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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Analysis of the debate has main contents 
and theories which each may be effective for analysis of encyclopedia, 
Nowruznameh, Kimiaye Saadat. The debate studies are important for showing 
a methodical relation between social, political and religious views of critics. 
Among this, the Ernesto Laclau and Chantal Muffle debates which are closer 
to the Foucault one globally and also Fairleigh debate may be used. Study of 
Avicenna, Khayam and Ghazali debates provides possibility of challenging 
inclusive debate ruling on effect and evolution of stabilized system of its 
concepts by determining meaningful relation of the text. 

METHODOLOGY: The present research is a descriptive-analytical study which 
has been performed by library method. In this research, the formation of the 
debate which is used by these three writers are analyzed by approach of 
debate analysis. 

FINDINGS: This study shows that the Avicenna debate in proving Asity is a 
philosophical-rational debate relying on reasoning. Khayam debate is a 
cultural-material debate which plays a fundamental role in reproduction of 
Nowruznameh debate. Ghazali debate has a mystical trend. 

CONCLUSION: Although these three debates are in contrast with each other, 
but the Khayam broad-minded debate is in contrast with the Avicenna and 
Ghazali broad-minded debates and the Avicenna and Ghazali debates are in 
contrast with each other. Among these three debates, the dominant Ghazali 
debate, with overstatement and boycott mechanism, rejects two other 
debates and features its debate as dominant and best power. 
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 چکیده:

ای است كه هریک از آنها های عمدهتحلیل گفتمان دارای مطالب و نظریهزمینه و هدف: 

میتواند برای تحلیل دانشنامه، نوروزنامه و كیمیای سعادت كارساز باشد. مطالعات گفتمانی از 

های اجتماعی، سیاسی و مذهبی منتقدان را این جهت كه نسبتی روشمند بین متن و دیدگاه

موف كه از الكالو شنتالست. در این میان میتوان از گفتمان ارنستوآشکار میسازد، حائز اهمیت ا

جهاتی به فوكو نزدیکتر است و همچنین از گفتمان فركالف استفاده كرد. بررسی گفتمان 

بخ  متن، امکان به چال  كشیدن سینا، خیام و غزالی، با مشخص كردن شبکۀ روابط معناابن

 شدۀ مفاهیم آن را فراهم میسازد. بر نظامِ تثبیتگفتمان فراگیر حاكم بر اثر و تحول 

ای توصیفی ه تحلیلی است كه به شیوۀ پژوه  رو مطالعهپژوه  پی روش مطالعه: 

بندیهای گفتمانی در این پژوه  با رویکرد تحلیل گفتمان، صورت ای انجام شده است،كتابخانه

 میشود.اند، تحلیل و تبیین كه این سه نویسنده بکار گرفته

الوجود، گفتمانی عقلی ه فلسفی، متکی بر سینا در اثبات واجبگفتمان مورد التزام ابنها: یافته

استدالل است. و گفتمان خیام گفتمانی مادی ه فرهنگی است كه در بازتولید گفتمان 

 نوروزنامه، نق  اساسی ایفاء میکند. گفتمان غزالی با گرای  عرفانی است. 

بین خیام در ند این سه گفتمان باهم در تقابل هستند، بیشتر، گفتمان جهانهرچگیری: نتیجه

سهینا و غزالهی نیهز در تقابهل ههم      سینا و غزالی است، گفتمهان ابهن  بینِ ابنمقابل گفتمان جان

میباشند. در بین این سه گفتمان، گفتمان غالب غزالی با در دست داشتن قدرت و اعمال فشهار  

نها را از میدان گفتمانی طرد میکند و خود بعنهوان قهدرت غالهب و برتهر،     بر دو گفتمان دیگر، آ

 گفتمان خود را نمایان میکند.

  

 4344مهر  47 :دریافت تاریخ   

 4344آبان  64:  داوری تاریخ   

 4344آذر  45: اصالح تاریخ   

 4344دی  69: پذیرش تاریخ   
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 مقدمه

وجود اختالفات گوناگون یکی از ویژگیهای زندگی بشر است. چندكششی بودن آدمی و وجود نیروی اراده و عقل، 

نجم قرونی هستند كه سختترین نوع اختناق و ای در صحنۀ هستی، ظاهر ساخته است. قرن چهارم و پاو را بگونه

تفتی  عقاید بر عالم اسالم، حکمفرما بود. حکما و فالسفه شدیدترین آسیبها و صدمات را از طرف اهل حدیث، 

در قرن پنجم، بغداد مركز خالفت اسالمی، در محاصرۀ دو قدرت قویتر »فقها و متشرعین قشری تحمل میکردند. 

د. در غرب فاطمیون مصر و در شرق تركان سلجوقی حکومت مقتدر تركان سلجوقی را وزیر از خود، قرار گرفته بو

ها در نقاط مختلف عالم اسالم، گذاشته الملک طوسی( اداره میکرد. به فرمان او، پایۀ نظامیهاعظم )خواجه نظام

ریاست این نظامیه تکیه  میشود و امام محمد غزالی، بزرگترین و قویترین فقیه و متکلم عالم اسالم، به مقام

(. انگیزۀ قوی صیانت از دین بعنوان وظیفۀ اصلی یک متکلم و احساس 65نامه، همایی: ص )غزالی« میزند

سینا و خیام نموده است. لذا پژوه  حاضر ای، غزالی را وادار به معارضه با ابنمسئولیت در قبال چنین وظیفه

زنندۀ گفتمانهای دیگر ا در میدان گفتمانی، به گفتمان غالب و پسمیتواند با بررسی این سه اثر و كشمک  آنه

دست یابد و نشان دهد كه گفتمان غالب چگونه سعی میکند تا نظم گفتمانی خود را، پدید آورد و به این 

پرسشها پاسخ داده میشود: اساس ارزش گفتمانهای حاكم بر كیمیای سعادت، نوروزنامه و دانشنامۀ عالیی بر 

