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  گیري گفتمانی شادي در ایران شکل

  

  3منصوره اعظم آزاده، 2نژاد ، مریم قاضی1سیده زهرا زوارموسوي

  

  )10/12/98 ، تاریخ پذیرش18/08/98 (تاریخ دریافت

  

  چکیده

تحلیلی از ظهور گفتمانی شادي، درصدد است تا به این  ۀپژوهش حاضر با هدف ارائ

اي مذهبی، درون  شادي، در هیئت مسئلهمسئله در وضعیت ایران پاسخ دهد که چگونه 

عقالنیت حکومتی قرار گرفت. بر این اساس، پیوند گفتمان فقهی با کردار حکمرانی 

عیار حقوقی،  عنوان یک حقیقت تمام اهمیت خواهد یافت؛ چراکه از آن پس، شادي به

ی، مذهبی و سیاسی ظهور کرده است. در این راستا و برمبناي الگوي فوکویی تبارشناس

اندازي فقهی را در  شود که چه نوع بسترهاي تاریخی، ترسیم چشم این پرسش مطرح می

اقتصاد گفتمانی شادي، ممکن کرد؟ روش انجام پژوهش حاضر، تحلیل گفتمان فوکویی 

گیرد که برگرفته از رویکرد تاریخی  ابزار تحلیلی مورد استفاده قرار می است؛ لذا جعبه

توان آغاز حکمرانی سیاسی مبتنی بر  ها، می . مطابق با یافتهفوکو در تحلیل گفتمان است

عطف اصلی دانست که از آن پس، عقالنیت جدید شادي از  ۀفقه را در عصر صفویه، نقط

شد. تفکیک سازمانی، فراخوانی   ها، ممکن اي از تکنیک کارگیري مجموعه طریق به

عطاي سیورغال و واگذاري ها، ا سیاسی به آن -مجتهدان شیعی و اعطاي مناصب قضایی

به کار رفته است. این سامانه، به داشتن مناسبات ابزاري   هاي مهم موقوفات، از تکنیک

   دارد. مبتنی بر نفوذ، گرایش   هاي هرچه بیشتر با گفتمان

  ها. تبارشناسی، شادي، حکمرانی، فقه، صفویه، اقتصاد گفتمان واژگان کلیدي:
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  مقدمه و طرح مسئله

عنوان موضوعی محوري در حیات  اخیر، مباحث حول مفهوم شادمانی به هاي در سال

دانان و فعاالن  گذاران، حقوق ایران، از سوي بسیاري از دانشگاهیان، سیاست ۀاجتماعی و جامع

یک مسئله و گاه  ۀمثاب و اشکال ابراز آن، به 1»شادي«است.   اي و اجتماعی مطرح شده رسانه

ها و  به موضوع بحث و مجادالت مختلف درون و بین گروهآسیب اجتماعی، مطرح شده و 

است. در بسیاري از مطالعات، با  پژوهشی تبدیل شده -هاي مختلف اجتماعی و علمی بخش

شود (چلبی و  دادن رتبه (نسبی) پایین شادي در ایران، اهمیت توجه به آن یادآوري می نشان

اجتماعی اظهار  ةخی از اندیشمندان حوزحال، بر عین ). در1990 2؛ اینگلهارت،1388موسوي، 

رو بوده  شادي روبه ۀهاي اخیر با مناقشات مفهومی جدي درزمین ما در سال ۀکنند که جامع می

هاي پس از انقالب  است و حتی تعقیب شادي در ایران را مرکز مطالبات سیاسی و ملی در سال

  ). 166:  2007کنند (بیات،  مابعد جنگ با عراق معرفی می ةو دور

هاي قرن بیستم،  در این خصوص باید گفت که وقوع انقالب اسالمی ایران در واپسین سال

فقط به تغییرات سیاسی محدود نماند، بلکه فراتر از آن، سرنوشت ایران معاصر را در سطح 

هاي عمیقاً  شدت متأثر ساخت. این رویداد که بر بنیان هاي گفتمانی، به معانی فرهنگی و داللت

کلی تمایل داشت عناصر پیرامون خود را برحسب اهداف  طور استوار بود، بالطبع و به دینی

ها را به لحاظ تحقق اصول دینی و فقهی، تعیین کند. در  اسالمی، قضاوت و جایگاه آن-انقالبی

این منظومه، شادي معطوف به امور معنوي و درونی و در شکل لذت پاك و مستی معنوي که 

باشد، اصیل   سروکار داشته» عبادت«باشد و سرگرمی که با   کل گرفتهش» الهی«در مدار 

کنند،  شد. درمقابل، اشکال دنیوي و مادي شادي که غفلت از خداوند را محتمل می دانسته 

عنوان  انقالب، به ۀاي بود که در بره زدایی شدند. تالش براي تحقق این امید، همان نقطه اصالت

هاي بعد، مبنایی براي مجادالتی در سطوح  آمد و در دهه به بیان درمی اي انقالبی، مکرراً مطالبه

  اجتماعی شد. 

 ةاي را افزود که پیرامون نحو گیري مباحث گسترده توان شکل ها می گونه تالش بر این

 هاي مختلط همراه با رقص و پایکوبی و یا واکنش به مصادیقی نظیر برخورد قضایی با مهمانی

_______________________________________________________ 
1  . Happiness 
2  . Inglehart 
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هاي لفظی، میان موافقان و  اي براي رویایی و کشاکش دار، رخ داد و پایه مجوزها کنسرت  لغو ده

   ١مخالفان شد.

ایفاي نقش در  ۀواسط اهللا خمینی به هاي فقهی آیت در این زمینه، بسیاري از برداشت

هاي عمومی انقالبی و همچنین اساس  پیشوایی انقالب، مبنایی براي بخش عظیمی از خواست

ترین محورهایی بودند که در دیدگاه  اصلی» زن، شراب و غنا«قضایی شده بود.  هاي دستورالعمل

ترین نقاطی  اخیر، مهم ةاهللا خمینی در ارتباط با مفهوم شادي، به کار گرفته شدند. سه حوز آیت

اهللا  پذیر شدند (آیت به حکم درآمده و گزاره» مفسده«است که به دلیل ارتباط با مفهوم 

  ).339: 8 ج ،1394اهللا خمینی،  آیت ؛47: 1387خمینی، 

توان گفت: از زمان ابتناي  آمده می عمل وجوي به به لحاظ تاریخی نیز، براساس جست

هاي فراوانی بر  حکمرانی سیاسی بر فقه شیعی و در عصر صفویه بود که قوانین و دستورالعمل

منع شرابخواري همین اساس وضع و عملی شدند. بخش بزرگی از این قوانین مانند فرمان 

بروز شادي را هدف مقررات خاص » حرام«ق)، برخی از اشکال 963ق) و منع نوازندگی (1029(

جارچی از سوي وي فریاد «هایی شراب ممنوع اعالم شد:  دادند. در این مقطع، طی فرمان  قرار

دست از  مردم بایستی ۀزد که جز ارامنه و گرجیان و اروپائیان و سایر رعایاي غیرمسلمان، بقی

گساري برداشته، لب از شراب بشویند. فرمان شاه با نهایت شدت اجرا شد وگروهی جان خود  می

). همچنین، شاه طهماسب طی فرمانی به 646: 1375(فلسفی، » کردند را با شراب معامله می

 در دیگر است، محروسه ممالک در که همایون هاي خانه نقاره غیر در«حکام والیات نوشت: 

 مجرم باشد دف هرچند ساخته، سازي احدي که شود معلوم اگر و ساز ننوازند و سرنا جایی

  ).134: 1389(اسکات، » است

» منکرات«اي مرتبط با  عنوان  مسئله یجه، در عهد صفوي بود که شادي بهنتدر

مواجهه با شادي و مناسبات حکمرانی با آن،  ةظهور کرد و درمورد شیو مذهبی» هاي حرمت«و

عنوان مذهب  اي میان پذیرش اسالم به سده رخ داد. لذا، با توجه به وجود شکافی چندگسستی 

 ۀتوان گفت مواجه صفوي، می ةشدن بدان در سطح قضا و قانون در دور مختار تا وامدار

 نیز اسالم رسد می نظر شود؛ چراکه به نمی مربوط خود خودي به دین، به چنینی با شادي، این

_______________________________________________________ 
، برگزاري هر نوع مجلس جشن و عروسی، میهمانی، 1363مصوب » نامۀ امکان عمومی آیین« 20. طبق مادة 1

نشینی و امثال آن یا اجراي هرگونه برنامۀ هنري و نمایشی در اماکن عمومی، مستلزم کسب اجازة مخصوص  شب

قانون بروز یافت و موجب شد که امکان  20اتی در تفسیر مادة تدریج اختالف شهربانی یا کالنتري محل بود. اما به

هاي موسیقی، با یک دستگاه یا مقام خاص،  گیري نهایی دربارة برگزاري یا عدم برگزاري کنسرت بررسی و تصمیم

  مورد پرسش قرار گیرد.
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نیست (بیات،  شادي درمورد مشخص و الزاماً سلبی ۀنظری یک اجدو مذاهب دیگر همچون

 ها دیدگاه تکثر و یقین عدم احادیث ازجمله مکتب این در مختلفی هاي ). روایت160: 2007

 گذارد می برجاي را سنتی سان بدین خورد و صدر اسالم به چشم می در موضوعاتی درمورد

محور، که  ). باوجوداین، آنچه مناقشات فقه2003است (مسعود،  باز متعدد هاي قرائت به که

کند، درك از شادي  بخش مهمی از عقالنیت شادي در ایران بعد از انقالب است، بر ما روشن می

برانگیزي است که یک روي مهم در سرگذشت گفتمانی آن در ایران را  هاي حساسیت در قرائت

  است. شکل داده 

تحلیلی گفتمانی از شادي است که چیستی و  ۀارائ بنابر آنچه ذکر شد، هدف از این پژوهش

  فحواي آن را با تمرکز بر گذشته، قابل درك سازد.  

