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چكيده
در اين مقاله ،سريال تلويزيوني «بازي تاجوتخت» بهمثابه يك گفتمان سينمايي و با تمركز بر پايانبندي
غيرمنتظره اين سريال ،گسست پيوستگي گفتماني كه منجر به آشکار شدن معناي ايدئولوژيك ميشود،
مطالعه شده است .در اين مطالعه با تکيهبر روش تحليل گفتمان فوكو ،روايت سريال با تمركز بر سفر سه
قهرمان «جان اسنو»« ،دنيريس تارگرين» و «برن استارک» كه در قسمت پاياني در رقابت نهايي براي نشستن
بر روي تخت قرار ميگيرند ،با توجه به سه مرحله «سفر قهرمان» جوزف كمپل ،تحليل شده است .نتايج نشان
ميدهد كه گفتمان بازي تاجوتخت الگوي پيوستهاي از سفر قهرمان را ارائه ميدهد ،اما اين الگو در قسمت
پاياني انسجام و پيوستگي خود را از دست ميدهد و منجر به آشکار شدن ايدئولوژي سريال ميشود كه
براساس آن ،باوجودي كه گفتمان روايت در مسير عرفي كردن «حاكميت» و ايجاد نزديکي ميان طبقه باال و
پايين بهعنوان معنايي ايدئولوژيك قرار داشت ،پايانبندي اين سريال اين فاصله را تشديد كرده و به حاكميت
مقامي فراانساني و غيرقابلدسترس ميبخشد.
واژگان کليدی :گفتمان ،بازي تاجوتخت ،سفر قهرمان ،ايدئولوژي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 9دانشجوي دكتراي علوم ارتباطات دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهرانmahsa.badri@ut.ac.ir

1

فصلنامه علمی  -ترويجی جامعه ،فرهنگ و رسانه  /سال نهم /شماره سی و هفتم /زمستان 1311

11

طرح مسئله
سريال تلويزيوني «بازي تاجوتخت» در حالي در بهار  9991به پايان رسيد كه فصل پاياني آن با
اعتراضات بسياري از سوي بسياري از طرفداران آن همراه بود .اين سريال آمريکايي كه سبکي دراما-
فانتزي دارد ،برگرفته از مجموعه رمانهاي جورج آرآر مارتين 9تحت عنوان «نغمه يخ و آتش» است
و در  8فصل و  19قسمت توليد و از سال  9999تا  9991از شبکه اچبياو 9پخش شد و ركورددار
تعداد بيننده در اين شبکه است ( )TV by the Numbers, 2011كه اين امر نشاندهنده موفقيت آن
در جذب مخاطبان است.
بااينوجود ،پايانبندي اين سريال اعتراضات بسياري ايجاد كرد .پستها و هشتكهاي بسياري
كه در سطح فضاي منتشرشده است ،همگي بر نارضايتي تعداد بسياري از مخاطبان اين سريال در
ايران و ساير نقاط جهان صحه ميگذارد .منتقدان سازندگان را به شتابزدگي در پايانبندي سريال
متهم و انتقادات بسياري به فرم و محتواي فصل هشتم وارد كردند .مشاهده امتيازهاي ثبتشده
براي قسمتهاي مختلف اين سريال در سايت آيامديبي 9نشان ميدهد كه امتياز فصل پاياني
بهويژه قسمت پاياني اين سريال افت شديدي داشته است .درحاليكه ميانگين امتيازات فصلهاي 9
تا  1بين  8/3تا  1/3از  99متغير است ،ميانگين امتياز فصل هشتم  6/3و قسمت پاياني تنها 129
بوده است .همچنين ،امضاي طوماري در اعتراض به اين فصل و تقاضا از سازندگان براي ساخت
مجدد و تجديدنظر در پايانبندي آن ،يکي ديگر از عوامل نشاندهنده نارضايتي طرفداران اين
سريال است .اين طومار در سايت «سکوي جهاني براي تغيير »1ثبتشده است و تا تاريخ  99تير
 ،9918يكميليون و  638هزار و  999نفر آن را امضا كردند.
واكنش مخاطبان به پايانبندي سريال ،نشاندهنده رخ كردن بزنگاهي در روايت اين سريال
است كه ترنر آن را ردپاي ايدئولوژي ميداند .به اعتقاد وي ،متون سينمايي محل نزاع مواضع
مختلف و متضاد است كه غالباً مواضع مسلط فرهنگي پيروز ميشوند .درحاليكه حضور ايدئولوژي
غالباً ناپيدا است ،بروز شکافهايي در فيلم ،امکان مشاهده عمل يکسانساز ايدئولوژي را ميسر
ميكند (ترنر .)999 :9913 ،اين شکافها لحظاتي از فيلم هستند كه مخاطب از ضعف روايت آگاه
ميشود و آن را غيرقابلپذيرش ميداند .اين امر اتفاقي است كه براي آخرين قسمت سريال بازي
تاجوتخت رخداده است و بر اين اساس به نظر ميرسد در فصل پاياني بهويژه قسمت نهايي سريال،
رد پاي ايدئولوژي را ميتواند مشاهده كرد .اين مطالعه بر آن است تا به تحليل ايدئولوژي سريال
بازي تاجوتخت بپردازد .در اين مطالعه سريال بازي تاجوتخت بهمثابه گفتماني سينمايي موردتوجه
است كه پايانبندي اين سريال نظم گفتماني ايجادشده را دچار گسست كرده و ايدئولوژي خاصي را
غالب كرده است .من برآنم به اين سؤال پاسخ دهم كه گفتمان بازي تاجوتخت به چه شکل دچار
گسست شده است و در نزاع ميان مواضع ايدئولوژيك روايت اين سريال چه ايدئولوژي بر تخت
نشسته است؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 George R. R. Martin
2 HBO
3 IMDB: Ratings and Reviews for New Movies and TV Show
4 The world’s platform for change
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چهارچوب نظری
در اين مطالعه ،سريال بازي تاجوتخت بهمثابه يك گفتمان موردتوجه قرار دارد .گفتمان مفهومي
است كه ميشل فوكو در ديرينهشناسي دانش ( )9161بهعنوان گروههايي از گزارهها مطرح ميكند
كه شيوه تفکر درباره چيزها و نحوه عمل براساس آن را ساختار ميدهد (فوكو .)9981 ،ون دايك بر
اين باور است كه هر گفتماني عناوين 9و موضوعات خاصي را مطرح كرده و آنها را به طرق خاصي
در ارتباط با هم قرار ميدهد و بدين طريق مضاميني 9خلق ميكند كه گفتمان را از ساير گفتمانها
متمايز ميسازد (ون دايك .)63 :9911 ،مضامين هر گفتمان مشخص ميكند كه يك گفتمان در
كل در مورد چيست و چگونه بايد در مورد آن انديشيد .فوكو از اين امر تحت عنوان «نظام دانش»
بهعنوان مجموعهاي از تمام آن چيزهايي كه درون گفتمان بهعنوان حقيقت پذيرفته شدهاند ،نام
ميبرد و بر اين باور است كه هر گفتماني ،دانش متناظر خود را توليد كرده و متکي به مفروضها و
ادعايي عمل ميكند كه دانش ،آنها را امر حقيقي ميداند (رز.)969 :9911 ،
سريالهاي تلويزيوني را نيز ميتوان بهمثابه نوعي گفتمان موردتوجه قرارداد زيرا دربرگيرنده
مجموعهاي نظاممند از گزارههايي هستند كه در جرياني از بينامتنيت ،نظام دانش خاصي را ايجاد
ميكنند و مخاطبان تنها با انديشيدن در چهارچوب آن ،قادر به درک و لذت از آن خواهند بود.
ساختار گفتماني سريالهاي تلويزيوني ،ساختاري روايي است .سريالها قهرماناني دارند كه با هدف
يا اهداف همگرا يا واگرا در ابتداي سريال ،حركتي را آغاز كرده ،سلسله رويدادهايي را تجربه
ميكنند و درنهايت به نقطه پاياني ميرسند .جوزف كمپل براي اين سير روايي ،مفهوم «سفر
قهرمان» را به كار ميبرد (كمپل .)9981 ،وي روايت را شامل سفري ميداند كه قهرمان انجام
ميدهد و در آن سه قدم اصلي برميدارد .نخستين قدم «عزيمت» است كه در آن ،قهرمان خواسته
يا ناخواسته سفر خود را سمت ناشناختهها آغاز ميكند (كمپل .)66 :9981 ،قدم دوم« ،آيين
تشرف» است كه در آن قهرمان با مشکالت مختلفي مواجه ميشود ،از آزمونهاي بسياري ميگذرد،
دچار تحول شده و به موهبتي دست مييابد (كمپل .)993 :9981 ،قدم سوم «بازگشت» است؛
قهرمان به جامعه خود بازميگردد و موهبتي را كه به دست آورده در جامعه خود به كار ميبندد
(كمپل.)999 :9981 ،
در اين ميان ،گفتمان سريالهاي تلويزيوني با ايجاد تمايز ميان شخصيتها و رويدادها ،در
خدمت تأكيد و تأكيد زدايي از معناهايي است كه گفتمان حائز آن است .اين معناها به تعبير ون
دايك «الگوهاي ذهني» است (ون دايك )61 :9911 ،كه براساس آن ،مخاطبان به شيوه خاصي در
خصوص رويدادهاي سريال ميانديشند .به همين روي ،وندايك گفتمانها را بهوضوح ايدئولوژيك
ميداند (ون دايك .)99 :9911 ،زيرا ايدئولوژي تعيينكننده الگوي ذهني انديشيدن است و گفتمان
فراهمكننده بستر عملکرد اين الگوهاي ذهني است (رز.)931 :9911 ،
بر اين اساس ،سريالهاي تلويزيوني محمل مناسبي براي تحليل ايدئولوژيك هستند .ويژگي مهم
ايدئولوژي آن است كه «امور را بهمثابه امور بديهي جا بيندازند ،بيآنکه به نظر برسد دارد اين كار را
انجام ميدهد» (آلتوسر .)68 :9986 ،اين امر از طريق پيوستگي ،بهعنوان يك از ويژگيهاي بارز
گفتماني صورت ميپذيرد كه براساس آن ،معاني تمامي گزارههاي گفتمان ،بايد از جهاتي به هم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مرتبط باشند (ون دايك )68 :9911 ،و در اين صورت است كه ايدئولوژي بهمثابه امري كامالً بديهي
پنهان ميماند .هر شکاف و گسستي در اين پيوستگي ،بر هم زننده الگوهاي ذهني است و به همين
دليل از سوي مخاطب قابلتشخيص و كموبيش غيرقابلپذيرش است .متون سينمايي دربرگيرنده
نزاع مواضع ايدئولوژيك مختلف و بعضاً متضاد است و گفتمان سينمايي ،با تأكيد و تأكيد زدايي،
غلبه مواضع خاصي را بر مواضع ديگر بهعنوان نتيجه منطقي روايت ،بازميتاباند .تا زماني كه
پيوستگي گفتماني پابرجاست ،حضور ايدئولوژياي كه بر غلبه مواضع خاص تأكيد دارد ،پنهان است.
اما با بر هم خوردن پيوستگي گفتماني ،شکافهايي بر جا ميماند كه ميتوان از رهگذر آنها حضور
ايدئولوژي را مشاهده كرد .اين شکافها ،ساخته منتقدان سينما نيستند و از درون فيلم دريافت
نميشوند ،بلکه غالباً «نقاطي هستند كه مخاطب از ضعف روايت آگاه ميشود» (ترنر)999 :9913 ،؛
جايي كه مخاطب با توجه به نظام دانش ايجاد شده ،رويدادهاي خاصي را در روايت منطقي و
معنادار نميداند .اين امر بدان معنا است پيوستگي گفتمان گسسته است و جايي كه پيوستگي
گفتمان ميشکند ،ايدئولوژي خود را نشان ميدهد.

