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Abstract  
Human Attitude Toward the World is Influenced by the System of 

Discourse. Text Analysis, better than any other Method, can Show Socio-

Cultural Processes in all their Forms, with all their Nature. In this Regard, 

Laclau and Moff's Discourse, which is Closer to Foucault in some Respects 

can be Used. This Research Uses a Descriptive-analytical Method and a 

Discourse Analysis Approach to Analyze and Explain the Discourse 

fFormulations Applied by Khayyam in Nowruznameh. Using Discourse 

Articulation Mechanisms, this Study Indicates that the Discourse Followed 

by Khayam is a Material and Cultural Discourse which Plays a Significant 

Role in Nowrouz Discourse reproduction. Nowrouz Feast is the Cornerstone 

of Discourse Around which such Discourse as Medicine, Astronomy and 

Superstitions are Organized. Among the Discourse Elements of 

Nowruznameh, the Element of wine, which is Quite Intoxicating, has a 

Prominent Significance. 
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 متفاوت در نوروزنامه یها گفتمان

 

 رانیا، النیگ، النیدانشگاه گ ،یفارس اتیگروه زبان و ادب ،استاد   ی میتسل یعل
  

 رانیا، النیگ، النیدانشگاه گ، یفارس اتیزبان و ادب یدکتر ی زرع دهیناه
 

 رانیا، النیگ، النیدانشگاه گ ،یفارس اتیگروه زبان و ادب ،اریدانش  لودار خزانه علیمحمد

 چکیده

تواند  مي، هاست. تحليل متن بهتر از هر روش دیگري متأثر از نظام گفتمان، نگرش انسان نسبت به جهان
با همه سرشتشان نشان دهد. در این ميان ، فرهنگي را به هر شکلي که پدیدار شوند -فرایندهاي اجتماعي

تر است؛ استفاده کرد. این پژوهش با  هایي به فوکو نزدیک از گفتمان الکال و موف که از جنبهتوان  مي
هاي گفتماني را که خيام در نوروزنامه به  بندي صورت، تحليلي و با رویکرد تحليل گفتمان -روش توصيفي
دهد که  نشان مي، نيبندي گفتما کند. این بررسي با سازوکارهاي مفصل تحليل و تبيين مي، کار گرفته است

نقش اساسي ایفا ، گفتماني مادي و فرهنگي است که در بازتوليد گفتمان نوروز، گفتمان مورد التزام خيام
حول آن ، نجوم و عقاید خرافي، هایي چون طب کند. جشن نوروز دال مرکزي گفتمان است که گفتمان مي

اي  ي برجسته جلوه، آوراست شراب که کامالً مستي عنصر، یابند. در بين عناصر گفتماني نوروزنامه انتظام مي
 دارد.

 .گفتمان ليتحل، نوروزنامه، اميخ ها:کلیدواژه
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 مقدمه
زبان صرفاً کنند.  ز طریق زبان معنا پيدا ميها اموري واقعي هستند که ا معاني و بازنمایي

مربوط به هاي  مجرایي نيست که اطالعات مربوط به وضعيت روحي و رفتار با واقعيت
عکس زبان دستگاهي است که  جهان خارج را از طریق آن با یکدیگر در ميان بگذاری . به

هاي اجتماعي و  حال، هویت سازد. درعين کند و درنتيجه جهان اجتماعي را مي خلق مي
 (6865فيليپس، « ).آورد روابط اجتماعي را نيز به وجود مي

اند، در جامعه  هاي مادي و متن که فرم ادبيات، فرهنگ و عقاید مردم از طریق زبان
ماتریاليس  فرهنگي بدین باور است که ادبيات و هنر از جامعه و زمان فراتر  یابند. انتقال مي

هاي پارادایمي  گيرد یعني گرایش به همان جنبه رود و جنبه فراتاریخي به خود نمي نمي
« .عي یک دانش یا گفتمانها و محدود بودن آن به شرایط زماني و اجتما بودن اندیشه

هاي اجتماعي جهاني است که در  گيری  بر پایه زبان زباني که ما به کار مي (6868تسليمي، )
هاي  بری ؛ لذا سازنده ادبيات، فرهنگ و گفتمان آن زندگي اجتماعي خویش را پيش مي

هاي اجتماعي از جمله فرهنگ، توسط زبان ماندگار  متنوع زبان است. تمامي پدیده
که ویليامز فرهنگ  اند حال آن هاي کالسيک، فرهنگ را روبنا دانسته شوند. مارکسيست مي

« گذارد. داند که تا حدودي در برابر زیربناي اقتصادي بر آن تأثير مي اي مادي مي را پدیده
هایش  سنجد و جهان را با محسوس آدمي همواره چيزها را با مادیات مي (6838مکاریک، )

کند و تمام تالشش بر   براي درک بهتر بهشت آن را دربرابر باغ تجس  ميدرمي یابد مثالً
مندي از آن   مند شود ولي هراس از زمان و چگونگي بهره اي از زمان بهره گونه آن است تا به

اپيکور در »هاي بشري، آشيانه داشته است.  اي ناخودآگاه، در ساختار اندیشه گونه همواره به
کند. با  مندي از زمان را پيشنهاد مي ش از ميالد، زندگي مادي و بهرهسده چهارم و سوم پي

هاي همين  تواند در سختي گوید: مرد خردمند مي که به خدایان و معنا باور دارد وي مي آن
 (6866 )تسليمي، .« هاي آدمي ندارند... جهان نيز شادمان باشد و خدایان کاري به کاميابي

از آن براي خيام بسيار مه  بوده است این چگونگي  مندي چگونگي گذرزمان و بهره
بار است او فقط به حال  نوعي خوشایند است، گذشته براي خيام بسيار رنج در نوروزنامه به

که به  اندیشد و اکنون است که براي او لذت و کيفيت به همراه دارد. خيام بيش از آن مي
نگریسته است اگرچه این نگرش  زمان تاریخي نگریسته باشد به زمان واقعي و دروني

