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Abstract
In this paper, using the theoretical method of Paul Michel Foucault, paleontology and
genealogy, we study the history of Persian satire. We also show how humor is arranged in the
face of various discourses, and applied the dominant and marginal discourses. The paleontology
of the discourses governing the historical community is analyzed and, in Foucault's view, it is
the genealogy of real history, and in this way it examines the hidden parts of history. According
to genealogy, power uses discourses to make the universe meaningful. In the continuation of
Foucault's long-standing work, Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, with their discursive
approach, give color to the meaningfulness of the world. The literary forms of each period are
the birth of episteme and the discourses governing that historical period, and in fact, the
production knowledge of each discourse is to overcome other discourses. For the analysis of
power and power relations, the history of Iran is divided into three episteme of the sacred
period, episteme of the semi-eternal period, and human episteme (material), and then the
dominant discourses in each episteme are identified and analyzed through the method of Laclau
and Mouffe's discourse analysis, which is a more advanced and more effective form of
Foucault’s discourse. In the end, we show that satire, in its current sense, includes a reductive
view of invective and facetiousness did not prevail in the past Persian literature. In the past, it
was only invective, facetiousness, and irony and the ultimate goal was to ridicule and destroy,
not to correct. Correction means improving the status of each discourse and preventing its
collapse, and is one of the components which, with the definition of satire, gradually entered
Persian literature. We see a prominent example of this type of comic in the satire after the
Islamic Revolution, especially in Golagha's satire.
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همچهههون گرامشهههی ) ،(Antonio Gramsciدریهههیا

مقدمه
ادبیات هر قوم برسها،تﮥ زبهان آنهها در گهذر زمهان

) ،(Jacques Derridaآلتوسهر ) (Pierre Althusserو...

است .برای بررسی این برسا،تﮥ تاریخی یها ههر پییهیﮤ

ب نوعی ترمیل کردنی و در کتاب هژمهونی و اسهتراتژی

تاریخی دیگهر ،انییشهمنیان و دانشهمنیان نظریه هها و

سوسیالیستی (الکوو )1392 ،از آن استفاده کردنی.

روشهای گونهاگونی پیشهنهاد کهردهانهی .میشهل فوکهو

فوکو ب زبان ،تاریخ و حقیقت نگهاه متفهاوتی دارد.

(1921تا1994م1305/تا1313ش) تاریخدان ،فیلسوه و

این نگاه متفاوت او ب زبان و پییهیهههای ناشهی از آن،

انییشمنی معاصر فرانسهوی اسهت که در بررسهی ههر

گذر فوکو از سا،تگرایی ب پساسا،تگرایی را باعث

موعوع تهاریخی ،روش ،هاخ ،هود را م هرح کهرد.

شیه است .فوکو بر آن است نشان دهی ب گون ای دیگهر

نظریﮥ فوکو از نظر زمانی ب دو بخش دیرینه شناسهی و

نیز میتوان انییشیی .او این پیام را ب دیگر مردمان مهی

تبارشناسی تقسیم میشود.

فرستی ک اینگون زنیگی و شیوﮤ انییشیین که به آن

دیرین شناسی مفهومی است ک فوکو در برابر تاریخ

،و گرفت انی و آن را نتیوﮥ هزاران سا آزمونو ،ها و

فوکهو:1392 ،

توربﮥ بشهری و چه بسها نتیوﮥ واالتهرین مهرحلﮥ درک

9تا .)30موعوع م العﮥ دیرین شناسهان  ،صهورتبنهیی

انسانی و حقیقت محض میپنیارنی ،تنها گهزینﮥ ممرهن

های گفتمانی است؛ پا در این روش است ک تحلیهل

نیست و بلر یری از گزین های موجود است .این نگاه

گفتمان فوکهویی ،هود را نشهان مهیدههی .نهزد فوکهو

ب زنیگی نگاهی است که انییشهییه شهیه اسهت و در

دیرین شناسی تهوش بهرای تعریهف افرهار ،تصهورات،

برابر این انییشﮥ انییشییه ،انییش های ناانییشییهای هم

بازنمایی تا و درونمای تها و اشهتالاالتی نیسهت که در

وجود دارد ک میتواننی انییشییه شونی و چ بسها نهوع

گفتمان پنهان یا آشرار میشونی؛ بلر در پهی ،هود آن،

زنیگی انسانها را تالییهر دهنهی؛ بنهابراین فوکهو بهر آن

گفتمانها چنان اعمالیانی ک از قواعهی ،اصهی پیهروی

است انسان را از قهریت یک نوعانییشهی نوهات دههی

میکننی .در حوزﮤ دیرین شناسی ،فوکو معرفت انییش ها

(ن.ک کچویان32 :1392 ،و..)34

گرایی رایج و سنتی قرار میدههی (ن.

و گون ها و شیوههای گفتمان را بررسی میکنهی .فوکهو

تنظیم نظریﮥ تبارشناسی ،گامی عمهیه در راه تحلیهل

با استفاده از این روش س کتهاب تهاریخ جنهون ،تولهی

قیرت بود (تاجیک .)1399 ،فوکو برای نخستینبهار در

درمانگاه و نظم اشیا را نوشت و کتهاب دیرینه شناسهی

مقالﮥ «نیچ  ،تبارشناسی و تاریخ» ،این مفهوم را توعهی
دریفوس .)205 :1391 ،او بها تثایرپهذیری از

دانش ،کاملکننیﮤ دیرین شناسی فوکو است ک در آن از

داد (ن.

دیرین شناسی ،ود توصیفی کامل ارائه مهیکنهی (ن.

تبارشناسی نیچ  ،تبارشناسی را برای فههم ویژگهیههای

فوکو.)1392 ،

جوامع اروپایی ب کهار گرفهت .تبارشناسهی یهک روش

پا از فوکو متفرران مارکسیست و پسامارکسیسهت

) (Methodبلر رهیافتی ) (approachنظری به پییهیﮤ

ب گسترش دیرین شناسی فوکو همت گماشتنی .ارنسهتو

موعوع م العه اسهت و آن را در چهارچوب مفههومی

الکوو (1935تا2014م1314/تا1393ش) و شانتا موف

تازه قرار میدهی (کچویان.)1399 ،

(1943م1322/ش) دو تههن از کسههانیانههی کهه مفهههوم
گفتمان فوکو را با تری بهر آاهار نظریه پهردازان دیگهری

ویژگی منحصرب فرد تبارشناسهی نگهاه تهاریخی به
پیییه است؛ زیرا ههر شهنا،تی در زنهیگی و جامعه و
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زبانی ریش دارد ک تاریخ را شهرل مهیدهنهی (فوکهو،

بررسی شیه و نتایج ارزشمنیی نیز از آن پژوهشها به

 .)21 :1399همین تاریخیدیهین ،پییهیه را بهرای نقهی

جا مانیه است (جوادی1394 ،؛ بههزادی انهیوهوردی،

عمیق و سا،تارشرن در زمهان حاعهر آمهاده مهیکنهی.

)1379؛ اما در این پژوهش بهرآنیم بها اسهتفاده از روش

ب عقییﮤ فوکو ،تبارشناسی تاریخ واقعهی اسهت (فوکهو،

نظری فوکو ،یعنی دیرین شناسهی و تبارشناسهی ،تهاریخ

 .)392 :1399تاریخ واقعی بر هیچ ر،هیاد اهابتی تریه

طنز را بررسی کنیم و نشان دهیم تاریخ طنز در آینﮥ این

نمیکنی .تاریخ واقعی نظهم و پیوسهتگی را ق عه ق عه

نظری چگون منعرا میشود.

می کنی و درهم میشهرنی تها از نظهم تهاریخی تهازهای
رونمایی کنی .تبارشناسی متفاوت از تاریخ نیست بلره

تبارشناسی قدرت در ایران پس از اسالالم و قالدرت

،ود تهاریخ اسهت که به درسهتی نوشهت شهیه اسهت

طنز

(کچویان .)1399 ،تبارشناس روییادها را در جایی مهی

تا پیش از مشروط  ،دین وﻇیفﮥ بسیاری از نهادههای

جویی ک کمتر از هر جای دیگر انتظارش مهیرود و در

اجتماعی امروزی همچون آموزشوپهرورش (به معنهی

همان حالتی میجویی ک بیون تاریخ شمرده مهیشهود؛

کامل) ،رسان  ،قضاوت ،درمان ،ترویج آدابورسوم و...

یعنی در احساس ،وجیان ،عشق و غریهزههها بازگشهت

را ب عهیه داشت است و نبایی از یاد برد «دین در تهاریخ

این روییادها را عبط میکنی؛ البت ن برای اینر منحنی

ایران مهمتهرین عامهل در تعیهین و انتظهام سها،تارها و

تیریوی تراملشهان را ترسهیم کنهی؛ بلره بهرای اینره

فضاهای اجتماعی در ایران بوده است .آیینههای دینهی

صحن هایی متفاوت را دریابی ک این رویهیادها در آنهها

نقش بنیادینی در تعریف قواعی رفتهاری در میهیانههای

نقش متفاوت ایفا کردهانی (ن.

نظری.)290 :1391 ،

برای دیرین شناسی و تبارشناسی هر پییهیه درگهذر

اجتماعی داشت است .تا جایی ک تهثایرات ،هود را بهر
معماری و طراحی فضاهای کوچک و ،صوصی منهاز

زمان ،فوکو اپیستم ها را بررسی میکنی .اپیستم فضایی

و ب ویژه طراحی فضاهای عمهومی و کالبهی شههری بهر

است ک نسبتههای «دانهشقهیرت» در آن شهرل مهی

جای گذاشت است» (ذکایی)19 :1391 ،؛ پا ما نیهز بها

گیرنی (،اتمی .)507 :1391 ،ب تعبیری دیگر ،اپیسهتم

توج ب گفتمان دین ب سراغ تاریخ ایران مهیرویهم .از

قلمرو تاریخی ،هاخ و پویهای بازنمهاییههای دانهش

آنوا ک اسناد ما از طنز پارسهی به دورﮤ ایهران پها از

اسههت .اپیسههتم موموع ه ای از رواب ههی اسههت ک ه در

اسوم برمیگردد ،طنهز پارسهی ایهن دوره مبهی و نقطﮥ

دورهای معههین ،فعالیههتهههای گفتمههانی را وحههیت

صفر بررسی ما در تبارشناسی است.

میبخشنی ک ب سَربرآوردن صور معرفتشنا،تی ،علوم

پیش از این دربارﮤ گفتمان و چگونگی شهرلگیهری

و نظامهای صوری احتمالی منور میشهونی (مراریهک،

آن صحبت شی و اینر گفتمان ب پیییههای اجتمهاعی

 .)11 :1390ب طور کلی ،بایی گفت اپیسهتم مومهوعﮥ

و جهان هستی معنا میدههی .در نگهاه الکهوو و موفه ،

قواعی حاکم بر هر دوران تاریخی است که کهنشههای

گفتمانهای بسیاری وجود دارنی ک مهیتواننهی به ههر

گفتمانی را وحیت میبخشی..

پیییه یا رفتار و ب طور کلی ب جهان هستی معنا دهنی.

طنز در جایگاه یک نوع ادبهی و برسها،ت و پییهیﮤ

هر گفتمان با مفصلبنیی یهک معنهی نشهان هها و طهرد

تاریخی ،پیش از این بها نگهاه و نظریه ههای گونهاگون

معانی دیگهر و فرسهتادن آن معهانی به حهوزﮤ گفتمهان
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گونگی ایواد میشود .ههر گفتمهان معنهای ،هود را از

سیاستی فرهنگی ،جامع را مخاطب ،ود قرار میدهنهی

جهان واقعیت و حقیقت مهیدانهی و معهانی تولییشهیﮤ

و با توزیع نظامی ارزشی در جامع  ،قیرت را بازتولیهی

دیگر گفتمانها را غیرواقعی و غیرحقیقی میپنهیارد .بها

میکننی و تیاوم میبخشنی .گفتمان غالب با گسهترش و

نگاه تبارشناسان  ،بایی گفهت قهیرت و دانهش و زبهان،

تههرویج معههانی تولیههیی ،ههود و هژمونیههککههردن

گفتمانی را شرل میدهنی که حقیقتهی را بهرای تتبیهت

(عادیسازی) فضای جامع  ،قیرت ،ود را تتبیهت مهی

قیرت بسازد و فضای جامع را هژمونیک (عادی) کنی.