روش تحقيق
در اين مطالعه با تکيهبر روش تحليل گفتمان ميشل فوكو ،سريال تلويزيوني «بازي تاجوتخت»
بهمثابه يك گفتمان موردمطالعه قرار ميگيرد .روش تحليل گفتمان فوكو مبتني بر سه مرحله اصلي
است (رز .)9911 ،نخست تعيين منابع است .فوكو بينامتنيت را براي درک گفتمان حائز اهميت
ميداند .بينامتنيت اشاره به شيوههايي دارد كه معناهاي هر متن گفتماني نهتنها به آن متن ،بلکه به
معناهاي متون ديگر نيز بستگي دارد (رز .)938 :9911 ،در اين ميان ،گفتمان بازي تاجوتخت تنها
محصول متن سريال نيست ،بلکه حاصل تمامي متون بصري ،صوتي و نوشتاري است كه در طول 8
سال بهصورت جرياني منسجم بيانشده است .در اين مرحله ،دودسته از منابع موردتوجه قرارگرفته
است ،نخست «سريال بازي تاجوتخت» است .در ميان تمام جريانهاي پيچيده روايت اين سريال،
سفر سه قهرمان «جان اسنو»« ،دنيريس تارگرين» و «برن استارک» كه در فصل پاياني بهويژه در
قسمت پاياني در رقابت نهايي براي نشستن بر روي تخت قرار ميگيرند ،در سه مرحله سفر قهرمان
كمپل تحت عنوان «عزيمت»« ،آيين تشرف» و «بازگشت» موردتوجه قرار ميگيرد .دومين منبع،
محتواهاي منتشرشده در خصوص بازي تاجوتخت در اينستاگرام است كه تفسيركننده روايت بازي
تاجوتخت هستند .با توجه به گسترده بودن تعداد و ميزان صفحات اينستاگرام ،انتخاب محتواها
هدفمند و با استفاده از هشتك صورت گرفته است.
دومين قدم ،تعيين مضامين كليدي است؛ آن دسته از موضوعاتي كه گفتمان به تفسير آنها
ميپردازند (رز .)989 :9911 ،بر اين اساس ،در هر مرحله از سفر قهرمان ،مضامين كليدي استخراج
شدهاند .در سومين قدم ،رابطه ميان مضامين كليدي مشخص ميشود كه بهعنوان يکي از
راهکارهاي اقناع مخاطب مطرح هستند .ون دايك رابطه ميان مضامين كليدي را شامل
«پيوستگي»« ،تقابل» و «تعارض» ميداند« .پيوستگي» به معناي آن است كه تمامي گزارههاي
گفتمان بايد از جهاتي به هم مرتبط باشند بهطوريكه بتوانند الگويي پيوسته به حساب آيند (ون
دايك« .)68 :9911 ،تقابل» زماني خود را نشان ميدهد كه دو يا چند گروه منافع متضادي دارند يا
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يك نزاع يا رقابت وجود داشته باشد« .تعارض» به آن روابطي اشاره دارد كه به اعتقاد فوكو،
صورتبنديهاي گفتماني داراي ساختار را غيرمنطقي و غيرمنسجم ميكند (رز.)919 :9911 ،