 كدام یک از گفتمانها در سیاست و جامعه غالب بوده است؟ چیست؟ 

ها را مطرح كرد: بنظر میرسد تفهیم، تعلیم و بیان مفاهیم برای پاسخ به این سؤالها اینگونه میتوان فرضیه

ایدئولوژیک كه بیشتر بر معناگرایی استوار است؛ اساس و هدف تدوین این آثار است. معموالً گفتمانهای مذهبی 

ود را به سیاست نزدیک میکنند، به كمک قدرتهای سیاسی میتوانند غالب شوند و گفتمانهای مجاور را كه خ

 های غیرمردمی و غیرسیاسی حذف میشوند.مغلوب كنند. گفتمانهای مجاور بدلیل نشانه

 

 اهمیت و سابقۀ پژوهش

درمورد اهمیت و ضرورت این تحقیق میتوان بیان كرد كه متون قرن چهار و پنج مارا با سیر تحول و روند 

ای، با های مختلف فرهنگی، فلسفی، اجتماعی آشنا میسازد. این نوشته پژوهشی است كتابخانهتغییرات در زمینه

 میتوان به این تحقیقها اشاره كرد. روش توصیفی ه تحلیلی و رویکرد انتقادی. درمورد پیشینۀ این تحقیق 

از مریم درپر، در دانشگاه « های امام محمد غزالی با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادیشناسی نامهسبک»نامۀ پایان

شناسی انتقادی شناسی فارسی، به سبکهای نو در سبکفردوسی مشهد. این پژوه  با هدف معرفی شاخه

 های امام محمد غزالی پرداخته است. نامه

 شدۀ عمر خیام را در این مجموعه شرح میدهد. رساالت و آثار چاپ« دانشنامۀ خیامی»( در مقالۀ 4377ذكاوتی )

 .تأتیرات خیام را در آثار هدایت جستجو و بررسی میکند« خیام و عبور از عصر تجدد»( در مقالۀ 4393كاكایی )

رافتهای زبانی این اثر به بسیاری از مختصات و ظ« بررسی و تحلیل زبان دانشنامۀ عالیی»حمید طاهری در مقالۀ 

 دست یافته است.

های  سخن سینا، زندگی، آراء و اندیشهدربارۀ اوضاع و احوال ابن« سیناآثار فارسی ابن»( در مقالۀ 4344نفیسی )

 سینا را عرضه میکند.میگوید و فهرستی از آثار  فارسی ابن
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 بحث و بررسی 

 تحلیل گفتمان

بندیهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ه زبانی كه در رابطه با صورتگفتمان عبارت است از كاربرد زبان 

حال به نظم اجتماعی و كن  متقابل افراد با جامعه شکل میدهد. دهندۀ نظم اجتماعی است و درعینبازتاب

ر بنابراین گفتمانها نظامهایی خودبنیادند كه برای دستیابی به قدرت، زبان و همۀ پدیدارهای اجتماعی دیگر را د

گفتمان نظام شاملی است كه از زبان بزرگتر است و چگونگی آن را رقم »سیطرۀ خود میگیرند. به این ترتیب 

 (.The Discourse   Reader   Route, Adam: p3)« میزند

میدانند، چه با كاربرد زبان مرتبط باشند و چه های اجتماعی و سیاسی را گفتمانی الكال و موف تمامی پدیده

زیرا قابلیت فهم آنها در فضای گفتمانی خود بیشتر است. آنان بر وجود فضایی تأكید دارند كه انسانها در  نباشند؛

آن، دنیای پیرامون خود را میفهمند و بر پایۀ آن فهم گفتمانی، اعمال و رفتار فردی و اجتماعی، عقاید و 

(. بنابراین از تحلیل 457لطانی: ص سقدرت، گفتمان و زبان، قوانینشان شکل میگیرد و قابل درک میشود )

ها و كندوكاو در قلمروهای مختلف اجتماعی، استفاده كرد. همچنین گفتمان میتوان در انواع گوناگون مطالعه

سطح دیگر، استفاده از تحلیل گفتمان در فلسفۀ سیاسی ه اجتماعی است كه مبنای نگرش فلسفی به مفاهیم 

ت فوكو مبنای فلسفی نگرش به مفاهیم گفتمان و قدرت در معنای متکثر آن را اند. نظریاگفتمان را فراهم آورده

فراهم آورده است. ویژگی اصلی دیدگاه او معرفت و شناختی است كه براثر تحوالت اجتماعی و سیاسی باعث 

 مطالعاتی در تحلیل گفتمانگیری ایدئولوژی خاص برخاسته از آشفتگیها و تحمیلها در جامعه میشود )شکل

(. فوكو در پی یافتن پاسخ به این پرس  بود كه چه شرایطی در هر دورۀ تاریخی خاص موجب 49وندایک: ص

های خاصی از گفتمانها بکار برده شده و رواج یابند. براساس این نظریۀ فوكو میتوان صورتهای میشود گونه

 گفتمانی این سه اثر را به شرح زیر بیان كرد. 

: شناخت واقعی خدا تنها برای اندكی از انسانها امکانرذیر است. حتی انبیای الهی مکلّف صورتهای گفتمانی الهیات

نیستند كه تمام ویژگیهای واجب تعالی را با مردم عادی در میان گذارند. چون حاصل آن جز تشوی  ذهنی 

و معلول، ضد و  نیست. چگونگی شناخت خداوند و اثبات او، خواص وجودی و علم و اوصاف خداوند، بحث از علت

عدم، واحد و كثیر و ... اسامی الهیات را تشکیل میدهد. همین امر منجر به تولید صورتهای گفتمانی متعدد در 

ها، گفتمان خواهیم گفت كه به یک ای از گزارهدر صورتی به مجموعه»الهیات شده است. فوكو معتقد است 

(. كلیۀ براهین و 35یورگنس: ص  ش در تحلیل گفتمان،نظریه و رو« )بندی گفتمانی تعلق داشته باشندصورت

هایی هستند كه صورتهای گفتمانی الهیات را خلق الوجود بکار میرود، گزارهاستداللهایی كه برای اثبات واجب