کنی .قیرت در ایهن معنها مسهتلزم وجهود فضهاهایی از

قیرت از راه گفتمان و حقیقتهای تولییشیﮤ گفتمانها

آزادی و مبادل  ،میان سا،تارهای قیرت و سها،تارهای

و نیز با نظهارت و مراقبهت از هژمونیهککهردن (عهادی

اجتماعی ،است و از ایهن نظهر ،مقاومهت و مواجهه و

سازی) ،واستهای ،ود ،برای زیرموموعه اش عمهل

مبههارزﮤ سیاسههی معنهها پیههیا مههیکنههی (فوکههو:1391 ،

می کنی .هر شخص بایی ب انییشﮥ معینی از عادیبهودن

111و.)112

تن دهی و دستآموز مقاصی قیرت باشی .عهادیسهازی

فوکو ب ما میگویی هر نظام قهیرتی رییهم حقیقهت

در هم جا جریهان دارد .نهادههای اجتمهاعی همچهون

،اخ ،ویش را میآفرینی و متون فرهنگی و ادبی ههر

دین ،میرس ها ،زنیانها ،بیمارستانها و نیز سایر آیینها

زمان یا از این رییم متثارنی و آن را قوام میبخشهنی یها

و رسوم اجتماعی و رسان ها در سرتاسر جامع  ،انییشﮥ

سودای دگرگونی آن را در سر میپروراننهی .به کومهی

معمو عموم مردم را همگن و همنوا،ت میکننی.

دگر ،یا جزئی از دستگاه هژمونی حاکمانی یها بها آن در

گفتمانهای غالب دانهش ،هود را رسهمی و معهانی

تضادنی (تاجیک.)19 :1392 .

سا،تﮥ ،ود را حقیقت میپنیارنی .این گفتمانهها ههیچ

چنانر پیش از این نیهز یهاد شهی طنهز ،گفتمهانی از

گاه از رابطﮥ قیرت ،الی نیستنی .قیرت ب ترنولهویی

گفتمان ادبهی اسهت که بها طهرد گفتمهان مهیح و نیهز

هههای در حهها گسههترش انضههبان و سههامانیهی اشههاره

برجست کردن دا نقی، ،ود را فراتر از گفتمان ادبهی در

می کنی ک با نظامی هژمهونیسهاز (عهادیسهاز) همهراه

حوزﮤ سیاست و اجتماع و فرهنگ م رح کهرده اسهت.

است .قیرت در این معنا با کارکردهای ایواد انضبان و

این گفتمان با نقی حقایق سا،تگی گفتمهانههای غالهب

اطاعت ،ب ایواد هر جامع یاری میرسانی .این نهوع از

ک با اترا ب دانشهای رسمی ،ود معنا تولیهی کهرده و

قیرت ممرن نیست در دست گروه یا ائهتوه واحهیی

آن را حقیقههت جلههوه دادهانههی و نیههز بهها ارائﮥ حقههایق

قرار گیرد؛ بلر دولت و نهادهها و افهراد بها توجه به

سا،تگی ،ود ،گفتمانهای غالب و حقهایق آنهها را به

شنا،ت این ترنولوییهها و فراینهیهای برآمهیه از آن،

سخره میگیرد .در این نگاه طنز نوعی مقاومت است.

موفق میشونی بر،ی سیاستها را پیگیری کننی.

با این اوصاه بایی گفت در نگاه فوکو طنز میتوانی

از طره دیگر ،ایهن بهیان معنها نیسهت که قهیرت

مقاومت باشی و در نگاه الکوو و موف  ،گفتمانی اسهت

توزیع شیه باشی و تمام افراد

ک معانی طردشیه در حوزﮤ گفتمهانگهونگی را دوبهاره

و گروهها از یک میزان قیرت بر،وردار باشنی .در ایهن

مفصلبنیی میکنی و ،ود را در جایگاه گفتمانی جییی

نظام از قیرت ،دولهت و افهراد و نهادهها بها توجه به

مفصلبنیی میکنی .در این نگاه ،طنز عهووه بهر اینره

موقعیتی ک پییا میکننهی ،در گسهترش نهوع ،اصهی از

مقاومت است قهیرت نیهز بازتولیهی مهیکنهی و معهانی

فرهنگ مهیکوشهنی و از ایهن راه ،بها در پهیش گهرفتن

سا،ت شیﮤ ،ود را ب جامع نشان میدهی.

هم جا یرسان و همس
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نقطﮥ مرکههزی تبارشناسههی قههیرت اسههت .قههیرت

طنز قادر است الگوهای ذهنی را ترهان دههی .طنهز

موموع ای از روابط نیروهاست که به همهان انهیازه از

ایههن فرصههت را به وجههود مههیآورد که سلطﮥ من ههق

مهیگهذرد که از نیروههای مسهلط

گفتمان حاکم بها آزادیدادن به قهوﮤ ،یها به چهالش

میگذرد ،قیرت زیر سل ها را محاصره میکنی و از آنها

کشههییه شههود (ن.ک االنههین .)2015 ،بهه گفتﮥ فرویههی

و از ،و آنها میگذرد و بر آنها اترا مهیکنهی .درسهت

)« ،(Sigmund Schlomo Freudطنهز همهان کهاری را

همان گون ک ،ود آنها ب نوبﮥ ،ود در مبارزهشهان علیه

می کنی ک نقش بازیکردن برای کودکان اجازه میدههی

قیرت بر چنگا هایی اترا میکننی ک قهیرت علیه آنهها

افرار ما ب جای اصل واقعیت ،براساس اصل لذت پیش

اعما میکنی (دلوز .)53 :1399 ،قیرت ،دانش را تولیهی

برونی؛ ب ماننی کودکهان در بهازیههای ،یها پردازانه ،

میکنی .قیرت و دانش متضمن یرییگرنهی .ههیچ رابطﮥ

بزرگساالن ،نیانین یرییگر را با هر ترتیبهی از افرهار،

قیرتی وجود نیارد مگر با سا،ت حهوزهای از دانهش و

مههادامی کهه موجههب تفههری کردنشههان بشههود ،موههاز

هیچ دانشی وجود نیارد ک همزمان مفروض بهر روابهط

میشمارنی» (موریل.)111 :1392 ،

نیروهای زیهر سهل

قهیرت و تشهریلدهنهیﮤ آن نباشهی (ن.ک فوکهو:1397 ،
.)40

طنز ذهن ما را تمرین میدهی و همزمهان آن را آزاد
میکنهی و نشهان مهیبخشهی و فههم تهازهای را توربه

فوکو ب ما میگویی هر نظهام قهیرتی رییهم حقیقهت

میکنیم .توهربﮥ فههم جییهی لهذتبخهش اسهت (ن.ک

،اخ ،ود را تولیی میکنی .قیرت با تولیی حقیقهت بهر

موریل .)129 :1392 ،طنز فضایلی دیگهر همچهون دادن

دیگران حرومت میکنی (تاجیهک)19 :1392 ،؛ بنهابراین

ذهن باز ،ایواد تفرر ،وق و ،لق تفرهر نقادانه را در

طنههز در جایگههاه برموکننههیﮤ حقههایق سهها،تگی، ،ههود

،ود دارد .طنز با سیکردن راه عواطف منفهی ،همچهون

گفتمههانی اسههت از د گفتمههان ادبیههات کهه معههانی و

هراس و ،شم و انیوه ک با رانین فرهر به مسهیرهای

حقیقتها و واقعیتهای تولییشیﮤ ،ود را بیان مهیکنهی.

معتاد انییشیین ،وقیت را سرکوب میکننی و ذههن را

با این اوصاه ،طنز از یک سو مقاومت در برابهر قهیرت

از پرواز بر فراز انییشه ههای ناانییشهییه بهازمیدارنهی،

است ک تولی و گسترش قهیرت مسهلط را باعهث مهی

باعث بازشین ذهن میشود .از سوی دیگهر ،طنهز یهک

شود و از دیگر سو، ،ود قیرتی است ک با کمک دانهش

راه انتقا شنا،تی است و بها گهذر از ایهن احساسهات

های محلی و جانبی ،حقیقتهای ،ود را تولیی مهیکنهی.

نا،وشاینی و ورود ب حهوزه ههای ناانییشهییﮤ انییشه ،

ب گفتﮥ نیچ ) ،(Friedrich Wilhelm Nietzscheانسهان

به دنبهها نظریه هههای نههامعمو و راههههای تههازه بههرای

تنها حیوانی است ک می،نید؛ چون فقط انسهان آنقهیر

نظری سازی و کنار ههم گذاشهتن نظریه هاسهت .تفرهر

عمیق زجر میکشی (نقهلشهیه از موریهل.)213 :1392 ،

نقادان این امران را ب وجود می آورد ک هر موعهوعی

پا مهیتهوان انییشهیی که احساسهات زجهرآور آدمهی

را بنابر ﻇاهر و در نگاه او نپهذیریم .طنهز به مها ایهن

همچون انیوه ،ترس، ،شم و ...سبب ایواد طنزنهی و نه

امران را میدهی ک از ﻇواهر جلهوتر بهرویم و به کنه

لذت؛ بلر «مقاومت لذتبخهش اسهت» (ن.ک شهفیعی،

م لب نزدیک شهویم و دیگهران را نیهز از ایهن امرهان

 .)1393بایی گفت مقاومهت در برابهر ایهن احساسهات و

بهره منی کنیم .در عرصﮥ سیاست ،هر معنی و حقیقتی را

قیرت انتقا شنا،تی آنهها در انسهان ،بازتولیهی و تبهییل

نپذیریم ک گفتمهان ههای مختلهف مهیسهازنی .بها ایهن

حا انزجار ب لذت را باعث شیه است.

اوصاه ،طنز ب ما ایهن امرهان را مهیدههی که فریهب
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همرنگ جماعتبودن را نخوریم .در تاریخ طنز بهتهرین

هم قیرت مادی (شاهی) .گفتمانههای حهاکم بهاوجود

نمونﮥ تشویق تفرهر نقادانه را در سهنت دلقهک دربهار

توان اِعما ،شونت بها اسهتفاده از قهیرت نظهامی ،بها

مییابیم (ن.ک موریل199 :1392 ،تا .)190گاهی دلقهک

تولیی معنا مناسبات قهیرت را طبیعهی و پهذیرفتنی مهی

درباری از طنز قیرتی ب دست مهیآورد که بها آن ههر

کننی؛ چون برای تتبیهت مناسهبات قهیرت تولیهی معنها

مقامی از دربهار را نقهی مهیکهرد و از موهازات مصهون

وسیل ای کلییی است (ن.ک یورگنسن.)15 :1399 ،

میمانی .داستان ههای متعهیدی از عبیهی زاکهانی دربهارﮤ

،لیف با استفاده از نهادهای دینی همچون روحانیان

طلحک یا داستان های کریم شیرهای با ناصهرالیین شهاه

و مساجی و نیز حاکمهانی که بهر منهاطق مختلهف مهی

گواه این میعاست (ن.ک نوربخش ،بیتا).

گماشت و بعیها شاهان موافق با او ،با هژمونیککهردن

طنز در تقابل با سایر بخش های گفتمان ادبهی قهرار

فضای جامع  ،قیرت ،ود را گسترش مهیداد و تتبیهت

میگیهرد .گفتمهانههایی که مهیح ،عرفهان ،تعلهیم و...

میکرد .درواقع ،اِعما قیرتشان زمانی بهود که بیشهتر

تعریف می شونی و در یک نگهاه طنهز نیسهتنی .گفتمهان

مردم آنها را میپذیرفتنی و این ممرن نبود مگر با کمک

یعنی تقلیل حالتهای ممرهن (یورگنسهن.)57 :1399 ،

فرهنههگ .او در قالههب ایههن فرهنههگسههازی ،آگههاهی و

طنز از بقیﮥ گفتمان ادبیات ک طنز نیستنی متفاوت است.

رعایتی عمومی و پذیرش عمومی از قهیرت را شهرل

در نگاه نخست ،طنز گفتمان غالب و رسمی را نقهی

داد ک ه مههیتههوان آن را هژمههونی نامیههی (ن.ک الکههوو،

میکنی و ب نهوعی سا،تارشهرن اسهت و بها تحرهیم و

 .)1392درواقع فرهنهگ ،دانهش تولییشهیﮤ قهیرت ،بها

تتبیت قیرت هیچ ارتباطی نیارد؛ اما این روایت افسهان

تعریف غیریتهها ) (Other'sمرزبنهییهها را مشهخص

یا اس ورﮤ گفتمان طنز است .طنز نیهز ،هود دا سهیالی

می کنی و نحوﮤ بر،ورد با محیط را مشهخص مهیکنهی.