تحليل بازی تاجوتخت
مرحله اول سفر قهرمان :عزيمت
مرحله اول سفر قهرمان در بازي تاجوتخت را ميتوانيم مربوط به فصل اول بدانيم كه در آن
شخصيتها معرفي شده و حركت آنها آغاز ميشود.
جان اسنو :جان اسنو پسر حرامزاده والي شمال (يکي از هفت اقليم وستروس) است كه در
وينترفل ساكن هستند .با توجه به اينكه جان حرامزاده است ،شانسي براي لرد وينترفل شدن ندارد
و نميتواند از اعتباري كه برادران و خواهرانش كه همگي حاللزاده هستند ،برخوردار باشد .به
همين روي تصميم ميگيرد به نگهبانان ديوار 9كه غالباً حرامزادگان و دزدان و راندهشدگان هستند
و مسئوليت دارند در تمام عمر در قلعه سياه ساكن بوده و از ديوار در برابر نفوذ وحشيها 9و وايت
واكرها 9محافظت كنند ،ملحق شود.
دنيريس تارگرين :دنيريس و برادرش ،تنها بازماندگان خاندان تارگرين 1هستند كه در كودكي
به سرزمينهاي غرب وستروس فراري داده شده و بهدوراز وستروس بزرگ شدند و همواره آرزوي
بازپسگيري تخت آهنين را در سر داشتند .دنيريس تحت سلطه برادرش است كه براي جلب
حمايت جنگجويان قبايل دوتراكي ،3دنيريس را به همسري رئيس دوتراكيها ،كال دروگو درميآورد.
اما كال دروگو به دنيريس عالقهمند ميشود و برادر را ميكشد .بنابراين دنيريس تنها بازمانده
تارگرين و تنها وارث تخت آهنين ميشود و سفر خود را براي بازپسگيري تخت آهنين آغاز ميكند.
برن استارک :برن استارک ،پسر كوچك والي شمال و برادر ناتني جان اسنو است .او كودكي
كنجکاو و بازيگوش است كه پس از پرت شدن از برج و فلج شدن ،توانايي وارگ 6شدن پيدا ميكند.
او پس از كشته شدن پدرش و عزيمت برادرش براي جنگ ،لرد وينترفل ميشود ،اما با خيانت
مواجه شده و به سمت ديوار فرار ميكند تا به جان ملحق شود .در راه ،دو پيك از «كالغ سه
چشم» 1را مالقات ميكند كه او را به واسطه توانايي جديدش ،فراخوانده بود و برن حركتش را براي
ديدار وي آغاز ميكند.

مضامين کليدی
در مرحله اول سفر قهرمان ،دو دسته از مضامين كليدي قابل مشاهده هستند .نخست مضاميني در
خصوص جهان بازي تاجوتخت كه ويژگيهاي اجتماعي ،سياسي و جغرافيايي آن را معرفي ميكنند،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 9سد يخي عظيم غيرقابل نفوذ كه مرز وستروس و سرزمينهاي شمال است.
 9انسانهاي غيرمتمدن ساكن شمال ديوار
 9ارتش مردگان
 1يکي از خاندانهاي داعيهدار سلطنت كه بر اژدهاها تسلط دارند.
 3جنگجويان بومي سرزمينهاي غرب وستروس
 6انسانهايي كه قادر هستند به بدن ديگر جانداران نفوذ كرده و با كنترل بدن آنها به مکانهاي مختلف سفر كند.
 1فردي كه داراي باالترين سطح توانايي وارگ است و قدرت بازگشت به گذشته را دارد و بهعنوان حافظه تاريخ شناخته
ميشود.
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دسته دوم ،مضاميني در خصوص شخصيت قهرمانها كه ويژگيها ،انگيزه حركت و نحوه عمل آنها
در بستر جهان وستروس را مورد تأكيد قرار ميدهد.
الف) جهان بازی تاجوتخت :در سريال بازي تاجوتخت ،جهان فانتزي جديدي ترسيم ميشود
كه فهم رويدادها و اعمال قهرمانها تنها با فهم اين جهان جديد ميسر است .مهمترين مضامين
شناسايي شده در اين زمينه ،شامل موارد زير است:
 جغرافيای ساختگی :جهان بازي تاجوتخت داراي جغرافياي مخصوص خود است و مناطقمختلف در اين جغرافيا ،تاريخ ،فرهنگ و زبان مخصوص به خود را دارند .اهميت اين جغرافيا در
تيتراژ هر قسمت از سريال جلوهگر است كه به فراخور داستان هر قسمت ،تصوير روشني از اين
جغرافيا ،ويژگيهاي هر منطقه ،موقعيت شخصيتها نسبت به هم ،فاصله رويدادها از يکديگر و
اهميت آنها براي ساير مناطق براي مخاطب ترسيم ميكند.
 ساختار حكومت مبتنی بر خون :ساختار سياسي وستروس ،نظام سلطنت و پادشاهي استكه در آن حق پادشاهي با «خون» مشخص ميشود .ازيكطرف ،حکومت در خاندان حاكم از پدر به
پسر حاللزاده ،و درصورتيكه مردي وجود نداشته باشد ،حکومت به زنان خاندان به ارث ميرسد .از
سوي ديگر ،حکومت ميتواند با جنگ و ريختن خون ،از خانداني به خاندان ديگر منتقل شود.
 سلسلهمراتب قدرت منعطف :فرهنگ و سياست در سرزمين وستروس داراي ساختارسلسله مراتبي است كه براساس آن حکومت بر مردم ،شاه بر واليها ،واليها بر ساير مناطق ،مردان
بر زنان و حاللزادگان بر حرام زادگان جايگاه برتري دارند .بااينوجود ،چرخش در ساختار
سلسلهمراتب قدرت امري شدني است كه اين امر احتماالت بسياري را براي شخصيتهاي مختلف
اين داستان فراهم ميكند .بر اين اساس ،هم افراد عادي ميتوانند در صورت پيروزي در جنگ ،به
جايگاه حکومت دست يابند ،و هم زنان ميتوانند در غياب مردان به باالترين مرتبه قدرت برسند.
 ويژگیهای جادويی :جهان بازي تاجوتخت امکان اتفاقاتي را كه در عالم واقع ممکننيستند ،ممکن ميسازد؛ اتفاقاتي كه برآمده از ژانر فانتزي اين سريال است .سه ويژگي مهم جادويي
در اين سريال مورد تأكيد است .نخست ،وجود توانايي وارگ و «كالغ سه چشم» است .دوم ،وجود
اژدها كه همواره خاندان تارگرينها صاحبان آنها بوده و از آنها كسب قدرت كردهاند .درنهايت،
وجود ارتش مردگان كه بهوسيله شاه شب زنده ميشوند و همگام با زمستان حركت كرده و با كشتن
زندهها ،آنها را به ارتش خود ميافزايند.
ب) ويژگیهای قهرمانان :در سريال بازي تاجوتخت ،قهرمانان با توجه به ويژگيهاي خاصي
معرفي ميشوند كه در تركيب با جهان ترسيم شده ،احتماالت مشخصي براي حركت دارند.
ويژگيهاي سه قهرمان موردتوجه را ميتوان در چهار عنوان مشاهده كرد:
 جايگاه اجتماعی :جايگاه اجتماعي نشاندهنده موقعيت اجتماعي قهرمان در سلسلهمراتبقدرت است .جان به واسطه آن كه حرامزاده است ،جايگاه اجتماعي پاييني دارد .دنيريس برخالف او،
متعلق به خانداني است كه سيصد سال حکومت كردهاند و اينك بهعنوان تنها بازمانده اين خاندان،
وارث بر حق تاجوتخت است كه براي كسب آن بايد وارد جنگ شود .برن ،به دليل حاللزاده بودن،
جايگاه اجتماعي باالتري از جان دارد كه چشمانداز متفاوتي را براي او بهعنوان لرد وينترفل يا والي
شمال مورد انتظار ميكند.
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 ويژگیهای شخصيتی :هركدام از قهرمانان ،ويژگيهاي شخصيتي خاصي دارند كهنشاندهنده تواناييهاي بالقوه براي حركت در سلسلهمراتب قدرت است .جان با مجموعهاي از
ويژگيهاي مثبتي معرفي ميشود كه چهره مقبولي را از او ارائه ميكند .او پسري مهربان و شجاع
است كه جاهطلبي و غرور ندارد .دنيريس نيز بهعنوان چهره مثبتي معرفي ميشود كه آرام و مهربان
است ،مشورتپذير بوده و نشانههاي خشونت و غرور در او ديده نميشود .برن ،به واسطه كودک
بودن و فلج شدن ،بهعنوان شخصيتي خام و بيتجربه نمايش داده ميشود كه شناختي از دنيا و
مناسبات آن ندارد و قادر به مديريت امور نيست.
 ويژگیهای جادويی :ويژگيهاي جادويي به قهرمانان برتري ميبخشد .جان فاقد هرگونهويژگي جادويي است و اين امر او را يك پسر معمولي جلوه ميدهد .دنيريس سه تخم اژدها دارد و
نسبت به آتش مصون است .برن پس از فلج شدن ،توانايي وارگ بودن را در خود پيدا ميكند و به
همين روي از سوي «كالغ سه چشم» فراخوانده ميشود.
 هدف و انگيزه :آخرين مضمون كليدي معرف قهرمانان ،هدف و انگيزهاي است كه براي سفردارند .جان با توجه به اينکه در جامعه از جايگاه ممتازي برخوردار نيست ،به نگهبانان ديوار
ميپيوندد تا در دفاع از وستروس در برابر خطرات شمال ديوار نقش ايفا كند .هدف دنيريس
بازگشت به وستروس و بازپسگيري تخت آهنين است .برن بر آن است در پاسخ به فراخوان «كالغ
سه چشم» دريابد سرنوشت چه وظيفهاي را براي او در نظر گرفته است.

