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Abstract 
This paper has investigated the process of establishing Ash’ari discourse against 
reasonـoriented discourses (namely Nasir Khosrow’s Diwan and Khayyam’s 
Rubiyat) based on a new interpretation of the access factor, which is the unequal 
distribution of discourses’ linguistic productions in society. Accordingly, with 
an impact on the formation of people’s mental cognition, access proportion of 
discourses’ texts plays a fundamental role in establishing or undermining them. 
From this perspective, the research explores how social relations affect the texts’ 
access to the discourses mentioned above. The sort of analysis is also the macro 
one and is different from microanalysis in linguistic descriptions. The theoretical 
framework is a multi-perspectival method combining social practice level in 
Fairclough’s approach and process of foregroundingـback grounding in Laucla 
& Mouffe’s theory. Findings show that by imposing and enforcing constraints 
on discourses _respectively to foregrounding Ash’ari discourse and 
backgrounding reasonـoriented discourses_ powerـholders kept the access of 
these discourses’ texts unbalanced. It means that at the discursive imposition 
level, they enable Ash’ari discourses’ texts to be extensively accessed by 
planning soft organizations like group formation and establishment of 
Nizamiyyah institutes. At the level of the discursive constraint, they prevent 
reasonـoriented discourses and texts associated with them from accessing 
society by hardware activities like suppression and elimination. Nasir 
Khosrow’s Diwan and Khayyam’s Rubiyat were two works on which discursive 
constraints were seriously enforced. Because of their opposition to dominant 
ideology_Nasir Khosrow’s Diwan for including concepts like propagation of 
Ismaili doctrine, decisive repudiation of Sunnism, and giving harsh vituperation 
to all contributors of contesting group from upper to lower echelon and 
Khayyam’s Rubiyat by challenging the society’s common sense about definite 
religious propositions and expressing ironic sarcasm against mullahs and the 
clergy. It’s also noteworthy that through the software organization of 
Nizamiyyah institutes, access to authority and credibility positions for these 
contesting discourses’ actors was unequally in favor of Ash’ari discourses 
distributed. This strategy was considerably facilitating the possibility of Ash’ari 
discourse imposition. These mechanisms ultimately led to establishing Ash’ari 
discourse. 
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The Establishment of Ash’ari Discourse against Reasonـ  Oriented Discourses According to the . /2 
1. Introduction 
In the early centuries of post-Islamic Iran, two significant movements of 
rationalism and traditionalism emerged under socio-political circumstances. 
Two prominent discourses within these domains were E’tzel and Ash’arite that 
became the dominant theological discourse of the society with the support of the 
political system over periods of time. In the 10th century, the Mu’tazilite 
discourse, which had paved the way for Islamic Renaissance by adopting the 
Greek intellectual system, lost its dominance in favor of Ash’ari discourse due 
to the arrival of Ghaznavid and Seljuk Turks and the formation of a kind of 
political collusion between them and Abbasid Caliphate. From then on, Ash’ari 
discourse entered the arena of competition with reason-oriented discourses for a 
long time. Because contrary to the effective principles of Ash’arite beliefs, anti-
rationalism, and determinism, the ideas of rationalists—promoting free will, 
rationalization of good and evil, and consequently were grounds for political 
theorizing—were considered as a threat to their deterministic rule. Thus it must 
be seriously planned to establish and undermine these discourses. Based on two 
significant samples of reason-oriented discourse (Nasir Khosrow’s Diwan and 
Khayyam’s Rubiyat), this study aims to show how the agents of Ash’ari 
discourse fixed the semantic system during this continuous competition of this 
discourse and undermined of other discourses own. Obviously, power inequality 
in government had a significant impact on it. But the question is, in what ways 
did the power holders, as supporters and administrators of Ash’ari discourse, 
succeed in this way? In discourse approaches, the access factor means the 
unequal distribution of access to discourses based on the authority or social 
status of individuals: The statements of those who have authority are often 
regarded as truth-claims. However, those of ordinary people are just considered 
as personal comments. Having a new interpretation of this rule—unequal access 
to discourses based on the unequal distribution of their linguistic productions in 
the society—the authors have studied the above-mentioned issue from a macro 
perspective and emphasized that the level of access to these resources with an 
impact on the formation of people’s mental cognition plays a vital role in fixing 
or undermining discourses. So power-holders attempted to, through 
foregrounding and backgrounding process, whose mechanisms here are 
imposing and constraints discursive respectively, keep the access to these 
discourses’ linguistic texts unequal in favor of Ash’ari discourse and against 
reason-oriented discourses. 
2. Discourse imposition 
According to the constructed pattern of access factor, it creates conditions for 
extensive access to linguistic products of special discourse (Ash’ari discourse 
here) to foreground and fix that discourse. This mechanism was performed with 
the following software strategies in this period. 
3. Grouping 
It’s a political discursive process: sometimes there is a fundamental similarity 
between various identities, which causes the differences to be ignored and an 
equivalent group formed based on that common element. A similar mechanism 
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is observed among the actors of Ash’ari discourse (court poets and writers, 
traditionalist religious scholars, the order of ascetics and Sufis, etc.): Among the 
linguistic production of these actors, several strategic points were equivalent 
with ideological goals of government like determinism, anti-rationalism, 
glorious praise of the pillars of government. Via identifying and strengthening 
these points, the power holders have acted in aggregation of their power to form 
a powerful advertising group. In other words, taking effective measures—
organizing the circle of court poets, ordering writing of books to religious 
scholars, supporting Sufis and their ideas—the political system has consciously 
attempted to produce and distribute linguistic productions of these actors and 
taken political advantages of establishing its theological discourse through this. 
4. Establishment of Nizamiyyah institutes 
As a political way of maintaining and modifying the appropriation of discourses, 
the educational systems have the major responsibility for differential in access. 
Nizamiyyah schools that were established for developing Ash’ari discourse is 
noteworthy in this regard. Due to firm discipline governed on these schools, 
unequal access to Ash’ari and reason-oriented discourses was achieved not only 
in terms of the distribution of their linguistic products but also based on the 
distribution of authority positions: By accepting Ash’ari students and professors 
from all over the Islamic countries, and subsequently producing a large number 
of texts in accordance with the norms of Ash’ari discourse, these centers 
proceeded to reproduce and fix this discourse. On the other hand, great titles and 
social positions that were awarded to these actors represented their statement as 
truths. 
5. Discursive constraints 
Refers to using methods such as suppression and elimination to prevent access 
to reason-oriented discourses (backgrounding). Nasir Khosrow’s Diwan and 
Khayyam’s Rubiyat, two reason-oriented texts, were examples of receiving such 
feedbacks. It was especially because they were disturbing the prevailing order of 
the government and society with their conflictive concepts. Having ideological 
motifs, these poems became forbidden texts that their production and access 
were banned and prosecuted. Nasir Khosrow was one of the belligerent Da’is of 
Isma’ilism; A school whose disruptive nature of its doctrine was a severe threat 
to the government. Among Nasir Khosrow’s works, the aggressive mode of this 
revolutionary approach has especially taken place in Diwan -in the form of a 
serious confrontation with the dominant ideology. In this book, not only all 
contributors of contesting group, from upper to lower echelon, are vituperated, 
but also the Isma’ili caliphs of Egypt, the great rivals of Abbasids, are strongly 
praised. Although Khayyam was one of the highly esteemed scholars of the 
Seljuk court, he was also undoubtedly included as a political actor for his 
unorthodox quatrains. He did not believe that the Ash’arite logic had revealed 
the secret of the world and solved all problems. Thus with his quatrains, whose 
each verse was tantamount to a manifesto against its conventional propositions, 
he challenged the authority of this discourse. In fact, Khayyam in Rubiyat was 
like a dissident who -opposed the Ash’ari approach that believed in the 
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Hereafter- was recommending the absolute originality of the life in this world 
that threatened the government’s access to power. These hardware and software 
mechanisms eventually led to establishing Ash’ari discourse. 
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 چکیده
مشـخص دیـوان ناصرخسـرو و     طور به( خردگرا های نگفتما در برابراشعری  تثبیت گفتمانفرایند بررسی به این جستار 

