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Abstract 
Adopting a new historicist methodological approach, this paper examines 
the representation of the various classes in 7th-century Iranian society in 
Sa’di’s Golestan against the background of contemporary conflicting 
discourses about social class. It connects the disruption of contemporary 
notions concerning social order, as well as the attribution of new 
meanings to existing signifiers, with the displacement of the center of 
power in the 7th century AH. The paper also suggests that Golestan’s 
resistance to certain discourses and groups indicates the emergence of 
new centers of power and new discourses in society.  On the other hand, 
in line with the principles of new historicism, the paper shows how the 
lower strata and silenced minorities in society appear in Golestan and rise 
from objecthood to subject status and sometimes actually use the same 
ideology that places them at the bottom of the social ladder to resist their 
leaders. Due to the intertextual approach in this article, other texts are 
also used for comparison and analysis. The method adopted is, moreover, 
based on Foucault’s theory of power and resistance. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Based on the historicity of texts, the present study examines the 
representation of various classes and discourses in the power network 
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of the 7th-century Iranian society. Disruption in notions concerning 
social order and the emergence of new signifieds for previous signifiers 
occur following changes in power, resulting in changes in prevalent 
discourses. The resistance detectable in Golestan against some 
discourses and powerful groups suggests the emergence of new powers 
and discourses. The present paper shows that the marginalized, silenced 
minorities of the society find a way to be heard. This study focuses on 
Golestan, but, the intertextual method can be employed to examine 
other contemporary texts as well.  
 
2. Theoretical Framework 
In the present study, a great work of Persian literature is examined in its 
social, political, historical and cultural context. In this paper, the 
dominant discourses, anti-discourses, and silenced voices in the field of 
power relations in Sa’di’s Golestan have been studied.  
 
3. Methodology 
The paper mainly draws upon new historicism, which is influenced by 
Foucault’s theory of power. For the reading of the text in question in 
this study, critical discourse analysis and rhetorical techniques have 
been utilized. 
 
4. Discussion and Analysis 
Golestan was written at the time of transition of power, which led to 
changes in values, discourses and classes. Golestan resists some 
discourses in an attempt to develop an anti-discourse. One discourse 
Sa’di resists in his book through ideological and rhetorical devices is the 
discourse developed by the state. He frequently challenges the decisions 
made by the king, offers his political position against the Mongols, and 
supports the masses. He also criticizes the discourse developed by Sufis 
by writing about issues the Sufis and their followers strongly disagreed 
with. 
 
5. Conclusion 
The main centers of power in the 7th century in Iran were the rulers and 
the Sufis. Sufis eliminated silenced voices of different religions, genders 
and classes through their ideological power and, thus, strengthened the 
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hegemony of the rulers. Using the discourse analysis and the 
Foucauldian approaches to explain the relationship between the 
dominant discourse and the subjugated discourse, it is concluded that a 
new account of history can be identified in works of literature. The 
suppressed voices of the marginalized groups can be heard and these 
micro-narratives can even stand against macro-narratives. In such an 
analysis the boundaries between historical and literary text are 
eliminated, resulting in a better understanding of both. 
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 چکیده
به نمایاندنن بباداب برتدران و تروتدران و  دبیمتون ا با مبنا قرار دادن تاریخیتِ حاضر، در پژوهش

قدرن هفدتپ پرداهتده  قنربِ هآنها در شبک های جاری زمان و تعارض موجود میانهمچنین گفتمان

کده از  ، ترایندنی اسدتزنننگان نظدپو برهپ ناظمانهایی میان مفاهیپ شکاف رخ نمودنِ .استشنه

ن ودر متد های پیشینبرای دال یهای جنینمنلول پیروِ آن، و استتغییر جریان قنرب برآمنه پسِ

اندن. رویکدرد ها با تغییر مرکز قدنرب دچدار دگرگدونی و تعدارض شدنهگفتمان کهچرا ؛شکل گرتته

هدای الد ی و وجود قنرب هدهنننشان ی ماتنر،هاها و گروهمااومتی متن در برابر برهی از گفتمان

مطداب  بدا هدای گفتمدانی، حال، در کشمکشعیندردر جامعه است.  نوینیسازی همچنین گفتمان

جامعده در  هشدنهای ترودین یا اق یت هدامو آرمان تاریخگرایی نو، نشان داده شنه که چگونه الیه

نشیننن و گاه هود گی برمیبودگی به جایگاه سوژآینن و با این چننلنایی از ابژهمتون به لنا درمی

ایسدتنن. داده، بده تددیدپ پیشدوایان مدی جدایرعیت  هر ببااز بری  همان اینئولوژی که آنان را د

بده رویکدرد بیندامتنی، بده  حال با توجدهسعنی استوار است؛ درعین گ ستانآماری بر کتاب  هجامع

قدنرب و  هزمان با آن نیز پرداهته شنه؛ رو  اتخاذشنه در جسدتار نیدز بدر مبندای نظریدمتون هم

 .مااومت توکو است
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 مقدمه -1

های مخت د  ع دوا انسدانی را کمرند  رهیاتت مطالعاب ترهنگی، مرزهای معهود بین حوزه

ای هواهن بود ها سبپ زایش ع وا و رویکردهای ناادانهانگارد و این پیوستگی میان دانشمی

گرایدی ندو در جایگداه یکدی از آورد. تداریخه امکانی تازه برای هوانش متون را تدراهپ مدیک

توکو، های اننیشهکه پیرو مباحث تح یل انتاادی گفتمان و  ایرشتهرویکردهای جنین میان

منظدور کداو  در معندای بده، ادبی ورود پینا کرده هنان و نظری هبه حوزکه چنن دهه است 

گرایان ندو از جم ده اسدتیفن گرینب دت، لدویی مدونتروز و تاریخ. شودتته میمتون به کار گر

نویسننه و لنای منفدرد  همستبنان هنگرنن و با کاستن س طمتن می همثابدیگران به تاریخ به

هدای متدون ادبدی در جایگداه تدرآورده .آورندنیمحتوا را تدراهپ مد نشننیامکانِ از نو تول او

هایی را بازتداب دهندن کده در تواننن تدثیر متاابل گفتمانی میترهنگی با هالیت چننلنای

ای، نمایدانگر اندن و نویسدننه در جایگداه سدوژهاننرکار بدودهزمان و مکان نگار  متن، دست

هدایی منجدر شدن کده پیشرتت تاریخگرایی به پدژوهش» هویش است. هذهنیت تاریخی دور

نمودندن و از آنجدایی کده ترهنگی مطالعه میادبیاب را در باتتاری اجتماعی، سیاسی و تاریخ 

 در این جستار نیز از اننیشده(، Selden, 2014: 86« )اننگسترده تحت تدثیر توکو بودهبوربه

 قنرب توکو بهره هواهیپ برد. هو نظری

هدای رسدمی سدانهرهایی است کده در ، پرداهتن به اق یتاین رویکردهای یکی از آرمان

هایی کده قنرب جامعه و تعارضهای قنرتمنن و بیالیه این جستار،در . انننادینه گرتته شنه

بدنین  .استشنهسعنی بررسی  گ ستاندهن در متون قرن هفتپ با تکیه بر میان آنها رخ می

شود. دلیل گدزینش پرداهته می هشنهای هامو در کنار گروه اقتنارمنظور، به شعپ ال ی 

کده بده بدور اسدت  تدازهای بده مرح ده از هالتت بغدناد این دوران، دگرگونی و گذار قنرب

تکیده بدر مدتن  دهدن وها را نتیجه میها و گفتمانو تغییر میان ارز  ببیعی، ایجاد شکاف

هود و روزگاران  هجم ه، تدثیر مشهودی که در ترهن  زمانچننگانه دارد، از، دالی ی گ ستان

الدنین را بدرایش بده جتماعی، لادپ ملد  ل ائاست؛ تا جایی که توجه او به مسادیگر داشته

 میدان روشدنفکران سعنی یکی از کتپ محبوب در گ ستانکه در غرب، ارمغان آورده؛ چنان

در این پژوهش مطاب  با رویکردِ بحدث، تنهدا بده . (Schimmel, 1975: 8) استبه شمار رتته

ن برای مستنن سداهتن و اکتفا نشن، ب که با تکیه بر بینامتنیت از متون همزمان با آ گ ستان

همچندین ایدن ماالده در پدی پاسدخ گفدتن بده  .ایدپبدرده استخراج هطوط گفتمانی، بهدره
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بشدری چده  هبده لحداب بازنمدایی تجربد گ سدتانمتن  پرسشهای چننی از این قبیل است:

گدذارد  چده نمودهدایی از هدود بده نمدایش می ههای در حدال گردشدی را از زماندگفتمان

یدا  هدورد  چده تلدویری از قشدر محدرواگویی بده چشدپ میدوگانده کشمکش گفتمانی و

ه ئد، یا تلویری نادرست از ایشدان اراهای اق یتی نمایان است که در تاریخ نادینه گرتتهگروه

هدای گفتمدانی ترادسدتان توان لنای ترودستان را از پدس کشدمکشچگونه میاست  هشن

توان هدوانش رد قنرب و مااومت چگونه میواکاوی کرد  با چارچوب تح یل گفتمان و رویک

اجتمداعی و تبیدین روابدد قدنرب مسد د و گفتمدان  متون را راهی برای شناهت قشربننی

 گرتت  نظر مغ وب در

 
 پژوهش هپیشین -1-1

گرایدی ندو و قشدربننی اجتمداعی تداریخ هدر زمیننامه و مااله پایان ،آثاری چنن در قالپ کتاب

س ، مجموعده ماداالب عبدامرتبد با سدعنی و پژوهشی در این حوزه یکی از آثار. موجود است

 آن، یکدی از ماداالب که تجند و تجندستیزی در ایراناست در کتابی با عنوان  (1337) میالنی

اسدت. در ایدن کتداب ورود شنه سعنی اهتلاص داده گ ستان« در سیرب پادشاهان»به تلل 

پدذیر اسدت بدا شدود و قیداسوکراسی دانسدته مدیزبان عامیانه به زبان ادب، یکی از مظاهر دم