ارتباط ميان مضامين کليدی
پيوستگی :در اين مرحله ،پيوستگي ميان دو دسته از مضامين كليدي مطرحشده موردتوجه است
كه بر اين اساس ،ميان هدف و انگيزه قهرمان ،ويژگيهاي شخصيتي ،جادويي و اجتماعي و همچنين
ويژگيهاي جهان بازي تاجوتخت ميبايست پيوستگي وجود داشته باشد تا حركت باورپذير باشد.
اين پيوستگي در خصوص هر سه قهرمان قابل مشاهده است .جان ،در بستر فضاي اجتماعي سريال،
بهعنوان يك حرامزاده و فقدان هرگونه قدرت جادويي ،نگهباني ديوار را بهعنوان يك حرفه
برميگزيند .هيچ منطقي وجود ندارد كه او مانند دنيريس به دنبال تخت آهنين و يا مانند برن ،به
دنبال پيدا كردن «كالغ سه چشم» باشد .دنيريس نيز ،به واسطه جايگاه اجتماعياش بهعنوان يك
تارگرين ،به دنبال حقي است كه بايد آن را به دست آورد و ويژگيهاي شخصيتي و جادويي او،
انگيزه كافي براي حركت را فراهم ميكند .برن نيز به واسطه ناتوانيهايي كه دارد ،مسير حركتي را
در پيش ميگيرد كه معطوف به توانايي جادويي او است و او را از انسانهاي معمولي متمايز ميكند.
تقابل :در اين مرحله ،سه قهرمان در تقابل با هم قرار ندارند ،بلکه هركدام مسيرهاي متفاوتي را
با اهداف متفاوت در پيشگرفتهاند .در اين ميان ،ويژگيهاي آنها در تقابل با ويژگيهاي ساير
شخصيتهايي كه در اين مرحله حضور پيدا ميكنند ،مورد تأكيد قرار ميگيرد .بر اين اساس،
موقعيت اجتماعي پايين جان در تقابل با حاللزاده بودن برادرانش برجسته ميشود .ويژگيهاي
دنيريس در تقابل با غرور و جاهطلبي برادرش قرار دارد .برن نيز در تقابل با مردمان عادي قرار دارد.
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مرحله دوم سفر قهرمان :آيين تشرف
مرحله دوم سفر قهرمان همزمان با فصل دوم آغاز شده و تا پايان فصل هفتم ادامه دارد و بخش
اصلي روايت را شکل ميدهد .بر اين اساس ،تمام آزمونها ،مشکالت ،پيشرفتها و تغييراتي كه
قهرمانان تجربه ميكنند تا به موهبت دست يابند ،بهتدريج صورت ميپذيرد و مخاطب سير كند اين
تحوالت را در طول  6سال مشاهده ميكند.
جان اسنو :جان پس از پشت سر گذاشتن مشکالت مختلف در ديوار ،به شمال ديوار ميرود ،با
وحشيها مواجه ميشود و با آنها رابطه خوبي پيدا ميكند .وي ،متوجه خطر وايت واكرها ميشود.
او وحشيها را با خود به جنوب ديوار ميآورد و تالش ميكند تا مردم را نسبت به خطر بزرگتري
كه تمام زندگان را تهديد ميكند ،آگاه كرده و آنها را متحد كند .او به فرماندهي ديوار نائل ميشود
و اعتماد جمع بسياري از همراهان و وحشيها را به دست ميآورد .سپس ،با توجه به محبوبيت و
اعتمادي كه به دست آورده است ،بهعنوان شاه شمال انتخاب ميشود .در ادامه هويت واقعي جان
بهعنوان يك تارگرين ،براي مخاطب مشخص ميشود و بنابراين محقترين فرد براي نشستن بر روي
تخت آهنين است.
دنيريس تارگرين :دنيريس پس از مرگ كال دروگو ،با گروه كوچکي از افراد وفادار ،تنها
ميماند و براي نجات گروهش ،به شهرهاي مختلف سرزمينهاي غرب وستروس ميرود .تفاوت وي
زماني بارز ميشود كه از ميان شعلههاي آتش صحيح و سالم خارج ميشود درحاليكه سه اژدهايش
در اثر گرماي آتش ،از تخم بيرون ميآيند و او تبديل به مادر اژدهاها ميشود (قسمت  99فصل
اول) .قدرت و ابهت دنيريس با بزرگ شدن سه اژدها و امکان پرواز با آنها ،بيشتر ميشود .دنيريس
به واسطه شخصيت خوبش محبوب و به واسطه اژدهاهايش مقتدر و ترسناک است .اما وي از قدرت
سه اژدهايش براي غلبه بر دشمنان و حاكمان زورگو استفاده ميكند و وفاداري و عالقه مردم را به
خود جلب ميكند .او در پايان اين مرحله ،به ملکه قدرتمند و محبوبي تبديل ميشود كه داراي
ارتشي بزرگ ،كشتيهايي براي عبور از اقيانوس و متعهداني است كه از وستروس به او ملحق
شدهاند.
برن استارک :برن با كمك همراهانش به شمال ديوار ميرود« ،كالغ سه چشم» را ميبيند و او
برن را از موهبت بزرگي كه دارد باخبر ساخته و او را فردي ميداند كه سرنوشت بهعنوان جانشين او
انتخاب كرده است .بر اين اساس ،با تبديلشدن به «كالغ سه چشم» ،مسئوليت بزرگي بر دوش او
قرار ميگيرد كه فراانساني است و او ديگر زندگي معمولي يك انسان را نخواهد داشت .برن توانايي
بازگشت به گذشته را به دست ميآورد و بر اين اساس امکان كشف اسرار پنهان را پيدا ميكند و
بنابراين قدرت بااليي در تأثير بر روي آينده دارد .در اين ميان ،مهمترين كشف برن ،راز تولد جان و
پي بردن به هويت واقعي او است .اين كشف در قسمت آخر فصل ششم صورت ميپذيرد و مخاطب
در حالي بايد منتظر فصل بعدي باشد كه اين راز از سوي برن استارک كشفشده است؛ فرصتي
گفتماني كه سريال در اختيار مخاطبان خود قرار ميدهد تا بهاحتمال نشستن جان اسنو بر روي
تخت آهنين بينديشد.
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مضامين کليدی
مضامين كليدي در دومين مرحله سفر قهرمان ،شامل تحوالتي كه قهرمانان تجربه و موهبتي كه
كسب كردهاند ،است:
جايگاه اجتماعی :قهرمانان در پايان مرحله دوم ،جايگاه اجتماعي متفاوتي كسب ميكنند.
جان عليرغم حرامزاده بودن ،ابتدا بهعنوان لرد وينترفل و سپس بهعنوان شاه شمال انتخاب
ميشود .همچنين ،آشکار شدن هويت واقعي او ،جايگاه اجتماعي متفاوتي براي مخاطب پيدا ميكند
كه براساس آن ،شايستهترين فرد براي نشستن بر روي تخت آهنين است .دنيريس نيز بهعنوان ملکه
محبوب و عادل ،موفق به تثبيت جايگاه اجتماعي خود را بهعنوان وارث تاجوتخت ميشود .برن با
تبديل به كالغ سه چشم ،اساساً از جايگاه اجتماعي انساني دست ميكشد .آنچه به او اعتبار
ميبخشد ،توانمندي جديد او است كه باعث ميشود بهعنوان ناظري مطلع ،بر روي عمل و
تصميمات ديگران تأثير بگذارد.
پختگی شخصيتی :ويژگيهاي شخصيتي قهرمانان در اين مرحله كامل ميشود .جان با
ويژگيهاي مثبتي معرفي شده بود كه اين ويژگيها در او كامل ميشود كه او را مردي شجاع ،عادل،
اليق و به دور از جاهطلبي نشان ميدهد .دنيريس نيز به يك زن مقتدر ،عادل و مصلحتانديش
تبديل ميشود .برن نيز به يك داناي كل تبديل ميشود .بااينوجود همچنان در مديريت امور
انساني ،ناتوان است و از او انتظار نميرود بهعنوان يك لرد يا ساير جايگاههاي انساني عمل كند.
همانطور كه خود او در قسمت سوم فصل هفتم بيان ميكند« :من نميتوانم لرد وينترفل باشم ،من
نميتوانم لرد هيچ كجا باشم ،من كالغ سه چشم هستم».
تجربه جادويی :قهرمانان در اين مرحله تجربه ،مهارت يا ويژگيهايي فراانساني دارند كه عامل
تمايز آنها از سايرين ميشود .جان پس از آن كه وحشيها را به جنوب ديوار راه داد ،توسط
مخالفانش كشته شد ،اما به كمك خداي نور جان دوباره گرفت .مهمترين ويژگي جادويي دنيريس،
وجود سه اژدهاي او است .برن نيز توانايي وارگ دارد و به كالغ سه چشم تبديل ميشود.
دسترسی به هدف :قهرمانان در دو قدمي دستيابي به هدف قرار مي گيرند .هدف جان ايجاد
اتحاد براي مقابله با ارتش مردگان است .دنيريس از آمادگي كامل براي بازپسگيري تخت آهنين
برخوردار شده است .برن هدفي شخصي ندارد ،بلکه تبد يل به دست سرنوشت شده است .آنچه
بهعنوان هدف او قابل شناسايي است انتظاري است كه از توانايي او مي رود .زماني كه او به راز
هويت جان پي مي برد ،هدف او معرفي هويت اصلي جان به عنوان شاه بر حق استنباط ميشود .در
غير اين صورت ،كشف اين موضوع از سوي او نميتواند اهم يت روايي داشته و در بستر گفتماني
معنيدار باشد.