اسههت ک ه در گفتمههانهههای مختلههف معههانی متفههاوتی

فرهنگ ب صورت عام الگوههایی از شهنا،ت بشهری را

می گیرد .الکهوو و موفه معتقینهی ههر گفتمهان هرگهز

دربرمیگیرد ک ب باورهای مرسوم ،صورتبنهییههای

ترامل پییا نمی کنی و پیوست در معرض نزاع قرار دارد.

اجتماعی و ویژگیهای نژادی یا دینی یا گروهی داللت

معنی این نهزاعههای گفتمهانی و تولیهی معهانی جییهی،

مههیکنههی (مراریههک .)224 :1390 ،فرهنههگ بهها کسههب

بازتولیی قیرت و گسترش و تتبیت قیرت است.

رعایت و ترغیب افراد ،آنها را به پهذیرش ارزشههای
ا،وقی و سیاسی و فرهنگی حرومت وادار مهیکنهی و

الف .اپیستمه قدسی

با نگاهی ب گفتمان غالب این دوره میبینیم دا های

اجماع و وفاق عمومی را شهرل مهی دههی یها به بیهان
گفتمانی ،هژمونی ایواد میکنی.

دین و حرومت حو گرهگاه ،وفت مفصلبنیی شهیه

درواقع ،هژمهونی فرهنگهی در پهذیرش ارزشههای

انی .دانشِ قیرتِ این گفتمان دیهن اسهت که بها آداب،

نبقﮥ حاکم توسط مردم نقش تعیینکننهیهای دارد و در

رفتارها ،قوانین، ،واستها و نوع نگهرش ،هود موفهق

حفظ نظام اجتماعی بسیار تعیینکننیه است .فرهنگ در

است قیرت را در هم جای اجتمهاع گسهترش دههی و

این معنا ،توویزکننیﮤ هنوارها و کنشهای اجتمهاعی و

،لیف عباسی را در جایگاه جانشهین ،یاونهی و کسهی

سیاسی است .دین ب ،واستهای قیرت در این دوران

معرفی کنی ک ،یاونی ب او قیرت ،هاخ اع ها کهرده

مشروعیت میبخشی؛ چون دین به همهراه قهیرت و بها

است؛ چون او هم قهیرت معنهوی (روحانیهت) دارد و

کمههک زبههان ،گفتمههانی را پییههی آوردهانههی کهه در آن
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پیییهها و رفتارها و ،واستها معنا مهییابنهی .گفتمهان

حاکم ،لیفﮥاهلل نام گرفت در این گفتمهان ،شهاه ﻇهلاهلل

،وفت با کمک دین بر آن است تا روشهای حرومتی

بههود و مفههاهیمی همچههون جنههگ و کشههتار مخالفههان و

غیردینی را طرد کنی .حرومتهایی ک در آنها حرومت

کشورگشایی در گفتمان ،وفت معنا مییافت و غهزا و

و قیرت مادی و سیاسی ب دسهت فهردی غیرروحهانی

جهههاد نههام مههیگرفههت و گسههترش فتوحههات اسههومی.

است ک آن را شاه مینامنی.

ناصر،سرو قبادیانی در گفتمانی اسهومی ،امها مخهالف

در گفتمههان ،وفههت ،معنههای حرومههت ب ه شههرل
غیردینی و حاکم غیرروحانی در حوزﮤ گفتمانگهونگی،

گفتمان ،وفت بالیاد ،این جنگها را اینگون معنی می
کنی:

مییان گفتمان و قلمرو گفتمانیت ،قرار میگیرد و معنای

آن کو ب هنیوان شی ،یعنی ک غازیم

غیرسیاسی دین نیز در همین حهوزه قهرار دارد .دربهارﮤ

از بهر بردگان ،ن ز بهر غزا شیهست (ناصر،سرو،

حوزﮤ گفتمانگونگی بایی گفت هر نشان یا دا ممرهن

.)159 :1390

است معانی متعیدی داشت باشی .ب نظر الکوو و موفه ،

گفتمان اسوم بر آن بهود تها دا ههای شهناور ماننهی

گفتمان با طرد دیگر معانی نشان یها دا  ،آن را مفصهل

پیییههای طبیعی ،ر،یادها و حوادث و نیز فعالیتهای

بنیی میکنی .از معانی طردشیه توسط گفتمهان ،حهوزﮤ

انسانی را ب روش ،ود معنادار کنی ک مههمتهرین ایهن

گفتمانگونگی شرل میگیرد .معانی موجهود در حهوزﮤ

دا هههای شههناور حرومههت بههود .در گفتمههان اسههوم،

گفتمانگونگی قادرنی با مفصلبنهیی دوبهاره ،تالییهر یها

حرومت تفویض ،یاونی ب پیامبر و سپا به ،لفهای

فروپاشی یک گفتمان را باعث شونی یا گفتمان جیییی

راشیین بود و در این گفتمان، ،یمت ب مردم معنا مهی

را ب وجود آورنی (ر.ک یورگنسن .)57 :1392 ،با ایهن

یافت؛ یعنی حاکم ،ادم مردم بود .دا تهی این گفتمان

وصف ،گفتمان ،وفت عناصر دیهن و حرومهت را به

کما انسانی ،رسیین ب بهشت و درنهایت ،لقاءاهلل بود.

بعی تبییل کرده است؛ یعنی معانی ممرهن ههر عنصهر،

در این گفتمان انسانها هویت مسهلمانی مهیگرفتنهی و

نشان هایی را ک بالقوه معانی متعهیدی دارنهی ،به بعهی

این مسلمانی برای آنها معنویت ،برابری و بهرادری مهی

تبییل کرده است؛ اما گفتمانها هرگز چنان کامل تتبیت

آورد .در حوزﮤ گفتمانگونگی گفتمان حرومت ،معنهی

نمیشونی ک همیش اابت بماننی و ب بیان گفتمانی ،به

سروریکردن و سل نت نیهز وجهود دارد .از حرومهت

عینیت بی شونی.

بنیامی ، ،لفا و حرام محلی مالک جان و ما مردم می

معنای نشان هایی ک ب حوزﮤ گفتمانگهونگی رفته

شونی (ن.ک جوادی.)127 :1394 ،

بود ب تهیریج پیهیایش گفتمهانههایی در کنهار گفتمهان

از این رو در دورﮤ بنیامی  ،این معنهی حرومهت در

،وفت را باعث شی .نخست معنی غیردینیبودن حاکم

حرم دا مرکزی ،دا هایی همچون تهرجی مهادی بهر

موجب پییایش گفتمانی درون حوزﮤ گفتمانی ،وفهت

معنوی ،اشرافیت ،برتری حاکم بر مردم ،حرم حاکم بهر

شی ک از مفصلبنیی دا های دیهن و حرومهت حهو

مههردم ،فضههل عههرب بههر عوههم را حههو دا مرکههزی

گرهگاه سل نت ب وجود آمی .ایهن گفتمهان جییهی نیهز

حرومت مفصلبنیی کهرد .در ایهن دوره ،بهین قهیرت

توش میکرد با توج ب اپیستمﮥ موجهود ایهن عصهر و

معنوی و قیرت مادی گسستی ب وجهود آمهی .پها از

فضای هژمونیکشیه توسهط گفتمهان ،وفهت ،معهانی

بنیامی  ،در دورﮤ بنیعباس ،با توجه به ،ویشهاونیی

،ود را تولیی کنی؛ برای متا اگر در گفتمهان ،وفهت،

آنها با پیامبر(خ) و اینر حرومت را تفویض ،یاونهی
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ب ،ود مهی دانسهتنی ،دو دا قهیرت مهادی و قهیرت

(ن.ک نههوذری139 :1390 ،تهها .) 141در همههین دوران

معنوی حو دا مرکزی ،لیفه مفصهلبنهیی شهی و

یعقههوب لیههث ،واسههت بهها شمشههیر ،قههیرت مههادی،

گفتمان ،وفت را شرل داد .در ایهن گفتمهان ،لیفه

حرومت را ب دست بیاورد؛ اما در اار یک تصهاده و

یعنی حضور مادی ،یا بر روی زمین؛ چهون ،یاونهی

بیماری از دنیها رفهت (ن.ک بشهارتی )191 :1379 ،و

،ود نمی توانی مادیت بپذیرد و حرومهت کنهی ،لیفه

جانشینان او به همهان قهیرت مهادی بسهنیه کردنهی.

با ا،تیارات او بر مسنی ،یاونیی زمین تری میکنهی.

عمرول یث با ،لیف سازش کرد؛ اما بر،وه طاهریهان

هویت ها در ارتبان بها ایهن گفتمهان ایوهاد مهیشهود.

هیی ای بهرای ،لیفه نمهیفرسهتاد و قهیرت معنهوی

مسلمان کسی است ک ،لیف را ب رسمیت میشناسی.

همچنان در دسهت ،لیفه بهود (ن.ک نهوذری:1390 ،

کسانی ک او را ،لیف نیاننی یها بها او مخهالف باشهنی

.)144

مسههلمان نیسههتنی و قتههل آنههها حههو اسههت؛ چنانر ه

اسماعیلبن احمی سامانی امیهر بخهارا و سهمرقنی و

بسیاری از شیعیان ب فرمان یها بها اجهازﮤ او قتهلعهام

مههاوراءالنهر که ارتبههان ،ههوبی بهها ،لیفه داشههت در

شینی (ن.ک بشارتی.)1379 ،

فرصت مناسبی بر عمرو تا،ت و او را ب بنی کشهیی و

حوادث و ر،یادها نیز با این گفتمان معنای ویهژﮤ

به بالههیاد فرسههتاد و در بالههیاد او را کشههتنی .در دورﮤ

یعقوب لیث ،سرانوامِ

سامانی دا هایی همچون هویت ایرانی ،ترویج رسهوم

سل ان محمهیبن محمهود سهلووقی و سهل ان محمهی

ایرانی ،تساهل مذهبی ،قیرت مادی شاه و مشهروعیتی

،وارزمشاه ک با ،لیفه مخهالف بودنهی (ن.ک اقبها

ک از ،لیف دریافت کردنی حو دا مرکزی حرومت

آشتیانی )192 :1399 ،اینگون تعبیر میشی که دچهار

ایرانی مفصل بنیی شی و گفتمان سهامانیان را تشهریل

،شم ،یا شیهانی.

داد .در این دوره ب روحانیهان در جایگهاه نماینهیگان

،ود را میگرفتنی؛ چنانر مر

با جنگ امین و مثمون و ،وفهت مهثمون و سهپا

،لیف  ،نقش یا ب عبارت بهتر قیرت داده شی .ب گفتﮥ

استقو دولهت طاهریهان ،در حرهم نخسهتین دولهت

فورستر ) ،(Foresterهمراه با هر تصمیمگیری روابهط

مسههتقل ایههران پهها از اسههوم ،در گفتمههان ،وفههت

قیرت بازتولیی میشود (نقلشیه از هیلیر)15 :1399 ،

گسستی ب وجود آمی و آن تقسهیم بخشهی از قهیرت

و از اینواست ک روحانیان نیز از قیرت معنوی ،لیف

مادی ،لیف و تفویض آن به ،انهیان طهاهر بهود .در

بهرهمنی شینی و ،لیف در این قیرت نیز یگانگی ،ود

حرومت طاهریان هویت ایرانی ،رفاه مردم ،حرومهت

را از دست داد .در این دوره ،روحانیهان یرهی از سه

مستقل ،ترویج فرهنگ ایرانی و دین دا ههایی بودنهی

طبقه مهههم حرومههت سههامانی بودنههی :شههاه ،دربههار و

ک حو دا مرکهزی حرومهت ایرانهی مفصهلبنهیی

روحانیان .روحانیان و مذهب ک بُعی معنوی حرومت

شههینی و گفتمههان طاهریههان را شههرل دادنههی .در دورﮤ

اسومی ب شمار میرفتنهی و در آغهاز بهر جنبﮥ مهادی

طاهریههان زبههان فارسههی رو به ترقههی نهههاد و حنظله

قههیرت برتههری داشههتنی و جنبﮥ مههادی را در ا،تیههار

بادغیسی شاعر این دوره بود .در همین دوره طاهریهان

داشت نی ،از این دوره به بَعهی به ،هیمت بُعهی مهادی

بسیاری از قیام های ایرانیان ،ماننی قیام بابک ،رمهیین

قیرت شتافتنی .در این دوره ،روحانیهان شهراهههای

و قیام مازیار قارن ،علیه ،لیفه را سهرکوب کردنهی.