 .اسـت  تهپرداخ در جامعه ها گفتمانزبانی  تولیدات نابرابر توزیعدسترسی،  عامل ازتازه  برداشتی مبنای بر ،رباعیات خیام)

ـ  تثبیـت  دراساسـی  نقشـی   ،افـراد شناخت ذهنـی   رب با تأثیر ها گفتمانمتون  به دسترسی میزان، این برداشتمطابق  ا ی

 های گفتمان دسترسی متون درمؤثر  مناسبات اجتماعیشناسایی  برحاضر  پژوهشتمرکز  ،نظراین  از. داردها  آن تضعیف

دیـدگاهی   ،چارچوب نظـری است.  رددر سطح خُ زبانی های توصیف با متفاوتکالن و نیز  تحلیلنوع  وباشد  می بردهنام

الکـال و مـوف    ۀنظریدر  رانی حاشیه  ـ سازی برجسته فرایندرکالف و کردار اجتماعی در رویکرد ف ۀالی از متشکلی تلفیق

 منظـور   بـه  ترتیـب  بـه گفتمـانی،   هـای  محـدودیت تحمیـل و   هـای  روشعوامل قدرت بـا   دهد مینشان  ها یافته .ستا

نابرابر نگه را در حالتی  ها گفتمانخردگرا، دسترسی به متون این  های گفتمان رانی حاشیهگفتمان اشعری و  سازی برجسته

و تأسـیس مـدارس    بنـدی  گـروه همچون  ،با طراحی تشکیالت نرم ،به این معنا که در سطح تحمیل گفتمانی اند؛ هداشت

دسترسی وسیع متون گفتمان اشعری را در جامعـه فـراهم و در سـطح محـدودیت گفتمـانی بـا اقـدامات         ۀنظامیه زمین

دیـوان  نـد.  ا هها جلوگیری کرد خردگرا و متون مربوط به آن یها گفتمانمثل حذف و سرکوب از دسترسی  ،افزاری سخت

 ـ به دلیل ستیز بـا ایـدئولوژی غالـب      ،دو نمونه از متونی بودند که افزون بر خردمحور بودنرباعیات خیام  و ناصرخسرو

نثار ناسزاهای  ن واسماعیلی، انکار شدید مذهب تسنّ های آموزهداشتن مفاهیمی همچون تبلیغ  بر با در ناصرخسرو دیوان

م مسلّ های گزاره ۀعقل سلیم جامعه دربار کشیدن چالش  بهو رباعیات خیام با  ،سنگین به صدر تا ذیل عوامل گروه رقیب

. ایـن  شد میاعمال  ها آن ۀدربار شدت بهگفتمانی  های محدودیت روزگارـدینی و تعریض و کنایه به صاحبان دین و خبر 

اقتـدار و اعتبـار بـرای     های جایگاهدسترسی به  ،مدارس نظامیه افزاری نرمگذر تشکیالت نکته نیز گفتنی است که از ره

امکـان تحمیـل    ،. ایـن راهبـرد  شد میرقیب به شکلی نابرابر و به نفع گفتمان اشعری توزیع  های گفتمانکنشگران این 

 گفتمان اشعری انجامید. به تثبیت سرانجام ،هاسازوکار. مجموع این ساخت میگفتمان اشعری را بسیار هموار 

 

 .رانی حاشیه ،سازی برجسته، زبانیمتون اشعریت، خردگرایی، عامل دسترسی، : یکلید های واژه

 مقدمه .1

 ۀدو جریان عمـد  ،سیاسی  ـ اجتماعی عوامل تأثیر تحت، یاسالمایران پسا ن آغازینوقر در

مکاتـب   ،قلمروهـا ایـن   بطـن از  شـاخص  گفتمان. دو نددآم پدید گرایی سنتخردگرایی و 
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 1400/6 تابستان،   2 ۀ، شمار10، سال�قد اد�ی و بال�ت ��و��نا

 جایگاه ،هایی دوران طی ،وقت حمایت نظام سیاسی بایک  هستند که هر اشعریاعتزال و 

یک  پس ازگفتمان معتزلی  ،هجری چهارم ۀسددر . را یافتندجامعه  عقیدتی گفتمان غالب

کرسی تسـلط خـود را بـه نفـع گفتمـان       ترکان غزنوی بر حکام ایرانی ۀغلبقرن اقتدار با 

جدال گفتمان اشـعری بـا    ۀایران تا دیرزمانی عرص ۀجامع ،از آن پس دست داد.از  اشعری

رقابـت  ایـن  در جریـان   دهد کهنشان قصد دارد پژوهش حاضر خردگرا شد.  های گفتمان

 نظـامِ  و ،تثبیـت را گفتمـان   ایـن  عنـایی مچگونه نظـام   وابستگان گفتمان اشعری ،مستمر

 ،حکومـت  ۀدر عرصـ  قدرت ینابرابر که استبدیهی . تضعیف کردندرقیب را  های گفتمان

و  حامیـان  در مقام قدرت عوامل که جاستاینپرسش  اما ،داشته در این روند ی مهمتأثیر

 از نگارندگان ؟توفیق یافتند در این راه هایی روشبا چه  گفتمان اشعری گردانندگان اصلی

بـه ایـن مسـئله     امعـه، ج هـای  گفتمـان زبـانی   تولیدات نابرابر توزیع یعنی ،کالن ای زاویه

