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در اين پژوهش ،با اساس قراردادن بوستان سعدي ،به طرح اين پرسش پرداختهايم كه
طبقة رعيت چگونه در ساختار اجتماعي قدرت كسب ميكردهاند .مطابق رويكرد سلطه و
قدرت ،كه صاحبنظران آن آنتونيو گرامشي و ميشل فوكو هستند ،با كاربست روش تحليل
انتقادي گفتمان و نيز به پيروي از بينامتنيت ،به بررسي قدرت و مقاومت پرداختيم كه
حلقههاي تعامل ميان مشاركان اجتماع هستند .نظر به كاركرد چندجانبة گفتمانها در
متون قرن هفتم ،يافتههاي پژوهش نشان داد كه در كنار صوفيان و زاهدان و دستههاي
گوناگون اجتماعي كه براي كسب قدرت سازوكارهاي ويژة خود را بهكار ميگيرند ،طبقة
زيردست و رعيت نيز به برساختهاي جديد قدرت دست مييازند؛ چنانكه با تلفيق
پندارها با باورهاي ديني و عرفاني و عرفي موجود در جامعه ،كه درعينحال ،باعث
فرمانبري و انقياد خود ايشان شده است ،به بسط سازوكاري ميپردازند كه با بازپخش و
اعمال آن ،بتوان برترين مقامات را به اطاعت و تسليم واداشت .بدينترتيب ،با نگرش
ساختارشكنانه به متون ،كنش و تعامل پيچيدة ميان كنشگران ،جايگزين تصور فروكاهندة
مبني بر تعامل يكجانبه ميان گروههاي فاعل اجتماعي ميشود.
كليدواژهها :قدرت ،مقاومت ،سلطه ،گفتمان ،ايدئولوژي ،سوژه ،سعدي ،بوستان.
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Resistance of Subordinates against Power with Ideological
Mechanism in Saadi’sBustan
Nimat-Allah Iranzadeh
Muhammad Hassan Hassanzade niri
Saeedeh Ghasemi
Abstract
In this study, based on Saadi’s Bustan, we have raised the question
of how the peasantry gained power in the social structure.
According to the hegemony and power approach, whose experts
are Antonio Gramsci and Michel Foucault, and using the methods
of critical discourse analysis and intertextuality, we examined
power and resistance, which are the circles of interaction between
community participants.Considering the multifaceted function of
discourse in the seventh century texts, the research findings
showed that along with Sufis and Zaheds and various social groups
that used their own mechanisms to gain power, the subordinate
class and the peasants also gained new power.By combining the
ideas with the religious, mystical and customary beliefs in the
society, which at the same time caused their own obedience and
subjugation, they developed a mechanism that by reproducing and
applying it,forced the most powerful individuals to surrender.Thus,
with a deconstructive reading of texts, complex action and
interaction between actors replaces the diminishing notion of onesided interaction between socially active groups.
Keywords: Power, Resistance, Hegemony, Discourse, Ideology,
Subject, Saadi, Bustan.
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يكي از مسائلي كه در قرن هفتم بر سر آن توافق وجود دارد اين است كه صوفيان و عارفان،
با وجود انتقاداتي كه در متون گذشته و معاصر به آنان روا داشته شده ،جايگاهي ويژه و
مثبت و بهطوركلي مؤثر در ميان مردم داشتهاند.
ازسويي ،پژوهشگران معاصر چون احمد كسروي در صوفيگري ) (١٣٢٢و پس از آن
بهصورتي مﻼيمتر شفيعيكدكني در زبان شعر در نثر صوفيه ) (١٩ :١٣٩٢اظهار كردهاند كه
عنصر تصوف يكي از دﻻيل اساسي ناكاميهاي تاريخي ايران بوده است؛ چنانكه براي
نمونه ،توكلِ صرف و وانهادن امور دنيوي و انفعالي بيمارگونه ،وضعيتي را بهوجود آورده بود
كه در نهايت ،راه را براي ويرانگري همهجانبة مغول گشود .زرينكوب ،در كنار نقاط مثبت،
خاكساري حاصل از رضا و توكل را مردهريگ صوفيه ميداند ) .(٣٩ :١٣٤٤ازسويديگر ،در
متون قديمي نيز نقدهايي بهصورت مستقيم و غيرمستقيم به صوفيه روا داشته شده است؛
ازجمله اينكه برخي از صوفيان با سوءاستفاده از مقام خود ،كنج عبادت را براي نانبرچيدن
گزيدهاند و پس پرده با شاه همكاسه شدهاند .اغلب ،به نقاط آسيبزاي ايدئولوژي تصوف
حمله شده است ،تا جايي كه بهصورتي بيپرده در تلبيس ابليس فصلي به نقد صوفيان
اختصاص يافته است .ابنجوزي بر بزرگان اهل قلم در حيطة تصوف ،مانند قشيري و حارث
محاسبي و غزالي ١و نيز عارفان بنام چون حﻼج و ديگران ،تاخته و موضوعاتي مانند افراط
در ترك دنيا و فشار بر نفس را هدف انتقاد قرار داده است» :اصل فريب ابليس بر صوفيه از
آنجا بود كه ايشان را از علم مانع آمد و چنين فرا نمود كه اصل مقصود عمل است و چون
چراغِ علم را بكشت در ظلمات سرگردان شدند« )ابنجوزي .(١٩٥ :١٣٧٦ ،حال ،پرسش
اين است كه با وجود اين انتقادات ،چرا عرفان نزد مردم جايگاهي پذيرفتني يافت و دليل
موفقيت صوفيان چه بود؟
از دﻻيل مهمي كه معموﻻً در پاسخ به اين پرسش برشمرده ميشود ،ايفاي نقش عنصر
التيامبخش در بحرانهاست؛ چنانكه در تاريخ كمبريج ،عرفان پديدهاي در نظر گرفته شده
كه آشكارا تﻼشي براي »گريز از واقعيت هولناك حملة مغول« بوده است )بويل:١٩٦٨ ،
 .(٥٥٢اين نگاه بهلحاظ روانشناختي اهميت دارد و اينگونه ميتوان آن را توجيه كرد كه
فرد با انتقال مسئوليت به ديگري ،رنج آزادي انتخاب را بر خود آسان ميسازد و طبق روند
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طبيعي دفاعي روان »با شكست زندگي اجتماعي و اقتصادي ،براي شفاي آﻻم خود به
تصوف روي ميآورد« )بياني.(٦٥ :١٣٧١ ،
با اتخاذ رويكردهاي جديد در نقد و خوانش انتقادي متون ادبي و تاريخي قرن هفتم،
درمييابيم كه طبقات بيصدا و زيردست جامعه ،با اتخاذ استراتژيهاي خود دربرابر
زورگويان و قدرتمندان ،ميتوانند دربرابر آنان مقاومت نشان دهند .آنان ،بهاينمنظور،
قدرت ايدئولوژيك را برميگزينند؛ چراكه يگانهراهي است كه براي قدرتطلبي دربرابر
سازوكار دولت ،پيشرو دارند .فركﻼف مفهوم ايدئولوژي را بهمنزلة سازنده ،بازسازنده و
تغييردهندة روابط قدرت مطرح كرده است )فركﻼف .(٩٥ :١٩٩٢ ،بدينترتيب ،ايدئولوژي
را ميتوان عاملي تعيينكننده در جريان سلسلهمراتبي موجود در جوامع در نظر گرفت.
ايدئولوژي ،بهطور معمول ،ابزاري براي سلطه دانسته ميشود؛ درصورتي كه بهصورت
بالقوه قابليت اين را دارد كه مانند لبة تيغ دوسويه عمل كند و ممكن است به تأديب
پيشوايان يا باﻻترين مقامات حكومتي نيز بينجامد .از اين زاويه ،روزنههايي در نظر
خوانندة متون ادبي آشكار خواهد شد كه ايدئولوژيهاي رايج متصوفه و اشعري را در
جايگاه ابزاري نمايان ميكند كه اتخاذ آنها به جابهجايي ساختارهاي بهظاهر رسوخناپذير
و كشمكش با قدرت ميانجامد .پژوهش حاضر در پي پاسخدهي به اين پرسش است كه
كدام امتياز صوفيان مردم را به استقبال از ايندسته سوق ميدهد؟
دليل گزينش قرن هفتم براي اين پژوهش اين است كه قرن هفتم دورهاي پرتشويش
است كه با وجود افول قدرتها و آشوبها و ويرانيها ،عرفان و تصوف با قوت به راه خود
ادامه داده است» .نفوذ ،كثرت و اهميت خانقاهها در قرن هفتم به حدي از عظمت رسيده
بود كه منصب شيخالشيوخي در عداد مناصب رسمي دولتي محسوب ميشد و خانقاهها از
مراكز مهم اجتماع بهشمار ميرفت« )غني .(٤٣٧ :١٣٨٨ ،گزينش بوستان نيز از اين
جهت اهميت مييابد كه بيپروايي سعدي در پرداختن به حساسيتهاي اجتماعي و
انتقادهاي حكومتي در اين كتاب ،به حدي بوده كه او را بر آن ميدارد تا در مقدمة
گلستان ،تصميم بگيرد صم بكم بنشيند تا به او نگويند كه زبانش اندر حكم نبوده؛ اما
پس از خواهش دوستان ،گلستان را به نثر مينگارد؛ بنابراين ،گفتمان غالب و
كشمكشهاي برآمده دربرابر آن در بوستان درخور بررسي مينمايد.
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پژوهشهاي انجامشده در زمينة مقاومت را ميتوان به دو گروه دستهبندي كرد:
الف( بخش نظري :اين بخش ،شامل آثار فوكو مانند اراده به دانستن ) (١٣٨٦و آثار
ديگر اوست كه درباب نظرية قدرت و مقاومت سوژه به قلم درآمده است .همچنين،
آنتونيو گرامشي در دولت و جامعة مدني ) (١٣٧٧يا ستمگران و ستمبران ) (١٣٦٠و
ديگر نوشتههايش با پويادانستن مفهوم سلطه بر امكان جنبش و مبارزة تودهها تأكيد
كرده است .مقاﻻتي نيز جهت شفافسازي اين نظريه نگاشته شده است» (١ :بررسي
انتقادي مقاومت در انديشة ميشل فوكو« از حميد پارسانيا و ظاهر يوسفي ) (١٣٩٥كه
نويسندگان آن بهروشني به توصيف اين نظريه پرداختهاند؛ » (٢بازنگري در مفهوم
سابالترن )فرودستان( از گرامشي تا اسپيواك :تحوﻻت تاريخي و كاربردهاي جديد« از
الحبيب لوئي ) (١٣٩٧كه در بخش مربوط به گرامشي ،به لزوم يكپارچگي رعيت براي
مقاومت و مقابله با روايت غالب تاريخي اشاره شده است.
ب( بخش كاربردي :در زمينة كاربست نظرية مقاومت در متون ،تا به حال پژوهشي صورت
نگرفته است ،اما ميتوان به آثاري چند اشاره كرد كه به مردم و صوفيان در نوشتههاي سعدي
پرداختهاند (١ :مهسا ملكمرزبان و مرجان فردوسي در مقالة »تحليل انتقادي گفتمان
صوفيانه در گلستان سعدي« ) (١٣٩٣از منظر هليدي بر طيف متنوع و سلسلهمراتب اهالي
تصوف تمركز كردهاند و به توصيف مشروعيت و قدرت و نفوذ ايشان نزد عامه پرداخته و عامل
يأس و فقر و نااميدي را در كشاندهشدن مردم به خانقاهها مؤثر دانستهاند .در اين مقاله ،به
تعامل دوسويه ميان اين دو قشر ،كه موضوع جستار حاضر است ،پرداخته نشده است؛  (٢از
مقالة مرتبط ديگري نيز با عنوان »تحليلي بر قشربندي اجتماعي در گلستان سعدي«
) (١٣٩١نوشتة سيروس احمدي و محمدحسين نيكداراصل ميتوان نام برد كه در آن با روش
تحليل محتواي كيفي به توصيف نابرابريهاي اجتماعي در اقشار بازيگران گلستان پرداخته
٤٩
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در پژوهش حاضر ،بهجاي پرداختن به كنشهاي سلطهگران ،به جايگاه و پايگاه عنصر
تحت سلطه پرداخته ميشود كه دربرابر قدرت ،براي خود محدودهاي از كنشها را ترتيب
ميدهد و چگونگي اقتدارجستن او در تعاملهاي اجتماعي بررسي ميشود .براي پاسخ به اين
پرسش ،از يكي از اصطﻼحات مرسومِ نظرية قدرت ،با عنوان مقاومت سوژه بهره خواهيم برد.
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بحث
چارچوب نظري پژوهش

