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 چکيده 
هایی براي مطالعات تجربی روابط میان گفتمان  ها و روش تحلیل گفتمان انتقادي شامل نظریه 

هاي ادبی مانند سایر  گران گفتمان انتقادي برآنند که متن و تحوالت اجتماعی است. تحلیل 

رش و روش انتقادي تحلیل کرد.  توان با نگ ها را می ها در خدمت ارتباطند؛ بنابراین آن متن 

و ساخت  عبارات  پژوهش جمالت،  این  دربردارنده در  مؤلفه هاي  گفتمان ي  در  هاي  مدار 

طاغی  و  سبا  »اهل  ایشان حکایت  نعمت،  سوم   کردن  دفتر  از  رویکرد    مثنوي را«  با 

دهد که موالنا  ي این بررسی نشان می تحلیلی، بررسی و تحلیل شده است. نتیجه توصیفی 

ي خود در علوم رسمی، عرفان و ادب فارسی و عربی  گیري از دانش گسترده بر بهره افزون 

ي معنوي خویش بر مریدان بهره جسته و  از بازتولید نظم گفتمانی نیز براي گستردن سلطه 

کاماًل طبیعی و در هماهنگی کامل با    مثنوي جا است که گفتمان قدرت در  تا بدان   توفیق او 

دست  ي الزم را براي تغییر گفتمان عرفانی به  شود و زمینه گر می هاي عرفانی جلوه اندیشه 
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می  فراهم  مولوي  و  جانشینان  نحوي  ساختار  واژگان،  تقابل  یاري  به  وي  سازد. 

 سعی در تثبیت و گسترش سلطه بر مریدان دارد.  بخشی به گفتمان خودي،  مشروعیت 

کليدی:  واژه  قدرت،  های  گفتمان  رقیب،  گفتمان  انتقادي،  گفتمان  تحلیل  ایدئولوژي، 

   ، مولوي.مثنوي
 

 . مقدمه 1

 . بيان مسئله1 .1

ي قدرت، جامعه به طبقاتی تقسیم  گران انتقادي گفتمان از مقولهبر بنیاد برداشت تحلیل

  محکوم   اکثریتی  رانند واند و بر دیگران حکم میاي صاحب قدرتآن عدهشود که در  می

  است،   اجماع  تولید  و  قدرتبه    بخشی مشروعیت  سازوکار   ایدئولوژي،  قدرت. چون  ارباب

 . خوردمی گره نیز ایدئولوژي با قدرت

افالطون    جمهوريطور ویژه در  یک موضوع محوري، به  مثابهي طرح قدرت، بهپیشینه

در  می  مشاهده غالب  موضوع  عموم،  تصور  بنیاد  بر  اینکه  با  افالطون،   جمهوريشود. 

عدالت است و حق نیز چنین است؛ اما بیراه نخواهد بود، اگر عدالت را پاسخی به پرسش  

عدالت، خرد،  هایی همچون  با برشماري ویژگی  افالطونقدرت در جامعه قلمداد کنیم.  

و هم  بشر  کمال  ي  را مایهعدالت  ،  فضایل انسانی  ي هدر زمر  ال شجاعت و رعایت اعتد

افالطون، قدرت    ي هدر اندیشدیگر سخن،    کند؛ بهوي قلمداد می  اجتماعی عامل پرورش  

شود و مطلوبیت آن در نهاده میدر دستان حاکم سیاسی  که  ابزار استقرار عدالت است  

 (.865:  1349همین جنبه نهفته است )رک. افالطون، 

 است و مریدان و پیروانی بسیار دارد که پیوسته با عنوان معنادار    موالنا عارفی بلند

کنند. سنت دیرسال خانقاه در زمان موالنا نظم و او را خطاب می  1«خداوندگار  »حضرت

  نگریستند. مشایخ ي حرمت و تکریم مینسقی یافته بود و حاکمان وقت در آن به دیده

  براي   کرد،  خواهیم  اشاره  بدان  بعداً  که  تاریخی  و  فکري  اينهزمی  اساس   بر   نیز  طریقت 

جاکه پیر خانقاه، خود را  بودند تا بدان  قائل  ظاهر  حکام  از   بیش   مشروعیتی  خود  قدرت 
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این نکته آسان خواهد بود    شمرد، بنابراین درکحاکم حقیقی و سلطان را حاکم مجاز می

هاي قدرت را  مناسبات قدرت قرار دارد و کنشاگر گفته شود مولوي از منظري در رأس  

 کند. عمیقاً درک می

ي حکومت سلجوقیان آسیاي صغیر  زیست، بدترین دورهاي که موالنا در آن میدوره 

حیث کشتارهاعامقتل از  گولپینارلی،   پیاپی  هايویرانی و  ها،  )رک.  (. 24:  1375است 

برق بییورش  این عصر سبب  در    قدرت   يماعی شده و شیرازهنظمی اجتآساي مغول 

گیر  بود و ناامیدي از بهبود اوضاع آنچنان دامن  گسسته  هم از بارهیک  را  مرکزي  حکومت

دشمن به بخشی از ایمان مردم    خواستبه    دادنو تن  تسلیمي  روحیهاجتماع ایران شد که  

  طبقات ناصري و  تاریخ جهانگشااثیر، ابن الکاملآن روزگار مبدل گردید. آثاري همچون 

کن و پیامدهاي شوم آن را ثبت و ضبط  هاي بنیانگونه جنگهایی دلخراش از اینصحنه

زیسته و نبوغ او به وي امکان داده  الدین در چنین روزگاري میاند. موالنا جالل نموده

اندیشه شاهکارهاي  از  یکی  که  بحرانیاست  در  را  بشري  وتحملي  ناپذیرترین  ترین 

 (.66: 1382خ به یادگار بگذارد )رک. سبحانی، هاي تاری دوره 

تحلیل گفتمان، روابط قدرت و ایدئولوژي هاي پنهان در متن را آشکار و  ازآنجاکه 

توان  کند، متون عرفانی را نیز با این شیوه میارتباط متن را با بافت موقعیتی آن بررسی می

اند؛ اما از تأثیر  درگیر بوده  بررسی کرد؛ هرچند عرفا به ظاهر کمتر با اجتماع و سیاست

کنش در  دخالت  و  نماندهاجتماع  برکنار  اجتماعی  گفتمانهاي  متون اند.  بر  مسلط  هاي 

نیز از این امر مستثنی نیست؛ بر    معنوي  مثنويعرفانی متأثر از بافت و شرایط است و  

ل  هاي مسلط در حکایت اههمین اساس، در پژوهش پیش رو به تحلیل و بررسی گفتمان

 . ایمپرداخته شاعر  سبا و ارتباط آن با ایدئولوژي 

وفاداري  پیر و  جوید و مریدان را به سرسپردگی به  موالنا از امکانات گفتمان سود می 

گیرد که  کند. او براي تحقق این هدف، استراتژي خاصی را به کار می وچرا ترغیب می چون بی 

است. گفتمانی که در آن منزلت مراد و استاد در  ي گفتمان مرید و مرادي عصر مبتنی بر پایه 

اراده و گناهکار  اي بی تدریج حالت مستبدگونه یافته است و مرید نوآموز به بنده ي او به دوره 
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ها را در  تعبیري مشهور: کالمّیت بین یدي الغسال(. بسیاري از این نمونه شود )به تبدیل می 

تفصیل ذکر شده  و مریدان که در کتب مناقب به ي مشایخ با مردم  خالل رفتارهاي مستبدانه 

هاي این  گفته، گزاره پیش توان مشاهده کرد. موالنا ضمن بازتولید دیدگاه  خوبی می است، به 

 کند. بندي می گفتمان را بر مبناي شرایط و مقتضیات زمانه صورت 

رقابت    ها همواره در حال ها است. گفتمانهاي آن محل تقابل گفتماناجتماع و پدیده

با یکدیگرند و سعی می تقویت و »غیرخودي« را تضعیف  و نزاع  کنند که »خودي« را 

شود و درنهایت  رانی حاصل میسازي و حاشیهي برجستهواسطهنمایند که این مقصود به

گردد. بر اساس آراي »فوکو« قدرت، واقعیت متکثر و  موجب حفظ و استمرار قدرت می

دهد و به ي بین نیروها است که جامعه را شکل میرابطه  ثابهمجاري در بطن جامعه و به 

اعمال میافراد هویت می آنان  بر  را  هنجارها  از  نظام خاصی  و  کند. قدرت هم  بخشد 

 (. 24:  1376گر است و هم مولّد دانش و حقیقت )رک. ماهیار، سرکوب

انتقادي به واکاوي    ي تحلیل گفتمانایم با استفاده از نظریهدر این جستار، تالش کرده 

کردن نعمت، ایشان را« در دفتر سوم  اندیشه و سخن موالنا در داستان »قوم سبا و طاغی

بپردازیم. پژوهش حاضر بر آن است تا با نگاهی عاري از تعصب و با اذعان به    مثنوي 

بر اساس آراي   مثنوي وهاي سودمند اخالقی مولوي در هاي بلند عرفانی و آموزهاندیشه

از حکایتدیشمندان نظریهان انتقادي، گفتمان قدرت را در یکی  تحلیل گفتمان  هاي  ي 

موالنا و چند داستان فرعی آن بررسی و تحلیل کند و نشان دهد که موالنا چگونه در  

مشروعیت براي  مریدان  با  میمواجهه  بهره  اقتدارگرا  گفتمان  از  خود  به  گیرد. بخشی 

روساخت متن، ایدئولوژي و روابط قدرت در متن    درنهایت از رهگذار بررسی زبان و

 شود.نمایانده و شناسانده می

 

 ی تحقيق . پيشينه2. 1

رویکرد تحلیل گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادي در مطالعه و بررسی متون علوم انسانی  