شادي،  ةگیري گفتمانی فقهی دربار پیش رو، شرایط و فرایند شکل ۀدر بررسی تبارشناسان

مهم  ۀعنوان یک مسئل ظهور تاریخی آن داراي اهمیت است که از آن پس، شادي به ۀدر نقط

اصلی، چگونگی پیوند  ۀشد و درون عقالنیت حکومتی قرار گرفت. لذا مسئل نگریسته  مذهبی

اي از تاریخ ایران است که از آن به  هاي حکمرانی در نقطه اي از رویه گفتمان فقهی با مجموعه

ایران به نظم و  ۀعنوان یک واقعیت تام حقوقی و مذهبی و سیاسی، در جامع بعد، شادي به

هاي خاستگاه مسئله در اعماق  موضوعیت یافته است. لذا، تحلیل تبار و ویژگی سامان درآمده و

اهداف بررسی  ةهاي معاصر، در محدود تاریخ، داراي اهمیت است و فرایندهاي انتقال به کانون

  هاي دیگري قرار گیرد. تواند موضوع پژوهش گنجد و می نمی

 د:پرداز هاي زیر می در این راستا، این پژوهش به پرسش

اول به موضوع  ۀاشکال فقهی درك و مواجهه با شادي که پس از انقالب در ایران، در وهل

 ةها و مباحث گسترد مطالبات مردمی و آماج حاکمیتی درآمد و در ادامه به مرکز کشاکش

 طور تاریخی از کدام بسترها برخاسته است؟ جویانه مبدل شد، به جانبدارانه یا مقاومت

  مانه، بر عملکردهاي اقتصاد گفتمانی شادي در عهد صفوي چیست؟نتایج ظهور این سا

 
  پژوهش  ۀپیشین

توان در چند دسته جاي داده و از نظر  گرفته با موضوع شادي در ایران را می تحقیقات انجام

  دیدگاه و روش، مورد ارزیابی و نقد قرار داد: 

ثر بر نشاط اجتماعی اول شامل مطالعات پرشماري است که بر شناسایی عوامل مؤ ۀدست

شناختی، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی) یا معرفی پیامدهاي  روان هاي (عمدتا ذیل ویژگی

گیري از روش پیمایش و با نگاهی خنثی و  ها غالباً با بهره شادي معطوف هستند. این پژوهش
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جامعه  داشتن دانش در بودن روش و ریشه گیرانه غیرتاریخی به بررسی موضوع پرداخته و جهت

هایی از مطالعات مورد اشاره، بدین شرح است:  ). نمونه26: 1388 ١اند (فوکو، را نادیده گرفته

پردازند و ضمن  ) به تحلیل سطوح خرد و کالن موضوع شادي، می1388چلبی و موسوي (

کنند. بر طبق  لحاظ مدرنیته و پیامدهاي آن، میانگین شادمانی را در سطحی پایین ارزیابی می

کننده بر شادمانی دارد و در این میان خانواده  ها، روابط اجتماعی توأم با اعتماد اثر تعیین تهیاف

افشان  جریبی و آستین شود. هزار شادمانی افراد محسوب می ةکنند ترین تأمین عنوان عمده به

 املعو از اي نگرند و مجموعه اجتماعی می ۀتوسع پارامترهاي از یکی عنوان ) به شادي به1393(

 احساس دیگران، نزد مقبولیت احساس نیازها، ارضاي محرومیت، احساس و فرافردي مانند فردي

 نشاط کاهش یا و تقویت اجتماعی در و جامعه و پایگاه اقتصادي عمومی فضاي توزیعی، عدالت

   دانند. جامعه را در آن دخیل می افراد در

صورت ژرف مورد  انی را بهشادم ةهاي محدودي است که پدید دوم شامل پژوهش ۀدست

اند. این  هاي کیفی، مدنظر قرار داده شادي را با استفاده از روش ۀمطالعه قرار داده و ماهیت تجرب

) از 1393هاشمی و همکاران ( ۀشناسی یا انتقادي است. مطالع ها، فاقد ویژگی آسیب پژوهش

آموزي با  دانش مرةروز زندگی در شادي تجربۀ هاست که در آن چگونگی این بررسی ۀجمل

  شدن مدرسه توضیح داده شد. مفهوم کارناوالیزه

هاي  ها، پژوهشگران عمدتاً با روش سوم تحقیقاتی را شامل می شود که در آن ۀدست

ها  شناسانه به تحلیل وضعیت شادي، که به زعم آن فراتحلیل یا اسنادي و با نگاهی آسیب

ها، گام هایی به سمت ارائه تحلیل هاي  ز تحلیلاند. این دسته ا نامناسب بوده است، پرداخته

شود که قادر باشند این انبوه  هایی مشاهده می تاریخی برداشته اند، اما، در آنها، فقدان تحلیل

ها درباره شادي را در یک بستر منسجم تحلیلی قرار دهد و جایگاه تاریخی آنرا مشخص  مولفه

ویژه رفتارهاي  بال کشف موانع بروز رفتار شادمانه به) به دن1392مثالً محدثی و قربانی ( نماید.

نظران و  ترین صاحب شاد جمعی در ایران پس از انقالب به بررسی آراي برخی از مهم

اخیر درخصوص  ۀایرانی در سه ده ۀدین و نیز فتاواي مراجع تقلید شیع ةکارشناسان حوز

ران پس از انقالب را ارزیابی کنند. اند تا نسبت شادي و تفکر دینی مسلط در ای شادي، پرداخته

گرایی دینی، گرایش مسلط در ایران پس از انقالب بوده  هاي تحقیق نشان داد محافظت یافته

شدن رفتارهاي شادمانه در  هاي آن، موجب محدود است که با نگاهی منفی به شادي و محرك

  جامعه شده است. 

_______________________________________________________ 
1  . Foucault 
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شان در  قبلی، به دلیل اهمیت درمجموع، پژوهش حاضر در عین استعانت از مطالعات

هاي گفتمانی تراکم صحبت از آن،  نمایاندن ماهیت دانش موجود حول مفهوم شادي و داللت

طور مکرر بدان پرداخته شده است،  قصد دارد بررسی علل یا پیامدهاي غیرتاریخی را که به

از نوع –بارشناسانه منظور درك محتوا و ظهورگفتمانی، نگاهی دوباره و ت جاي آن، به وانهد. به

اندازد و نسبت معناي شادي را با تاریخ و پیشامدهاي آن، نه در یک روند  به تاریخ می -فوکویی

   د.کن میبلکه در یک فرایند گسسته، مشخص  ،خطی و تحولی

  

  چارچوب مفهومی و روشی

با یک » نوشتن تاریخ شادي«تبارشناسی فوکو به  ةگیري از شیو در این اثر با بهره

پردازیم که درحقیقت، متمایل به نگارش تاریخ اکنون است (فوکو،  می» ستیزي ناب زمان«

رویم تا به گسست  شادي، به شکل تاریخی به عقب می ةمنظور توضیح پدید ). لذا به43: 1395

اي  براي تحلیل نقطه» عقب به بازگشت« و ظهور منطق متفاوت درباره شادي، برسیم. این 1مولد

). با این 18 : 1388شود (کچویان،  تصور کنونی از پدیده، در آن دیده می ناست که نخستی

خاستگاه قواعد،  ۀشود. بدین منظور، به ارائ می شناسایی شادي، ةپدید بندي اقدام، اولین صورت

نگاري  تاریخ ةاند. این شیو کنیم که بر شادي اقتدار داشته ها و نهادهایی اقدام می پرکتیس