سیاسدت را  هحضور تنریجی معضالب مردا عادی بده عرلد ،حضور مردا در سیاست و این امر

دو ماالده در تبیدین  ،(1331و  1332) پدوردهن. میرزا بابازاده تومشی و آدینه هجستهمی نتیجه

گرایی ندو، شنه در مورد تاریخار ترجمهانن که با توجه به کمبود آثتاریخگرایی نو نگاشته رویکرد

 اریخ بیهادیت»که نانی است بر کتاب  (1333)قنسیه رضوانیان مااله همچنین  .ارزشمنن است

از تدرو  لدهبا  «گرایدی ندوینتداریخ همبنای نظریبر تاریخ بیهاینان جنین: نگاهی به  هدر بوت

رعایدت  تاریخ بیهادینو در بررسی  گراییدر کتاب حاضر، مبانی تاریخ کنن کهمیاشاره  (1331)

که  است (1331) احمنی و محمنحسین نیکنار اللاز سیروس  ،مرتبد دیگر هماال است.نشنه

محمدود  همچندین اندن.هدای اجتمداعی پرداهتدهبا رو  تح یل محتوای کیفدی، بده ندابرابری

دیدوان حدات  قشدربننی اجتمداعی در  تل ی با ناا بازتداب  هود در کتاب( 1371)االمینی روح

ت. اسدهشتپ برمبندای دیدوان حدات  پرداهتده هبه معرتی ببااب اجتماعی سن که در آندارد 

وجده  اسدت. نیز مرتبد با موضوع این مااله (36) راد کارشناسی ارشن از معین کمالی نامهپایان
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هدای گفتمدانی تمایز پژوهش حاضر این است که به واکاوی لناهای هامو  از پس کشمکش

 ن پرداهت. هواه

 

 بحث و بررسی -2

 سعدی و مقاومت متن در برابر آنها هقدرت در زمانصداهای  -2-1

 هداییهدای مخت د  هسدتنن و ویژگدیگفتمدان هیا لناها در ادبیاب، بازنمایاننن هاشخلیت

تدرد محلدول ایدنئولوژی  »کده ؛ چراکاوین آنانتوان ساهتار قنرب را در میان می کهدارنن 

در متدون  های غالپگفتمان. (213: 1332)س نن، « هاص است هدر ی  جامعمناسباب قنرب 

هایی نیز در برابر قدنرب رخ انن؛ اما مااومتتاریخی، هطوط پررنگی را به هود اهتلاص داده

. از سدازننهود را نمایان می ،متون درآمنه درنمایشبه قنربِ مینان ارتبابابکه در  دهنمی

کنن. در متن سعنی، بیشدترین مااومدت وجود قنرب را تدیین می منظر توکو، وجود مااومت

 پذیرد.در برابر شاه و درویش لورب می

 

 شاه -2-1-1

مراتدپ اجتمداعی، شداه پس از ستایش پیامبر، در س س ه ،گ ستان از جم ه ،در ساهتار متون

بدرای شود و دعای هیدر و همچندین کسدپ اجدازه از وی برده میاولین ماامی است که ناا 

بداب مربدوط بده پادشداهان اسدت. در نگداه  گ ستانگیرد و اولین باب در نگار  لورب می

وچرا حکمدش روان اسدت. چونرانن و بینخست، شاه همچون هنایان با اشارتی کارها را می

بداال دارای  و جانسدون، مفهومی لیکداف هاستعار هشاه سایه دارد، پس مکانش باالست و برپای

هنا نیز سدایه  (.63: 1331 سعنی،) دولت هناوننی، داا ظ ّه هسای .ته پایین اسامتیاز نسبت ب

 (.33: 1317)غزالی،  «الس طان ظل اهلل تی االرض» .(12همان: )هناست  هدارد و شاه سای

یا جانشین او اسدت و رعیدت در  هناکنننه با در محور جانشینی و استعاری، شاه برابری 

 هایی که مخلوص هنای یگانه اسدتفتگیرد. در این میانه لمی بننهجایگاه تروتر، عنوان 

توجه است: چده جدرا برای حاکپ، جالپ (1) االنعااساب  گیرد. اتلاف هناوننبه شاه تع   می

. البته باین (73: 1331سعنی، )دارد  / که بننه در نظر هویش هوار میاالنعاادین هناونن ساب 

؛ امدا آنچده اسدترتتدهای لاحپ و حاکپ نیز بده کدار مدیبه معن 1در نظر داشت که هناونن

                                                           
1 . xwaday 
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میدان کعبده و درگداه  نیزتشبیهاب پنهانی  .اهمیت دارد، پیونن زبان با ترهن  و تاریخ است

چه رود بر سرا، چون تو پسدننی رواسدت، یدادآور : هرملراع. این (جا)همانجود دارنن شاه و

حکدپ، هناوندن »همچنین و هو هیرٌ لکپ.  عسی أن تکرهوا شیئاًاست:  باره هاز سور 216 هآی

. در بخشدی از مدتن از سدوی ذوالندون گفتده (17)انعداا/  هللإن الحکدپ اال  هیادآور آی« راست

یاان بدودمی لدنّ هرا چنان پرسدتینمی کده تدو سد طان را، از جم د هنایشود: اگر من می

شود در متون آشکار می ع یرغپ این مااا هناگونه، رویکرد دیگری نیز اما ؛(31: 1331سعنی، )

هدالف رأی »هدایی از نمدایش پدذیرد. نموندهو آن مااومتی است که در برابر او لدورب مدی

 شود.در ادامه ذکر می« س طان رای جستن
 

 دهی به سلطاننام -2-1-1-1

 اسدت.چوپدان )یدا پاسدبان( بدرای شداه اسدتفاده شدنه هچندنین بدار از اسدتعار گ ستان در

ک کدپ راع و ک کدپ »هبانی و هنمت و امنیت است و ناظر بده حدنیث هویشکاری چوپان نگا

: 1377)دی مدی،  تماا شما شبانین و تماا شما مسدؤول زیردسدتان باشدین« مسؤول عن رعیته

دهی جنینی شکاف میان وعنه و عمل و نمودی است از شاه جورپیشه و ناا ،گرگاما  ؛(132

 . (61: 1331سعنی، )ز گرگ چوپانی نکنن جورپیشه س طانی/ که نیاین  :از سوی متن
 

 بدگویی از مغول -2-1-1-2

دهن، بنگویی از مغدول اسدت. سدعنی، هایی که بر زیان شاه و قنرب او رخ میجم ه مااومتاز

بدرهالف  ،ستاین که با تغییر رو ، یعنی دادن باج و هدراج، شدیراز رازنگی را می سعنابوبکربن

بده روزگدار تدو ایداا دسدت »است: اشته و مدمن تضال شنهمغول، پاس د هشهرهای دیگر از تتن

اقناماب ابدوبکر دربداب  اهایی هپ بحال مخالفتعینولی در ؛(1163: 1331)سعنی،  «تتنه ببست

مغول دارد بابت اینکه لشکری به قلن کم  به هالکو بدرای تدت  بغدناد ترسدتاد و در پدی آن 

یفه و ویراندی بغدناد از مغدوالن نکدوهش معروف عربی هود در رثای ه  هدر آن قلین»سعنی 

کرد. سعنی از مغوالن متنفر بود ولی در آن شدراید بحراندی لد   ناپایدنار، انتاداد از مغدوالن 

کده حساسدیت بده چرا ؛(633: 1333)شمیسدا، « ای دست دشدمن نیفتدنپسنن دربار نبود تا بهانه

مینن مغول بدا عنداوینی چدون برابر است و نا اتاب  سعن چننین هدلیل گرو بودن محمنشاه نو

آین. عالوه بر این، یکی از واژگان متدناولی کده تتنه )یدجوج و مدجوج( به مذاق شاه هو  نمی

برد، تتری است. تتار یا تاتار نداا کار میمجاز جزءوکل به همتن برای ناا بردن از مغوالن به شیو
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الی بودنن. پدس از تسد د یکی از قبایل مغول است که وحشی و زردپوست و ساکن آسیای شم

قبایل زردپوست زیر ترمان چنگیز ابدالق شدنه و  هیاتتن چنگیز بر ایشان ناا این بایفه بر هم

 .(336 :1331 سعنی،) استمغول ناا عمومی مغوالن بوده هدر آغاز حم 

کنن و گدنا بده عدذر و کران اننوهته بود، پول ب پ میدر متن، شاهی از گنایی که مال بی

گوین: کجا باشن دست همت به مال چون من گنایی آلوده کردن که جوجو به گدنایی یبهانه م

گر آب چداه نلدرانی دهپ. الخبیثاب ل خبیثین. اا! گفت: غپ نیست که به تتری میتراهپ آورده

جایگاه تمثیدل، مغدول در  .(117-116همان: )شویی چه باک است  نه پاک است/ جهود مرده می

دانن. از آنجایی که یهودان به اق یت منفور جامعه تع   دارندن و مدرده ی میرا با جهود مرده یک

تدرین ، غسل واجپ است، مغوالن را در تروترین و نجدسآن نیز ناپاک است و در لورب لمس

الکِ ْدسِ لَدیْسَ  عَجینُ اقالوکنن: سپس با بیتی عربی، مضمون را تاویت میدهن. جایگاه قرار می

معنای بیت چنین است: گفتندن همیدر آهد  پداک  (.جا)همانز بِه شُاوقَ المَبرَ نَسُنُّقُ ْنا / بِطاهِر

 ضدمنی کنیپ. در اینجا نیز از تشبیهمستراح را مسنود می نیست. گفتیپ چه باک  با آن شکاف

گدرتتن مغدوالن همسدو نیسدت و در های مستراح باکی ننارد. متن بدا قدنرببه شکاف نمغوال

اگدر که ؛ با توجه به اینتوان این انزجار از قنرب جنین را دریاتتتشبیهاب می تلاویر و تمثیل و