ـ    ،منـابع بـه ایـن    )Access( دسترسی میزانکه  اند داشتهتأکید  و اند نگریسته  ربـا تـأثیر ب

 .دارد ها گفتمانتضعیف  یا تثبیت در ی بسزانقش ،کنشگران اجتماعیشناخت ذهنی  تشکیل

 شـگردهای بـا   ،سـویی از  عوامـل حکـومتی  که  دهد مینشان  ، پژوهشامراین  بر مبنای

 ۀگسـترد  دسترسـی  ۀزمین ،و تأسیس مدارس نظامیه بندی گروه چونهم ،نرم ۀگران تحمیل

از و است  نموده )Foregrounding: سازی برجسته(فراهم  را اشعریگفتمان  تولیدات زبانی

ون متـ  گـردش از  ،تهدیـد  سـرکوب و  ماننـد  ،سخت های محدودیتعمال با اِ ،دیگر سوی

تثبیت در  گونه  این و) Backgrounding: رانی هحاشی(رده جلوگیری ک خردگرا های گفتمان

ن چهارم تـا  وقر ،پژوهشزمانی  ۀدامناست.  خودی و رقیب کوشیده های گفتمانتضعیف  و

 دیـوان  ،خردگرا های گفتمانعلیه  گفتمانی های محدودیت بازنماییمالک و هجری ششم 

 است. خیام رباعیات و ناصرخسرو
 پژوهش ۀپیشین .2

از آنجا که  مدعی انجام کاری تازه است. ،فتمانیگ های رهیافت تفاده ازدر اس جستار حاضر

 سمت به )Fairclough( حرکت از رویکرد فرکالف ،نظریلحاظ از  پژوهشعزیمت  ۀنقط

 بیـان فـرکالف  مختصـری از آرای   ،اسـت  )Laclau & Mouffe( دیـدگاه الکـال و مـوف   

د. نمودار گرد ها پژوهشسایر  یسه بادر مقا تفاوت و تازگی بحث ،تا از رهگذر آن ،شود می

 نمیـا و تأثیر و تأثر  ،کار متقابل زبان و اجتماعوسازگفتمان به معنای  ،در رویکرد فرکالف
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کـردار   و کـردار گفتمـانی   ،متن حوطس در ،در مدل فرکالف دوسویههاست. این ارتباط  آن

ـ ا در ایـن  خود ر آرای. فرکالف است شدهبازنمایی  )Social Practice( اجتماعی در  ،هزمین

با عنوان  ای مقالهدر  . ویاست کردهتشریح  )م.2003 و 1995، 1993، 1989( چند یتألیفات

و  ،مزبور عناصراز  ای پیچیده ۀگفتمان را مجموع )74: م.1995فرکالف، (» زبان و ایدئولوژی«

 ،رو  ایـن  زا. دانـد  مـی  هـا  نابعاد و روابط میان آ آنتحلیل منوط به تحلیل یک گفتمان را 

از میان سـطوح و مراحـل    .کند میرا وضع  توصیف، تفسیر و تبیین مراحل ها آنبا متناظر 

 ار اجتماعیدکر .کردار اجتماعی است ۀالیسبات موجود در منا تحلیلبر فوق، تمرکز مقاله 

از  را اجتمـاعی  کـالن  مناسـبات تـأثیر   اسـت کـه   زبان اجتماعی فرایند از ای گونهناظر بر 

طرح کرده در مرحلۀ تبیین  هایی پرسشفرکالف  .کاود میزبان  در پدیدارگوناگون  زوایای

 گفتنـی اسـت   سنجیدنی است. ،نومتبافت تأثیر مناسبات اجتماعی در  ،ها آن مبنای برکه 

، بـا  انـد  شـده  منـد  بهـره که در تحلیل مباحث خود از رویکرد فرکالف  هایی پژوهش بیشتر

 هـای  الیـه تحلیل را بر تـأثیر   تمرکز ،بررسی ۀزمین عنوان  به خاص یمتن یا متون انتخاب

 موجـود در  های نهفته ،رهگذراین  ازتا  ،اند نهاده ها آندر  یا کردار اجتماعی کردار گفتمانی

جسـتار  امـا  . گوناگون اجتماعی آشکار کنند های الیهرا با  ها آنروابط پنهان  ون ومت بافت

 تا است بر آن بلکه ،ه اهدافی از آن دست توجه نداردبه تحلیل متن آثار برای نیل بحاضر 

ـ    شناسـایی با  رقابـت گفتمـان اشـعری را بـا      ،کـردار اجتمـاعی   ۀمناسـبات موجـود در الی

نـابرابر دسترسـی بـه متـون زبـانی ایـن        توزیـع   ــ  کـالن  ای زاویهخردگرا از  های گفتمان

هـا   نظـام معنـایی آن   یفتضـع یـا   تثبیـت أثیر این مسئله را در و ت کند بررسی هاـ گفتمان

امـا   است. سابقه بیمتفاوت و  در نوع خود پژوهش یتحلیل انداز چشم ،. از این لحاظبسنجد

بررسـی   رانـی  حاشـیه  ـ  سـازی  برجسته فرایند در چارچوب ها گفتماناز آنجا که رقابت این 

بـر   متکـی  هـای  پژوهش از میان. است تهسیبانیز  بحث از این لحاظ ۀمرور پیشین ،شود می

در رباعیات  سازی غیریتو  رانی حاشیه به، سازی برجسته های انگیزهتبیین « ۀمقال ،این روش

تناسبی با بحث حاضر ) 1396و کزازی ( پور عالیاز  »خیام بر اساس تحلیل انتقادی گفتمان

گفتمـان  ( جهـانی  ایـن دو گفتمـان   ،خیامرباعیات  در ،این پژوهش های یافته ابقطم .دارد

بـا   را گفتمـان خـودی   خود، در رباعیات خیام وجود دارد. )گفتمان غیر(اورایی و م )خودی

 گرچـه  ،در ایـن تحقیـق  اسـت.   حاشیه رانـده  به را برجسته و گفتمان غیرشگردهای زبانی 
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، امـا از توضـیحات   شـده  بازنمـایی خردمحور با گفتمان غالـب زمـان    یک گفتمان رقابت

 مشخص است. روشنی بهدو جستار  پژوهشی این انداز چشمتفاوت  ،شده ارائه

 

 

 مفاهیم نظری .3

 رویکرد فرکالف .1ـ3
 زبان، قدرت و ایدئولوژی .1ـ1ـ3

تنگاتنـگ بـین   پیونـد  زبان و اجتماع را از طریق  تعامل )2: م.1989فرکالف، ر.ک؛ ( فرکالف

با را  گانه سه های مقولهاین  تافتگی درهم . ویسازد می پذیر توجیهزبان، قدرت و ایدئولوژی 