ارتباط بين مضامين کليدی
پيوستگی :قانعكننده بودن رويدادهاي سريال بازي تاجوتخت تا پايان مرحله دوم سفر قهرماني
بستگي به پيوستگي ميان مضامين كليدي هر دو مرحله سفر دارد .بر اين اساس ،تحوالتي كه
قهرمانان موردمطالعه در پايان مرحله دوم بدان نائل ميشوند ،بايد در پيوستگي با دو دسته مضامين
مرحله پيشين قرار داشته باشند .اين پيوستگي در خصوص تحوالت هر سه قهرمان قابل مشاهده
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است .جان بهعنوان يك حرامزاده سفر خود را شروع ميكند ،با تمركز بر روي ويژگيهاي مثبت
شخصيتي ،جايگاه مناسبي پيدا ميكند و با توجه هويت اصلياش ،تخت آهنين حق او است.
تحوالت شخصيتي دنيريس نيز در پيوستگي با مضامين كليدي مرحله اول قرار دارد .او متکي به سه
اژدهايش و شخصيت مثبتي كه بهعنوان حاكمي عادل و ضدظالم ارائه ميدهد ،يکي از گزينههاي
مناسب براي نشستن بر روي تخت آهنين است .برن نيز تحوالت شخصيتي در پيوستگي با مضامين
كليدي مرحله گذشته دارد .او اساساً از جامعه انساني و مناسبات آن فاصله ميگيرد و توانايي
فراانساني به دست ميآورد و ميتواند با برمال ساختن واقعيت امور ،بر روي آينده و تعيين شاه
وستروس تأثير بگذارد.
تقابل :تقابل مهمي كه در اين مرحله شکل ميگيرد ،تقابل ميان جان و دنيريس است .تا پيش
از آن كه جان بهعنوان تارگرين شناخته شود ،دنيريس تنها گزينه برحق براي نشستن بر روي تخت
آهنين است .اين در حالي است كه بهمحض آشکار شدن هويت جان ،اين قضاوت تغيير ميكند.
سؤالي كه براي مرحله پاياني سفر قهرمان شکل ميگيرد اين است كه كداميك بر روي تخت
خواهند نشست .در اين ميان ،برن كسي است كه نسبت به هويت واقعي جان آگاه است و ميتواند
اين راز را برمال سازد و تقابل ميان جان و دنيريس را به سرانجام برساند.

مرحله سوم سفر قهرمان :بازگشت
فصل پاياني بازي تاجوتخت ،فصل جمعبندي است كه در آن مرحله سوم سفر سه قهرمان با هم
تالقي پيدا ميكند .سه رويداد اصلي در اين فصل اتفاق ميافتد كه هركدام معطوف به هدف يکي از
سه قهرمانهاي موردمطالعه است:
جنگ با ارتش مردگان :جنگ با ارتش مردگان معطوف به هدف جان است .زماني كه دنيريس
به سرزمين وستروس قدم ميگذارد ،جان بهعنوان شاه شمال به ديدار دنيريس ميرود تا او را با خود
در جنگ عليه ارتش مردگان متحد كند .دنيريس مشروط به آن كه جان با او بهعنوان ملکه بيعت
كند و در جنگ براي نشستن بر روي تخت آهنين با او همپيمان شود ،با او متحد ميشود .جان و
دنيريس عاشق هم ميشوند و دنيريس براي كمك به جنگ با ارتش مردگان ،به سمت شمال
ميرود .اتحاد بزرگي كه جان سردمدار آن بود ،به نبردي تبديل ميشود كه تمام شخصيتهاي
سريال عليه شاه شب با هم متحد شدهاند؛ نبردي كه با پيروزي زندگان و كشته شدن شاه شب به
پايان ميرسد.
جنگ با ملكه وستروس :جنگ با ملکه وستروس ،معطوف به هدف دنيريس براي بازپسگيري
تاجوتخت است .دنيريس با همراهي جان به سمت مقر فرماندهي ميرود و از ملکه وستروس
ميخواهد كه مقر فرماندهي را تسليم كند تا از جنگ پرهيز شود .درحاليكه شهر تسليمشده است،
دنيريس ناگهان ديوانه ميشود و مقر فرماندهي را به آتش ميكشد .ملکه وستروس كشته ميشود و
شهر سقوط ميكند.
رقابت بر سر تخت آهنين :رقابت بر سر تخت آهنين معطوف به هدف برن است كه نقش
كليدي در تعيين تکليف در اين زمينه دارد .جان از هويت خود با خبر ميشود .او اين واقعيت را به
دنيريس ميگويد و دنيريس از ترس از دست دادن تخت آهنين ،از او ميخواهد كه اين واقعيت را
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پنهان نگه دارد .اما اين راز راه خود را براي برمال شدن باز ميكند .زماني كه جان كشتار بيرحمانه
مردم را از سوي دنيريس ميبيند ،او را خطري براي مردم ساير اقليمهاي وستروس ميبيند و او را
ميكشد .او از سوي سربازان دنيريس دستگير ميشود اما لردهاي وستروس مانع كشتن او ميشوند.
جلسهاي براي تصميمگيري در خصوص عاقبت جان برگزار ميشود كه در آن برن بهعنوان شاه
انتخابشده و حکم تبعيد جان به قلعه سياه را صادر ميكند.