اجتماعی ناشی از ا،توه های طبقاتی را پهر کردنهی و

طاهر دستور دا د بر مردم بار بیش از حی توان نگذارنی

مانع شورش و طالیان مردم شینی.

تبارشناسی طنز پارسی در پهنﮥ تاریخ ایران پا از اسوم 111

پررنگشین نقش روحانیان ب تیریج نقهش ،لیفه

رود ک وی ،واهی و گویی و فرمایی ن چنانره مهراد

را کمرنگتر می کرد تها جهایی که مسهعودی در قهرن

آدمی در آن باشی ...و در هرچ کنی عی است و ملک

چهارم مینویسی« :غالب والیهتههای دور به دسهت

روی زمین از فضل وی رسی ازین بیان و از آن بیین،

غلب جویان افتاده و ب وسیل سپاه و ما بر آن تسهلط

ا لی ان یرث اهلل االرض و من علیها و هو ،یرالواراین»

یافت انی و فقط عنوان آنها را امیرمؤمنان نوشت و  ،ب

(بیهقی1 :1399 ،و .) 2این در حالی است ک شهافعیان

بهه نامشههان مههی،وانههیهانههی» (مسههعودی:1374 ،

بههر ،لیف ه قریشههی در حرههم قههیرت معنههوی تثکیههی

742/2و .)743پا علمای «اهل سنت ب دلیل فهرار از

می کردنی (ترکمنی آذر.)1 :1390 ،

هرج ومرج و رسیین ب یک امنیت نسبی ب هر سل ان

در دورﮤ غزنوی دا هایی همچون تعصب مهذهبی،

مسلمانی که به زور شهوکت ،قهیرت من قه ای را در

دوستی با ،لیف و مشروعیت حرومهت از جانهب او،

دست داشهت د سهپردنی و به انییشه ورزی حهو

نقش دادن ب روحانیان و قیرت بیشتر روحانیهت آنهها

مشروعیت قیرت او پردا،تنی» (طباطبهاییفهر:1394 ،

حههو دا مرکههزی سههل نت مشههروع دینههی ،گفتمههان

.)23

غزنویان را شهرل داد .در ایهن دوره ،بهاوجود تفهاوت

در این زمین مسعودی میگویی« :چیزى که مهردم

طبقاتی و سختی های طبق فرودست ،روحانیان شراه

این روزگار را وادار کهرد پادشهاهب بیارنهی و رئیسهب

طبقاتی را پر می کردنی و مانع اغتشاش و شورش مهی

نصب کننی این بود ک دیینی بیشتر مردم ب دشهمنب و

شینی .در این دوره محمود غزنوی ب فتوای ،لیفه و

حسی و ستم و تعیى ،و کردهانی و مردم شرور را جز

علما ،شیعیان و اسماعیلی و قرام

را ب علت مخالفت

بیم به صهوح نیهارد» (مسهعودی .)215/1 :1374 ،در

با گفتمان ،وفت ب شیت سرکوب کرد.

دورانِ تقسیم قیرت بین ،لیف و شاهان ایرانی ،علمها

گفتمان آ بوی از مفصلبنهیی دا ههایی همچهون

ب فرر مشروعیت بخشی ب حرومت ایشان شهینی .بها

مخالفت با ،لیف  ،تشیع ،تسهاهل مهذهبی و اسهتقو ،

استناد ب حییتی از پیامبر ک میگفهت :اَلْسُّهل َان ﻇَهل

حو دا مرکزی حرومت ایرانی به وجهود آمهی .در

َاهللِ فیِ الْارضِ یثوِی اِلَیْ ِ کل مَظلوُمِ (مولسهی:1403 ،

زمان آ بوی ایرانیان بالیاد را فت کردنی و تشیع رواج

.)354

یافت؛ ولی این کار ب نابودی ،لفا منوهر نشهی (ن.ک

ب شاه لقب سهای ،هیا دادنهی «مقهام سهل انی در

پناهی ) 1390 ،و ،ود ،لیف بیون قیرتی باقی مانی و

انییشﮥ دورﮤ میانی مقامی فراتهر از انسهانههای عهادی

ب قو ابوریحان بیرونی ،ماننی ر سالوالوت بهود که

جامع ه اسههت و از آن روی ک ه در جایگههاهی مههابین

ن مُلری داشت و ن مِلری (بیرونی.)171 :1390 ،

،یاونی عالم و قاهر و رعیت ناتوان قهرار دارد ،سهایﮥ

دا های احیای ،وفت بالیاد ،رواج تسهنن ،ایوهاد

هیبت ،یا در زمین است» (فیرحهی .)221 :1379 ،در

وحیت دینی و ادامﮥ سنت ها و آداب ایرانی حو دا

این دورﮤ فق سیاسی حنفی شرایط حرومتگران به دو

مرکزی قیرت نظامی سهلووقی گفتمهان سهلووقی را

مؤلف قیرت و عیالت تقلیهل مهی یابهی (ترکمنهی آذر،

شرل داد .در این دوره روحانیان بها کهاردانی ،واجه

 .)1 :1390در تاریخ بیهقی آمیه اسهت تمهام امهور به

نظام الملک ،در حرم نهادی قیرتمنی ،در برابر نیهروی

فرمان ،یاست و حرومت ب دست اوست و ب هر ک

نظامی سلووقی قرار گرفت ک از قیرت سیاسی نههاد

بخواهی تفویض می کنی« :قضای ایهزد عزوجهل چنهان

نظامی میکاست.
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پا از سهلووقیان نوبهت به شهرلگیهری گفتمهان

جامع را هژمونیک کنی .در این دوره نهضهت شهعوبی ،

،وارزمشاهیان رسیی .دا ههای مخالفهت بها ،لیفه  ،از

ا،توههای فرق ای و مذهبی ،نقی باورههای مهذهبی و

دسههت دادن روحانیههان ،نیاشههتن ریشﮥ ایرانههی و دادن

روحانیان جایگاه ویژهای در ،لهق طنهز داشهتنی (ن.

قههیرت به ترکههان قبچههاقی حههو دا مرکههزی دولتههی

جوادی .)1394 ،طنز در گام نخسهت وعهع سیاسهی و

غیرایرانیدینی گفتمان ،وارزمشاهیان را شهرل مهیداد.

اجتماعی را بررسی میکنی .مذهب نیهز قسهمتی از ایهن

مناسبات سل ان محمی ،وارزمشاه با ،لیف تیره بهود و

کل است .در بسیاری از ادوار تهاریخی ،دیهن و دولهت

سل ان حرم عهز او را از علمهای مملرهت گرفهت و

ب گون ای ب هم آمیخت بودنی ک انتقهاد از یرهی بهیون

نامش را از سر و  ،به انهیا،ت .او نقهش و قهیرت

اشاره ب دیگری امران نیاشت .دیهن و ایمهان به علهت

،ارقالعادهای ب علما و روحانیان داد تا ،لیف را عهز

وقار مقیسات مذهبی و منزلتی ک دارنی ،در کل بایی از

کننی؛ اما بیشتر علمها و روحانیهان اطاعهت از ،لیفه را

طنز و تمسخر ب دور باشنی؛ ولی سوءاستفادﮤ عیهای از

فرض میدانستنی؛ چون ،لیف اگرچ قیرتش کم شهیه

آنها ب دالیل دنیوی از سویی و تعصب بیوهای عهیهای

بود هنوز ،لیفﮥ ،یا روی زمین بود و اطاعهت از ،هیا

دیگر ب معتقیات ،ود از سوی دیگر باعث شیه اسهت

بر علما واجهب مهینمهود .از ایهن روی او از حمایهت

زمینﮥ مناسبی برای طنز و طنزنویسان ایوهاد شهود .طنهز

روحانیان بیبهره بود .عووه بر این او ریشﮥ ایرانی ههم

نوشت شیه دربارﮤ مذهب بهر سه قسهم اسهت :نخسهت

نیاشت ک پشت گرم ب ایرانیان باشهی؛ پها به ترکهان

انتقادی است ک شخصی غیرمذهبی یا شراک بهر ،هود

قبچههاق ،یعنههی طایفهه مههادری ،ههود ،روی آورد کهه

مههذهب وارد مههیکنههی؛ دوم انتقههادی اسههت که فههردی

ناکارآمیی و بیتوربگی آنها ب نابسامانی کار و در آ،ر

منتسب ب فرق ای بر فرق یا فهرق دیگهر داشهت باشهی؛

سقون ،وارزمشاهیان منور شی.

سوم اینر در دا،ل محیودﮤ یک فرق یا مذهب انسهان

حرومت معنوی ،لیف تها حمله مالهو و تصهره
بالیاد ب دست هوکو ادام داشت .قتل ،لیف ب دسهت
هوکو پایان یک دوره تاریخی حرومت در ایران اسهت
ک باتوج ب نشان ها و فضاهای گفتمهانی آن ،اپیسهتم

ب راه و روش هم کیشهان ،هود اعتهراض داشهت باشهی
(ن.ک جوادی.)93 :1394 ،
نخست یری از نخستین طنزههای دورﮤ اسهومی را
بررسی میکنیم.

این دوره تاریخی را اپیستم قیسهی مهینهامیم .دورهای

عبادبن زیاد ،برادر عبییاهلل بن زیهاد ،چهون به فرمهان

ک با تمام فرازوفرودهایی ک داشت برای ،لفای بالهیاد

برادر ب سیسهتان آمهی چنانره گفتمهان غالهب ایوهاب

جایگاه قیسی آنها ،یعنی جانشینی ،یا بهر روی زمهین،

می کرد و بنابر روایتی از پیامبر اکرم(خ) « اَللَهُمَّ بَهارِکْ

باقی مانی و تقیس ،لفها تها آ،هرین روزههای زنهیگی

لِثمَتِی فِی بُرورِهَها وَ اجْعَهلْ ذَلِهکَ یَهومِ الْخَمِهیا» ،ههر

آ،رین ،لیفﮥ آنها باقی مانی و ،ود ب آن بهاور داشهتنی

پنوشنب ب مظالم مینشست و نیرویی میکرد و عیالت

(ن.ک اقبا آشتیانی192 :1395 ،تا.)195

را برقرار می کرد .پا از میتی او ب غزا مشالو شهی و

در اپیستم قیسی گفتمان مسلط ،وفت اسهت که

،ان ای پر از زر ب دست آورد .یزییبنمفرغ شاعر او را

حرومتی دینی است یا متظاهر ب دین و توش مهیکنهی

هوو کرد .عباد او را دستگیر کرد و به حوامهان داد .او

با احرام دینی و پایبنیی به آن و تهرویج ایهن باورهها،

را سیری (نبیذ) ،ورانینی و دیگهر روز در مسهتی او را

قیرت ،ود را تتبیت کنی یها به عبهارت بهتهر ،فضهای

اسها افتاد .کودکانی ک نظهارهگهر ایهن صهحن بودنهی
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پرسیینی این چیست؟ مفرغ هم جواب ایشان ب پارسی
داد:

ناصر،سههرو قبادیههانی در گفتمههان اسههومی هویههت
مسههلمان دارد .او هویهههت ،ههود را بهه گفتمهههانی از

آب است و نبیذ است

گفتمهانههای اسههومی گهره زده اسهت که بها گفتمههان

و عصارات ذبیب اسههههت

عباسههیان در تخاصههم اسههت؛ پهها او از معترعههان ب ه

و دنب فرب و پی است

گفتمان ،وفت عباسی و هواداران این گفتمهان اسهت؛

و سمی هم روسپیذ است

اما ،ود او نیز در اپیستم قیسی ب سر میبرد .در نظهر

و سمی نام مادر زیاد بود .پا عباد او را مالی داد و

او ،وفت حق ،لفهای بالهیاد نیسهت و بایهی فاطمیهان

ب سوی عرب بازگردانیی و گفتا مرا از تو بها (تهاریخ

،لیف باشنی .او با ایهن نگهاه در گفتمهان دیگهری قهرار

سیسههتان143 :1391 ،و144؛ ن.ک زریههنکههوب:1394 ،

میگیرد .وابستگی هر دو گفتمان ،وفت ب دین باعهث

.)125

شیه است ناصر،سرو معانی و حقهایقی را نپهذیرد که

عباد با استفاده از قیرتی که از گفتمهان مسهلط به

گفتمان ،وفت عباسی تولیهی کهرده اسهت؛ حتهی ایهن

دست می آورد و نیز دانش و حقیقت تولییشهیه از ایهن

مقاومت ب بازتولیی قیرت می انوامهی و معهانی جییهی

گفتمان ک داللت دارد بر موازات کسی ک ب صهاحب

،ود را ارائ میکنی و آن را در حرهم حقیقهت معرفهی

قیرت توهین مهیکنهی ،مفهرغ را دسهتگیر مهیکنهی .در

میکنی:

گفتمهان اسههومی ،عبههاد دارای هویهت مسههلمان ،عامههل

علما را ک همی علم فروشنی ببین

حرومت اسومی و جهادکننهیه اسهت .از سهوی دیگهر

پر و بالش چو عقاب و ب حریصی چو گراز

،انوادﮤ او هویهت دیگهری نیهز دارنهی که در گفتمهان

هر یری همچو نهنگی و ز با جهل و طمع

اسههومی نامشههروع ،ممنههوع و طردشههیه اسههت و آن

دهن علم فراز و دهن رشوت باز

معلوم نبودن پیر شهخص یها زنهازادگی و حهرامزادگهی

می جوشییه حو است سوی صاحب ر ی

است و از این رو ،زیاد را ابنابی نامییهانی ک با هویهت

شافعی گویی ش رنج مباحست بباز

مسلمانی در تخاصم است (ن.ک تاریخ سیستان:1391 ،

صحبت کودکک ساده زنخ را مالک

 .)143مفرغ با تری بر دانشی محلی ،یعنهی شهنییههها و

نیز کردهست تو را ر،صت و دادهست جواز

گفتﮥ دیگران ک از دانهش رسهمی و از گفتمهان غالهب

می و قمار و لواط ب طریق س امام

نیست و مشروعیت نیارد ،در برابر قیرت عباد مقاومت

مر تو را هرس حو ست ،هو سر بفراز!

می کنی و سپا اعما قیرت میکنی .پا عبهاد که در

اگر این دین ،یایست و حق اینست و صواب

تخاصم بین این دو هویت ،هویت مسلمانی را پذیرفته

نیست انیر هم عالم ن محا و ن مواز

است برای پایان دادن ب این تخاصهم ،نهزاع گفتمهانی و

(ناصر،سرو)292 :1390 ،

اعمهها قههیرت ،او را از ،ههود دور مههیکنههی .در نگههاه

سهههوزنی سهههمرقنیی در تخاصهههم بهههین هویهههت

نخست ،مفرغ تنها مقاومهت مهیکنهی؛ ولهی از د ایهن

گفتمان های غالب ،یعنهی گفتمهان ههای دیهن ،ادبیهات،

مقاومتی ک نشان دهنیﮤ قیرت مسلط اسهت ،قهیرتی را

ا،وق و ...و هویت گفتمان های غیرمسلط ،به هویهت

بازتولیی میکنی ک عباد را ناچار میکنی او را آزار نیهی

سا،ت شیه در گفتمانهای غیرمسهلط روی مهیآورد .او

و حتی هزین ای هم ب او پردا،ت کنی.

در مقاومت و بازتولیی قیرت و بازگردانین عناصری ک
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حوزﮤ دین و ا،وق از گفتمهان ادبهی طهرد کهرده بهود،

حو دا مرکزی عرفان مفصهلبنهیی شهینی .در ایهن

دستی توانها دارد .در گفتمهان او ،نخسهت مقاومهت در

دوره ،این جریان شرلی جییی ب ،ود میگیهرد و بها

برابر قواعی و شیوه های گفتمهان غالهب ادبهی مشهاهیه

مفصل بنهیی باورههای فتهوت و بر،هی از اعتقادههای

میشود؛ سپا بازتولیی قهیرت که موفهق شهیه اسهت

تشههیع و نیههز توج ه بر،ههی از اعضههای ایههن گفتمههان

معانی و وایگانی را ک گفتمهانههای دیهن و ا،هوق از

همچون شیخزاهی گیونی و شیخصفیالهیین اردبیلهی،

گفتمان ادبی طرد کرده و ب حوزﮤ گفتمانگهونگی بهرده

در جایگهاه دو عنصههر که اینههک در گفتمههان تصههوه

یا ب عنصر بی کرده انی ب حوزﮤ گفتمانی بازگردانهی و

هویت می یافتنی ،ب اروت و قهیرت مهادی و مفصهل

در قالههب معههانی سهها،تﮥ گفتمههان ،ههود و نیههز حقههایق

بنههیی ایههن دو نشههان در گفتمههان تصههوه ،تحههولی

تولییی گفتمانش معرفی کنی:

گفتمانی را رقم زدنی .این گفتمان بها هژمونیهککهردن

من آن کسم ک چو بنهم بر اسب شو،ی زین

قیرت ،ود ،موفق شی در جایگاه گفتمهان غالهب که

زدن نیارد ابلهههیا چنگ در فتراک

هم قیرت مادی و هم قیرت معنوی داشهت، ،هود را

بوستووی و تراپوی کهههههههههههار من ابلیا
هزار نعلهین را پیش بر درییه شراک

نشان دهی (ن.ک سلیم149 :1379 ،تا.)157
ب طور کلی حملﮥ مالو گسستی است برای تالییهر

حرامزاده سرو شوخ چشم و قههههههههههههوشم

اپیستم قیسهی به اپیسهتم جییهی .در دورﮤ جییهی،

فهساد پیش و محراب کوبم و دالک

گفتمان ،وفت جای ،ود را ب طور کامل به گفتمهان

ب کوی شو،ی و بیشرمههههی و بیانییشی

یا گفتمانهای جییی می دهی .در این دوره دا مرکزی

اگر بیانی من نیک چستم و چاالک

گفتمان ،وفت از میان میرود و دا های این گفتمهان

(سوزنی سمرقنیی)59 :1339 ،

یا ب عنصر بی شینی یا گفتمهانههای رقیهب آنهها را
مفصل بنیی کردنی و به بُعهیی بهرای گفتمهانی تهازه

ب .اپیستمه نیمهقدسی

پا از مر

تبییل کردنی .همچنان ک گفت شی گفتمان ،وفهت از

،لیفﮥ بالیاد ،دورﮤ جیییی در تهاریخ

دو دا مهم قیرت معنوی و قیرت مادی تشریل شیه

ایران رخ می نمایی .در این دورﮤ جییی قیرت معنهوی

بود .پا از حملﮥ مالو  ،قیرت مادی ب پادشاه رسهیی

،لیف ب طور کامل ب روحانیان منتقل میشود .گفتمان

و قیرت معنوی بین روحانیان تقسیم شی .در اپیسهتم

مسلط این دوره سل نت است و دیهن و روحانیهان در

پیشین گفتمهان تسهنن رواج داشهت؛ امها در اپیسهتم

حرم یری از دا های مفصلبنهییشهیه ،در کنهار دا

جییی تشیع ک در حوزﮤ گفتمان گونگی حرومت قرار

مرکزی حرومت مادی ب حیات ،ود ادام میدهنی .با

داشت با مفصلبنیی شهین در گفتمهان تصهوه و نیهز

وجود این هنوز هم دین فضای جامع را هژمونیهک و

تتبیت و افزایش تیریوی قیرت ،ود ،تا جهایی پهیش

قیرت موجهود را تتبیهت مهیکنهی و باعهث رعهایت

رفت ک باال،ره در دورﮤ صفوی مذهب رسمی کشور،

عمومی میشود .در دورﮤ پیشین ،گفتمانی غیرحرومتی

یعنی گفتمان غالهب دینهی کشهور ،شهی (ن.ک مظفهر،

از دین ب نام تصوه رواج یافت بود .ایهن گفتمهان در

300 :1397تا.)309

مقابل گفتمان دنیهایی دیهن شهرل گرفهت و دا ههای

در دورﮤ مالو دا های غلبﮥ کامهل و بهیقییوشهرن

کناره گیری از دنیا ،توج ب آ،هرت و سهیر و سهلوک

قیرت مادی ،ترویج رسوم مالولی ،تصره سرزمینهای
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جییی ،غارت و هرجومهرج ،گهرایش شهییی مهردم به

افشهههاری را شهههرل مهههیدههههی (ن.ک رازی:1347 ،

تصوه و جبرگرایی و نیز تساهل مذهبی حهو قهیرت

437تا.)447

مادی مالو  ،گفتمهان دورﮤ مالهو را شهرل داد (ن.

پیههیایش گفتمههان زنییه بهها مفصههلبنههیی دا هههای

اقبا آشهتیانی .)1399 ،در دورﮤ تیمهوری نیهز دا ههای

،یمت ب مردم و تساهل مذهبی حهو قهیرت زنییه ،

ارج بودن رسوم مالولی ،استفادﮤ ابزاری از دین ب ویهژه

گفتمهههان زنییههه را شههههرل داد (ن.ک رازی:1347 ،

تصوه و اهمیت ب مظاهر دینی و تساهل مذهبی حو

449تا.)459

قیرت مهادی و نظهامی تیموریهان مفصهلبنهیی شهی و

دا های سرکوب مهردم ،اسهتعمار ،نفهوذ بیگانگهان،

گفتمان تیمهوری را پییهی آورد (ن.ک آکها .)1390 ،در

استفادﮤ ابزاری از دین و روحانیان (ن.ک سهلیم:1379 ،

ادامﮥ بحث حرومت های مالو و تیموریهان الزم اسهت

 )193و آگاهی مردم حو قیرت نظامی قاجاری مفصل

ب حرومت بابریان هنی نیز توجه کنهیم .بابریهان بها در

بنیی شی و گفتمان قاجار را شرل داد.

پیش گرفتن سیاست تساهل دینی ب تمهام ادیهان امتیهاز

بنابر آنچ گذشت در اپیستم جییی ،قیرت معنهوی

برابهری دادنهی و ایههنگونه  ،مفهههوم دیهن را در ا،تیههار

در حاشیﮥ قیرت مادی است و در ایهن دوران ،قهیرت

حرومت گرفتنی و این کار را تا جایی پهیش بردنهی که

مادی دا مرکزی است و قیرت معنوی در حرم یرهی

حق غایی تفسیر یا اجتهاد از آن شهاه بهود (ن.ک بلهک،

از دا های تشریلدهنیﮤ گفتمهان یها در حهوزﮤ گفتمهان

393 :1393تا .)409نبایی از یاد برد ک در دربار بابریهان

گونگی قرار گرفت است .با ایهن تفسهیر بایهی گفهت در

هنی زبان فارسی اهمیت ویژهای داشت و مهمتر از ایهن

گفتمان این دوره ،ب تیریج مردم به جایگهاه و قهیرت

مسئل ارتبان تنگاتنگ صفویان و بابریان بود.

،ود واقف میشونی تا جایی ک قهیرت مهردم یرهی از

رسمیشین مذهب تشیع و ترویج باورههای دینهی،

دا های تشریل گفتمان افشاری است .گفتمان این دوره

روی کار آمین یک حرومت دینی با عقایهی صهوفیان و

با مفصلبنیی دا های حرومت و دین و تصوه ،یعنی

تعصب مذهبی دا هاییانی ک حو دا مرکزی تومیهع

قیرت معنوی حو قیرت مادی ،شرل گرفت است .در

قیرت مادی و معنوی صهفویان گفتمهان آنهها را شهرل

این دوره نیز دین دانشی است ک ب گسهترش و ابهات

داد .این گفتمان حاصل مفصلبنیی دا ههای اهروت و

قیرت میانوامی .این دوره ،دورهای است که جانشهین

قیرت حهو دا مرکهزی تصهوه اسهت که تصهوه

،یاونی از میان مردم ر،هت بربسهت و قهیرت معنهوی

سیاسی را ب وجهود آورد و از دورﮤ شهیخصهفیالهیین

،ود را بین روحانیان و متصهوف تقسهیم کهرده اسهت.

