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 سپاسگزاری 
دارم هک با تدریس م میتقدی  جهانگرد سرکار خانم دکتر فرانکمندم گزاری خود را هب استاد محترم و ارج با نهایت احترام امکل سپاس

ایان کار این پایان انهم گام هب ند کردند و سپس با راهنمایی ارزشمند خود ات پی این ردس من را هب متن اترخی جهانگشای جوینی عالقم العادهفوق
 گام همراه من بودند.

ی پایان انهم ی بسیار مشاورهدارم هک با وجود مشغلهاعالم میاملی رضایی عسرکار خانم دکتر مریم رد اداهم امکل تشکر خود را نسبت هب 
 اهی شایان توجهی نمودند.را پذریدنتف و هب من رد راستای ره هچ بهتر شدن پایان انهم کمک

گاه علوم انسانی و مطالعات و رد نهایت با سپاس ی زبان و ادبیات افرسی هک رهنگی و هب وژیه اعضای محترم دادکشنهف گزاری از ژپوهش
کان تحصیل رد مقطع کارشناسی ارشد را فراهم کردند و با ایجا کان تحقی د کالسام ق و ژپوهش کمک کردند ات اهی آموزشی مفید و فراهم ساختن ام

 چراغ علم و دانش همچنان رد اوج بدرخشد. 
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 تقدیم
 امسقفی است ربای تمام زندگی انشهب پدرم هک دست

  تمام زندگیست...و هب ماردم هک چشمانش 
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 چکیده

 
ای از این ارهپمطالعات در باب تاریخ جهانگشای جوینی به نتایج متفاوت و گاه متضادی رسیده است. در 

وستدار مغوالن دها جوینی فردی ها از مغول ستیزی جوینی یاد شده است و در برخی دیگر از این پژوهشپژوهش
یرد. چنین به نظر تواند چنین نتایج مغایری در برگچگونه یک متن واحد میمعرفی شده است. سوال اینجاست که 

 د.تواند بهترین روش برای پاسخ به این پرسش باشو میی قدرت فوکرسد که به کارگیری نظریهمی

راکنده است. پدارد که قدرت به شکلی مویرگی در تمام اجزای یک جامعه نظر فوکو در باب قدرت بیان می
ی خاصی نیست ی قدرت خود بر این موضوع تاکید دارد که قدرت در دست طبقهفوکو در نظریه، این عالوه بر

 بلکه در یک جامعه تقسیم شده است.
های مختلفی کلشدهد که در این متن به ی قدرت فوکو نشان میبررسی تاریخ جهانگشا با استفاده از نظریه

مت به اسالم است عدالت و خد، برد تعابیری که دال بر خردمندیبه حکومت مغوالن مشروعیت داده شده است. کار
وینی است؛ که جو همچنین لزوم تفکر طبقاتی از موارد مشروعیت بخشی به حاکمان مغول در تاریخ جهانگشای 

جاری است که در  در تمام این کتاب قابل مالحظه است. در نتیجه قدرت به شکل مویرگی در تمام اجزای جامعه
 ی مشروعیت بخشی به مغوالن نمود پیدا کرده است.ریخ جهانگشای جوینی به وسیلهکتاب تا

بخشی به  تواند در خدمت مشروعیتدهد که ایدئولوژی چگونه میی این پژوهش نشان مینتیجهدر نهایت 
 قدرت قرار گیرد. 

 

 : تاریخ جهانگشا، جوینی، فوکو، مشروعیت بخشی واژگان کلیدی

  
  

 شش
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 پیش گفتار
های نهفته در آن جهانگشای جوینی و رسیدن به زیر الیه تر از متن تاریخاین پژوهش با هدف دریافتی دقیق

مایت کردن یا حای که درباب کتاب تاریخ جهانگشا و های پیش آمدهآغاز شد و در ادامه سعی شد تا به پرسش
ندان آسان نبود. چکه بتواند پاسخگوی این سوال باشد نکردن آن از مغوالن پاسخ داده شود. پیدا کردن روشی 

نگشا را در حمایت های انجام شده تاریخ جهابودند. برخی از پژوهشهای زیادی در این رابطه انجام شده پژوهش
و تاریخ جهانگشا را  دانستندهواخواه مغوالن می ها جوینی راو اکثر قریب به اتفاق آناز ایرانیان معرفی کرده بودند 

غایر از یک متن واحد، موجود نظریاتی تا این حد با توجه به  آوردند.ور حمایت از مغول به شمار میمنظکتابی به 
یاید و برای بهایی از یک متن به وجود سوالی در ذهن نگارنده شکل داد که چگونه ممکن است چنین برداشت

 .تحلیل گفتمان و قدرت به کار گرفته شدب ی فوکو در بانظریه پاسخ به این پرسش
ی تحریر در آمد و مختصری به رشته، ی تاریخ جهانگشا و کتابشدر فصل دوم اطالعات الزم در باب نویسنده

یابی به معنایی جدید از درمورد فوکو و آرا او نگاشته شد. چیزی که تا این لحظه به دست آمد این بود که دست
ز لحاظ ادبی نگاه ادیگری نیازمند دیدی وسیع به کل متن است. در صورتی که به متن  تاریخ جهانگشا و هر متن

ود نخواهد داشت. های زیرین متن وجشود؛ این دید در سطح باقی خواهد ماند و دیگر راهی برای نفوذ به الیه
نگاه شود. لذا مطابق با  گویدبایست به متون در بافتی فراتر از آنچه که متن میبنابراین طبق نظر میشل فوکو می

فته شده صرفا گسخن میشل فوکو هر گفتمان آشکاری مخفیانه بر پیشاپیش گفته شده متکی است. این پیشاپیش 
نابراین چیزی بعبارت پیشاپیش بیان شده یک متن پیشاپیش نوشته شده نیست بلکه یک هرگز گفته نشده است. 