). 50: 2005 2با هدف فهم و ارزیابی وضعیت اکنون است (گاتینگ، ،گذشتهمستلزم رجوع به 

شناسی ناکامل است. بعد از  توجه به این امر نیز مهم است که اقدام به تبارشناسی بدون دیرینه

-شود، تحلیل روابط قدرت شناسی تعیین می احکام که قواعد آن در دیرینه ةدادن محدود نشان

 فوکو، ). از نظر205-204 : 1387خواهد بود (دریفوس و رابینو،  دانش در تبارشناسی ممکن

ها  موجبیت و تحلیل گفتمانی هاي بندي صورت توصیف که عامی است افق ۀمثاب به گزاره، آرشیو

 توانیم می قانون واژگان، بر تکیه با ما و دارند آن در ریشه اي، گزاره ةحوز تشخیص ها و وضعیت و

 و تالش گونه هیچ ةدربرگیرند هایی که شناسی نهیم. واژه دیرینه ست نامد این از هایی بررسی بر

 ژئولوژیک کاوش حفاري و گونه هیچ با را تحلیل نباشد، ها وجوي آغازگاه جست در دویدنی

کند، در  می ) رهنمون 39 : 1394گونه که فوکو ( ). لذا همان195:  1388آمیزد (فوکو،  نمی در

ها و احکام، به دنبال  ها، رویه ها، دستورالعمل عه به قوانین، فرمانتحلیل شادي، از طریق مراج

» بار هاي شیطان لذت خرده«دهند از یک زمان به بعد، شادي از  هایی هستیم که نشان می گزاره

_______________________________________________________ 
1  . Creative Disruptions 
2  . Gutting 
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پردازش «هاي اداري و  ، بلکه به موضوع کنش قضایی، رویه»موضوع عدم تسامح«تنها به  نه

  بدل شد.» فقهی- دینی

شود تا تاریخ از چشم  ابزار تحلیلی رجوع به آرشیو انجام می ن، با استفاده از این جعبهبنابرای

آیند و یکدیگر را  شناسی و تبارشناسی در هیئتی ارائه شود که یکی در میان می دیرینه

روش از دل دستگاه فکري فوکو، با طی چند -سازي این نقشه کنند. پیاده پشتیبانی و تکمیل می

  گیرد:  می مرحله انجام

هایی درمورد  عطف گفتمانی و مواضعی که از عهد صفویه براي تولید گفتمان ۀنمایاندن نقط

  ).38 : 1394شادي فعال شدند (فوکو، 

ها  وقفه این محل دهم به بعد، بی ةهاي مبتنی بر فیزیک قدرت که از سد دادن تکنیک نشان

خواستند سرتاسر  ند، گویی که میهاي بیش از پیش گسترده را اشغال و تقویت کرد و عرصه

 ).173 : 1395پیکر اجتماعی را پوشش دهند (فوکو، 

تولید حقیقت و «معناي  ها در برخاستن گفتمان، که به کارگیري این تکنیک نتایج به ۀارائ

). 81: 1394درمورد شادي (فوکو، » ها اقتصاد گفتمان«است، با عنوان » بنابراین اعمال قدرت

(همان: » لذت - دانش-عملکرد و علل وجودي نظام قدرت« ةکنند مشخص» ومیاقتصاد عم«این 

  شادي از قرن دهم (ه.ق) است. ة) دربار18

 
 استخراج رژیم حقیقت 

کردارها و نهادها  ۀآوردن عقالنیت است؛ چراکه در هم دست استخراج رژیم حقیقت، به

یابد. عقالنیت، نظام قواعدي  شود و صراحت عقالنیتی در هم تنیده است که باید بیرون کشیده 

کند. بر این اساس  امور بامعنا و درست و نادرست را مشخص می ةاست که با معیارهایش، حوز

شناسی تالشی است براي  است. دیرینه» رژیم حقیقت«توان گفت هر عقالنیت یک  می

عبیر تکه به  ). تاریخمندي بدان معناست50:  1395نیت موجود (مشایخی، برمالکردن عقال

ظهور رسیده است (دلوز،  ۀمنص هایی به  یکباره، بلکه در آستانه دلوز، عقالنیت مذکور نه به

شود  بندي می گونه صورت شناسانه بدین اي دیرینه عنوان مسئله ). در اینجا، شادي به42 : 1394

کو، (فو» هاي گفتمانی بندي تحول صورت«شادي، در جریان  ةمحور دربار که عقالنیت دینی فقه

  است؟ ) چگونه در عصر صفوي شکل گرفته 204  :1389

پاسخ، مستلزم بازگشتی تاریخی است که با قراردادن شادي در فرایند ظهور گفتمانی،  ةشیو

کانونی که در  داند؛ یعنی همان  قابل درك می» دوران صفوي«عطف  ۀعقالنیت آن را، در نقط

شادي، به شکل موضوعات و مسائل محل  ةدربارمندي  هاي فکري رایج اما فاقد سازمان آن شیوه
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سیاسی درآمدند که گرایش به نضج و -فقهی و اجتماعی ةتوجه، مباحثه و اعمال نظر گسترد

انسجام بیشتري از خود نشان دادند و درنهایت، در هیئت اشکال صوري و سامان قانونی و اداري 

  تجلی یافتند.

اشکال مختلف  ةهاي متداول دربار  ست که قضاوتا گزاره هاییآغاز تحلیل،  ۀبنابراین، نقط

دادن این  شادي، نشان» مظاهر حاد«سازد. با رجوع به تاریخ و نمایاندن  شادي را آشکار می

موردنظر در چه موضعی شکل گرفته و اهمیت پیدا کرده  ةشود که پدید موضوع پیگیري می

گزاره هایی ست که از طریق تحلیل ). در اینجا، درواقع سعی بر این ا16: 1388است (کچویان، 

مظاهر  ةبزنگاه گفتمانی را دربار ۀ، رژیم حقیقت و نقطکه بر درستی یا نادرستی حکم می رانند

شادي و شادمانی، نظیر موسیقی، آواز، غنا، رقص و... بیابیم؛ چراکه  ةو ابزارهاي مرتبط با حوز

اي از  مجموعه ۀمثاب هاي اجبار را به از طرفی کردارها و رویه گفتمانبرطبق نظریات فوکویی، 

ها  آورد و از طرف دیگر، براساس معیار درست و غلط، درمورد آن پیوندهاي قابل فهم درمی

هاي کالمی جدي وجود  ). در اینجا، نیاز به تحلیل کنش32: 1389کند (فوکو،  گذاري می قانون

که کردارها بر مبناي آن به  دست یابیم» رژیم حقیقتی«دارد تا به دانش یا به عبارت بهتر 

ها  ها، فرمان آیند تا صدق و کذبشان تعیین شود. در این راستا، قواعد، دستورالعمل می ارزیابی در

  اند. مذکور، مورد مطالعه و تحلیل واقع شده ةو قوانین رایج در دور

یگاه، ب و وگو و اظهارنظرهاي گاه کند که اشکال گفت اي تمرکز می تحلیل همچنین بر نقطه

ظهور  ۀموضوع، در قالب دستورات، قوانین و فرامین عمومی به منص ةموقعیتی و پراکنده دربار

با استفاده از ابزارهاي مختلف که » استقرار روابط قدرت«رسید. این همان بزنگاهی است که 

ها  کنش ها و برهم اي از کنش شود و مجموعه است، محقق می» خشونت«یا » توافق« ةدربردارند

  شود. ). در ادامه این محورها تشریح می426: 1393انگیزاند (فوکو،  را برمی

  

  تحلیل عملکرد قدرت 

کند که هم ترکیبی از بعضی  را معرفی می ١اش، مفهوم سامانه فوکو، در رویکرد تبارشناسانه

اي ها، اصول اخالقی و به بیان دیگر چیزه ها، نهادها، قانون جنس یعنی گفتمان عنصرهاي غیرهم

تواند بدان  هاست که پژوهشگر می نشده است و هم چگونگی ربط میان آن شده و گفته گفته

مشخصی از  ۀدر بره »فوري«دست یابد. سامانه همچنین، داراي کارکرد برآوري به یک نیاز 

). در واقع، گفتمان، در نقطه تاریخی معین 74 : 1394؛ حاجلی، 195  :1980تاریخ است (فوکو، 

_______________________________________________________ 
1  . dispositive 
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). در اقدام روشی 74:  1394به یک نیاز بوجود آمده و شکل گرفته است (حاجلی،و درپاسخ 

ها به سمت امکان  دادن بدن تحلیلی از عملکرد واقعی قدرت، در معناي سوق ۀاخیر، براي ارائ

هایش که مواضع  و محل  )، باید آن را در سازوکارهاي ایجابی100 : 1395خاص (مشایخی، 

). تفکیک سازمانی، فراخوانی مجتهدان 180- 179: 1393نیم (فوکو، اند، معرفی ک دانش-قدرت