مرسـوم جامعـه    قراردادهـای عقل سـلیم کـه در    های فرض پیش ۀمثاب بهایدئولوژی  تفسیر

رنهایـت  د و از طریق روابـط نـابرابر قـدرت    ها ایدئولوژیبازتولید تثبیت و  ،اند شدهتضمن م

 ،فـرکالف  از نظـر ایـدئولوژی  . کنـد  مـی بیـان  از طریق زبان  در جامعه ها آن نفوذ و رسوخ

فـرکالف نـابرابری   نامتقارن اسـت.   نابرابر و ،و روابط قدرت نزد او ،امعهج مقبولباورهای 

 .داند میجاری آموزشی، درمانی و... سیاسی، سطوح اجتماع مثل نهادهای  ۀقدرت را در هم

 . کردار اجتماعی2ـ1ـ3

 تماعی است و ایـن امـر مراتبـی دارد.   کنشی اج ،)20ــ 18ر.ک؛ همان: (به نظر فرکالف زبان 

اسـت کـه    ن مربوط به تولید و تفسیر متن بر اساس کیفیتی به نام منابع افـراد از آ وجهی

شناخت ذهنـی  . کند میفراهم با جامعه  ها آن را بر اساس تعامل افرادشناخت ذهنی  ۀزمین

 ۀالیکه ناظر به  دیگر ۀجنب، باورها و... است. ها ارزششامل دانش زبانی، بازنمایی جهان، 

، ابعاد اجتمـاع  دیگر به وسیلۀ شده مشروطفرایندی  عنوان  بهزبان به کردار اجتماعی است، 

به روابط و مشاجرات اجتماعی  وابسته تولید منابع افرادبه این معنا که  توجه دارد؛ جز زبان

 بهکه گاه ممکن است بنیاد است  اجتماع ،ها در جامعه آن و توزیع انتشار که  چنانهماست؛ 

 .نابرابر اتفاق بیفتد صورت 

 دسترسی عامل .3ـ1ـ3

بر مبنای اقتدار یا  ها به دلیل توزیع نابرابر آن ،ها گفتماندسترسی نابرابر افراد به  به معنای

ادعـای  «حـاوی   ،ندداراقتدار و مرجعیت کسانی که  های گفته ؛استاجتماعی افراد  جایگاه
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: 1389و فیلیپس، یورگنسن ر.ک؛ ( است» اظهارنظر شخصی«صرفاً  ،افراد عادی و از آنِ »صدق

دسترسی نـابرابر افـراد بـه    بحث ، دهد مینشان  این جستار که چنان ا از نگاهی نو،ام .)231

 .باشـد  مطـرح  توانـد  میدر جامعه نیز  ها آنتولیدات زبانی  نابرابر از لحاظ توزیع ها گفتمان

ا با طرح ر ها گفتماندسترسی افراد به  )52: م.1989فـرکالف،  ر.ک؛ (فرکالف گفتنی است که 

 :دهد میقدرت ربط  ۀبه مقولزیر دو پرسش 

 کسی به چه گفتمانی دسترسی دارد؟ چهالف) 

 ها را دارد؟ یا اعمال محدودیت بر دسترسی آن ها گفتمانچه کسی قدرت تحمیل ب) 

 الکال و موف ۀنظری .2ـ3

 گفتمان .1ـ2ـ3

زبانی و غیرزبانی  های پدیدهمفهومی فراگیر و مشتمل بر  ،الکال و موف ۀنظریدر   گفتمان

آمـدن مجمـوعی از    گـرد کـه از   شـود  مـی اطالق معنایی  ۀشد تثبیت های نظاماست و به 

و  یورگنسـن ر.ک؛ ( باشـد ایجاد شده  )Master Signifier( مرکزی گاه گرهحول یک  ها نشانه

 با هم برای تثبیـت یـا تضـعیف نظـام     ها گفتمانرقابت  ،مبنااین  بر. )57ـ56: 1389فیلیپس، 

و  سـازی  برجسـته فرایند  از طریق کارواین ساز .بسیار محتمل استمعنایی خود یا دیگری 

 .گیرد میانجام  رانی حاشیه
 رانی حاشیهو  سازی برجسته. 2ـ2ـ3

 پردازد میهم به تولید معنا قدرت برای حفظ و استمرار قدرت است. بدین طریق،  ای شیوه

 . ...کنـد  مـی قیاد، دشمن و غیر را حـذف و طـرد   باط و انابزارهای انض کارگیری بهو هم با 

و  افزارهـا  نـرم بیـانگر   و ،افـزاری  سختو  افزاری نرم ۀدو چهر ،رانی حاشیهو  سازی برجسته

در قالـب زبـان، و    افـزاری  نرم های رانی حاشیهو  ها سازی برجسته. اندقدرت افزارهای سخت

مختلفـی چـون توقیـف،     هـای  صـورت به  افزاری سخت های رانی حاشیهو  ها سازی برجسته

: 1384، سـلطانی ر.ک؛ ( کنـد  مـی حبس، اعدام، ترور، تظاهرات خیابانی و مانند آن نمود پیـدا  

 ).113ـ112

 بندی گروه .3ـ2ـ3

افـراد از   ممکـن اسـت.   هـای  حالـت کاستن از  معنای و به ی سیاسی استعمل بندی، گروه

پذیرفته  پنداری ذات هم های لتحاکه طی آن برخی از  شوند می بندی گروهطریق فرایندی 

منطـق  « مفاهیم از طریق توان می. این فرایند گفتمانی را شوند مینادیده گرفته  دیگرانو 
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متفـرق بـا وجـود     هـای  دسـته در بین افراد یا  گاه توضیح داد. »منطق تفاوت«و  »ارزی هم

بـا   ارز همهی و تشکیل گرو ها تفاوت رفتن که باعث کنار هستشباهتی بنیادین  ،ها تفاوت

تفاوت میان اعضای گروه و نیـز تمـام    ،در این حالت. شود میمشترک  عنصرتأکید بر آن 

هـا انجـام داد، نادیـده گرفتـه      را بـر اسـاس آن   بندی گروه توان میدیگری که  های شکل

نمایندگی ،بندی گروه. از عناصر مهم در فرایند شود می
 

و این مسـتلزم آن اسـت کـه     است

یورگنسن و فیلیپس، ر.ک؛ ( بگویدگروه یا به نیابت از آن سخن  دربارۀ ،نماینده نعنوا  به کسی

 .)84ـ86: 1389

 پژوهش  روش .4

واحد است.  تحلیل گفتمان با روشو از نوع کیفی  تحلیلی  ـ توصیفی پژوهشی ،حاضر بحث

ود مناسـبات موجـ   ،تحقیق ۀپیکرو  رباعیات خیامو  دیوان ناصرخسرواز جمله  ،تحلیل متن