 اند. كرده

گفتمانهایی هستند كه منزلۀ خردهصورت گفتمانی واحد و كثیر: صورتهای گفتمانی در گفتمان الهیات، به

مان الهیات را تشکیل میدهند. این صورتهای گفتمانی در زیرمجموعۀ گفتمانها قرار میگیرند، چراكه از وجود گفت

چندین صورت گفتمانی، یک گفتمان حاصل میشود. در الهیات دانشنامه، صورتهای گفتمانی واحد و كثیر، ضد و 

صورتهای گفتمانی »ا تشکیل میدهند. گفتمانهایی هستند كه گفتمان كالن الهیات رعدم، علت و معلول خرده

« ها هستند كه بتوان گروهی از شرایط الزم برای وجود آن را تعریف كردمتشکل از تعداد محدودی از گزاره

 (.35)همان: ص 
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اند؛ های محدود و متعددی تشکیل شدهصورت گفتمانی واحد و كثیر از جمله مفاهیم فلسفی هستند كه از گزاره

ای از فالسفه معتقدند كه مفهوم واحد، نزد عقل اعرف فه درمورد این دو مفهوم متفاوت است؛ عدهزیرا اقوال فالس

 است و مفهوم كثیر نزد خیال.

ولی چون آنچه كه در خیال ترسیم  هر كدام از این دو، اگرچه از اموری هستند كه در ذهن نق  میبندند،»

میشود از محسوسات است و محسوسات هم اموری هستند كه دارای كثرت هستند، پس كثرت در وهلۀ اول در 

(. حال آنکه بحث واحد و كثیر در 93: ص حکمه المتعالیه« )خیال نق  بسته و عقل آن را از خیال انتزاع میکند

ای نداشت؛ زیرا ایشان واحد را جزو اعداد نمیدانستند، بحث بخ  جداگانهسینا، شاگردان و معاصران  زمان ابن

اند. ولی از زمان مالصدرا به بعد این بحث را بصورت از وحدت را هم استطرادی و به تبع بحث كثرت مطرح كرده

 اند. مستقل مطرح كرده

ت فالسفه در بیشتر موارد متفاوت سوای وحدت و كثرت عددی كه بیشتر در زندگی روزمره وجود دارد و با نظریا

هر صورت »است، گفتمانهای مخلتف فالسفه درمورد وحدت و كثرت در برخی موارد به وحدت منجر میشود. 

گفتمانی واجد چهار عنصر اساسی است كه سبب وحدت و انسجام درونی گفتمان میشود، یکی از این چهار 

 «.زگو میشودها باهای نظری است كه توسط گزارهعنصر، دیدگاه

(The political function of the intellectual, Foucault: p 52) 

سینا درمورد صورت گفتمانی واحد و كثیر همان وحدت وجود عرفانی را میتوان از های ابندیدگاه نظری و گزاره

انستی كه بسیاری برابر یکی است. چون د»آن نتیجه گرفت. یعنی وحدت عین كثرت و كثرت عین وحدت است. 

سینا واحد را واحد جزئی و كثیر (. ابن354)دانشنامۀ عالیی: ص « یکی چند است، دانستی كه بسیاری چند است

واحد به حقیقت واحد جزئی بود و دو گونه بود: یا »را یا به شمار یا جنس یا نوع یا عرض و یا به نسبت میداند. 

یی بسیار، یا به هیچ روی اندر ذات وی بسیار نیست چنانکه چنان بود كه به رویی واحد بود و یکی بود و به رو

به رویی بسیاری بود یا به قوّت بود یا به فعل. ... (. »314)همان: ص « نقطه و چنانکه ایزد تعالی، و آنکه اندر وی

مردم و و اما یکی به رویی دیگر آن را گویند كه چیزهای بسیار بوند كه اندر زیر یکی كلی افتد چنانکه گویند: 

...« اسپ یکیند به حیوانی، و این یکی جنسی است، یا ... زید و عمرو یکیند به مردمی و این یکی نوعی است یا 

سینا درمورد واحد و كثیر به این صورت است كه وحدت با ابن های(. دیدگاه نظری و گزاره354)همان: ص 

 كثرت منافاتی ندارد و وحدت جز با كثرت سامان نمیرذیرد.

ای وابسته به عللی است؛ بنابراین تا صورت گفتمانی ضد و عدم: پیدای  شناخت در آدمی، همانند هر پدیده

آید. فلسفه بعنوان شناخت عقالنی زمانی كه علل و عوامل مؤثر در شناخت حاصل نشود، هیچ شناختی پدید نمی

ستدالل و ... حاصل نمیشود با توجه به كه مبتنی بر فعالیتهای مختلف ذهن آدمی است، بدون مقایسه، تحلیل، ا

انداز بسیار متنوع تحلیل گفتمان با این رویکرد چشم»شناسی است، اینکه یکی از رویکرهای تحلیل گفتمان، زبان

شناختی به تجزیه و تحلیل گفتار، نوشتار ... شناسی گشوده است ... كه با ابزارهای روشو وسیعی پی  روی زبان

 (.the discourse reader, coupland: p 33)« میرردازد

است. روش سینا نیز با ابزارها و روشهای خاص خود به تجزیه و تحلیل صورت گفتمانی ضد و عدم پرداخته ابن 

سینا در این زمینه بر مبنای اصالت وجود استوار است. او میان صورت گفتمانی ضد و عدم فرق قایل است. ابن

كه ضد نه آن بود كه چیزی از پذیرایی بشود اندر وی نبود، بلکه آن بود كه  فرق میان ضد و عدم آن است»

بیرون نابودن چیزی هست بود برابر وی، كه گرمی نه آن است كه سردی نبود اندر آن چیز، كه سردی اندر وی 
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ردی. و اما عدم شاید كه نبود بلکه با آن كه وی بنود چیزی بود كه وی زیادت بود بر نیستی و ایستاده بود برابر س

 (.354)دانشنامۀ عالیی: ص « آن بود كه آن چیز نبود و بس

هگل عدم را معادل وجود میداند. فالسفۀ اصالت وجود انسانی، »در میان فالسفۀ غرب، عدم جایگاه دیگری دارد. 