در شبكة پيچيدة قدرت ،كه از مفهومهاي بنيادين انديشة فوكو است ،اساساً يكي از نشانگان
وجود قدرت ،مقاومت است؛ هرجا قدرت وجود داشته باشد ،ﻻجرم مقاومت نيز ظهور مييابد.
قدرت به مديريت امكانها ميپردازد و مقاومت ،حدود قدرت را مشخص ميكند .نبايد تعامل
اجتماعي را به رابطهاي يكسويه فروكاست و پنداشت كه گروهي بر گروه ديگر قدرت
ميرانند ،بلكه دستههاي فرودين و تحت سلطه نيز ،بهشيوة خود ،قدرت را بهكار ميبندند.
سوژه ،نيرويي توخالي و انفعالي محض نيست و مقاومتهاي متكثري را اعمال ميكند؛ چراكه
قدرت نيز متكثر است )فوكو .(١١٢-١١١ :١٣٨٦ ،مقاومت با شرايط معين و استراتژيهاي
حسابشده به جرح و تعديل قدرت ميپردازد )فوكو .(٣٦٥ :١٣٩٠ ،خصيصة قدرت
خودانقيادي را ميآموزد و در عمق روح سوژه حك ميكند .درمقابل ،مقاومت مبارزهاي دائمي
عليه مناسبات سلطه و حكومتمندي را سامان ميبخشد )پارسانيا و يوسفي (٦٤ :١٣٩٠ ،كه
معطوف به ظهور يك خود جديد بهمنزلة كانون مقاومت است )دلوز .(١٧٢ :١٣٩٢ ،سوژهاي
كه در چارچوب محدوديتهاي روابط قدرت و حقيقت و اخﻼق شكل گرفته ،هويت كسب
كرده ،و ظرفيت عمل بهدست آورده ،بهنحوي متناقضنما ،هم برساختة ساختارهاي سلطه
است و هم داراي توانايي تخطي و مقاومت عليه آن ساختارها )سايمونز.(٦٩-٦٨ :١٣٩٠ ،
٥٠
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شده ،اما به مقاومت سوژه اشاره نشده است؛  (٣از آثار پژوهشي ديگر ،مجموعه مقاﻻت عباس
ميﻼني است كه در كتابي با عنوان تجدد و تجددستيزي در ايران ) (١٣٨٧گرد آمده است.
يكي از مقاﻻت اين كتاب به فصل »در سيرت پادشاهان« گلستان اختصاص داده شده كه در
آن ورود زبان عاميانه به متن ،يكي از مظاهر دموكراسي دانسته شده است .اين امر حضور
تدريجي معضﻼت مردم عادي به عرصة سياست را نتيجه ميدهد.
با توجه به آنچه بيان شد ،وجه مميز پژوهش حاضر اين است كه از مرزهاي نظري فراتر
رفته و در آن ،براي نخستينبار ،به موضوع مقاومت گروه تحت سلطه دربرابر قدرتهاي مسلط
در بوستان پرداخته شده و كشمكشهاي ايدئولوژيك حاصل از تعامل و يگانگي مردم با دستة
صوفيان دربرابر حكومت بهنمايش درآمده است .بدينمنظور ،با تكيه بر اصل بينامتنيت ،با
خوانش متون ديگر فارسي ،در جهت مستندساختن موضوع كوشش شده است.
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منشأ اين تفكر از نيچه منشعب ميشود كه بر اين باور بود كه ارادة قدرت در جستوجوي
آنچيزي است كه دربرابرش ايستادگي كند )ر.ك :نيچه.(١٣٧٧ ،
نظرية سلطة گرامشى نيز ،بهعلت ارزشدادن به مفهوم مبارزه و مقاومت دربرابر
سازوكار سلطه ،از اهميت بسياري برخوردار است .پيروِ آراي او ،توليد رضايت و اجماع
فرهنگى ،بهنحوي خودساخته و خودانگيخته شكل ميگيرد كه حاصلِ تركيب سلطه و
مقاومت است )راثي .(١٠٤ :١٣٨٨ ،گرامشي در آثارش از جمله يادداشتهاي زندان در
پي مطالعة فرهنگ طبقات فرودست بود تا بتواند با ارائة راهكارهاي يكپارچهساز ،صداي
آنها را جايگزين روايتهاي غالب تاريخي كند .او به رويكردي نخبهگرايانه براي انتقال و
بسط ايدههاي روشنفكران نزد تودهها متوسل شد .مردم ممكن است مقاومتي انتقادي را
بهكار گيرند كه از طريق استفاده از خود سازوكارهاي قدرت ،سرنگوني قدرت را سبب
شوند .اين نوع از مقاومت متكي بر نقد تبارشناسانه براي افشاي گفتمان قدرت است
)ر.ك :گرامشي .(١٩٧١ ،فرهنگ توده ،حوزة برخورد بين نيروهاي مسلط و تحتسلطه در
جامعه است؛ يعني ،ديالكتيكي بين تسلط و مقاومت وجود دارد .بنابراين ،طبق نظرية
سلطه ،فرآوردههاي فرهنگي تكمعني ،دربسته ،تحميلي و صرفاً ابزار سلطه نيستند ،بلكه
آميزهاي از جريانهاي فرهنگي از باﻻ به پايين ،تحميلي ،خودجوش ،سلطهگرايانه و
مقاومتآميز بهشمار ميروند )بشيريه.(٣٢-٣١ :١٣٧٩ ،
براي آنكه دريابيم مردم چه ابزاري را براي مبارزه برميگزينند ،بايد به سازوكارهاي
اعمال قدرت رجوع كنيم .مطابق با نظريات آلتوسر ) (٣٨ :١٣٨٦براي قدرت دو نوع سازوكار
وجود دارد :نخست ،ابزار سركوبگر است كه عامﻼن آن ،مانند محتسب و عسس و امثال آن،
با اهرمِ ترس و با قوة قهريه ،مردم را به تبعيت از نظام حاكم وادار ميكنند؛ سازوكار ديگر
ايدئولوژيك است .از ديدگاه گرامشي ،قدرت واقعي نظام حكومتي در خشونت طبقة حاكم يا
قدرت با عنف و جبر نهفته نيست ،بلكه در اين است كه كساني كه بر آنان حكومت رانده
ميشود مفهومي از جهان را پذيرفتهاند كه متعلق به طبقة حاكم است )فيوري:١٣٦٠ ،
 .(٢٩٥خواجه نصير طوسي استعارة دﻻلتگر »آب« را بهلحاظ خاصيت جذب و جريان براي
اهالي ايدئولوژي بهكار برده است» :اهل قلم مانند ارباب علوم و معارف و فقها و قضات و
كتّاب و شعرا ...كه قوام دين و دنيا به وجود ايشان بود بهمثابت آباند در طبايع« )طوسي،
 .(٣٠٥ :١٣٥٦ازسويديگر ،اهل شمشير بهمثابة نيروي سركوبگر قدرت بهجهت سوزانندگي
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)سعدي.(٧٦ :١٣٧٥ ،