ی زمان خود الزم است که آن را درون بافت گفتمانی فضا آید این است که برای بررسی متنکه به دست می
 کند. ببینیم. فوکو از این گفتمان با عنوان اپیستمه یاد می

 کند دریافتیمیاد می خاصی که فوکو از آن و رژیم حقیقت با بررسی بافت فضای مقارن با نگارش تاریخ جهانگشا
ی ایرانشهری نیز یشهدارای وجوهات مشترک با اند اند کهتهها و تعابیری در تاریخ جهانگشا به کار رفکه گزاره

رد و خردورزی، رعایت گیرند که عبارتند از توجه به خی اصلی قرار میها در سه دستهاین تعابیر و گزاره هستند.
اسالم را دین ، ین کشوراعالوه بر آن مردم ایران با ورود اسالم به  .ضرورت عدالت و دادگری و لزوم تفکر طبقاتی

ای برخوردار است. بدین ها از نقش و جایگاه ویژهنیز با جان و دل پذیرفتند و بدین ترتیب مذهب نیز در میان آن
پس زمان این بود سن پرداختیم. ی فصل دوم به ذکر نکاتی در باب تفکر ایرانشهری و چگونگی آترتیب در ادامه

ا نه و این چنین یتاریخ جهانگشای جوینی نیز وارد شده است ی ایرانشهری در کتاب که نشان دهیم آیا اندیشه
 توانستیم طبق نظر فوکو بافت گفتمانی تاریخ جهانگشا را به میزانی درک کنیم. می

هایی که عابیر و گزارههایی از تاریخ جهانگشای جوینی نشان دادیم که تادامه و در فصل سوم با ذکر نمونه در 
هت مشروعیت بخشی جی ایرانشهری دارد چگونه در و وجوه مشترکی نیز با اندیشه است در این کتاب به کار رفته

قدرت مغول به  و تاریخ جهانگشای جوینی چگونه در مشروعیت بخشی به نهاد به مغوالن به کارگیری شده است
 ایفای نقش پرداخته است.

ه نتیجه ذکر بگی پژوهش تا حصول جمع بندی و نتیجه گیری است فرآیند چگون نیز که فصل در فصل چهارم 
ی فوکو امری تهدر فصل نتیجه گیری تاکید بر این موضوع است که دانش و رژیم حقیقت همچنان که به گف .شد

اب تاثیر نهاده و این ایدئولوژی موجود در کتها متفاوت است؛ چگونه بر ای با دیگر دورهنسبی است و در هر دوره
 ت به نهاد قدرت قرار گرفته است.ایدئولوژی چگونه در جهت خدم
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وینی باشد. تاریخی جامید که این پژوهش بتواند اولین گام برای رسیدن به معنایی جدید از تاریخ جهانگشای 
شک از اهمیت بسیار که اولین و شاید تنهاترین منبع رسمی ما در مورد وقایع حضور مغول در ایران است و بی

 .خواهد بود باالیی در این زمینه برخوردار
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، ی تحقیقهی از قبیل موضوع و مسئلشود و به بیان مسائلدر این فصل کلیات پایان نامه مطرح می

 پردازیم.هدف و ضرورت انجام آن می

 

 تبیین موضوعتعریف مسئله و  -1-1

اند؛ تاریخ جهانگشا کرده از منظر برخی از پژوهشگرانی که بر روی تاریخ جهانگشای جوینی پژوهش

ها با استناد به برخی آنی تحریر در آمده است. مغوالن به رشتهحکومت کتابی است که برای انتقاد از 

احمد برای مثال  دانند که منقد حکومت مغوالن است.میهای کتاب تاریخ جهانگشا را کتابی از بخش

ای تحت عنوان مغول ستیزی عطا ملک جوینی در تاریخ جهانگشا به خاتمی و آرزو عرب اف در مقاله

پردازند. در بخشی از تاریخ جهانگشا یبیان مستنداتی در باب انتقاد تاریخ جهانگشا از حکومت مغول م

ده است از قدیم باز تتبع سخن قامان چون مغوالن را علمی و معرفتی نبو»در انتقاد به مغوالن آمده است

اعتماد است و در وقت ابتدای کاری و زادگان را بر کالم و دعوی ایشان اند و اکنون پادشاهکردهمی

و این بیان را  (132: 1391، )جوینی« مصلحتی تا با منجمان موافقت ایشان نیفتد امضای هیچ کار نکنند.