هاي اخیر در  توان ردیابی کرد. در سال طور بارز در آثار فرکالف و راجر فاولر میرا به
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  تحلیل گفتمان انتقادي ایران نیز این رویکرد رونق و رواج یافته است. براي نمونه کتاب  

(، مشتی از این خروار است؛ اما در راستاي اهداف جستار پیش  1386ه )زادفردوس آقاگل

 توان مشخصاً به منابع زیر اشاره کرد:رو، می

  کش  مهمان   مسجد  داستان  در   گفتمان»ي  ( با انتشار مقاله1394دهقانی و یخدانساز ) 

نوین  گرایی  از دیدگاه تاریخ  مثنويبه بررسی این داستان    «فوکو  میشل  آراي  بر  تکیه  با

تري از مفاهیم گفتمان، زبان و قدرت زبان در متن داستان ارائه  پرداختند و درک روشن

  در  مطلقه سلطنت گفتمان بازتولید  و ي »موالنا( در مقاله1394نمودند. مشیّدي و کرمی )

به توصیف ساختارهاي متن در سطوح بالغی و زبانی، ساختار روایت و    «عرفانی  تمثیل

 اند.ي قدرت و منزلت پرداختهي تعامل گفتمان با مقولهنیز نحوه

  هاينامهزندگی  انتقادي  اي با عنوان »تحلیل( در مقاله1391وفایی )فتوحی و افشین

تحلیل گفتمان انتقادي بررسی    هاي مولوي را با استفاده از دیدگاهنامهسیر زندگی«  مولوي

هاي معنوي موالنا  ي تبدیل ارزشاند نحوهپژوهشگران سعی داشته  اند. در این مقالهکرده

از موالنا نشان دهند. طاهره جانی   قونیه و پس  را در  اقتدارگرا    در   (1390)به گفتمان 

عنوان  نامهپایان با  خود  شخصیتي  گفتمان  حکایتتحلیل  در  مثنو ها  رویکرد  ي  هاي 

ها را در است. وي در این پژوهش، گفتمان شخصیت تحلیل گفتمان را در مثنوي آزموده

وگو بررسی کرده  هاي مثنوي به تأثر از جایگاه گوینده، مخاطب و موضوع گفتحکایت

گیرد  ي اطراف میهاي حکایات خود را از جامعهو نتیجه گرفته است که مولوي شخصیت

و هرتیپ  گفتمان  با  به  و  گفتمان  شخصیت  انتخاب  دلیل،  این  به  و  است  آشنا  خوبی 

حکایتشخصیت در  سجودي  ها  است.  گرفته  صورت  ظرافت  و  دقت  با  مثنوي  هاي 

صوفیه« نشان داد که    مشایخ  مقامات  گفتمان  انتقادي  تحلیل» ي  ( با نگارش مقاله1393)

 این رویکرد در تحلیل و تبیین متون عرفانی کارایی دارد.

از  حکایتی  بررسی  حاضر،  پژوهش  نگارندگان  توجه  نظم   مثنوي  کانون  واکاوي  و 

پژوهشی در   رویکرد،  این  با  تاکنون  ما  جستجوي  طبق  گفتمانی مسلط در آن بوده است.

ي تحریر در نیامده است؛ هرچند تاکنون مقاالت بسیاري در تحلیل  این موضوع به رشته
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هاي جدید  توان از دیدگاهر شاهکار ادبی را میبه چاپ رسیده است؛ اما ه  مثنويحکایات  

 نیز بررسی نمود. 

اي تنظیم  تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانهپژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد توصیفی

است. نویسندگان پس از طرح مسئله و تحدید چارچوب کلی پژوهش به گردآوري    شده

هاي مرتبط  ، دادهمعنوي  مثنويبه کتاب    اند؛ سپس با مراجعهدقیق مطالب مرتبط پرداخته

اشعار،   تحلیل  به  پژوهش،  رویکرد  با  متناسب  و  کرده  استخراج  را  تحقیق  اهداف  با 

 اند.  مدار پرداختههاي گفتمانهاي حاوي مؤلفهجمالت، عبارات و ساخت

 

 ی تحقيق . فرضيه3 .1

ي »طریقت«  سفر در جادهي »سلوک« و  عارفان ادراک معرفت عرفانی را کامالً بازبسته

پذیر  اند و کامیابی در این سفر را تنها در پرتو دستگیري و والیت شیخ کامل امکاندانسته

گردد  ي حقیقت در عرفان تنها در صورتی ممکن میرو، کشف و تجربهاند. ازاینشمرده

و ادراک    عبارت دیگر، کشفدان برگزیند و با ارشاد او گام بردارد؛ بهکه مرید پیري راه

ي »مرید و مرادي« دارد و اگر این رابطه برقرار نشود،  معرفت عرفانی مالزمت تام با رابطه

 (.20: 1370آن انکشاف هم دست نخواهد داد )رک. نراقی، 

ي  ي تربیت عرفانی خواند. این نظریهي ویژهتوان نظریهنظام مرید و مرادي را می 

(  82- 60همسفري خضر و موسی)ع( )کهف/   تربیتی، ریشه در قرآن کریم خاصه آیات

اند هرگاه مشکلی در راه سلوک  دارد. به همین سبب است که صوفیان از مریدان خواسته 

 (. 34:  2، ج 1417ي خضر و موسی)ع( را به خاطر آورند )رک. غزالی،  برایشان پیش آمد، قصه 

هدف تربیت    مثابهي انسان کامل بهکوب بر این باور است که وصول به درجهزرین

تحقق مرادي  و  مرید  نظام  چارچوب  در  صوفیان  زرینخاص  )رک.  است  کوب، پذیر 

کنند، دستورهاي  گونه که فرمان پیامبر)ص( را اطاعت میباید همان. مریدان می(90:  1390

باره، به این حدیث استناد  وچرا انجام دهند. صوفیان در این  چونمشایخ طریقت را بی

 (.46: 1366منور، خ فی قومه کالنبی فی امته« )محمدابناند: »الشّیکرده
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کشید  ي یک معلم و استاد علم را به تصویر میجایگاه مراد در قرن سوم صرفاً چهره

ولی در قرن پنجم این جایگاه تحول پیدا کرد و با تحول در طول قرون، در قرن هفتم و 

راند )رک. مایر،  لوک پیش میهشتم به پیر راهنمایی مبدل شد که مرید را در سیر و س

1388  :137  .) 

کرد که طبق آن حاکمان    مطرح  را  «حاکم  حکیم»  ينظریه  اشراق  شیخ  هفتم،  قرن  در

باشند و چون در آیین سیاسی  بودن حکومت خود در دست داشته  اي از الهیباید نشانه

ي معجزات و کرامات از یک سو و  او »اصل نبوت« در اسالم و باورهاي اسالمی درباره

فره کیانی« یا »فره« پادشاهان صاحب نیرنگ چون کیخسرو و فریدون از سوي دیگر،  »

اساس ایفا مینقش  ازاینی  اول  کنند؛  »رییس  اجتماعی  به رأس هرم  فقط  رو سهروردي 

افالطون نزدیک شده است. »حکیم حاکم«   فیلسوف«-مدینه« توجه کرده است و به »شاه

نیا  ي مقدس برخوردار است )رک. صدريسهروردي از حکمت بحثی و ذوقی و خمیره 

 (. 178: 1393پور،  و ابراهیم

ي  ي فیض و تجربهي »والیت« را که دایرهبی و پیروان او، نظریهعراز سوي دیگر ابن

کرد، توسعه و تکامل بخشیدند و همچنین قرائت  داد و مستمر مینبوي را گسترش می

مهربانی،  زد« )فداییخود را از مفهوم انسان کامل »که رنگی نو به حکیم آرمانی افالطون می

اي  ها پارادایم تازهبانی و در پرتو این نظریه(، مطرح کردند و بر اساس همین م5:  1388

ي راستین و جانشین برحق  شکل دادند که از آن منظر، شیخ )ولی یا پیر( در مقام خلیفه

پیامبر)ص( حیاتی پیامبرگونه و مشحون از کرامات در تمامی ادوار و تصویري قدسی،  

گناهی را در آن ترین غفلت و  یابد که حتی کوچکمنظم و قریب به مقام عصمت می

گسیختگی سیاسی و  ي آشفتگی و از همویژه در دوره توان یافت. چنین شخصی بهنمی

ي نذورات، ي مغول با تکیه بر نهاد تقریباً مدنی خانقاه و به واسطهاجتماعی بعد از حمله

هاي مالی حکومت و کارگزاران آن، تحکم و فتوحات و موقوفات و نیز بعضاً حمایت

( که از رهگذر  214- 191:  1387نژاد،  یابد )رک. قرباندي درخور توجهی میقدرت اقتصا

تواند چیزي جز  شود. پیدا است که تصویر چنین شیخی نمیآن، صاحب دین و دنیا می
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باشد که در مناقب بهنامهآن  به تصویر در آمده است؛ وجودي  کرامتی    مثابههاي متأخر 

 مبسوط و منتشر.