ای این سخنان اگر به گو  الحاب مغول برسن، ممکن است موجدپ قتدل شداه شدود. نمونده

 :دانندرجه با مخنث میت نفس هپدیگر در بیت زیر که تتر را در هسّ

 (111همان: )کشت  تتری را عوض نباین   ور تتر بکشن آن مخنث را    

آورده سعنی و هواجه نلدیرالنین بوسدی  هرابط هدربار داستانی الع ماقلصدر تنکابنی 

اا. هواجه از مذهپ او پرسدین، گفدت شدیعه. »تاابل سعنی با مغوالن است هکنننکه تاویت

هواجه ترمود اگر شیعه هستی، چرا ه فا را منح گفتی  گفت از روی تایه بود. هواجه گفت 

آسدمان را  هعباسی از که تایه کردی که او را رثدا گفتدی و قلدین هشنن ه یفاز کشته پس

 (.211 :1361)« ح  بود گر هون ببدارد بدر زمدین/ در عدزای م د  مستعلدپ امیرالمدومنین

 ،(711: 1333)شمیسدا،  دانندنرا جع ی می این داستانستادانی چون شمیسا و منرس رضوی ا

در بغناد درگذشت و  672نیامنه و دیگر آنکه هواجه نلیر در  به این دلیل که در کتپ قنیپ

ایپ، ای که عرضه کردهدرهور توجه این است که در نظریه هدر شیراز؛ اما نکت 632سعنی در 

ایی هداهمیت ویژه دارنن و اثباب جع ی بودنشان، در داللت ایهای حاشیههمین نوشته اتفاقاً
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ها چدون عنداوین این نوشته کنن؛ در جوامع استبنادزدهمیایجاد ن که به همراه دارنن تغییری

 رسمی و سفارشی ننارنن و قرار نیست بر ماامی عرضه گردنن، ارز  تراوانی دارنن.

سداز در این حکایت چنن داللت نهفته است. یکی اینکه ادبیاب در جایگداه عنلدر گفتمدان 

دهدان چرهیدنه و بهکرده، دهان هوانیقنری اهمیت داشته که این مسدله که سعنی مخال به

داشتن هواجه نلدیر در است؛ دیگر اینکه تدکینی است بر دستبه لورب داستانی منتشر شنه

که او در این داستان در جناح مخال  سعنی و در نتیجه مخال  چرا ؛(2)براننازی هالتت بغناد 

ان تغییدر کدرده و دیگدر های دورمهپ دیگر این است که ارز  هاست. نکته یفه قرار داده شنه

باشن، زیرا دیگر قدنرب انتادال نیز و ای بسا هطرآترین  ؛ای نیستستودن ه یفه، کار پسننینه

حدن  پیشین تا بنین همحنود و ستودن ه یف همهایندر دورانی که آزادی بیان  است.پینا کرده

برهدی  حالااین. بهای مس د را دریاتتاهتن بر قنربهای تتوان حساسیتهطرناک است، می

انن: در سعنی دیانت به شکل آراا و مجزا از امدور سیاسدی این را برداشت کرده هالفِن امحاا

گویی با شداهنبازی و معاشدرب بدا ارکدان دولدت و حتدی سدتایش مغدوالن  […] ماننباقی می

 (.131: 1311)دشتی، انن، مناتاتی ننارد ایمان که هالتت عباسی را از بین بردهبی

میان روشنفکران آن زمان را ضنیت با مغول دانست. مؤل  ها در ان یکی از گفتمانتومی

ه یفده در حضدرب پادشداه جهدان »سدازد: ، ه یفه را با هالکدو رویداروی مدیتجارب الس  

ترمود که به او بگویی که تو چه مردی و چه عال و تدنبیری داری کده  ،هوالکوهان بایستاد

برید  انایداد و ت طد  درآمدنی جن  کننن و نه با ما بده نه لشکر جمع کردی تا جهت تو 

که دیگر م وک، عاقالن زر و ناره و جواهر از برای مساعنب دوستان و دتع دشمنان همچنان

و بده ندوعی او را از زبدان هالکدو مدورد  (317: 1313جدوانی، خ)ن« دارنن و تو هیچکناا نکردی

گذارد. مؤل  ساوط بغناد را به نمایش می دهن و هشپ زمانه و دریغ برایبازهواست قرار می

: 1361)مستوتی، دانن مینامن و مغوالن را الی  دوزخ جاودان ، ه یفه را شهین میتاریخ گزینه

توجه است؛ از او النین از رود سنن جالپول  ترار کردن جالل ه، شیوالتواریخجامع در .(363

ای ولد  بده گونده هک ی شدیوبدورو بده تعارهو اس دهیشود و با ناابا عنوان س طان یاد می

س طان را در مرکز و چدون  1با تکنی  سینمایی نمای نزدی متن گردد که گویی روایت می

هدای دهدن کده بدا دیدنن رشدادبقدرار مدی کنن و چنگیز را در حاشدیهقهرمانی بازنمود می

اسبی آسوده نشست بر  […] کردهای مردانه میس طان جن » :شودمنهو  می ،النینجالل

                                                           
1 . Close Up 
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چون برق از آب بگذشت و شمشیر  […]پس نشانن، کر مغول حم ه کرد و ایشان را بازو بر لش

نمدود را در آب پاک کرد. چنگیزهان از غایت تعجپ دست بر دهان نهاد و او را با پسران می

 (.127: 1373)همنانی، « گفت که از آن پنر باین که چنین آین پسرو می

 

 ی صوفیهنهادها-2-1-2

دیندی، آموزشدی و ترهنگدی بدود. هدای سازوبرگ سعنی هقنرب در زمانعنالر  از مهمترین

برگ اینئولوژی  با لوتی و زاهن و اما سازو ؛کننبرگ سرکوبگر دولت با هشونت کار میسازو

رغدپ هدا، ع دیبرگالبته هر دوی این سازو .شوده اعمال میمع پ در هانااه و مسجن و منرس

کنندن و وحدنب در عدین کثدرب بده شدمار شنه، در ی  راستا با هپ کدار مدیظاهر تفکی 

 دانستنن: آینن. نهادهای آموز  لیاقت، دروس غیردینی را کفر میمی

   ع می که ره به ح  ننماین جهالت است      سعنی بشوی لوح دل از ناش غیر او    

(111: 1331، سعنی)  

اثبداب »از عااین لوتیان در این زمینه، به بداب  ایبهتر آن است که به منظور بیان چکینه

ارجاع داده شود که یکی از کتپ مرجع تلوف در ادب عرتدانی تارسدی  المحجوبکش  «الع پ

ع وا بر مردا تریضه نه، چدون ع دپ نجدوا و  هآموهتن جم »هایی از این جمالب: نمونه ؛است

لاوله تعدالی: و یع مدون مدا آموزنن؛  منفعتهنای عزّوجلّ ذاّ کرد آنان را که ع وا بی […]بپ 

 دارنن.ها را به سکوب وامیسایر گفتمان ندر واقع، آنا .(21: 1332)هجویری، هپ و ال ینفَعُهپ یَضُرُّ

یابن؛ از جم ه اینکه هنا هال  اتعدال بندنگان رواج می اعرههای اشدر این نهادها اینئولوژی

اهتیداری ندنارد و بده تبدع آن همخدوانی ایدن کنن و از هود است و بننه تاد آن را کسپ می

هدای کنن که در جایگداه نشدانهها با توکل و جبر در تلوف، سکوتی را پنینار میدست اننیشه

هایی همچدون السدعینُ مدن سدعن تدی بطدن ام ده و شود و در نهایت با گزارهکمال ستایش می

و دولت به کاردانی نیسدت/ جدز بده  بخت :و( 111: 1331 )تروزانفر،ه الشای من شَاِیَ تی بطن امّ

 شود. ، اباعت مردا حالل می(31: 1331سعنی، ) یین آسمانی نیستدت

آنجا که به زیان قنرب باالتر و سدرکوبی  :رددا ایرویکرد دوگانه نسبت به درویشان گ ستان

ر گیرد. شدماو آنجا که هود نهادی از قنرب است و مااومت در برابر آن لورب می ؛ع یه اوست

بدابی کده بده سدیرب پادشداهان  در به متلوته تع   دارد، حتدی گ ستانمعتنابهی از حکایاب 

. در اغ پ این حکایاب، درویشان و لداحبنالن و پیدران در جایگداه و است اهتلاص داده شنه

سکوب داللتمنن شداهان در ماابدل جسدارب  .شوننشدن برتر و تفکر اعالی جامعه قرار داده می
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شود کده هدر دو سدو در ایدن معام ده سدود نه را به قنرتی دوسویه رهنمون میدراویش، هوانن

دهن و از دیگر سو، این لوتیه هستنن کده قدنرب را برنن. از سویی شاه به لوتیه قنرب میمی

های لدوتیانه بده کردن و رواج اینئولوژیکننن و با دیکتههمچون انگشتری به دست شاهان می

لدیس تدی »سازنن؛ با به جریان انناهتن باورهایی چدون ی حاکپ میمردا، آنان را مطیع هژمون

تدازد و بداکی سعنی گاهی ع یه این انفعال می ؛(221: 1333)محا ،  «االمکان احسن من ما کان

میندناز هدود را  /شیر درننه با  ای دغدل برو»کار بنامن: ننارد از اینکه برهی لوتیان را دغل

ایدن روندن بدا  هبرندن و بدرای ادامدمیانده سدود مدی ایدنان در شاه. (33: 1371)« چو روباه شل

مشروعیت بخشینن و رسمی کردن جایگاه لوتیان و معاف داشتن آندان از پرداهدت هدراج و 

دهندن و امکدان تعالیدت آزادانده را در هدای آندان تدن درمدیبده هواسدته ،تخلیص مستمری

ش و شاه داللتمنن اسدت؛ نظداا بایدن گوسفنن و پاسبان برای دروی هنهنن. استعاراهتیارشان می