ها، اعطاي سیورغال و واگذاري موقوفات، مواضع  سیاسی به آن-شیعی و اعطاي مناصب قضایی

هاي استراتژیک  اي از کنش رده«ها  مهم براي رصد قدرت در این پژوهش هستند که در آن

همچون صدر » الگوهاي اقتدار نوینی«گرفتند و   نظیر دوگانگی ساختار قضایی شکل» جایگزین

هاي  ). این سازوکارها، از طریق تکنیک135: 2005االسالم تمایز یافتند (گاتینگ،  و شیخ

توان به تحلیل ابزارهاي  تکنیک، می ۀدهند. بنابراین، ذیل مؤلف اي به نیازهاي خود پاسخ می ویژه

ر این راستا، با تحلیل کردارها، ابزارهایی که ). د431-430: 1389اعمال قدرت پرداخت (فوکو، 

ها، قدرت مبتنی بر فقه را  گیرد، نشان داده شد. این تکنیک ها را به کار می مکانیسم قدرت آن

هاي قضایی،  کنند. تفکیک سازمان هاي اجتماعی منتشر می به زبان مردم جاري و در کانون

اي هستند که  هاي عمده فات از تکنیکاستخدام مجتهدان، واگذاري سیورغال و ایجاد موقو

    اند. فقهی استفاده شده ۀهاي قضایی و دیوانی، ذیل سامان ترتیب در مکانیزم به

    

  ها نمایش اقتصاد گفتمان

شوند.  نشان داده می» ها اقتصاد گفتمان«فرایندهاي مذکور تحت عنوان  ۀدرنهایت، نتیج

بندند، اثرهاي  هایی که به کار می شان، تاکتیکهاي عملکرد ها، ضرورت تکنولوژي درونی گفتمان

شود.  ها هستند، در این اقتصاد نمایان می ها ناقل آن قدرتی که مبنایشان است و این گفتمان

کند که  هاي بنیادین آن چیزي را معین می هاست که ویژگی همین اقتصاد و نه نظام بازنمایی

  ).81 : 1394ها باید بگویند (فوکو،  این گفتمان

هاي مورد استفاده در هیئت تکنولوژي    بندي عملکرد مکانیسم و تکنیک لذا، ضمن جمع

تفوق «فقاهتی شادي، چگونه  ۀدهیم که سامان قدرت، به این سؤال روشی نیز پاسخ می

  تواند برقرار کند؟ هاي قدرت در ایران، می هایی با سایر مکانیسم دارد و چه نسبت» استراتژیک

  

  نی: حکمرانی سیاسی مبتنی بر فقهعطف گفتما ۀنقط

دادن شادي  اي براي جاي دهم، حتی پس از ورود اسالم، تمایالت گسترده ةتا پیش از سد

اند: در  شادي داراي سیالیت ۀشود. منابع اسالمی درزمین نمی  هاي مشخص دیده درون برنامه

» شیطانی«مور از ا را تحت عناوین شهوت و طرب شادي عین اینکه در مواردي، سرگرمی و
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؛ 1958: البخاري، 87: 1382شود (کلینی،  کنند که به انحراف از ایمان منجر می تفسیر می

دانند و دلبستگی به چیزهاي  ) و عفت، حیا و زهد را محترم می204: 1415شیخ انصاري، 

)، در موارد متعدد به تأیید شادي و سرگرمی 175: 1382کنند (کلینی،  مادي را تقبیح می

). بر همین اساس، اسالم براي ایران، هرچند حامل معانی 485- 87ورزند (همان:  رت میمباد

هایی نسبت به برخی از وجوه شادي را در خود داشت، اما   عمیقاً مذهبی بود و حتی دستورالعمل

صورت مؤثر شکل  براساس آن، تمایالت سلبی یا منفی مشخص یا مهمی درمورد شادي به

هاي مرسوم مرتبط با شادي در ایران با تغییرات اساسی و  متوالی، رویههاي  نگرفت و تا سال

  ). 223: 1383؛ رضی، 324- 313: 1996؛ جاحظ، 46: 1361وسیع مواجه نشد (قمی، 

در طول حکومت صفویان بود که شادي به موضوع مباحث عمیق و گسترده در سطوح 

). این وضعیت 1379یان، ؛ جعفر704: 1374مختلف فقهی و اجتماعی مبدل شد (مجلسی، 

بود که گرایش داشت نسبت » حکمرانی سیاسی«پیامد تمایل بسیار نیرومند براي تأسیس 

این  ۀچیز را، از امور عرفی گرفته تا اجتماعی، با فقه شیعی مشخص کند. در نتیج همه

هاي مشخصی درمورد موسیقی، رقص، آواز و شراب مشخص و  بندي ها، ماهیت و طبقه بازنگري

نواع مواجهه با آن تعیین شد. بدین ترتیب، طی حکمرانی جدید، به تعیین مصادیق بسیاري از ا

هاي رفتاري شادمانه مبادرت شد که سابقاً محل بحث و مجادله نبودند. تا پیش از آن،  گونه

هاي شادي  اسالم، به گونه ةشد دستورات عرفی ۀمردم در نبود قوانین رسمی و در حاشی

منظور تبدیل احکام  ). در طول قرن دهم، تالش مشخصی به405: 1390بیهقی، نگریستند ( می

اي از اموري که الزم  نسبتاً گسترده ةهاي رسمی و قوانین، صورت گرفت و دایر مذهبی به رویه

اي معین و موضوع قواعد و  سابقه عنوان شیعه از آن اجتناب کند، به شکل بی بود هر فرد به

هاي  اصلی در این تالش ۀشد. به اعتقاد بعضی محققان، مسئل  شده واقع دستورات رسمی

بود. امر به معروف و نهی از منکر » اجراي فقه شیعه«شادي،  ةدهی ابژ دار براي بازسازمان دنباله

در کانون دریافتی از تشیع قرار گرفت که در این دوره به تاروپود حکمرانی راه یافته بود 

اي که در این عصر  ). در همین راستا، پدیده374 : 1379 جعفریان، ؛ 330  :1382 فر،  (طباطبایی

امر به «جهت اجراي » فرامین عمومی«صورت گسترده ظهور کرد و بعدها ادامه یافت، صدور  به

). براي نمونه، شاه 374: 1379؛ جعفریان، 393: 1398بود (اهللا دتا، » معروف و نهی از منکر

کاربرندگان آالت ساز و  من تأکید بر ضرورت مقابله با بهطهماسب در یکی از این فرامین ض

دهد. متن  به یکی از حاکمان هشدار می» مناهی«اجتناب از  ةکنندگان شراب، دربار استعمال

  فرمان بدین شرح است:
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چون به فرّ دولت قاهره، در تمامی ممالک محروسه، ابواب فجور و مناهی و فسق و مالهی «

نیز کما ینبغی غایت تدین به جا آورده و اگر عیاذا باللّه منها، در آن مسدود است، در آن باب 

مملکت، کس مرتکب امور منهیه غیر مشروعه شود، او را به نوعی سزا و جزا دهد که موجب 

  ).106: 1357(برن، » عبرت و تنبه دیگران گردد

 

  تکنولوژي تکثیر قدرت

ابعاد زندگی بود  ۀعیین نسبت دین با هماي براي ت مطالبه» حکمرانی مبتنی بر فقه شیعه«

هاي شادمانه نیز مشخص کند. اقدام اخیر از  ویژه درصدد بود تا مناسبات آن را با وضعیت و به

را در » الگوهاي اقتدار نوین«و » ها کنش«اي از  هایی محقق شد که مجموعه طریق شیوه

دهاي اساسی و در هیئت یک راستاي دستیابی به معانی تازه، از طریق تکثیر قدرت در نها

برداري قرار گرفت:   تکنولوژي قدرت، ممکن کردند. در این فرایند، چهار تکنیک عمده مورد بهره

سیاسی؛ -. فراخوانی مجتهدان شیعی و اعطاي مناصب قضایی2هاي قضایی؛  . تفکیک سازمان1

  . واگذاري موقوفات.4. اعطاي سیورغال؛ 3

  

  هاي قضایی تفکیک سازمان. 1

گذاري تشکیالت  بار در شکل وسیع و همراه با تفاوت ر تکنیک نخست که براي اولیند

؛ 158: 1387دیوانی مرتبط، در عهد صفویه به وقوع پیوست (حسینی و رضوانی مفرد، 

هاي قضایی در ایران به دو بعد عرفی و شرعی  )، سازمان95: 1382؛ زرنگ، 93: 1374آخوندي، 

قدرت علماي  ةحکام دنیوي و شاهان بود و شرع در حوزتفکیک شد. بخش عرفی، مختص 

االسالم و قاضی لشکر از مقامات روحانی متصدي  شد. صدر، مالباشی، شیخ دینی تلقی می

: 1389؛ سیوري، 1336-1335: 1374صفوي بودند (شاردن،  ةمحاکم قضایی شرعی در دور

هایی نظیر آواز، خوانندگی،  قضایی با حوزه ۀ). برخورد و مواجه15-1: 1350؛ ترکمان، 233

  شرع و علماي دینی واگذار شد.  ةحوز  رقص و شراب به

، ویژگی ساختاري متمایزي را تجربه »محاکم قضایی شرع«نظام کیفري و قضایی با ایجاد 

اساسی در این دووجهی قضایی، افزایش نقش ارجاع به فقه امامی در احکام و  ۀکرد. مسئل

عنوان نظام حقوقی رسمی  عنوان مذهب، بلکه به تنها به مذهب تشیع نهها بود. بنابراین،  قضاوت

  کشور نیز به کار بسته شد.

