اسطوره تا تاریخ« خدمتی شایان نموده است.    »پژوهشی در اساطیر ایران«، »جستاری 

میان   در  برد.  نام  باید  نیز  »مینوی خرد«  نام  با  آموزگار  به کوشش دکترژاله  تفضلی  احمد  ترجمۀ  از  باید  همچنین 

که به دو داستان  مصطفی رحیمی اشاره کرد  « از  تراژدی قدرت در شاهنامه»توان به کتاب  های زبان فارسی میپژوهش

 قدرت و پیامدهای آن پرداخته است.    ۀمشخص در حوز
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 تبارشناسی  .1

چهارچوب مفهوم سیستم   توان درساختاری را می   نگرش   شود.   توجه   «نگرش ساختاری »  در بررسی تبارشناسانه باید به

هایی است که در پیوند با یکدیگر در رابطه با سنت و عرف و انسان   ۀاجتماعی درک کرد. سیستم اجتماعی دربرگیرند 

 ۀ رابط  در  مکان  آن  دهنده اجتماع انسانی هستند که در یک مکان تبلوریافته وهای انسانی تاریخی، شکل دهنده دیگر ربط 

ار تبارشناسانه نیاز های تاریخی به یک ابز تقیم با سیستم اجتماعی قرار دارد. تحلیل یک سیستم اجتماعی در دوره مس 

روند، سوی تکامل پیش می های اجتماعی به گر کمک کند فارغ از یک نگرش تکاملی که در آن سیستم به پژوهش   تا  دارد

تاریخی این است   -منظور از روند، خطی  تاریخی را به کناری نهد.  -بررسی یک سیستم اجتماعی بهردازد و روند خطی  ه ب 

که د. درحالی شو ختم می  Bشود و به نقطه آغاز می   Aگیریم که از نقطه  صورت خطی درنظرمی که ما همیشه تاریخ را به 

های مختلف های دوره ها و پیوست های بسیاری در پیرامون گسست تاریخ نه تنها خطی نیست بلکه دارای فراز و نشیب 

 نشان   تبارشناسی  با  رابطه   در   تاریخ  به   غیرخطی   نگرش   یک   و  خطی   نگرش  یک   ینب   تفاوت   زیر   باشد. شکل تاریخی می 

  دهد. می 

کار برده شد. هرچند  مطالعه در علوم انسانی دانست که توسط میشل فوکو ابداع و بهۀ  توان یک شیو بارشناسی را میت

تر به  در مفهومی دیگر و پیچیده در یکی از آثار سترگ خویش با عنوان »تبارشناسی اخالق«  ه پیش از او فردریش نیچ

این امر پرداخت. ولی فوکو با الهام از اندیشه نیچه، مارکس و فروید با یک گام به جلو، تبارشناسی را در مطالعه انسان  

عنوان واقعیتی تاریخی و  مطالعه انسان مدرن به  تبارشناسی از منظر فوکو در پی   (.32:  1381کار برد )فوکو،  همدرن ب

 باشد. فرهنگی می

 تبارشناسی از دیدگاه میشل فوکو  .2

آوران  عنوان گستراننده تبارشناسی، دو تن از نام به   - ثیر از نیچه أ به ت - عنوان آغازگر تبارشناسی و فوکو  بدون تردید نیچه به 

آورد و بر این باور است که تمامی  شمار می ماهیت هستی را امری تاریخی به باشند. »نیچه  این گستره از دانش انسانی می 

هاست، اما این تکوین  هایی وجود دارند ناشی از تکوین تاریخی آن اند. اگر امروز پدیده های موجود در تاریخ شکل گرفته پدیده 

(.  187: 1387ر طول تاریخ« )ِشَرت، ای از رویدادهای تصادفی رخ داده است نه به شکل بسط یک جوهر د به شکل سلسله 

  تر این است گروهی معتقدند شناسی دارد و نکته جالب تواند باشد زیرا که تبارشناسی ارتباطی ویژه با دیرینه اما فقط این نمی 

در تبارشناسی بر  ؛ هرچند که  شناسی و تبارشناسی مکمل یکدیگرند و هیچ گسستی برای این دو متصور نیست که دیرینه 

فوکو در تحلیل و شناسایی  .  هرحال در هر دو روش یکسان است شود. نگرش تاریخی فوکو به ط غیرگفتمانی تکیه می رواب 

نهد که هر دو را بیش از  ها می شناسی دانش بوده و آن را در برابر تاریخ و تاریخ اندیشه شناسی خود، درصدد باستان روش 

اند، باز  ها و اموری را که فاقد تاریخ تلقی شده ن تبارشناسی تاریخی بودن پدیده بدین سا .  د پندار انگارد و می گرا می اندازه عقل 

 ت.  دهد که دانش وابسته به زمان و مکان اس کرده و نشان می 

هدف تبارشناسی از تعقیب خاستگاه، رسیدن به ماهیت چیزها یا جستجو برای یافتن شکل راکدی که در طول تاریخ 

کند، این است که هیچ ماهیت یا وحدت اصیلی برای کشف کردن رشناسی آن را برمال می پیش آمده نیست. رازی که تبا

زیرا هر شناختی، ریشه در زندگی،   ؛مورد مطالعه است   . »ویژگی منحصربهفرد تبارشناسی، تاریخی دیدن پدیده وجود ندارد 

(. از دید تبارشناس، »بنیادی در پس امور و اشیاء 26:  1390دهند« )فوکو،  جامعه و زبانی دارد که تاریخ را تشکیل می 

شوند و شکل حقیقت، ضرورت و بداهت پیدا هایی از تعبیر در کار است که روی هم انباشته می نهفته نیست، تنها الیه 
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رانند، ها با تولید حقیقت و ضرورت بر خود و بر دیگران حکم می شکند. انسان بارشناسی این همه را در هم می کنند و تمی 

 (. 23:  1376زمان وجود ندارد« )بشیریه،  شمول و بی که اصل و منشاء و حقیقت جهان درحالی 

چیزی این جهانی است و هر    شود که حقیقت بیرون از قدرت نیست یعنی حقیقتوقتی در تبارشناسی قدرت بیان می

را  جامعه واقعیت  »تبارشناسی  را در مورد حقیقت دارد. مرداک معتقد است:  نظام حقیقت و سیاست کلی خود  ای 

کند که نگهدارنده و پاسبان قدرت است و با تأثیر  های قدرت قلمداد میای مدور یا سامانهعنوان امری متصل به رابطهبه

داند  (. فوکو اساساً گفتمان را امری زبانی می81-82:  1392یابد« )مرداک،  شود و توسعه مییگرفتن از قدرت، تهییج م

ثیری  أتواند واجد همان تداند. ازنظر فوکو یک جمله در مقام گزاره میو عنصر بنیادین گفتمان را گزاره یا حکم می

ی گفتمانی که از زندگی روزمره و عمل ناشی  بندباشد که یک حادثه یا رویداد هست. »این جمله در قالب قواعد صورت

سازد« )کالنتری،  ها، رویکردها و جهان خارج را بر میشود که موضوعات، ابژهشوند به نظامی خودبسنده تبدیل میمی

گیرد و تنها منحصر  های کالمی و غیرکالمی را در برمیتمامی کنش  ، گفتمان در نظر فوکو  ،حال (. با این151:  1391

کنش نمیبه  کالمی  راههای  »گفتمان،  فوکو  ازنظر  همچنین،  اشکال  شود.  اجتماعی،  اعمال  یا  دانش  تشکیل  های 

 (.  266: 1382ها استقرار دارند است« )خالقی، هایی و روابط بین آنسوبژکتیویته و روابط قدرت که در چنان دانش

 فوکومیشل قدرت  ۀنظری .3

.  گیردنظم می  ،قدرتواسطه  جامعه بهتوان گفت  و میمفاهیم در علوم انسانی و اجتماعی است    ترینرایجیکی از    قدرت،

ها و پادشان  و در گذشته قدرت معادل اسطوره  قدرت همواره معادل حکومت  ،ردر نگرش سیاسی و فلسفی عمومی معاص

این    ۀبر پای  مردم فاقد آن هستند.  ون، چآیدحساب میتنها صاحب امتیاز قدرت به  ،پادشاه یا اسطوره  شده است.تلقی  

گرفتن تمام یا بخشی از قدرت  دستبهبرای    و فرودستان   بین فرادستان  کشمکش   ،بشری  اصلی در جوامع  جدال  نگرش،

نباید    د، کنداند و اظهار میاما فوکو این برداشت از قدرت را نوعی توهم می  ،است  و در پی آن رسیدن به رهایی و آزادی

ای از مناسبات  شبکه  ۀمنزلبلکه باید آن را به  درنظر گرفت،   ، شودعنوان امتیازی که تصاحب و تملک میبهقدرت را  

یا در مرز میان    مردم قدرت و مناسبات آن را در روابط میان   فوکو، دانست که همواره در حال گسترش و فعالیت است.