بخش دیگری ذیل فتح مرو چنین دانند. در ی عدم رضایت جوینی از حضور مغوالن در ایران مینشانه

که به رسم اصحاب ، مسجد رافرمود تا باره را خراب کردند و حصار را مساوی تراب و مقصوره »آمده است

انتقاد هایی از چنین شاهد مثال( 221 همان:)« امام اعظم ابوحنیفه رحمه اهلل علیه است؛ آتش در زندند.

دهد. الزم به ذکر است که تعداد دیگری کتاب تاریخ جهانگشا از حضور حکومت مغول در ایران خبر می

ها آنپندارند. اغلب تاریخ جهانگشای جوینی را کتابی در حمایت از مغوالن میاز پژوهشگران این حوزه 

پردازند که با توجه به این کنند و بدین امر میبرای اثبات این ادعا به ذکر واقعه خروج تارابی اشاره می

توان رود انتقاد کرده است میی ایرانیان به شمار میتاریخ جهانگشای جوینی از تارابی که نمایندهکه 

راستای حمایت از مغوالن نگاشته چنین نتیجه گرفت که تاریخ جهانگشای جوینی کتابی است که در 

یکسره جوینی را هواخواه مغوالن « قیام تارابی»ای با عنوان یعقوب آژند در مقالهشده است. برای مثال 

از آنجا که وی فردی »دارد که جوینی فردی وابسته به دستگاه مغوالن است: کند و اذعان میمعرفی می

ها ها را نگاه داشته و به نفع آنهای خود جانب آنذا در نوشتهل، ایرانی و وابسته به دستگاه مغوالن بود

ی خروج تارابی اشاره ی ادعای خود به واقعهآژند در ادامه (17: 1365، )آژند« گیری کرده است.جهت
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وی در بخش مربوط به قیام تارابی طرف هیات »دارد که: کند. او در مورد جوینی و تارابی بیان میمی

ها وی انتقاد شدید از تارابی و اهانت به پیروان او که آن ا گرفته و لذا در جای جای نوشتهحاکمه مغول ر

 )همان(« شود.را به عنوان رنود و اوباش و عوام الناس مشخص کرده دیده می

شروعیت بخشی مهایی که دال بر بنابراین با وجود مساله انتقاد از مغوالن و در کنار آن وجود گزاره

کدام یک  توان دریافت که تاریخ جهانگشا باچگونه مین است این مسئله مطرح خواهد شد که به مغوال

 ی متضاد فوق منطبق است. تحلیل گفتمان راهی است برای رسیدن به این پرسش.از دو نظریه

حلیل ت "و "المتحلیل ک "سخن کاوی"که در زبان فارسی به  (analysis discourse)  گفتمانتحلیل 

تا  1960 یای است که از اواسط دههیک گرایش مطالعاتی بین رشته، نیز ترجمه شده است "گفتار

، تی در رشته هایی چون انسان شناسیعرفم -در پی تغییرات گسترده ی علمی 1970اواسط دهه ی 

ت نظام مند مند به مطالعاالقهع و...ادارکی و اجتماعی   روان شناسی، جامعه شناسی خرد، قوم نگاری

 .اختار و کارکرد و فرآیند تولید گفتار و نوشتار ظهور کرده استس

معتقد  فرادااین را در معناهای متفاوتی به کاربردند .  تحلیل گفتمان بعضی از زبان شناسان مفهوم

. به ردازدکشف و توصیف روابط آن می پ بودند که تحلیل گفتمان بیشتر به کارکرد یا ساختار جمله و

نگریستن  ها با یکدیگر وی جملهعده عبارت بود از شناخت رابطه ل گفتمان نزد اینعبارت دیگر تحلی

های حلیلت الفبرخ، در تحلیل گفتمان، تعریفی این روابط است . مطابق این به کل آن چیزی که نتیجه

ه ترین ی جمله به عنوان عمددیگر صرفا با عناصر نحوی و لغوی تشکیل دهنده، سنتی زبان شناسانه

یعنی ، ون از متنبلکه فراتر از آن به عوامل بیر ؛و کار نداریم سر ی متنیعنی زمینه، مبنای تشریح معنا

  یل گفتمانتحل، کار داریم . بنابراین ...سر و ارتباطی و، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، موقعیتی بافت

 همچون نی وامل درون زباچگونگی تبلور و شکل گیری معنا و پیام واحدهای زبانی را در ارتباط با ع

از رون زبانی محیط بالفصل زبانی مربوطه و نیز کل نظام زبانی و عوامل ب، واحدهای زبانی، زمینه متن

 .بررسی می کند فرهنگی و سیاسی و ارتباطی و موقعیتی، ی اجتماعی زمینه قبیل 

بیان  تحلیل گفتمان بهی ی فلسفه است و در زمینهاز نظر فوکو که یکی از پژوهشگران در حوزه

ی است کند که حقیقت چیزمطالبی پرداخته است؛ حقیقت مانند دانش انتزاعی نیست. فوکو تاکید می

برای  های کثیری در تولید آن نقش دارد. وی تاکید دارد که هر جامعهی جهان که محدودیتدرباره