اردبیلی شرل گرفت (ن.ک مویر شیبانی.)1345 ،

روحانیان از یک سو و متصوف از سوی دیگهر ،هود را

مفصلبنهیی دا ههای همراههی مهردم و مشهارکت،

ب سیاست نزدیک میکننهی و شهاهان بهرای هژمونیهک

پیشگرفتن مهذهب سیاسهی یعنهی احتهرام به تشهیع و

کردن فضای گفتمانی ،ود از این دانش ،یعنهی قهیرت

تسنن برای حفظ اتحاد کشور به گونه ای که مهذهب

معنوی استفاده میکننی ک در بین مردم نفوذ فوقالعهاده

،ود او در پردهای از ابهام است ،احترام ب روحانیهان و

ای دارد و این در حالی است که در دورﮤ پیشهین ایهن

اهمیت آنها ،گسترش مرزهها ،ایوهاد ایهران قیرتمنهی و

حرما مشروعیت ،ود را از شخص ،لیف دریافت مهی

بیگان ستیزی حو دا مرکهزی کهاردانی نهادر گفتمهان

کردنی.
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در ایههن دوره بهها انتقهها قههیرت معنههوی ،لیفه به

مرن ب چشم حقارت نگاه در من مست

روحانیان و قهیرتگهرفتن ایشهان و نزدیرهی آنهها به

ک نیست معصیت و زهی بهیمشیت او

حرومت و رواج و سپا حرکت تصهوه ،در جایگهاه

زاهی ار رنیی حافظ نرنی فهم چ سود

نهضتی ک در آغاز ب مراسهم و آداب و اصهو رسهمی

دیو بگریزد از آن قهوم ک قرآن ،واننی
(حافظ112 :1391 ،و512و)293

اعتنایی نمیکرد ،ب سوی زوا و گرفتاری آن در سلسل
مراتب دستوپاگیری همچون نظهام روحانیهان ،باعهث

عبیی زاکانی نیز بین هویتهای گونهاگونی که مهی

شی شیوخ صوفی ،ود مقام و قیرتی معنهوی همچهون

توانی داشت باشی ب تخاصم هویتی گرفتار شهیه اسهت.

روحانیان ب دسهت آورنهی و به تهیریج ،به حرومهت

او گاهی شعر جی میگویی و مهیح و غهز که در د

نزدیک شونی .در این دوره ،بیرسمیهای فهراوان ایهن

گفتمان رسمی میگنوی و گاهی بها مقاومهت ،بازتولیهی

دو گههروه و مشههروت چشههمگیر سیاسههی و اجتمههاعی

قیرت و تولیی معنی و حقیقت را در گفتمانی غیرمسلط

دیگههر ،بسههتری مناسههبی بههرای طنههز ایوههاد کههرد (ن.ک

در پیش گرفت است.

جوادی107 :1394 ،تا.)111
برای حافظ بین هویت مسلمان منفعل و مقلی شیوخ

او در رسالﮥ صیپنی میگویهی :سهخن شهیخان بهاور
مرنیی تا گمراه نشویی و ب دوزخ نرویهی .دسهت ارادت

و صوفیان فریبکار و ریاکار مقیی ب ﻇاهر دین و آموزه

در دامن رنیان پاکباز زنیی تا رستگار شویی .در کوچه

های دینی ک برسها،تﮥ گفتمهان غالهب زمانه اسهت و

ای ک مناره باشی وااق مگیریی تها از دسهترس مؤذنهان

هویتِ مهردِ (مسهلمانِ) ،ردمنهیِ آزادانهییش و زیهرک

بیآواز ایمن باشیی، ... .ود را از بنی نام و ننگ برهانیهی

تخاصم وجود دارد .او هویت دوم را برمهیگزینهی و در

تا آزاد توانیی زیست (عبیی زاکانی ،بهیتها205 :و .)201

شعرش گروه نخست را نقی میکنی .حافظ با زیرکهی و

این در حالی است ک گفتمان غالهب بهر آن اسهت که

فراست و مهارتی ک در فهن شهعر و شهاعری دارد ،بها

گوشدادن ب وعظ شیوخ ،انسان را بهشتی میکنی؛ ولی

مقاومت در برابر معانی سا،ت شیه و حقایق ارائه شهیه،

مقاومهت عبیههی و بازتولیههی قههیرت و سهها،ت حقیقههت

قیرت را بازتاب میدهی .او با ایواد گفتمهانی تهازه ،بها

جییی ،از او بهزر تهرین طنزپهرداز پارسهی را سها،ت

رانین معانی متبت نشان هایی همچهون شهیخ ،صهوفی،

است.

مسوی و ...ب حوزﮤ گفتمانگهونگی ،بهرای آنهها معهانی

برای ترمیل م لب در اپیستم نیم انسهانی بایهی به

منفی در نظر میگیرد و ب نشان هایی همچون رنی ،مه،،

نوع ،اصی از شعر طنز این دوره ،یعنی اشعار اطعم و

شراب و ...معانی متبتی میدهی؛ تا جایی ک اگر ب ریزه

البس  ،اشارهای هرچنی کوتهاه کنهیم .شهعرای اطعمه و

کاریهای حافظ آشنایی نیاشت باشیم ،انگهار حهافظ از

اشرب و البس سرا بین هویت شاعر رسمیبهودن و شهعر

گفتمانی غیراسومی است ک اینگون حقهایق و معهانی

متعالیگفتن و شعر غیرمتعالیگفتن و شهاعر غیررسهمی

را ب ما نشان می دهی .این در حالی است ک حافظ مهی

بودن ،هویت دوم را انتخهاب کهردهانهی .گفتمهان شهعر

،واهی حقایق سا،تگی گفتمانهای غالهب را تخریهب

اطعم و اشرب نیز ب نهوبﮥ ،هود شهرلی از مقاومهت در

کنی و حقایقی دیگر را جایگزین آنها کنی.

برابر معانی و مفاهیم گفتمان غالب ادبهی اسهت؛ چهون

دلم از صومع و صحبت شیخ است ملو

گفتمان غالب ادبهی در پهی مفهاهیم و مضهامین بلنهی و

یار ترسابچ کو؟ ،انﮥ ،مار کواست

ارزشمنیی همچون حماسه  ،عرفهان ،مهیح ،تالهز و...
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است .این گفتمانهها بها بازتولیهی قهیرت و اسهتفاده از

،ود همچون قانون ،تشریل حزب ،راهپیمایی ،اصهوح

دانشهای محلی و غیررسمی ،به نیازههای تَهن انسهان

و سرانوام انقوب بودنهی (ن.ک آفهاری1395 ،؛ بهراون،

همچون ،وراک ،پوشاک و نوشیینی توج کردهانی .در

بیتا).

این گفتمان بخشهی از نیازههای جسهمانی انسهان مههم

در دورﮤ مشههروط دا هههای مههردم ،قههانون ،مولهها

جلوه داده شی و این گفتمان حقیقت و معنایی را تولیهی

قانونگذاری ،اصوح و ...حهو دا مرکهزی دمرراسهی

کرد و مهم پنیاشت ک در نظر گفتمان غالب بهیارزش

مفصل بنهیی شهینی .بها به دسهت آمهین دمرراسهی و

بود؛ یعنی این عناصر را ب حوزﮤ گفتمهان ادبهی وارد و

حاکمیت قهانون ،دا ههای دمرراسهی و قهانون و مهردم

مفصلبنیی کرد .عناصری که سهالیان سها  ،یعنهی در

حو آزادی مفصلبنیی شینی.

اپیستم انسانی ،ب مهمترین ،واست ههای مهردم تبهییل

در دورﮤ مشروط «گفتمان دمرراسهی» و پها از آن

شی و در گفتمان طنز یری از مفاهیم اساسی طنزپردازان

در دورﮤ پهلوی «گفتمان پیشرفت و میرنیت » ،از مفصهل

بود.

بنیی دا ههای «توجه به غهرب» و تهوش در تهرویج
«پیشرفتههای جامعه غربهی» و «برداشهتن موانهع آن»،
توج ه ب ه «رسههوم ایههران باسههتان» و «جههیایی دیههن از

ج .اپیستمه انسانی

گفتمان قاجار ک حو دا مرکزی شاه شرل گرفت

سیاست» ،حو حرومت غیردینهی شهرل مهیگیهرد .از

بود و تمام قیرت مادی در ا،تیار شاه بهود بها گفتمهان

دیرباز ،در تحو و متوشیشین گفتمانها دیهن نقشهی

رقیبی ب نام مشروطیت بر،ورد کرد ک ،واهان تقسهیم

اساسی داشت است .از همان زمان مشروط  ،بسهیاری از

قیرت شاه با مردم بهود (ن.ک آفهاری .)1395 ،گفتمهان

روحانیان ب حرومت دینی اشاره کردنی و بر آن بودنهی

یهها غلبﮥ گفتمههان

تا نقهش دیهن را در تحهوالت سیاسهی برجسهت کننهی.

استبیادی را مشرون ب قوانین کنی .در گفتمهان جییهی،

مفصلبنیی دا ههای رفهاه ،آزادی و اسهتقو  ،انقهوب

قیرت مادی و قیرت معنوی حو قانون در حرهم دا

حو گرهگاه اسوم ،گفتمان انقهوب اسهومی را شهرل

مرکزی مفصلبنیی میشی .پا از این مرحل  ،مردم نیز

داد؛ سپا با مفصلبنیی مردم ،دمرراسی و ایران حهو

،ود را در قیرت سهیم میدیینی؛ چهون همه بایهی در

دا مرکزی اسوم ،گفتمان جمههوری اسهومی ایهران را

برابر قانون یرسان باشنی .هیه گفتمان جییهی تقسهیم

پییی آورد (ن.ک سلیم191 :1379 ،تا.)317

جییههی مههی،واسههت قههیرت سههل

قیرت بین تمام مردم بود .پساپیستم نیم قیسی ،یعنهی

در این دوره ،گفتمان طنهز بها مقاومهت و بازتولیهی

اینر تمام قیرت مادی ،یاونی ک در شاه متولهی مهی

قیرت و سا،ت معنی و حقیقت جییی سا،ت میشود.

شی و دین نیز ب این قیرت مشروعیت میبخشیی بایهی

به طههور تقریبههی ،بخههش مهمههی از شههعرهای شههاعران

تقسیم میشی و جای ،ود را ب اپیستم ای جییی ،یعنی

مرکزی عصر مشروطیت را طنز ب وجهود آورده اسهت.

اجتمهاع

محور این طنزها و نقیها تاحیودی تمامی ابعاد زنیگی

می داد ک میتوان این اپیستم جییی را اپیسهتم مهادی

اجتماعی ماست :از مشروت مربون ب موقعیت زن در

یا اپیستم انسان نامیی .در این اپیستم مردم به قهیرت

جامع تا نقی رفتار بعضی از عالمان ریاکار و کسانی ک

آفریننیگی ،ود ،یعنی نوع انسان ،پی بردنی .از این پا

شریعت مقیس را دستاویز قیرت،واهی ،ویش کهرده

مردم در پی اِعما قهیرت بها ابزارههای اِعمها قهیرت

انی و از ،رافاتی ک پیرامهون مهذهب و بعضهی شهعایر

ترتیر قیرت مادی و قیرت معنهوی در سه
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مذهبی را گرفت اسهت از قبیهل قمه زدن در سهوگواری

(جوادی190 :1394 ،و .)199در اپیستم انسانی ،طنز بها

امامحسین(ع) (شفیعی کیکنی14 :1390 ،و.)15

محیودیتهایی مواج بود که مههمتهرین آنهها پییهیﮤ

قرنها زورگویی سین ها را از گفتنیها پُر کرده بهود و

سانسور بود .سانسور یعنی اعما قیرت گفتمان غالهب

اکنون برای نخستینبار امران گفتن پییا شیه بهود .بیشهترِ

برای جلوگیری از تولیی معانی جیییی ک ممرن است

نویسنیگان و شعرا در برابر مردم احساس تعهی میکردنی

باعث مفصلبنیی جییهی و تالییهر در وعهعیت قهیرت

و نمی،واستنی جز ب ،اطر مبارزه برای آزادی و زنهیگی

تتبیتشیﮤ گفتمان شود.