در هددنمت ایددنئولوژی باشددن. پادشدده پاسددبان درویددش اسددت/ گرچدده نعمددت بدده تددر دولددت 

 .(31: 1331سدعنی، )گوسفنن از برای چوپان نیست/ ب که چوپدان بدرای هدنمت اوسدت /اوست/

یکدی از م دوک هراسدان »دانن و به اسدرار درون واقد  اسدت. ویل هواب شاه را میددرویش ت

هواب محمود سبکتگین را دین که جز چشمانش تماا بننش هاک شدنه و ریختده بدود. همده 

واقدع . در(13همان: )« که م کش با دگران است درمانننن جز درویش که گفت: هنوز نگران است

داندن و از برتدی، درویدش بده تر میای پاییندر رتبه درویشانبا این تعبیر شاهان را نسبت به 

ای اشداره شدنه کده در سدال به نامده شیرازنامهدسترسی دارد. در بخشی از رگ هواب شاهان 

الشدیوهان شدیراز، سدننالعارتین ای که زننان او بود، به یکدی از شدیخاتاب  ابوبکر از ق عه 622

دارد که شدامل ای نیز دریاتت مینماین و جوابیهترستن و استمناد همت میمی ،مودود زرکوب

: 1311)زرکدوب شدیرازی، ای را تکدرار نمایدن روزی باین چننهزار بار جم های از دعاست که نسخه

ای باشدن کده نمایدانگر رابطدهتواندن می. این موضوع، تار  از لحت داشتن یا نناشتن، (13-13

 یدا ا  قدنرب اسدت و درهواسدت بدرای دعدادیالوگی که نتیجه ؛بود میان شاه و لوتی برقرار

 که به دلیل هواهش س طنت گرتتار  شنه.  همت به منظور آزادی از زننانی

کنندن و نویسدننگان از بیدناد نمدی هشاه، مردا اعتراضی به س ط بنا به همراهی لوتی با

نویسدنن و ایدن شکسدت نمدادین، پروایدی درویدش مدیسکوب و انفعال پادشاه در ماابل بی

هنایا »نه است: گوالتیامی است بر جراحت اجتماعی؛ از جم ه دعای درویش در ح  شاه این

درحکدایتی  .(67: 1331سعنی، )« دعای هیر است تو را و جم ه مس مانان را […]جانش بستان
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تر  تو را هواب نیمروز که تدا در آن ید  نفدس ها کناا تاضلاز عبادب»پرسن: دیگر شاه می

نیز کنن، این موضوع که شاه از درویش ب پ دعا یا نلیحت می .(71همان: )« ه   را نیازاری

کده حتدی قدنرب  گرتتندنعدواا مدی مشروعیت هویش را ازکینی است بر اینکه لوتیان دت

لحرایی نشسته بدود. یکدی  هدرویشی مجرد به گوش» :زننسرکوبگر نیز در ماابل آن زانو می

م   گفت چیدزی از مدن  […]از پادشاهان بر او بگذشت، درویش سر برنیاورد و التفاتی نکرد

 .(31همان: ) «که دیگر زحمت من ننهی هواهپبخواه. گفت می

کده حکایتی راجدع بده او آمدنه  ق( 731)بکر بر ک یاب سعنی بن ابیابن احمنع ی هدر دیباچ

 شباهت به این نوع رتتارها نیست؛ با این تفاوب که س طان آن حکایت، شخص اباقاهان است: بی

الحدال از اسدپ پیداده بنیننن، تدیالنین و عالءالنین )جوینی( چون وی )سعنی( را از دور شمس»

اباقاهان شیخ را به حضور هود ب بیدن و وی را گفدت  […] شننن و بوسه بر دست و پای شیخ نهادنن و.

از این دنیا به آهرب چیزی نتوان برد مگر ثواب و عااب، اکنون تو مخیّری.  :مرا پننی ده. سعنی گفت

دارد/ ر حال گفت: شهی که حفد  رعیدت نگداه مدیاین معنی به شعر تاریر کن. شیخ د :اباقاهان گفت

هدورد حالل باد هراجش که مزد چوپان است/ وگر نه راعی ه   است، زهر مار  باد/ که هر چده مدی

و هر نوبت شیخ جدواب   اا یا نهمس مان است. اباقاهان بگریست و چنن نوبت پرسین که راعی هاو، جزی

 (.61-61/ 1 :1337 ،به نال از مانمه جوینی)« ، بیت آهراالّو اگر راعیی بیت اول تو را کفایتداد که می
 

 مدلول از خالی یدالّدرویش، -2-1-2-1

اگر بر سر این موضوع توات  داشته باشیپ که هر قنرتی، سازوکاری ویژه را در جامعده بازنمدایی و 

اص هدود را ها وجدود دارد، نظدپ و انسدجاا هدگونه سامانهایی که در اینشبکه»کنن و اجرا می

نیرویی توهدالی  هسوژه در این میان»مااومت،  هبه نظری با توجه، (27: 1337)توکو، « کننندنبال می

متدون  (.112-111: 1336، همدان) «کننهای متکثری را اعمال میو انفعالی محض نیست و مااومت

ناظمدان و  هتدوان زیسدتِ دو گدرومدی ون ندکنناش جامعده را بدازی مدیجا در این سوژه همثاببه

گداهی نیدز  تازدمیآنها  حال تعامل یا مبارزه هستنن. متن، گاه بر که در یاتت هارا در آن نظمانبی

سدخن  بده ؛کشدنمفهوا نظپ لاحبان نفوذ را به چالش مدی ،کنننظمان، سرکشی میهمراه با بی

در متن بدا بندز  آینن وزنننگان آن به شمار میها، لاحبان نظپ، هود برهپدر برهی کنش دیگر،

شونن. اگر متن بدا گفتمدان رایده کده گفتمدان نظدپ تدرض شدنه، میواقع انتااد  مورد یا با عتاب

شمارد، یا هواهدان نظمدی نظمی میکشمکش آغاز کنن، به این معنی است که آن نظپ را عین بی

 های اینئولوژی  نوینی است. جنین با پایه
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، آندان ز ناظمان ال ی این دوران هستنن؛ در ماابلدرویشان ا هدست، گ ستانبنا بر حکایاب 

: 1331سدعنی، ) آمنندن درهرننان به انکار درویشدی بد هرننان اشاره کرد. بایف هتوان به بایفمی

رندن در  هدا،در این مثال .(111همان: )رننان  هبوی قنر زننان/ که بود هپپارسا را بس این .(111

تهنینی ع یه نظپ و بده تبدع نماین که گونه میاینرد و گیمنفی، غ د و سرکش قرار می هسوی

 رود. آن ع یه قنرب به شمار می

ترتیدپ، مدتن دچدار یابندن، بدنینرتته مفهومی شناور مدی، ناظمان رتتهگ ستاندر متن 

شود که بایدن در لذا شکاف و سکوتی ایجاد می انجامن وگویی میشود و به تناقضتعارض می

گویندن، گونه که لناهای رسمی از آندان مدیآن ،ای آن بود. لوتیانوجوی پاسخی برجست

لدوتی  ظاهر ناا درویدش وانن که بهآنان گروهی جنین رویینه هدر میان ؛ ب کهمعتمَن نیستنن

واقدع بده دال دیگدری هایی هدالی از منلولندن و درا دالکشنن، امعابن و عارف را ینک می و

در »اسدت.  رندنشدود کده مدنلولش به دالی تبنیل می یشدرواشاره دارنن: به عبارب دیگر، 

هدای دهدی ایدن دالگونه بده نداا. متن این(162همان: )« لورب درویشان، نه بر لفت ایشان

هدابر؛ ببدل ب ندنبان  در نماز، پریشدان و پراکندنهگردی بیهرزه»پردازد: بنون منلول می

ها بده شدپ آرد در بندن شدهوب و بابن هیچ؛ روی بمع به ه  ، هواپرست، هوسباز که روز

جا عبا نیز . در این(117همان: )« اگر چه در عباست ها روز کنن در هواب غف ت، رنن است،شپ

های شدناور را نیز اوج این تعارض گ ستاناتفاقاً ب ننترین حکایت  دالی هالی از منلول است.

 هن. متن که هود را در زمرکننما اشاره میهای رننان درویشگذارد و به ویژگیبه نمایش می

قدرار « الفادر تخدری» هدارد کده هدر تادری در زمدرنمایانن، اذعدان مدیبرتنار توانگران می

ای است که مدرد میدنان رضداینن و السالا، به تارِ بایفهکه اشارب هواجه، ع یه» :گیردنمی

سف ی در برابر یدن  ین» .«ادرار تروشنن هابرار پوشنن و لام هتس یپ تیر قضا، نه اینان که هرق

 .(161همان: )« گنای شوخ مبذر، اهوان الشیابین»؛ (163همان: )« ع یا

ردید  کندن و آنهدا را هدپدهدی مدیمتن در سط  استعاری، برای لوتیان ناتراشینه ناا

ترین درجاب را در دهن: گاو آلوده، هر، س  که در نجاست پستترین حیواناب قرار میپست

کده در سدطحی -. بنین ترتیپ، بیفدی ناهدالص از درویشدان (33همان: )دین اسالا داراست 

نمایدن و نظدپ موجدود بده در متن ادبدی رخ مدی -تر دزدانِ منلول درویشی نیز هستننژرف

ه کنن که به پدذیر  ایدن چندنچهرشود و نظپ جنینی را سازماننهی میچالش کشینه می

)درویشدان( اسدت و  کده بینمشد  شود: نظر نکندی در بسدتاندر این بباه منجر می بودن
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 هشداکرنن و کفدور و در ح اد ،تدوانگران هنمایدان(  همچندین در زمدرچوب هش  )درویش

 . (167همان: )لابرنن و ضجور  ،درویشان

توان از روینادی مشابه دریاتت کده اتدرادی آشفتگی اوضاع را می نیز تاریخ جهانگشادر  

در نزدیکدی  663. در سال تارابیاز جم ه هروج نن؛ اوجوی قنربعای درویشی، در جستبا اد

داری و لانع غربال، هروج کرد و از بری  دعدوی پدری ،بخارا از دیه تاراب مردی محمود ناا

الناس را دور هود جمع کرده بود. او با ریاکاری مردا را به هدود معتادن شفای بیماران، عواا

بدر  یجدوزچدون ابدن  یسننگانینو ای ؛(1/131 :1337 ،)جوینیاالرضی داشت کرده، دعوی بی

در مدوارد . (111: 1363 ،ی)ابدن جدوزاندن زده هیدکه بر مدال حدراا تک گرتتننیهرده م هیلوت

ای است هم هورد، ب که هر ی  تک، میان متن ادبی و تاریخی تفاوتی به چشپ نمیچنینیاین

ن نوعی باتت حالدل از مت»هوانیپ که که در تعری  روالن بارب از متن میچنان بر دیگری.