ن را سازند و جامعه در کل آخود دارای یک رژیم حقیقت است که افراد معتبر و مقتدر آن را می

 ها متفاوت است.ای امری نسبی باشد که با دیگر دورهتواند در هر دورهپذیرد. بنابراین حقیقت میمی

، هپردازد. براساس آن اندیشی فوکو به بررسی همین موضوع میی گسست معرفت شناسانهاندیشه

افتد تبارهای ای که اتفاق مییط و زمانهشود؛ بلکه در شراگاه تکرار نمینوعی رخداد است که هیچ

یدگاه عالیق تاریخ را از د، نویسدمختلفی دارد. به نظر فوکو مسئله این است که مورخ وقتی تاریخ می

 تاریخ حال حاضر است.، نویسد پس تاریخفعلی می

ر مشروعیت ای یافت که بهای عمدهتوان گزارهبا توجه به نظریات فوکو در کتاب تاریخ جهانگشا می

بخشی به مغوالن داللت دارد. تعابیری که بر خرد ورزی مغوالن داللت دارد در کنار تعابیری که بر عدالت 
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ه در توان تعابیری دید ککتاب می و دادگستری مغوالن داللت دارد قرار گرفته است. همچنین در این

توانند به ها که میست که این گزاره. الزم به ذکر اآن لزوم تفکر طبقاتی مورد تاکید قرار گرفته است

های تفکر ایرانشهری نیز به شمار عنوان تعابیری در مشروعیت بخشی به مغوالن به کار روند از مولفه

 روند. می

ود. اندیشه شارائه  توضیحاتی نیز پیرامون تفکر ایرانشهریتر مسئله باید در ادامه برای بیان دقیق

ار بود که م همانند یک نظام فکری از چنان انسجام و پایداری برخوردی پیش از اسالایرانی در دوره

ها نظریه، مفاهیم، دارای مبانی توان از آن با اصطالح دستگاه فکری ایرانیان نام برد. این دستگاه فکریمی

است. هم کرده ی ایرانی را فراهای متوالی بقا و استمرار اندیشهو اصول کارکردی خاصی بوده که در سده

پس از ورود اسالم  این امکان را در طول تاریخ باستانی و حتی، در واقع وجود عناصر پایدار در فکر ایرانی

 (124:1385 رستم وندی. ، )قادری به ایران فراهم کرده است.

بوده که  شده است سرشار از نکات اخالقی خاصیپیش از اسالم نگاشته می ی کههای اخالقاندرزنامه

ها رزنامهداری را فرا بگیرند. این اندی مملکتشده تا نحوهمول برای پادشاهان نوشته میبه طور مع

ها نامهنیز سیاست اند. پس از ورود اسالم به ایرانهمواره بخشی از تفکر ایرانشهری را درون خود جای داده

توان الملک را میواجه نظامی خهای اخالقی پیش از اسالم شدند. سیاست نامهی راه اندرزنامهدهندهادامه

 ی نگاشته شده در این زمینه دانست. نامهترین سیاستمهم

داوم قدرت تمفهوم مهم و حیاتی برای حفظ و  و پس از اسالم همواره از سه در تفکر ایرانشهری پیش

این مفاهیم  عدالت و دادگری و وجود تفکر طبقاتی.، آن سه مفهوم عبارتند از: خردورزیشده که یاد می

ها از آن هایی هستند که در تاریخ جهانگشا برای مشروعیت بخشی به حکومت مغوالن به کراتاز مولفه

 روند.های تفکر ایرانشهری نیز به شمار میاستفاده شده است و همچنان که ذکر شد از مولفه

هانگشای جتعابیری در تاریخ ها و ی پیش رو به این موضوع خواهد پرداخت که چه گزارهنامهپایان 

 کند. به حکومت مغوالن داللت میبر مشروعیت بخشی  جوینی وجود دارد که

 

 قلمرو پژوهش -1-2

 الف( قلمرو مکانی: ایران

 قرن هفتم هجریب( قلمرو زمانی: 

 ج( قلمرو موضوعی: نثر فارسی قرن هفتم هجری
 

 اهمیت و ضرورت پژوهش -1-3

اند؛ اما به ادبی و تاریخی اگرچه نویسندگان از وضعیت موجود انتقاد کردههای ای از متندر پاره

ی به شود که بر مشروعیت بخشو حکومت در آثارشان دیده می سویی با قدرتهایی از همای رگهگونه

ها در های مشروعیت بخشی به حکومتروشن ساختن رگهکند. قدرت حاکم نقش اساسی ایفا می

 تری به مخاطب ارائه شود.شود تا نگاه جامعی باعث میتاریخ-های ادبیمتن



7 

 اهداف پژوهش -1-4

هانگشا ها و تعبیرهایی که در جهت مشروعیت بخشی به  حکومت مغوالن در تاریخ جبررسی گزاره .1

 نگاشته شده است.