 ـ1 :عبارتند از پژوهشمراحل انجام . کردار اجتماعی از قرون چهارم تا ششم است ۀدر الی

ون متـ میـزان دسترسـی    مـؤثر بـر   اجتمـاعی  مناسـبات  بررسـی   ــ 2. فـوق  متون ۀمطالع 

 رونـد  عملکـرد عوامـل گفتمـان اشـعری در     تحلیـل  ــ 3 .اشعری و خردگـرا  های گفتمان

در  با محوریت عامل دسترسیغیر  های گفتمان رانی حاشیهگفتمان خودی و  سازی برجسته

 .چارچوب نظری یادشده

 توصیف، تفسیر و تحلیل. 5

 بافت موقعیت تاریخی .1ـ5

ـ   لحاظاز  ،هجریدر تاریخ ایران قرون چهارم تا ششم   عقالنیـت  ۀگذار تـدریجی از مرحل

اج رسـمی  رو ۀقـرن چهـارم بـه پشـتوان     که در ایرانِ جریان عقالنیت :دارای اهمیت است

آل سامان و آل بویه به اوج درخشش  ۀپیش تسامح های حکومت ۀگفتمان معتزلی و در سای

سیاسـی   ۀدر صـحن  غزنـوی و سـلجوقی   نژاد ترک های دولتبا ظهور  زمان هم خود رسید،

ـ  کنی بنیان های چالشبا چنان ، اشعریمعتزلی با جایگزینی گفتمان  تبع بهو  اسالم رو  هروب

تا اواخر قرن  گرایان عقلمخفیانه و آشکار  های فعالیت ۀآن به واسط های رگهشد که گرچه 

 ونتوانست در برابـر هیمنـه و فشـار مخالفـان تـاب بیـاورد        سرانجام،پنجم دوام آورد، اما 

 .ردمُفرودر خود  آرام آرام
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قی که در دین اسالم بعد از رحلت ب و تفرّتشعّ عالوه بر ،این نهضت فرهنگی ۀپشتوان

پیامبر
ص)(

(فـروع  ، اخـتالف در روش فقهـی   )امامت ـ  خالفت(مسائلی چون جانشینی  ۀدربار 

ورود افکـار و  ، )43ــ 42/ 1 :1363صـفا،  ر.ک؛ ( آمـد و اختالف در اصول عقایـد پدیـد    احکام)

از سـوی ملـل غیـر عـرب در      آغازین ظهور اسـالم  های سدهبود که از  گونی گونهمذاهب 

 نی چون مصر، ایران، روم و شـام را که های ملت ،عرب فتوحات اسالمی رخ نمود و ۀجامع

 چتر واحد حکومت اسالمی گـرد آورد.  زیر ،تمدنی درخشانی بودند ۀدارای سابقکه همگی 

ایتالیای  مانند یش از همه در تفکر مسلمانان آسیا، عاملی که ب« ء،در جریان این برخورد آرا

 های زمینهکه  )320/ 4 :1373دورانت، ( »ودکشف آثار معنوی یونان ب ،رداثر ک  رنسانسدوران 

هیات اسالمی را بر مبنای یک نظام عقالنی منسجم پرورش ذهنیت مسلمانان و تطبیق ال

مأمون از راه ترجمـه   ۀالحکم بیتبا حمایت رسمی دولت در  ها اندیشهاین  .ساخت میمهیا 

ـ از . نجر شدم نهضتی شکوفابه زبان عربی در اختیار مسلمانان قرار گرفت و به   ۀاین حادث

زمـان روی کـار   تا در محیط عربی خالفت بغداد  چه  ،در آغاز با حمایت حکومتفرهنگی 

استقبال  گرمی به ، غزنویغاز برآمدن حکومت ترکان تا آ ایران ۀجامعدر  چه ،آمدن متوکل

 شد:

سـوم و  [شواهد بسیار بر وجود مجالسی هسـت کـه روشـنفکران، در قـرون     «

 ،. در این مجالسکردند میشرکت  ها آنحمایت و در  ها آندهم، از نهم و  ]چهارم

ـ   ۀمشترکشـان عشـق بـه اندیشـ     ۀفرهیختگانی که انگیز د وجـه  رَآزاد بـود، در خِ

. این رفتند میو لذا از اختالفات دینی و مذهبی خودشان فراتر  یافتند میمشترکی 

 ها اندیشه ۀبادل آزادانبه فضای ت ،نداَ حقیقتادیان تمثالت رمزی  اندیشه که تمام

 .)100: 1375(کرمر،  »کرد میکمک 

 تـدریج  بـه  ،داد مـی قرار  جا که مسائل دینی را مرکز تفکر و مباحثهاز آن رفتار ۀاین شیو

 ۀدر جامعـ  را ای گسـترده مناقشات  ۀموافق و مخالف را برانگیخت و زمین ۀواکنش دو جبه

 متمایل به ظواهر دین. گرایان تسنّدوم  ۀستو د دگرایانرَخِاول  ۀاسالمی فراهم آورد: دست

از نظـام   جـویی  بهرهکاربرد عقل در تشخیص نیک و بد امور،  ،از نظر پیروان گروه نخست

منافاتی با فلسفی یونان و تأویل و تفسیر آیات و احادیث بر مبنای موازین عقلی و فلسفی 

و فهم بهتر نصوص دینـی   تر مطلوب سیاسی ـ  اجتماعیامکان ایجاد شرایط  و دین نداشت

دین و نوعی کفر  ۀاین شیوه به معنای خروج از دایر ،گروه دوم زعم به. اما آورد میرا فراهم 

اعتزال،  چون هایی نهضترشد و پویایی  ۀزمین ،گرایی عقلدر پرتو جریان  .شد میمحسوب 
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 رازی، ابوریحـان چون زکریای  هایی پدیده ها ایجاد شد و از بطن آن فاالصّ اخوان، اسماعیله

بالیدند، فردوسی، ناصرخسرو، خیام و... بیرونی
 

و  هـا  ماتریـدی ، هـا  اشـعری  ،و از گروه دوم

 ، نمو کردند.گیرند میجای عالمان تعبدی دین  ۀزمر درغالباً که  اصحاب حدیث

حمایـت از  بـر  از دوران متوکـل   فـت بغـداد  عقیـدتی خال مشـی  کـه   شود می ییادآور