مضامين کليدی
در مرحله سوم سفر قهرمان دو مضمون كليدي وجود دارد كه هر دو به جمعبندي روايت ارتباط
دارند و به شرح زير هستند:
کاربست موهبت :سه قهرمان با هدفي سفر خود را آغاز كردند ،به تحوالتي دست پيدا كرده و
موهبتي به دست آوردند كه در مرحله سوم براي دستيابي به هدف ،از آن استفاده ميكنند .موهبت
جان ،تبديل شدن به فرماندهي اليق و قابلاعتماد است كه توانايي بااليي براي ايجاد اتحاد در جنگ
با ارتش مردگان دارد .اين موهبت در فصل پاياني در راستاي غلبه بر شاه شب مورد استفاده قرار
ميگيرد و زمينه پيروزي بر ارتش مردگان را فراهم آورد .موهبت دنيريس تبديل شدن به ملکهاي
مقتدر است كه داراي ارتش ،اژدها و متحداني براي جنگ بر سر تخت آهنين است .وي از موهبت
خود در اين راه استفاده ميكند و موفق ميشود شهر را به تصاحب درآورد .برن در سفر قهرمانانه
خود به اين موهبت دست پيدا ميكند تا از حقيقت امور آگاه شود و بر اتفاقات آينده تأثير بگذارد.
اما به نظر ميآيد او از اين موهبت استفاده نکرده است .او نقشي در شکست شاه شب و هيچ تأثيري
در فرايند جنگ با ملکه وستروس نداشت .به نظر ميرسد موهبت او بايد در زمينه نشستن فرد
برحق بر روي تخت آهنين مورد استفاده قرار گيرد .اما برن از موهبت خود در اين زمينه نيز استفاده
نکرد و موهبت او و راز هويت جان كه به دست او كشف شد ،اساساً درنتيجه رويداد سوم اين فصل
بيتأثير بود.
جايگاه اجتماعی :ديگر مضمون كليدي در مرحله سوم سفر قهرمان ،جايگاه اجتماعي است كه
قهرمانان در ساختار سلسلهمراتب قدرت در جهان بازي تاجوتخت بدان دست پيدا ميكنند .جان در
پايان جنگ با ارتش مردگان به باالترين جايگاه اجتماعي ممکن دست پيدا ميكند .اما زماني كه
جان ،دنيريس را ميكشد ،درحاليكه به نظر ميرسد تنها فرد برحق براي نشستن بر روي تخت
آهنين است ،به ديوار تبعيد ميشود .ديوار همچنان جايگاهي براي افراد متعلق به پايينترين سطوح
جامعه است و بنابراين جايگاه اجتماعي جان با بازگشت به نقطه ابتدايي همراه است .دنيريس با
پيوستن به جان براي جنگ با ارتش مردگان ،هرچند بهطور رسمي جايگاه اجتماعي بااليي دارد ،اما
محبوبيت و مقبوليت جان را ندارد و به همين دليل نسبت به او جايگاه پايينتري دارد .او در جنگ
با ملکه وستروس ،اوج قدرت خود را به نمايش ميگذارد و با قتلعام مردم شهر و ايجاد رعب و
وحشت ،در باالترين جايگاه اجتماعي قرار ميگيرد .اما به همين دليل به قتل ميرسد و مانند
موقعيت ابتداي سريال ،فرصت بهرهبردن از جايگاه اجتماعي خود را به دست نميآورد .برن كه در
فصل اول از جامعه انساني فاصله گرفت ،در پايان اين فصل بر تخت پادشاهي ،يعني باالترين جايگاه
در سلسلهمراتب قدرت وستروس قرار ميگيرد.

11

فصلنامه علمی  -ترويجی جامعه ،فرهنگ و رسانه  /سال نهم /شماره سی و هفتم /زمستان 1311

ارتباط ميان مضامين کليدی
پيوستگی :اقناع پذير بودن مضامين كليدي در سومين سفر قهرمان بستگي به پيوستگي آنها با ساير
مضامين كليدي در دو مرحله پيشين دارد .بنابراين ،دو حوزه از پيوستگي را موردتوجه قرار ميدهم:
 پيوستگی «کاربست موهبت» با «هدف» :اين پيوستگي ميتواند مسيري را كه قهرمانطي كرده است ،در بستر گفتماني قابلپذيرش نمايد .اين پيوستگي در خصوص هدف و كاربست
موهبت جان و دنيريس قابل مشاهده است اما در خصوص برن ،اين پيوستگي مشاهده نميشود .برن
به موهبتي دست پيدا ميكند كه اساساً در مرحله پاياني سفر خود به كار نميبندد.
 پيوستگی «جايگاه قهرمان» در سه مرحله سفر قهرمان :بستر گفتماني بازي تاجوتختانتظار مشخصي را فراهم ميكند كه براساس آن هر قهرمان با توجه به مسيري كه طي كرده است،
در جايگاه اجتماعي خاصي قرار بگيرد .جان برخالف انتظار شکلگرفته ،با حکم برن ،به پايينترين
سطح سلسلهمراتب قدرت نزول كرد .در بستر بازي تاجوتخت ،قتل دنيريس با مجازاتي به اين
سنگيني نميتواند همراه باشد .همچنين حتي به هويت جان بهعنوان تارگرين و حق او براي
نشستن بر روي تخت پادشاهي كوچكترين اشاره هم نميشود .لذا يك عدم پيوستگي شکل
ميگيرد كه جايگاه جان را در سومين مرحله سفرش غيرقابلپذيرش ميسازد؛ امري كه در بسياري
از صفحات اينستاگرام قابل مشاهده است .كاربران در پستهاي بسياري بر اين تأكيددارند كه هويت
جان كه بهعنوان بخش مهمي از روايت مطرح بوده و بهمرور آشکار ميشود تا پايانبندي روايت را
جهت بخشد ،اساساً در فصل پاياني ناديده گرفتهشده است (تصاوير  9و  9و .)9

عكس  )1تصوير پست پيج اينستاگرام

ليانا استارک :اسم او ايگان تارگرين است .از او حمايت كن ....
ند استارک :نگران نباش ،هيچ كس به اين موضوع كوچكترين اهميتي نخواهد داد.
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عكس  )2تصوير پست پيج اينستاگرام

كپشن تصوير :ايگان تارگرين براي هيچ دليلي!

عكس  )3تصوير پست پيج اينستاگرام

ديالوگ برن بر روي تصوير باال :او هيچوقت يك حرامزاده نبوده است .او وارث تخت آهنين است.
كپشن تصوير پايين :اصالً مهم نيست .بهسالمت جان!

سفر قهرماني دنيريس تماماً معطوف به كسب موقعيت اجتماعي ازدستداده خود بهعنوان يك
تارگرين و وارث تاج وتخت بود .او همواره آميخته اي از خشونت عليه دشمنان-عطوفت با دوستان
را از خود بروز داد .اما حضور جان دستيابي او به هدفش را با خطر م واجه كرد زيرا اوالً فاقد
محبوبيت جان در وستروس بود ،دوما جان نيز يك تارگرين بود .به همين دليل ،دنيريس در
دوراهي خشونت -عطوفت ،خشونت را برمي گزيند و با سوزاندن مقر فرماندهي و مردمانش ،ترسي
را ايجاد مي كند كه امکان مخالفت با سلطنت او را از هر دشمني سلب كند .در طول روايت،
مصاديق بسياري وجود دارد كه بروز چنين رفتاري را از سوي دنيريس نويد ميدهد .9اين امر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 9بهعنوانمثال ،در فصل دوم قسمت چهارم دنيريس در پشت دروازههاي شهر كارث درحاليكه آنها را به درون شهر
راه نميدادند ،چنين بيان ميكند« :وقتي اژدهاهاي من بزرگ شوند ،چيزي را كه از من گرفته شده پس خواهم گرفت و
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نشان دهنده پيوستگي در تحوالت شخصيتي دنيريس است كه براساس آن ،در بستر گفتماني بروز
چنين رفتاري از دنيريس دور از انتظار نيست .پست هاي منتشرشده در فضاي مجازي ،مؤيد اين
پيوستگي هستند .به طور مثال در تصوير شماره  ، 1خواب دنيريس در فصل دوم قسمت دهم و
تعبير آن در فصل پاياني نشان داده ميشود.

عكس  )1تصوير پست پيج اينستاگرام

روياي دنيريس (سمت چپ) در فصل پاياني (سمت راست) تعبير ميشود.