 (.331: 1373)« اننشمار اهذ شنههای ترهنگی بیهاست که از کانونحکایت

حکایداتی چدون کنیدزک  بده تدوانمدی های مااومت متن در برابر زاهنان و لوتیاناز ملناق

همدان: )، قاضدی همدنان و نع بندن (112همان: )، پسر کاشغری نحوهوان (213: 1331سعنی، ) چینی

و عشد  میدان ( 112همدان: )جوی پیر جفت، یا کهن(271همدان: )اسکننرنانی  هاستان بنکار، د(111

و ( 111همدان: )پسرانی بغایدت اعتدنال و نهایدت جمدال  دو جنس و سر و سرّ داشتن با شاهنان و

آین. شاین یکی از دالی ی کده مؤلد  ماننن آن اشاره کرد که به مذاق عابنان و متلوته هو  نمی

برابدر آندان  های سعنی دردهن، این دست مااومتلوتیان قرار نمی ه، سعنی را در زمرهشیرازنام

را بر آن داشته کده او را  هزارمزارل  ؤسعنی، م همنشانماابل، آن بخش از حکایاب لوتیباشن؛ در

 (.177: 1361)جنین شیرازی،  «حظی واتر در آداب داشت» ن کهبنان« از اتاضل لوتیه بود»

. در بدودایش آنهدا، وجده کفداف تعیدین شدنه در آن دوران، برای آس عابنانقنرب  با توجه به

غدپ ترزندن و بدرگ و  :اسدتمتن، حکایتی با این مضمون داریپ که از این گفتمان حمایدت شدنه

؛ اما برهالف این همسویی، بالتالد ه (111: 1331سعنی، )جامه و قوب/ بازب آرد ز سیر در م کوب 

شدود و از زبدان وزیدر تی سدوف جهاننیدنه کشینه میاین مسدله به چالش های بعنی، در حکایت

حدال بدا  .(جدا)همدانگوین: ع ما را زر بنه تا دیگر بخواننن و زهاد را چیزی منه تا زاهن بمانندن: می

هدای شود، توجه بده زبدان و ویژگدیتوجه به کشمکشی که میان این حکایاب متوالی دینه می

دهن که وجه کفاف بدر ی  همسو است. شاه دستور میکه با کنااکنن لوری متن مشخص می

شامل دو شخلیت: زاهنان تعیین کننن تا در بنن اهراجاب نباشنن. حکایت پیرنگی ساده دارد، 
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کده  دارد پویداشخلدیتی ال ی  تر است. شخصشاه و عابن؛ اما پیرن  در داستان دوا، پیچینه

شدود و سدپس بده ای آغداز مدیود. سیر داستان از ناطهشبا تغییر وضعیت، او نیز دگرگونه می

ای زندنگی و از بدرگ رسن. زاهنی از متعبنان شداا در بیشدهگشایی میاتکنی و اوج و گرهگره

رود و به الرار او را بده سرابسدتان هداص کنن. یکی از شاهان به زیارب او میدرهتان تناول می

متن ولفی چدون بهشدت از وضدعیت جنیدن  .نن. کنیزکان و غ مان در هنمت اویبردم ِ  می

: وزیدر کداردان و کنیدزک و غدالا. اسدتهای ترعدی دهن. این داستان شامل شخلیته میئارا

ی، در حکایدت اول هورد. از لحاب کمّدهمچنین عنالر مکان و تولی  در داستان به چشپ می

سطر است. حکایدت  31شامل ( 111همان: )بعنی  تعناد سطرها کمتر از هشت است؛ اما حکایت

حکایت اول راوی متن است که بر لزوا رتداه عابدن لدحه  هرد. گویننداتری دوا پیرن  پیچینه

زهاد را چیزی مدنه تدا »شود که گذارد؛ اما در حکایت دوا از زبان وزیر این سخن گفته میمی

بایدن ا نه  متن با این سخن وزیر همسو است ی که در پاسخ این پرسش. جا()همان «زاهن بماننن

توجه کرد: وزیری تی سدوف و جهاننیدنه. تی سدوف چرایدی  شودفاتی که به وزیر داده میبه ل

شدناس نیدز هسدت؛ پدس در اقنداع و دانن و جهاننینه بر حسپ تجربه انسدانوقایع عالپ را می

 ثیر دارد. دپذیر  هوانننه ت

گذارد کده عابدنانی کده در جایگاه تبیین اوضاع اجتماعی آن دوران، بر این معنی لحه می

انن. زاهدنی پدیش روی مدا قدرار دارد کده دیگدر از در کنه عبادب بودنن، حال راهی دربار شنه

آنکده زاهدن اسدت »معنایش تهی است: تا مرا هست و دیگرا باین/ گر نخوانندن زاهدنا، شداین. 

 .(113-112همان: ) «ستانن زاهن نیستستانن و آن که مینمی

 

 صداهای خاموش -2-2

مردا اغماض بسیار کرده و به شکل غریبدی حتدی از  هنگاری رسمی درباب تولی  تودتاریخ

تدوان بدا ابمیندان یابیپ که نمدیاست. با هواننن متون ادبی درمیذکر آن نیز احتراز جسته

توان از پدس از این روی، لناهای هامو  را می های تاریخی را پذیرتت.هابر، تماا گزار 

 به گو  رسانن. و رون کشینیهای موجود میان آنها بکشمکشلناهای غالپ و 

 (71همان: )بس گرسنه هفت و کس ننانست که کیست      بس جان به لپ آمن که بر او کس نگریست 

 



 1044 بهار و تابستان، اول هدور، شمشسال  /نقد و نظریه ادبی زاده نیریزاده و محمدحسن حسناهلل ایرانسعیده قاسمی، نعمت  13

 

 رعیت -2-2-1

کنن: پادشداهی مرضدی داشدت و توجه میحکایتی ج پ (71همان: )در باب سیرب پادشاهان 

، لفاب مورد نظر حکمای یونان را داشت. پنر و یدهاانپسر  بود و اتفاقاً آدمی هزهردرمانش 

ریخدتن  رعیدتمادر آن پسر را راضی کردنن و قاضی نیز تتوی داد که: هدون یکدی از آحداد 

کده گویدای  داللتمندن تواندن بدوداز این جهدت سالمت نفس پادشاه را رواست. این حکایت 

نواده نیدز ترزندن را در پیشدگاهش مالکیت شاه بر زننگانی ه   است، همچون هنا، حتی ها

ان کندن و همگدعدنالت را عرضده مدی ،با قنرب برتدر یراستاهپ ،کنن و قاضی نیزقربانی می

اسدت. شدان ترکیدنه شدنهکه بب  هواست قدنرب زهدرهرونن چراهمنست هپ به شمار می

ا کنندن امدیخ ثبت مدیهای تارشاهانی همچون ضحاک، اتتخاراب و تتوحاتشان را روی برگه

تداریخ در  اسدت.ها هون ببااب ترودست جامعه در تداریکی تداریخ تدرو رتتدهپشت اوراق آن
دهننگان معام ه کدرده بودندن کده حتدی رحمانه با مالیابال حکومت آنچنان بی، عمّرشینی

اندنازه هشدنار ازگیری بدیشکنن و به آنان بابت سختهان نیز سران لشکر را جمع میغازان

دارا؛ اگر مل حت است که تا همه را غدارب کدنپ بدر رعیت تازی  نمی من جانپ»دهن: می

باین که شما اننیشه کنین که چون بر  [...] اتفاق بغارتیپاین کار از من قادرتر کسی نیست. به

بعن چه هواهین کرد و آنچه شما ها بخورانین، منرعایا زیادتی کنین و کاه و تخپ ایشان و غ ه

رنجانین اننیشه باین کرد که زنان و ترزندنان مدا ندزد مدا زنین و میمی ایشان را از زن و بچه

 [...] چگونه عزیزنن و جگرگوشه، از آن ایشان هپ چنین باشنن و ایشان نیز آدمیانن چدون مدا

«  کده شدومی بدزه آن برسدنآن هود رنجانینن االّ چه بزرگی و مردانگی حالل آین از رعیتِ

دهن که باین رعیت ایل از یاغی پینا باشن و رعیت ایدل ادامه میالبته  .(1111: 1333، دوغدالب)

گذاری و تحلیل عواین و غارب امدا که تن به غارب دهن؛ و این هود راهی است برای سرمایه

با الطالحاب تاها پیوندن  تاریخ رشینیحال، این سخنرانی که در تریبننه. درعینبا ظاهری 

 :  ارشادالزراعهجم ه در کتاب است؛ اززگو شنهتر باهورده، در کتپ دیگر کمی عریان

چیز را از امتعه بنیشان نگدذاریپ، امدا بده اگر مل حت باشن بیایین تا همه را غارب کنیپ و هیچ»

شرط آنکه دیگر ع وته و مرسوا نط بین و اگر بعن از این نوع التماس را از من کنن، او را در حال 

ع ملال  ما و شما و آبادانی از سعی و کار رعایا باشن به سیاست رسانپ. ترتیپ و جمعیت و جمی

چنین توقعداب از کده تدوان و چون ایشان را غارب کنیپ، آن زمان این .و از زراعت و کار تجارب