اي که گفتمان  انجامد، لذا واحدهاي سازنده گفتماني را درپي دارد که به زمان تاریخي مي
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ها و  دیگر گزاره عبارت کند، مادي بودن سخنان اوست؛ به ها جدا مي خيام را از سایر گفتمان
یات است گفتمان هایي که مربوط به معنو واحدهاي وابسته به مادیات در برابر گزاره

توان در نوروزنامه مشاهده کرد. در روزگار  آورد؛ که آن گفتمان را مي دیگري را پدید مي
خيام )سده پنج  و شش ( دو گفتمان بنيادي مجاور وجود داشته است که هریک ساختار 

فلسفي است و  -هاي مادي آورد. گفتماني که مربوط به کاميابي اي را پدید مي جداگانه
ي که مربوط به مسائل معنوي است. اولي مربوط به خيام است و دومي مربوط به گفتمان

فرهنگي  –هاي فردي و تحت تأثير تعينات اجتماعي  باشد. خيام از طریق خالقيت عارفان مي
کارگيري  پایان است؛ فرایند توليد نوروزنامه را با به در زباني که براي او گنج بي

  کننده ذهنيت وي و ه  نشانگر نوع ارتباطات اجتماعي که ه  مجس-هاي متعدد  گفتمان
اعمالي  "ها کند. چراکه به تعبير ميشل فوکو گفتمان تجربه مي -و فرهنگي عصر وي است

گویند...  دهند که خود سخن مي طور سيستماتيک موضوعاتي را شکل مي هستند که به
ها سازنده  کنند؛ آن ها درباره موضوعات صحبت نکرده و هویت را تعيين نمي گفتمان

در پژوهش حاضر، سعي بر این است که به  (6838اند. )عضدانلو،  وضوعات بودهم
 هاي زیر، پاسخ داده شود. پرسش
هاي متفاوت در نوروزنامه، کدام گفتمان، بيشترین جلوه را به خود  در بين گفتمان-

 اختصاص داده است؟
 نوروزنامه، کدام گفتمان است؟گفتمان مورد التزام خيام درباز توليد گفتمان -

 پیشینه پژوهش.0

 شود. ها بسيار اندک است. به چند مورد زیر اشاره مي درباره نوروزنامه نوشته
گوید: نوروزنامه  (. مي6816شناسي )سپهر، تهران  محمدتقي بهار در کتاب سبک -
را  که کدام پادشاه آن اي است در سبب وضع جشن نوروز و کشف حقيقت و این رساله
 نهاده...
نوروزنامه خيام و تأثير آن در  "اي با عنوان اسفندآبادي، نظري و حسيني در مقاله -

)دومين همایش ملي بازشناسي مشاهير و مفاخر  "اشاعه زبان فارسي و فرهنگ ایراني
( با توجه به 6861خراسان در ادب پارسي، مشهد، دانشگاه فرهنگيان شهيد مفتح، 

هاي مختلف کتاب نوروزنامه و فرهنگ ایران، سه  درخور  موضوعات و مباحث بخش
 توجهي از آن این کتاب است.
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اولين کنفرانس ملي تحقيقات « )بررسي سبک زباني نوروزنامه خيام"السالمه در مقاله  -
( به بررسي 6867بنيادین در مطالعه زبان و ادبيات، تهران، موسسه آموزش عالي اوج، 

 اند. بک شخصي نوروزنامه، در سطح زیاني پرداختهمختصات سبک دوره و نيز س
هاي متفاوت در آن، پژوهشي صورت نگرفته  در مورد نوروزنامه خيام و تحليل گفتمان

 است.

 0روش.5
شده با  آوري اي است، اطالعات جمع روش گردآوري اطالعات این پژوهش کتابخانه

گرا و با  گفتماني نقش تحليلي با رویکرد -هدف تبيين و ارزشيابي به روش توصيفي 
گيرد. با توجه به قابليت متن، بيشتر  استفاده از نظریات تحليل گفتمان، موردبررسي قرار مي

 سازوکارهاي زباني و بافتي با تکيه بر نظریات الکال و موف مورداستفاده قرار گرفته است.

 ها یافته
 تحلیل گفتمان.0

هاي اجتماعي، سياسي و  بندي ا صورتگفتمان عبارت است از کاربرد زبان در رابطه ب
حال به نظ  اجتماعي و  دهنده نظ  اجتماعي است و درعين زباني که بازتاب –فرهنگي 

هایي  ها نظام (؛ بنابراین گفتمانAdam,1999دهد. ) کنش متقابل افراد با جامعه شکل مي
یگر را در یابي به قدرت، زبان و همه پدیدارهاي اجتماعي د خودبنيادند که براي دست

 گيرند. سيطره خود مي
ها و کندوکاو در قلمروهاي مختلف  توان در انواع گوناگون مطالعه از تحليل گفتمان مي

تحليل گفتمان عبارت است از "اجتماعي، استفاده کرد. یاورسکي و کاپالن ه  معتقدند 
شف رابطه هاي اجتماعي و ک رؤیت زبان و رسيدن به زمينه هاي قابل فراتر رفتن از صورت

طورکلي در دو سطح عام به  (؛ که بهAdam,1999« )متقابل ميان زبان و فرایندهاي اجتماعي
بندي  شناسي است که خود در دسته رود: گرایش اول تحليل گفتمان در زبان کار مي

گيرد. همچنين سطح  گرا و انتقادي در کانون پژوهش قرار مي گانه ساختارگرا، نقش سه
اصطالح تحليل "اجتماعي است. –دیگر، استفاده از تحليل گفتمان در فلسفه سياسي 

گرا و براي تحليل زبان باالتر از سطح جمله به کار  شناسي ساخت گفتمان ابتدا در زبان
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Method 
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اجتماعي دارند، مبناي  –هایي که ریشه در فلسفه سياسي  گرفته شد. سطح دیگر از نظریه
هاي  اند و معنا از گذار پيوند متن با موقعيت نگرش فلسفي به مفاهي  گفتمان را فراه  آورده