 ی مردم در تاریخ جهانگشای حاکم و عامهی قدرت در بین طبقهی دو جانبهتحلیل رابطه .2

 های مشروعیت بخشی در تاریخ جهانگشا با تفکر ایرانشهریوه مشترک مولفهتبیین وج .3

 

 نوع پژوهش -1-5

 این پژوهش از نوع بنیادی است

 

 سواالت پژوهش -1-6

 نظام دانشی قدرت در تاریخ جهانگشا چگونه بازتولید شده است؟ .1

 تاریخ جهانگشا چه کارکردی در مشروعیت بخشی به مغوالن داشته است؟ .2

 

 های پژوهشفرضیه -1-7

نها تنظام دانشی قدرت در تاریخ جهانگشا به صورت مولد و دو سویه است. به این صورت که  .1

گذارد. تا یمها اعمال شده نیز اثر عامل سیاست دارای قدرت نیست بلکه این قدرت بر افرادی که بر آن

گیرد و این شکل نمیدرت ها اعمال شده وجود نداشته باشد قمقاومت از سوی کسانی که قدرت بر آن

 قدرت دو سویه مولد رفتار خواهد بود.

شروعیت مبه مغوالن  هاییتعابیر و گزارهاز به کار گیری تاریخ جهانگشای جوینی با استفاده   .2

  بخشیده است.

 

 روش جمع آوری اطالعات -1-8

 ایی کتابخانهبررسی اسناد و مدارک علمی و مطالعه
 

 روش پژوهش -1-9

هانگشا ی آن متن تاریخ جشود و به وسیلهپژوهش از روش تحلیل گفتمان فوکو استفاده میدر این 

 گردد.تجزیه و تحلیل می
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 ی پژوهشپیشینه -10-1

این چه  ی مبحث اصلی الزم است به این موضوع بپردازیم که تا پیش ازدر ادامه و پیش از ارائه

 هایی در این راستا انجام گرفته است:پژوهش

ر تاریخ دهای قدرت با رویکرد فوکو تبیین مولفه موضوع یپیشینه باب در شده انجام هایبررسی در

 :آمد حاصل زیر نتایج جهانگشا

 یشپ از بیش قدرت گفتمان تحلیل با مرتبط موضوعات اخیر هایسال در که رسدمی نظر به چنین

  است. دهش نوشته اواخر این در زیر موضوعات با این پژوهشات که چنان. است گرفته قرار توجه مورد

انشگاه د -الهمق-عباسی وگیلکیی تاریخ جهانگشا به مثابه گفتمان قدرت چنگیز نوشته (1

 (1397)خوارزمی

به تاریخ  ای بر این پژوهش استاین مقاله که در راستای پژوهش این طرح نامه نوشته شده و مقدمه

ن پژوهش سعی هایی نیز دارد. ما در اینگرد اما با پژوهش ما تفاوتجهانگشا از منظر تحلیل گفتمان می

ذکر یک  ر تنها بهی اخیداریم با تفصیل بیشتری نسبت به این مقاله سخن بگوییم. حال آن که مقاله

 ه است. مصداق عینی در هر باب پرداخته و همان مورد را به کل سه جلد تاریخ جهانگشا تعمیم داد

ها اشاره کرده است تالش این پژوهش بر این است که بعدهای دیگری را به ابعادی که این  مقاله به آن

اند و تنها چنگیز را به ز محصور کردهی اخیر تاریخ جهانگشا را در چنگیاضافه کند. نویسندگان مقاله

س از مرگ چنگیز اند  حال آن که پاند و برآن تاکید نیز داشتههعنوان گره گاه تاریخ جهانگشا معرفی کرد

روی است. این یابد و اوضاع همانند قبل در حال پیششود و تغییر خاصی نمینیز شرایط دگرگون نمی

ها چنگیز قدرت را در بین حکومت مغول و نه تن، تحلیل گفتمان پژوهش بر آن خواهد بود تا با نگاه

 بررسی کند. 

کارشناسی  یپایان نامه  -ی مهناز طبیعت بلندواکاوی ایدئولوژی های جهانگشای جوینی نوشته (2

 (1394)دانشگاه هرمزگان -ارشد

ترین عمده پرداخته است.طبیعت بلند در پژوهش خود به تبیین ایدئولوژی جوینی در تاریخ جهانگشا 

ر این دپردازد در روش کار است. طبیعت تفاوت این پژوهش با کاری که پژوهش معرفی شده به آن می

در پژوهش  پژوهش به بررسی دیدگاه های جوینی با استفاده از نقد مارکسیستی پرداخته است. کاری که

 گرفت. ما با استفاده از تحلیل گفتمان و نظریات فوکو انجام خواهد

 استاند و سهراب و رستم داستان به خاص رویکرد با فردوسی شاهنامه در قدرت گفتمان تحلیل( 3

 تهران هنر دانشگاه -ارشد کارشناسی نامه پایان -(1388) واال حنیفا ینوشته اسفندیار و رستم

 بندیرده به خود کار روش توضیح و خویش تحقیق هایضرورت بیان و مسئله صورت بیان از پس واال

 مورد با که است پرداخته هاییقدرت به تفصیل به خود کار ضمن در او. است پرداخته قدرت مفاهیم

 مبنای بر که خود کار در واال .داراست تنگاتنگی ارتباطی بوده فردوسی یشاهنامه که او کار مطالعاتی