شمشير و تدبير را ميتوان بهترتيب نماد سازوكارهاي خشونت و ايدئولوژيك انگاشت كه
در يك مسير گام برميدارند؛ چراكه كنش هردو در اينجا خونريختن است .در زمانة
سعدي ،طبقة صوفيان با فراهمآوردن زمينة مبارزة ايدئولوژيك ،كه ميان دو ردة شاه و
رعيت ترتيب داده شد ،براي خود پايگاه ويژهاي بهدست آورد .بدينترتيب ،مردم
ايدئولوژيهاي جاري در جامعه را از آن خود كردند و در بازي قدرت از آنها بهره بردند و
ازسوي ديگر ،شاهان نيز براي متصفشدن به صفات نيك ،پيروي از مشايخ را بر خود ﻻزم
شمردند» :ابنسعدبنزنگيبنمودود پادشاهي عادل خير بزرگمنش بود؛ در حق اهل علم و
مشايخ و اهل بيوتات قديم انعامات فرمودي« )مستوفي .(٥٠٥ :١٣٦٤ ،بهطوركلي ،در
ساختارهاي اجتماعي ،به فراخور منفعتي كه گروهها از باورهايي خاص حاصل ميكنند،
فعاليتهاي اجتماعي شكل ميگيرند يا ايدئولوژيها بازتوليد ميشوند.
در اين پژوهش ،در عين پذيرش اين گزاره كه صوفيان با تلقين ايدئولوژيهاي اشعري،
مردم را آمادة پذيرش سلطة حاكم ميكردند ،بهرهبرداري مردم از امكانات تصوف نيز تأييد
ميشود .خردهروايتها امكان حضور در حكايتها را مييابند و ما در جايگاه خواننده يا منتقد
ادبي درمييابيم كه تعامل ميان دستههاي فرادست و فرودست يكسويه نيست ،بلكه همزمان،
پيوند ميان ايدئولوژي و قدرت گسسته ميشود و به سود بيقدرتان به جريان ميافتد.
چندسويهبودن ايدئولوژي

ايدئولوژيها را ازاينرو چندسويه ميناميم كه فرجامي محقق و سويهاي مطلق را نميتوان
براي آنها تصور كرد؛ چراكه درعيناينكه انفعال اجتماعي و سركوب و تابعيت نتيجة آنهاست،
بهمثابة تهديدي نيز هستند كه ازسوي زيردستان بر باﻻدستان عرضه ميشود و ممكن است
در زمان واحد به سود يا به زيان گروههاي مختلف باشد؛ چراكه انگيزههاي پيچيدهاي باعث
٥٢
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»بهمنزلت آتشاند در طبايع« )همان( .خواجه بر اين باور است كه بايد ميان عناصر تعادل
برقرار شود .با درنظرگرفتن اين دو سازوكار و نظرية مقاومت ،ميتوان اين فرضيه را مطرح
كرد كه رعيت و مردم عادي توانايي مقاومت دربرابر سازوكار سركوبگر دولت را ندارند ،اما
دربرابر سازوكار ايدئولوژيك راههايي براي مقاومت مييابند و ميتوانند همان سازوكار را
براي تسليم مقامات برتر بهكار بگيرند :اگر دشمني پيش گيرد ستيز /به شمشير تدبير خونش بريز
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مقاومت از راه همدلي با صوفيه

با نظر به متون قرن هفتم ،پيوستن به اهالي تصوف را ميتوان بهتنهايي شكلي از مقاومت
فرودستان دربرابر قدرت فرادستان دانست .در ساختار قدرت ،شاهان بايد مشروعيت صوفيه
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بهوجودآمدن آنها شده است .گاه پيشوايان و فرمانرواياني نيز كه بهظاهر از ايدئولوژيها سود
ميبرند ،خود ،از طريق همان ايدئولوژيها بازخواست و كنترل ميشوند :تو ما را همي چاه كندي به
راه /به سر ﻻجرم درفتادي به چاه )سعدي .(٦٢ :١٣٧٥ ،حتي صوفيان يا زاهدان نيز ،آنجا كه در كنار
اهالي قدرت جاي ميگيرند ،از حمايت متن و مشاركان برخوردار نيستند.
فوكو و ديگر تاريخگرايان پساساختارگرا اين ايده را گسترش ميدهند كه جوامع از
طريق واژگونسازي و محدود نگاهداشتن عمل ميكنند؛ يعني ،درحاليكه بهنظر ميرسد
برخي كنشها نظم را واژگون ميكند ،درعينحال دوباره به سيستم ميپيوندد و به سخن
ديگر ،در خدمت همان نظم است؛ چراكه تحت كنترل همهجانبه قرار دارد )ليچ:٢٠١٠،
 .(٢١٤٨در جامعة موردنظر ما در قرن هفتم نيز نمونة اين گزاره را در متون ميتوان يافت؛
ازسويي ،مخالفانِ حكومت به مرگ و نيستي محكوم ميشوند و ازسويديگر ،كساني در
لباس صوفيان ،آزادي انتقادكردن از حكومت را دارند؛ چراكه كنترل باورهاي عامه را در
دست دارند؛ بدينترتيب ،مردم ازسويي با منتقدان همدلي ميكنند و با كاربست الگوهاي
ذهني آنان به مبارزه ميپردازند ،اما ازطرفديگر ،از ايدئولوژيهاي روحانيان تغذيه ميكنند
و ظاهراً به انتخاب خود اطاعت را ميپذيرند .قدرتمندان ،از طريق پوشاندن چهرة خود با
ايدئولوژي ،پذيرفتنيتر جلوه ميكنند و با انعطاف تداوم حكومت را تضمين ميكنند.
»قدرت خودش را با توليد گفتماني پنهان ميسازد كه ظاهراً ضدقدرت است ،وليكن جزئي
از كاربرد وسيعتر قدرت بهشمار ميرود« )دريفوس و رابينو .(٢٣٩-٢٣٨ :١٣٧٩ ،وقتي
سخنگويان بتوانند جهانبيني افراد را تحت تأثير قرار دهند ،بهگونة غيرمستقيم ،كنشهاي
آتي آنان را نيز ميتوانند تحت كنترل درآورند .بهسخنديگر ،كنترل اعمال ديگران از طريق
هدايت قواي فكري آنان شكل نهايي اقتدار است )وندايك .(٨١ :١٣٧٧ ،ازهمينرو ،مردم
براي گريز از قدرت جورطلبانه و مستبدانة شاه ،روية پناهگيري را زير ساية اقتدار متصوفه
پيش ميگيرند؛ و همزمان از راه كنشگري با ايدئولوژي ،از سازوكار قدرت رايج بهره ميبرند
تا خود نيز قدرتي حاصل كنند :هم در چنبر قدرت گرفتارند و هم از آن سود ميبرند.
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را به رسميت بشناسند؛ چنانكه سعدي به امر و با كاربرد ضمير خطابي به شاه توصيه
ميكند كه همسو با گفتمان غالب عارفان پيش رود:
غم ملك و دين خورد بايد بههم

نخواهي كه ملكت برآيد بههم

اگر حاجتي داري اين حلقه گير

)همان(١٩٢ ،

موفقيت پادشاهان در فرمانروايي منوط به فرمانبري ايشان از اصول دين است .كاربرد
مشبهبه دﻻلتمند بازو )مجاز از قدرت( براي دين بيانگر اين موضوع است:
به بازوي دين گوي دولت برند

چنين پادشاهان كه دينپرورند

)سعدي(٥٠ :١٣٧٥ ،

از جمله مصاديق آشكار اين مدعا ،آشتيناپذيري ميان مشارك شاه و درويش است و
تخصيص جايگاه برتر به درويشان بهدليل بياعتنايي ايشان به شاهان .در عناوين ذيل به
ذكر مصاديقي از اين امر پرداخته خواهد شد كه چگونه يكپارچگي با صوفيان ،خود،
راهي براي كسب قدرت است.
نامدهي معكوس :پادشاهي درويش؛ درويشي پادشاه

جايگاه اهالي تصوف ،چنانكه در متون ميخوانيم ،بهگونهاي بود كه شاهان براي طلب
همت و دعاي خير نزد آنان ميرفتند .نفوذ ايشان بر شاهان در نوشتههايي نظير قول
محمدبنمنور دربارة ابوسعيد آشكار است» :نظامالملك مريد شيخ و فرزندان شيخ بود و
مريد جملة متصوفه بهسبب شيخ ما« )(٩٠ :١٣٨١؛ يا اين قول از غزالي» :بهحقيقت
دريافتم كه صوفيه ارباب احوالاند« ) .(٧٣ :١٣٣٨اين مضامين باعث ميشد كه ميان
درويش و شاه نامدهي معكوس و مدلولهاي دوگانه شكل گيرد :شاه ،كه در وهلة نخست،
باﻻترين مرتبه را در سلسلهمراتب اجتماع دارد ،نسبت هنجارشكنانه و متناقضنماي
نيازمندي ميپذيرد كه ماية غافلگيري خواننده است:
سراسر گدايان اين درگهاند

كساني كه سلطان و شاهنشهاند

)سعدي(١٤٤ :١٣٧٥ ،

در اين نمونه ،كاربرد مترادف »سلطان و شاهنشه« و سپس قيد »سراسر« ،جمله را
دوچندان مؤكد كرده است .در نمونة ديگر ،وجه اخباري با كمترين واژه بيشترين قطعيت را
٥٤
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)سعدي(٧٣ :١٣٧٥ ،

كه سلطان از اين در ندارد گزير
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چو بشنيد داناي روشننفس

بهتندي برآشفت كاي تكله بس

تو بر تخت سلطاني خويش باش

به اخﻼق پاكيزه درويش باش

به صدق و ارادت ميان بسته دار

ز طامات و دعوي زبان بسته دار

)سعدي(٥٥ :١٣٧٥ ،

بنابراين ،پارسا قدرتمندانه با شاه روبهرو ميشود و شاه مانند گدايي خواهان نصيحت يا
توجه است .او لحني تمناكننده دربرابر درويشان دارد:
تو را دشمني با من از بهر چيست؟