شود. نظریات فوکو مبناي فلسفي  اعي، تاریخي، فرهنگي و قدرت حاصل ميسياسي، اجتم
آورده است. )ر.ک.  نگرش به مفاهي  گفتمان و قدرت در معناي متکثر آن را فراه 

شناسان  رهيافت فوکو به وجوه مختلف گفتمان با رهيافت منطقيون و زبان (6836وندایک، 
کنند.  نفسه نگاه مي عنوان شيئي مستقل یا في متفاوت بود. هرچند آنان نيز به گفتمان به

وجوي فه  معناي عبارات و اظهارات هستند و منطقيون به شرایطي  شناسان در جست زبان
نظر دارند که استدالل معتبر به معناي اخذ نتيجه صحيح از مقدمات صحيح را ممکن 

در هر دوره  سازد؛ اما فوکو در پي یافتن پاسخ به این پرسش بود که چه شرایطي مي
کاربرده شود و رواج یابند.  ها به هاي خاصي از گفتمان شود گونه تاریخي خاص موجب مي

هاي گفتماني تشکيل شده است.  براساس این نظریه فوکو، نوروزنامه از چندین صورت
ترین شرطي است که در آن دوره تاریخي،  ورسوم و فرهنگ پادشاهان عج ، مه  آداب

 لق نوروزنامه کرده است.خيام را وادار به خ

 های گفتماني نوروزنامه صورت .0-0
نوروز در کنار جشن سده و مهرگان، یکي از عيدهاي بزرگ ایرانيان بود که آن را از 

گرفتند و براي آن  روزگار قدی ، در روزهایي متغير از زمان اعتدال بهاري، جشن مي
یک از شاهان آن  که کدام و اینهاي گوناگون داشتند. چگونگي پيدایش جشن نوروز  آیين

دهد.  کردند، اساس نوروزنامه را تشکيل مي را بنيان نهاده و آیيني که در عيد نوروز برپا مي
فوکو "هاي گفتماني متفاوت در نوروزنامه شده است.  همين امر منجر به تشکيل صورت

ف از هاي مختل هاي گفتماني را مشخص کردن و متمایز ساختن گفتمان وظيفه صورت
« .داند یکدیگر، از طریق معين کردن وحدتي که در هر گفتمان برقرار است، مي

شد ازجمله  ورسومي که در عيد نوروز برگزار مي کليه آداب (6865زاده،  آقاگل)
 اند. هاي گفتماني نوروز را خلق کرده هایي هستند که صورت گزاره
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 صورت گفتماني نوروز .0-0-0
هایي هستند  هاي گفتماني نوروز، طب، نجوم، خرافي؛ خرده گفتمان صورتدر نوروزنامه، 

هایي که از صور تبعيت  فوکو به گزاره "دهند. که گفتمان کالن نوروز را تشکيل مي
ها با اصطالح  هاي گفتماني داده است، این صور که فوکو از آن کنند، نام صورت مي

ي مستقلي هستند که ساختارگرایان در پي ها کند یادآور ساختارها و نظام معرفت یاد مي
هاي بيروني  دهنده واقعيت دهنده به مفهوم انسان و شکل ها را هویت ها بودند و آن کشف آن

هاي گفتماني علوم تجربي مانند  آورند. او در مطالعات تاریخي خود صورت به شمار مي
ها بررسي کرده  آن شناسي و ... را به نيت شناخت قواعد حاک  بر فيزیک، شيمي، زیست

ها  موضوع که گزاره -6داند.  است و هر صورت گفتماني را واجد چهارعنصر اساسي مي
موضوعاتي -8اند  بندي شده ها در قالب آن صورت مفاهيمي که گزاره -2درباره آن است 
دهنده اهميت و حجيت  وجه بياني که نشان -5شوند. ها بازگو مي که توسط آن

 (6865زاده،  . آقاگلر. ک« )هاست. گزاره
دهند. وجوه بياني هر  هاي گفتماني، وجوه بياني را تشکيل مي قواعد حاک  بر صورت

گزاره تابعي و یا نقشي از بافتي است که گزاره از آن نشئت گرفته است. عوامل چندي در 
تعيين وجوه بياني تأثير دارند. یکي از این عوامل عبارت است از حق اشخاص معين در 

در  (6879اصطالحات ویژه است. )پایا،  کارگيري اده از نوع خاصي از گفتمان و بهاستف
دهد تا حدودي مربوط به اعتقادات  نوروزنامه آنچه وجوه بياني گفتمان نوروز را تشکيل مي

ها معتقد بودند هرکه روز  آن "باشد که  ها این مي مردمان آن دوره است. یکي از گزاره
رمي پيوندد تا نوروز دیگر عمر در شادي و خرمي گذارد و این نوروز جشن کند و به خ

 (.9« )اند تجربت حکما از براي پادشاهان کرده
 .*وجوه بياني دیگر مربوط به بزرگداشت آفتاب بود

هاي عال  دیگرگون  چنانک آفتاب از سر حمل روان شد... بفرمان ایزد تعالي حال -
را دریافتند ملکان عج ، ازبهر بزرگداشت گشت و چيزهاي نو پدید آمد، چون آن وقت 

آفتاب را و از بهر آنکه هرکس این روز را درنتوانستندي یافت، نشان کردند و این روز را 
 (.5جشن ساختند )

 .*گزاره دیگر مربوط به رعایت آیين و رس  ملوک بود
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در نوروزنامه جشن نوروز بنيان سایر عناصري است که گفتمان نوروز را تشکيل 
 گيرند. دهد و سایر عناصر حول این گفتمان شکل مي مي

آیين ملوک عج  چنان بوده است که روز نوروز نخست کس از مردمان بيگانه موبد -
موبدان پيش ملک آمدي با جام زرین پر مي و انگشتري ...؛ و نيایش کردي او را بزبان 