انتقادي گفت گیرد، مراد و  اي که در مقابل هم قرار میدو سازه  مثنويمان  در تحلیل 

مرید است. گفتمان صوفیان در فضاي داخلی خود، مراتبی از فرادستی و فرودستی را به  

ي مرکز قدرت و  منزلهگذارد که در مرکز ثقل آن شیخ، پیر، مراد یا قطب بهنمایش می

 گیرند. مرکز، حول آن شکل می هاي متصل بهي حلقهمنزلهمریدان و شاگردان به

شده، پژوهش پیش رو مبتنی بر این فرض است که مولوي در  به مطالب گفتهباتوجه

هاي قدرت را در  شود و مؤلفهرو می با گفتمانی اقتدارگرایانه با مخاطبانش روبه  مثنوي

ابزار    از   او  يدرنهایت، استفاده  توان پنداشت کهگیرد؛ هرچند میبرابر مریدانش به کار می

 منظور بسط نفوذ معنوي خویش و هدایت و ارشاد مریدان بوده است. قدرت به

 

 . مبانی نظری تحقيق 2

 . تحليل گفتمان انتقادی 1. 2

ي  اي پس از ظهور در اواسط دههرشتهیک رویکرد طیفی و میان  مثابهتحلیل گفتمان به

دهه اواسط  تا  میالدي  در  شصت  هفتاد،  انسانرشتهي  چون  مردمهایی  نگاري،  شناسی، 

ادراکیروان جامعهشناسی  زباناجتماعی،  بیان،  و  معانی  شعر،  خرد،  شناسی،  شناسی 

بنیادي و عمیق پدید  شناسی و سایر رشتهنشانه تغییرات  انسانی  و  اجتماعی  هاي علوم 

  نوشتار   و  گفتار  تولید  فرایند  و  کارکرد  ساختار،  مندنظام  مطالعات   پیدایش  باعث  آورد و 

شناس  اي از زلیک هریس، زباندر مقاله  1952بار در سال  این اصطالح براي اولین  .گردید

گونه گفتمان  فرکالف،  نظر  به  است.  رفته  کار  به  انگلیسی،  کردار  معروف  از  مهمی  ي 

ها و روابط اجتماعی از جمله مناسبات قدرت را بازتولید  اجتماعی است که دانش، هویت

تغییر می  کند می باید  (. در تحلیل گفتمان نکته10:  1379دهد )رک. فرکالف،  یا  اي که 

 دادن به صداهاي مختلف متن است. مدنظر قرار گیرد، گوش
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تحلیل انتقادي گفتمان، رویکردي نوین در مطالعات ادبی است که متن را در پیوند با 

مطبافت آن  تاریخی  و  اجتماعی، سیاسی  فرهنگی،  موقعیتی،  را  العه میهاي  معنا  و  کند 

می اجتماعی  و  فرهنگی  شرایط  گرفته  محصول  نظر  در  اجتماعی  عمل  یک  متن،  داند. 

شود که با قدرت، ایدئولوژي و گفتمان پیوند دارد. در این روش بر نابرابري و بُعد می

یابد. در تحلیل انتقادي گفتمان منتقد  شود که در زبان تجلی میآور قدرت تأکید میسلطه

وجو  هاي اجتماعی را در زبان اثر جسترود و بازتاب نابرابريز توصیف زبانی فراتر میا

ترین مفهوم در تحلیل انتقادي گفتمان است.  (. مناسبات قدرت کلیدي16کند )همان:  می

ي کنترل است؛ یعنی کنترل اعضاي یک گروه بر  ي »وندایک« قدرت در بردارندهبه عقیده

تواند در عمل و در شناخت اعمال شود؛ یعنی  چنین کنترلی میها،  اعضاي دیگر گروه

ها را تحت  گروهی قدرتمند، آزادي عمل دیگران را محدود کنند و همچنین اذهان آن

اي تحت تأثیر قرار گیرد که سلطه را  گونهتأثیر قرار دهند. اگر اذهان افرادِ تحت تسلط به

ي خود گام  خواهانهتوجه به آمال آزادي  بپذیرند و در راستاي منافع قدرتمندان و بدون

 شود.بردارند، از اصطالح هژمونی استفاده می

هدف تحلیل گفتمان انتقادي، تحلیل روابط ساختاري سلطه، تبعیض، قدرت و کنترلی  

یابند. تحلیل گفتمان انتقادي بر این امر تأکید دارد که گفتمان، است که در زبان تجلی می

 است.   ابزاري در خدمت قدرت

 

 زبان و  . ایدئولوژی، گفتمان 2. 2

گران گفتمان انتقادي، ایدئولوژي، نظام باورها و مقوالتی است که شخص یا در نگاه تحلیل 

کننده و حیاتی کند و این زبان است که نقش تعیین ها جهان را درک می جامعه با ارجاع به آن 

ایفا   ایدئولوژي  تفسیر  و  بازتولید  تثبیت،  به می در  ایدئولوژي سخن  کند؛  از  منظور  دیگر، 

ارزش مجموعه  می ي  منتقل  متن  زبان  که  است  اعتقادي  نظام  یا  ایدئولوژي ها  ها نماید. 

شوند و پیوسته یکدیگر را به چالش هاي متنوع و مختلف و حتی متضاد بیان می صورت به 

 (.72: 1384طانی،  دهند )رک. سل انگیز و پویا می طلبند و به متن، ساختاري بحث می 
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انتقادي گفتمان عبارت تحلیل  ایدئولوژي و قدرت.  سه عنصر مهم در  زبان،  از:  اند 

عنوان ابزار ایجاد و حفظ قدرت در جامعه از طریق  گفتمان حاکم همواره از ایدئولوژي به

گیرد. این ایدئولوژي که پیوستگی نزدیکی با زبان دارد )رک. فرکالف،  کاربرد زبان بهره می

دارد  (، نظامی از سخنان و باورها است که تعارض با حقیقت را در خود پنهان می9:  1379

کند. زبان نیز به انعکاس و توضیح  ي گفتمان را تضمین میو از این راه، قدرت و سلطه

تر از زبان که چگونگی کاربرد  پردازد؛ بنابراین گفتمان فضایی است بزرگاین قدرت می

 (.107: 1384ند )رک. سلطانی، کزبان را تعیین می

هاي  دادن قدرت و تقویت تعصب و تبعیضترین منابع براي نشانزبان یکی از اصلی

ي نگرش  ي شیوهدهندهکننده در جامعه است. زبان هرگز خنثی نیست؛ بلکه نشانویران

ان ي زبان است؛ زیرا گفتمان خود را در قالب زب شدهما به دنیا است. گفتمان، شکل مادي

طور کامل  که نه زبان کامالً مسلط بر فرد است و نه فرد زبان را بهبخشد؛ درحالیتحقق می

در اختیار دارد. قدرت این توانایی را دارد که دیگران را به تسلیم در برابر خواست خود  

  نظم اشیا، شود. فوکو در کتاب  ي زبان نمایانده میوسیلهبه هرشکلی وا دارد و درنهایت به

خواهد در گفتمان بیان داند که میي ضروري براي هر دانش و علمی مین را واسطهزبا

داند؛ بنابراین  شود و فوکو دانش را مترادف قدرت میشود. دانش از طریق زبان منتقل می

شوند )رک.  زبان نیز مترادف قدرت است، چون دانش و زبان با دقت تمام درهم تنیده می

رود و هرجا این  در واقع قسمتی از کنترل قدرت به شمار می(. زبان  170:  1394فوکو،  

 شود.دو فرایند نقشی داشته باشند، قانون و استبدادي خاص حاکم می

  رک. میلز، )کند  تحلیل گفتمان انتقادي مناسبات قدرت نابرابر را در جامعه آشکار می

قدرت، (171:  1388 بنیادین  عنصر  چهار  گفتمان  انتقادي  تحلیل  است  معتقد  میلز   .

طور  توان گفت بهگذارد. بر این اساس میبینی، زبان و ایدئولوژي را به بحث میجهان

گیري گفتمان متأثر از شرایط اجتماعی و مواضع ایدئولوژیک و روابط کلی، فرایند شکل

 . (68 همان:)قدرت است 
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عدالتی و نابرابري اجتماعی  گران، نخبگان قدرت هستند که بیحلیلهدف انتقاد این ت 

نگرند یا آن را نادیده ي اغماض میبخشند یا به آن به دیده کنند، تداوم میرا اعمال می

بینی و قدرت از  ي زبان، ایدئولوژي، جهان(. مسئله183:  1382گیرند )رک. وندایک،  می

ادبیات را  اند. رونالد کارتر معتقد است واژهقاديمفاهیم بنیادي در تحلیل گفتمان انت ي 

ي علمی و توصیف  توان به کار برد. در حقیقت مطالعهسوايِ اصطالح ایدئولوژي نمی

 (.20: 1386و غیاثیان،  زاده)رک. آقاگلتواند خنثی و بدون سوگیري باشد زبان متن نمی

 

 . بحث نظری 3

 . گفتمان رقيب 1. 3

است مفهوم گفتمان رقیب را که    شده بپردازیم، شایستهل متن انتخابتحلیپیش از آنکه به

ي بحث ما نقش کلیدي خواهد داشت، روشن سازیم. هر گفتمان باید در مقابل  در ادامه

هاي خود معنا  گفتمان رقیب قرار بگیرد تا بتواند خود را تعریف کند و به گفتمان و ارزش

همان بهببخشد؛  دال  هر  که  میواسطهگونه  پیدا  معنا  خودش  دال ضد  واقع  ي  در  کند. 

شوند )رک. سوسور،  ي سلبی معنا میها در نگاه سوسور از طریق رابطهگونه که نشانههمان

یابند. میشل فوکو بر آن است که براي  ها نیز از این طریق معنا می(، گفتمان176:  1378

( و نخواهندگی partageبندي )مي تقسیطرد یا کنارگذاري، اصلی وجود دارد که از مقوله

(reject  است )( ،درواقع »نقطه15  :1380رک. فوکو .)گفتمان این است   يشروع نظریه  ي  

طور کامل مستقر شود. هر گفتمانی همواره در کشمکش با  تواند بهگفتمانی نمی  که هیچ

گفتمان بهسایر  را  واقعیت  که  است  میگونههایی  تعریف  دیگر  و اي  )یورگنسن  کنند« 

 (. 89:  1397فیلیپس،  

شناسی بدان قائل بود، در اي سلبی که سوسور در زبان الکال و موف بر اساس رابطه 

سازي اجتماعی سازي« را مطرح کردند. رقیب ي تحلیل گفتمان خود، اصطالح »رقیب نظریه 

( یا The Otherفرایندي است که در آن یک گفتمان براي خود به طراحی یک »دیگري« ) 

گیري هویت  شکل  ي دیگر، باعث پردازد؛ چراکه وجود یک گفتمان تهدیدکننده »دشمن« می 
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ارز مرزبندي  و  میشگفتمان  یک شها  به  خود  نیروهاي  انسجام  براي  گفتمان  هر  ود. 