کرد  و شما اننیشه کنین که اگر گاو و تخپ از رعایا بستانیپ و غالب ایشان را بخدورانیپ، ایشدان 
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بعن از آن که ترک زراعت کننن و محلول نباشدن شدما چده  ضرورب ترک زراعت باین کرد.را به

 .(166: 1333)قراگوزلو، « هواهین کرد 

دانن آور میالم   دادن هر نوع آزادی به رعیت را برای هیبت پادشاهان زیانهواجه نظاا

روا  ،حتی بر حکومت غیرعدادل ،بغیان را حمن غزالیزیرا به سرکشی هواهن انجامین. اماا م

شداهن هجدوا  -تدر از سدعنینزدید -تیمیه که در جوانی ابن .(13: 1373)باسورث،  ددارنمی

حتی اگر کسی از سالبین بینادگر حاکپ شدود، بهتدر »گوین: کین میداست، به تمغوالن بوده

دن، بهتدر از ید  برسدرکس حاکپ نباشن و شلت سال با حاکپ ظالپ بدهکه هیچ از آن است

بایدن کده از پادشداه و لشدکر  [رعیدت]» .(33: 1361عنایت، ) کردن استسر« شپ بنون حاکپ

  .(1/111: 1373)بیهای، « ترسیننی تماا ،بترسنن
 

 مقاومت رعیت علیه شاه -2-2-1-1

هدای سیاسدی شناسی اجتماعی را در شکسدتتوان آسیپل اینئولوژیکی، میئبا شناهت مسا

مدا ایدن بباده گداهی از همدان رعیدت را دارد، ا ه. باورهایی که قلن کنترل بباکردتببین 

باالتر را تس یپ کنن، بنابراین نه تنهدا بندنگان ب کده  هبرد تا بباسازوکار رایه قنرب بهره می

یکدی از ایدن ابزارهدا، ترسداننن شداه از مفداهیمی چدون روز  .کننپیشوایان را نیز تددیپ می

 شایان بررسی است: گ ستانجزاست که بسامن آن در حکایاب 

ای پادشاه به هشمی که تو را بدر مدن اسدت آزار  :گناهی ترمان داد. گفتکشتن بی پادشاهی به

به چه معنی  گفت: از برای آن که این عاوبت بر من به ید  نفَدس برآیدن و  :هود مجوی. گفت

 آن جاوین برتو مانن. هِبز

 گذشتپنناشت ستمگر که جفا بر ما کرد        در گردن او بمانن و بر ما ب               

  .(31-31: 1331سعنی، ) ودمنن آمن و از سر هون او برهاستم   را نلیحت او س

 
 کنیزان و غالمان-2-2-2

 (167همان: )و راکبابُ نیاقاً تی هوادجها       لپ ی تفتن الی من غاص تی الکُثُپِ 

ز آندان ی اشنن ننارنن، در متون ادبد این گروه که در جامعه هیچ جایگاهی برای دینه و شنینه

هدا و قشدرهای چننلدنایی هسدتنن از اق یدت هجا که متون ادبی مجموعدشود. اما از آنیاد می

نمایانن کده از هوریپ که این گروه را ماننن کاال میضعی ، در آثار سعنی نیز به حکایاتی بر می

ز آنهدا عندوان ابدزار جنسدی اتوان آنها را بخشین و بهشونن، میهود اهتیاری ننارنن، هرینه می

کده  هدوردهندیپتدوان دریاتدت: وارگدی را از گدزینش واژگدان مدیءبرداری کرد. این شدیبهره
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یکی را از م دوک کنیزکدی چیندی آورده بودندن. » :مولوف هود است به هوردنی هدهننتا یل

هواست تا در حالت مستی با وی جمع شود. دهتر ممانعت کرد. م   در هشپ رتت و او را بده 

 .  (31و  31همان: )« او هپ او را شاین ههوردسیاه را بخش که نیپ ،.. کنیزکسیاهی بخشین.

 تدرض ذهندی جامعده،گدان کده در پدیشبرد هدوگاندهن. اما گاهی در متن واسازی رخ می

پارسدایی بدر یکدی از » شدود:دچار وارونگی می ،را دارننمرتبه برترین  ان کهو هناونن تروترین

کدرد. گفدت ای پسدر، ای را دست و پای بسته عاوبت همدیننههناوننان نعمت گذر کرد که ب

« است و تو را بر وی تضی ت نهدادههمچو تو مخ وقی را هنای، عزّوجلّ، اسیر حکپ تو گردانینه

گدذارد، بر آن لحه می ظاهربه گفتمان رایه جامعه است و متن همسو با  تا اینجا  ،(161همان: )

ترودست: چندنین جفدا  هشود برای این بباشن و لنایی میکرا به چالش می بالتال ه آناما 

 (.جا)همانبر وی مپسنن شاین که تردای قیامت به از تو باشن و شرمساری بری 

 
 های دینیاقلیت -2-2-3

 هها در متون به دلیل برد شنن از سوی ترهن  مسد د بده عندوان دیگدری در سدویاین گروه

دهندن، گیرنن و نه تنها مجالِ گفتدار را از دسدت میمنفی، نادرست، شیطانی و سرکش قرار می

ع یده قدنرب بده  شونن. آنهدا تهنیدنیب که با وجوه س بی و توسد گفتمان رسمی بازنمایی می

ک ی نداا بدوبهاینان حال تلویری هستنن از نفوذهای جاری در جامعه. عینرونن و درشمار می

و آنهدا را  (123همدان: )است: لعنهپ اهلل ع ی حنه گیرنن که متن نیز با آنها در مااب ه مالحنه می

ه از زبان یکی از عالمان معتبر به تدرک منداظره بدا آنهدا تولدیه کگذارد، چنانمیوادر سکوب 

شدنود؛ ها معتان نیست و نمدیع پ من قرآن است و حنیث و گفتار مشایخ و او بنین»شود: می

چه حداوی اسدتناللی باشدن، تدرک اگر ،ظره رانا، م(جا)همان« کفر او چه حاجت  مرا به شنینن

آن کس کده بده قدرآن و هبدر زو نرهدی/ آن  .گذاردکنن و برف ماابل را در سکوب ترومیمی

مالحنه یکدی از اهدل مراد از در این حکایت، احتماالً . (جا)هماناست جوابش که جوابش ننهی 

شدود ( ناشی مدیت )امر مسکوبپذیر، هپ از آنچه غایپ اسساهتار ی  امر مناقشه کتاب باشن.

شنه(. هنف متن عبارب است از واسازی )یدا و هپ به همان میزان از آنچه حاضر است )امر بیان

پذیر، تدا از ایدن برید  وکار امر مناقشهمتن( به منظور آشکار کردن ساهت هگرایانقرائت نشانه

یحیان و یهودیان بدا توجده بده مس (.31: 1337)استوری، متن با اوضاع تاریخی تعیین شود  هرابط

آینن و توجده بده واژگدان منسدوب بده آنهدا، باتتار اسالمی دوران سعنی، دیگری به حساب می
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کندن. بدرای اشداره بده مسدیحیان، رغپ به سکوب واداشتن آنان، آشکار مدیرویکرد متن را ع ی

اجتمداعی را  هفتاست و تایین جهود به لفت مرده، هشپ نهناپاکی آب چاه نلرانی اهتیار شنه

سدعنی، )چه باک اسدت   ،شویینمایانن. گر آب چاه نلرانی نه پاک است/ جهود مرده میبازمی

داندن، بنی در یهودان ذاتی است و متن نیز معمدوالً ذاب را بدر تربیدت ارجد  مدی ؛(116: 1331

ه یهدودی گمدان مبدر کد /سیمین به میخ زر بنند هبنابراین امین تغییر در آنان نیست: ور آستان

ای را کده هانده: شودجهود داشتن، مانع هرین هانه می ههمسای. (113همان: )شری  هواهن شن 

 .(131همان: )عیار ارزد ده درا سیپ کپ/ ستچون تو همسایه

 
 ؟«چیستند» زنان  -2-2-4

یابندن کده نویسدننگان تنهدا از ، زندان بده موضدوعی تا یدل مدیهای رسمی بازماننهنال قول در

بدل به نادل از بده جنس دواسیمون دوبوار در  راننن.ابعیت درآوردن آنان سخن میهای به تشیوه

اسداس متدون، انفعدال بر .(112: 1331)انن رنجبر، هر دو مورد ستپ قرار گرتته هگوین: زن و ببامی

میدان های مردان پایین کشینه و یابن، تا جایگاه داراییزن در زبان و به تبع آن در جهان نمود می

کده از رسدن، چندانشونن. در میان مغوالن، این دارایی پدس از مدرگ بده ارث مدیآنان مبادله می

اگدر  (.161-161 /2: 1337جدوینی، ) یدابیپدرمدی تداریخ جهانگشداماجرای کرکوز و مرگ پنر  در 

 منرنیستی و تکثرگرایی این مسدله را روشن کندیپ، زندان درالحاب پستطبخواهیپ با توجه به ال

روایدت جدایی نناشدتنن؛ در متدون ادبدی، شداهن کالن هو در حدوز ها بودننروایتجزو پاره ،تاریخ

 ها ع یه روایت ال ی هستیپ.روایتدادن به پارهمینان

در میدان » توان عرضه کدرد.می گ ستانشنگی ولفی است که از زن در متن انگاشتهشیء

: 1373تدرکالف، )« پذیرکنشگر و کنش :ستمست زا وجود دو مشارک اترایننها، جمالب کنشی 

بدرایش تلدمیپ  ای کنشدگر؛نده سدوژه اسدت پذیر و منفعلای کنشابژه زن، در اساس، ؛(.136

شود و در ساهتار جم ه معموالً ناش مفعول را داراست یا ناش مسدننالیه یدا مدتمپ. گرتته می

تعدل ربطدی یدا الزا همدراه  جز در مواردی اننک که در این مدوارد نیدز بدا ،ناش تاع ی ننارد