مرا با تو داني سر دوستيست

)همان(٥٧ ،

٥٥
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منتقل ميكند» :سلطان ز درويش مسكينتر است« )همان(١٤٩ ،؛ چراكه با داشتن تمامي
ملك عجم همچنان سيريناپذير و حريص است .در نقطة مقابل ،درويش نيز دﻻلتهاي
دوگانه دارد :بهطور پيشفرض ،در پايينترين ردة اجتماع جاي ميگيرد و نقطة مقابل شاه:
»پادشاهي كامران بود ،از گدايي عار داشت« )حافظ ،(٢٥٤ :١٣٦٢ ،اما دﻻلت جديد اين مقام،
شاهي است در معناي مثبت» :گدا پادشاه است و نامش گداست«؛ »گدايي كه بر خاطرش بند نيست /به از
پادشاهي كه خرسند نيست« )سعدي .(١٤٩ :١٣٧٥ ،اين معادله را با ساختي ساده ميتوان در اين دو
عبارت خﻼصه كرد :شاه :درويش با دﻻلت منفي .درويش :شاه با دﻻلت مثبت .براي عرضة اين
گزارهها از صنعت بﻼغي متناقضنما بهره گرفته شده كه تشبيه را نيز در درون خود نهفته
دارد؛ تشبيهي معكوس با وجهشبههاي شناور و عاريهاي .وجهشبه برتري و واﻻبودگي به
درويشان اختصاص دارد و وجهشبه پستي و نيازمندي به شاهان و بدينترتيب مقاومتي
دربرابر شاهان صورت ميگيرد و ابزارش وارونهسازي مفهوم درويشي و شاهي است.
عﻼوهبر نمودهاي بﻼغي ،زبان و ساختار نحوي نيز شايان بررسي است؛ صوفيان و پيران
در نزديك به پنجاه نمونه در بوستان نقش نهاد ناصح را ايفا ميكنند .جملههاي حاوي
نصيحت ،بهطور معمول ،يا امري هستند يا نهي و پرسش و توبيخ ،كه ناصح از مخاطب
خويش درخواست كار يا پاسخ دارد .خواستن ،چه براي كنش از جانب ديگري و چه براي
دريافت اطﻼعات ،معموﻻً از جايگاه قدرت صورت ميگيرد .درويشان ،با كاربرد ضماير جداي
خطابي )تو( و پيوسته )ـت( يا حرف ندا ،شاه را به پرسش ميگيرند ،به او دستور ميدهند
يا مجال و نوبت سخنگفتن را از او ميگيرند:
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وز او خوبتر خرقة خويشتن

چه خوب است تشريف مير ختن

)سعدي(١٤٨ :١٣٧٥ ،

اين نپذيرفتن و اين استغنا بخشي از اصول ايدئولوژيك صوفيه را نمايندگي ميكند؛
چنانكه حتي ملزومات شاهان با اصول ايشان مغايرت دارد .در مخالفت با ريا ،اظهار ميشود
كه ميتوان قلندرگونه تاج بر سر داشت ،يعني اوجِ سرپيچي از مباني ،اما صوفي واقعي بود:
در عمل كوش و هرچه خواهي پوش /تاج بر سر نه و علم بر دوش )سعدي ،(٨٨ :١٣٨٤ ،اما
ازسويديگر ،درويشي به ملك تشبيه ميشود:
كه ايمنتر از ملك درويش نيست

مگو جاهي از سلطنت بيش نيست

)همان(٦١ ،

در متون ديگر نيز فراوان از اين دست نمونهها يافت ميشود ٢كه صوفياي كامل است كه:
از

ساكنان

درگاهش

هم رعيت مريد و هم شاهش

همه

سالها دريوزه كرديم از در صاحبدﻻن

ماية اين پادشاهي زان گدايي يافتيم

)عراقي(٣٦٣ :١٣٣٨ ،
)زاكاني(٨٦ :١٣٤٢ ،
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ايستادگي و حاضرجوابي درويش دربرابر شاه ماية بهرهگيري مردم از اين قدرت ميشود تا
بازايستادن ايشان دربرابر سلطة حاكم را ممكن سازد .اين جابهجايي مقامها در بوستان در
دورهاي رخ ميدهد كه بنابر توصية خواجه نصير طوسي» :اگر پادشاه رايي زند كه تو آن را كاره
باشي ،با او موافقت كن و تذلّل نماي و حقيقت دان كه سلطان اوست نه تو« ).(٣٢٠ :١٣٥٦
در بخشي از شيرازنامه به نامهاي اشاره شده كه در سال  ٦٢٢اتابك ابوبكر از قلعهاي كه
زندان او بود ،به يكي از شيخالشيوخ شيراز ،سندالعارفين مودود زركوب ،ميفرستد و
استمداد همت ميكند و جوابيهاي نيز دريافت ميكند كه شامل نسخهاي از دعاست كه
روزي بايد چندهزاربار جملهاي را تكرار كند )زركوب شيرازي .(٥٩-٥٨ :١٣٥٠ ،اين
موضوع ،فارغ از صحت داشتن يا نداشتن ،نمايانگر رابطة ميان شاه و صوفي تواند بود.
ديالوگي كه نتيجهاش قدرت است و درخواست براي دعاي همت بهمنظور آزادي از زنداني
است كه اتابك بهدليل خواهش سلطنت گرفتارش شده بود .در بخشي از گلستان ،يكي از
وزرا پيش ذوالنون مصري ميرود و همت ميخواهد )سعدي(٨٠ :١٣٨٤ ،؛ حالآنكه ،عرفا
براي اثبات استغناي خويشتن ،هدية شاه را نيز نميپذيرند:

مقاومت زيردستان در برابر قدرت با سازوكار ايدئولوژيك...
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اهالي قلم در قرن هفتم از انفعال پادشاه در مقابل بيپروايي درويش مينويسند و اين
شكست نمادين ،التيامي بر جراحت اجتماعي و نمايانگر مقاومتي است كه صوفي در سنگر
مردم عليه شاهان صورت ميدهد .به چندين حكايت ميتوان اشاره كرد كه آشكار ميسازند
صوفيان افسار قدرت ايدئولوژيك را بهدست گرفتهاند و حتي قدرت سركوبگر نيز در مقابل
آنان زانو ميزند» :درويشي مجرد به گوشة صحرايي نشسته بود ،يكي از پادشاهان بر او
بگذشت ،درويش سر برنياورد و التفاتي نكرد .ملك گفت چيزي از من بخواه .گفت
ميخواهم كه ديگر زحمت من ندهي« )سعدي .(٨٠ :١٣٨٤ ،كاربرد دو فعل مترادف »سر
برنياورد و التفات نكرد« نشانگر تأكيد در بيپروايي درويش دربرابر شاه است .پاسخي كه
درويش به شاه ميدهد ،بر صفت »مجرد« صحه ميگذارد كه در ابتداي حكايت ذكر شده
بود و شاه را با ذكر قيد »ديگر« به طردي هميشگي مجازات ميكند .شاه منتظر
»خواهندگي« درويش است ،اما در پايان حكايت ،سائل خود اوست.
سعدي نيز در متون ديگر صوفي ناميده ميشود ،چنانكه در تذكرة هزارمزار ،كه ذكر
سعدي حسن ختام كتاب است ،دربارة او چنين آمده است» :از افاضل صوفيه بود و در بقعة
شيخ كبير مجاور بود و حظي وافر در آداب داشت و مرتاض و مجاهد بود ...و وصف متصوفه
در كلمات ميكرد .به صحبت شيخ شهابالدين عمر سهروردي رسيده« )جنيد شيرازي،
(٤٧٧ :١٣٢٨؛ بنابراين ،دور از انتظار نخواهد بود اگر در آثار مكتوب ،حكاياتي مشابه دربارة
او وجود داشته باشد؛ ازجمله ،در ديباچة عليابناحمدبنابيبكر بر كليات سعدي ) ٧٣٤ق(
حكايتي دﻻلتمند درباب اباقاخان و سعدي بهچشم ميخورد:
شمسالدين و عﻼءالدين )جويني( چون وي )سعدي( را از دور بديدند ،فيالحال از اسب
پياده شدند و زمين ببوسيدند و بوسه بر دست و پاي شيخ نهادند و ...اباقاخان شيخ را به
حضور خود طلبيد و وي را گفت مرا پندي ده .سعدي گفت از اين دنيا به آخرت چيزي
نتوان برد مگر ثواب و عقاب ،اكنون تو مخيري .اباقاخان گفت اين معني به شعر تقرير كن.
شيخ در حال گفت» :شهي كه حفظ رعيت نگاه ميدارد /حﻼل باد خراجش كه مزد
چوپان است /وگرنه راعي خلق است ،زهرمارش باد /كه هرچه ميخورد او ،جزية مسلمان
است« .اباقاخان بگريست و چند نوبت پرسيد كه راعيام يا نه و هر نوبت شيخ جواب
ميداد كه اگر راعياي بيت اول تو را كفايت والّا بيت آخر )قزويني.(٦١-٦٠ :١٣٨٧ ،
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درويشان و پايكاري از خلق

در عنوان پيشين مﻼحظه شد كه خواهندگي شاه و بينيازي درويش در حكايات و متون
چگونه گسترش مييابد و تشريح ميشود .درويش ،فاعلِ داراي اقتدار و شاه ،مفعول و
وابسته نمايانده ميشود؛ بنابراين ،جانبِ درويشان را گرفتن واكنش مردم براي بهرهوري
از امتيازات ايشان است .قدرت روحاني در طول تاريخ شاهان را به مردمداري راهبري
٥٨