موضع با  تا  دارد  نیاز  رقیب  و  گفتمان  برجسته  را  خود  هویت  دشمن،  برابر  در  گیري 

»رقیب سازد.  »غیریتمشخص  یا  میسازي«  پدیدار  زمانی  اجتماعی«  که  سازي  شود 

»براي  (.  94-93:  1384هاي متفاوت همدیگر را طرد و نفی کنند )رک. سلطانی،  هویت

با   نظام  این  به  متعلق  نوشتار  است.  محض  ضرورت  مرزبندي  ایدئولوژیک،  نظام  یک 

نشانه و  زبانی  نظام  و  کاذب خود سبک  آگاهی  براي  تدوین  جدیت  مشخص  شناختی 

 (.42ها متمایز کند« )همان: کند تا پیروان خود را با آن سبک و نشانهمی

نا از طریق فرزند او و دیگر پیروانش  هاي معنوي موال اگرچه برخی معتقدند که تجربه

- 31:  1391وفایی،  به یک گفتمان و نظام ایدئولوژیک بدل شد )رک. فتوحی و افشین

گذاري  (، این پژوهش بر این نکته تأکید دارد که این گفتمان در آثار خود مولوي پایه33

 شده است. در ادامه به بررسی شواهد این ادعا خواهیم پرداخت. 

 

 مثنوی های رقيب در . گفتمان2. 3

 هاي فلسفه و اعتزال است. نگفتما مثنويدو »گفتمان رقیب« عمده در 

 . فلسفه1. 2. 3

است. تفکر    درنیامیخته  اشراقی  عناصر  با  که  است  ايفلسفه  يمشخصه  وجه  عقلی  تفکر

هاي مشایی و استداللی خالص  شود که بر مبناي اندیشههایی اطالق میفلسفی بر دیدگاه

شود که بر مبناي  بینی و نگرشی گفته میاستوار باشد. در مقابل، تفکر قلبی به آن جهان

فر و همکاران،  هاي اشراقی، ذوقی، عشق و محبت ساخته شده باشد )رک. بهناماندیشه

1393  :11.)   

است فالسفه با عصاي عقل فلسفی سعی    معتقد  صوفیه   و  عرفا   دیگر  همچون  نیز   موالنا

در شناخت هستی دارند، الجرم تالششان محکوم به شکست است؛ حال آنکه عرفا و 

صوفیه با پرورش باطن و رسیدن به جایگاه کشف و شهود به دریافت کُنه حقیقت نایل  

گاه باالیی قایل هستند و عقل و فلسفه را در این شوند؛ بنابراین براي دل و جان جایمی
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(. 50:  1388کنند )رک. جهانگرد،  کننده ارزیابی میي خاص ناقص و یا گمراهمحدوده

)معرفتمی اپیستمولوژي  در ساحت  که  گزارهدانیم  ارزش  از  شناسی( صوفیه،  که  هایی 

استداللی باالتر  هاي منطقی و  شود، در قیاس با یافتهرهگذر کشف و شهود حاصل می

توان چنین استنباط کرد که تاختن موالنا بر پاي چوبین استداللیان و است؛ بنابراین می

پذیري است. ي آن دیرباوري و سختطور ویژه بر عقل فلسفی، از آن روست که الزمهبه

می تسلیم  بار  زیر  کمتر  عقل،  نوع  این  اصرار  پیروان  خویش  راي  استقالل  بر  و  روند 

وچرانکردن محوریت  اش تسلیم و چوند و طبیعی است موالنا که در نظام فکريورزنمی

 کند، تاحدي که جهل را بر آن ترجیح داده است: دارد، چنین تلقی از عقل را نکوهش می

 رد جاهل همی باید شدن ـن خــزی

      

 د زدنــوانگی بایـــت در دیـــدس 

 (2328: 2، د1385)مولوي،         

کند و فلسفی را مشحون از شک و پیچانی  مولوي گفتمان فلسفه را به کرات تقبیح می

بروز میمی خود  از  اعتقادي  گهگاه  که  فلسفداند  آن »رگ  بالفاصله  اما  او    «دهد،  در 

 کند: گیرد و روسیاهش میجنبیدن می

 ی پنهانی است ــان او فلسفــدر جه  »هرکه را در دل شک و پیچانی است 

 اه                  ـــــگاد و گاهــــ د اعتقـــ نمایمی

 

 د رویش سیاه«  ــ ف کنــآن رگ فلس 

 (3286-3285: 1)همان، د         

 . اعتزال 2. 2. 3

ق( 110ق( از استادش حسن بصري )م181عطا )مبني معتزله با انشعاب فکري واصلفرقه

ي مهم و تأثیرگذار تبدیل شد. تصوف نیز  فرقهشکل گرفت و تا پایان قرن دوم به یک  

و هم به دوم  قرن  در  مانند مکتب  عنوان یک مکتب  و درست  آمد  پدید  معتزله  با  زمان 

بهاعتزال در دوره از همان زمان  و  به رشد و شکوفایی رسید  عنوان رقیب و  ي مأمون 

طور کامل از هم  مخالف معتزله در کنار اهل حدیث قرار گرفت. آنچه این دو مکتب را به

کرد، این بود که اهل تصوف براي کشف حقیقت بیشتر بر ذوق و اشراق تکیه  جدا می

به حقیقت می راه وصول  یگانه  را  آن  بر عقل و استدالل که معتزله  تا  دانستند. داشتند 
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کردند. باوجوداین، در  ناپذیر را طی میبنابراین معتزله و صوفیه دو مسیر جدا و آشتی

نمیمنابع صو دیده  این قضیه  به  آنفیه حساسیتی  بر سر  شود و اختالفات  با معتزله  ها 

مهم است.  بوده  دیگر  مسئلهاموري  دربارهترین  معتزله  و  صوفیه  که  اختالف  اي  آن  ي 

بود. کرامات براي صوفیه اهمیت زیادي داشت و پیشوایان  داشتند، مسئله ي »کرامات« 

شد، در میان مردم شأن و اعتبار کسب  سبت داده میها نسبب کراماتی که به آنصوفیه به

کردند وجود کرامات را براي پیشوایان خود اثبات کنند؛ کردند. صوفیه همیشه سعی میمی

حال آنکه معتزله با بینش عقلی خود منکر کرامات صوفیه بودند و شرایط دشواري را  

ایجاد میبراي آن به    زیادي  حد  تا  عوام  بین  در  صوفیه  مشایخ  مقبولیت  کردند؛ زیراها 

نمود ناپذیر میو به همین دلیل نیز رویارویی صوفیه و معتزله اجتناب  وابسته بود  کراماتشان

 (.92: 1395)رک. طهماسبی، 

مسئلهافزون دربارهبر  معتزله  و  صوفیه  کرامات،  یکدیگر  ي  با  هم  دیگر  مسائل  ي 

عتقاد معتزله به خلق قرآن بود که یکی از اصول  اختالف نظر داشتند. یکی از این مسائل، ا

داد و در زمان مأمون، جریان »محنه« را پدید آورد.  ها را تشکیل میاساسی باورهاي آن

در مقابل، صوفیه اجماع داشتند که قرآن کالم خدا است و مخلوق نیست. صوفیه و معتزله  

معتزلدرباره داشتند.  اختالف  یکدیگر  با  نیز  الهی  نفی  ي صفات  را  الهی  تمام صفات  ه 

 صفت ازلی مانند علم، قدرت، سمع و بصر ندارد. کردند و معتقد بودند خداوند هیچمی

ي دیدار خداوند هم بین صوفیه و معتزله اختالف عقیده وجود داشت. صوفیه  درباره

معتقد بودند مؤمنان قادرند خداوند را در قیامت به چشم سر ببینند، چون دیدار خداوند  

ها بر این باور بودند  شود و بیشتر آنکرامت است؛ اما معتزله معتقد بودند خدا دیده نمی

 (.95بینیم )همان: هایمان میکه خدا را با دل 

در موضوع جبر و اختیار هم بین صوفیه و معتزله اختالف وجود داشت. معتزله معتقد  

 کردند. به اختیار بودند؛ ولی صوفیه جبر را تأیید می
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ي خالق افعال شر نیز اختالف داشتند. معتزله معتقد  بر آن، صوفیه و معتزله دربارهنافزو

ها است. صوفیه خداوند  کند و معاصی و شر از انسانبودند افعال خیر را خداوند خلق می

 دانستند.ها اعم از خیر و شر میرا خالق تمام افعال انسان

ها  ار داد و صوفیه درنهایت با کمک اشعرياین اختالفات، صوفیه را در برابر معتزله قر 

 ي آل بویه در حال رشد و ترقی بودند، از بین ببرند )همان(.توانستند معتزله را که در دوره

ي  موالنا تمثیل مگس و بینش محدود او را درباره  مثنوي در این ابیات از دفتر اول

 دارد: زیبایی بیان میاهل اعتزال به

 ول خر و تصویر خس ـــوهم او ب  ون مگس               ـ ــ»صاحب تأویل باطل چ

 س را بخت گرداند همايــآن مگ  ه راي                 ــذارد بــ گر مگس تأویل بگ

بود             آن مگس نبود کش این عبرت 

 