9 

 استفاده با و کندمی بررسی را اسفندیار و رستم و سهراب و رستم داستان است شده انجام گفتمان تحلیل

 اسفندیار و سهراب و رستم یعنی، داستان دو این هایشخصیت کندمی بیان که است گفتمان تحلیل از

 کنندمی بازی نقش  باشند شده طراحی قبل از که هاتراژدی این در بازیکنانی مانند خواهی زیاده دلیل به

 را قدرت و آزمندی فردوسی که کندمی بیان همچنین وی. شوندمی قدرت بازی هایمهره به تبدیل و

  .داندنمی کافی کردن زندگی نیک برای را بودن اصیل نژاد از و بودن نیک تنها و کندمی نکوهش

 فتمانگ تحلیل دیدگاه از تنها علمی راه از نتایجی چنین به یافتن دست شودمی مشاهده که چنان

 عمیق یژرفا به متن سطحی هایالیه برداشتن با توانمی گفتمان تحلیل طریق از. است یابیدست قابل

 .برد پی مسائل عمق به و نهاد گام متن

 موردی یمطالعه، فوکو میشل نظریات بر تاکید با سوفوکل آثار در قدرت گفتمان تحلیل( 4

 -ارشد کارشناسی نامه نپایا -(1390) کچویی عطایی نعیمه ینوشته، شهریار ادیپ ینمایشنامه

 .معماری و هنر دانشکده -مرکزی تهران واحد تهران اسالمی آزاد دانشگاه

 وکوف نظریات بیان به قدرت گفتمان تحلیل و گفتمان تحلیل مباحث توضیح از پس کچویی عطایی

 به تقدر گفتمان تحلیل ینمونه عنوان به سپس، پرداخته قدرت گفتمان تحلیل یحوزه در فرکالف و

 زبان که داردمی بیان عطایی. است کرده اشاره جمالزاده نبود یکی بود یکی و فردوسی یشاهنامه اثر دو

 هایداستان انتخاب با که است سوفوکل چون نویسندگانی برای ابزارها ترینمهم از یکی استعاری

 زبان از خود یزمانه اوضاع تشریح برای سوفوکل. شودمی مندبهره آن از آشنا نام هایافسانه و دراماتیک

 ازشناسیب را آن که است گفتمان تحلیل یوظیفه این و گیردمی بهره دراماتیک داستان یک در استعاره

 .کند تعبیر و

 فوکو میشل ینظریه بر اساس و است کرده یاد قدرت انواع از خود کار نظری بخش در سپس عطایی

 گفتمان تحلیل نظریات چارچوب از استفاده با سپس وی است کرده تقسیم آن مختلف انواع به را قدرت

 و ادبی متن یک از ما آگاهی میزان که یابدمی دست نتیجه این به شهریار ادیپ روی بر آن تطابق و

 در را مخاطب قدرت است کرده پنهان متن یک در نویسنده که هاییاستعاره و عالئم شناسی نشانه

 و شیدبخ خواهد ارتقا کندمی زندگی آن در که دنیایی کلی طور به و خویش پیرامون محیط بر تسلط

 .بود نخواهد پذیر امکان گفتمان تحلیل از استفاده با جز امر این

 پایان -(1389) نژادعرفی فاطمه ینوشته، بیضایی از اثر سه بر تمرکز با قدرت گفتمان تحلیل (5

 تئاتر و سینما دانشکده -هنر دانشگاه -ارشد کارشناسی نامه

 تحلیل و گفتمان تحلیل مباحث به تفصیل به ابتدا پیشین اثر دو همانند خود کار در نیز نژاد عرفی

 بر گفتمان تحلیل مباحث به توجه با بیضایی آثار معرفی از پس سپس و است پرداخته قدرت گفتمان

 نظر مورد بحث از گیری نتیجه به نهایت در وی. است شده متمرکز ایویژه طور به او اثر سه روی

 تواننمی ادبی آثار از سطحی و ساده خوانشی با که کندمی بیان خود کار در نیز نژاد عرفی. است پرداخته

 کنار را متون سطحی هایالیه که است گفتمان تحلیل یوظیفه کار این و برد پی متن ژرفای و عمق به
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 قرار بررسی و مطالعه مورد چنین را بیضایی آثار امر این به استناد با او. یابد دست متن عمق به و زده

 .شدنمی آن انجام به موفق نبود گفتمان تحلیل اگر که کاری. دهدمی

 (1369) نیلوفر نشر /رحیمی مصطفی اثر شاهنامه در قدرت تراژدی کتاب ( 6

 :شرح بدین قدرت یدرباره است بخشی نخست بخش، است شده تقسیم بخش دو به کتاب این

 و خرافات یرابطه تشریح، فساد و قدرت یشده شناخته و مشهور ارتباط بیان، قدرت تعریف یارایه

 خرافاتی قعش با خودخواهی شدید آمیختگی، کودک و دایه یرابطه به دو این یرابطه تشبیه و قدرت

 کسب ساسیا لوازم از یکی عنوان به دروغ، دو این مرز تشخیص دشواری و پرست قدرت فرد در آرمان به

 چنانچه، تاس ایزدی فره، قدرت که است کرده بیان تصریح به مذکور بخش پایان در نویسنده ...و قدرت