Downloaded from jpll.khu.ac.ir at 13:38 +0330 on Sunday November 14th 2021

مﻼحظه ميشود كه جمﻼت متعلق به شاه پرسشگونه و خواهشگرانه است و مضمون
تكرارشوندة نيازمندي شاهان دربرابر بينيازي صوفيان را تقويت ميكند.
ديدگاه فيلسوف و متكلم برجستة همعصر سعدي ،خواجه نصير طوسي ،متفاوت است؛
چراكه در زمرة درباريان جاي ميگيرد و بنابراين از »محبت ميان شاه و رعيت« سخن
ميراند و تداوم اين رابطه را بسته به قناعت و رضاي خلق و نه شكايت و زيادهخواهي ايشان
ميداند )طوسي(٢٦٧ :١٣٥٦ ،؛ بنابراين ،درحاليكه قدرت سلطاني خواهان فداكاري از
جانب اتباع خود براي نجات تاج و تخت است ،قدرت روحاني دربرابر اين اقتدار ميايستد و
آن را فروميكشد تا از افراد و جامعه در دنيا و آخرت مراقبت كند.
بايد در نظر داشت كه گروهي از اهالي قدرت روحاني )معموﻻً با نام زاهد و عابد(
بهدليل همكاسگي با شاهان در آثار سعدي از جبهة مردم بيرون ميافتند .زاهدان مهمان
پادشاهاند و »در نظر ايشان چيزي نميخورند كه بهكار آيد« )سعدي .(٨٩ :١٣٨٤ ،آنان
در پيِ جلب نظر شاه هستند؛ در مقابل» ،منكر حال درويشان و بيخبر از درد ايشان«
)همان .(٩٧ ،اين قسم گزارهها نشان فاصلهاي است كه ميان دو دستة درويشان )مردم( و
عابدان وجود دارد؛ عابدان براي جلب اصحاب حكومت دارويي ميخورند تا خود را
ضعيفتر به چشم بنمايانند» ،مگر اعتقاد شاهان در حق آنان زيادت شود ،اما داروي قاتل
ميخورند« )همان .(٩٣ ،در پي رسيدن به رفاه شاهانه دگرگونه ميشوند» :سرخ و سپيد
برآمده و فربه شده و لبس ثمين پوشيده و) «...همان .(١٠١ ،اين بوقلمونصفتي ،آنان را
از مردم به دور ميدارد .كنشهايي چون حرصِ آنان به خوردن نيز مخالف آيين درويشي
است» :عابدي را حكايت كنند كه شبي ده من طعام بخوردي و تا سحر ختمي بكردي.
صاحبدلي بشنيد و گفت :اگر نيمناني بخوردي و بخفتي بسيار از اين فاضلتر بودي«
)سعدي .(٩٥ :١٣٨٤ ،نامدهي صاحبدل دربرابر عابد خود گوياي سوية متن است.

مقاومت زيردستان در برابر قدرت با سازوكار ايدئولوژيك...
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روزگار /ز دست ستمگر گرستند زار« )سعدي.(٧٢ :١٣٧٥ ،

سعدي اين همدلي ميان مردم و صوفيان را در بوستان بهگونهاي مينماياند كه حتي
اين دو دسته يكي پنداشته ميشوند؛ چنانكه در حكايت صوفياي كه حجاج يوسف را
اكرام نكرد ،كشتن صوفي مساوي با كشتن خلق است:
پسر گفتش اي نامور شهريار

يكي دست از اين مرد صوفي بدار

كه خلقي بدو روي دارند و پشت

نه راي است خلقي به يكبار كشت

)همان(٦٣ ،

در حكايت ملكي كه بيماري رشته او را چون دوك ﻻغر كرده بود ،مردي درويش را
بهمنظور دعا براي شفاي ملك مي خوانند .درويش از شاه ميخواهد كه ستم ديدگان را
راحتي برساند تا دعا اثر دهد]» :شاه[ برنجيد و پس با دل خويش گفت چه رنجم؟ حق
است اينچه درويش گفت:
به فرمانش آزاد كردند زود«

بفرمود تا هركه در بند بود

)همان(٦٤ ،

شاه شرط را اجابت ميكند؛ سپس با دعاي درويش سربرميآورد و بر پاي ميجهد .در اين
حكايت ،دو موضوع اهميت دارد :يكي اينكه دربار براي حل مشكﻼتش به درويش روي
ميآورد كه خود بر اين دﻻلت دارد كه درويشان ،اقتداري چون درمانگران دارند؛
ازديگرسوي ،مردم از نصيحت و شرطگذاري آنان در حق شاه سود ميبرند و بهمثابة
سوژهاي نمايان ميشوند كه در كنش و اقتدار مشاركي چون شاه تأثير ميگذارند .بهسخن
ديگر ،كنشگري را در شاه به مرتبة كنشپذيري فرو مياندازند ،درست برخﻼف متون
رسمي ،كه شاه را قدرت برتر معرفي ميكنند ،چنانكه پيش از اين شواهد آن ذكر شد.
در گلستان نيز همين بنمايه بهمثابة شرطي است كه درويشان براي تفوق بر دشمن به
شاه تفويض ميكنند» :بر رعيت ضعيف رحمت كن تا از دشمن قوي زحمت نبيني«
)سعدي .(٦٦ :١٣٨٤ ،رعيت براي جلب رحم شاه با وصف ضعيف همراه شده ،و دشمن براي
٥٩
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ميكرده است؛ چنانكه براي نمونه» ،شيخ صفيالدين اردبيلي نفوذي عظيم كسب كرد
با مريدان بسيار ...شهرت و قبول او چنان شد كه مغوﻻن بهسبب ارادت به او از آزار مردم
بازماندند« )زرينكوب .(٩١ :١٣٤٤ ،مردم پشت به آنان گرم داشتند و آنان را نمايندگاني
مي انگاشتند كه در رساندن صدايشان به صدر قدرت ياريرسان هستند» :گروهي بر شيخ آن
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برانگيختن هراس شاه با صفت قوي ياد شده است .نفرين درويشان در حق شاه دعا براي
مردم است» :خدايا جانش بستان ...دعاي خير است تو را و جمله مسلمانان را« )همان.(٦٧ ،
نظام معكوس در آخرت

گدايي كه پيشت نيرزد جوي

كه فردا به داور برد خسروي

)سعدي(٦١ :١٣٧٥ ،

اين جابهجايي براي گداي خوفزده خوشايند و مسبب رجا و براي خسرو برخوردار از رجا
ماية ناخشنودي و خوف است .همچنين ،كاربرد صنعت مجاز )فردا( براي قيامت شگردي
بهمنظور نزديك جلوهدادن روز جزاست؛ روزي كه خسرو متنبه خواهد شد» .كه دنيا همين
ساعتي بيش نيست« )همان .(٧٠ ،با بهرهگيري از استعارة مفهومي »پايين بد است« ،شاه
باﻻنشين در آخرت »افگنده« فرض ميشود:
كه چون بگذرد بر تو اين سلطنت

بگيرد به قهر آن گدا دامنت

بدار

كه گر بفگنندت شوي شرمسار

مكن

پنجه

از

ناتوانان

گردن شاهان در دنيا فراز و باﻻست ،اما در آخرت نگون است:
٦٠
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تأمين رستگاري فرد در آخرت ،شكل اوليه از وعدهاي است كه قدرت روحاني به مردم
ميدهد ٣.اين مضمون زماني كه به اهرم مقاومت مردم دربرابر حكومت سركوبگر تبديل
ميشود ،نقش عنصري مؤثر را در شبكة قدرت مييابد؛ بدينمعني كه ارزش رابطهاي آن در
متون برجسته ميشود و ميان شاه و اعضاي جامعه پيوندي نو صورت ميدهد و اهميتي
ايدئولوژيك مييابد .اين پيوند ميان خلق و قيامت و شاه به يكي از مضمونهاي ايدئولوژيك
صوفيان در متن بوستان مبدل ميشود كه نظامي معكوس را ميسازد كه از نظامهاي
مقاومتي ويژه در آثار سعدي است.
بسامد دوگانه سازي و سپس دادن و ستدن امتياز به صورتي معكوس و ساختارشكن،
با تكيه بر گفتمان آخرت ،يكي از شگردهاي مقاومت فرودست دربرابر فرادست است؛
دوگانة دنيا /آخرت و گداي ضعيف /خسروِ قوي كتف در مقابل هم قرار مي گيرند .سپس،
رابطه اي وارونه ميان اين دوگانه ايجاد ميشود؛ گداي دنيا خسروِ آخرت است و خسروِ
دنيا گداي آخرت است:

نعمتالـله ايرانزاده و همكاران

بنازند

مقاومت زيردستان در برابر قدرت با سازوكار ايدئولوژيك...

فردا

نگون از خجالت سر گردنان

تواضعكنان

)همان(١٣٤ ،

گردنفراز

كه در لهو و عيشاند و با كام و ناز

گر

اين

پادشاهان

بهشت برين ملك و مأواي ماست

كه بند غم امروز بر پاي ماست

همه عمر از اينان چه ديدي خوشي

كه در آخرت نيز زحمت كشي؟

اگر صالح آنجا به ديوار باغ

برآيد ،به كفشش بدرم دماغ

من از گور سر برنگيرم ز خشت

درآيند با عاجزان در بهشت

)سعدي(١٢٧ :١٣٧٥ ،

درويشان در اين حكايت با بهرهبرداري از »ما«ي انحصاري ،دستة خويش و عاجزان را در
مقامي جاي ميدهند كه شاه از دايرة آنان بيرون باشد .جمﻼت كوتاه بيت زير از اضطراب و
شتاب شاه دربرابر تهديد نشان دارد:
به هيبت نشست و به حرمت نشاند

دوان هردو را كس فرستاد و خواند

)همان(١٢٨ ،

وعيد مرد شاه را متقاعد ميكند كه فرودستان را به نوا برساند و بنابراين تابع و تسليم
خواست آنان شود:
فروشستشان گرد ذل از وجود

بر ايشان بباريد باران جود

)همان(

درويش شاه را به مقام خواهندگي و سؤال ميافكند .بار ديگر اين باژگونگي را در سائلي شاه
دربرابر درويش شاهديم .اين وارونگي مقامها از ديد قدرتطلبي طبقات وحدتي را بر اندام
آثار سعدي مينشاند:
تو هم با من از سر بنه خوي زشت

كه ناسازگاري كني در بهشت

من امروز كردم درِ صلح باز

تو فردا مكن در به رويم فراز

)همان(

نامدهي »بهشت« در جايگاه ملك و مأواي درويشان ،كه دري و درگاهي دارد ،اين انديشه را
استحكام ميبخشد كه آن مكان متعلق به اصحاب عيش و راحت نيست .شاه از ترس
٦١
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حالآنكه ،درويش در اين دنيا »افگنده دارد تن خويش را« )همان ،(٦١ ،اما »او را در آخرت
پادشاهي بينهايت است« )غزالي (٥٢٦ :١٣٨٠ ،و افگندگي از آن شاهان است.
اين مفاهيم در حكايات نيز تجسم مييابد .يكي از پادشاهان شام به نام صالح ،صبحدمي
در اطراف بازار و كوي با هيئتي ناشناس گذر ميكند و از دو درويش اين سخنان را ميشنود:

سال  ،٢٩شمارة  ،٩٠بهار و تابستان ١٤٠٠

دوفصلنامة زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي

شنيدم كه گفت از دل تنگ خويش

خدايا بحل كردمش خون خويش

مبادا كه فردا به خون منش

بگيرند و خرم شود دشمنش

ملك را چو گفت وي آمد به گوش

دگر ديگ خشمش نياورد جوش

)سعدي ١٢٨ :١٣٧٥ ،و (١٢٩

در حقيقت ،آن بنده در پي كاربرد ايدئولوژي دادوستد دنيا و آخرت ،جان خويش را نجات
ميدهد و سرور را متقاعد ميكند كه:
بخر ،جان من ،ور نه حسرت بري

به دنيا تواني كه عقبي خري

)همان(٨٣ ،

»پادشاهي به چشم حقارت در طايفة درويشان نظر كرد .يكي از آن ميان بهفراست دريافت
و گفت :اي ملك ،ما در اين دنيا به جيش از تو كمتريم و به عيش خوشتر و به مرگ برابر
و در قيامت بهتر ،انشاءالـله« )سعدي .(١٠٧ :١٣٨٤ ،در اين حكايت ،جِيش را ميتوان با
سازوبرگ سركوبگر يكي پنداشت ،اما از ديد درويشان ،عاقبت ،اصحاب ايدئولوژي پيروز و
كامروا هستند .سهروردي نيز ،كه سعدي از او ياد كرده ،در عوارفالمعارف درباب شيخان
گفته است» :عوايد و فوايد چنين شيخي كامل ،عموم خﻼيق را باشد و خدمتكردن او
وسيلت نجات عقبي ...است« )سهروردي.(٣٨ :١٣٦٤ ،

غزالي در نصيحةالملوك ،كه با جملة »بدان اي ملك!« آغاز ميشود ،به شاهان هشدار

ميدهد كه» :آنچه به مظالم خلق تعلق دارد در قيامت بههيچحال فرونگذارند و خطر آن عظيم
است و از اين خطرها نرهد هيچ سلطان ،اﻻ آنكه عدل كند با رعيت« )غزالي.(٨ :١٣١٧ ،
ازآنجاكه ماهيت گفتمان يكجانبه نيست ،گروه درباريان نيز از اين دست انديشهها بهره
ميبرند ،اما سوية ايدئولوژيكي آنان در متون متفاوت است .اين نكته زماني آشكار ميشود
كه خواجه نصير طوسي كتابي مينگارد با عنوان آغاز و انجام ) (١٣١٨كه به موضوع آخرت
اختصاص دارد .تفاوتي كه ميان اين كتاب و حكايات سعدي به چشم ميخورد اين است كه
٦٢
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بستهبودن درها امروز به درويشان خدمت ميكند تا فردا از آن ملك محروم نباشد .براي
متصوفه نيز ،كه نزد مردم قدرت معنوي و مشروعيت دارند ،از اصطﻼحاتي مانند ملك و
درگاه و امثال اين )همان (٦١ ،بهره ميبرند.
در حكايتي ديگر ،بندهاي از فرمان سربرميتابد و پس از صدور فرمان خونريختن
ازسوي ملك ميگويد:

مقاومت زيردستان در برابر قدرت با سازوكار ايدئولوژيك...

نعمتالـله ايرانزاده و همكاران

مقاومت با كاربست نفرين

اگر به اين توافق برسيم كه كنشهاي مشاركان در متون ،به حلقة قدرتهاي جاري در
جامعه بازبسته است ،در حكايتها ،يا انقياد و همسويي با گفتمانهاي غالب رخ ميدهد يا
مقاومت دربرابر آنها .در هردو شكل ،با گسترش و كاربست ايدئولوژيهاي موجود ،حدود
قدرت دستخوش تغيير ميشود و فعاليت گروه يا گروههايي تحت تأثير قرار ميگيرد.
در متون ادبي ،دعاي خير ،آفرين دربرابر دعاي بد ،يا نهآفرين پشتوانهاي مذهبي است
كه صرفاً به گروه عاري از قدرت سركوبگر اختصاص دارد و به ايشان اين امكان را ميدهد تا
نفرين را در جايگاه اسلحهاي بهكار گيرند و قدرت سركوبگر را انذار كنند» :رعيت پادشاه
جابر را دوست ندارند و هميشه بر وي دعاي بد كنند« )غزالي .(٤٨ :١٣١٧ ،در آثار سعدي
نيز دعا يا همت به بازو مانند ميشود كه مجاز ﻻزم و ملزوم از زور و قدرت است .اين
مجازها بهگونهاي پنهاني به ايدئولوژي آغشتهاند:
كه بازوي همت به از دست زور

به همت برآر از ستيهنده شور

)سعدي(٥٧ :١٣٧٥ ،

در بيت زير ،با كاربرد تشبيه تفضيل ،دم سوزناك به تيغ و تبر مانند شده و با برتري آن بر
اين و كاربرد صفت شمارشي هفتاد ،كﻼم به مبالغه كشيده شده است:
قويتر كه هفتاد تيغ و تبر

دمي سوزناك از دلي باخبر

)همان(١٢١ ،

٦٣
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در آثار سعدي مخاطبان اين مضمون معموﻻً شاهان هستند ،اما در كتاب طوسي ،سخن
درباب روز جزا خطاب به مردم رانده ميشود .عنوان فصل اول چنين است» :در صفت راه
آخرت و ذكر سالكانش و اسباب مردم از آن و آفات اعراض« )طوسي .(٣ :١٣١٨ ،متن
اينگونه آغاز ميشود» :بدانكه راه آخرت ظاهر است و راهبران معتمد و نشانهاي راه
مكشوف و سلوكش آسان ،وليكن مردم از آن معرضاند كه :و كَأَيِّنْ منْ آيه في السّماوات و
الْأَرضِ يمرُّونَ علَيها و هم عنْها معرِضُونَ« )همان .(٣ ،عناوين فصلهاي ديگر چنين است» :در
اشارت به هردو جهان و ذكر مراتب مردم در اين جهان و در آن جهان« )همان(٨ ،؛ »در
احوال اصناف خلق در آن جهان و ذكر بهشت و دوزخ« )همان.(١٦ ،

سال  ،٢٩شمارة  ،٩٠بهار و تابستان ١٤٠٠

دوفصلنامة زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي

احاديثي در اسﻼم موجود است كه به مظلوم اشاره دارد» :واتقﱢ دعوة المظلوم )از نفرين مظلوم

حذر كن ز ناليدنش بر خداي

اگر زيردستي درآيد ز پاي

)همان(٥٢ ،

در بخشي از بوستان ،تلميح به داستان طوفان نوح كه از خانة پيرزني شروع ميشود،
ماية تهديد فرادستان مي شود .گروه ها ي زيردست ،كه در متون رسمي صرفاً حكم ابژه
دارند ،در متون ادبي به جايگاه سوژه ارتقا مي يابند و وضع رواني و كيفيت زندگي
ايشان به روايت ها راه مي يابد:
خرابي كند مرد شمشيرزن

نه چندان كه دود دل طفل و زن

چراغي كه بيوهزني برفروخت

بسي ديده باشي كه شهري بسوخت

پريشاني

خاطر

دادخواه

شبي دود خلق آتشي برفروخت

براندازد

از

)همان(٤٣ ،

مملكت

)همان،

پادشاه

(٥٤

شنيدم كه بغداد نيمي بسوخت

)همان(٥٨ ،

»دود خلق« ،كه استعاره از نفرين مردم است ،خود در اينجا نقش مشاركي كنشگر را ايفا
ميكند .در نمونههاي ديگر نيز دود دل طفل و زن ،چراغ پيرزن ،پريشاني خاطر دادخواه،
همگي ،در جايگاه فاعل و عامل جمله هستند كه بر مفعول يعني قدرت و پادشاهي تأثير
ميگذارند و طبق دستور نقشگراي هاليدي ،از ميان فرآيندهاي اصلي در نظام گذرايي
زبان ،يعني فرآيند مادي ،ذهني ،و رابطهاي ،نقش فرآيند مادي را برعهده دارند ،فرآيندي
كه عمل ميكند و اثر ميگذارد )هليدي و متيسن.(١٧٠ :٢٠٠٤ ،
داستان پدر و پسري نگونبخت نيز درخور يادآوري است كه واكنش آنان دربرابر
گماشتگان شاه ،كه چشم آز به خرشان دوختهاند ،آسيبزدن به حيوان و سپس نفرين شاه
است ،شاهي كه چشم به خران دارد ،خود نيز با آن حيوان يكسان پنداشته ميشود كه
نمادي از گولي و كودني است:
٦٤
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بپرهيز(« )سيوطي .(١/٦ :١٤٢٩ ،بديهي است كه اين جمله خطاب به ظالمي است كه با
توجه به قرينة معنوي از جمله حذف شده تا تنها واژة مظلوم و نفرين او به نمايش گذاشته
شود و مقام كنشگر را به او ببخشد .قدرت مظلوم در نفرين اوست:

مقاومت زيردستان در برابر قدرت با سازوكار ايدئولوژيك...