بزرگان دولت پارسي به عبارت ایشان، چون موبد موبدان از آفرین بپرداختي پس 
 (.63ها پيش آوردندي ) درآمدندي و خدمت

هایي هستند که براي برگزاري مراس  عيد نوروز، انجام  این موارد جزئي از آیين
عنوان یک جشن و عيد باستاني، تاریخي طوالني دارد و مورد تأیيد  دادند. نوروز به مي

ها از جمله  یر ادیان و آیينآميز آن با سا باشد. ظهور اسالم و برخورد مسالمت اسالم مي
اعتقادات مذهبي و ملي ایرانيان، موجب شد که مراس  و آداب مربوط به نوروز از جامعه 
اسالمي رخت برنبندد، چرا که ابعاد مثبت آن زیاد است و اساس آن توجه به خلقت و 

 .باشد زایش جهان مي
رد، عيد است. در معارف اسالمي آمده است، هر روزي که در آن گناه صورت نگي

ي نوروزي آوردند فرمود این چيست؟ گفتند:  (. روزي براي علي )ع( هدیه6876)دشتي، 
اي امير مؤمنان، امروز نوروز است. حضرت فرمودند: هرروز را براي ما نوروز قرار دهيد 

ي عيد نوروز فرمودند:... و هيچ روزي نيست  (. امام صادق )ع( درباره6568)شيخ صدوق، 
آن متوقع گشایش و فرجي نباشي  زیرا نوروز از روزهاي ما و شيعيان است  که ما در
(. در روایات آمده است: هرگاه بهار را دیدید، یاد رستاخيز در شما بيشتر 6831)مجلسي، 

(؛ بنابراین از دیدگاه اسالم جشن گرفتن عيد نوروز و شادي کردن و 6872شود )مطهري، 
باشد. ليکن ممکن است در هر دوره،  ا و شایسته ميورسوم خاص در آن، بج رعایت آداب

 ورسوم خاصي براي برپایي این جشن، وجود داشته باشد. آداب

 صورت گفتماني طب .0-0-5
آید؛  ها از سالمتي بشر سخن به ميان مي ساختارهاي گفتماني مسلط را که در بطن آن

تثبيت نسبي معنا حول یک گفتمان از طریق  (6833گویند. )ر.ک. ميلز،  طبي مي گفتمان
گاه اخذ  شان با گره ها معناي خود را از رابطه گيرد. سایر نشانه مي هاي خاصي شکل گاه گره
 (6836کنند. )یورگنس،  مي
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گيرند.  گاهي است که معاني بسياري حول آن شکل مي گره "بدن"در گفتمان طبي 
اي خاص با  از داشتن رابطه ... معناي خود را"بافت"، "عالئ  بيماري"هایي از قبيل  نشانه

 آورند. دست مي به"بدن "
از خوردن جو، خون کثيف و فاسد نخيزد که به استفراغ حاجت افتد و نيز از بيماري  -

وچهار گونه بيماري معروف را سود دارد.  دموي و صفراوي بيشتر ایمن بود و بيست
 (.88محرقه، سرفه، ...) مطبقه، حمي حمي

مشاهده کرد که  18، 52، 82، 86، 88توان در صفحات  را ميهاي طبي  سایر گفتمان
 آورند. دست مي اي خاص با بدن به معناي خود را از داشتن رابطه

 صورت گفتماني نجوم 0-0-0
گاهي است که معاني دیگر بسياري حول آن شکل  گره"آفتاب "در گفتمان نجومي 

 گيرند. مي
روز به  وپنج روز و ربعي از شبانه شصتآفتاب را دو دور بود یکي آنکه هر سيصد و -

اول دقيقه حمل بازآید به همان وقت و روز که رفته بود بدین دقيقه نتوان آمدن، چه هرسال 
 (.2از مدت، همي ک  شود )

 صورت گفتماني خرافي .0-0-0
ها، احکامي هستند که در بطن یک  گفتارها یا جمله هایي از پاره یک گفتمان، مجموعه

یابند و موجبات تداوم  شوند، توسط همان بافت اجتماعي تعيّن مي عي وضع ميبافت اجتما
 (6833آورند. )ر.ک. ميلز،  اه  ميهستي آن بافت اجتماعي را فر

دهد، در بطن جامعه  هایي از نوروزنامه را تشکيل مي گفتمان خرافي که قسمت 
سطه تأثيري که در وا شده است و توسط همان بافت اجتماعي تعين یافته است و به وضع

 اند. اند، تداوم یافته اجتماع داشته و موردقبول همه افراد جامعه بوده
چون شب خسوف ماه، جو توان کاشت جو بکارند و نان وي دیوانگان را دهند، سود  -
 (.86دارد )

 91، 93، 92، 56، 83، 82، 86توان در صفحات  دیگر موارد گفتمان خرافي را مي
بندي شده در گفتمان نوروز هرکدام جزئي از نظام گفتماني  صورت مشاهده کرد. عناصر

 کند. شود و در تشکيل محور اصلي گفتمان نوروز، نقش اساسي ایفا مي محسوب مي
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 بندی عناصر گفتماني مفصل .0-5
بندي عبارت است از تلفيقي از عناصري که با قرار گرفتن در مجموعه جدید، هویتي  مفصل

اي را ميان  دانند که رابطه بندي را هرگونه عملي مي . الکال و موف مفصلاند تازه پيدا کرده
بندي، دستخوش تغيير  که هویتشان درنتيجه عمل مفصل نحوي کند؛ به ها تثبيت مي مؤلفه

نامند؛ و هر تفاوتي را  بندي را گفتمان مي شود؛ آن کليت ساختاریافته، ناشي از عمل مفصل
دیگر عنصرها همان  عبارت نامد؛ به نشده باشد، عنصر مي بندي که به شکل گفتماني مفصل

هاي رقيبي براي فه   اي است که روش عنصر یا نشانه "بدن "باشند. براي مثال  ها مي نشانه
توان با تعریف مشخص و روشنِ بدن، آن را به بُعد  آن وجود دارد؛ در گفتمان پزشکي، مي

شود. )ر.ک. یورگنس،  ائه ميار "بدن"از  بدل کرد و در گفتمان درمان نيز تعریف روشني
شوند. هرکدام  یابند مدلول ناميده مي هایي که حوال دال اصلي انتظام مي سایر نشانه (6836

منزله کنشي  اند به از عناصري که در شبکه گفتماني نوروز، حول دال اصلي قرار گرفته
 خاص هستند که در توليد گفتمان نوروز، نقشي حياتي دارند.