 :زین پسا قرار گرفت. وناشعری

سـوم و چهـارم هجـری دچـار خطـر       های قرنخالفت عباسی که از همان «

موفـق شـد خـود را حفـظ کنـد و بـه دسـت         سقوط بود، با تکیه بر امیران ترک

و  اداندیشی و تسامح دوران سـامانیان سالطین غزنوی و شاهان سلجوقی علیه آز

 .)138: 1395طبری، ( »نمایدایرانی واکنشی خونین آغاز  دیگر امرای

 ،برخالف اصـول مـؤثر عقایـد اشـعری، یعنـی انکـار اختیـار و تأییـد تسـلیم          ،واقع در

 آن، تبـع   بـه  و سـن و قـبح  حُ دانستن  عقلی ،هارادمروج آزادی که  گرایان عقل های اندیشه

 هـا  آن مسـلک  جبریحکومت  تهدیدی برای ،سیاسی بود های پردازی نظریهمحملی برای 

 افکـار و  ایـن جلـوگیری از نشـر    بـرای  ترک  ـ عربری حاکمیت دومحو. شد میمحسوب 

ر.ک؛ ( گرفـت بهره  عقل و فلسفهدر مخالفت با فقها  فتوایاز  ،پیشبرد اهداف سیاسی خود

 ۀکـاملی دربـار   الگـوی  اسـالم  ،مسـلمانان  ۀمطابق عقید چراکه .)253ـ243/ 1 :1363صفا، 

معیـار مـورد نظـر     کـه   یحـال  در ،داد مـی ماهیت و حقیقت به صورت عملی و نظری ارائه 

بر عقل بشری استوار بود و طبیعتـاً معنـی و اهمیـت وحـی      ،به جای وحی الهیفیلسوفان 

نظام فکری رقیـب و کارآمـد شـناخته     عنوان  به فلسفه ،. بنابراینبرد میدینی را زیر سؤال 

. )28ــ 27: 1385، کریـگ ر.ک؛ ( بپردازدد اسالم با آن به مخالفت نظامی که الزم بو ؛شد می

 کـه  واقـع شـد   وقـت  حاکمیـت عوامـل  پسند مورد کامالً گرایی عقلبا مخالفت دینی این 

 مدارانه دینوجهی  ،درَاصحاب خِ تکفیرو با  برسندآن به اهداف سیاسی خود  با توانستند می

 ببخشند. شان سرکوبگرانههای به رویکرد

حکومت در  ۀمداخل؛ ها گفتمان متون دسترسی مؤثر بر اجتماعی مناسبات .2ـ5

 خودی و غیر های گفتمان رانی حاشیهو  سازی برجسته

نرم و  های کنش عنوز ا در این دوران ها گفتمان دسترسی متوناجتماعی مؤثر بر  مناسبات

و  اشـعری گفتمان  سازی برجسته بهها  عمال آنو اِ طراحیکه نظام سیاسی با  است سخت
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 مناسـبات وجود  ،کارورک اصلی این سازمح .است تهپرداخ خردگرا های گفتمان رانی حاشیه

روند  ،مزبور های گفتمانرقابت  ۀدخالت در عرصکه با  برابر قدرت در سطح حکومت بودنا

 نابرابر از روابط ای مرتبه ها آنبین متعاقباً و را نیز نامتعادل  ها آن رانیِ حاشیه  ـ سازی برجسته

یک انواع و  هر بود که دیت گفتمانیتحمیل و محدو از نوعمناسبات ین ا .ایجاد کرد قدرت

 .گرفت مینرم و سخت انجام  های کنشبه ترتیب با مراتبی داشت و 

 گفتمان خودی) سازی برجسته( اشعریتحمیل گفتمان  .1ـ2ـ5

حضور هر گفتمانی در جامعه از طریق زبان تجلی  ،بر اساس مفاهیم نظری تحلیل گفتمان

تحمیـل   برسـاختی از عامـل دسترسـی،    الگـوی مطابق  .)12: 1391، زاده آقاگلر.ک؛ ( یابد می

ویـژه   یزبانی گفتمان تولیداتدسترسی گسترده به برای  سازی زمینه به معنای نیز گفتمانی

ایـن   .اسـت  گفتمان نظام معنایی آنبه منظور تثبیت  )اشعری گفتمان ،اینجادر در جامعه (

و تأسـیس مـدارس    بنـدی  وهگـر ( نرم های کنش طراحیبا  ،این دوران فضایدر  سازوکار

 .انجام گرفتنظامیه) 

 بندی گروه .1ـ1ـ2ـ5

ایـن   هـای  مؤلفـه  بـا تئوریک از لحاظ  بندی گروه ،این جستار اجتماعی ـ  تاریخی فضایدر 

گفتمـان   کنشـگران در میـان  را  بـه آن  هیبوضعیتی ش توان می اما ،ندارد تامانطباق  مقوله

 )...و متصـوفه و  جمعیت زهاددین،  گرای تسنّان ، عالمدرباری و نویسندگانعرا شاشعری (

 ی واحدگروه در ائتالف عینی صورت خودآگاه و بهاین اجزا گرچه  ،واقع در شناسایی کرد.

های آنهـا، در  اما، فارغ از تفاوت ،اند نشدهمقامی نیز نمایندگی  به وسیلۀو رسماً  برنتافته را

ارز بـا اهـداف ایـدئولوژیکی    هبردی و هـم را ۀمیان تولیدات زبانی این کنشگران چند نقط

حکومت وجود دارد که عوامل قدرت با شناسایی و تقویتشـان در تجمیـع قـدرت آنهـا بـه      

و از ایـن رهگـذر در تثبیـت گفتمـان      منظور ایجاد یک گروه تبلیغاتی عظیم عمـل کـرده  

 سیاسی برده است؛ چراکـه ایـن کنشـگران، همگـی بـا تـرویج       ۀعقیدتی دلخواه خود بهر

جبرگرایی
1

های پرطمطراق از ارکـان حکومـت، سـیطرۀ     ، مخالفت با تعقل و بعضاً ستایش

ـ را تثبیـت کـرده و از آنِ    نظام سیاسی و گفتمان اشعری نهادهای مقوم و مؤید یکدیگر ـ  

گرانۀ خویش،  اند. در واقع، نظام سیاسی با اقدامات حمایت های رقیب را درهم شکسته گروه

مشترک، آگاهانه در حفظ موجودیت و توزیع گستردۀ تولیـدات زبـانی    در تجمیع این نقاط
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است. ایـن اقـدامات بـه     مند ساخته ها بهره ها کوشیده و خود را از قدرت عظیم ورای آن آن

 شرح زیر است:

در نشر اشـعار   تالشو گزاف  های صلهاز طریق اهدای درباری  شعرای ۀایجاد حلق ـ1

را با آواز خوش در میان مردم کوچـه و بـازار    ها سرودهآن که  گروه راویانی ۀوسیل  بهها  آن

کارگزاران دولتی و طردکنندگان مخالفان  ای حرفهکه ستایندگان  نعرااشاین  .خواندند می