افراد در این شبکه   ۀاعماق جامعه پیش رفته است و هم ای گسترده که تا بلکه آن را شبکه بیند، طبقات اجتماعی نمی

جا  قدرت همه  گوید، فوکو می  ند. هست  همگی در مسیر اعمال قدرت او معتقد است که    .داندمی  کم و بیش درگیرند،

 گیرد. جا نشأت میهست چون از همه

برعکس قدرت یک استراتژی    ؛ و یا شخص حاکم نیست   یت قدرت چیزی است که در مالکیت طبقه حاکم   دیدگاه فوکو،   از 

هرجا  زیرا    است.   وضعیت استراتژیکی پیچیده و کثرت روابط میان نیروها   قدرت نه یک نهاد و نه یک ساختار بلکه .  است 

از    قراری خود نیازمند وجود شمار کثیری از نقاط مقاومت است. ر مقاومت هم هست و قدرت درواقع برای ب   قدرت هست، 

  اما هرجا نافرمانی و مقاومت به پایان برسد، ،  مقاومت و آزادی است  مستمر آن با مبارزه،   ۀ رابط   رو شرط وجود قدرت، همین 

 . ( 25- 28:1379،  )رابینو و دریفوس   یابد قدرت هم پایان می   ۀ رابط 

ابالغی از    ۀسادکند و معتقد است قدرت یک مفهوم  مراتبی ساده را رد میدرک سلسله درخصوص مفهوم قدرت،   فوکو،

که ساختار  همان چیزی  ساری و جاری است. ای از روابط درهم پیچیده، بلکه در شبکه  ؛ باال به پایین و دستوری نیست

های مختلف تعامالت اجتماعی و زبانی دارد.  ریشه در الیه  ،قدرت در این مفهوم  کند.جامعه را تعیین و آن را مشروع می

ای  قدرت مانند خون در شبکه مویرگی بدن به هر نقطه  سازی شده است.شکل مویرگی مفهومقدرت در اندیشه فوکو به

با  های تبارشناختی فوکو  تحلیلاسمارت اعتقاد دارد »  . (59:1387  )لوکس،  دهد رسد و آن را تحت تأثیر قرار میمی
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مالزم با   ۀ شود و مسئلقدرت چگونه اعمال می یعنی با این پرسش که ؛ شودبررسی خصلت روابط قدرت مدرن آغاز می

مقاومت    هرجا قدرت هست،   فوکو که   ۀ این جمل  .(99-100  :1385  )اسمارت،«  یعنی روابط میان قدرت و معرفت  آن،

جاکه مفهوم قدرت از  از آنر شاهنامه فردوسی است.  ورود به اثر قدرت در اساطیشروع مناسبی برای  ۀ  نقط؛  هم هست

وی بر این باور است که ارتباط تنگاتنگی    .مفاهیم کلیدی اندیشه فوکو است؛ او نگرشی متفاوت به مفهوم قدرت دارد

اند،  هها را ممکن کردهای گفتمانی با نهادها و مواضع قدرت و با قوانینی که آنمیان گفتمان و قدرت وجود دارد و آرایش

(. البته روابط 43:  1393ها و برای تحقق اهداف آن هاست که دارای اعتبارند )قهرمانی،  پیوند خورده و به پشتوانه آن

اعمال آن    ۀگاه نباید علت درگیرشدن با معنای فاعل قدرت، از کارکرد و نحوقدرت، هدفمند و دارای جهت است و هیچ 

 (.158: 1384باشد )فوکو، وسو نداشته ی و سمتمندقدرتی وجود ندارد که جهت .غافل بود

 های آنو نگاره ایزدی در شاهنامهشناسی فرهریشه .4

  ۀ را از ریش  «فره»در اوستا دارای معانی فراوانی است. پژوهشگرانی همچون نیبرگ، جکسون و بارتولومه    «فره»  ۀواژ

معنای آسمان، خورشید و یا نور خورشید مرتبط داسته  ( بهsvarسنسکریت )  ۀ معنای خورشید و واژ( بهhvarاوستایی )

:  1390معنای درک و دریافتن آورده است )قائمی،  اوستایی(  بهxvarفره را از ریشه )  ۀاست. اما بیلی با رد این نظر واژ 

انسان،    عنوان نخستین)قدرت( است. از او به  ؛ دین، مردم و شاهۀایرانی در سه زمین  ۀ اندیش  ۀمایکیومرث، بن  .(115

های ایرانی یاد شده است. اسطوره، تجسم توضیحات قدیم بشر دربارۀ جهانی  نخستین پیامبر و نخستین شاه، در روایت

زیسته است. امروزه پیروان نظریۀ نشر و پراکندگی، »خاستگاه همۀ اساطیر را از یک سرچشمه و  است که در آن می

(. اکنون باید دید کیومرث،  55:  1377پور،  اند« )اسماعیلیگر نشر یافتهیک سرزمین دانست که اساطیر از آنجا به نقاط د

مند شده است؛ زیرا قدرت از دیدگاه فوکو  ایزدی بهرهپادشاه شاهنامه ایرانیان چگونه از اثرات قدرت فره-نخستین انسان 

ان اسطوره یا پادشاه با  از آن روی که پادشاهی مرزی بین دشمن   ؛ ای بسیار متفاوت استبا قدرت پادشاهان اسطوره

می فرمان  آنان  از  که  میکسانی  را مشخص  بدونبرند  پس  ویژگیسازد،  بارزترین  از  یکی  قدرت  شک خشونت  های 

اما فرهحساب میبه بیگانه است؛ درحالیآید،  با خشونت  پروردگار است و  نمایانگر بخشندگی  که میشل فوکو  ایزدی 

در تصویر  بخش پایداری است.  گر و نظامشر است، بنابراین محتاج مکانیزم اصالحثیر در زندگی بأاعتقاد دارد قدرت، ت

 عنوان نخستین پادشاه اساطیری ایران به تصویر کشیده شده است.بارگاه کیومرث به 1شماره 



 1401  آذر، 47، شماره 19دوره  25 
20  - 39  

 
 (. 2011نگاره بارگاه کیومرث. شاهنامه طهماسبی، دوره صفویه، مأخذ: )کنبای:  -1تصویر

عبارتی  به   .(273:  1375)زینر،    ( دانستfunctionکاری یا کارخود)توان معادل خویشپژوهشگران فره را میبه اعتقاد  

گونه بیان کرد که هر قوم یا تباری خویشکاری ورزد و به وظایف خویش بدرستی عمل کند، فرهمند  توان اینمی  ،دیگر

که فره ارتباط مستقیمی با مفهوم حاکمیت دینی و  جایی( از آن120:  1374)بهار،    یابدشده و به سعادت دست می