نفی و فقدان وجود و عدم را متفاوت میدانند. سارتر عدم را دارای یک صفات جعلی میداند، یعنی چون معنای آن 

سینا در گفتمان الهیات با این گزارۀ (. ابن143)فرهنگ فلسفی، صلبیا: ص « است و خود به خود وجود ندارد

اندک، صورت گفتمانی ضد و عدم را به پایان برده است. او ضد را به معنای نقض چیزی در وجود یک چیز 

شوند و نبود یکی بمنزلۀ عدم دیگری نیست، نمیداند بلکه میگوید گرمی و سردی با هم در یک چیز جمع نمی

 ولی عدم را بطالن محض میداند.

صورت گفتمانی علت و معلول: صورت گفتمانی علت و معلول از مهمترین اصولی است كه در فلسفه و علوم دیگر 

طر اثبات كاربرد فراوان دارد و دیدگاه فالسفه در مورد این صورت گفتمانی متفاوت است. فالسفه و متکلمین بخا

این صورت گفتمانی دائماً در تعارض و كشمک  با یکدیگرند، زیرا مباحثی چون اثبات وجود خدا، ارتباط حق 

تعالی در افعال خود با افعال ممکنات و مخلوقات و ... همه از مسائل مرتبط با اصل علیّت است. بطوریکه 

های اجتماعی دیگری قرار دارند، م با گفتمانها و رویهگفتمانها در انزوا و خأل وجود ندارند، بلکه در كشاك  دائ»

از »(.  صورت گفتمانی علت و معلول 64: ص 4399)میلز،« همچنین پایگاه تعارض دایمی بر سر معنا هستند

اساسیترین اصل هر تفکری است و انسان بدون رابطۀ علی، قادر به اندیشیدن نیست؛ بنابراین تاریخچۀ پیدای  و 

ی، به آغاز پیدای  بشر برمیگردد. اما بکارگیری آن بعنوان یک  اصل فلسفی بنا به گفتۀ ارسطو به كشف رابطۀ علّ

 (.4491)ارسطو، « تالس برمیگردد

گفتمان علمی دارای نظامی است، متشکل از اجزاء و عناصری كه وابسته به یکدیگرند و در كل سازمانی معقول »

. علت و معلول وابسته به یکدیگرند. علت آن چیزی است كه (54: ص 4344)ضیمران، « را تشکیل میدهند

سینا در تعریف علت و معلول میگوید: علت هر آن چیزی است كه معلول در هستی خود به او نیازمند است. ابن

خودش به خودی خود یا بواسطۀ دیگری دارای وجود تام و كامل گشته، سرس منشأ پیدای  و قوام پدیدۀ دیگر 

یزی كه ورا هستی بود نه از چیزی معلوم، و هستی آن چیز معلوم به وی بود، ورا علّت آن چیز هر چ»باشد. 

ای است از وجود چیزی، وی علت آن چیز معلوم خوانیم و آن چیز را، معلول وی خوانیم ... پس هر چه بهره

و معلول با هم رابطۀ (. بنابراین علیّت سینوی، بر مبنای وجود است و علت 354: ص 4341سینا، )ابن« است

وجودی دارند و وجود معلول به وجود علت وابسته است و علل مادی، صوری، فاعلی و غایی بر مبنای وجود، 

پس علت دو گونه بود: یکی حقیقت بود و یکی بمجاز، پس حقیقت دو گونه بود: یکی اندر ذات »تعریف میشوند. 

:ص 4341سینا، ز ذات معلول بود و جزوی از وی نبود ... )ابنای از وی بود، یکی كه بیرون امعلول بود و پاره

( ... و مجاز چنان بود كه وی آن نکرده بود، ولیکن كار كرده بود كه بحاصل شدن وی كاركنندۀ دیگر را 354

(. كنشهای بیانی غزالی در صورت گفتمانی علت و معلول 354سامان كار كردی بجای آمده باشد ... )همان: ص 

صورتهای گفتمانی دیگر بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده است. نظرات و دیدگاههای نظری در بین 

فالسفه و متکلمین در این صورت گفتمانی، با هم متفاوت است و این تفاوت در گفتمانها، بسته به مواضع كسانی 

سینا در این صورت اه ابندارد كه دربارۀ موضوع حرف میزنند و كسانی كه مخاطبین آنها هستند. ولی دیدگ

اند، هر موجودی به حکم گفتمانی، مناط احتیاج وجود است، یعنی چون اشیاء وجود دارند، نیازمند و محتاج علت

موجود بودن نیازمند غیر خواهد بود. بر پایۀ این نظر عمدۀ دانشمندان علوم طبیعی معاصر و متفکران 
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ای وجود ندارد، هر آنچه كه بتوان نیازمند علتند. هیچ امر بالعلهماتریالیست طرفدار آن هستند، همۀ موجودات 

 بر آن اطالق وجود نمود، میتوان آن را نیازمند علت دانست.

  
 صورتهای گفتمانی نوروزنامه

نوروز در كنار جشن سده و مهرگان، یکی از عیدهای بزرگ ایرانیان بود كه آن را از روزگار قدیم، در روزهایی 

وز زمان اعتدال بهاری، جشن میگرفتند و برای آن آیینهای گوناگون داشتند. چگونگی پیدای  جشن نورمتغیر از 

و اینکه كدام یک از شاهان آن را بنیان نهاده و آیینی كه در عید نوروز برپا میکردند و همچنین آداب پادشاهان 

ورتهای گفتمانی متفاوت در نوروزنامه ساسانی، اساس نوروزنامه را تشکیل میدهد. همین امر منجر به تشکیل ص

هایی كه از صور تبعیت میکنند، نام صورتهای گفتمانی داده است. و وظیفۀ صورتهای فوكو به گزاره»شده است. 