گیري بود که تمایل هرچه بیشتري براي  بندي، ذیل نگرشی کلی، درحال شکل این تقسیم

اصالح جمعیت نفوس جزئیه و نظام اسباب «عرف داشت. درواقع، کار عرف را  ةتحدید دایر
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شد که دنیا و آخرت را  تر تلقی می اي وسیع دانست؛ اما کار شرع در محدوده مردم می» معیشت

و شرع اصالح جمعیت کل و نظام مجموع دنیا و آخرت با هم، با «داشت:  بر  یکجا و درکل، در 

  ).186: 1389جعفریان، ؛ 62: 1320(فیض کاشانی، » بقاي صالح هریک در هریک

که  کم شرع و حاکم عرف) نیز دوگانه شد، ازآنجابدین ترتیب، هرچند تلقی از حاکم (حا

امور در یک نگرش جزئی دنیوي  ۀنفوذ سلطنت در زندگی انسان محدود و مالحظ ةچارچوب حوز

گردید تا بر طبق تشخیص او از مصالح و  شد، باید با نگرش کلی شرع تکمیل می دانسته می

شرع تمام تواند شد و طبعاً حاکم  افعال سلطنت ناتمام است و به«مفاسد، دست به عمل بزند. 

  ).186: 1389؛ جعفریان، 65: 1320(فیض کاشانی، » شرع، باید بر سلطان مسلط باشد

نمودن نظام قضایی که در این روند، نقش و اهمیت  بنابراین، کارکرد اصلی تکنیک دوگانه

ت به سمت شرع روند فزاینده نیز داشت، استنباط احکام قانونی از دل احکام فقهی و حرک

هرچه  ۀقضایی معانی فقهی تشیع است. عبارت بهتر براي توصیف این رویه، غلب-تسلط رسمی

بیشتر معانی فقهی در زندگی اجتماعی است که طی آن اشکال شادي نیز تحت این قواعد 

مجرمانه براي  ةهاي اجتماعی، از طریق محاکم قضایی، حوز سازمان یافت؛ یعنی فراتر از قضاوت

  ف شد.آن تعری

  

  عرب ۀ. استخدام مجتهدان شیع2

کارگیري فقها و مجتهدان در راستاي استقرار این سازمان جدید  تکنیک دوم، دعوت و به

کردن محاکم قضایی بود.  قضایی و نیز شرعی هاي نیمه آوردن برخی سازمان قضایی، یعنی پدید

ومت و پذیرش تشیع دهد شاهان صفوي، پس از تشکیل حک متون و اسناد عهد صفوي نشان می

از فقهاي عرب شیعه را از نواحی بحرین و » شماري تعداد بی«عنوان دین رسمی،  امامی به دوازده

العامل براي کمک به تحکیم دینی جدید به ایران دعوت کردند که این مسئله  خصوصاً جبل

صوصاً ها مخ ). این مهاجرت82: 1381گسترش تشیع در ایران را تسهیل کرد (جی استوارت، 

اي که اکنون در جنوب  العالم (منطقه صورت گسترده و چشمگیر از سوي علماي شیعی جبل به

این  ۀ). ادام1379؛ جعفریان، 1381لبنان قرار دارد) به ایران، به وقوع پیوست (جی استوارت، 

این مرکزیت در «روند در عصر صفویان، مرکزیت شیعه را به لحاظ علمی و جمعیتی تغییر داد. 

محدود به نجف  ۀصفوي براي دو قرن و نیم به ایران منتقل شد و پس از آن به گون ةورد

تن از مهاجران عاملی  98فقیه آن دوره  143). تاجایی که از 814: 1379(جعفریان، » بازگشت

). در این راستا، از چهار مرحله مهاجرت علماي عرب از عراق به ایران نام 1989بودند (مهاجر، 

ترین محرك فقهاي عاملی براي  ). مهم1381؛ جی استوارت، 1379است (جعفریان،   برده شده
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براي رهایی از فشار عثمانی بر مراکز  هایی در ایران وجوي فرصت ود، جستترك موطن خ

هاي  ها و اعطاي موقعیت هاي صفویان در حمایت از آن العالم و وعده آموزشی شیعه در جبل

سازي  ترتیب، جریان جدیدي از مهاجرت علما و مرکزیت  بدین درخور به آنان در ایران بود.

هاي قدرت در تحلیل گفتمان شادي، اهمیت دارد.  عنوان یکی از تکنیک دینی رخ داد که به

گویی، امامت نماز،  زمانی که فقهاي عرب به ایران آمدند، عموماً در انجام اموري همچون مسئله

). در این راستا، در کنار 83: 1381د (جی استوارت، تدریس حدیث و فقه به خدمت گرفته شدن

هاي بسیاري از تألیفات شیعی ایجاد و منتشر گردید یا از  تربیت علماي مذهبی همسو، نسخه

). این فرایند، ترویج مذهب تشیع 815: 1379؛ جعفریان، 3عراق به ایران منتقل شد (افندي، ج

اغلب تمایل داشتند موسیقی، ساز، غنا، شراب،  کرد که با قرائت مدنظر این علما را تسهیل می

رقص و آواز را در حیات مسلمانان، تحت قواعد مذهبی، قرائت قضایی کنند. همچنین، 

مجتهدان شیعی گروه اصلی بودند که از دل احکام فقهی، احکام قضایی را استخراج و 

قه شیعی به یکی از کردند. لذا با استقرار حکومت صفوي، ف برخوردهاي قضایی را تعیین می

محورهاي اصلی سازمان قضایی تبدیل و فقها بخش مهمی از مناصب قضایی را بر عهده گرفتند. 

هاي موسیقی و غنا را نیز   مخصوصاً مقام مهم صدر که مسئولیت رسیدگی به مناهی حوزه

 برعهده داشت، بیشتر از سوي این فقهاي مهاجر اشغال شد. اقدام اخیر، تحولی اساسی در

  . آید جدید از مفهوم شادي به حساب می ةسازمان قضایی ایران و خلق سوژ

  

  . اعطاي سیورغال3

صفویه سیورغال، فراتر از یک سیستم مالکیت زمین،  ةبه اعتقاد متفکران و مورخان، در دور

  ةشیو» سیورغال«هاي اجتماعی حائز اهمیتی در عملکرد قدرت فقهی بوده است.  داراي داللت

متعلق به  ۀمعنی بخشش برخی از امالك خاص اي تملک زمین در عصر صفوي و بهاصلی بر

  هاي روحانیون شیعه و سادات بود. عموماً ملک مذکور، در این خانواده دولت، به افراد یا خانواده

؛ امانی و دهنوي، 154: 1392پاریزي،  براي چندین سال و حتی چندین نسل، باقی بود (باستانی

تنها بخشی از حقوق مالکانه، بلکه  ي نه»هبه«ن نظام مالکیت، تکنیکی در جهت ). ای89: 1396

مذهب شیعی از طریق اعطاي بیشترین امکانات ممکن  ۀگرایش بسیار قوي براي رشد و توسع

  هاي مذهبی بود. به گروه

 عموم، به میل ةدانستند و پادشاه نیز به اتکاي این عقید مردم شاه را مالک تمامی اراضی می

کرد  گیري می ها و امالك رفتار و تصمیم خود و در شکلی که مطلوبش بود، درمورد این زمین

). درنتیجه، 270  :3، ج1347؛ فلسفی، 267: 8، ج1345؛ شاردن، 254 : 1334(مینورسکی، 
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هاي دیوانی مبدل  مالکیت واقعی اراضی متعلق به شاه بود و طبق صالحدید وي که به رویه

  برداري کنند: توانستند از اراضی در اشکال متفاوت بهره شد، مردم می می

صورت خالصه  تواند آن را به اراضی ایران متعلق به شاه است و او هرگاه اراده کند می ۀکلی«

: 8 ، ج1345(شاردن، » ها تعلق دارد ساله به آن 99آورد و امالکی که در دست مردم است،  در