هاي فردي و تحت تأثير تعينات اجتماعي، فرایند توليد متن  يام از رهگذر خالقيتخ 
هاي متعددي که ه  مجس  کننده ذهنيت وي و ه   کارگيري گفتمان نوروزنامه را با به

اي  گونه و به"کند.  دهنده نوع ارتباطات اجتماعي و فرهنگي عصر وي است، تجربه مي نشان
« .تر پنهان و خاموش بوده است کند که انگار پيش ر ميآورانه جهاني را آشکا زبان
 (6836احمدي، )

که گفتمان را موقعيت و وضعيت دال بر آگاهي مبتني بر نظ  یا ساختار  ازآنجایي
دانند و همچنين نوعي آرایش مکاني که بر موضوعات  مفاهي  و اصطالحات خاص نيز مي

ز با دخل و تصرف در فرایند گفتمان نوروز خيام ني (6836شود. )ليوتار،  ياء تحميل ميو اش
 گيرد. مثابه ابزاري تازه بهره مي ها به هاي زباني خاص؛ از آن و قرار دادن اصطالحات و سازه

 عنصر گفتماني زر .0-5-0
گفتمان اعمالي است که براثر سخن گفتن منظ  درباره اشياء، باعث به وجود آمدن و شکل 

سخن گفتن در مورد هر عنصر گفتماني  (6865زاده،  )آقاگلشود.  اشياء ميبخشيدن آن 
 .هایي از این مورد منزله به عرصه درآوردن و نظام بخشيدن به آن است. اینک نمونه به
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( دل را شادمان 28از خاصيت زر یکي آن است که دیدار وي چش  را روشن کند ) -
افزون کند، جواني تازه  گرداند، مرد را دالور کند، دانش را قوت دهد، نيکویي صورت

 (.26دارد، به پيري دیر رساند، عيش را بيفزاید، به چش  مردم عزیز باشد... )
 باشد. مي 82، 28و  26، 22هاي دیگر در صفحات  نمونه

 عنصر گفتماني انگشتری .0-5-5
کند و شواهدي براي  شده گفتماني را در ترکيبي نو عرضه مي خالقيت، انواع شناخته

هایي  ها نشانه کند. این ویژگي هاي صوري، ایجاد مي صورت ویژگي ک متن، بهبازسازي ی
هاي صوري که  باشد. ویژگي از فرایند توليد متن هستند و محصول تالقي انواع گفتمان مي

خالقيتي که  (6836بياني هستند. )ر.ک. فرکالف، اي و  هاي تجربي، رابطه داراي ارزش
کند،  ها را در ترکيبي نو عرضه مي برد، انواع گفتمان يخيام در خلق نوروزنامه به کار م

باشند که در توليد متن مؤثرند؛  هاي صوري مي ها داراي ویژگي هرکدام از این گفتمان
 هاي صوري با ارزش بياني است. عنصر گفتماني انگشتري، داراي ویژگي

نه از مروت  "اند:  انگشتري زینتي است سخت نيکو و بایسته انگشت... بزرگان گفته -
انگشتري مر انگشت را چون علمست مر ميان را ...  "باشد که بزرگان انگشتري ندارند

(21.) 
ي اطهار بود. در برخي  هاي پيامبر خدا و ائمه استفاده از انگشتري یکي از سنت

ها توصيه شده است.  ها به جنس انگشتري آن حضرات نيز اشاره و به استفاده از آن گزارش
کل و طرح روي انگشتري نيز در برخي روایات، سفارش شده است )صدوق، چگونگي ش

ها وصف کرده است، در اسالم نيز  ي نوروزنامه از آن (. تمامي عناصري که نگارنده6568
 درخور ستایش هستند.

 عنصر گفتماني شمشیر و قلم .0-5-0
ایه این اي فرهنگ خاصي غالب است که پ فوکو معتقد است که در هر دوره و جامعه

فرهنگ شرایطي است که باعث شده این فرهنگ پدید آید و این شرایط به زبان و گفتمان 
آیين پادشاهان عج ، فرهنگ جامعه ( 6873گردد. )ضميران،  رهنگ بازميحاک  در آن ف

نهد، آدابي است که در جامعه،  زند؛ شرایطي که این فرهنگ را بنا مي زمان خود را رق  مي
باشد که خيام  ي بوده است. یکي از این شرایط برگزاري جشن نوروز ميتوسط اعضاء جار
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هاي  ورسوم و فرهنگي را که منجر به تشکيل گفتمان هاي متعدد آداب در طي گفتمان
دارد. شمشير و قل  از جمله ابزاري بودند که موبدان در نوروز به  شود، بيان مي متعدد مي

اهميت و صفت هر یک از این ابزارها را،  آوردند. خيام خاصيت، خدمت پادشاهان مي
 بررسي کرده است.

شمشير پاسبان ملک است و نگهبان ملت و تا وي نبود هيچ ملک راست نایستد. چه  -
حدهاي سياست به وي توان نگاه داشت و نخستين گوهري که از کان بيرون آوردندآهن 

الح با حشمت است و بایسته، ترین آلتي مر خلق را او بود... همه س بود، زیرا که بایسته
شمشير و شمشيربازي در اسالم  (.85تر نيست ) تر و بایسته وليکن هيچ از شمشير باحشمت

جایگاه و منزلت خاصي دارد، اگر شمشيرهاي نيرومند و خداجوي علي )ع( و حمزه نبود، 
طول ترین شمشيرزن در  گرفت. حضرت علي نيرومندترین و متخصص خوبي پا نمي اسالم به

ها در  تاریخ بوده است. پيامبر گرامي جمالت زیبایي در وصف شمشير دارند. همه خوبي
(. 6878شمشير و زیر سایه شمشير است. بهشت زیر سایه شمشير است )مطهري، 

طوري که شمشير در اسالم از اهميت واالیي برخوردار بود در نوروزنامه ه  داراي  همان
 ارزش است.