گفتمانی را  مشخص كردن و متمایز ساختن گفتمانهای مختلف از یکدیگر، از طریق معین كردن وحدتی كه در 

(.كلیۀ آداب و رسومی كه در عید 416: ص زاده)تحلیل گفتمان انتقادی، آقاگل« هر گفتمان برقرار است، میداند

 .اندهایی هستند كه صورتهای گفتمانی نوروز را خلق كردهنوروز برگزار میشد از جمله گزاره

ا گفتمانهایی هستند كه گفتمان نوروز ر: صورتهای گفتمانی در گفتمان نوروز، بمنزلۀ خردهصورت گفتمانی نوروز

تشکیل میدهند. به عبارت دیگر این صورتهای گفتمانی در زیرمجموعۀ گفتمانها قرار میگیرند، چراكه چند 

دهندۀ یک گفتمان است. در نوروزنامه، صورتهای گفتمانی نوروز، طب، نجوم، خرافی یا صورت گفتمانی تشکیل

قواعد حاكم بر صورتهای »هند. گفتمانهایی هستند كه گفتمان كالن نوروز را تشکیل میداعتقادی؛ خرده

ثیر دارند. یکی از این عوامل أعوامل چندی در تعیین وجوه بیانی ت وجوه بیانی را تشکیل میدهند.گفتمانی، 

)جایگاه « عبارت است از حق اشخاص معین در استفاده از نوع خاصی از گفتمان و بکارگیری اصطالحات ویژه

(. در نوروزنامه آنچه وجوه بیانی گفتمان نوروز را تشکیل میدهد تا 51- 57: صص مفهوم صدق در آراء فوكو، پایا

آنها معتقد بودند هركه روز »كه  استها این حدودی مربوط به اعتقادات مردمان آن دوره است. یکی از گزاره

ای خرمی پیوندد تا نوروز دیگر عمر در شادی و خرمی گذارد و این تجربت حکما از بربه نوروز جشن كند و 

 (.5نوروزنامه: ص )« اندهان كردهاپادش

بفرمان ایزد تعالی حالهای  ... چنانک آفتاب از سر حمل روان شد»بزرگداشت آفتاب است:  *وجوه بیانی دیگر

عالم دیگرگون گشت و چیزهای نو پدید آمد، چون آن وقت را دریافتند ملکان عجم، ازبهر بزرگداشت آفتاب را و 

 (.1همان: ص)« نشان كردند و این روز را جشن ساختند، روز را درنتوانستندی یافت از بهر آنکه هركس این

پادشاهان واجبست آیین و رسم ملوک بجای آوردن  بر: »*گزارۀ دیگر مربوط به رعایت آیین و رسم ملوک بود

 (.5همان: ص)« ازبهر تاریخ را و خرمی كردن به اول سال ازبهر مباركی و

ینهایی هستند كه برای برگزاری مراسم عید نوروز انجام میدادند. نوروز بعنوان یک جشن و این موارد جزئی از آی

در معارف اسالمی آمده است هر روزی كه در عید باستانی، تاریخی طوالنی دارد و مورد تأیید اسالم هم میباشد. 

البالغه: نهج)« فیه فهو یوم عید كل یوم ال یصعی اهلل»)ع( میفرماید:  آن گناه صورت نگیرد، عید است. امام صادق

و هیچ روزی نیست كه ما در آن متوقع گشای  و  : »...عید نوروز فرمودند ۀ)ع( دربار (. امام صادق169 ص

بنابراین از دیدگاه اسالم  (.455 بحاراالنوار، مجلسی: ص)« زیرا نوروز از روزهای ما و شیعیان است ،فرجی نباشیم

در گفتمان  .اشدیبشادی كردن و رعایت آداب و رسوم خاص در آن، بجا و شایسته مجشن گرفتن عید نوروز و 

نوروزنامه، جشن نوروز دال مركزی گفتمان است كه صورتهای گفتمانی، چون طب، نجوم و عقاید حول آن نظم 

   اند و هویت معنایی خود را در فرایند ارتباط با هستۀ مركزی، تثبیت و عینیت میبخشد.یافته
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آید؛ ساختارهای گفتمانی مسلط را كه در بطن آنها از سالمتی بشر سخن بمیان می: ت گفتمانی طبصور

گاههای خاصی یک گفتمان ازطریق تثبیت نسبی معنا حول گره (.69: ص میلزگفتمان، ) گفتمان طبی میگویند

ها معنای خود را ایر نشانهها حول آن منظم میشوند، سگاه نشانۀ ممتازی است كه سایر نشانهگره میگیرد. شکل

 «بدن»در گفتمان طبی . (57: صیورگنس ،)نظریه و روش در تحلیل گفتمان گاه اخذ میکنندشان با گرهاز رابطه

« بافت» و« یعالیم بیمار»هایی از قبیل گاهی است كه معانی دیگر بسیاری حول آن شکل میگیرند. نشانهگره

 . گفتمان طبی خیام به این صورت است:آورندبدست می با بدن ای خاصمعنای خود را از داشتن رابطه

ی بیشتر واستفراغ حاجت افتد، و نیز از بیماری دموی و صفراه از خوردن جو، خون كثیف و فاسد نخیزد كه ب»

« ... دق محرقه، سرفه، سرسام،مطبقه،حمیحمی ایمن بود و بیست و چهار گونه بیماری معروف را سود دارد.

 (.35امه: صنوروزن)

خورندۀ شراب را بیماری كم كند و اغلب تندرست باشد از جهت آنک تبها و بیماری كه از خلطهای لزج و فاسد »

همان: )« ... افتد و گاه اسهال نگذارد كه خلط بد در معده گرد آیدتولد كند و سبب آنکه میخواره را گاهگاه می

 .، مشاهده كرد16، 34سایر گفتمانهای طبی را میتوان در صفحات  (.45ص

گاهی اسهت كهه معهانی دیگهر بسهیاری حهول آن شهکل        گره "آفتاب"در گفتمان نجومی : صورت گفتمانی نجوم

 میگیرند.