 ی درخور صورت بود«ــروح او ن 

 ( 1090-1088: 1، د 1385)مولوي   

 

 حکایت اهل سبا . گفتمان رقيب در 3. 3

هاي وابسته به آن، موالنا از طریق »طرد و نفی«، گفتمان  اهل سبا« و تمثیل  يدر »قصه

هاي دیگري  ها و نیز تمثیلکند. حکایت اهل سبا و ناسپاسی آنرقیب خود را معرفی می

کند، همگی به گفتمان رقیب دادن عواقب و ابعاد ناسپاسی نقل میکه موالنا براي نشان

مهم دارند.  خصیصهاشاره  آن ترین  به  گروندگان  و  رقیب  گفتمان  براي  موالنا  که  اي 

 نعمت« است: کردن به »ولیشمارد، ناسپاسی و پشتبرمی

 ها و باغصد هزاران قصر و ایوان  س فراغ ــداد حق اهل سبا را ب

بدرگان  آن  نگذاشتند  آن   شکر 

 

 د کمتر از سگان ـــ ا بودنــدر وف 

 (286- 285:  3)همان، د           

تر از این حیوان  اي پایینزدن وفاداري سگان، افراد ناسپاس را در مرتبهموالنا با مثال 

در که موالنا  گفتنی است  از    مثنويجاي  جاي  نشانده است.  تحقیر دشمنان خود  براي 

اند »اما در جوامع اسالمی آن گیرد. سگ را نماد وفاداري دانستهي »سگ« بهره میاستعاره
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بارگی است«  دانند که در خلقت پدید آمده و نماد ولع و شکمترین صورتی میرا کثیف

همکاران،   و  بیان611:  1388)شوالیه  متون  این  در  واژگان  قبیل  این  کاربرد  نظام  (.  گر 

وچرا از پیر، معیار و ارزش است.  چوني آن است که در آن اطاعت بیعقیدتی نویسنده

متعصبانه بیانگر موضع  گفتمان  افزوناین  است.  مریدان  قبال حفظ  در  این، ي موالنا  بر 

هاي بعد خواهیم دید، براي اثبات گفتمان خودي، تمثیل مادر را که در بخشموالنا چنان

 ي مطلوب خود دست یابد.ا درنهایت به نتیجهکند ت ذکر می

عیسی)ع( جهت   يآمدن اهل آفت هرصباحی بر در صومعهمولوي در حکایت »جمع

کردن مضمون  پروراند و از رهگذار فربهطلب شفا به دعاي او« این مفهوم را بیشتر می

هاي دیگري  تازد. در این حکایت، او تمثیلپیش میازمدنظر خود، به گفتمان رقیب بیش

 برد. نیز براي تضعیف گفتمان رقیب به کار می

شناسانه«  طور مستقیم گفتمان خودي را گفتمان »حقهاي پس از این نیز بهتمامی تمثیل

بدینمعرفی می ناسپاسی.  گفتمان  را  رقیب  گفتمان  و  گویی »حکمِ  کنند  محوري«  گونه 

 شناسی است.نعمت و حقگفتمان خودي، وفاداري به ولی

باتوجه ولی  است؛  نشده  برده  نام  رقیب  گفتمان  از  آشکارا  اینجا  هاي  ویژگیبه  در 

بی و  میناسپاسی  تکرار  مدام  که  میوفایی  به شود،  که  منطقی کرد  استنباط  توان چنین 

یاعقل هاي جریان موازات   معاصر عرفانی هايحلقه از  یکی  زمانه،  مدار شریعت محور 

بارت دیگر، ممکن است روي سخن مولوي با کسانی باشد که  عباشد؛ به مدنظر  نیز موالنا

)امثال صدرالدین قونوي( سر سپرده  محفل عرفانی او را ترک گفته و به شیخی دیگر 

  ي اسباب اگر کمی گام را از دایره که داشت توجه باید مطلب این بهتر درک براي باشند.

  اجتماعی   مناسبات  بر  حاکم  قوانین  بنیاد  بر  صرفاً  را  قضیه  بیرون نهیم و  معنوي  علل  و

  وابسته  مریدان معنوي   رشد که  میزان  همانبه  که  بود خواهد  بدیهی نکته این تبیین کنیم،

  و   مریدان  حفظ   تواناییبه    نیز  پیر   قدرت  تداوم سلطه و  است،بوده  مراد  و  پیر  وجود  به

 .است داشته  مشایخ(، بستگی  دیگر با رقابت ویژه در)به آنان شمار افزودن احیاناً
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 . ایدئولوژی، واژگان و ساختار جمله4. 3

گیرد. در  ترین ابزارهاي هر گفتمان، واژگانی است که آن گفتمان در اختیار می یکی از مهم 

اي  ها هویت و معناي تازه گیرد و به آن هایی خاص را به خدمت می واقع هر گفتمان واژه 

   . کند می   بندي صورت   تازه   واژگان   فرهنگ   همین   ي وسیله به   را   خود   گفتمان   و   بخشد می 

رود  بیان و اقناع ایدئولوژیک نیز به شمار می  يشدهپردازي قلمرو عمده و شناختهواژه

آورد و از  هایی را به خدمت خود در می(. ایدئولوژي واژه442:  1382)رک. وندایک،  

ي فوکو »قواعد بازي زبانی  شود. به گفتهمند میبهرهها هاي متفاوت به نفع خود از آن راه

یافت که   نهادي  را در کارکردهاي  آن  باید  بلکه  نباید در متن گفتمان جستجو کرد؛  را 

طور ایدئولوژي و گفتمان، به  (. همین27:  1387ي گفتمان مزبور است« )فوکو،  تولیدکننده

 کند. را طرد یا حذف یا انکار می آننهند و هایی به گفتمان رقیب نام میواژه يوسیله

بهبهره عرفانی  گفتمان  در  واژگان  از  میگونهگیري  انجام  مختلفی  که  هاي  گیرد 

 اند از: عبارت

 ی تقابلی واژگان. رابطه1. 4. 3

شکلهمان که  رابطهگونه  حاصل  گفتمان  یک  است،    يگیري  رقیب  گفتمان  با  تقابلی 

یابند. این خصیصه را  رقیب و متضاد، هویت و معنا می  يواژگان گفتمانی نیز در دوسویه

»تفکیکمی نوعی  )توان  گروه Differentationکردن«  یا یک  فرد  »یک  که  دانست  نیز   )

: 1393کند« )یارمحمدي،  هاي مشابه تفکیک میاجتماعی از کارگزاران را از دیگر گروه

»قصه174 در  تمثیل(.  و  سبا«  اهل  تي  این  وابسته،  بههاي  واژگانی  وضوح مشهود  قابل 

هاي مثبت و ارزشمند  هاي درپیوسته با گفتمان خودي با واژهاست. در این متن، ارزش

 اي دیگر. هاي مربوط به گفتمان رقیب به شیوهشوند و واژهنمایانده می

با واژگانی مانند »صومعه عیسی« یا »خوان اهل دل« یاد   يموالنا از گفتمان خودي 

ز عیسی)ع( که تمثیلی از پیر و مرشد است، با صفاتی مانند رهاننده از جُناح،  کند و امی

شود. در مقابل، موالنا از گفتمان مخالف یا کسانی که بیرون کیش و شفاگر  یاد میخوب
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کند: ناسپاس، سگ، طاغی، یاغی، ناقض وفا، خر، اند، با این صفات یاد میاز این زمره

 خام و کودک.

گفتمان  می  موالنا  ناسپاسانی  را  نمیرقیب  جا  به  را  نعمت«  »حق  که  و داند  آورند 

ولی می»جایگاه  یاد  نیز  اولین«  »مقام  عنوان  با  آن  از  که  را  خود  فراموش  نعمت«  کند، 

 :داندها را از سگان نیز کمتر میرو، آناند؛ ازاینکرده

 بندی دهی و طبقهدهی، لقبنام.  2. 4. 3

واژه گفتمان،  ایدئولوژیک میدر هر  بار  ارزشها  و حامل  شوند. هاي خاصی میگیرند 

نام طریق  از  لقبهمچنین  و  ردهنهادن  و  مناسبات  و  گفتمان  ساختار  و  بنديدادن،  ها 

یا سامانه  یک ساختار    مثابهگیرند؛ زیرا هر گفتمان بهگفتمانی شکل میهاي درونمرزبندي

هایی مشخص  ها یا لقبو نظام است و جایگاه هر شخص در این سامانه و نظام، با واژه

سلطانی،  می )رک.  جاي56:  1383شود  در  نیز  موالنا  یادکرد    مثنويجاي  (.  هنگام  در 

کند. موالنا، فیلسوف  ها با عناوینی تحقیرآمیز یاد میگفتمان فالسفه و نیز اهل اعتزال از آن

 خواند: مک و منطقی مستهان )خوار و ذلیل( میرا حکی

 است کآسمان بیضه زمین چون زرده   چون حکیمک اعتقادي کرده است               

 (2482: 1، د1385)مولوي،         

 هانـــقی مستــــی منطــــ فلسف

                             

 گذشت از سوي مکتب آن زمانمی 

 (1636:  2)همان، د                

 م و سوداي او  ـف گویـــاز مفلس

 

 ها و دریاهاي او  یـــا ز کشتــــی 

 (2223: 6)همان، د                  

 زاردند آن بدرگانـــر آن نگـــشک

 نانی ز در ي  ی را لقمهـــر سگ ــم

 شودارس در میـــ ان و حــــپاسب 

 هم بر آن در باشدش باش و قرار 

 