قل  بود چون جان  اند و سفير دل و سخن تا بي اطه ملک خواندهقل  را دانایان مشّ -
کالبد بود و چون به قل  بازبسته شود باکالبد گردد و هميشه بماند و چون آتشي است که  بي

از سنگ و پوالد جهد و تا سوخته نيابد، نگيرد و چراغ نشود که از او روشنایي یابند... 
و مردم اگرچند باشرف گفتار است چون به نخست کسي که دبيري نهاد طهمورث بود 

که پيامبر )ص(  (. با این55شرف نوشتن دست ندارد ناقص بود چون یک نيمه از مردم...)
امي و درس نخوانده بود و محيط حجاز را یکپارچه محيط جهل و ناداني فرا گرفته بود، 

 ||مایسطرون( )قل  دارد. )ن والقل  و  "قل "و  "عل  "نخستين آیات وحي تکيه بر مسئله 
ها آمده است نخستين چيزي که خدا خلق کرد قل  بود )حویزي،  (. در برخي از روایت6

(. لذا در آیين پادشاهان عج  بر این اهميت و ارزش واقف بودند و بر آن ارج 6569
کند، داراي  هایي که این دو عنصر گفتماني را در توليد متن، یاري مي نهادند. گزاره مي

دهد و شرایط امکان  ها ساخت مي ها به گفتمان ياني هستند. هرکدام از این گزارهارزش ب
آورد. هرکدام از این عناصر داراي عالمات هستند ولي  تشکيل فرهنگ را فراه  مي
ها تشکيل شده  از نظر فوکو گفتمان "باشد. ها و عالمات مي کارکردشان برتر از این ویژگي
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از کاربرد این عالمات، براي نشان دادن و برگزیدن اشياء، از عالماتند، اما کارکردشان 
 (.6836فرکالف، « )بيشتر است

 عنصر گفتماني اسپ .0-5-0
دهد )سليمي،  هاي درک ما از واقعيت، شکل مي گفتمان را باید نظامي دانست که به شيوه

ص، اشود که به تجربيات برآمده از یک منظر خ (؛ و به روش سخن گفتني اطالق مي6873
در بطن گفتمان نوروز آنچه به درک ما از این گفتمان  (6836بخشد. )یورگنس،  معنا مي

باشند و به آن معنا  دهنده گفتمان نوروز مي دهد، عناصري هستند که تشکيل شکل مي
تفکيک از عنصرهاي دیگر هستند. عنصر  بخشند؛ هرکدام از این عناصر گفتماني قابل مي

 .کنند ي گفتمان نوروز، نقش مهمي ایفاء ميگير گفتماني اسپ در شکل

از صورت چهارپایان هيچ صورت نيکوتر از اسپ نيست، چه وي شاه همه چهارپایان  -
و مر  "نيکي در پهلوي پيشاني اسپ بسته است،  "السالم فرموده: چرنده است و رسول عليه

ده و هندوان  زن کام جاماسپ را پارسيان بادجان خوانند و روميان آن را بادپاي و ترکان 
صورت  تخت پران و تازیان براق بر زمين و گویند آن فریشته که گردون آفتاب کشد به

هایي هستند که در قرآن براي  سواري از ورزش (. تيراندازي و اسب96اسپست الوس نام...)
  تنها از منظر اقتصادي مه پر کردن اوقات فراغت، به آن امر شده است. امروزه اسب نه

باشد، عالوه بر  است بلکه از لحا  منافع ملي و نشان دادن شخصيت یک کشور نيز مه  مي
هاي خاص در اساطير، از اهميت بسياري برخوردار  ها و مشخصه این اسب به خاطر ویژگي

هاي مورد تأکيد اسالم است. خداوند براي فضل و  سواري از جمله ورزش است. اسب
و  "فرمایند: کند. خداوند مي ها را امر و تشویق به تجهيز نيرو مي برتري مسلمانان بر کفار آن

توانيد از آذوقه  ها، خود را مهيا کنيد و تا آن حد که مي شما اي مؤمنان در مقام مبارزه با آن
« و آالت جنگي و اسبان سواري براي تهدید دشمنان خدا و دشمنان خود، فراه  سازید

 (.18/انفال)

 ي شرابعنصر گفتمان .0-5-2
ترین عنصري که در جشن نوروز جایگاهي متفاوت با دیدگاه اسالم داشت، عنصر  مه 

هاي خيام، صورت گرفته است. یکي شراب  سه تعبير از کاربرد شراب در نوشته"شراب بود.
)امين رضوي،  "آور، دیگري شراب محبت )عرفاني( و سوم شراب خرد )فلسفي( مستي
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ت از شراب نوع اول یعني شراب مستي آور، سخن به ميان صراح (. در نوروزنامه به6839
باده در زبان خيام رمزي است از مطلق تمتع و شعاري است براي بهره گرفتن  "آمده است.
پردازان مارکسيست، زبان را صرفاً ابزاري  (. برخي نظریه6877دشتي، « )از زندگي

ها  آوردند که در جهت منافع آن هایي باور مي اند که مردم از طریق آن به ایده دانسته مي
شوند )ميلز،  نيست. ولي در نظریه گفتمان زبان پایگاهي است که در آن، مبارزات بيان مي

گوید و از  (. برخالف نظر مارکسيست، خيام با آگاهي کامل درباره شراب سخن مي6833
 منافع و مضار آن، کامالً آگاه است.