 ی»هـا  دولتتحت کنترل و رهبری  های رسانه«کار  شفیعی کدکنی، ۀبه گفت ،اند بودهها  آن

(شـفیعی   انـد  شـده  مـی تبلیغاتی وسیع محسـوب   ۀو خود یک شبک داده میامروزی را انجام 

 .)95: 1389کدکنی، 

کتب و  نگارشدستور  ،حکومت از سوی گاه گه و عالمان درباری دین نویسندگانبه  ـ2

نیـز از ایـن مهـم غافـل      خود دولتیمقامات . شد میمعین داده  و هنجارنظم  در رساالتی

کرده و فضائل صحابه را بنا بر مذهب اهل لیف کتابی در اصول تأ«بالله  القادر نبودند؛ مثالً

این کتاب در هر روز جمعه  ... را تکفیر کرد وآن کتاب، معتزلهحدیث در آن آورده بود و در 

، صـفا ( »شـدند  مـی و مردم برای استماع آن حاضـر   شد میاصحاب حدیث خوانده  ۀدر حلق

1363: 1/243(. 

بـا   تـدریج  بـه  کـه  بودنـد  لک اشعریهواداران مس جمله از متصوفه نیز عرفا وجمعیت  ـ3

 سرسـپردگی و هواخـواهی مردمـی    هـای  کانونبه  قول باسورث،به  خودتشکیالت وسیع 

 هـا  آن نظـر برای جلب هایی  تالشمقامات دولتی  و )192: 1378(ر.ک؛ باسورث،  تبدیل شدند

 ی بادر روزگار سلجوق و )Ibid: 195( شددنبال  وبیش کمغزنوی  ۀاز دور کردند. این هدف

 صـوفیان بـا   الملک نظامتعامل  ازشواهدی  ،در منابع مختلف .یدگرد گیریپی جدیت بیشتر

در نظـر   هـا  آن بـرای مقـرری گزافـی   ساالنه مشهور است که وی و  موجودبزرگ روزگار 

 های طعند را به باد رَاهل خِ نافذ خود بیانبا  صوفیه ،باری .)99: 1382، حسینی ر.ک؛( گرفت

علیه  اقدامرا از  عموم ،تسلیم ۀروحی تزریق وزاهدانه  های اندیشهبا نشر و  دگرفتن میگزنده 

 !داشتند بازمی حکومت های ناروایی

 مدارس نظامیه .2ـ1ـ2ـ5

ـ   هـا  گفتمـان نابرابر به در دسترسی  ای واسطه بیمهم و  نظام آموزشی نقش  ۀدارد. بـه گفت

مناسـب   سـهم  تخصیصح روشی سیاسی در حفظ و اصال ی،میشل فوکو، هر نظام آموزش
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 ندهـا هسـت   آنحامـل   هـا  گفتمانکه است  هایی دانشو  ها قدرت انضمام به ،ها گفتمان به

با هدف طوسی  الملک نظامخواجه  به وسیلۀمدارس نظامیه که  .)54: م.1989فرکالف، ر.ک؛ (

از رهگذر شرایط حاکم بر  .از این نظر قابل اعتناست ،تأسیس شد اشعری گفتمانگسترش 

از لحـاظ توزیـع    فقـط نـه   ،اشـعری و خردگـرا   های گفتمان ین مراکز، دسترسی نابرابر بها

بلکه بر مبنای توزیع امتیازهای ویـژه و تخصـیص جایگـاه     ،ها در جامعه تولیدات زبانی آن

 و اعتبار به افراد نیز تحقق یافت.اقتدار 

 ،جوامـع آن دوران  در حیـات فکـری   آن گیر عالماقدامات این مراکز که به دلیل اعتبار 

 هـای  ارزشرقیب و تقویت  های گروهعقاید متوجه نفی  تمامی به ،تأثیرات ماندگاری داشت

ایجاد حکومت  نفوذزیر در بسیاری از شهرهای  نظامیه مدارس ۀگفتمان اشعری بود. سلسل

 ۀانبرای تأمین پشتووجوه کالنی  .ندنیشابور بود و بغداد های نظامیه ،ها آن ترین مهم که شد

 ۀبرای ساخت نظامیتنهایی  به الملک نظام ؛ به عنوان نمونه،اختصاص یافتمالی این مراکز 

 ها دکانو  ها مخزن ،ها گرمابه نار از مال خویش خرج کرد و ضیاع،دویست هزار دی« ،بغداد

 نیـز  جریـان آمـوزش در ایـن مـدارس     .)121ــ 120: 1313(نفیسی،  »خرید و بر آن وقف کرد

 :شد میزیر نظر بانی مقتدر آن تعیین  همگی که اشتمعین دضوابطی 

در گزینش مدرسان و پذیرش دانشـجویان ایـن مرکـز از لحـاظ اعتقـادی،      «

تخطـی   کـه  ای گونـه  به ،شد میاعمال  ای ویژهمذهبی و اخالقی دقت و حساسیت 

اخراج از این مراکز و محرومیت از مزایای آن را در پی  ،شده تعیینها از ضوابط  آن

ت. استادان نظامیه ملقب به عناوین ممتـاز و برخـوردار از شـهرت اجتمـاعی     داش

ـ  نفـوذ  صـاحب امام محمد غزالی از استادان  ...شدند می ای ویژه نیشـابور و   ۀنظامی

و  "الـدین  زیـن " ۀبـه القـاب برجسـت    الملـک  نظـام خواجه  به وسیلۀبغداد بود که 

 .)127ـ125 :1374کسایی، ( »گردید بردارنام "االئمه شرف"

 غیر) های گفتمان رانی حاشیه( خردگرا های گفتمانمحدویت  .2ـ2ـ5

زبـانی   متـون  علیـه  افزاری سخت های محدودیتعمال با اِخردگرا  های گفتمان رانی حاشیه

و خفقان حاکم بر فشار  .استگفتمانی در این دوران نابرابر دسترسی دیگر از  ساحتی ،ها آن

 ،همـواره رو بـه تزایـد بـود    نیز  از آن پس وآغاز شد  حکومت غزنوی ۀغلبکه با  این گروه

 .ساختمواجه  جدی پیگردبا  رامتون این  تولید و انتشارایجاد کرد که  آوری هراسفضای 

 رباعیـات خیـام  و  دیوان ناصرخسـرو  ،افزاری سختی بازخوردهااین  دریافت های نمونهاز 
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و  حکومـت نظـم رایـج    ،لیه ایدئولوژی غالببا ستیز ع ،افزون بر خردمحور بودنکه  است

 .ندکرد ه میآشفت جامعه را

 ناصرخسرو دیوان .1ـ2ـ2ـ5

م چهـار  ۀقرن پنجم هجری، در پی تحـولی روحـی کـه در دهـ     ۀناصرخسرو، شاعر پرآواز