برن در فصل پاياني به جايگاهي دست پيدا ميكند كه اساساً در پيوستگي با روند تحوالت
شخصيتي و جايگاه اجتماعي او قرار ندارد .او از كودكي از جامعه انساني خارج ميشود و در حالي
بازميگردد كه به موجودي فراانساني تبديلشده است كه فاقد خواستها و تمايالت انساني است.
تبديل شدن به كالغ سه چشم بهعنوان موجودي غيرانساني و همچنين عدم وجود حق خون ،در
بستر بازي تاجوتخت هيچ تقدم و مزيتي براي شاهي ايجاد نميكند .بر اين اساس ،نوعي عدم
پيوستگي در خصوص برن مشاهده ميشود كه بخشي از اعتراضهاي مخاطبان در صفحات
اينستاگرام را تشکيل ميدهد .بهعنوانمثال ،كاربران به صحنهاي از سريال (فصل پنجم قسمت اول)
اشارهكردهاند كه پيشگويي به ملکه وستروس زماني كه كودک بود ميگويد كه او روزي ملکه خواهد
شد اما تاجوتخت او به دست ملکه جديدي كه جوانتر و زيباتر است ،خواهد افتاد .كاربران با انتشار
تصاويري نظير تصوير شماره  ،3بر عدم تطابق برن با اين پيشگويي تأكيد ميكنند.

كساني را كه به من خيانت كردند ،نابود ميكنم ،سپاهيان را معدوم و شهرهاي آنها را خواهم سوزاند و با خاک و خون
خواهم كشيد .اگر ما را نپذيريد ،اول شما را خواهم سوزاند».
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عكس  )1تصوير پست اينستاگرام

متن روي تصوير( :تو ملکه خواهي بود) تا زماني كه (ملکه) ديگري ،جوانتر و زيباتر فراميرسد.

همچنين ،كاربران به تأكيدهاي مکرر برن پس از تبديل شدن به كالغ سه چشم اشاره ميكنند
كه بيان ميكند او نميتواند لرد هيچ كجا باشد .بااينوجود ،نهتنها مخالفتي با پذيرش مقام پادشاهي
ندارد ،بلکه اساساً براي كسب آن قدم به شوراي تصميمگيري ميگذارد (تصوير شماره .)1

عكس  )1تصوير پست پيج اينستاگرام

متن تصوير باال :من هيچگاه نميتوان لرد وينترفل باشم .من نميتوانم لرد هيچ جايي باشم .من كالغ سه چشم
هستم.
متن تصوير پايين :شاه شدن ولي خوب به نظر ميرسد.

تقابل :دو تقابل اصلي در سومين مرحله قهرمان قابل مشاهده است .نخست تقابل ميان جان و
دنيريس است؛ تقابلي كه در پايان مرحله دوم سفر قهرمان شکل گرفت و در اين مرحله ميبايست
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به نتيجه برسد .درحاليكه هر دو شخصيت تحوالت مثبتي را پشت سر گذاشته و هر دو براي
نشستن بر روي تحت آهنين اليق و جايز هستند ،اما در اين مرحله ،در اين تقابل جان از دنيريس
پيشي ميگيرد .نخست آن كه در بستر بازي تاجوتخت ،جان به واسطه مرد بودن از دنيريس براي
نشستن روي تخت آهنين ،محقتر است .دوم در نحوه كاربست موهبت ،دنيريس موهبت خود را
براي دستيابي به هدف ،براي قتلعام مردم بيگناهي به كار ميبندد كه جان در تالش براي حفظ
جان آنها در مقابل ارتش مردگان بوده است .اين امر بر صالحيت جان نسبت به دنيريس صحه
ميگذارد .اين تقابل با قتل دنيريس به دست جان به نفع جان به پايان ميرسد.
تقابل دوم ،تقابل ميان برن و جان است؛ تقابلي كه اساساً در سکانسهاي پاياني فصل پاياني
شکل ميگيرد .برن و جان در طول روايت ،هيچگاه بهعنوان رقبايي براي تخت آهنين مطرح نبودند.
آنچه اهميت ارتباط برن و جان را شکل ميدهد واقعيتي در خصوص هويت جان است كه برن به
واسطه موهبتش بدان آگاه ميشود و بنابراين ميتواند در افشاي حق او براي نشستن روي تخت
نقش مهمي ايفا كند .اما برن با عدم استفاده از موهبت خود در اين راه ،جان را به جرم قتل دنيريس
تبعيد ميكند و خود بر روي تخت مينشيند.
تعارض :با توجه به عدم پيوستگي رخ نموده در مرحله سوم سفر قهرمان ،دو نوع تعارض ميان
مضامين كليدي قابل مشاهده است كه تالش گفتماني بازي تاجوتخت را براي اقناع پذير كردن
پايانبندي اين سريال دچار مشکل ساخته است .نخستين تعارض ميان مضمون كليدي «جهان بازي
تاجوتخت» كه در مرحله نخست سفر قهرمان مطرح شد و «جايگاه اجتماعي» كه در اين مرحله بروز
پيدا كرده است ،قابل مشاهده است .در بستر جهان بازي تاجوتخت ،حق خون تعيينكننده
مشروعيت حاكم است .جان براي نشستن بر روي تخت آهنين داراي حق خون به هردو معناي آن
است .اگر تارگرين بودن جان بر تعيين شاه بر حق وستروس تأثيري ندارد ،اصوالً تأكيدهاي فراوان
روايت بر اين موضوع بيمعنا است .با همين استدالل ،جايگاه اجتماعي برن نيز در تعارض با «جهان
بازي تاجوتخت» است كه فاقد حق خون به دو معناي آن است .اين تعارض نشان ميدهد روايت به
دانش گفتماني كه در طول  1فصل شکل داده است ،پايبند نبوده و آن را ميشکند.
دومين تعارض ميان مضمون كليدي «موهبت و تحوالت شخصيتي» و «جايگاه اجتماعي» است
كه در خصوص جان و برن قابل مشاهده است .در بستر گفتمان بازي تاجوتخت ،موهبت و تحوالت
شخصيتي با جايگاه اجتماعي كه شخصيت ميتواند اشغال كند ،ميبايست در پيوستگي قرار داشته
باشد .موهبت جان و برن هر دو در راستاي نشستن جان بر روي تخت آهنين قرار دارد .اگر اين دو
موهبت بر راستاي پايانبندي داستان تأثيري ندارند ،اصوالً تأكيدهاي فراوان روايت بر اين موضوع
بيمعنا است.

آشكار شدن ايدئولوژی
گفتمان سريال بازي تاجوتخت بهمانند هر متن سينمايي ديگري ،غلبه موضع خاصي را بر مواضع
ديگر بهعنوان نتيجه منطقي روايت ممکن ميسازد .تا زماني كه پيوستگي گفتماني پابرجاست،
حضور ايدئولوژياي كه بر غلبه مواضع خاص تأكيد دارد ،پنهان است .اما با بر هم خوردن پيوستگي
گفتماني ،شکافها و شيارهايي بر جا ميماند كه ميتوان از رهگذر آنها حضور ايدئولوژي را مشاهده
كرد (ترنر .)999 :9913 ،سريال بازي تاجوتخت نيز در فصل پاياني بهويژه در قسمت پاياني با
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گسست در پيوستگي گفتماني مواجه شده است .سؤالي كه مطرح ميشود آن است كه چه
ايدئولوژي در اين شکاف خود را نمايان ميسازد.
براي پاسخ به اين سؤال ،بايد تقابل پاياني شکلگرفته در سريال را موردتوجه قرارداد .در اين
تقابل ،جان و برن بهعنوان رقيبان پاياني براي نشستن بر روي تخت ،نماينده مواضع ايدئولوژيك
متفاوت هستند كه از برآيند سه مرحله سفر قهرمان حاصل ميشود .نشستن هركدام از اين دو
شخصيت بار ايدئولوژيك دارد و سؤال اين است كه روايت ،كدام موضع ايدئولوژيك را بر ديگري
غالب ميكند.
جان سفر خود را بهعنوان يك انسان كامالً معمولي و در پايينترين سطح در سلسلهمراتب
اجتماعي آغاز كرد .او هيچگاه داعيه حکومت نداشت ،اما به واسطه ويژگيهاي شخصيتي خود،
بهتدريج به سمت باالي اين سلسلهمراتب حركت كرد .با به اوج رسيدن احتمال نشستن او بر روي
تخت آهنين بهعنوان يك تارگرين ،جايگاه «حاكم» رنگ و بويي اساساً مردمي پيدا ميكند .از يك
سو ،جان فردي «از ميان مردم» است كه «براي مردم» و «با مردم» حركت ميكند و بنابراين با
نشستن او بر روي تخت مناسبات نزديکي ميان «حاكم» و «مردم» ميتواند شکل گيرد .جان اساساً
يك پيوندهدهنده ميان طبقات است ،او ميان وحشيان و شماليان ،ميان اقليمهاي هميشه دشمن و
ميان «يخ و آتش» پيوند برقرار كرده است و بنابراين بهعنوان يك «حاكم» ميان طبقات «باال» و
«پايين» نيز پيوندي برقرار خواهد شد كه تصوير از «طبقه مسلط» را دگرگون ميكند.
در مقابل ،برن ،با خارج شدن از جامعه انساني ،از ساختار سلسلهمراتب اجتماعي جامعه انساني
دست كشيد و به قدرتي مجهز شد كه ميان او و جامعه انساني فاصله زيادي ايجاد ميكند و او را در
مقام داناي كل مينشاند .حضور او در كنار رهبران جامعه انساني ،بهعنوان منبعي از دانش و آگاهي،
نويددهنده حکومتي توانمند است كه قادر به بهرهگيري توأمان از نيروهاي انساني و فراانساني است.
اما زماني كه برن شخصاً بر رأس سلسلهمراتب اجتماعي قرار ميگيرد ،تصوير ارائه شده دگرگون
ميشود .هرچقدر حضور جان در مقام «حاكم» فاصله ميان طبقات باال و پايين را كم ميكرد،
نشستن برن بر روي تخت پادشاهي ،به جايگاه «حاكم» مقامي فراانساني و دستنيافتني ميبخشد
كه امکان دسترسي به آن از توان هر موجود بشري خارج است .اين امر ناگهان ميان طبقه «باال» و
«حاكم» از يك سو و طبقه «پايين» و «مردم» از سوي ديگر ،شکافي عظيم ايجاد ميكند كه امکان
دسترسي به باالترين سطح سلسلهمراتب را تنها منوط به داشتن موهبتهاي فراانساني ميكند.