 مستبد نرواییفرما دست در را اختیارات یهمه اگر است شیطانی شر و نباشد افراد انتخاب آزادی منافی

 .کند جمع

 استناد با صرفا نویسنده و ندارد وجود است آمده نخست بخش در آنچه بر افزون چیزی دوم بخش در

 یمینهز در است کوشیده «سهراب و رستم» و «اسفندیار و رستم» یعنی شاهنامه مشهور داستان دو به

 .دهد ارائه آشکار هایینمونه است پرداخته آنها به مبسوط طور به پیشتر که موضوعاتی

دمنه  وفوکو در داستان شیر و گاو کلیله ی تحلیل مناسبات قدرت و حقیقت از دیدگاه ( مقاله7

 ی مریم عاملی رضایی:نوشته

له متن ارچوب نظری این مقاله همانند پژوهش در حال انجام است با این تفاوت که در این مقاچ

خ جهانگشای مورد بررسی کلیله و دمنه بوده است و متنی که که در این پژوهش در حال بررسی است تاری

ه و با بسط الزم به ذکر است که این پژوهش در قالب پایان نامه به موضوع پرداخت جوینی است. البته

ز به ی مشروعیت بخشی نیبیشتری به موضوع نگاه کرده است. عالوه بر این پژوهش حاضر در زمینه

 ی فوق خالی از آن است.بیان مسائلی پرداخته که مقاله

 ی سهراب طاووسینوشته ی بوف کور؛ متن معطوف به قدرت( مقاله8

ن ی زندان سراسربین فوکو نوشته شده است. ایی طاووسی بر اساس نظریهچارچوب نظری مقاله

لف سرسخت مقاله به این مورد اشاره دارد که با وجود این که صادق هدایت در زندگی واقعی خود مخا

به ین بندان سراسر استبداد بوده است اما در کتاب خود بوف کور استبداد را به شکلی همچون یک ز

های پیشینه تواند یکی ازمیی فوکو ی تحریر در آورده است. این مقاله با توجه به کاربست نظریهرشته

  این پژوهش به شمار رود. 

 وعموض با اما اندشده نگاشته قدرت گفتمان تحلیل باب در آثار این شودمی مشاهده که چنان

 از کدام هیچ که معنی بدین. است آثار این موردی یمطالعه در تفاوت این و هستند متفاوت پیشنهادی

 .اندنرفته جهانگشای جوینی سراغ به این آثار

 هایسال در  گفتمان تحلیل یحوزه در زیادی بسیار آثار بگیریم نادیده را قدرت یمولفه اگر اما

 این از برخی. اندرسیده مخاطبین دست به کتاب و مقاله شکل به که آثاری، است رسیده چاپ به اخیر

 :هستند شرح این به آثار
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 ینامه ایانپ -(1392) پور رضا جعفر ینوشته بیهقی تاریخ گفتمان تحلیل ینامه پایان .1

 مازندران دانشگاه، ادبیات دانشکده ارشد کارشناسی

 که تنیس چیزی گفتار تنها که کندمی اشاره موضوع این به سخن آغاز در نامه پایان ینویسنده

 شفافی یآینه زبان .است خواست موضوع بیشتر بلکه، سازدمی پنهان را آن یا و کندمی بیان را خواست

 که است قدرتی زبان بلکه، باشد داده انعکاس خود در را هاگریسلطه و هامبارزه روند که نیست و نبوده

 و هامبارزه موضوع بلکه هامبارزه بیانگر نه را زبان اگر. گیردمی صورت، آن طریق از و آن برای مبارزه

 در را زبان و درتق مفاهیم که کرد استفاده گفتمان دال از باید آن جای به دیگر، کنیم تلقی مبارزه ابزار

 .سازدمی فهم قابل، مفهومی ناپذیر تفکیک و مداوم تنیدگی درهم یک

 نگاه بیهقی ختاری کتاب به تاریخی و ادبی نگاه از فراتر دیدی با است کرده سعی اثر این در رضاپور

 و متنی خرد هایتحلیل انجام برای فرکالف انتقادی گفتمان تحلیل روش از او. نماید درک را آن و کند

 و زمان هم طور هب، بیهقی عصر گفتمانی کالن هایتحلیل انجام برای موفه و الکالو گفتمان ینظریه از

 پیدا ستد بیهقی تاریخ متن از بخش رضایت کالن و خرد گفتمانی تحلیلی به تا کرده استفاده ترکیبی

 .کند

 که دریافت توانمی، است گرفته انجام جهانگشا تاریخ یحوزه در که آثاری به مختصر نگاهی با

 حلیلت باب در کدام هیچ اما است شده انجام کتاب این روی بر بسیاری تاریخی و ادبی هایبررسی

 .اند نپرداخته آن به قدرت گفتمان

، نیجوی جهانگشای تاریخ در قدرت گفتمان تحلیل پیشنهادی موضوع، شد ذکر که چنان بنابراین

 .گردد دیگر هایپژوهش از بسیاری راه آغازگر تواندمی که است تازه موضوعی
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های یین مولفهتب» -ستای که در حال حاضر پیش روی شما قرار گرفته انامهبا توجه به عنوان پایان 