د و مردمان گرم مزاج را بشاید و صفرا براند منفعت شراب سپيد وتنک، غذا کمتر ده -
اندک/ مضرتش، خداوند معده سودایي را از وي شک  پر باد گردد و درد  به بول اندک

مفاصل آرد/ دفع مضرتش، با سپيدباها و توابل و تباهه خشک کنند تا زیان ندارد و منفعت 
 (.12کند )

کند. به ریاضت  ه با نفس استفاده ميطبق نظریه گفتمان، خيام از زبان ابزاري براي مبارز
کردن نفس خود را به جایي رساند که از اول شراب خوردن تا آخر هيچ بدي و ناهمواري 
ازو در وجود نياید به گفتار و به کردار اال نيکویي و خوشي، چون بدین درجه رسد شراب 

راب است. آنچه (. مبارزه با نفس پيام اساسي خيام براي خوردن ش16خوردن او را زیبد )
کند، برگرفته از  خيام درباره فضيلت شراب، منفعت، مضرت و دفع مضرت آن یاد مي

گفتار جالينوس حکي ، محمدبن زکریاي رازي و خواجه ابوعلي سينا و اطباء بزرگ است. 
دانستند و بعضي از مذاهب خمسه همانند  باطنيان خوردن شراب حنطي و مویزي را مباح مي

(. اقوال اطباي پيشين و 6873اند )معين،  ت شراب پخته و غير مسکر فتوا دادهحنيفه به حليّ
حکماي طبيعي مانند مؤلف ذخيره خوارزمشاهي بر خواص دارویي شراب تأکيد بسيار 

خواري داراي آدابي است که در  (. در تعلي  زرتشتِ پيامبر نيز باده6868اند )قنبري،  ورزیده
خواري  مده است. در آیين یهود ه  اعتدال در بادهاندرزهاي آذرباد مارسپندان آ

آور است و اعتدال سودمند است، این  روي زیان در هشت چيز زیاده "شده است توصيه
اند از: مسافرت، مقاربت، کسب ثروت، کار، نوشيدن شراب، خوابيدن،  هشت عبارت

(. امام فخر 6832استفاده از آب گرم )براي نوشيدن و استحمام( و خون گرفتن...)کهن، 
گوارد، به  کند، غذا را مي ضعيف را نيرومند مي "رازي در منافع شراب دادِ سخن داده است

(. ابن سينا ه  فصلي 6838دهد، ...د )فخررازي،  افزاید، اندوهگين را تسلي مي نيروي باه مي
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 مشبع در خواص پزشکي شراب در کتاب قانون آورده است که براي احتراز از اطاله کالم
 شود. از نقل آن خودداري مي

شده و  در آیات قرآن به ضررهاي شراب و اینکه نوشيدني حرام و مضري است؛ اشاره
کنند. بگو: در  ها را از نوشيدن آن منع کرده است. درباره باده و قمار از تو سؤال مي انسان
از نفع ها گناه بزرگي است و منافعي ه  براي مردم دربردارند؛ ولي گناه آن بيش  آن
دانند.  ترین دليل بر حری  شراب مي (. در اسالم این استدالل را محک 266 ||هاست )بقره آن

(. 6833کليني، « )خداوند در امر حرامي شفا قرار نداده است "فرمایند: امام صادق )ع( مي
اند: شراب حرام بالذات و  اند و گفته برخي این حدیث را اختصاص به حرام بالذات کرده

محض نيست تا ذیل حرمت فوق قرار گيرد بلکه به جهتي از جهات نظير تضييع مال و  حرام
عنوان اث  عار  شمرده شده است؛ اما این سخن به دليل اطالق روایت  دوري از نماز به

ها، شراب چه بالذات حرام باشد و چه بالعر ،  پذیرفته نيست؛ بنابراین طبق این نظریه
خداوند شراب و ميگساري را براي سالمت عقل "رمایند: ف شفابخش نيست. علي )ع( مي

کنند بر روي  اي که ایجاد مي ( این مایعات به جهت مستي6876حرام کرده است )دشتي، 
گذارند بد را از خوب و زشت را از زیبا تشخيص داد )مکارم  افکنند و نمي اي مي عقل پرده
اسالم هرچند ک  و ناچيز ممنوع و  (؛ بنابراین استعمال مشروبات الکلي در6898شيرازي، 

 حتي نسبت به نوشيدن یک قطره از مسکرات، هشتاد تازیانه مجازات تعيين شده است.
شده شراب، ضرري براي بدن  نگارنده نوروزنامه معتقد است، مصرف ک  و کنترل

از  که شراب نوعي باشد و با درنظر گرفتن این هاي دیگر مفيد مي ندارد بلکه مانند آشاميدني
و در بهشت نعمت بسيار است و شراب بهترین  "هاست هاي خداوند، مانند سایر نعمت نعمت
هاي بهشت است و اگر نبودي ایزد آن را به خود مخصوص نکردي... چنانکه در  نعمت

فرماید:  محک  کتاب خود فرموده است که و سقيه  و ربه  شرابا طهورا و دیگر جاي مي
من نفعها، مردمان را منفعت بسيار است در وي وليکن بزه او از نفع  للناس واثمها اکبر ومنافع

 "بيشتر است، خردمند باید که چنان خورد که مزه او بيشتر از بزه بود تا برو وبال نگردد...
هاي خداداي با  هاي مفيد و مثبت شراب را مانند بقيه نعمت (. خيام استفاده از جنبه16)

داند و معتقد است اگر کسي به حدي از درجه  شرایط و مقدار مشخص، جایز مي
خودسازي و کنترل خویشتن رسيده باشد، استفاده از شراب براي چنين فردي، مجاز است. 
ولي نظر اسالم برخالف خيام است. در اسالم علما معتقد هستند، مقدار ک  شراب ضررش 
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شده مشروبات  لک  است پس نباید خورده شود. از طرف دیگر معتقد هستند، مصرف کنتر
کنترل نيست  وجه قابل هيچ اي داده شود، به الکلي، جایز نيست؛ زیرا اگر به مردم چنين اجازه