بحث و نتيجهگيری
نتايج اين مطالعه نشان ميدهد مضامين كليدي مرحله سوم سفر قهرمان جان و برن با مضامين
كليدي در طول سريال داراي تعارضهايي هستند كه گفتمان بازي تاجوتخت را دچار گسست كرده
است .در اين گسست ،آنچه نمايان شده است معنايي ايدئولوژي است كه بر تخت نشستن برن مؤيد
آن است .بازي تاجوتخت روايتي مملو از پيچيدگيهاي روايي و شخصيتي بود كه در طول سالهاي
پخش آن ،همواره رويدادهاي غيرمنتظرهاي را براي مخاطبان به نمايش ميگذاشت .بااينوجود،
پايانبندي نهايي در خصوص نشستن برن بر روي تخت پادشاهي يك غافلگيري از جنس ساير
غافلگيريهاي داستان نبود ،بلکه رنگ و بويي ايدئولوژيك داشت .در قسمت آخر سريال ،شورايي
تشکيل شد كه در آن برن بهعنوان شاه برگزيده شد .اين شورا اساساً نمادي براي «انتخاب» در
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خصوص پايانبندي سريال بود .از ميان تمام احتماالت مختلف براي پايانبندي اين سريال ،برگزيده
شدن برن بهعنوان شاه همراه با تبعيد جان به ديوار بهعنوان پايانبندي اين سريال انتخاب شد .بر
واژه «انتخاب» تأكيد ميكنم و آن را انتخابي ايدئولوژيك ميدانم كه موضعي ايدئولوژيك را نشان
ميدهد .پايانبندي سريال موردمطالعه ايدئولوژياي را غالب ميكند كه مؤيد «فاصله اجتماعي»
است .حذف جان ،به معناي شکست موضع ايدئولوژيکي است كه فاصله ميان طبقه باال و پايين،
مسلط و تحت سلطه ،حاكم و مردم را كاهش ميدهد و ميان آنها پيوند برقرار ميسازد .در مقابل،
انتخاب برن بهعنوان شاه ،غلبه ايدئولوژياي را نشان ميدهد كه بر فاصله اجتماعي تأكيد دارد و
امکان حکومت و سلطه را نه بر اصل صالحيت كه بر اصل موهبت الهي و ويژگيهاي فراانساني قرار
ميدهد .گفتمان بازي تاجوتخت طي  1سال ،الگوي ذهنياي را براي مخاطبان ايجاد كرده است كه
پايانبندي خاصي را بهمثابه امري بديهي مورد انتظار ميكرد ،درحاليكه ايدئولوژيك بودن اين
انتظار اساساً امري پنهان و نامحسوس بود .اما با رخ نمودن گسست گفتماني و غلبه پيدا كردن
ايدئولوژي رقيب ،از يك سو انتظارات مخاطبان از پايانبندي سريال بهعنوان ايدئولوژي مغلوب
نمايان شد ،از سوي ديگر نيروي سلطهاي احساس شد كه قادر به تحميل يك ايدئولوژي رقيب است
بهطوريكه بدون توجه به پيوستگي گفتماني ،نقطه پايان متفاوتي بر سلسله رويدادهاي روايت و
سفر قهرمانها گذاشت.
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 .)9998( .MIDBامتياز فصل  9سريال بازي تاجوتخت .بازنشاني شده در ،9918/9/91:به نشاني:

https://www.imdb.com/list/ls024850873/?sort=list_order,asc&st_dt=&mode=simple&page=1&ref
_=ttls_vw_smp
 .)9998( .MIDB امتياز فصل  9سريال بازي تاجوتخت .بازنشاني شده در ،9918/9/91:به نشاني:
https://www.imdb.com/title/tt0944947/episodes?season=2


 .)9998( .MIDBامتياز فصل  9سريال بازي تاجوتخت .بازنشاني شده در ،9918/9/91:به نشاني:

https://www.imdb.com/list/ls040816722/?sort=list_order,asc&st_dt=&mode=simple&page=1&ref
_=ttls_vw_smp
 .)9998( .MIDB امتياز فصل  1سريال بازي تاجوتخت .بازنشاني شده در ،9918/9/91:به نشاني:
https://www.imdb.com/list/ls058198748/?sort=list_order,asc&st_dt=&mode=simple&page=1&ref
_=ttls_vw_smp
 .)9998( .MIDB امتياز فصل  3سريال بازي تاجوتخت .بازنشاني شده در ،9918/9/91:به نشاني:
https://www.imdb.com/list/ls076976914/?sort=list_order,asc&st_dt=&mode=simple&page=1&ref
_=ttls_vw_smp
 .)9998( .MIDB امتياز فصل  6سريال بازي تاجوتخت .بازنشاني شده در ،9918/9/91:به نشاني:
https://www.imdb.com/list/ls029080116/?sort=list_order,asc&st_dt=&mode=simple&page=1&ref
_=ttls_vw_smp
 .)9998( .MIDB امتياز فصل  1سريال بازي تاجوتخت .بازنشاني شده در ،9918/9/91:به نشاني:
https://www.imdb.com/list/ls020573422/?sort=list_order,asc&st_dt=&mode=simple&page=1&ref
_=ttls_vw_smp
 .)9998( .MIDB امتياز فصل  8سريال بازي تاجوتخت .بازنشاني شده در ،9918/9/91:به نشاني:
https://www.imdb.com/list/ls042250304/?sort=list_order,asc&st_dt=&mode=simple&page=1&ref
_=ttls_vw_smp
 وستروس .)9991( .نقد و بررسي  99تئوري مطرحشده براي پايان سريال بازي تاجوتخت ،بازنشاني شده

در  ،9918/9/91به نشاني:
https://westeros.ir/10-ways-game-of-thrones-could-endings/




 .)9999( .TV by the Numbersامتياز فصل اول بازي تاجوتخت ،بازنشاني شده در  ،9918/9/91به
نشاني:
https://tvbythenumbers.zap2it.com/1/game-of-thrones-ratings-season-one/
 .)9991( .TV by the Numbersامتياز فصل هشتم بازي تاجوتخت ،بازنشاني شده در  ،9918/9/91به

نشاني:
https://tvseriesfinale.com/tv-show/game-of-thrones-season-eight-ratings/