هر سیصد و شصت و پنج روز و ربعی از شبانروز به اول دقیقۀ حمل بازآید به  هآفتاب را دو دور بود یکی آنک»

 (.6همان: ص)« همی كم شود، وان آمدن، چه هر سال از مدتهمان وقت و روز كه رفته بود بدین دقیقه نت

آفتاب از سر حمل برفت و آسمان او را بگردانید و تاریکی از روشنایی جدا گشت و شب و روز پدیدار شد و آن »

 (.1-3 همان: صص)« ... آغازی شد مر تاریخ این جهان را

ها، احکامی هستند كه در بطن یک ارها یا جملهگفتهایی از پارهیک گفتمان، مجموعه: صورت گفتمانی خرافی

بافت اجتماعی وضع میشوند، توسط همان بافت اجتماعی تعیّن مییابند و موجبات تداوم هستی آن بافت 

گفتارهایی است كه واحد معنا، نیرو و تاثیر در یک آورند. یا یک گفتمان متشکل از پارهاجتماعی را فراهم می

گفتمان خرافی یا اعتقادی كه قسمتهایی از نوروزنامه را  (.64-44: صص میلز مان،گفت) بافت اجتماعی دارد

تشکیل میدهد، در بطن جامعه وضع شده است و توسط همان بافت اجتماعی تعین یافته است و بواسطۀ تاثیری 

جامعۀ ما این گفتمان  اند. شاید امروزه دراند، تداوم یافتهكه در اجتماع داشته و مورد قبول همۀ افراد جامعه بوده

 جایگاهی نداشته باشد.

 (.34نوروزنامه: ص)« جو توان كاشت جو بکارند و نان وی دیوانگان را دهند، سود دارد ،چون شب خسوف ماه»

« زهره نگران، بدان وقت جو بکارند، هر اسپ الغر كهه از آن جهو بخهورد فربهه شهود     ه چون ماه زیادت باشد و ب»

 (.همانجا)

 (.56همان: ص )« خوار دارد بر دست دشمن خوار گرددهر كه اسپ »

شده در بندیمشاهده كرد. عناصر صورت 54، 59، 14، 36،39 دیگر موارد گفتمان خرافی را میتوان در صفحات

شود و در تشکیل محور اصلی گفتمان نوروز، نق  یگفتمان نوروز هر كدام جزئی از نظام گفتمانی محسوب م

 اساسی ایفا میکند.

 صورتهای گفتمانی كیمیای سعادت
گفتمان شکلی از كن  اجتماعی است كه در تولید جهان اجتماعی، از جمله دان  نق  : علم یگفتمانصورت 
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جهان اجتماعی انسان است كه ازطریق تعامالت اجتماعی تولید میشود و منجر به  ۀبسزایی دارد. دان  سازند

قدرت، گفتمان و زبان، كشف حقایقی میگردد كه بر سر درستی یا نادرستی آن حقایق، انسانها برقابت میرردازند )

ست، ؛ چراكه قدر و منزلت یک ملت بسته به میزان تالش و دستاوردهای علمی آنان ا(37 سلطانی: ص

هر كه را مقصود از »ی كه غزالی در عنصر گفتمانی علم بکار میگیرد دارای ویژگیهای فرامادی است. یهاگزاره

كیمیای ) ...« به كسب مشغول شود لیتر آنکهعلم بدست خواهد آوردن، اوبه طلب علم، جاه و مال باشد و 

 .(434 ص: سعادت

واب علم نصیبه بی  از آن نیست كه در دنیا از مال و جاه بیابد، و ز ثاعالمی كه غرض او از علم، دنیا باشد او را »

 ۀارزشها و جهل ریش ۀ(. در احکام اسالمی، علم اساس هم194 همان: ص) «افروز دوزخ او بوددر آخرت اول آت 

. (91  ص :غررالحکم« )هیچ عزت و افتخاری باالتر از علم نیست»معایب و مفاسد فردی و اجتماعی است. ۀ هم

طلب علم در اسالم نه دارای محدودیت زمانی است و نه محدودیت مکانی و از حیث تعلم و متعلم دارای حد و 

مرزی نیست. علم به گروه و قشر خاصی متعلق نیست و بر همه الزم است كه در طلب آن كوش  كنند. حال 

« لت بر تعداد مشخص از افراد داردمندی كه دالعمل قاعده» یعنی ؛آموزی منع میکندآنکه غزالی كسبه را از علم

در چارچوب یک  وقتیكن  گفتاری غزالی در عنصر گفتمانی علم  .(15 ص سلطانی:قدرت، گفتمان و زبان، )

ۀ گفتمانی را میسازد كه شیو ،آیدبندی گفتمانی كه خود نظام نسبتاً مستقلی را تشکیل میدهد، گرد میصورت

ی معدود میداند و از محدودیت امشخص، مختص عده های تاریخیدورهاندیشیدن و معیار صدق و كذب را در 

 .بینی خاص با معیارهایی خاص تولید میکندفردی برخوردار است. نظام معنایی كه جهان

خود را دارد و  ۀزبانی است كه هنجارهای گفتمانی ویژۀ هر صورت گفتمانی، نوعی جامع: صورت گفتمانی طعام

هاست كه بتوان گروهی از گفتمان متشکل از تعداد گزاره»ها قرار میگیرند. گفتمانۀ حال در زیرمجموعدرعین

نظریه و « )گفتمانی میگویند بندیها، صورتاین گزاره ۀشرایط الزم برای وجود آن را تعریف كرد. به مجموع

است كه در شده  ها تشکیل(. صورت گفتمانی طعام، از تعدادی گزاره35 ص :سیورگن روش در تحلیل گفتمان،

هركه طعام برای آن خورد تا وی را قوتِ علم و عمل باشد و »آن از سالمت جسم و روح  بشر سخن میگویند. 