؛ به سخن دیگدر، تدثیری استکه بیانگر رکود و بی آه کشیننو  گفتنو  نشستنشونن ماننن می

آزرده به کنجی نشست و نفسی سدرد بدرآورد، گریدان ؛ دلجمالب تولیفی هستنن و نه کنشی

   .(111همان: )کشین دین؛ رنه و عنا می؛ جور و جفا می(112: 1331سعنی، )گفت همی
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همیشه تاعل مدرد  نیزهواستن کردن یا گرتتن یا زن دادن یا زنزنهایی با تعل جم هدر 

؛ دهتدرک را (111همان: )پیری حکایت کنن که دهتری هواسته بودا . است و دوسویه نیست

؛ )  ضمیر مفعدولی اسدت(؛ (111همان: )؛ عان نکاحش بستنن (116همان: )به کفشنوزی داد 

که ]لین من شن  (113همان: )چشپ همگنان بنهفت )  ضمیر مفعولی( چو درج گوهر  از 

نادش  موارد بسدیار معدنودی؛ تنها در [پذیردرا میساهت مفعولی ژرف «او»ضمیر محذوف 

تاع ی را دارا است برای تعل متعنی که مورد اول، تاعل بر روی شدیئی اسدت و هدنمت بده 

تاع یت او در مورد دوا در نظاا  .(111 -111همدان: )مالین کنن: پیرزن لننلش همیمردی می

پیرمردی دهتری جوان را به  شود:نامینه می و سرکش دینهشوخمردساالر پذیرتته نیست و 

آین. درنهایت زن جوان کده آورد و به دلیل اهتالف سن، ناسازگاری پیش میعان هود درمی

ر دیگر با گزینش جنایی، قربدانی هنگاا ازدواج قربانی شنه بود، چون به انتخاب هود نبود، با

آنکده مدتن گدواهی بده ، حدال«مان مدن برُتدتودینه هاناین شوخ»شود: باورهای زمان می

  .(113همان: ) دهن: گناه دهتر نیستناعادالنه بودن این باور می

و ( 173همدان: )رود و نه کاردانی؛ مشورب با زنان تباه اسدت از زنان تنها انتظار زیبایی می

و اگدر پیدر شدونن، بده  (117همدان: )بنننن براین اگر زیبا نباشن، با ضریری عان نکاحش میبنا

لحاب مادی و معنوی سودی ننارنن: بس قامت هو  که زیر چادر باشن/ چون باز کنی مدادر 

در دهن: توان شناهت بده ید  روز ؛ اما برای مردان عکس این رخ می(177همدان: )مادر باشن 

در ماابدل، زندان از آمدوز   .(177همدان: ) ست پایگاه ع دواکجا  رسینه شمایل مرد/ که تا

ایشان را باین از هواننن و نوشتن منع کرد و هنرهایی که از زندان محمدود »انن: محروا بوده

آنکه پسر باین مرد بودن را یاد بگیرد و اگدر در حال. (231د 223: 1316)بوسی، « بود بیاموهت

(. 113: 1373جبروتدی،  نهداد)پداکمانن ز ایفای ناش مردانه ناتوان میمحید هانه پرور  یابن ا

اسدت، زبدان هدپ بده گونه که اجتماع از سطوح مخت   ببااتی و قشری تشکیل شدنههمان

 هگرتتن در سایزن ایرانی همواره برای قرار(. 117)همان: است هایی اجتماعی تاسیپ شنهگونه

آهدرین اتابد   هکه دربارچنان (.113)همان: شود ت میاین استیالی اقتلادی، اجتماعی تربی

هاتون که زمانی که به جهدت وحدنب منداتع بده عادن تارس این موضوع رخ داد، یعنی ابش

منگوتیمور از ترزننان هالکو درآمن، دیگر پس از آن حکمدای تدارس همگدی امدرای مغدول 

 کرد.ب معنا پینا میبودنن. بنابراین، زیربنای ازدواج نیز در چارچوب مناسباب قنر
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جم ده بده و ازپرداهتده بده نادش زندان در تلدوف  ابعاد عرتانی اسالا در کتابماری شیمل آنه

داندن ایدن مدی هدهننجوانمرد یا تتی را نشان هواژ هعنوان نمونبه است.های زبانی آن توجه کردهنکته

کده چندان .(Schimmel, 1975: 426) ی  مرد است، ی  مرد جوان باتاوا آل لوتیه همیشهکه اینه

است: جوانمرد که بخورد و بنهن بده از عابدنی کده کار برده شنهنیز این واژه برای عرتا به گ ستاندر 

توجه است. مدردان راه همچنین ابالق مردان راه و غیره جالپ .(131: 1331سعنی، ) نهننخورد و ب

 کندنی کده شدیمل اشداره مدیردیگد هنموند .(117 همدان:) نیپ مدرد هدنای ،(37همان: ) هنای

سدنایی را مثدال  هجم د همچندین ؛دهتران بر روی تخت یدا دهتدران مدرده :النعش استبناب

.  (Schimmel, 1975: 427) ایمان بهتر از هزار مرد شدرور اسدتاست ی  زن بازنن که گفتهمی

کده در زبدان اناست. چندشنهکار برده مینیز باین در نظر داشت که مرد به معنای انسان نیز به

. در زبدان انگ یسدی بده άνθρωποςو در زبان یونانی نیز مرد و مردا یکسداننن:  manانگ یسی 

   شود.گفته می 1معادل پنرساالریترهنگی -این رهناد زبانی

تابمه همسر احمدن هضدرویه شداهنی دیگدر اسدت: در  هنال قول بایزین بسطامی دربار

نیشابوری بود. از هیچ مااا وی را هبر نکردا  هبمعمرا ی  زن و ی  مرد دینا و آن زن تا

: هرکه هواهدن االولیاتذکرهیا این قول او در ؛ (621: 1337)جامی، که آن چیز وی را عیان نبود 

. در واقدع ایدن رتتدار، ندوعی (313: 1332)عطدار،  مردی بینن در لباس زنان، گو در تابمه نگر

یرونی، این تشدوی  لدوتیه بدرای ارتادای زندان در ب هدر الی ؛دوگانگی را در هود نهفته دارد

 در راه هدنا گداا بدردارد،ماننن ی  مدرد باین گفتمان ال ی ستودنی است، اما اینکه ی  زن 

ن، ب که او باین از جنسدیت پسدت یتوان ی  زن نامدر این مرتبه نمیرا  شود که اونتیجه می

او با بایزین نیز معروف بدود. تدا روزی های آزادانه و بنون برقع هود عبور کنن. همچنین بحث

آزاد  ههای او با حنا آرایش شنه، از آن زمان بده بعدن مکالمدکه بایزین مالحظه کرد که دست

پنهدان توجه به زن در تلوف، بر الدل که چراکه جنسیت او بروز یاتت، درحالیمتوق  شن، 

 . استوار استهای آن و غیبت جنسیت و نشانهزنانگی ساهتن 
 

 رواج ازدواج با پیرمردان-2-2-4-1

نهدن بدین متااب ی که ازدواج را پدی مدی هگوین: رابطمی سیمون دوبوار به نال از لوی استروس

مردان و زنان برقرار نشنه، ب که با استفاده از زنان که تاد موضدوع الد ی ازدواج هسدتنن بدین 

که بدین پرده برگرتت  هاییستپتوان از در متون ادبی می (.121: 1331)است مردان برقرار شنه
                                                           
1 . Patriarchy 
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آنکه در متون رسمی و سیاست مدنُن، ایدن حال است؛شنهی  بی  جنسیتی ع یه دیگر گروه 

شماری از حکایداب  .استنمودهمی و ببیعی ی عادیاتموضوع ستپ با نظر به توات  عال س یپ،

تی را بدازگو و مشدکال پدردازدمدیرواج ازدواج دهتدران جدوان بدا پیرمدردان  هبه مسدل گ ستان

 از زبدان «پیری حکایت کندن کده دهتدری هواسدته بدودا» :دهنکنن که میان آنان رخ میمی

زن جوان را اگدر تیدری در په دو نشدینن بده کده » کنن:ا  نال میهوانیپ که از قاب همی دهتر

بدی  هواهن، امدا درای را میپیر، ابژه ؛گوینپرده سخن میبی ،متن .(111: 1331سعنی، )« پیری

کندن، تدا سدوژگی پدیش که این ازدواج بر او تحمیدل مدی رنجیبا ابراز در متن  ها، ابژهداستان

 /رود. برای نمونه: زن کز بر مرد بی رضا برهیدزد/ بدس تتنده و جند  از آن سدرا برهیدزد؛/می

 .(111همان: )  علا برهیزد ابه علا، کی پیری که ز جای هویش نتوانن هاست/ االّ

گفتنن چرا زن نکنی  گفت با پیرزنانپ عیشی نباشن. گفتندن جدوانی بخدواه، چدون پیرمردی را 

کده پیدرا  یست پس او را که جوان باشن با مدنمکنت داری. گفت مرا که پیرا با پیرزنان الفت ن

 چه دوستی لورب بنند  

 (113ان: هم) کنن         عُشغِ مُاری و هَو بِنی ِچشِ رَوشتمی   جونی  هفطاث ه   پر        

پدس از هالتدت  [...] سر که گیرد جفتپیری، هیال بست به پیرانهاا که در این روزها کهنشنینه

تدازد و از زبدان زندانی عدنالتی مدیمتن نیز بر این بی .(113همدان: ) [...]و شنعت گناه دهتر نیست

خ بده ایدن پرسدش اندن. پاسدگزیدنهعنوان شوی برای آنها برمیکنن که پیرمردان را بهاعتراض می

هدا بده سدوژه شونن و آیا ابدژهدینها واسازی می هواض  است که آیا در متون رسمی تاریخی، زاوی

 شونن تبنیل می
 

 زن در برابر مرد-2-2-4-2

لدری  و  هو گوندد بده را هرکدناا و زنانده و مردانده ندوع دو به توانمی جنسیتی نظر از را اهواژه

 در لهدمسد ایدن بده ارهاش ه، نحوزنان زبانی انگاریترودست هایهنشان از یکی. نمود یپضمنی تاس

هدای لدری  و لدتهای مورد نظر به دو گروه بدا دال. دادهاست زدهجنسیت واژگان و عباراب میان

کده  (221: 1316 ،)بوسدیمزابدل  همثدل سدبز؛ (11: 1331 جبروتی، نهاد)پاکشونن می یپضمنی تاس

تواندن بده های دستوری اسپ اسدت، مدیزن، با اینکه در ماوله هواژ ضمنی اشاره به زن دارد.بوربه

دسدت از ایدن   ؛(131: 1331سدعنی، )مروب، زن است لورب لفت با بار منفی به کار رود: مرد بی

است: نامردا اگر زنپ سر از مهر تدو شنهشناسی نیز بهره برده میتحایر گاهی برای ماالن زیبایی

، اگرچده معندای سدر از هدوانی دارددوگانهتناسپ در این بیت، زنپ ایهاا  (.1133: 1331 ،سعنی)باز 
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را بده ذهدن توانن معنای زن اما در هوانش و در کنار واژه مرد، می زدن در نظر استمهر کسی باز

 متبادر کنن.