نعمتالـله ايرانزاده و همكاران

كز اين نحس ظالم برآيد دمار

كه چندان امانم ده از روزگار

)سعدي(٦٨ :١٣٧٥ ،

بدش در ديار

گروهي برفتند از آن ظلم و عار

ببردند نام

گروهي بماندند مسكين و ريش

پس چرخه نفرين گرفتند پيش

)همان(٥٦ ،

در گلستان نيز حكايتي هست كه صاحبدلي به حاكمي ظالم هشدار ميدهد كه از ظلم
دست بردارد »تا دعايي بر آسمان نرود« ) ،(٧٨ :١٣٨٤اما در اثر ناشنيدهگرفتن اين تهديد،
امﻼكش در آتش ميسوزد و ميگويد» :نميدانم اين آتش از كجا در انبار هيزم افتاد .گفت
از دود دل درويشان« .در مبحث استعارة مفهومي» ٤،باﻻ خوب است« و دعا نيز به آسمان

)باﻻ( ميرود .بهتبع آن ،كساني كه مستجابالدعوة هستند ،در مقامي باﻻتر قرار ميگيرند.
دعا به دود نيز تشبيه ميشود كه خاصيت باﻻروندگي دارد و نيز سوزانندگي» :برميرود دود
فريادخوان« )سعدي.(٥٨ :١٣٧٥ ،
بازوي بخت به كه بازوي سخت

يكي از ويژگيهاي گفتمان تكرارشوندگي آن در متون است كه منتج از عمل اجتماعي
است .مجموعة بههمتافتهاي از آراي مربوط به مذهب ،كﻼم ،عرفان ،عرف و حكومت ...در
متون توزيع ميشوند و اصحاب هر گروه مفاهيم را بهگونهاي بهكار ميبندند كه جايگاهشان
را در اجتماع تقويت كند .گفتمان بخت يكي از آن بسترهايي است كه از مفهوم جبر
اشعري نشئت گرفته و مطابق با رويكرد پژوهش ،نحوة كاربست آن در ميان مردم بررسي
ميشود .اين مكتب ،كه از زمان القادربالـله جنبة دستوري پيدا كرد ،به »اﻻعتقاد القادري«
موسوم بود و در مدارس ديني ازجمله نظاميهها آثار متكلمان اشعري تدريس ميشد
)محقق .(٣١ :١٣٥٠ ،مخالفان آن فاسق و كافر ناميده ميشدند و احاديثي مانند »القدريه
مجوس هذه اﻻمه« )شهرستاني (٥٧ :١/١٤١٥ ،بر سر زبانها ميچرخيد.
نگاه مرسوم پژوهشگران به مسئله اين بوده كه صوفيان اشعريمسلك ،در ساية
امتيازهاي اجتماعي ،مردم را با انديشههاي جبرگرايانه تغذيه ميكردند و ساكت نگاه
ميداشتند» :هركس مباني كﻼم اشعري در انديشهاش رسوخ مييافت ،ديگر وضع را به
٦٥
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در اقصاي شام فرماندهي بود »جهانسوز و بيرحمت و خيرهكش« كه واكنش مردم به ستم
او يا مهاجرت بود يا نفرين.

سال  ،٢٩شمارة  ،٩٠بهار و تابستان ١٤٠٠

دوفصلنامة زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي

چو تيره شود مرد را روزگار

همه آن كند كش نيايد به كار

)همداني(٤٧١ :١٣٧٣ ،

صاحب تجاربالسلف ،كه در قرن هشتم ميزيست ،بخش فتح عراق و انتقال سلطنت از
ملوك فرس به عرب را با اين جمله آغاز كرده است» :چون تقدير ازلي مقتضي آن بود كه
مملكت هزارسالة ملوك فرس به عرب افتد ،حاﻻتي كه آن را منذرات گويند واقع ميشد«
)صاحبي نخجواني .(٢٥ :١٣١٣ ،در اين نظام انديشگاني ،شاهان بختآوراني انگاشته
ميشوند كه تدبير آنان براي كسب يا فقدان قدرت بياثر است» :او پادشاه و بنده و نيك و
بد آفريد« )سعدي .(٩٥٣ :١٣٨٥ ،اين دست گزارهها تا جايي پيش ميرود كه بخت را يار
ابلهان ميدانند كه تعريضي است بر بختياران ٥و شاهان بيتمييز:
بخت و دولت به كارداني نيست

جز به تأييد آسماني نيست

كيمياگر به غصه مرده و رنج

ابله اندر خرابه يافته گنج

)سعدي(٨٤ :١٣٧٥ ،

فاعل اين گزارهها يا مجهول است يا مفهومي انتزاعي مانند روزگار و بخت و آسمان و زمانه
كه در جايگاه مشاركي كنشگر ظاهر ميشود و دست زورمند را ميبندد و دست زيردست را
گشاده ميگذارد» :باش تا دستش ببندد روزگار« )سعدي.(٧٥ :١٣٨٤ ،
كه دندان ظالم بخواهند كند

لب خشك مظلوم را گو بخند

)سعدي(٥٧ :١٣٧٥ ،
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مصداق "ليس في اﻻمكان احسن من ما كان" بهترين وضع ميدانست و تن به قضا
ميداد و هرگونه بدبختي و مذلت را بهعنوان قضاي محتوم تحمل ميكرد« )محقق،
 .(٢٢١ :١٣٣٩انسان دربرابر قدرت مطلق خدا بندهاي بيش نبود؛ بنابراين ،شخصيت خود
را از دست ميداد و ناپديد ميشد .او هيچ نبود ،غير از آلتي براي قضا و قدر ازلي )شيمل،
(١٨٧ :١٩٧٥؛ بدينترتيب ،صوفيان از مسئلة جبر و بخت براي غنابخشيدن به ساختار
انديشگانيشان استفاده كردند و سپس مردم از آن بهرهبرداري كردند تا راهي نو براي
مقاومت فرودست دربرابر قدرت فرادست بازتوليد و عرضه شود.
در متون تاريخي نيز گفتمان بخت در توجيه وقايع و بزنگاهها و كنشهاي مشاركان
تاريخي نقش دارد؛ براي نمونه ،در جامعالتواريخ عامل بخت در تصميم اشتباه خوارزمشاه
براي كشتن تاجران دخيل دانسته شده است:

مقاومت زيردستان در برابر قدرت با سازوكار ايدئولوژيك...

نعمتالـله ايرانزاده و همكاران

مشعبد صفت ،كيسه و دست پاك

فشاندش قضا بر سر از فاقه خاك

)همان(٨٦ ،

مينداز

در

پاي

كار

كه افتد كه در پايش افتي بسي

كسي

)سعدي(٥٧ :١٣٧٥ ،

نميترسي اي گرگ ناقص خرد
دل

زيردستان

نبايد

كه روزي پلنگيت بر هم درد؟

)همان(٦٣ ،

شكست

مبادا كه روزي شوي زيردست

كه افتد كه با جاه و تمكين شود

چو بيدق كه ناگاه فرزين شود

)همان(٨٦ ،

يكي را كه در بند بيني مخند

مبادا كه ناگه درافتي به بند

)همان(١٧٦ ،

در كنش بﻼغي نيز بخت معموﻻً با لوازم شاهي همراه است؛ براي نمونه ،جناس آن با
تخت يا تركيب تشبيهي »تاج بخت« ،كه با شگردهاي هنري ديگر ازجمله واجآرايي )خ(،
تضاد )خاك و تخت( ،تلميح )جم( ،پرسش بﻼغي و ...بر نقش اقناعي كﻼم افزوده ميشود:
يكي را به خاك اندر آرد ز تخت

يكي را به سر بر نهد تاج بخت،

)همان(٣٤ ،

تو را كي ميسر شدي تاج و تخت؟

اگر ملك بر جم بماندي و بخت

)همان(٦٦ ،

نويسندة فرج بعد از شدت به شاهان گوشزد ميكند كه از بخت ترسان باشند .او با استفاده
از جناس و بازيهاي لفظي كﻼم را تأثيرگذارتر عرضه ميكند» :بيعون او فرعون را فر و
عون نماند و بينصرت او بختنصر را بخت و نصر نبود« )دهستاني .(٦٠ :١٣٥٤ ،ذيل مندرج
در پايان تاريخ جهانگشا مطلبي منسوب به خواجه نصير طوسي دربارة كيفيت واقعة بغداد
موجود است .در اين ذيل ،گفتوگويي ميان هﻼكو و مستعصم عرضه شده كه هﻼكو،
٦٧
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اوضاعي كه سعدي در آن قرار گرفته ،يعني تغييرات پيدرپي و ازدسترفتن قدرت پرشوكت
بغداد ،درست در سال نوشتن گلستان تقويتكنندة مضمون تزلزل و افتادگي پس از سروري
است؛ به نحويكه يكي از بنمايههاي اصلي متن او را شكل ميدهد؛ بنابراين ،دلنبستن
قدرتمند به قدرت و نااميدنبودن بيقدرت مفاهيمي است كه براي مقاومت بهكار ميآيد.
بخت ،كه علت ناكامي فرودست شناخته ميشود ،ميتواند تهديدي براي حاكمان نيز باشد.
بسامد قيدهايي چون ناگاه ،كه افتد كه ،روزي ،مبادا ،ناگه ،و درافتي جالب توجه است:

سال  ،٢٩شمارة  ،٩٠بهار و تابستان ١٤٠٠

دوفصلنامة زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي

بهتعريض ،تصميمش را براي قتل خليفه حاصل تقدير ميداند» :هﻼكو :چرا ...به كنار جيحون
نيامدي تا من از آن نتوانستمي گذشت؟ خليفه در جواب گفت تقدير خداي چنين بود ،پادشاه
گفت آنچ بر تو خواهد رفت هم تقدير خداي است« )جويني .(٨١٣ :١٣٩١ ،همچنين ،غزالي
خود خواهد ...سلطان جائر ،شوم بود و بقا نبودش ...الملك يبقي مع الكفر و ﻻيبقي مع الظلم«
)غزالي .(٤٠ :١٣١٧ ،مفاهيم ايدئولوژيك جبر و اختيار در اين گزارهها دﻻلتمندند.
نتيجهگيري

در اين پژوهش ،با اساس قراردادن بوستان سعدي ،در كنار آثار ديگر ،مﻼحظه شد كه
قدرت حضوري فراگير در تعامل ميان مشاركان جامعه دارد و سوژة كنشگر در چارچوب
محدوديتهاي روابط جاري ،بهنحوي متناقضنما ،هم نتيجة ساختارهاي سلطه است و
هم عليه آنها شورش ميكند .با اين توضيح كه پاية سلطه بر اين فرض استوار است كه
طبقة حاكم بايد به گرايشهاي گروه زير سلطه توجه كند تا بتواند در ساية موازنة
خودخواستة افراد جامعه به حاكميت بپردازد .در مقابل ،گروه تحت فرمان نيز در شبكة
موجود اقتدار را بازپخش و از نو اعمال ميكند و نيز بر طبق سازوكارهاي متنوع انجام
عمل بر روي اعمال ديگر را ممكن ميسازد.
جستار بر آن بود تا نشان دهد كه چگونه عرفا با پايكاري از مردم و تحقير دستگاه
پادشاهي ،امكاني را در اختيار مردم مينهادند تا آنان بتوانند با يكپارچگي دربرابر قدرتها
مقاومت كنند و طبقات زيردست چگونه با آموزههاي حاصل از تبليغ دين و عرفان ،براي
مقابله با قدرت سركوبگر و تعديل آن تﻼش ميكردند .درواقع ،از زاوية ديدي جديد بر
موفقيت و مشروعيت اصحاب تصوف نزد مردم صحه گذاشته شد .طبقة فرودست ،با
كاربست باورهاي ايدئولوژيك ،به شكستن ساختارهايي دست يازيد كه در نظر نخست ،ثابت
و نفوذناپذير بودند .در نظام باور آنان ،شاهان گداياناند و اهالي طريقت و عرفان به پادشاهي
اشتغال دارند .از فرضهايي كه با خوانش آثار سعدي درباب رابطة سلطهگر و تحتسلطه
مطرح ميشود ،ميتوان روايتي از ارزشهاي تعاملي بهدست داد كه در اجتماع ميان
باﻻدست و پاييندست وجود دارد .در اين ميانه ،با كمك ابزار ايدئولوژيك ،اين دوگانگي
ساختارشكني ميشود .فقرا خوف دنيا را تحمل ميكنند و رجاي آخرت را در آستين دارند؛
٦٨
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در نصيحةالملوك هشدار ميدهد كه »اين پادشاهي خدايتعالي دهد و اين كس را دهد كه

مقاومت زيردستان در برابر قدرت با سازوكار ايدئولوژيك...