مؤمن را بر همه چیز »قدرت رفتن راه آخرت، طعام خوردن وی عبادت بود. چنانچه رسول خدا )ص( فرمودند: 

 (.693كیمیای سعادت: ص ) ...« خودای كه در دهان خود یا در دهان اهل ثواب بوده تا لقمه

هایی كه آداب طعام ایم. گزارهغذا خوردن دارای آدابی است. آدابی كه در هیاهوی زندگی شهری آن را گم كرده

هر صورت گفتمانی دارای چند عنصر اساسی است كه سبب » .کنندمیخوردن را تعیین میکنند از صُور تبعیت 

-اهمیت و حجیت گزاره ۀدهندد. یکی از آنها وجه بیانی است كه نشانوحدت و انسجام درونی گفتمان میشو

(. صورت گفتمانی طعام از چندین وجوه بیانی كه 416-413 ص زاده:)تحلیل گفتمان انتقادی، آقاگل «هاست

 است.  آداب طعام است، تشکیل شده ۀدهندنشان

آخرت بود، عبادت بود و كسی كه پی  از طعام كه دست و دهان بشوید، كه چون طعام خوردن بر نیتِ زادِ  آن»

 «دست بشوید در خبر است كه از درویشی ایمن شود

... هركه دست به طعام برد و هنوز گرسنه بود كه دست بازگیرد هرگز به  تا گرسنه نشود دست به طعام نبرد»

وراک پاكیزه بخورد و هركس كه خ»امام علی )ع( میفرمایند: (. 691)كیمیای سعادت: ص «طبیب محتاج نگردد

را خوب بجود و در آن هنگام كه هنوز اشتها دارد، خوردن را ترک كند، به بیماری جز بیماری مرگ مبتال آن

ای برای غذا خوردن دارد. نوع غذا، روش های ویژه(. هر فرهنگی الگو414 ص طبرسی:مکارم اخالق، « )نمیشود
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های گ یک جامعه مشخص میگردد. قواعدی كه غزالی در گزارهخوردن غذا، همگی از طریق فرهنۀ تهیه و طریق

 های او را تشکیل میدهد. زیر مطرح میکند، صورت موضوع گزاره

چون دست در طشت بشوید، آب دهان در پی  مردمان در طشت نیفکند؛ و كسی را كه محتشم باشد تقدیم »

د و آب جمله دستها گِرد كنند هر آبی جدا كند و اگر وی را اكرام كنند، قبول كند و از جانب راست گردان

امروز، كاربرد ۀ (. این كن  بیانی غزالی در جامع694كیمیای سعادت: ص) «ریزند، كه این عادت عجم استبن

ندارد زیرا فرهنگ هر دوره مختلف است و در این دوره از زمان، از نظر فرهنگی و رعایت بهداشت فردی، این 

  .ه مردود تلقی میشودگزار

از دان  یا تجربه از دیدی خاص داللت میکند  یگفتمان عملی است كه بر قلمرو: گفتمانی گرسنگیصورت 

های غزالی در پركتیس گفتمانی گرسنگی اعمالی هستند كه مرید یا گزاره (.446 ص فركالف:تحلیل انتقادی، )

، كنشهای بیانی او حاكی از یر استپ ۀسالک باید آنها را انجام دهد و این اعمال برگرفته از دان  یا تجرب

 .های  به نوعی بویی از گرسنگی مطق بمشام میرسدگرسنگی مطلق نیست ولی در ژرف ساخت گزاره

چنانکه فضل دارو نه از  ؛(15كیمیای سعادت: صبدان كه فضل گرسنگی نه از آن است كه اندر وی رنج است )»

دل، رقیق شود . 6دل، صافی و روشن گرداند.. 4 ه است:فاید چندینلکن اندر گرسنگی  .آن است كه تلخ است

عاجزی و  ،... و گرسنگی شکستگی، عاجزی و بیچارگی درگاه بهشت است. 3 چنانکه لذت ذكر و مناجات بیاید.

ستور سرك  جز به . 5 چون گرسنه بود از گرسنگی اهل دوزخ یاد آورد.. 1 (.14)همان: ص  شکستگی آورد

روح  ۀها هدف غزالی تصفیدر این گزاره .(16همان: ص )... « ن كرد، نفس آدمی همچنین گرسنگی رام و نرم نتوا

شهود را فراهم میکند و در عرفان به آن توصیه میشود. البته گرسنگی سودمند،  ۀس میباشد كه زمینفو تهذیب ن

 های دیگر میگوید:در گزارهآور. نه مفرط و زیان

كنید با خویشتن به گرسنگی و تشنگی، كه ثواب آن چون ثواب جهاد است جهاد »رسول خدا )ص( میفرمودند: »

خویشتن را گرسنه و برهنه دارید تا باشد كه دل شما حق را »و همچنین حضرت عیسی )ع( فرمودند: « با كفار

نگی بر گرسنگی و تش %95اینها حدود  ۀهم ،قول میکندها را نقل(. اگرچه غزالی این گزاره34همان: ص « )ببیند

زیرا  ،ها اعتدال رعایت میشد بهتر بودتأكید میکنند و تا حدودی همان گرسنگی مطلق است. اگر در این گزاره

روی در بلکه برای سالمتی بدن مفید و الزم است. اعتدال و میانه ،خوردن غذاهای مطبوع نه تنها مضّر نیست

انواع مأكوالتی كه برای بشر خلق كرده مورد مندی از نعمتهای خداوند و خوردن و آشامیدن و همچنین بهره

ها . هرچند غزالی در برخی از گزاره(34)اعراف: « بخورید و بیاشامید و اسرف نکنید»پسند و تأیید خداوند است. 