مشروعیت سیاسی در ایران باستان دارد، فردوسی در شاهنامه کوشیده است، بر مبنای فر کیانی اثرات قدرت اسطوره  

 نمایش بگذارد. یا پادشاه را در شاهنامه به

و همزاد او بوده است و در تکامل ازلی و غایی گیری انسان همراه  در اساطیر ایرانی شاهنامه حکیم توس، فره از زمان شکل 

گوید که پس از خلق مشی و مشیانه فره میان او نقش اساسی داشته است. زادسهرم در خلقت نخستین جفت بشر می 

ایزدی شاهنامه قدرت فره   ۀاز نگاه سرایند   . ( 16:  1366)زادسهرم،    ایشان برآمد تا از گیاه پیکری به مردم پیکری درآمدند 

قدرتی   ۀ هر رابط  طبق استدالل فوکو،اما    ؛)کیومرث( از آن برخوردار است   نتیجه چنین پیوندی است که نخستین بشر 

ثابتی که در جریان اعمال قدرت می   ؛است  «بالقوه  ۀمبارز » استراتژی    بیانگر  این معنا که سازوکارهای نسبتًا  توانند به 

های متخاصم از صحنه خارج بازی آزاد واکنش   ممکن است به دست  رفتارها را هدایت و نتایج را منظم و مرتب کنند،

رویارویی و تخاصمی است که ممکن است آن را تضعیف کند یا از   یکی از حدود هر رابطه قدرتی،   به بیان دیگر،   شوند. 

 قدرت است،  ۀ استقرار و تحکیم یک رابط  تخاصم،   ۀیعنی حد یک رابط   عکس این مطلب نیز صادق است،البته    میان بردارد.

روابط   به این ترتیب،  گیرد. ها را می جای بازی آزاد نیروها و واکنش   ای که سازوکارهای تأثیرگذاری بر کنش دیگران، رابطه 

در میان حد و مرزهای تخاصم و   ومت)مبارزه نافرمانی و از این قبیل( شرط الزم برای وجود آن است،ا که مق   قدرت،
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- 1385)اسمارت:   گونه آزادی عمل نداشته باشدگیرد که یک سوبژه دیگر هیچ ار می پیروزی کامل و مطلق بر یک خصم قر 

176 -174 ). 

 ایزدی قدرت بازدارندگی فره .4.1

ها  بازدارندگی فره ایزدی در رویکردهای دوران معاصر ایرانیان کمتر مورد توجه قرار گرفته است اما هنگامی که نوشته   ۀ جنب 

که تنها داشتن خون شاهی  طوری ای به این جنبه مهم شده است. به کنیم، نگاه ویژه و شعرهای کهن ایرانی را بررسی می 

ایزدی از  یر داشته است؛ پادشاهی که ستمگر باشد فره أث ت   ایزد دورشدن فره  کافی نبوده است بلکه منش پادشاه در حفظ یا 

و این    بوده   شهری ستمگری در منش ایران   ایزدی بازدارنده   ۀ توان گفت فر پادشاهی نیست. می   ۀ شود و دیگر شایست او دور می 

   خوبی در اشعار شاهنامه بازتاب داشته است. ه قدرت بازدارندگی فره ب 

کوشد تا به تحلیل فرایندی بهردازد که  اکتفا کند، می  قدرت جای اینکه به فرض وجود بدیهی  به  ،نظریه فوکوبر طبق    

تحلیل    های یک حکومتاثرگذاری قدرت را در زیرساختکوشد تا  او می   . یندبیا  وجودبه  روابط مترتب بر قدرت طی آن  

شده، فراتر  که همواره از مرزهای آنچه واقعاً گفتهمتوسل شود، نیت گفتن چیزی    شبدون اینکه به مفهوم نیت   ؛ کند

 (. 108-110: 1395رود )فوکو، می

ها گواه آن است که فردوسی خود به اهمیت  آن  مندبودننظامویژه  در شاهنامه بهها  شیوه بیان اثرات قدرت اسطورهتنوع  

کیومرث، تهمورث، هوشنگ،  پردازی وقوفی کامل داشته است. ماجرای نبرد  کار داستان  قدرت و اثرات آن در پردازش

ایزدی  دهد که بدون شک اثراث مثبت فرهها و اهریمن دوران خویش به ما این باور را میجمشید و فریدون با پتیاره

 یر کشیده شده است. دربار فریدون به تصو   2در تصویر شماره    جای شاهنامه مشهود است.در همراهی این اساطیر در جای

 
 ( 66:  1394منبع: )ایزدی، احمدپناه،    موزه متروپولین.  طهماسب.ه : نگاره دربار فریدون، شاهنامه شا2تصویر
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های  تر از قدرت در نظامکنندهتر و اغواءیئدارتر، نامر، بسیار ریشهمدرن   براساس تحلیل فوکو، نظام قدرت در جهان 

  ۀ های انتقادی خود را برداشتن نقاب از چهرهای خاصی نیست. فوکو هدف اصلی تحلیلکانونسنتی است و محدود به  

  مدرن، خواست »سلطه   ۀ پرده ظاهرنمایی جامعدانست. او درصدد بود تا نشان دهد در پشتقدرت در جهان مدرن می

 .  « پنهان استو حاکم مستبد

های پنهان گشتاسب پدر  قاب گسترش دین بهی است؛ خواسترسیدن اسفندیار که زیر نقدرتداستان به،  در شاهنامه

دهد  معتقد است که در نهادهای مدرن، فرد زیر نام حقیقت یا رهایی، تن به سلطه میفوکو    .و اسفندیار پسر وجود دارد

انسانی همواره بر   ۀگستر حقیقت، همواره مشخص، محلی و وابسته به شرایط خاص است. جامعو مفهوم کلی و جهان

کردن یک نظام اجتماعی چیزی نیست، مگر گذار از یک نظام قدرت به نظام قدرت  نظام قدرت استوار است. سرنگون

ت.  خیالی محض اسخود را از حقیقت دارد، پس گریز از قدرت به آزادی، خوش ۀو ازآنجاکه هر قدرت، تعبیر ویژ ؛دیگر

توان در داستان رستم و  ی دارد و یکی از مصادیق آن را میخوانفردوسی هم ۀ فوکو در قرن بیستم با اندیش  ۀاین اندیش

شود و رد پنهان قدرت، این  ی گسترش دین بهی گلوگیر میااسفندیار دید که گذر از رستم توسط اسفندیار در لو

 کشاند.تن که دارای فره نیز هست را به نابودی میاسطوره رویین

اثرات آن، چنان مخرب   ت   در شاهنامه گاهی قدرت و  های جهان شود که حاصل آن غمبارترین تراژدی ثیرگذار می أ و 

داد را   رخ  قدرت  کسب  راه   در  که  نبردی  سهراب(   و   )رستم و اسفندیار( و )رستم   خوبی در دو تراژدیه گردد. فردوسی ب می 

، نبرد رستم و 3تصویر شماره    کند.ریزی می قدرت پایهاثرات  بر مبنای    ها را های داستان شخصیت   کشد وبه تصویر می 

 سهراب را به تصویر کشیده است. 