 د کمتر از سگانــــ ا بودنـــدر وف 

 ون رسد بر در همی بندد کمرــچ

 رود گر چه بر وي جور و سختی می

کـــکف دارد  اختیارــــ ر  غیري   رد 

 ( 289- 286: 3، د 1385)مولوي،     
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»قصه طبقهدر  در  هم  سبا«  اهل  مرتبهي  این  نام  بندي  با  خداوند  از  گفتمانی،  هاي 

مراد با نام تمثیلی »عیسی«، »پیامبر«، »چوپان«  شود؛ در ادامه از پیر یا  نعمت« یاد می»ولی

 شود:و تمثیل »مادر« یاد می

 ا ــر آورد از وفــــ ی فخــق تعالــح

 

 د از آن شد کان کریم ــادر بعــحق م

 م اوــردت درون جس ــــ ی کــ صورت 

 د او تورا ــل دیــزو متصــ و جــهمچ

 است   ق هزاران صنعت و فن ساختهـح

 ادر بودــق از مــق سابــپس حق ح

 

 د غیرنا ــ ی بعهــن اوفــت مـــگف 

 (  323: 3)همان، د                     

 مــو غریــن ت ــرد آن را از جنیــک

حمل در  خــداد  و  آرام  ورا   وــش 

 دا ــرش ج ــرد تدبیــل را کــمتصّ

 ادر بر تو مهر انداخته است ــ ه مـ تا ک

 ق را نداند خر بود«ــه آن حــهرک

 ( 329- 325:  3)همان، د              

 

 

 

 

 

هایی  شود. از مریدان و طالبان با صفتدر ادامه به مریدان لقب »اهل« یا »طالب« داده می

ها داللت دارد؛ اوصافی مانند: شود که بر نیازمندي و نهایت طلب و حاجتمندي آنیاد می

 بسته و... : اصحاب آفت، اشتران پايمبتال، ضریر، لنگ، شل، اهل دلق، 

 ر و لنگ و شل و اهل دلقــاز ضری  قـــجمع گشتندي ز هر اطراف خل

 ی صباحـــر در آن صومعه عیســب

 

ـ تا ب   ان رهاند از جناحـــه دم اوشــ

 ( 300- 299: 3)همان، د             

 جملگانتان شد روان ـت ای ـــحاج              داــت از خ ـــ گفت اي اصحاب آف

 راي ه  ـــان بـکه گشایی زانوي ایش  اي ـــپران بستهــجملگان چون اشت

         ه سوي خانـــخوش دوان و شادمان

 

 انا دوــدي پــاي او شدنـــ از دع 

 (306-304: 3)همان، د            

طبقهبدین در  درونگونه  آنبندي  از  موالنا،  خلق  گفتمانی  که  نیازمند، جایی  وابسته، 

هاي  ها با عنوانهایی که از آنپروردگارند، باید از طریق واسطه  يخوردهمحتاج و نعمت

سوي گفتمان حقیقی که گفتمان  گوناگون همچون پیر، مراد، شیخ و ولی یاد شده است، به
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عرفان است، حرکت کنند و طالب حق و حقیقت شوند؛ بنابراین هرکس از گفتمان فکري  

گفتمان عرفا به  ورود  است.  کرده  نعمت  کفران  و  است  طاغی  واقع  در  کند،  ن خروج 

گذاشتن است. اگر استنباط ما درست باشد که در  عرفانی از نظر موالنا نوعی شکر نعمت

توان گفت که مولوي  ي عرفانی دیگر معاصر موالنا است، میاینجا گفتمان رقیب یک حلقه

تمام بین  از  را  خود  عرفانی  بهگفتمان  گفتمان  دیگر  عرفانی  به  هاي  نیل  شاهراه  عنوان 

 حقیقت معرفی کرده و در صدد تبیین و توجیه آن است. 

 ها و پيوند آن با ایدئولوژی . ساختار جمله3. 4. 3

ها کارکردهاي زیادي ازجمله کارکردهاي ایدئولوژیک دارد«  در یک گفتمان »آرایش جمله

ها نیز به ایدئولوژي  هاي نحوي این حکایت و دیگر تمثیلساختار(.  77:  1394)وندایک، 

 گفتمان عرفانی اشاره دارد.

این نمونه امري است. این ساختار  ها، بهرهیکی از  گیري بسیار از ساختار دستوري 

دهد. در برخوردهاي فرادست با فرودست  دستوري، نگاه باالدستی گوینده را نشان می

ت و  امري  وجه  در  رفتهافعال  کار  به  فرادستان أکیدي  تا  به   را خود جایگاه برتري اند 

 براي نمونه در این بیت: وا دارند؛ خود از  تمکین به  را و آنان شوند یادآور فرودستان 

 عیساست خوان اهل دل   يصومعه

 

 ان و هان اي مبتال این در مهل ـــه 

 (298: 3، د1385)مولوي،          

دهد که این در )گفتمان  کسانی که در گفتمان او نیستند هشدار میمولوي به مخاطب و  

بیماران    يعرفانی( را رها نکنند؛ زیرا این گفتمان و اصحاب آن مانند عیسی)ع(، شفادهنده

»هان تعبیر  مبتالیان هستند.  نیز وو   تأکید امري وجه االجراءبودنالزم و  حتمی بر هان« 

 نمونه:همچنین در این    ؛کندمی

 چون دل اهل دل از تو خسته شد   د ـ ه شـو بستــ الجرم آن راه بر ت 

 هاي زار کنري گریهـو ابــهمچ  اب و استغفار کنــزودشان دری

 اي پخته بر خود واکفد ـــهمیوه  وي تو بشکفد ــتا گلستانشان س

 ( 313- 311: 3)همان، د          
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ي امري مخاطب را به سوي گفتمان خودي  جملهدر بیت دوم موالنا از راه نصیحت با  

  .کندمی  مؤثرتر  را  آن  و دارد داللت  امر  فوریت  بر  بیت  این »زود« در خواند. قید فرا می

  را   کالم  تأثیر  نیز  دارد،  مذهبیارزشی  بار  که  »استغفار«  يواژه  از  گیريبهره  بر آن،افزون

 همچنین در این بیت:  دهد؛می  افزایش

 ر پاي بند ـاي بهــرشتل  ـاي مغفّ

 

 ا ز خود هم گم نگردي اي لوند ـت  

 ( 309)همان:               

وجهافزون نیز واژه کاربرد امري  بر  »مغفل«   نگاه نوع و باال  دست موضع  بیانگر ي 

 . نگردمی ها گفتمان دیگر  به آن يسویه از  موالنا که  است  گفتمانی

 های مسلط طریق پيوند با گفتمانبخشی به گفتمان از . مشروعيت4. 4. 3

بخشیدن به نظام ارزشی و گفتمان عرفانی، مانند هر گفتمان دیگري، نیازمند مشروعیت

تثبیت ارزشگفتمان  يکند، است. در واقع همهاي که عرضه میاعتقادي ها و  ها »براي 

 کوشند خودبخشیدن به اصول خویش میسازي، مجازکردن و مشروعیتتوجیه، عمومی

 (.43: 1391وفایی، هاي مشروع و مسلط پیوند دهند« )فتوحی و افشینرا با گفتمان

رو، اند؛ ازاینمدار متهم شدههاي مذهبعرفا در طول تاریخ، پیوسته از سوي گفتمان

  هاي روش  با  دلیل  همینهاي مسلط پیوند دهند؛ بهاند گفتمان خود را با گفتمانتالش کرده

هاي مسلط، مانند  عرفا گاه نیز به دیگر گفتمان  .اندجسته  تقرب  مذهب  گفتمان  به  گوناگون

 اند. هاي نامستقیم یا مستقیم نزدیک شدهگفتمان قدرت و حاکمیت به روش

شده، سه روش براي نزدیکی و پیوند با گفتمان ایدئولوژیکی مسلط  در متن بررسی

گیري از آیات قرآنی  انبیا؛ بهرهسازي با  گیري از تأویل؛ شبیههشود: بهر)مذهب( دیده می

 هاي کتب مقدس. ها و داستانو تمثیل

 

 ی ابزاری برای نزدیکی به گفتمان مذهب مثابه. تأویل به4

بخشی به گفتمان عرفانی دانست. عرفا  ترین ابزار براي مشروعیتتوان مهمتأویل را می

حقیقی آن که تشبیهات نصّ ظاهر  اعتقاد دارند که »تأویل نصّ ظاهر را به معناي اصیل و  
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ي  منزله(. گفتمان عرفانی پیوسته از تأویل به127:  1387گرداند« )کربن،  رمز آنند بر می

که سید حیدر آملی    تنها راه دریافت و تشخیص معارف دینی یاد کرده است؛ تا جایی

و اهل طریقت،  گوید: »تأویل نزد ارباب باطن  پیوند قرآن و آیات با تأویل می  يدرباره

تأویل؛ یعنی   یعنی گذشتن از ظاهر به باطن امور و آیات و بسط معنا؛ به دیگر سخن، 

 (. 240: 1422تطبیق میان دو کتاب قرآنی جمعی و آفاقی تفصیلی« )آملی، 

شمارند. گفتمان دانند و این شیوه را طریق اهل باطن برمیعرفا خود را ارباب تأویل می

تنها راه مؤثر و نافذ   مثابهگیرد و از آن بهدینی نیز از تأویل بهره می  عرفان براي فهم متون

 کند.براي رسیدن به اسرار آیات و روایات و بطون معارف شریعت یاد می

کند و  گیري از این ابزار، از یک سو با مذهب پیوند برقرار میگفتمان عرفان با بهره

اي خود را به منبع دین مستظهر  گونهزد و بهسامبانی نظري خود را با اصول دین مرتبط می