گفتمانی گرسنگی، تا حدودی افراطی است  صورتآورد، كنشهای بیانی او در سخن بمیان می« اندک خوردن»از 

 .در آن بچشم نمیخورد و رعایت حد اعتدال

صورت گفتمانی توكل: مرحلۀ توكل، یکی از مهمترین مباحث اخالقی است كه تأثیر زیادی در زندگی انسان دارد 

پوشی از عالم اسباب و دست روی و در آیات و روایات مکرر بر آن تأكید شده است. مفهوم توكل به معنای چشم

اعتراف »نظری و عدم وابستگی به غیر خداوند است. بلند دست گذاشتن نیست، بلکه به معنی خودسازی و

گفتمانی است كه اعمالِ قدرت را به آشکارترین شکل بنمای  میگذارد. این برداشت از اعتراف رابطۀ بین اعتراف 

(. این دقیقاً همان معنای 451)گفتمان، میلز: ص « كردن و تسلیم شدن به یک رابطۀ قدرت را تحلیل میکند

 كه آدمی به قدرت برتر و تسلیم شدن در برابر آن اعتراف و اذعان داشته باشد و به آن اعتماد كند.  توكل است
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و معنی این حالت اعتماد دل است بر وكیل و استوار داشتن وی و آرام گرفتن به وی، تا دل در روزی نبندد و »

« ماد دارد كه روزی به وی میرسانددل نشود؛ بلکه به خداوند اعتبه سبب، به خلل شدن اسباب ظاهر، شکسته

پس توكل را هم قوت یقین باید و هم قوت دل، تا اضطراب از دل بشوید و تا آن (. »514)كیمیای سعادت: ص 

)همان: ص « آرام و اعتماد تمام حاصل نیاید، توكل نبود كه معنی توكل، اعتماد دل است بر خدای در كارها

516) 

ای است كه وارد مسائل صوفیانه میشود و تمام مباحث و مطالب را بگونه سبک غزالی در بیان مراحل توكل

عرفانی جلوه میدهد. نگارنده برای خودداری از اطالۀ كالم، به آن مباحث وارد نمیشود. او فقط یک روی سکه را 

ود به سبک میبیند و همیشه از روی دیگر سکه غافل میشود یا اینکه آن را نادیده میگیرد. همین امر منجر میش

 و ایدیولوژی خاص غزالی كه فقط سیر بسوی حق مالک است و سبک او در این ربع عارفانه است. 

 

 گیرینتیجه
ناپذیر است. آرامترین شکل آن اختالف، فکری و نظری است كه در تضاد و تعارض در زندگی بشری امری اجتناب

ها در آثار این سه نویسنده است كه با هم ن نمونهقالب نظامهای مختلف اعتقادی، چهره نموده است. یکی از ای

بندی عناصر گفتمانی بهره برده سینا در تولید گفتمان الهیات از صورتعقیده و نظر دارند؛ بطوریکه ابن اختالف

است؛ بررسی این سازوكارها مشخص كرد كه گفتمان او كامالً براساس دین و مذهب است. دال مركزی گفتمان 

چون  شدهبندیالوجود میباشد. در این اثبات گفتمان او عقلی و استداللی است و عناصر صورتباو اثبات واج

اند. بسامد صورت گفتمانی علت و معلول از سایر ضد و عدم، و علت و معلول حول دال اصلی انتظام یافته

گفتمان مادی است. او هم  اند؛ بیشتر است. گفتمان خیام در این اثر،عناصری كه در ایجاد الهیات نق  داشته

بندی عناصر گفتمانی بهره برده است؛ جشن نوروز دال مركزی گفتمان اوست كه سینا از شگرد صورتمثل ابن

اند. هستۀ مركزی گفتمان خیام، توصیف امور مادی صورتهایی چون خرافه، نجوم و طب حول آن انتظام یافته

و در وصف نعمتهای الهی است؛ گفتمان مادی و جهان بین خیام  هست ولی گفتمان او در این روند كامالً بیغرض

بین نیز در بین میباشند. هرچند این دو گفتمان جاندر تقابل با دو گفتمان دیگر است كه بطور ضمنی جان

تعارض باهم میباشند؛ چراكه آدمی جز با قرار گرفتن در دل چارچوبی گفتمانی قادر به هیچگونه ادراكی از عالم 

سازی دم نخواهد بود و اساس هرگونه فهمی، جز بر درک گفتمانسی، استوار نیست كه بوسیلۀ تقابل و غیریتو آ

با ادراک گفتمانی دیگر، حاصل میشود. خیام و گفتمان  دهری محسوب میشود، ولی دو شخصیت دیگر مبرای 

ان عرفانی و زاهدانه، در برخی از خیام میباشند. گفتمانی كه غزالی در كیمیای سعادت بکار برده است، گفتم

بندی در جریان نظم گفتمانی بهره برده است. او موارد اندک شرعی است. او برای تولید این اثر، از شگرد صورت

بندی شده با قرار گرفتن در موقعیت سوژگی، گفتمان خود را كه عناصر آن حول هستۀ مركزی عرفان، صورت

بندیهای محتوایی و زبانی، تارهای دینی، تاریخی و اجتماعی و صورتگفاست، پی  میبرد و با تلفیق پاره

گرایی و رسیدن به خدا دال مركزی گفتمان غزالی را تشکیل میدهند و عناصر گفتمان  را استوار میکند. آخرت

راهم گرمی غزالی به قدرت دربار و صاحبان آن، این امکان را برای  ف. پشتگفتمانی، در اطراف آن نظم مییابند

كرد تا گفتمان او بعنوان گفتمان غالب در رأس همۀ گفتمانهای دیگر قرار بگیرد و او با استفاده از قدرتی كه 

  دربار در اختیار او گذاشته بود، بر سایر گفتمانها فشار ایجاد كرد و آنها را از میدان گفتمانی طرد كرد.
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 نویسندگان مشاركت
دانشگاه  انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

 این اصلی طراح و داشته عهده بر را نامهپایان این راهنمایی علی تسلیمیآقای دكتر . است شده استخراج گیالن

 و هاداده گردآوری درو نویسنده مسئول  رساله این پژوهشگر عنوان به سركار خانم ناهیده زرعی. اندبوده مطالعه

 و هاداده تحلیل و تجزیه به كمک با نیز دارلوآقای دكتر محمد خزانه. اندداشته نق  نهایی متن تنظیم

 و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. كردند ایفا را پژوه  این مشاور نق  تخصصی، راهنماییهای

 .است بوده پژوهشگر سه هر مشاركت

 

 قدردانی و تشکر

 علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسندگان

 یاری پژوه  این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان كه نامه پایان داوران هیئت و گیالندانشگاه  انسانی

 .نمایند اعالم دادند،

 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیق این .دارند رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق

 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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