تعریف مفاهیمی ر این فصل و پیش از آغاز هر کالمی باید به د -«در تاریخ جهانگشاقدرت با رویکرد فوکو 

ری در ختصها سخن خواهیم گفت. بنابراین در این بخش ابتدا مل بعدی در مورد آنبپردازیم که در فص

ی تاریخ جهانگشا سخن خواهیم پرداخت و سپس اندکی به نویسنده جوینی به ایرادباب تاریخ جهانگشای 

دیرینه شناسی و تبار ، قدرتت فوکو در باب پردازیم. پس از آن به سراغ نظریامی -عطاملک جوینی–

یم خواه مطالبی در مورد تعریف مشروعیت بخشی و دسته بندی آن ارائه. سپس شناسی خواهیم رفت

 .دهیمتفکر ایرانشهری خاتمه می را با ذکر مطالبی درمورد داد و  در نهایت این فصل

ی ادبیات فارسی مشغول پیش از آغاز کالم ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که نگارنده در رشته 

ه در این ی کای است. بنابراین بیشتر مطالبی مذکور یک پژوهش بین رشتهبه تحصیل است و پایان نامه

گارنده و فصل خواهد آمد یا نقل قول مستقیم است و یا مطالبی است که خوانده شده و سپس با قلم ن

 ی تحریر درآمده است.از ذهن او به رشته
  



14 

 

 

 عطاملک جوینی -2-1

. شد متولد خراسان جوین در (681-623) جوینی محمد بهاءالدین بن عطاملک ابوالمنظر عالءالدین

 خوارزمشاهیان و سلجوقیان روزگار در قدیم از، خانواده این. است جوینی دیوان صاحب بزرگ خاندان از او

 اجدادشان، ترقدیم زمانی در و اندبوده دارعهده را دیوانیصاحب وظیفه معموالً و بوده حکومت دستگاه در

انی شد و به خدمت عطاملک از جوانی وارد کارهای دیواند. داشته برعهده را عباسی خلفای وزارت مقام

ر کرد. در این سف قراقورم، مغولستاندرآمد و دوبار به همراه وی به پایتخت  خراسان حکمران امیر ارغون

ها شروع به نوشتن کتابی با موضوع فتوحات آشنایی پیدا کرد و در همین مسافرت مغوالن سفرها با احوال

د عطاملک آمخراسان  به کوخانکه هالهـ ق  654شهرت دارد. در سالتاریخ جهانگشا  مغوالن کرد که به

مراه او بود؛ و با جلب هبغداد  درخلیفه عباسی  واسماعیلیان الموت  های وی بابه وی پیوست و در جنگ

د وط بغداسقرضایت هالکو توانست قسمتی از کتابخانه الموت را از نابودی نجات دهد. او همچنین در 

بین النهرین  جنوب، بغدادکرد و در سال بعد به عنوان فرماندار توسط هالکو او را همراهی می( 1258)

  .دمنصوب شو خوزستان 

و در ارود. همچنان که هنر نمایی ی خویش به شمار میعطا ملک از ادیبان و ادب دوستان زمانه

تاب وی حاکی آمیخته به صناعات ادبی در کتعابیر  تاریخ جهانگشا متضمن اوج هنرنمایی و ادبیت اوست.

 از توانایی او در نویسندگی است. 

ال حاکم جوینی صاحب دیوان مغول بود و مدت پانزده سال دبیر خاص امیر ارغون و بیست و چهار س

نان مغولی بغداد بود ضمن این که او چندین بار به قراقورم پایتخت مغوالن سفر کرده و به خدمت خا

ورد و آطرز تفکر و احوال مغوالن به دست ، وی در این سفرها شناخت عمیقی از زندگی رسیده بود.

دات جوینی از مشهووقایع را با چشم خویش مشاهده کرد. از این رو آنچه در تاریخ جهانگشا آمده همه 

 شود. گیرد و یا طبق سخن وی از افراد مورد اعتماد نقل میسرچشمه می

داند می« وقت تخلید مآثر گزیده و تایید مفاخر پسندیده پادشاه»، یف کتابجوینی هدف خود را از تال

 شود. « ناسخ آیات قیاصره و ماحی روایات اکاسره»تا 

غولی و در مالبته نباید از نظر دور داشت که جوینی مدت سی و نه سال از عمر خویش را در دستگاه 

 مردمانش گذشته که بر ایران و وقایع تاثر برانگیزی. بنابراین ذکر بیان ه استخدمت خانان مغول گذراند

دار مغوالن است ماند تا جوینی بتواند همچنان بر مسندی که آن را وامای از ابهام باقی میباید در پرده

واقع دور از انتظار بنابراین انتقادات به متن تاریخ جهانگشا بخاطر ابهام و پیچیدگی در برخی م تکیه کند.

 نیست.

عطاملک با تالیف این اثر اگر چه به ظاهر مطابق خواست و توجه مخدومان خود عمل ، ر کلیبه طو

در حقیقت گزارشی زیرکانه از حوادث ناگوار ارائه داده که به دست قومی ستمگر بر مرز و بوم ، کرده