طورکلي ممنوع کرده  شود به همين جهت شرع آن را به زودي تمام جامعه، آلوده مي و به
 ها و کلمات از دنياي حقيقي و محسوس به است. از دیدگاه عرفاني، عرفا معتقدند، واژه

سوي تشبيه، مجاز و استعاره  شود تا با سير تحول معنایي از صورت به عاریت گرفته مي
ترین الفا  و  بيانگر حاالت و خواست گویندگان و شاعران باشند. )باده و مي( یکي از مه 

اند. این تعابير غالباً در  کاربرده مصطلحاتي است که شاعران عارف در اشعار عرفاني خود به
و عرفان معنایي غير از معناي حقيقي و واقعي خود دارد. صوفيه و شعراي حوزه تصوف 

عارف مسلک براي بيان عواطف و احساسات دروني و معنوي و نشان دادن عشق و محبت 
شود؛ بهره و سود  کاربرده مي صورت کنایه و رمز به االهي، از الفا  و کلماتي که به

ر خود از شراب، خمر، باده و مي که در اشعار اند تا به دستاویز کالم و واژه منظو جسته
کاربرده شده است، بيان نماید؛ بنابراین براي تميز معناي مجازي و حقيقي  غيرعرفاني نيز به

و باده خود  "صوري"مایع مسکري را که شرع آن را حرام کرده است باده یا شراب  "باده
د را از باده که همان تجليات و اند. شعرا و عرفا مراد و منظور خو خوانده "معنوي "را 

اند  هاي پروردگار است با معناي مجازي بيان نموده البته تعابير مختلفي از آن را سروده جلوه
توان تشخيص  (. در منابع عرفاني و سخنان عارفان سه نوع باده معنوي مي6837)پورجوادي، 

 داد.
حق، المکان، بقایي و  باده عرفاني، باده عرفاني که شراب عشق، محبت، معرفت، -6

 (.6838شود از لحا  معني با باده انگوري تفاوت دارد )شبستري،  طهور، خوانده مي
خوری  به نام باده الست  نوعي دیگر از باده عرفاني برمي باده الست. در آثار صوفيه به -2

 (.672 /که از آن ذوق و مستي را اراده کنند )اعراف
 هاي جهان مست از آنند پدیدههایي که همه  باده -8

ها،  نوعي دیگر از باده، تجليات حق بر جهان است که از ذوق و تأثير آن، همه آفریده
گردد که او را  باشند و این امر وقتي بر سالک روشن مي مست و دایما در وجد و تکاپو مي

عارفان با شراب مجازي سرو کار ندارند شراب  (6811بين بخشند. )عطار،  هاي حق هدید
ه  الیزالي است، بنابراین از دیدگاه  آنان فقط شراب معنوي و حق است و مستي آن
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کند؛ پذیرفتني نيست و این  عرفاني، شراب انگوري و آنچه نگارنده نوروزنامه از آن یاد مي
 باشد. دیدگاه مطابق با نظر اسالم در مورد شراب مي

حال نگارنده  هاي دیگر درباره شراب متفاوت است. بااین الم و آیيندیدگاه اس
ها را از دانایان دانش  نوروزنامه با استشهاد به آیات و احادیث و آراء اطباي بزرگ که آن

 طب برشمرده، اقوالش را تقویت کرده است.

 گیری بحث و نتیجه
گيري از  را مدیون بهرهگفتماني که خيام در نوروزنامه شکل داده است، موجودیت خود 

بندي عناصر گفتماني است که در جریان باز توليد  بندي گفتماني، مفصل شگردهاي صورت
کند که در گفتمان نوروزنامه،  متن به کار گرفته است. بررسي این سازو کارها مشخص مي

هایي چون طب، نجوم و عقاید خرافي،  جشن نوروز دال مرکزي گفتمان است که گفتمان
اند و عناصري چون زر، شمشير، تير و کمان... در شبکه گفتمان  آن انتظام یافتهحول 
بندي شده و هویت خود را در فرایند ارتباط با هسته مرکزي، تثبيت و عينيت  مفصل
بخشد. هسته مرکزي گفتمان خيام، توصيف امور مادي است که در بازتوليد گفتمان  مي

کند،  توجه مي ين عناصر گفتماني آنچه بيشتر جلبکند. در ب نوروز، نقش اساسي ایفا مي
آور است و از منافع، مضار و دفع مضار آن  باشد که کامالً مستي عنصر گفتماني شراب مي

سخن گفته است. خيام این سخنان را از بزرگاني چون جالينوس، زکریاي رازي و ابن سينا 
بلکه معتقد است باید به مبارزه  داند. کند و هرکسي را در خوردن آن مجاز نمي نقل قول مي

ها و عناصر گفتماني  با نفس پرداخت و بعد به خوردن آن روي آورد. از ميان صورت
هاي آن با عناصر  اند. نمونه آن عناصر ایراني چون جشن کتاب برخي با دیگري در تعار 

هایي  انهها را با ه  جمع کرده است. یکي از نش روزگار اسالمي است که نویسنده کتاب آن
توان در روزگار اسالمي از آن گفت، بيان فواید شراب است که به زکریاي  سختي مي که به

یابد. در این کتاب درباره غيرمجاز بودن شراب براي  رازي و گفتمان دهه او نسبت مي
گوید شراب  همگان نيز سخن به ميان آمده است که ریشه در گفتمان عارفانه داردکه مي

داند، در نظر  خام، حرام است تا دغدغه مذهبي را که شرب خمر را حرام ميهاي  براي آدم
هاي متفاوت را، آگاهانه یا  ها، گفتمان داشته باشد. نویسنده نوروزنامه با بيان این اندیشه

توانست قاطعانه هژموني و نماینده یک ایدئولوژي  که مي ناآگاهانه بيان کرده است حال آن
 اوت باشد.هاي متف در این گفتمان
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