267.(  

عنوان  هایی به ي، اصطالح سیورغال مطرح بود و زمینتر، در مقاطع تاریخی محدود پیش

گیري  ). اما در این دوره، جهت462-444 : 1955 1شد (مینورسکی، می سیورغال به افراد داده 

مذهبی  هاي  اي در هدایت خواست شاهانه، به سمت اعطاي اراضی به گروه سابقه چشمگیر و بی

سیورغال عموماً طبقات مذهبی، موقوفات و کنندگان  گرفت. دریافت  در قالب سیورغال شکل

صفویه دیده  ةحکام بودند و موارد زیادي از اهداي سیورغال به روحانیون و سادات در دور

که از اختصاصات این دوران، مخصوصاً در زمان شاه عباس، این مورد عنوان   شود، تا جایی می 

  ). 59 : 1998 2؛ فلور،1350، (ترکمان» شد می سیورغاالت بسیار به سادات داده «شد که 

هاي دیوانی این امر نیز مشخص و  صفوي، شیوه ةبه دلیل پذیرش کامل این رویه در دور

دفاتر «شد، در دفاتر مخصوص که به آن  سیورغال صادر می ةهایی که دربار تعریف شد. فرمان

). براي ثبت 290 : 1350مقامی،  ؛ قائم15- 6: 1368شد (دبیرسیاقی،  گفتند، ثبت می می» خلود

ها و اقطاع  ها و اسناد سیورغال نامچه ها نیز روش دقیقی وجود داشت: پس از آنکه تیول سیورغال

شد (میرزارفیعا،  رسید، وارد فرایند دیوانی و ممهور به مهردار سلطنتی می تملیکی به ثبت می

1357 :75-76 .(  

بود تا » بخشش«یا » هداا«سیورغال، بیشتر  به نظر می رسد کارکرد ابزاري اعطاي 

صورت  شدند که به حتی در بسیاري از موارد، افراد از پرداخت وجوهی معاف می». ستاندن«

برداري از اراضی شاهی، موظف به پرداخت آن بودند.  متداول و در شکل مالیات، در قبال بهره

هاي بایر یا  ها از محل زمین گاهی این زمین«کند،  گونه که لمبتون به آن اشاره می همان

: 1362هاي مالیاتی بود (لمبتون،  شد و دادن آن، متضمن معافیت هاي خالصه داده می زمین

رغم  بود، علی  نشده  ). در مواردي نیز که اخذ مالیات الزم و معافیتی براي آن در نظر گرفته116 

تعیین  اعطاي این سیورغاالت وجود داشت، عمل تشخیص و ةهایی که براي نحو دقت و ظرافت

_______________________________________________________ 
1  . Minosky 
2  . Floor 
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بخش  گیري، با وجود سیورغاالت متعدد، چندان رضایت مالیات تا آخرین روز و تاریخ مالیات

  ).733: 1997 1نبوده است (لمبتون،

  

  . ایجاد موقوفات4

فر و  اي یافت (رحیمی گسترده ۀدر زمان صفویان، وقف رشد قابل توجهی پیدا کرد و دامن

 ة). ادار40 : 1377آبادي،  ؛ حسن324-318: 1381گل،  ؛ صفت70-41: 1392عبدالقهار، 

اي بود که از طریق هدایت منافع اقتصادي مردم که در قالب وقف ارائه  گونه موقوفات به

گرفت. در این دوره،  ها و مظاهر مذهبی شیعی قرار  شدند، در خدمت رشد اهداف، آیین می

  هب شیعه بدل شد. مذ ۀمنظور تأمین مالی براي اشاع متداول به ةموقوفه به یک شیو

توسعه  شدند و ترویج ایران در مقدس شیعه هاي آستانه ،هاي مذهبی  ایجاد موقوفه ۀواسط ه ب

محقق  سادات، و ساختار دینی اعضاي معاش تأمین موقوفات، آن، با افزایش بر یافتند. عالوه

عنوان  به شاه ةچهر دادن جلوه تکنیک، این دیگر هاي ). جنبه324-320: 1381گل،  گشت (صفت

از طریق  صفوي، سلطان به بخشی خیر بود. فرایند مشروعیت امور بانی و واقف پادشاهی مؤمن،

گري اوقاف با هدف جلب  متولی اعطاي حق هایی نظیر اموال یا راه بر درآمد واگذاري نظارت

انجام  عتبات، و مدینه و مکه مرزهاي ایران و در از بیرون سادات و مردم شیعه ۀعالق و اعتماد

 جهاد شیعه اعتقادات راه در کسانی که براي خود موقوفات از بخشی وقف عباس با شد. شاه می

 در عباس را شاه سیاست چیسنی کرد. مک می پیگیري را خود سیاسی دیگر هدف کردند، می

و  امامی دوازده شیعۀ مذهبی وقفیات دانسته است: توسعۀ جنبه دو شامل موقوفات ایجاد

  ).102: 1386ی صفویه (مک چیسنی، مشروعیت سیاس

 بلکه شد، کشور ساخته روستاهاي و شهرها در بسیاري مساجد تنها نه از طریق اقدام به وقف،

کردن نشانگان شیعی و عمدتاً با نصب  از طریق اضافه و شدند نیز باسازي پیشین مساجد

ادامه  خود کارکرد به ود،ب زمان »شیعه شاه« با ستودن و نام واقف ةدهند نشان که اي نبشته سنگ

شد، واقفان تمایل داشتند تا حداقل  دادند. حتی در مواردي که وقف با هدف ایجاد مدارس انجام می

مسجد،  کنار مدرسه بناهایی نظیر در یا و بخوانند» مسجد ۀصیغ«هایی از مدرسه  براي قسمت

ها یا سایر مردم قرار بگیرد (احمدي،  طلبه ةانبار یا غسالخانه احداث کنند تا مورد استفاد سقاخانه، آب

  روشنی مشخص است: شفیعیه به ۀاي است که در وقف مدرس ). این نکته50 : 1391

 ۀ(وقفنام» عشري که اداي صلوة فریضه و مستحبه کنند بر کافه مسلمین از شیعیان اثنی«

  کل اوقاف اصفهان). ة، بایگانی ادار116 ةشمار

_______________________________________________________ 
1  . Lambton 
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امامزادگانی که در ایران قرار گرفته بودند، مخصوصاً مرقد شیعه و  ۀهمچنین، مرقدهاي ائم

 1و  38و  33و  31و  22 ةهاي شمار ) از دیگر اهداف اصلی موقوفات بودند (وقفنامه امام رضا(ع

  آستان قدس).  26و  16و  8و  12و 

برگزاري  و تشیع توسعۀ عنوان ابزاري کارآمد در موقوفات به افزایش موفقیت هاي جنبه

عباس اول، اموال،  ویژه شاه مذهبی قابل مداقه است. در این زمان، شاهان صفوي، به ممراس

ها، بسیاري از حاکمان محلی و  بسیاري را وقف کردند. به تبعیت از آن ۀرقبات و امالك خالص

فر و  سایر درباریان و افراد بانفوذ نیز وقفیات فراوانی را در سرتاسر مملکت وقف کردند (رحیمی

(ه.ق)، نُه عشر  1129هاي مربوط به سال  ). در یکی دیگر از وقفنامه70- 41 : 1392قهار، عبدال

  شیعه اختصاص یافت: ۀاز درآمد حاصل از موقوفات براي برگزاري مراسم عزاداري ائم

شب  و روز صفر ماه وهشتم بیست و اربعین شب و روز و محرم اول عشر لیالی و در ایام«

الشهدا رابع و خامس  سیداالنبیا و سیداالوصیا و سیدالنسا و سید ۀرف تعزییکم ماه رمضان ص و بیست

  ).378 ةشمار ۀ(وقفنام» آل عبا و سایر شهداي کربالي معلی هریک در وقت مناسب نمایند

هاي مذهبی  طور مستقیم براي تحقق انگیزه هرچند موارد وقف متعدد بود و عالوه بر آنچه به

سرا، پل، قنات، شفاخانه،  انبار، حمام، کاروان هایی مانند آبیافت، احداث بنا اختصاص می

دارالمجانین و رسیدگی به اموراتی همچون اطعام فقرا و یتیمان و وضعیت بیماران و بیوگان را 

شد، اما حتی در این موارد نیز تفاوتی  المنفعه داشتند شامل می نیز که عموماً ماهیت عامل

کلی امر وقف به شکلی با معانی  طور موقوفات و به ۀتقریباً هماساسی در اهداف رخ داده بود: 

  مذهبی آمیخته شده و رنگ و روي دینی یافته بودند.   