بهتر نویسنیگی کننی .موعوع ادبیات این دوره یکباره و

در کنار سانسور ،گفتمانهای غالب نهوع جییهیی از

ب نحوی بیسابق اجتمهاعی و سیاسهی مهیشهود .بیشهترِ

کارکرد طنز را ب کار گرفتنی ک کارکرد اصهوحگهرانﮥ آن

آفرییههای ادبی این دوره دربهارﮤ مهردم و سیاسهت روز

بود .گفتمان طنز پیوست دا نقی را مفصلبنهیی کهرده و

است (ن.ک جهوادی114 :1394 ،تها121و .)147در ایهن

بهه تولیههی معههانی و توههویز رفتارهههای ،اصههی بههرای

دوره ،در برابر گفتمان غالهب ادبهی مقهاومتی شهرل مهی

هژمونیک کردن ،ود اقیام کرده است .معهانی تولیهیی و

گیرد .ادبیات از دربار ب کوچ و بازار گام مینههی .زبهان

رفتارهای توویزیِ طنز این گفتمان را همراه یا در مقابهل

از شرل فا،ر ،ود فاصل میگیرد، .یمت ب شاه جهای

بر،ی از گفتمان های هژمونیهک اجتمهاع گفتمهانی قهرار

،ود را ب ،یمت ب مردم میدهی و ادبیهات مهی،واههی

میدهی .این همراهیکردن یا همراهینرردن طنز با دیگهر

مردم را از ،واب بییار کنی.

گفتمانها ممرن است باعهث هژمونیهکشهین بر،هی از

نوع جیییی شاعر و نویسنیه پییا شی ک کار ،هود

گفتمانها و متزلز شین بر،ی دیگر از گفتمانهها شهود.

را از روزنام شروع کرد تا اعتبار و اهمیتی بهرای ،هود

در دوران معاصر طنز بها چنهین وعهعیتی رودررو بهوده

پیههیا کنههی (جههوادی .)119 :1394 ،در ایههن دوره ،از

است.

1295ش1901/م ،با گسترش روزنام ها و نشری ها طنهز

پیش از انقوب اسهومی ،بخهش در،هور تهوجهی از

و طنزنویسههی گسههترش مههییابههی .حههوادث درگههذار و

گفتمههان طنههز بههرای هژمونیههککههردن  ،هود در فضههای

پرشتاب اجتماعی و سیاسی دستمهایﮥ بیشهتر طنزههای

گفتمههانی ،بهها گفتمههان انقههوب همههراه شههی و بههرای

این دوره است .بنابراین از چنهین طنهزی نبایهی انتظهار

متزلز کردن گفتمان پهلوی توش کهرد .پها از انقهوب

مانیگاری بسیار داشت و بسیاری از این طنزها در البه

اسومی نیز قسمتی از گفتمان طنز با مفصلبنهیی تهازه و

الی مول ها و روزنام هها به فراموشهی سهپرده شهینی

هویتدادن ب نوع ،اصی از طنز ب نهام دوکلمه حهره

(ن.ک توبر..)123 :1390 ،

حساب و سپا به پیهروی از دوکلمه حهره حسهاب،

گذشت از روزنام ها ،تعیادی رسال و شبنامه نیهز

هفت نهامﮥ گهلآقها را شهرل دادنهی که در ایهن پهژوهش

انتشار یافهت که همگهی روکهردی انتقهادی داشهتنی و

میتوانیم از آن ب نام گفتمان گلآقها یهاد کنهیم .گفتمهان

بعضههی در قالههب طنههز بودنههی و دسههتب ه دسههت بههین

گلآقا از اجتماع گفتمانی انقوب اسومی بهره گرفهت تها

روشنفرران میگشتنی (جهوادی .)174 :1394 ،پیهیایش

،ود را هژمونیک کنی؛ از دیگر سو ،این گفتمهان ابهزاری

مول های فراهی ،حرکتی دیگر در ترویج طنهز در ایهن

بود برای هژمونیکشین گفتمان انقوب اسهومی (فتحهی

دوره بود ک در بییاری اذهان مردم نقش مهمی داشهت

فت .)191 :1391 ،
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در پایان بایی ب نقیضه و نقیضه سهازی در ادبیهات

،یمت ب آنها را به عههیه گرفته اسهت .در اپیسهتم

فارسی اشارهای کنیم .نقیض از سنتهای ادبی است ک

پیشین ،وﻇیف مردم بود ک ب حرومت ،یمت کننی؛ اما

از دیرباز در کنار ادبیات رسمی رشی کرده است .بهرای

در این اپیستم حرومت به گونه ای دیگهر اسهت .دا

نقیض مخالفان بسیاری بوده است و هنهوز نیهز وجهود

،یمت ب مردم یری از نشان هایی است ک حهو گهره

دارد و بسیاری از نقیض ها ب مرور زمان از بین رفت انی؛

گاه حرومت مفصلبنیی شیه اسهت که بایهی در رفهاه

اما این سنت همچنان پابرجاست و ب حیات ،ود ادام

مردم متولی شود و اگر این اتفاق نیفتی و رعایت مردم

میدهی .نقیض درواقع توشی است بهرای مقاومهت در

جلب نشود ،یعنی هژمونی ایواد نشود ،گفتمان دیگری

برابر ،واست ههای گفتمهان غالهب ادبیهات .ایهن ،هرده

با مفصلبنیی این نشان حو دا مرکزی ،ود میتوانی

گفتمان ادبی با بهرهگیری از قواعهی و قهیرت نهفته در

در نزاعی گفتمانی ،گفتمان غالب را ب حاشهی رانهی یها

سرمشق همچون موسیقی ،لحن ،ترکیهب کلمهات و ...و

متوشی کنی .همان طور ک گفتمان انقوب اسهومی بها

ب کارگیری نشان ههای جییهی و رانهین معهانی گفتمهان

مفصلبنیی ایهن نشهان  ،در کنهار نشهان ههای آزادی و

غالب ب حوزﮤ گفتمانگهونگی ،نمونه ای از مقاومهت و

استقو و ایرانی حو دا مرکهزی اسهوم موفهق شهی

بازتولیی قیرت را ب نمهایش مهیگهذارد (ن.ک ا،هوان

گفتمان پهلوی را از میان بردارد.

االث)1390 ،
میرزاآقا،ان در تقلیی گلستان کتابی به نهام رعهوان

پیشههنهاد تشههریل سههازمان :به دنبهها تشههریلیههافتن
سازمان «باله » در ادارﮤ هنرههای زیبها ،بخهش سهازمان

نوشت ک گویا چاپ نشیه است .نمون ای از طنهز ایهن

تراشی توفیق پیشنهاد میکنی ادارﮤ شهرداری نیز هرچه

کتاب در کتاب تاریخ طنز در ادبیات فارسی نقهل شهیه

زودتر در مقابهل سهازمان «باله » یهک سهازمان «چاله »

اسههت (جههوادی )179 :1392 ،که بهها اپیسههتم انسههانی

بسازد؛ زیرا چال چول های ،یابان فراوان شهیهانهی و از

متناسب است؛ چون در آن متناسب با فضهای گفتمهانی

این پا بیون وجود سازمانی نمیشود آنها را حراسهت

اپیستم جییی سخن گفت مهیشهود؛ یعنهی ،واههان از

کرد (توفیق.)2 :1341 ،

میان رفتن شاه در جایگاه ﻇلاهلل و مظهر قهیرت مهادی

آی آدمها .../انیکی اینوا و آنوا جاب جها شهویی/تا که

،یاونههیی و تقسههیم قههیرت اوسههت .مفهههومی ک ه در

این آواره و جامانیه آویزان نمانی الی درها /گاه با سهر

اپیستم انسانی شرل گرفت است.

گاه با پا .../میدود نعرهزنان تها ایسهتگاه بعهیی و ایهن

یری از سوطین جابر حریمی را گفت :مروی است
حضرت رسو اکرم را سای نبوده است .ایهن معنهی بها
اصههو حرمههت چگونه ت بیههق یابههی؟ حرههیم گفههت:
ای کاش ،یای عزوجل را نیز سهای نبهودی تها ،لقهی
بیاسودی.
در اپیستم جییی ،هویتها نیهز بنهابر گفتمهانههای
مختلف تعریف میشود .در دو ق ع طنز زیر طنزپهرداز
هویت ،ود را در گفتمان مردم تعریف میکنی .مردمهی
ک مصرهکننیهانی و منتظر اقیامات دولتهی که وﻇیفه

بانگ باز از دور میآیی/آی آدمها( ...گلآقا.)10 :1379 ،
نتیجه
بنابر آنچ گذشت بایی گفت طنهز یرهی از گفتمهان
های ادبیات فارسی است ک با تاریخ راب ه و نزدیرهی
تنگههاتنگی دارد؛ چههون هههر دو گفتمههان مههیعی کشههف
حقیقت و واقعیتانی .تفهاوت ایهن دو گفتمهان در ایهن
است که تهاریخ در پهی آن اسهت که حقیقهت دیگهر
گفتمانها را بیان کنی و واقعیت دیگر گفتمهانهها را به
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دیگران نشان دهی؛ اما طنز در بر،ورد با دیگهر گفتمهان

داشههت که از ایههن جنبه سیاسههیتههرین گههونﮥ ادبیههات

ها می،واهی حقیقت آنها را رد کنی و حقیقت ،هود را

محسوب میشی.
در تبارشناسی با تحلیل قیرت سروکار داریم؛ پها

جایگزین آن کنی.
در تبارشناسی قیرت در ایهران پها از اسهوم ،سه

در تبارشناسی طنز نیز به ناچهار بایهی قهیرت راتحلیهل

صورتبنیی دانایی یا اپیستم مشاهیه میشود :اپیستم

کنیم .قیرت با مقاومت معنا می یابی و ،ود را نشان می

قیسی ،اپیستم نیم قیسی و اپیستم انسانی ک ب ههیچ

دهههی .هههر جهها مقاومههت نباشههی رابطﮥ قههیرت ر،ههت

رو نمیتهوان از نقهش تعیهینکننهیﮤ دیهن در ایهن سه

برمیبنید .در نگاه نخست طنز را فقط یک مقاومت می

اپیسهتم چشههم پوشههیی .در بررسهی ایههن سه اپیسههتم

بینیم؛ اما با تیبر در کارکرد آن درمییابیم طنز گفتمهانی

مشاهیه شی ک قهیرت به دو بخهش مهادی و معنهوی

است ک عووهبر مقاومت ،با بازتولیی قیرت و اسهتفاده

تقسیم میشی .نخست هر دو در ا،تیار ،یا بود و پها

از دانشهای محلی ،معنا تولیی می کنی و حقایق تولییی

از بعتت پیامبر ،قیرت معنوی و مادی ب او منتقل شی و

،ود را ترویج میدهی و بر آن است تا قهیرت ،هود را

تا تشریل حرومتهای مستقل ایرانی ،قهیرت مهادی و

تتبیت کنی.

معنههوی در ا،تیههار جانشههینان پیههامبر بههود .بهها تشههریل

بنابر آنچ گفت شی گویی طنز ب عینیت یا گفتمهانی

حرومتهای مستقل ،قیرت مادی ب آنها منتقل شهی و

رسوبکرده تبییل شیه است ک کار آن اصوح و انتقاد

تا حملﮥ مالو  ،قهیرت معنهوی در ا،تیهار ،لیفه بهود

و انوام کارهایی است که باعهث تزلهز گفتمهانههای

آ،هرین ،لیفﮥ بالهیاد،

غالب میشود .در نظریﮥ الکوو و موفه ههیچ گفتمهانی

قیرت معنوی ب طور کامل به روحانیهان منتقهل شهی و

همیش اابت نمیمانی و در نزاعهای گفتمانی و تخاصم

قیرت مادی همچنان در ا،تیهار شهاهان بهود (اپیسهتم

های هویتی تالییراتی در آن ایواد میشهود .طنهز نیهز از

نیم قیسی) .با انقوب مشروط  ،مردم ،واسهتار تقسهیم

آنچ گفت شی دور نیسهت و در بسهیاری از نهزاعههای

قیرت مادی شهینی و بها تشهریل احهزاب و نهادههای

گفتمانی و تخاصمهای هویتی ،تالییراتهی را به سهاحت

قانونگذاری و ،...ب تیریج قیرت مادی نیز تقسهیم شهی

،ود راه داده است؛ تا جهایی که در بسهیاری از مواقهع

(اپیسههتم انسههانی) .در د هریههک از ایههن اپیسههتم ههها

بایی گفت طنز درصید اصوحاتی است بهرای تتبیهت و

گفتمانهای متعیدی وجود داشت .گفتمانهای غالب و

استحرام قیرت گفتمان غالب .این ادعا در نگاه نخست

گفتمانهایی که در د ایهن گفتمهانهها قهرار داشهت.