تااب ی که میان جبرئیل و میکائیل از برتی و حفله و زینپ از سدویی دیگدر در عبارب ذیل، 

 [...]سینالمرسد ین » :، تاابل میان شدن آنها است از اوج معنویت تدا حضدیض مادیدتبرقرار است

سدعنی، )« وقتی چنین به جبرئیل و میکائیل پرداهتی و دیگروقت با حفلده و زیندپ درسداهتی

ن جدز درویش گفت: اگر هناونن تعالی مرا پسری بخشد» هوانیپ:در حکایتی دیگر، می .(31: 1331

. اما در ایدن (131همدان: )« چه در م   من است، ایثار درویشان کنپدارا هراین هرقه که پوشینه 

 ،ضدمنیبورشدود کده بدهریزد و پنر به بندن کشدینه مدیهورد و هون میحکایت پسر همر می

 مخال  با این دینگاه است.در این بخش رویکرد متن 

زن بپوشن،  هجامهورد. اگر مردی به چشپ می در کنایاب زنان و مردان هتاابل میان جام

ای است حاوی تحایر او و بالعکس، لباس مردان برای زنان تکریپ آندان را در پدی دارد: کنایه

. چون دانستنن که کار اتتاد، براق حاجدپ (21همان: )زنان بپوشین  های مردان بکوشین یا جام

نی، )جدویترمود تا عوراب نیز به لباس مردان پوشددینه شدننن و حدرب را بسدیجینه گشدتنن 

جند  و جهداد بدر زندان  تاده،در شود کده البته این سخن از آنجا ناشی می (.212 /2: 1337

 (.221 /3 :1111)البخداری، ؛ چنانچه بر کودک و مجنون و مریض و شدخص لند  ستیواجپ ن

دهی دیگدر بدرای نااتوکویی نیز شایان بررسی است. همچنین،  این موارد از دین تبارشناسی

رو و گدر مفداهیمی چدون دنبالدهداللدت واژگدان،ای ارز  رابطهز از جهت زنان یعنی رمه نی

در همچنین موجودی عاری از تردیت است؛ در ماابل شبان )مرد( کده راهبدر اسدت و تدرد. 

گویندن: مانندن آینن و مدیرشینی، بهادر و تنی چنن از یاران چنگیز، نزد او می التواریخجامع

زندان را ؛ (332: 1373، همدنانی)ایدپ شدبان ماندنهبدی هرمد هناوندن وبدی هشوهر و گ زنان بی

، اهدالق نالدریدر  گیدرد. هواجده نلدیرالنینردی  با گ ه و مردان را شبان در نظرمدیهپ

گوسفنن را بر وجه مل حت بچرانن، و  ههمچنان که شبان رم»کنن که چنین نلیحت میاین

 ، و(217: 1316بوسدی، )« قیداا کندن [...]نیدز ، منبّر منزل [...] زار و آبشخور موات  بردبه ع  

را  جدا()همدان «شوهر و زن و والن و مولود و هادا و مخنوا و متموّل و مال»ترکیباب عطفی 

 آورد.مایم   مرد )متموّل( به شمار مدی هضمنی، زن را در زمربوردهن و بهکنار هپ قرار می

: همدان)« تدر، و حاوق مادران جسمانیتر استحاوق پنر روحانی»نیز بر این عاینه است که 

هدای هداص و روابد بین تفکر و ترهن  است و اینکه نظداا هآنچه اهمیت دارد، مسدل (.233
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. (113: 1333)توکدو، ا  که باین با آنها سروکار داشدته باشدن، تعرید  شدود پیوننهای درونی

ثدانی در بداب گدزینش شهین  لمعهمراجعه کرد. در  زین یتاه توان به کتپبنین منظور، می

و یَجُوزُ النَّظدرُ إلدی وجدهِ امدرَأهی یریدنُ »نامن و مرد را هرینار: زن از سوی مرد، زن را کاال می

جایز است که مرد نگاه به لورب زنی کنن کده قلدن « تإِنَّهُ مُستااٌ یدهُذُ بِدغ ی ثَمَنی …نِکاحَها

تدرین قیمدت جنسدی را است که با گدران هرینار هزیرا زوج به منزل [...] ازدواج با وی را دارد

. این نمودهای زبانی، شواهنی هسدتنن کده تداریخ و (17: 1333)شهین ثانی، کنن هریناری می

 نمایاننن. اقشار اجتماعی و ترهن  را بازمی

 
 گیرینتیجه -3

بدین  همجادلد هشدنهدایی در قدرن هفدتپ، برسداهتهمتون ادبدی و غیرادبدی در جایگداه سدوژه

سدازی جنیدن و ها، هود بیانگر گفتمدانای متعارض هستنن و شکاف میان این تعارضهدینگاه

 گ سدتانهمچنین بازبینی نسبت به ببااب جامعه است. توجه به این نکته نیز اهمیت دارد که 

 کددهای دیگددر اسددت ای بدده دورهدر روزگدداری نوشددته شددنه کدده دوران گددذار و عبددور از دوره

اهن شن. در ایدن ها، گفتمان و ببااب هوو تغییر میان ارز  فببیعی موجپ ایجاد شکابوربه

هدای جداری گویای قنرب ،هادر برابر شماری از گفتمان گ ستانمتونی از جم ه  میان، مااومتِ

در جامعه است. ازجم ه، ذکر سخنان سیاسی و انتادادی درمدورد مغدوالن و تلدمیماب شداه و 

پیدرو آن  ،آمدنهشدرعان یدا متلدوته هدو  نمدی ی که به مدذاق زاهدنان و متئهمچنین مسا

های الد ی قدنرب را در قدرن هفدتپ سویهاساس، این است. بر انگیختههایی را برمیحساسیت

سالبین در جایگاه قنرب سرکوبگر و متلوته و متشرعه با دارا بودن قنرب  متشکل ازتوان می

تی و بباداتی از میدان آن مذهبی، جنسی هشنکه لناهای هامو ، در نظر گرتت اینئولوژی 

کردن هژمونی حداکپ و جریانی موازی با یکنیگر، به قوی حال درعیناین دو گروه در .آیننبرمی

جایگاه روانکداوانِ موشدکاف  ،آلپردازنن. درویشان که در حالت اینهترمانبردارتر کردن مردا می

جی  بنهندن، تداجی نهدانی از هابر و معزولی را به مشغولی تدرباین جمعیت وعهنه دارنن  را بر

میدان قدنرب  بنیدادینرود کده تاداب ی قنرب بر سر دارنن و این موضوع تدا جدایی پدیش مدی

یابندن. هدای جنیدنی مدیهدا، مدنلولیابن و دالدرویشان در برابر نیازمننی پادشاهان بروز می

امدا دهندن؛ ینظمان را تشکیل مهود گروه بزرگی از بیو گفتار هژمونی  دهننگان جامعه نظپ

های دیگری نیز در آن شبکه، ای را نیز در نظر گرتت که گروهاین هرا، دایره هزمینباین در پس
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رویکرد توکویی بدرای  و چارچوب تح یل گفتمان با کاربستدست به کار کسپ قنرب هستنن؛ 

تواندن یکه تاریخ، م گردینها آشکار گفتمانهردهو  مس د و گفتمان مغ وب تبیین روابد قنربِ

کده در متدون  هداشنه و اق یدتهای زیرین و دتنالیه دارد.در متون ادبی، روایت نوی را عرضه 

های مطدرود جامعده کده پدیش از ایدن تدا اق یتآینن و انن، به ج وه درمیرسمی هامو  ماننه

هدا ایدتروشونن و این هدردهانن، تبنیل به سوژه میشنهتا یل داده می لنابیهای جایگاه ابژه

کدارگیری بدا بده ها دست به شور  بزننن وروایتیابنن که در برابر کالنحتی این قنرب را می

؛ نمدایی بپردازندن، بده قدنربدهدنمدی ترودین ههمان سازوکاری که به آنها ناش رعیت و ببا

شدود کده مرزهدای مالحظه مدی ماننن.های مذهبی همچنان در سکوب ترومیحال، اق یتبااین

جهدت بدا دیگدری، بده راسدتا و هدپشونن و هرید  هدپمتون تاریخی و ادبی کمرن  میمیان 

. حکایداتی کده در متدون تداریخی و ادبدی و حتدی پردازندنمدی یکدنیگرروشنگری و تکمیدل 

 نمایدانهدایی از واقعیدت را شدونن، هرکدناا گوشدهای یاتدت مدیهای جع ی یا حاشیهداستان

 ارنن.پوشانی دنن و با یکنیگر هپسازمی

 

 نوشتپی

« اسدبغ ع دیکپ نعمده» هلحی  است با توجده بده آید االنعااسابغانن که برهی بر این عاینه -1
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