برداري از یک نظام دیوانی  هاي ناشی از وقف، لزوم بهره امالك و دارایی ۀسابق با گسترش بی

که یکی از پنج » صدر«(اوقاف)، زیر نظر » دیوان وقف«شد.  موقوفات نمایان می ةبراي ادار

). مقامات صدر 45: 1391شد (احمدي،  صفوي بود، اداره می ةمنصب عمده در آغاز دور

رو، توسط مستوفیان، عمال و مباشران  این تنهایی قادر نبودند به امور اوقاف رسیدگی کنند؛ از به

، »متولیان«، »مباشران اوقاف تفویض«خود بر موقوفات کشور نظارت داشتند. این افراد شامل 

بودند (میرزا سمیعا، » سرکار موقوفات ۀسایر عمل«و » مستوفیان«، »نظار«، »وزراي اوقاف«

صدر «و » صدر خاصه«هاي جایگاه صدارت به  ). همچنین، لزوم جداسازي مسئولیت2: 1368

شدن  عباس و سایر پادشاهان صفوي و به دلیل گسترده شاه ةزمان با دور ، احتماالً هم»عامه

: 1391بود (احمدي،   وقف در این خانواده و خلق موقوفات بزرگ سلطنتی، ضرورت یافته سنت

  است: باره آمده  این در دستورالملوك). در کتاب 45 
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 کل فتق و رتق عظمى منصب دو این تفویض در شغل صدارت خاصه و عامه منظور از«

 و تفویض و موقوفات رینمباش و شرع حکام و تعیین نصب از هریک به متعلقه محال موقوفات

 متولیان و الصداره نایب و االسالمان شیخ و قاضیان و و مدرسان علما و سادات جمیع سفیدى ریش

 حفاران و غساالن و معرفانست و حفاظ و مؤذنان و خطبا و نمازان پیش و موقوفات ناظران و جزو

 از بعد موقوفات از وظیفه دادن و ایشان عزل و غسالباشى تجویز و قرار صدیق از بخصوصهما نیز

  ).108: 1385(صفت گل و مارچینکوفسکی، » موجب امثله و اخطبه ایشان بوده به عرض

هاي  هاي مالی، به تقویت بنیان موقوفات ابزاري بود که با جذب و هدایت جریان ةبنابراین، ادار

موقوفات  ةرساند. جریان مذهبی که تحت مدیریت نهاد صدر به ادار مذهب شیعه یاري می

کرد که در چارچوب تلقی مذهب، مجاز تلقی  پرداخت، عواید حاصله را صرف اموري می می

برداري و رشد حاصل از آن  شد و درنتیجه سایر مصادیق ازجمله غنا و مظاهر صوفیانه از بهره می

ظیر برداري از موقوفات براي اموري ن حکم مربوط به بهره ةمجلسی دربار ماند. عالمه  به دور می

  غنا و رقص عنوان داشت:

باشند که   کرده  وقف را ملکی آنکه مثل قرار دهند، نامشروعی امر را وقف مصرف هرگاه«

چه حکم دارد؟  نمایند، است صوفیان بعضی هاي بدعت از که زدن چرخ و غنا صرف را حاصل آن

  ).287: 1374(مجلسی، » جواب مشهور آن است که آن وقف باطل است

  

  هاي فقهی ماناقتصاد گفت

ترین اهداف، کارکردها و مناسبات  در ادامه، روابط میان ابزارهایی که ذکر شد همچنین مهم

  شوند. فقهی، تحلیل می»  هاي اقتصاد گفتمان«ها با عناصر گفتمانی دیگر در قالب مفهوم  آن

  

  عملکرد عمده: ممانعت 

وضع فرامینی که داراي  به اعتقاد برخی محققان تاریخی، در طول حاکمیت صفویان، با

هاي قانونی شد  هاي شادانه، موضوع ممانعت استناداتی بر فقه شیعی بود، بعضی ابعاد فعالیت

). در این فرایند، عامالن، 393: 1398دتا،  ؛ اهللا845: 2، ج1394؛ شاردن، 234 : 1384(فریر، 

بود که بساط » شیعهشاه « ةاصلی در این احکام، تحقق اید ةقضایی شدند. اید ةمبدل به سوژ

پراکند. براي نمونه، در فرمانی که در مسجد میرعماد کاشان نصب شد، برخی  زهد و ایمان را می

  امور ممنوع شد:

خانه  خانه و بنگ حکم مطاع واجب االتباع صادر گشته که از ممالک محروسه شراب«

خوانندگی و خانه [محل  شراب برنج] و قوال ۀخانه [محل عرض خانه و بوزه و معجون
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خانه] و قمارخانه و کبوتربازي نباشد... نگذارند که  اللّطف [فاحشه نوازندگی] و بیت

تراشیدن و  بعد کسی مرتکب این مناهی شود و سایر نامشروعات را مثل ریش من

طنبورزدن و دیگر آالت لهو، رفع نمایند و هرکس مرتکب این امور شود، زجر و 

: 1370(نوایی، » ضی شرع شریف باشد، مرتب دارندسیاست بلیغ نموده، آنچه مقت

  ).374: 1379؛ جعفریان، 513-514

مفروض شادي، خارج و خاطیان با  ۀها از دامن موجب این سازوکار سلبی، برخی وضعیت به

این وضعیت در  ةتوجه به مبادرت به اقدام عصیانگر خود، مستحق مجازات دانسته شدند. دربار

  است: گونه آورده شده  طهماسب، این زمان شاه 

جاه  زهد و صالح و تقواي آن پادشاه عالی ۀواسط امر به معروف و نهی از منکر به«

توانست شد. ابواب اعمال شنیعه  کس مرتکب نامشروعات نمی اي بود که هیچ مثابه به

و افعال قبیحه بالکلیه مسدود بود و غبار منهیات و نامشروعات بالکلیه از ممالک 

چنان قدغن بود که هرکس که  ك و مصفی ساخته بود. در باب ساز آنمحروسه پا

کردند و پیر و جوان از ارتکاب به دیگر  نواخت، دست او را قطع می ساز می

  ).599-598: 1395(قمی، » نامشروعات تایب بودند

 این فرامین براساس یک گزاره قرار دارند که تا پیش از این تعالیم اسالمی راجع بدان ۀمجموع

دینی داراي اهمیت، نپرداخته بود: موسیقی، » مسئله«عنوان یک  با قطعیت حکم نرانده و به آن به

شوند و الزم است از  ساز، آواز، شراب از منهیات مذهبی و از مصادیق منکرات و گناه محسوب می

ارکرد ایم. ک ممانعت مواجه ۀها خودداري شود تا از فساد جلوگیري گردد؛ درنتیجه، با سامان آن

گفتمانی، براي رسیدن به هدفش باید آنچه  ۀقدرت در اینجا ممنوعیت و اخذ است. این سامان

کند هرچه بیشتر کاهش دهد و در نقاطی که این اعمال مبتنی بر لذات حرام،  محکوم می

» توبه«هاي قانونی سر بر آوردند و بسترهایی براي  یافتند، تکنیک صورت آشکارا ظهور می به

- 1105: 1370؛ نوایی، 964: 2، ج1357؛ اعتمادالسلطنته، 246: 1347د (روملو، گشوده ش

عنوان ابزار  ها به تهماسب به شکستن ساز اول شاه ۀجهان طبسی، ضمن شرح توب» صدر). «11038

ادوات موسیقی در این دوره براي «افزاید:  کند و می عیش و طرب، آالت مناهی و مالهی اشاره می

در متون ). «44 : 1395دوست،  (سلطان» شوند عنوان آلت جرم شناخته می به بار رسماً نخستین

). به 36 : 1389(اسکات، » فقهی غالباً منظور از کسر آالت لهو، همان شکستن سازها بوده است

شد، شکستن ساز (اسکات،  هاي الهی دانسته می ها و مصلحت حسب حقی که ناشی از حکمت

) و 1363هاي شراب (کروسینسکی،  )، شکستن خم295- 293: 1390؛ ترکمان، 60: 1389
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به کار بسته شدند که   هایی تکنیک ۀمثاب )، به295- 293مجازات سازندگان و گویندگان (ترکمان، 

  بود که با اجتناب از مناهی، نیل بدان میسر بود.» رستگاري«ترین کارکردشان  مهم

  

  تاکتیک عمده: نفوذ

هایی که عمدتاً برمبناي  ریق وضع مقررات و فرمانقدرت گفتمانی جدید، صرفاً از ط

ممنوعیت استوار بودند، عمل نکرد؛ چراکه عملکرد مبتنی بر مجازات و حذف رفتارهاي ناهمسو، 

سازي  بر و پرهزینه است. درنتیجه، سازوکارهاي ترویجی نیز که مبتنی بر درونی ناکامل، زمان

اینکه  ةگناه بودند، به کار رفتند. هشدار دربارها و ایجاد هراس از عقوبت ارتکاب به  هشدار