 
 (.1398ه.ق.منبع: )مجلسی:  997نگارۀ رزم رستم و سهراب، مکتب شیراز،    - 3تصویر 
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قدرت مت   ۀ نمون    اثرات  تبارشناسی  از  فره أ دیگر  از  و پادشاهی که    .است   گشتاسبایزدی در داستان  ثر  قدرت  اثراث  از 

 است،  ناچار   نخست   رو ازاین    . نظیر رستم است نگران قدرت بی   ،سوی دیگر یک از    فرزندش نگران و ایزدی با  همراهی فره 

خود، مردم را از داشتن پادشاهی   ۀمانند حاکمان خودکامه عصر امروز دست به توطئه بزند و مطابق با خواست مستبدان 

های مستبدانه منفی برای نگهداشت حاکمیت تن که نظرکرده زرتشت پیامبر است، محروم کند. اثرات مخرب قدرت  رویین 

قهرمانان، اساطیر و بی  به مرگ  ب   . شود گناهان منجر می همواره  فوکو  خوبی در شاهنامه متجلی است که ه این دیدگاه 

نگهبان دین بهی با رستم نگهدارنده و پشتیبان ایران و ایرانی در نبرد قدرت حاکمی خودکامه هر دو بازنده   اسفندیار 

ایستد، دانش و آگاهی از سرنوشت نافرجام و شوم، باز نمی   فوکو معتقد است  رسد.و ضرر آن در نهایت به مردم می   شوندمی 

های معرفتی گوناگون هستند است و رژیم ی برآمده از اثرات قدرت  حقیقت   ؛ بلکهبازتابی از واقعیت نیست  چراکه دانش صرفاً 

می  تعیین  ا که  کذب  چیز  چه  و  صدق  چیز  چه  فیلیهس، کنند،  و  )یورگنس  با 35:   1392ست  آگاهانه  او  بنابراین   .)

 شود. گر اقدامات خویش می نظاره ساختن دیگری با اعمال قدرت،  ساختن یکی و ابژه سوژه 

ای است که در آن برخی اعمال، ها ندارد؛ بلکه شیوه ای میان افراد یا گروه رابطه   اعمال قدرت صرفاً فوکو معتقد است که  

شکلی متمرکز یا پراکنده صورتی عمومی و به شود به نام قدرت که فرض می البته چیزی به  ؛دهند دیگر را تغییر می اعمال 

 کامالً   ۀوجود داشته باشد، وجود ندارد. بلکه قدرت تنها وقتی وجود دارد که در قالب عمل درآید؛ هرچندکه در درون حوز 

گذارند؛ قدرت ربطی به رضایت ها تأثیر می ای دایمی ارتباط دارند و بر آن متفاوتی از امکاناتی ادغام گردد که با ساختاره

گیرد، هرچند که ، قدرت شکل می اساطیر   و خواست  بدون رضایت   ،به این ترتیب.  ( 357:  1392ندارد )دریفوس و رابینو،  

چه قدرت شود و آن ت می ها حاکی از آن است که حفظ قدرت، از هر دو سوست، زیرا آن چه باعث اثرگذاربودن قدر گزاره 

گوید نه، بلکه از این حد در مانعی در برابر ما نیست که می   کند، این واقعیت است که قدرت صرفًارا قابل پذیرش می

کند )یورگنس و آورد و گفتمان تولید می وجود می کند، معرفت به کند، لذت ایجاد می ها را تولید میگذرد و پدیده می

ازنظر فوکو،   شود. فاقد دانش و دانایی در نظر فوکو و فردوسی هر دو منجر به فاجعه می   قدرت (.  36:    1392فیلیهس، 

محمل   ؛ در نگاه فردوسی اساطیرکه بیشتر شبیه راهبرد است تا دارایی شود، چیزی قدرت درواقع چیزی است که اجرا می 

وقتی جمشید   ،برای مثال   ؛د ن آور اجرا درمی شکل دیگر قدرت را به    ایزدی، هستند که با کمک و همراهی فره   ی هایقدرت 

روز بر روزبه  خواهد می   ، این خودکامگیشود؛ بلکه با  تنها صاحب قدرت می زعم خود با این کار نه ، به کند ادعای خدایی می 

نامد. تحلیل این که چه است که فوکو توصیف آن چیز را »حاکمیت« می چیزی  این همان  و  شود؛  قدرتش افزوده می 

های کسی دیگر را توان فعالیت شود و نیز این که به چه شیوه می تواند فرمان براند و برچه کسی فرمان رانده می کسی می

قدرت بر   زیرا   شود. های کوچک و بزرگ شاهنامه دیده می این نوع اثر قدرت در بیشتر تراژدی مصداق واقعی  .  شکل داد 

دست خود، سعی در نابودی د که به ن شو محمل قدرتی می   اساطیر شود که در موضع انتخاب قرار دارند و  کسانی اعمال می 

 د.ن خود دار 

نوعی منجر به درک  ، حاکی از رابطه قدرت در اندیشه فوکو است که بهشاهنامه  در متن  های اساطیر ساختار داستان

  رود؛ شود، همان نیتی که از مرزهای اخالقی انسان فراتر میهای شاهنامه میستاندر دا  پادشاه-اسطورهمفهوم نیت  

حیث ایدئولوژی    کند، بلکه او را از می  )غیرعادی(   را از حیث فیزیکی بدل به یک ابر انسان   اسطورههایی که نه تنها  گزاره

که هم دارای نیروی جسمانی    ند سته  ندانیمابرقدرت  اساطیر شاهنامهدهد؛  یک انسان عادی قرار می   ۀهم فراتر از اندیش

شود  العاده باعث میهای خارقایزدی با این ابرانسانهمراهی قدرت فره  ، باشندو هم دارای نیروی ذهنی و روحانی می

نابودی  حد خود، مغرور شده و اقداماتی انجام دهند که منجر به های آیینی از قدرت بییژتا گاهی با فراموشی ایدئولو

   ترین مصداق این بیان اسطوره جمشید جم است. ها شود. مهمآن
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همچنین در نابودی آنان در اثر موج منفی .  نقش مستقیم دارد   ایزدی همراهی و رسیدن اساطیر شاهنامه فره قدرت در به 

کند و در این را رها می   ایزدی اسطوره یا پادشاهقدرت که غرور و خودکامگی در آن بیشترین بسامد را دارد، بازهم فره 

هرگز تغییر و دگرگونی که مواقع رد اثرات قدرت بخوبی نمایان است. اگر اثرات قدرت فره در زندگی اساطیر نمایان نبود،  

وار و توالی رویدادها است که با آمد؛ زیرا این رابطه شبکه شود؛ در داستان پیش نمی ریزی می با یاری او در داستان پی

اثرات مثبت برجای (. بنابراین قدرت توأم با دانش است که 241:  1392شود )فوکو، شده، ارائه می حساب   نظمی از پیش

 گذارد و در این نگاه فردوسی و فوکو مشترک هستند. می 

 

 شناختی آن در شاهنامه فردوسی فره ایزدی و مفهوم جامعه .4.2

و    ای، دوران پهلوانی و دوران تاریخی،توان به سه دوران تقسیم کرد: دوران اسطورهشاهنامه را می  ایزدی در فرهماهیت 

ای، فره  نماید: در دورۀ اسطورهمی  جلوهمتناسب با هر سه دوره در شاهنامه    ایزدی با اشکال فره  نکته مورد توجه اینکه 

ای  که در مورد کیومرث، نخستین شاه دوره اسطورهچنانای مرئی گرداگرد شاهان در تجلی است. همایزدی مانند هاله

 آمده: 

 همی تافت از تخت شرراهنشررهی

 

 چو ماه دو هفته زسرررو سررهی                     

 (23: 1385)فردوسی،         

 خوانیم: و در مورد طهمورث دیوبند می

                   چنان شراه پالوده گشرت از بدی 

 

ترر                       فررهأکرره  او  از    ایرزدی  یریررد 

 (26)همان:                         

 

 :سراید، فردوسی چنین میبر دیوانطهمورث پس از چیره گشتن 

 منم آنکره برا فره ایزدیسرررت

 

     همم پادشراهی و هم موبدیسرت                      

 )همان(                           

ومرج ناشی از بالیای طبیعی و مصایب اجتماعی، راهنمای  ها با هرجافول حکومت  ۀویژه در هنگامهاین هاله ساطع، ب

هم از   و قباد را یافترستم از همین طریق کیبینیم که  در بررسی شاهنامه می. است جویندگان به شاه آینده نیز بوده