گرمی به همین ابزار تأویل، مرزهاي میان گفتمان عرفان نماید و از دیگرسو، با پشتمی

 دهد.را با گفتمان شریعت به خواننده نشان می

ي اهل سبا« خود حکایتی است که هدف روایی آن، برداشتی تأویلی در جهت  »قصه

 شود:است. افزون بر این، حکایت چنین آغاز می»حکم«ي عرفانی 

 دا ـدي جز ص ـدي و ندی ــیا بخوان  اـــل سبــ اه  يهــ تو نخواندي قص

نیست آگاه  خود  کوه  آن  صدا   از 

 گوش وهوش   او همی بانگی کند بی

 

 سوي معنی هوش کُه را راه نیست  

 کردي تو اوهم شدخموش خمش چون 

 (284- 283: 3، د 1385)مولوي،   

کند  گونه در ابتداي قصه، خواننده یا هر گفتمان غیرخودي را به کوه تشبیه می موالنا بدین 

گونه هم برتري گفتمان خودي را به  دهد، ندارد. او بدین که فهمی از صدایی که انعکاس می 

دارد که تنها گفتمان عرفانی  می دهد و اظهار  دست قرار می کشد و آن را در موضع باال رخ می 

گیري  گشاید و ذهن خواننده را براي نتیجه برد و هم در بر تأویل می است که راه به معنی می 

 کند. پایانی این حکایت که در خدمت مقاصد گفتمانی او است، آماده می 



 171 ــــــــــــــــــــــــــــــ سیدمحمد دشتی /مثنوی تحليل انتقادی گفتمان قدرت در 

 

ز  خودي، اهاي غیربودن« به گفتمانهوشگوش و بیآگاهی« و »بیدادن »نااو با نسبت

نقدي   اهل سبا« را نیز به مثابه يپردازد. او »قصهها نیز میهمان ابتدا به نقد دیگر گفتمان

کند. در واقع موالنا از طریق  دهد و تأویل میهاي رقیب براي خواننده شرح میبر گفتمان

ان  ي روایی داست دهد که گاه مسیر معنایی و نتیجهابزاري به نام »تأویل«، به خود اجازه می

 را به سمت اهداف گفتمانی خود سوق دهد یا حتی منحرف سازد. 

 

 بخشی به گفتمان خودی . تمثيل انبيا برای مشروعيت1. 4

روش از  دیگر  گفتمانیکی  با  پیوند  شبیههاي  مشروع،  یا  هاي  اولیا  و  انبیا  با  سازي 

دل حکایت  هاي فرعی در  ها یا داستانها است. یکی از داالنجستن به تمثیل آنتمسک

عیسی)ع( جهت طلب    يآمدن اهل آفت هر صباحی بر در صومعهي »جمعاهل سبا، قصه

تمثیلی است از گفتمان عرفانی. عیسی)ع(    مثابهشفا به دعاي او« است. این حکایت به

گونه، پیر یا مرشد یا  طالبان و نیازمندان است؛ به همان  يي خداوند و شفادهندهنماینده

ي  ي خداوند بر روي زمین است و شفادهندهنیز در گفتمان عرفانی، نماینده  انسان کامل

روابط  دل  عرفانی،  گفتمان  شرح  براي  آن  اجزاي  و  تمثیل  این  طالب.  و  بیمار  هاي 

گیري  اي بهرهگونهتوان بهها و قواعد آن به کار رفته است که آن را میگفتمانی، مرتبهدرون 

 دادن به گفتمان عرفانی دانست. عیت و مقبولیتاز گفتمان شریعت براي مشرو 

 

 بخشی به گفتمان خودی گيری تأویلی از آیات و احادیث در جهت مشروعيت . بهره 2.  4

تمام   تأویل آن  معنوي   مثنويموالنا در  به  و  بهره گرفته  احادیث  ها پرداخته  از آیات و 

بخشی به گفتمان  است. از منظر تحلیل گفتمان انتقادي، این کار در مشروعیت و مقبولیت

خصوص که این گفتمان پیوسته از سوي گفتمان قدرتمند  عرفان بسیار اثرگذار است؛ به

گیري از آیات و احادیث به جز  رهشریعت، متهم به کفر و زندقه شده است. در واقع به 

گفتن با گفتمان رقیب نیز است؛ به این معنی که  بخشی، نوعی سخنمشروعیت  يسویه

کند و در  موالنا با تأویل آیات و احادیث، توجه گفتمان مذهب را به سوي خود جلب می
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ی  کند که درکی سطحی یا نادرست از مبان یک بازي قدرت، گفتمان شریعت را متهم می

 شریعت داشته است. 

تمسکنمونه از  »قصههایی  در  احادیت  و  آیات  به  موالنا  و  جستن  سبا«  اهل  ي 

 هاي فرعی آن: حکایت

 ها بعد از اجل زنجیر شد ضــقب  ر شد ـ ها دلگیی قبضــ»در معاص

 رض هنا عن ذکرنا ــ ن اعــنعط م

 

بالعمی«  نجزي  و  ضنکاً   عیشهً 

 (354- 353:  3،د1385)مولوي،  

قبض« که مفهومی  ي ضنکا )زندگی تنگ و ناخوش( را به »در اینجا مولوي عیشه

 است.  عرفانی است تأویل کرده

 ذ زینناــ ا خــ رٌ لنــ ا خیــــ شینن  د بیننا ــ د باعـــ ا گفتنـــپس سب

 ( 368)همان:                  

 ا بازخوانم یا بیا ــش ی ــا بکــی  ان انبیا ــ ش جــ بخ اي سعادت

 ی کنت ترابـا لیتن ــود یــگمی  ت تاب ـبا فراقت کافران را نیس

 ( 408- 407)همان:               

  بودند به کنند: اي کاش خاک میدر این ابیات نیز قول کافران در قیامت که آرزو می

 است. شده عرفانی است، تأویل فراق که مفهومی در گفتمان عاشقانه

 

 . اهداف روایی و پيوند آن با ایدئولوژی 3. 4

شود که هر  ي پیوند ایدئولوژي با زبان گفتیم، این نکته آشکار میآنچه دربارهبه  باتوجه

شود تا به نتایجی که راوي در نظر دارد، منتهی شود. روایت با هدف خاصی طراحی می

در جهت یک هدف ایدئولوژیک خاص  هایی هستند که همگی  هاي موالنا تمثیلداستان

شده »قصهطراحی  از  موالنا  داستان  ياند.  دیگر  و  سبا«  جهت  اهل  در  فرعی  هاي 

جاي اینکه    ي اهل سبا در واقع بهدادن به گفتمان خودي بهره گرفته است. قصهحقانیت

ل  گفتمان خودي را توضیح دهد، تمثیلی است از گفتمان رقیب یا غیرخودي. در این تمثی
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اند،  جا نیاوردهنعمت خود را به  موالنا حکایت ناسپاسان، کافرنعمتان و کسانی که حق ولی

کند تا از این طریق هم گفتمان غیرخودي را تقبیح و سرکوب کند و هم از آن  بیان می

 ي مقابل آن، حقانیت بخشد. نقطه مثابهرهگذر، به گفتمان عرفانی مدنظر خود به

ی دیگري که در دل این قصه قرار دارد، گفتمان خودي را نیز  موالنا در حکایت فرع

عیسی    که دیدیم، از حکایت حضرتدهد و براي به تصویر کشیدن آن، چنان نشان می

 گیرد. بهره می

 : گونه استاینها بهساختار فشرده این حکایت

 های مربوط به گفتمان رقيب: ساختار فشرده حکایت

 

 

 

 

 

 های مربوط به گفتمان خودی: ساختار حکایت

 

 گيری . نتيجه5

ي گفتمان و تأکید  کاربست روش تحلیل گفتمان در نقد آثار ادبی مستلزم تلقی ادبیات به منزله 

انجام چنین پژوهشی باید به ارتباط دوسویه میان  بر نقش تعاملی متون ادبی است و براي  

ي عرفان  در افق اندیشه . موالنا  ادبیات و بافت ایدئولوژیک حاکم بر اثر ادبی توجه داشت 

 

به گروهی 

فراوان نعمت 

شود.داده می  

ها ناسپاسی آن

.کنندمی  

به عذاب 

گرفتار 

.شوندمی  
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هاي قدرت  کند تا کنش آشناي حکایت، هنرمندانه استفاده می از شعر عرفانی و ژانر نام ایرانی  

ک خود؛ یعنی گسترش سلطه و  ایدئولوژی نیروهاي آن را به نفع اهداف  را در دست گیرد و  

ي موالنا با حجم درخور توجه از واژگان  معنوي برمریدان به کار برد. زبان ویژه   ي سیطره 

ایدئو درون  و  تمثیل دینی  چاشنی  با  و  لوژیک  زبان  نقش  عینی،  تشبیهات  و  ملموس  هاي 

شگردهاي هنري آن را در پیشبرد این هدف مولوي برجسته نموده است. وي در حکایت  

 شناساند. اهل سبا گفتمان رقیب خود را از طریق طرد و نفی می 

ي زبانی،  کارگیري شگردهامولوي با استتار ایدئولوژي خویش در واژگان، عبارات و به

بر  گفتمان تسلیم مرید در برابر پیر را در حکایات خود جاي داده است. این گفتمان افزون

بازنمایی اوضاع اجتماعی و فرهنگی و سیاسی که پیر و مراد در آن جایگاهی ممتاز دارد، 

بازخوانی  و  این گفتمان  پاي  بازجست رد  بازتولید شرایط جدید کمک کرده است.  به 

بر اساس این نوع تحلیل گویاي آن است که مولوي همچون    مثنويا در  ي اهل سبقصه

داند و بیشترین  دیگر مشایخ، شخصیت پیر و مراد را رکن اصلی گفتمان مرید و مرادي می

ي مقابل مراد، جایگاه مرید قرار  دهد. در سویهعاملیت و قدرت را به او اختصاص می

سرسپرده، مطیع و فرمانبر است. موالنا در  منفعل،  مثنويدارد. شخصیت مرید در سراسر 

عنوان تنها فرد صاحب هویتی مستقل  کند و بهاقتدار خود را بر مریدان تثبیت می  مثنوي

بایسته تنها صداي  میو  مخاطبان خود سخن  با  شنیدن،  از  ي  داستان  این  در  او  گوید. 