دییه نمی شود؛ اما با نگاهی دقیقتر میتوان به کنه آن

گفتمان ادبیات در جایگاه یک رسان  ،یرهی از گفتمهان

پی برد؛ برای متا ناصر،سرو در اپیستم قیسهی مههم

هایی بود ک در د نهاد حرومت ب وجهود آمهی و به

ترین منتقی گفتمان غالب ،یعنی ،وفت عباسهی ،اسهت

نوعی ،یری از گفتمانهای سیاسی محسوب میشهی .در

و چون با دقت مینگریم او ،ود سهتایشکننهیﮤ ،لیفه

د گفتمان ادبیات ،گفتمانهای متعیدی بود ک گفتمان

فاطمی است ک در نظرش بهتر میتوانی قیرت گفتمهان

طنز یری از ایهن گفتمهانهها بهود و بهر،وه آنچه از

دین را استحرام بخشی، .واج حافظ شیرازی یا عبیهی

ادبیات انتظار مهیرفهت که بیشهتر بها تخیهل و عاطفه

زاکانی سخت ب شیوخ و صوفیان میتازنی؛ اما ن بهرای

سروکار داشت باشهی ،بها واقعیهت و حقیقهت سهروکار

کنارزدن آنها و فقط بهرای اینره رفتهار آنهها را باعهث

(اپیستم قیسی) .پها از مهر
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تخریب و زوا گفتمان غالب دینی میداننی ک اصهوح

تهران :مرکز نشهر میهراث مرتهوب .نسهخ دیویتها

آنها ب طور مسلم ب تتبیت قیرت دین مهیانوامهی .در

برگرفت از ./http://www.ghbook.ir

اپیستم انسانی طنز از آنچ پهیش از ایهن به آن توجه

 .بیهقههی ،ابوالفضههل محمههیبنحسههین ،)1399( ،تههاریخ

میکرد روی میگردانی و ب انسان و نیازهها و ،واسهت

بیهقی ،تصحی  ،تعلیقات ،توعهیحات و فهرسهتهها:

های او روی میآورد .در دورﮤه مشروط  ،طنز ،واههان

محمیجعفر یاحقی و مهیی سییی ،تهران :سخن.

دمرراسی است و در ادامه ،واههان پیشهرفت ،آزادی،

 .تاجیک ،محمیرعا ( ،)1392توربه بهازی سیاسهی در

استقو و جمهوری و سپا رفاه مردم ک درنهایت به
تتبیت قیرت ،واهی انوامیی.

میان ایرانیان ،تهران :نی.

 ،)1399( ،------------- .پساسیاسهههت؛ نظریههه و
روش ،تهران :نی.

کتابنامه
الف .کتاب
 .ا،وان االث ،مههیی ،)1390( ،نقیضه و نقیضه سهازان،
تهران :زمستان.

 .اقبا آشتیانی ،عباس ،)1399( ،تهاریخ مالهو از حمله
چنگیز تا تشریل دولت تیموری ،تهران :امیرکبیر.

 .اصههونی ،محمیرعهها ،)1397( ،فرهنههگ وایگههان و
اص وحات طنز ،تهران :کاروان.
 .آکا ،اسماعیل ،)1390( ،تیموریان ،ترجم اکبر صهبوری،
تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و م العات فرهنگی.
 .براون ،ادوارد( ،بیتا) ،انقوب ایران ،ترجمه و حواشهی
احمی پژوه ،تهران :معرفت.

 .تاریخ سیستان ،)1391( ،ب تصحی ملکالشعرا بهار ،ب
کوشش علیاصالر عبیالهی ،تهران :دنیای کتاب.

 .توبر ،نیما ،)1390 ،نظری طنز بهر بنیهاد متهون برجسهت
طنز فارسی ،تهران :مهرویستا.
 .جوادی ،حسن ،)1394( ،تاریخ طنز در ادبیات فارسهی،
تهران :کاروان.

 .حهافظ ،شهماالههیین محمهی ،)1391( ،دیهوان اشههعار،
تصحی محمی قیسی ،تهران :چشم .

، .اتمی ،محمود ،)1391( ،می،ل فلسف غربهی معاصهر،
ب اهتمام مریم سادات ،تهران :علم.
 .سلیم ،غومرعا ،)1379( ،تاریخ تحوالت جامع ایرانی،
تهران :آذربان.

 .بشارتی ،علیمحمی ،)1379( ،تهاریخ تحلیلهی اسهوم و

 .سوزنی سمرقنیی ،)1339( ،دیهوان اشهعار ،تصهحی و

ایران (از ﻇهور اسوم تا سهقون بالهیاد) ،ج ،1تههران:

مقیم و شرح احوا و فهرست لالهات و ترکیبهات و

حوزه هنری سازمان تبلیالات اسومی.

جایها با معانی و تفاسهیر از دکتهر ناصهرالیین شهاه

 .بلک ،آنتونی ،)1393( ،تاریخ انییش سیاسهی اسهوم :از
عصر پیهامبر تها امهروز ،ترجمه محمیحسهین وقهار،
تهران :اطوعات.

 .بههههزادی انهههیوهوردی ،حسهههین ،)1379( ،طنهههز و
طنزپردازی در ایران .تهران :دستان.

 .بیرونی ،ابوریحان محمیبناحمی ،)1390( ،االاار الباقیه
عن القرون الخالی  ،تحقیهق و تعلیهق پرویهز اذکهائی،

حسینی ،تهران :امیرکبیر.

 .شفیعی کیکنی ،محمیرعا ،)1390( ،با چراغ و آین  :در
جستووی ریش های تحو شعر معاصر ایران ،تهران:
سخن.

 .دریفوس ،هیوبرت و پل رابینو ،)1391( ،میشهل فوکهو:
فراسوی سها،تگرایی و هرمونتیهک ،متهرجم حسهین
بشیری  .تهران :نی..
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 .دلوز ،ییل ،)1399( ،فوکو ،ترجمه نیرهو سهر،وش،
تهران :نی
 .ذکاییپهور ،محمیسهعیی و امهنپهور ،مهریم،)1391( ،
درآمیی بر تاریخ فرهنگهی بهین در ایهران ،تههران:
تیسا.

ترجم افشین جهانیییه و دیگران ،تهران :هرما.

 .فیرحی ،داود ،)1379( ،قیرت دانش و مشهروعیت در
اسوم ،تهران :نی.
 .کچویان ،حسین ،)1392( ،فوکو و دیرین شناسی دانهش،
تهران :دانشگاه تهران.

 .رابینسن ،دیو ،)1390( ،نیچ و مرتهب پسهت مهیرن،

 .الکوو ،ارنسهتو و موفه  ،شهانتا  ،)1392( ،هژمهونی و

ترجم ابوتراب سهراب و فروزان نیروکهار ،تههران:

استراتژی سوسیالیستی؛ ب سوی سیاسهت دمرراتیهک

فرزان.

رادیرا  ،ترجم محمی رعایی .تهران :االث.

 .رازی ،عبیاهلل ،)1347( ،تاریخ کامل ایهران :از تاسهیا
سلسل ماد تا عصر حاعر ،تهران :اقبا .
 .زرینکوب ،عبیالحسهین ،)1394( ،دو قهرن سهروت،
تهران :سخن.

 .طباطباییفر ،محسن ،)1394( ،نظام سل انی :از دییگاه
انییشه سیاسههی شههیع (دوره صههفوی و قاجاریه )،
تهران :نی.

 .عبیی زاکانی( ،بیتا) ،کلیات؛ شامل :قصهایی ،غزلیهات،
ق عات ،رباعیات ،متنویات .مقابل با تصحی عبهاس

 .مولسی ،محمیباقر ،)1403( ،بحاراالنوار الوامع لهیرر
ا،بار االئم االطهار ،ج .72بیهروت :داراحیهاء التهراث
العربی.
 .مویر شیبانی ،نظامالیین ،)1345( ،تشهریل شاهنشهاهی
صفوی  ،احیاء وحیت ملی ،تهران :دانشگاه تهران.

 .مسعودی ،ابوالحسن علهیبهنحسهین ،)1374( ،مهروج
الذهب و معادن الوهواهر ،ترجمه ابوالقاسهم پاینهیه،
تهران :علمی و فرهنگی.

 .موریل ،جان ،)1392( ،فلسف طنز :بررسی طنز از منظهر

اقبا و چنی نسخ دیگر؛ شهرح و تعبیهر و ترجمه

دانش ،هنر و ا،وق ،ترجم محمود فرجامی و دانیا

لالات و آیات و عبهارات عربهی از :پرویهز اتهابری،

جعفری ،تهران :نی.

تهران :زوار.
 .فوکو ،میشل ،)1391( ،اراده ب دانستن ،ترجمه نیرهو
سر،وش و افشین جهانیییه ،تهران :نی.

 .مراریک ،ایرناریما ،)1390( ،دانشنام نظری های ادبهی
معاصر ،ترجم مهران مهاجر و محمی نبهوی ،تههران:
آگ .

 ،)1397( ،------------- .حقیقههههت و قههههیرت،

 .ناصر،سرو قبادیانی ،ابهومعین ،)1390( ،دیهوان اشهعار:

گفتگههو بهها آلسههانیرو فونتانهها و پاسههرا پاسههرینو،

مشههتمل بههر روشههنایینامه  ،سههعادتنامه  ،قصههایی و

ترجم بابک احمیی ،سرگشتگی نشهان هها :نمونه

مق عات ،ب اهتمام نصراهلل تقوی ،مقیم و شرححها

هایی از نقهی پسهامیرن ،گهزینش و ویهرایش :مهانی

حسن تقیزاده ،تصحی موتبی مینوی ،تعلیقات علهی

حقیقی ،تهران :مرکز.

اکبههر دهخههیا ،بههاز،وانی و وی هرایش شهههابالههیین

 ،)1392( ،------------- .دیرین ه شناسههی دانههش،
ترجم نیرو سر،وش و افشهین جهانییهیه ،تههران:
نی..
 ،)1399( ،------------- .نیچ  ،فرویهی ،مهارکا،

ارجمنیی ،تهران :معین.

 .نظری ،علیاشره ،)1391( ،سویه ،قیرت و سیاست از
ماکیاولی تا پا از فوکو ،تهران :آشیان.

 .نوذری ،عزتاهلل ،)1390( ،تاریخ اجتماعی ایران از آغاز
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تا مشروطیت ،تهران، :وست ..

ج .نشریه

 .نوربخش ،حسین( ،بیتا) ،کریم شیرهای دلقهک مشههور

 .توفیق 19( ،بهمن  ،)1341ش.39

دربار ناصرالیین شاه ،با مقیم محمیجعفر محووب،

 .گلآقا 1( ،فروردین ،)1379ش.1

تهران :کتابخان سنایی.

 .وبستر ،راجر ،)1392( ،پیش درآمیی بر م العه نظریه
ادبی ،ترجم اله دهنوی ،تهران :روزگار.
 .هیلیر ،جین ،)1399( ،سای های قهیرت ،ترجمه کمها
پوالدی ،تهران :جامع مهنیسین مشاور ایران.

 .یورگنسن ،ماریهان و لهوئیز فیلیهپا ،)1399( ،نظریه و
روش در تحلیل گفتمان ،ترجم هادی جلیلی ،تهران:
نی.
ب .مقاله

 .پناهی ،عباس ،)1390( ،روابط مذهبی آ بوی با ،وفت
عباسی ،فصلنام تخصصی فق و تاریخ تمهین .س.7
ش ،27خ105تا.125

 .شهههفیعی ،سهههمی سهههادات( ،بههههار ،)1393سهههیری در
رویرردهای نظری متا،ر ب مقاومت .فصهلنام علهوم
اجتماعی ،ش ،14خ139تا.197

 .شیرودی ،مرتضی )1391( ،چیستی حقیقت در دسهتگاه
فلسف سیاسی اریک وگلین ،فصلنام فلسهف و کهوم
اسومی آین معرفت دانشهگاه شههیی بهشهتی ،ش،13
خ133تا.110
 .فتحههی فههت  ،ذبههی اهلل و نیرههیار اص هل ،محمیحسههین،
(تابسههتان ،)1391هژمههونی :انقههوب اسههومی و طنههز.
فصلنام علمی و پژوهشی م العات انقوب اسهومی،
س ،14ش ،49خ179تا.199

 .کچویان ،حسین و زائری ،قاسم( ،پهاییز ،)1399ده گهام
اصلی روششنا،تی در تحلیل تبارشناسان فرهنگ بها
اترهها ب ه آراء میشههل فوکههو ،راهبههرد فرهنههگ ،ش،7
خ7تا.30
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