 :پسر گودرز پس از هفت سال جست و جو کیخسرو و پسر سیاوش را شناخت  وکه گی ایزدی بودساختار فرهطریق 

ایررزدی   فررره  او  برراالی                             ز 

 

برخرردی                       رایررت  و  آمررد     پرلریررد 

 (176)همان:                  

کند نه تنها مرکز نظام و سیاسی است، بلکه  با تأیید الهی، حکومت میشناسی ایرانی، شاه عادل که  براساس اسطوره

 . باشدصاحب گونه ای والیت تکوینی فعال نیز می

               چنان دان که آرام گیتیسرت شراه

 

کر                       نریرکری  پررایرگرراهنر چرو  دهررد  او   ی 

 (568)همان:                             

 

 



های شاهنامه با تکیه بر نظریات میشل فوکو ایزدی در اسطوره های قدرت فره تبارشناسی نگاره  30   
 وند فرد، علی حیدری، مسعود سهه اهلل احمدی نصرت

 و یا:

                   ز شررراه خنردان بود جهران را دل ا 

 

بود                       یزدان  فر  او  چهر  بر   کرره 

 )همان(                           

به روایت شاهنامه،  های شاهنامه، شاهان صاحب فردر دوران اسطوره بودند.  فتوحات فراوان  ایزدی صاحب کرامات و 

ای کیومرث، هوشنگ، طهمورث و جمشید با استفاده از فره خود، حیوانات وحشی را  چهارشاه نخست دوره اسطوره

اهلی کردند، آتش را کشف کردند، زراعت را بنیاد نهادند، هنرهایی از قبیل آشهزی، خط و ذوب فلزات را به مردمان  

 آموختند و نظام اجتماعی طبقات و مراتب را بنا کردند.  

فرهای مابعداساطیری شاههدر دوره از دست داده، کارکردی و    تدریجبهایزدی جنبه تکوینی و طبیعی خود را  نامه، 

ایزدی بیشتر ازطریق برکت کردار و رویکرد بخت و اقبال شناخته  های پهلوانی و تاریخی، فرهدر دوره  شود. زمودنی میآ

 شود.  می

 
 (.1384ماسبی. دوره صفوی. مأخذ: )آژند:  نگاره دربار جمشید. منسوب به سلطان احمد. شاهنامه شاه طه   -4تصویر

طی، مرض و  قح که در طی آن    سال حکومتسیصدعنوان مثال، نخستین پادشاه بزرگ شاهنامه، جمشید، پس از  به

   ادعای خدایی کرد: شد و و غرور حتی مرگ از ایران زمین رخت بربست، سرانجام دچار نخوت

                          چو این گفته شرد فر یزدان او

 

 گسرسرت و جهان شرد پر از گفتگو                      

 (28)همان:                             
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انسان قدرت،  بدل میفوکو معتقد است که  افراد موردنظر خود  به  را  بهها  تفویض  کند.  یا  فوکو، قدرت تصاحب  نظر 

را تسخیر کرد یا بر طبق قرارداد به کس دیگری انتقال داد، برعکس؛  شود، قدرت سرزمینی نیست که بتوان آن  نمی

ست. این  ها و راهکارها دانها، رویهعدی با تکثری از مانورها، تکنیک تناسب قوای چندالیه، چند بُ ۀمنزلباید قدرت را به

پهلوان نمایان    -در سه اسطورهبر تغییر رفتار شاهانه  بازتاب عینی دارد و اثرات قدرت مبتنی  شاهنامهدیدگاه فوکو در  

از دست دادند؛  شود  می را  ایزدی  فره  به سبب  اول کی که در زمان حیات و حکومتشان  ، کژداوری و  بدبینیکاووس 

 و کژ خلقی.نوذر به سبب کاهلی سومی هم طوس به سبب شکست ایرانیان در نبرد با تورانیان و  دوم  ،کهنسالی

 :  چنین آمده است ایزدیدادن اثرات قدرت فرهازدستدر شاهنامه و ساختار تبارشناسی آن 

                      همره سررروخرت آبراد و بوم و درخرت  

 ز باران هوا خشرک شرد هفت سرال

فرر مررانررد  زکرراووس  دور   شرررهری 

                                                

 بر ایرانیران بر شرررد این کرار سرررخرت                     

 دگرگونه شررد بخت و برگشررت حال  

نخوانررد.   کی  آفرین  او  بر   بشرررراهی 

 (175)همان:                             

 :  نیز فردوسی چنین سروده استدر مورد طوس، 

                    بر ایشررران همی تاج و تخت    نزیید

ایررزدی   فررره  برررو  برراشررررد                                 کرره 

 

پریرروزبرخررت                       شرررراه  یرکری   بریررابررد 

بررخررردی  او  زگررفررتررار  بررد   بررنررا 

 (657)همان:                         

   :اندداشته در شاهان  ایزدی فره ترمیم اثرات قدرت ای در ، موبدان نیز نقش عمدهپهلوانان و اشراف زادگانعالوه بر 

                        کره برایسرررت اکنون زتخم کیران  

بر کمر در میران                         بره تخرت کئی 

 

فرخران                       مرا  بره  موبرد  داد   نشرررران 

و جوان بخرت  و  برافر  شرررراه   یکی 

 (36)همان:                             

اری، از قبیل عصیان و کاملی در معرض خطر از دست  ی ا اختی  هرچند شاهان به دالیل طبیعی مانند مرگ و کبر سن، 

هرچند    گذرد. مثالً ایشان درمی  ایزدی ایشان همواره به یکی از خویشان دور یا نزدیکدادن فره خویش هستند، فره

  :دوری از جمشید بود  ینواده دختر پسر آبتین و فرانک   فریدون

بود فر جمشررریرد  برا               جهرانردار 

 

برود                      خرورشررریررد  مررانرنررد   برکرردار 

 (34)همان:   

فریدون به ایرج، و از او به منوچهر است که پس از  پدر به پسر نیز نمود دارد. برای مثال از  در شاهنامه گذار فره از  

 گوید: و میبه خود بالید  پیشهیاغی و ستمعموی  ود  انتقام از

                              سرررر تاجداران شرررکار منسرررت 

 

ایرزدسررررت                      فرره  هرم  و  دیرن   هرمرم 

 (44)همان:   

کشف و شهود و سایر    وویژه تاریخی شاهنامه هرچند حضور فره هنوز از طریق رؤیا  ههای پهلوانی و بهبنابراین در دور

شود، اثبات آن موکول به فتوحات، اقبال و همت عالی فرد صاحب فره است. گذشتن فریدون  ها آشکار میآیات و نشانه

 : ایزدی دانسته شدهاز اروندرود سیالبی و گذار کیخسرو از جیحون پرتالطم بدون استفاده از کشتی نشان فره

                     به جیحون گذر کرد کشرتی نجسرت

ارونرردرود   کرز  فرریرردون  شرررراه                             چرو 

درسررررت                       برررای  و  کرریرران   بررفررر 

 گذشرررت و نیامد به کشرررتی فرود   



های شاهنامه با تکیه بر نظریات میشل فوکو ایزدی در اسطوره های قدرت فره تبارشناسی نگاره  32   
 وند فرد، علی حیدری، مسعود سهه اهلل احمدی نصرت

ایرررزدی  ز فرررره  از  و   مرررردی 

                                   

 از او دور شررد چشررم و دسررت بدی

 (31)همان:                           

به دژ اهریمنی بهمن    دستور کاووس هر دو را همچنین ازآنجاکه کیخسرو بر تخت شاهی رقیبی فریبرز نام داشت، به

 در اردبیل بردند:

 

 
 ( 1384شاهنامه طهماسبی. منسوب به سلطان محمد. دوره صفوی. مإخذ: )آزند:    : نگاره قلعه بهمن.5تصویر