نعمتالـله ايرانزاده و همكاران

پينوشت
 .١البته ،در صفحه  ٢٠٩از كتاب ميخوانيم كه ابنجوزي غزالي را فقيهتر ميداند.
 .٢اين موضوع را ميتوان يكي از مصاديق گسستي نيز دانست كه در طرح ايدئولوژيك صوفيه يا حقيقتي كه
آنها وعده دادهاند بهچشم ميخورد .راههاي نشانهشناسي متن و پيداسازي متن نهفته را در روش پير ماشري
ميتوان جست» .ماشري آنچه را مغالطة تفسيري مينامند مردود ميشمارد .بهسخن ديگر ،اين ديدگاه كه هر
متني يك معناي واحد دارد و هدف نقد معلومساختن آن معناي يگانه است ،از نظر او پذيرفتني نيست .متن
ادبي نوعي چيستان نيست كه معنايي را در خود پنهان كرده باشد ،بلكه برساختهاي است با معاني متكثر«
)استوري .(٨١ :١٣٩٧ ،اگر متن سعدي را داراي دو روان خودآگاه و ناخودآگاهي بدانيم ،در ناخودآگاهي آن،
درويش بر صدر نشسته و استعارههاي مربوط به قدرت از آن كاربران ايدئولوژي درويشي است» :در اين
حضرت آنان گرفتند صدر/كه خود را فروتر نهادند قدر« )سعدي(١٢٩ :١٣٧٥ ،
 .٣از احاديت مشهور در اسﻼم ميتوان نمونه آورد» :رسول گفت مرگ تحفه و هدية مؤمن است« )غزالي،
.(٨٧ :١٣٨٠
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برخﻼف شاهان كه خوف ابدي را به جان ميخرند و به عيشي دلخوشاند كه ديري نميپايد.
رعايا شاهان را به تبعيت از خويش فراميخوانند و شاهان به خواست ايشان تن درميدهند و
سرانجام به اصحاب معنويت و درويشان مجاز و استعارههايي مبني بر قدرت و دستگاه
پادشاهي نسبت داده ميشود كه نشاندهندة انتقال قدرت از شاه به ايشان است .بدينترتيب،
در تعامﻼت ميانفردي و ميانطبقهاي قطعيتي متصور نيست .تنها روايتهايي كه از تاريخ
بازمانده است ما را بر آن ميدارد تا تأييد كنيم كه پرسشي را كه تاريخ با آن روبهرو است،
نميتوان بهسادگي پاسخ داد ،بلكه بايسته است از پيشفرضهاي حاصل از خوانش متون براي
حل معظلهاي پيچيده و ناگزير استفاده شود .نميتوان اثبات كرد كه متون صرفاً برساختة
ذهن عالمان و متفكران بودهاند يا خير ،بلكه با توليد فرهنگي ميتوان دربارة اين موضوع توافق
كرد كه نويسندگان ،از جمله سعدي ،در جايگاه سوژهاي در زمانه و زمينة خويش ،از رويدادها
و گفتمانهاي جامعة پيرامون متأثرند و بههمراه تودة مردم ،در عين پذيرش و اجراي قوانين،
همزمان بر اَعمال فرادستان و قانونگذاران نيز نظارت ميكنند.
در پايان ،در جايگاه پيشنهاد پژوهش ،ميتوان شيوههاي مبارزة سوژه را كه سلطهگر
خواهان انقياد اوست در دورههاي مختلف و بهصورت تطبيقي بررسي كرد و شناختي را از
قدرت در گردش و روند تغيير آن به نمايش گذاشت؛ چراكه يكي از راههاي شناخت
قدرتها ،شناخت مقاومتهاست.

سال  ،٢٩شمارة  ،٩٠بهار و تابستان ١٤٠٠

دوفصلنامة زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي

 .٤مبحث استعارة مفهومي در استعارههايي كه با آنها زندگي ميكنيم از ليكاف و جانسون ) (١٣٩٤مطرح شده است.
 .٥بهصورت تلويحي و با توجه به فضاي گفتماني روز ،ميتوان اين دست ابيات را به مغوﻻن بختور نسبت داد
در مقابل بختبرگشتگي خوارزمشاهيان )ر.ك :شميسا.(١٩-١١ :١٣٨٩ ،

آلتوسر ،لويي ) (١٣٨٦ايدئولوژي و سازوبرگهاي ايدئولوژيك دولت .ترجمة روزبه صدرآرا .تهران :چشمه.
ابنجوزي ،ابوالفرج ) (١٣٧٦تلبيس ابليس .ترجمة عليرضا ذكاوتي قراگزلو .تهران :مركز نشر دانشگاهي.
احمدي ،سيروس و محمدحسين نيكداراصل )» (١٣٩١تحليلي بر قشربندي اجتماعي در گلستان«.
مجلة تاريخ ادبيات .شمارة ٥ :٧١/٣ـ.١٨
استوري ،جان ) (١٣٩٧مطالعات فرهنگي دربارة فرهنگ عامه .ترجمة حسين پاينده .تهران :آگه.
بشيريه ،حسين ) (١٣٧٩نظريههاي فرهنگ در قرن بيستم .تهران :آيندهپويان.
بياني ،شيرين ) (١٣٧١دين و دولت در ايران عهد مغول .جلد دوم .تهران :مركز نشر دانشگاهي.
پارسانيا ،حميد و ظاهر يوسفي )» (١٣٩٥بررسي انتقادي مقاومت در انديشة ميشل فوكو« .معرفت
فرهنگي اجتماعي .سال هفتم .شمارة .٧٢-٤٧ :(٢٧) ٣
جنيد شيرازي ،معينالدين ) (١٣٢٨تذكرة هزارمزار .به تصحيح نوراني وصال .شيراز :كتابخانة احمدي.
جويني ،عطاملكبنمحمد ) (١٣٨٧تاريخ جهانگشاي جويني .تصحيح محمدبنعبدالوهاب قزويني.
تهران :هرمس.
جويني ،عطاملكبنمحمد ) (١٣٩١تاريخ جهانگشاي جويني .تصحيح محمدبنعبدالوهاب قزويني.
تهران :نگاه.
حافظ ،خواجه شمسالدين محمد ) (١٣٦٢غزليات .تصحيح پرويز ناتل خانلري .تهران :خوارزمي.
دريفوس ،هيوبرت و پل رابينو ) (١٣٧٩ميشل فوكو ،فراسوي ساختگرايي و هرمنوتيك .ترجمة
حسين بشيريه .تهران :ني.
دلوز ،ژيل ) (١٣٩٢فوكو .ترجمة نيكو سرخوش و افشين جهانديده .تهران :ني.
دهستاني ،حسينبناسعد ) (١٣٥٤ترجمة فرج بعد از شدت .تصحيح اسماعيل حاكمي .تهران :بنياد
فرهنگ ايران.
راثي تهراني ،حبيب )» (١٣٨٨نظرية هژموني آنتونيو گرامشي« .علوم اجتماعي .شمارة .١٠٨-٩٩ :١٦
زاكاني ،عبيد ) (١٣٤٢كليات عبيد زاكاني .بهكوشش پرويز اتابكي .تهران :زوار.
زركوب شيرازي ،ابوالعباس ) (١٣٥٠شيرازنامه .تصحيح بهمن كريمي .تهران :كتابخانههاي احمدي و
معرفت شيرازي.
زرينكوب ،عبدالحسين ) (١٣٤٤ارزش ميراث صوفيه .تهران :آريا.
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غزالي طوسي ،ابوحامد محمد ) (١٣١٧نصيحةالملوك .تصحيح جﻼلالدين همايي .تهران :چاپخانة

مجلس طهران.
غزالي طوسي ،ابوحامد محمد ) (١٣٣٨اعترافات غزالي )المنقذ من الضﻼل( .ترجمة زينالدين
كيايينژاد .تهران :بينا.
غزالي طوسي ،ابوحامد محمد ) (١٣٨٠كيمياي سعادت .بهكوشش حسين خديوجم .تهران :علمي و فرهنگي.
غني ،قاسم ) (١٣٨٨تاريخ تصوف در اسﻼم و تطورات و تحوﻻت مختلفة آن از صدر اسﻼم تا عصر
حافظ .تهران :زوار.
فركﻼف ،نورمن ) (١٣٧٩تحليل انتقادي گفتمان .گروه مترجمان .تهران :مركز مطالعات و تحقيقات رسانهها.
فوكو ،ميشل ) (١٣٨٦اراده به دانستن .ترجمة نيكو سرخوش و افشين جهانديده .تهران :ني.
فوكو ،ميشل ) (١٣٨٩تئاتر فلسفه .ترجمة نيكو سرخوش و افشين جهانديده .تهران :ني.
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