  اند.  نوازندگان و... گناهکارند و هراس از اینکه اگر از این مجالس خودداري نکنند، خاطی

ها، نوازندگان، خوانندگان و  هایی که بر رقصنده ها و کنترل هاي قدیمی، محکومیت ممنوعیت

-513: 1370بردند (نوایی،  جازات بهره میحتی متصوفه آغاز شد، از ابزار قانون و تعیین م

ها  هاي تربیتی، استوار شد که هدف آموزش در آن ؛ اما این حرکت در ادامه بر تکنیک)514

). 322: 1381(نجمی، » جعفري بود ۀشیع ۀکسب رضاي الهی و تقویت اعتقاد به طریق«

 ةند (سندهاي شمارسابقه تأسیس و فعال شد اي بی گونه مدارس دینی، در طول این دوره به

ها،  موجود در مدیریت امور اسناد و مطبوعات، سازمان کتابخانه 29159، 28546، 22799

ها، در بسیاري از شهرهاي  آن براي حمایت از وقف ها و مرکز اسناد آستان قدس) و ایجاد موزه

رگی از ). قسمت بز548و  547، 545تا  540، 2/539، 1363ایران رواج یافت (اعتمادالسلطنه، 

جاي  شد، تا جایی که در جاي درآمدهاي دربار نیز براي موضوع آموزش و پرورش مصرف می

ها،  ). در این مدرسه392 : 1389فرد،  شد (نوایی و غفوري شهرهاي ایران مدارس دینی دیده می

جستارهاي مذهبی مابعد آن را شکل دادند و  ۀتوان گفت، بدن عالمانی پرورش یافتند که می

هاي  دهی دینی ایران مابعد این عصر شد؛ به این ترتیب، کانون دشان مبنایی براي شکلعملکر

 ةالشعاع شکوفایی علمی در پایتخت و شهرهاي عمد امامی در عراق، تحت دوازده ۀسنتی شیع

  ).174 : 1381گل،  ایران واقع شدند (صفت

در » نفوذ«براي ایجاد  »تربیت«موجب این سازوکار ایجابی، به تعبیر فوکو، از گفتمان  به

اعمال قدرت بود، که  ۀترین پیامد در این تاکتیک، کاهش هزین برداري شد. مهم بهره» ها بدن«

تمایل بدان داشتند که فقط بر محور قانون و مجازات سازمان یابد. گرایش سازوکار نفوذ، به 

 ۀه وظیفاي بود ک دهنده خلق نیروي آموزش ۀواسط هاي درونی به سمت ایجاد کنترل

شادي را بر عهده داشتند. به این  ةشد هاي نهی بخشی عمومی در راستاي اجتناب از جنبه آگاهی

ممنوعیت) و ابزارهاي مربوط به آن،  ۀترتیب، تفوق استراتژیک مکانیسم فقاهتی (سامان 
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 سازي، هاي مبتنی بر درونی تدریج، با استفاده تاکتیکی هرچه بیشتر، از انحایی از تکنیک به

  شادي فراهم کرد. ةهاي تغییرات گفتمانی جدیدي را دربار زمینه

  

  گیري نتیجه

شروع تلقی و تعاریف شادي در ارتباط و ارجاع مستمر به مفاهیم مذهبی، که به همین 

اي نو در معانی  دلیل، آنرا فقهی نامیده ایم، از بزنگاه صفویه بوده است. در آن نقطه عطف، شیوه

هاي نوینی از ابژه  شادي، ساخته شد که وضعیت  ق گردید و سنخو مناسبات شادي، محق

هاي اولیه پس از پیروزي انقالب اسالمی، قابل  خصوص در طول سال گفتمانی ایران معاصر را به

کشیدن محتواهاي مبتنی بر اشکال  چالش سازد. استمرار این عقالنیت، در شکل به درك می

؛ 339 :8، ج1394  اهللا خمینی، ؛ آیت1380یزدي،  باح مص اهللا  فسادآمیز و دنیوي شادي (آیت

) و تجویز وجوه مجاز شادي حاصل از فرایند سلوك و قرب 205: 9، ج1394 اهللا خمینی،  آیت

) همچنان قابل فهم است. لذا، تالش این 22 : 1394اهللا خمینی،  الهی در سیر الی اهللا (آیت

لیل گفتمان فوکویی، ظهور معناي فقهی شادي را گیري از تح پژوهش بر آن بوده است تا با بهره

 ۀکمرانی سیاسی با فقه شیعی در برهاز طریق بازگرداندن آن به تاریخ، آشکار سازد. با پیوند ح

هاي رفتاري شادمانه  عیین مصادیق مشخص بسیاري از گونهبار، به ت صفوي براي نخستین

اسالم،  ةشد دستورات عرفی ۀر حاشیمی و دپیش از آن و با نبود قوانین رس مبادرت شد. تا

چالش شادي،  عنوان وجوه پذیرفته و بی ی، رقص، ساز و آواز و شراب، بهاموري نظیر خوانندگ

صفویان، در قالب کردارهاي حکمرانی مشخص و قانونمند بروز  ة، اما در دورگردید تلقی می

هاي  دادن حوزه به سوق اجتماعی بود که عمدتاً-یافتند. این حکمرانی مبتنی بر قرائت فقهی

هاي رفتار شادمانه نیز بود، به  که شامل اشکال و فرم» مسلمان شیعه«وسیعی از ابعاد حیات 

هاي فرهنگی برگرفته از دین اسالم در قرائتی خاص، و نیز  سمت نظامات معنایی و چارچوب

رژیم حقیقت «اصطالح  ها گرایش داشت. پدیدارشدن این به مند کردن آن سامانمند و قاعده

- پرداخت و نوعی تکنولوژي قدرت فقهی از طریق مواضع و ابزارهایی، انتشار قدرت » نوین

  کرد.  سیاسی را ممکن 

آمیز  مواجهات خشونت ۀتوان نتیجه گرفت که هم درواقع، تحت منطق گفتمان فوکویی، می

(دینی یا مدرن) قابل  وجه به قدرتی بزرگ هیچ اند، به باري که به نحوي با شادي مرتبط یا توافق

هاي متعدد، با اشکال متنوع قدرت،  تقلیل نیستند، بلکه به دلیل استفاده از سازوکارها و تکنیک

اند که نهایتاً تحت منطقی استراتژیک، شکل سیاستی  هاي متنوع، مرتبط تبع آن با گفتمان و به

؛ 1394است (فوکو،  و گشوده  مرز گفتمانی، همواره بی ۀگیرند. این سامان یکپارچه را به خود می
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اجتماعی، پیامد گفتمانی -فقهی ۀ). به این ترتیب، عملکردها و تالش سامان1395مشایخی، 

ما، از  ۀمؤثري در وضعیت معاصر ایران نیز خواهد داشت؛ بدین معنا که در شرایط فعلی جامع

أکید بر سازوکارها و برداري می کند که ضمن ت هاي شادي، بهره اي در اقتصاد گفتمان استراتژي

هاي سایه نظیر  فقهی، مناسبات تاکتیکی آن را با سایر گفتمان- ابزارهاي خاص گفتمان دینی

کند.  هاي امروزین توسعه و سالمت تأیید کرده و امکان تغییرات گفتمانی را محتمل می گفتمان

ي در حال ا کنونی به نحو فزاینده ۀمحوري که جامع هاي سالمت الزامات توسعه و ضرورت

اي است که در کنار صحبت از رستگاري  الگوي گفتمانی ةدهند شدن با آن است، نشان مواجه

دینی، بر بدن، زندگی و ضرورت هاي حیات سالم نیز تاکید دارد. در همین راستا، اکنون 

عنوان مراجع قدرت در سطوح  مداران به فکران، علما و سیاست هاي مختلفی نظیر روشن گروه

اند و توجیهات و تفسیرهایی را براي  به تولید و تعریف حقیقت شادي در جامعه مشغولمختلف، 

هاي  تواند حامل معانی متفاوت و گزاره کنند که می شادي و ضرورت شادبودن تولید و منتشر می

گیري و گسترش معرفت و  گفتمانی مختلف در این زمینه باشد و فضاي جدیدي را در شکل

   مهم پدید آورد. ۀعرصسیاست جدید در این 
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 اسناد:

، مدیریت امور اسناد و مطبوعات، 26و  16و  8و  12و  1و  38و  33و  31و  22 ةهاي شمار وقفنامه

  ها و مرکز اسناد آستان قدس. ها، موزه سازمان کتابخانه

ها  ها، موزه ات، سازمان کتابخانه، مدیریت امور اسناد و مطبوع29159، 28546، 22799 ةسندهاي شمار

 و مرکز اسناد آستان قدس.

 کل اوقاف اصفهان. ة، بایگانی ادار116 ةشمار ۀوقفنام

 

 
 

 
 
 
 
 

  