 : آذرگشسب را در آنجا بنا کرد و سرانجام کیخسرو بر در جادو چیره گشت و آتشکده

آفرین خوانردنرد  بر او                                بشرررراهی 

                          وس خوانرد آفرین وبردان پرایره کرا

                                   

بررافشررررانرردنررد                       گروهرر  و  زر   هرمرره 

و   وآبر آن خوب دیردار   ین د  ن فر 

 (51)همان:                            

گیرد و  حکومت مؤید قرار میایزدی شرط  فره  ثیرگذار است که أایزدی و اثرات آن چنان تبه آنچه آمد، قدرت فرهباتوجه 

شناسی  رهو اسطو  غربسیاسی    ۀتنها فلسف کند. این امر، نهثبات میرا بی  حکومتسبب ناپایداری ذاتی خود  به  گاهی 

 وجود دارد. شناسی سیاسی مدرن نیز جامعهدر ایرانی بلکه 

قدرت مشروع« متکی باشند. در این  »ای  هگونهیابند و باید به ناچار بسیاسی، تنها به زور سرنیزه تداوم نمیهای  نظام

ن  شدناپایدار و مصداق دولت مستعجل بوده برای پایدار    اتاً ذریزمایی«  ااقتدار ک»بر    مبتنی  ۀمیان، بنابه تعریف، سلط

  نیز  ایزدیفره.  نماید  مستحیلاقتدار سنتی«  »  عنییناچار است خویش را در سلطه مبتنی بر انواع اقتدار مشروع دیگر  

تواند نگاهش دارد،  آورد میدستش میکه به  آن یعنی ار. رپایدار و ف نا  است امری  است،  کاریزمایی  اقتدار  از  مصداقی که

 ببین تا ز هر دو سررزاوار کیسررت 

 

ایزدی اسررررت                      برا برز و برا فره   کره 

 (42)همان:   
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با یک آبر   بکاهد و  از آن  بیافزاید،  به پشتیبانی  فرهاثرات قدرت  ین جهت  د. بدست بدهد  ازه آن را  بارن  قادر  ایزدی 

میشل فوکو نیز با این نظر همداستان  عبارت دیگر، همچنان که  مشروعیت درازمدت یک نظام سیاسی نخواهد بود. به

و    یر فره، حکومت ذ ناپبینی  گسست ناگهانی و گذار پیش،  ثباتی زاده از فرسایششاهنامه، بیابیات  به گواهی    است.

های  این اتفاقات در داستان  ۀنمونکند.  هرج و مرج و استبدادی میهای  ماج دورانآناپایدار و    متکی به آن را ذاتاً   قدرت

 شاهنامه مشهود است. 

 ایزدی و مشروعیت قدرت در ساختار سیاسی و اجتماعی فره .5

مبنای حقانیت و مشروعیت پادشاهان ایران   معمواًلو اثرات آن، مشخص است که  ایزدی  ه فر با نگاه به تبارشناسی قدرت  

ثیر أ جامانده از دوران باستان این ت ر های ب نامه های شفاهی و خدای ثیر روایت أ فردوسی تحث ت   .ایزدی بوده است فره   باستان

عنوان انسان رای فّره ایزدی است و به ایرانشهری، شاه آرمانی دا   ۀدر اندیش   تصویر کشیده است. را در ابیات شاهنامه به 

نماینده طبقات و اصناف مردم، تبلور نهادهای سیاسی و   همچنین .  ت خداگونه، نماینده و برگزیده خدا بر روی زمین اس 

شد. از که ازسوی اهورا مزدا به پیامبر یا رهبر بخشیده می   ست ایزدی فروغ   نیز ها بود. فرّ یا فّره اجتماعی و ضامن بقای آن 

مشروعیت   ۀ ترین جلو ایزدی مهم د. فّره شو رسد و برازنده تاج و تخت می پرتو این فروغ است که کسی به پادشاهی می 

حاکمه و یا شخص حاکم   ۀ طبق   قدرت چیزی است که در مالکیت دولت،   از دیدگاه فوکو،   اما   دینی و سیاسی شاهان است. 

وضعیت استراتژیکی پیچیده و کثرت   بلکه  ، و نه یک ساختار قدرت نه یک نهاد  .  برعکس قدرت یک استراتژی است   نیست،

  ای از اشکال مقاومت است. حال همواره با مجموعه عین رروابط قدرت د   ۀشبک   ،عبارت دیگر است. به   روابط میان نیروها

های  انگیزد تا از میان گزینهشود و آنان را برمیها اعمال میقدرت تنها بر روی افراد آزاد و اعمال آن  برطبق تحلیل فوکو

بزنند. انتخاب  به  فرنکته مهم  مختلف دست  اثرات  بازخورد  که  این  به  ایزدی هتر  .  خوردچشم میدر سراسر شاهنامه 

   هایی از این بازخورد در شاهنامه پنین است:نمونه 

فرر ایرن  اسررررت  هبرگرفرترنررد                                 ایرزدی 

                                          همش داد و هم دین و هم فرهی

 نره از راه کژی و نرابخردی اسررررت                     

 همش تاج و هم تخت شرراهنشررهی 

 (231)همان:                          

کشتی از آب  دون  توانی بایزدی« داری میهگوید که چون تو »فرگیو به کیخسرو مییا در داستانی دیگر از شاهنامه  

   با خود ببری:بگذری و ماراهم 

 تو کیخسررروی  به شرره گفت گیو: ار

 رهی  جهرانی سرررراسرررر شرررد او را

کری را  آب  بررد،     راه  ترو  برر  ودبر   برره 

 

ایرن                        از  جرزنربریرنری   نریرکرویری   آب 

فرهی...  کرره بررا  و  بود   برراروشرررنی 

فر بررا  گرراه   کرره  زیبررای  و  برزی   و 

 (293)همان:                           

 

اشاره به    گودرز در پشتیبانی از جانشینی کیخسرواما    کند،توس فریبرز را پیشنهاد می  کیکاوس،جانشینی    در داستان

برای حقانیت و مشروعیت پادشاهی؛  ترتیب،  اینبهپادشاهی است.  ۀ  الزمایزدی کیخسرو دارد، و قدرت آن  داشتن فره

اصل اساسی داشتن  نژاد است. این شروط در شاهنامه مشهود و  داشتن اصل و    ، شرط دوم  و  ایزدیهشرط اول داشتن فر

دو نکته  باستان  با نگاه به شاهنامه و کتب قدیمی    کند.هم کفایت نمی  تبارایزدی با حکم الهی است که بدون آن  فره

های پادشاهی در  ایزدی از ویژگییکی اینکه داشتن فره  و اثرات قدرت آن وجود دارد،  ایزدیهفر تبارشناسیمهم درباره  
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دهد یزدان یک قوم و یک آئین نیست، بلکه یزدانی  را به شاهان می ه دیگر اینکه، یزدانی که فرو   میان همه اقوام است 

این روابط ریشه  د که  کن در بیان روابط قدرت بر موارد زیر تأکید میهم  پرستد. فوکو  است که هر قوم با هر آئینی می

ا در مرزهای بین طبقات  در روابط بین دولت و شهروندان ی  ها را صرفاً توان آننمید و  های جامعه دارندر اعماق و الیه

 د.  وجو کراجتماعی جست

مسئوالنه بر مردمانش حکومت    ؛برگزیده خداست  چون شاهایزدی است.  روشن است که پادشاه در شاهنامه دارای فره

ایزدی است؛ بدیهی است که در چنین مقامی باید منشاء  او ناشی از داشتن فرهقدرت  مشروعیت    ،کند و به این اعتبارمی

آید  برمی  چنینشاهنامه    . از بطنحرف او قانون است  عبارتیهب  .دارایی و مقام و قدرت اجتماعی خالیق باشد  ۀشمو سرچ