تمثیلشیوه از جمله کاربرد  نام و لقبهاي مختلف  کاربردها،  تأویل    دهی،  و  امر  افعال 

گیرد تا گفتمان فرادست مراد و پیر را در مقابل گفتمان فرودست  آیات و احادیث بهره می

سویه بازتاب ساختارها و بازتولید نظم گفتمانی  مرید، با اقتدار تثبیت کند. این جریان یک

مشروعیت است.  او  عصر  سایر  مسلط  با  آن  پیوند  رهگذر  از  گفتمان  این  به  بخشی 

شبیهتمانگف مانند  اجتماعی  مسلط  تیپهاي    یا   اولیا  و  انبیا  به   هاشخصیت  و  هاسازي 

  گفتمان   تثبیت  و  تحکیم  راستاي  در  مولوي  شگردهاي  دیگر  از  احادیث  و  آیات  به  استشهاد

جانشینان مولوي از این گفتمان اقتدارگرا براي توجیه  .  رودشمار می  بهمثنوي    در  قدرت

 نهادن بر انحرافاتشان سود جستند.سرپوشاعمال ناشایست خود و 



 175 ــــــــــــــــــــــــــــــ سیدمحمد دشتی /مثنوی تحليل انتقادی گفتمان قدرت در 

 

 یادداشت
در  1 افالکی  احمد  که  است  صفاتی  پرکاربردترین  خداوندگار«  »حضرت  و  خداوندگار«   .

 ، موالنا را بدان متصف نموده است. العارفینمناقب 
 

 منابع 

 .ایآر قلماصفهان:  ،يا قمشهیاله  يمهد  ي ترجمه(. 1390). کریم قرآن

  ، 1يدورهپژوهی،  ادب «.  ادبیات  و انتقادي گفتمان (. »تحلیل1386فردوس. ) زاده،لگآقا

 .  27-17، صص1يشماره

مریم زاده،آقاگل و  غیاثیان.فردوس  »رویکردهاي1386) السادات   تحلیل در غالب (. 

 . 54- 39صص ،5يشماره ،3ي، دورهشناسینزبا زبان و .انتقادي« گفتمان

، تهران: 2محمدحسن لطیفی، ج  ي رضا کاویانی و. ترجمهمجموعه آثار   (.1349افالطون. )

 سینا. ابن

سیدحیدرآ  )ملی،  به الخضمالبحر  و  األعظمالمحیط  تفسیر(.  1422.  سیدمحسن  .  تحقیق 

 ی.  سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالم: موسوي تبریزي، تهران

)بهنام  همکاران.  و  محمد  اقبال  1393فر،  کلیات  و  موالنا  مثنوي  در  عقالنیت  »نقد   .)

 .34- 7، صص21ي ، شماره6ي، دورهقارهمطالعات شبهالهوري«.  

( طاهره.  شخصیت(.  1390جانی،  گفتمان  حکایتتحلیل  در  معنويها  مثنوي  .  هاي 

 نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ایالم.  پایان

 . تهران: علمی. راز ماندگاري مثنوي موالنا درعصر آنفورماتیک (.  1388جهانگرد، نسرین. )   

(. »گفتمان در داستان»مسجد مهمان کش« مثنوي  1394).  دهقان، علی و نازیال یخدانساز

 . 102-83صص،  36ي مارهشفارسی.  ادبیات و زبانبا تکیه بر آراي »میشل فوکو«.  

 . تهران: علمی.پله تا مالقات خداپله(. 1390کوب، عبدالحسین. )زرین 

 ( توفیق.  »1382سبحانی،  ي  نامه«.  او  افکار  و  آثار  رومی،   الدینموالناجالل   زندگی(. 

   .91- 65، صص 12ي ، شمارهانجمن
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( اکبري.  زینب  و  فرزان  مشایخ  1393سجودي،  »مقامات«  گفتمان  انتقادي  »تحلیل   .)

 .  97- 73صص   ،4ي ، شماره5سال  ،پارسی  ادب  نامهکهنصوفیه«. 

علی  )سلطانی،  سیاسی.  «روش  و  نظریه   مثابهبه  گفتمان  »تحلیل(.  1383اصغر.  ، علوم 

 .180- 153، صص 28يشماره

(. قدرت، گفتمان و زبان: سازوکارهاي جریان قدرت در  1384)  ــــــــــــــــــــ.

 . تهران: نی.جمهوري اسالمی ایران

فردینان  )دو  سوسور،  عمومیزبان  يدوره  (.1378.  کورش صفوي،    يترجمه  . شناسی 

 . هرمس :تهران

، تهران: 3ي سودابه فضایلی، ج. ترجمهفرهنگ نمادها(.   1388شوالیه، ژان و همکاران. )

 جیحون.

ابراهیمصدري  محمد  و  باقر  )نیا،  نمین.  »1393پور  گستره(.  در  دگرگونی  کرامات  ي 

تصوف«نامهيمناقب مشایخ  اسطوره.  هاي  و  عرفانی  دورهشناختیادبیات  ، 10ي، 

 .182– 145، صص 37يشماره

، 8ي، دورهمطالعات تاریخ اسالم  »روابط صوفیه با معتزله«.(.  1395طهماسبی، ساسان. )

 .  105– 93، صص 28يشماره

 . بیروت: دارالمعرفه. الدیناحیا علوم(.  1417غزالی، محمد. )

 .نی: تهران  غفاري، محمد ي ترجمه به .رمان و شناسیزبان(. 1390. )راجر فاولر،

ي مریم خوزان و حسین پاینده،  . به ترجمهادبی  نقد   و  شناسی  زبان(.  1397) ـــــــــــ.  

 تهران: نی.

  «. هاي مولوينامهتحلیل انتقادي زندگی»  (.1387وفایی. )فتوحی، محمود و محمد افشین

 .  53-29، صص90و 89ي ، شماره15، سالبخارا

، تهران:  1ج  ي سیاسی و عرفانی در ایران.پیدایی اندیشه(.  1388مهربانی، مهدي. ) فدایی

 نی.
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) نورمن فرکالف، گفتمان  (.1379.  انتقادي  شایسته  يترجمه.  تحلیل  و  فاطمه  پیران 

 ها. همکاران، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه

 ي باقر پرهام، تهران: آگاه. ترجمهبه. نظم گفتار(. 1380فوکو، میشل. )

 ي محمد ضیمران، تهران: هرمس. ترجمه. بهدانش و قدرت(. 1387. )________

ي یحیی امامی، تهران: ترجمه. بهشناسی علوم انسانینظم اشیا؛ دیرینه(.  1394. )________

 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. 

 . تهران: علمی و فرهنگی. ر آذربایجان عهد مغول تصوف د(. 1387نژاد، پریسا. )قربان

 شااهلل رحمتی، تهران: جامی. ي ان. ترجمهسینا و تفسیر عرفانیابن(.  1387کربن، هانري. )

ي توفیق  . ترجمهالدین. زندگانی، فلسفه، آثارموالنا جالل (.  1375گولپینارلی، عبدالباقی. )

 مطالعات فرهنگی. سبحانی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و 

 . تهران: قطره.ي ترساییه(خارخاربند و زندان )شرح قصیده(. 1376ماهیار، عباس. )

( فریتس.  انسانی(سنگ(.  1388مایر،  علوم  معارف  از  )منتخبی  اسالمی  معارف  . بناهاي 

 ي مهرآفاق ابیوردي، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  ترجمهبه

(. »موالنا و بازتولید گفتمان سلطنت مطلقه در  1394و حجت اهلل کرمی)مشیّدي، جلیل  

، صص  8دوره  ،فارسی  ادبیات و زبان هايپژوهش همایش ینمهشتتمثیلی عرفانی«. 

1969 -1984. 

مقدمه و تصحیح شفیعی  .  سعیدابیاسرارالتوحید فی مقامات شیخ(.  1366منور. )محمدابن

 ، تهران: آگاه.1کدکنی، ج 

 ، تهران: اطالعات. 3شرح کریم زمانی، ج .  مثنوي معنوي (.  1385محمد. ) الدین مولوي، جالل 

 .اطالعات: تهران ،1ج ،زمانی کریم شرح.  معنوي مثنوي(. 1387) .____________

 ي سوم. ي فتاح محمدي، زنجان: هزاره. ترجمهگفتمان(. 1388میلز، سارا. )

( احمد.  رابطه(.  1370نراقی،  عرفان«.»بازنگري  در  مرادي  و  مرید  ،  2ي ، شمارهکیان  ي 

 .26-18صص
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تئون.اي. )    کاوي گفتمان  تا   متن  دستور  از:  گفتمان  تحلیل  در  مطالعاتی(.  1382وندایک، 
 .  هامرکز مطالعات و تحقیقات رسانهي پیروز ایزدي، تهران: . ترجمهانتقادي

 ي محسن نوبخت، تهران: سیاهرود. ترجمه .  ایدئولوژي و گفتمان (.  1394. ) ______________

 . تهران: هرمس. شناسیدرآمدي به گفتمان(. 1393اهلل. )یارمحمدي، لطف

ي  ترجمه.  نظریه و روش در تحلیل گفتمان(.  1397یورگنسن، ماریان و لوئیز فیلیپس. )

 .هادي جلیلی، تهران: نی
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