، یعنی ادعای  پروردگاریکی تمرد مستقیم در برابر    ؛رفتبه دو طریق از دست شاه می  و اثرات قدرت آن   ایزدی فرهکه  

ظلم و ستمکاری بر مردمانی که پادشاه  دیگری تمرد غیرمستقیم در برابر خدا، یعنی  و  ؛  اسطوره  - شاهپادخدایی کردن  

فردوسی چنین    است که  تمرد جمشید   (ادعای خدایی)  مشهورترین نمونه مورد اولکرد.  یا اسطوه بر آنان حکومت می

   گوید:می

برا سررررالخورده مهران                           چنین گفرت 

دانیرد من   ایردون کره  اینگر                         کردم 

 چو این گفتره شرررد فریزدان از اوی

 

جرهرران                      نرردانرم  را  خرویشرررترن  جرز   کرره 

آفررریررن   جررهرران  بررایررد   مررراخرروانررد 

 گسررسررت و جهان شررد پراز گفتگوی 

 (28)همان:                                   

  به دلیل غرور و ستمگری و ناسهاسی است:و مثال دوم در مورد روی برگردانیدن مردم از پادشاه 

                       چه گفت آن سررخنگوی بافر و هوش

                          به یزدان هرآنکس که شررد ناسررهاس  

 

بکوش                      را  بنردگی   چوخسررررو شررروی 

آیرردز انرردر  سرررو  برردلرش   هرراس  هرر 

 )همان(                                

بشری کرد. پادشاه وجهه و مقام فوق پادشاهی موهبتی الهی بود که خدا به برگزیدگان خود اعطاء می   ، در ایران باستان 

ها مالک مطلق ملک خود بودند و در آن محدوده فرمانروایی داشتند. شاه در آن در اروپای قرون وسطی فئودال داشت.  

قدرت شاه، استبدادی یا خودکامه نبود؛ یعنی منوط و مشروط به .  ترین فئودال کشور را داشت بزرگ   ۀزمان مقام و منزل 

ناپذیری بود. در اوستا، از فره آریایی، و فره کیانی بسیار باد قوانین اساسی اغلب ننوشته، اما قرص و محکم و ظاهر زوال 

در بندهش آمده که فره ناگرفتنی  (.  315/ 2:  1347داند )پورداوود،  هوم فره می شود. پورداوود این فر را وجه ملی مف می 

(. دین نیز نسبت نزدیکی با فره دارد؛ فری که  109: 1369)دادگی،  ها )روحانیان( است هرمزدآفریده متعلق به آسرون

 یاران و شاهان دینی باشد:  تواند منبع فر دینمی

                         بر آیین شررراهان پیشرررین رویم  

 

رویرم                       دیرن  و  فرره  پرس  از   هرمرران 

 (679: 1385فردوسی،  )             

زمینهو    پهلوانیقدرت   از  نیز  فره است. در شاهنامهبزرگی  تابش  این    ،های  از  و گودرز  قدرت  پهلوانانی چون رستم 

   :برخوردارند هفرنظیر بی

آزادگرران   فر  کرران  گفررت                            چنین 

 

کشررروادگرران                       گرودرز   سرررهرهرردار 

 (67)همان:                               

جهرران   شرررراه  کرد  آفرین  او                            بر 

                                                  

و  کر                       ترا براد   « فر مهران»ه بیشررری 

 (91)همان:                              
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 کند:  فردوسی در زادن رستم به فرهمندی گوهر وجودی او اشاره می

 بخندید از آن بچه سرررو سررهی 

                                                                           

شرررراهنشرررهی                       فر  او  انردر   بردیرد 

 (74)همان:                             

برگزیده،  کیانی در چهره شاه  تجسم نیروی درخشان همین فره  کیانی است.فره  ترین فره در شاهنامه،تردید، مهمبی

سیاسی    -ثقل دینی  ۀدهد؛ الگویی برآمده از فرکیانی که در فرهنگ اساطیری ایران، نقطموبد را تشکیل می  -الگوی شاه  

موبد، شاهی است که تنها پادشاه نیست، بلکه پیشوایی دینی و سرپرستی دین اهورایی را نیز بر   - شاه    این مفهوم است.

ایزدی های تفویض اثرات قدرت فره . همچنین از نشانه شود واگذار می   عهده دارد. این مأموریت الهی نخست بار به جمشید 

است. فردوسی، این نیز همین موبد  -صلی الگوی شاه  های اویژگی حق حاکمیت به شاه از جانب خداوند است و یکی از 

 کند: را از زبان جمشید، چنین بیان می   تفویض

ایررزدی  فررره  بررا  گررفررت                                     مررنررم 

 بردان را ز برد دسرررت کوتره کنم  

 

مرو                      هرم  و  شرررهرریرراری   دی یرر هرمرم 

را سررروی روشرررنی ره کنم    روان 

 (29: 1385سی،  فردو)         

 دارد:   «فر تمام »برترین گوهر و  کهموبد را در شاهنامه، کیخسرو است   -های شاه  ترین نمونهکاملیکی دیگر از 

اخرترری نریررک  و  ترمررامری  فرر   ز 

                                                                                                                    

برتری                       بره هر گوهری   ز شرررراهران 

 (176)همان:                             

این    زند.نتظام جهان دست میکیانی، به اموبد است؛ او به یاری همین فره  - گر اصلی و قدرت حقیقی شاه  فره، یاری

محض  کاسیرر، در باور اساطیری انسان به  گمانبه  پردازد.قدرت خود به آن میۀ  همان نظمی است که فوکو در نظری

ساخته، اندیشیده  چیز دستگرفت، هرگز بدان مانند یک کار میاین که ابزاری را که درواقع مصنوع تمدن خود او بود به

 .(116: 1367)کاسیرر، دانست ای از عرش میهدیه نگریست، بلکه آن راو تولید شده 

کردن درندگان  ساز شاهنامه که رشتن پشم، بریدن و دوختن جامه و اهلییکی از نمودهای انسان تمدن نیز طهمورث 

گیرد، به یاری همین نیرو  تر، پس از نبرد با دیوان، خط را از آنان فرا میآموزد و از همه مهمو پرندگان را به آدمیان می

  :یابدمیها دست)فر( بدین پیروزی

                      شررردنرد انجمن دیو بسررریرار مر

 بره فر جهرانردار بسرررتش میران 

 

از و تراج و فر                         کره پردخرت مراننرد 

گررران   گرررز  برررآورد  گررردن   برره 

 (23)همان:                

جمشید نیز یکی از الگوهای    . همچنین کندرا نابود می  مازندرانی در دینکرد نیز هوشنگ، به یاری فره دوسوم دیوان  

جمشید    دوران درخشانی در  عای از تکامل مدنیت در زندگی اجتما شدن کارها، نشانهساز است. تخصصیانسان تمدن

 برعهده گرفته است:   ایزدیهنیروی فراثرات قدرت است؛ نقشی که او به مدد 

                       کمر بسرررت با فر شررراهنشرررهی 

داوری  از  آسررررود  بررر                             زمررانرره 

                                                                    

                     

 

 جهان گشررت سرررتاسررر او را رهی 

پرری   و  مررغ  و  دیرو  او  فررمرران   برره 

 (28: 1385  )فردوسی،     

توان شالودۀ قدرت دینی و  به ارتباط روشن میان فر و حق الهی حاکمیت در جهان باستان، اسطوره فر را میباتوجه 

قابل مقایسه است؛ اصطالحی    «اریزماک»بینی کهن به شمار آورد. اسطوره فر همچنین با مفهوم  سیاسی پادشاه در جهان
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اصطالح  .  کردالقدس به برخی افراد مقدس عطا میگردید که روحکه در مسیحیت به نفوذ یا قدرت مشروعی اطالق می

  ایزدیهاسطوره فراست.    یافته   راه   نیز  سیاست   در  فرا قانونی  مشروعیت فره یا کاریزما، به عنوان نوعی مفهوم حق الهی و  

  ایزدی جمله اثرات قدرت فرهاز (.130، 1390 ،قائمی شناسی، با اسطورۀ مانا قابل مطابقت است )تبار منظر  و کاریزما از 

رود و جمشید، به فرکیانی آن را  وسیله دیوان به آسمان میتختی که به، همان  جمشیدتوان به تختدر شاهنامه می

 ساخته است اشاره کرد:  

             خرتبره فر کیرانی یکی تخرت سرررا

               چو خورشررریرد ترابران، میران هوا 

                                                                    

 چره مرایره بردو گوهر انردر نشررراخرت...                      

بر او شرررراه فرمرانروا   نشرررسرررتره 

 (27: 1385  )فردوسی،           

قدرت از دیدگاه فوکو با قدرت پادشاهی متفاوت است. قدرت در نظر فوکو، ذکر این نکته ضروری است که روابط و اثرات 

کند؛ واقعیت، قلمرو قدرت همه چیز است، همه چیز را خلق می »هرگز امری بیرونی یا وابسته به اقتصاد نیست. در نظر او  

ق یا حقیقت، حتی خود حقیقت نیز بدون تردید یکی از صور قدرت است« کاربرد مفهوم صد   ۀو حدود و ثغور موضوع، نحو 

و   سازد قدرت مسلط است، حقیقت خاص خویش را می که  در هر گفتمانی    توان گفت(. می 145:  1385)آقاگل زاده،  

ت سوژه و کند و به تولید حقیق شود که سوژه را درگیر می مشروعیت دارد. از دیدگاه فوکو، قدرت از این جهت مطرح می 

آن با قدرت   ۀشکل مستقیم، بلکه از طریق بررسی سوبژکتیویته و رابط قدرت، نه به   فوکوپردازد. در بحث  ساماندهی آن می 

 شود.مطرح می 

 

 اوج قدرت اساطیر با تاثیر فره ایزدی  .6

حکومت یا دیکتاتور    توان تنها در یک فرد، پادشاه،ردپای قدرت را نمی.  تواند از قدرت بگریزدکس نمینزد فوکو، هیچ

سطوح و زوایای اجتماعی پخش و گسترده است. بنابراین برداشت فوکو از قدرت، از    ۀ وجو کرد. قدرت در همجست

وتحلیل او از ذات قدرت از راه تفسیر تاریخی، یکسره  تجزیه  ،برد و از سوی دیگرال میؤسو فلسفه تاریخ را زیر سیک 

 ت.بدیع و تازه اس

ترین  رساند. فره از مهمیابد و قدرت را در آنان به کمال میخاص تعلق می  حقیقتی متعالی است که به شاهان ایزدی  فره

عینیت    - شاه  -حقیقت در نظام گفتمانی است. درواقع، قدرتی روحانی است که به حقیقت سیاسی    -نمودهای قدرت  

بینیم. فردوسی  جمشید و کیخسرو میۀ  اساطیر ایرانی در چهرموبد را در    -های شاه  ترین نمونهبخشد. کاملبیرونی می

مرتبط است، از زبان جمشید چنین    ایزدیدر قالب یک تک گویی کاریزماتیک، که با نیروی فره  کاری رااین خویش

 کند:بیان می

ایررزدی  فررره  بررا  گررفررت                       مررنررم 

            بردان را ز برد دسرررت کوتره کنم  

                                                               

مروبرردی                      هرم  و  شرررهرریرراری   هرمرم 

را سررروی روشرررنی ره کنم    روان 

 (28: 1385  )فردوسی،                

رشدیافته بشر را به  در حقیقت، نیروی فره حد واسطی میان مینو و گیتی، عالم مثالی و مادی، و خدا و انسان است که روان  

شود و به اهرم نیرومندی برای  کند. این مفهوم در حاکمیت دینی عصر ساسانی برجسته می قدرت الیزال الهی متصل می 

های انسانی  به حاکمیت بر گروه   ٌ  شود. نیروی فره صرفًاحفظ قدرت سیاسی عاری از خشونت پادشاه تبدیل می   تثبیت و 

همین دلیل در چنین فرهنگی  ی از همراهی طبیعت با شاه فرهمند را نیز درپی دارد. به های شود، زیرا نشانه محدود نمی 

تواند با کژروی پادشاه تفسیر شود، و بالعکس، شگون  طبیعی و خشم گیتی، می   بدشگونی روزگار، حتی خشکسالی و بالهای 
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ام کیهانی نسبت داده شود؛ زیرا شاه با  های طبیعی، به تأثیر داد حاکمان در نظ روزگار و فراخی نعمت، حتی با خاستگاه 

 (. 144:  1390حقیقتی روحانی )فره( به قدرتی سیاسی دست یافته است )قائمی،  

 گیری نتیجه 

دهد، اما با احتساب  تاریخ ایران باستان اطالعات خوبی می   ۀ شود که دربار عنوان متنی تاریخی معرفی می ه شاهنامه ب  معمواًل

زیرا خیلی از نظریات این بزرگان علوم اجتماعی در    ؛ متنی تبارشناسانه است نه تاریخی   نظریات نیچه و فوکو شاهنامه قطعًا

دوم به نگاهش به تاریخ  یافتن آن است و  توان یافت؛ اول اینکه مسئله مهم در شاهنامه تبار ایرانی و انحطاط شاهنامه می 

بینیم زیرا شاهنامه روایت کردارها و گفتارهای  فرادستانه است نه فرودستانه. در شاهنامه نشان چندانی از مردم عادی نمی 

بر اینکه رد و اثر قدرت را دنبال  ثیر قدرت در فکر دفاع و جنگ در راه ایران است. تبارشناسی عالوه أ دو طبقه است که تحت ت 

در    ایزدی فره   قلمرو اعمال قدرت   کند. در شاهنامه پیگیر پیامدهای آن است؛ ردپای اثرات نیاکان را نیز پیگیری می   کند و می 

اساطیر و شاهان  بخشیدن به قدرت  مشروعیت  برای شود ابزاری می و اثرات آن   فره   قدرت   زندگی اساطیر مشهود است؛ زیرا 

از مالطفت و خیرخواهی در بردارد، اما در باطن شوم و منفعت طلب  ظاهر، پوششی    بنابراین قدرت سیاسی در   شاهنامه. 

فوکو   است؛  دیدگاه  و  سطوره ا   براساس  هدف  گاه ،  قدرت   نشیمن  فره   اصلی  همراهی  به    با  او  از سوی  باید  قدرت  است، 

   شود.ره از او جدا می قدرت؛ وقتی این ابزار از مسیرخارج شود ف   صاحب   نه   شود می   قدرت   ابزار   به   تبدیل   او   برسد، بنابراین  ظهور 

 د.و هیچ دانشی بدون قدرت وجود ندار هیچ قدرتی بدون دانش  در دیدگاه فوکو

شناسد و در ابیات  داند و فره را الیق اسطوره و پادشاه دانا و اهورایی میفردوسی اما دانش را معادل آگاهی و دانایی می 

از  که بر مدار دانش و آگاهی و دانایی گام بردارند، از اثرات قدرت فره برخوردارند.شاهنامه، اساطیر و پادشاهان تازمانی

یکی تحلیل مبداء و دیگری تحلیل پدیداری. مبداء فره ایزدی در    ؛و بازوی مهم دارددیدگاه فوکو تبارشناسی قدرت د

شر    نبرد نیروهای خیر و  ۀوسیلدست اهورامزداست و و پدیداری آن در سطح عملکرد اساطیر که بهشاهنامه آفرینش به

 شود. مشخص و تبیین می
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 وند فرد، علی حیدری، مسعود سهه اهلل احمدی نصرت
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