دربـار   دیـوان و  از فضـای  ،بر او عارض شد در جوزجانان با دیدن خوابی ظاهر به ،زندگانی

اسماعیلی بدل شـد؛   ۀر جستجوی حقیقت به یکی از داعیان ستیهندکناره گرفت و در مسی

چـه بـا سـالح     جنگ و ترور، ۀچه با حرب ،که فعالیت مبارزان آن سیاسی  ـ عقیدتیمکتبی 

 تهدیدی جدی برای حکومت بود: ،اندیشه

ــه ،ایــن جریــان سیاســی« ســوی یــک خالفــت دیگــر در  هرچنــد چشــم ب

یک نظـام سیاسـی بـر     ،در صورت امکانتا  ،میهن خود دوخته بود های دوردست

، گـون  گونه های شیوهحال، به  هر الگوی آن در ایران نیز پدید آورد، اما دراساس 

را پیوسـته در   ها آن نشاندگان دستو غاصب عباسی، و نیز  طلب قدرت های خلیفه

 ـ فکـری و در روزگاری که بسـیاری از نخبگـان    داشت میتهدید و اضطراب نگه 

، دادنـد  میبوم در برابر بیگانگان غاصب کرنش و بندگی نشان  و مرزاین  سیاسی 

عباسیبا تعبیرهای خطرناکی چون دیو  ،سو اینان از یک
2

تقدس دروغین و  ، و... 

ن خـود در  ادادن فدایی با نفوذ ،دیگر سوی و از ریختند فرومیدینی آنان را  ۀهیمن

 گذاشـتند  مـی بـه نمـایش    اصالت و اقتدار مردم خود را ،آنان های شبستانخلوت 

 ).126: 1383درگاهی، (

اصـول   ۀاین رویکـرد انقالبـی کـه ماهیـت برآشـوبند      گرفتن  پیش دربه دلیل 

حکومت بود، پس از بازگشت از  های پایهاعتقادی آن همچون ضربات ویرانگری بر 

رسمی با اطالق عناوینی چون بـددین، بـاطنی،    ۀاز طرف جامع اش ساله هفتسفر 

 آن، تبـع   بـه هر باطل زده شد و مُ هایش اندیشهتکفیر و بر سخنان و  ، .رافضی و..

علیه این  آلود خفقانمطمح طرد و خشم شدید عموم قرار گرفت. بازتاب این فضای 

ممنوعیت فعالیت آنان در مـاجرای برخـورد او بـا    نیز و  کیشانش همشاعر نستوه و 

در زنـدگی ناصرخسـرو    مجعـول  ای قصـه نیشابور رخ نموده که هرچنـد   دوز کفش

است
3

 ر.ک؛( نـدارد با تنگنایی احوال و وقایع رفته بر وی مباینـت   روی  هیچ  به، اما 
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 ۀ. با این اوضاع، ناصرخسرو ناچار برای حفـظ جـان و ادامـ   )69ـ68: 1346، کوب زرین

 تا پایان عمر در آنجا زندانی شد: یمگان پناهنده، های کوهستانفعالیت خود به 

ــاد« ــذر ای ب ــانی دل بگ ــروز خراس  اف
ــدوه ــه   دل پران ــر از دان ــار پُ ــر از ن  ت

 گناهی شـده همـواره بـرو دشـمن     بی
 

 دره زنـدانی  بر یکی مانده بـه یمگـان   
ــده  ــن گدازن ــتانی  ت ــالِ زمس ــر از ن  ت

 »ترک و تـازیّ و عراقـی و خراسـانی   
 ).429: 1367، قبادیانی(                 

جز ایـن   ،رهنگ رسمی جامعه شوریده بودعلیه گفتمان و ف تنه یکبرای این شاعر که 

ـ  سـتیزه  ۀجلو ویژه بهکه  ، انتشار افکار ویراهی نبود. با این حال رخ  شآن در دیـوان  ۀگران

 وده، همچنان محدودیت خود را داشت:نم

که در  با مذهب تسنن اش توزانه کینهایدئولوژیک شعر او و دشمنی  های مایه«

ی او را بـه کتـاب   اسانیان پیرو آن بودند، دیوانآن روزگاران اکثر قریب به اتفاق خر

تلخ و آلوده به دشنام او هم مزید بر علـت بـود و    ممنوع بدل کرده بود. زبان تند،

هـا را از شـعر    که شعرش به میان مردمی راه یابد که تلقی آن شد میمانع از این 

 .)71: 1397(دهقانی،  »همان شاعران درباری شکل داده بودند ،خوب

بـا   چـه  فکری رایـج و مسـلط جامعـه،     ۀبا دانش و شیو خسروناصر های خوانی مخالفاین 

چه با نثار ناسزاهای سـنگین   یلی و نفی اعتقادات و مذهب رسمی،اسماع های آموزهج یترو

سیاسـی، اعتقـادی و فرهنگـی آن روزگـار را      ۀکه پیکر  رقیببه صدر تا ذیل عوامل گروه 

 از اشعار اوست. ای عمدهمضمون بخش  ،داد میتشکیل 

ـ   بـه  ،تقـدس و مشـروعیت فراگیـر خـود     ۀعباسیان با همـ  دیوان ناصرخسرو،در   ۀمثاب

، 44 :1367 ،قبادیـانی ر.ک؛ ( اند کردهناروا مقام خالفت را غصب  اند که به دانسته شده دیوهایی

 ته. ناصرخسـرو پیوسـ  )17ــ 1، ب 316همان: و  25ـ24ب ، 315همان:   ؛6ـ5ب ، 97همان: ؛ 7ـ2ب 

همان: ؛ 23ـ21ب ، 79ر.ک؛ همان: ( زند میها دم  آن کفایتی بیاز مفاسد و  یا آشکارا تعریض به

که بـا شمشـیر    کشد میو امیدوارانه انتظار  )2ب ، 458همان:  و 6ـ1ب  ،352همان: ؛ 12ب ، 85

 نابود گردند: (فاطمیان مصر)خلفای راستین زمان 

 ای نبیرۀ آنکه زو شد در جهان خیبر ثمر«
 

 »دیر برناید کـه تـو بغـداد را خیبـر کنـی      
؛ 12ـ6ب ، 39همان:  ر.ک؛ ؛ نیز433: همان(

، 275همـــان: ؛ 23ــــ20ب ، 43همـــان: 

 .)14ب ، 431همان: ؛ 21ـ14ب
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ر.ک؛ ( »دیـو « هـای  نقی، نمایندگان این طبقه در ایران نیز گاه بـا عنـوا  سالطین سلجو

، ب 72ر.ک؛ همـان:  ( »یأجوج و مأجوج«، )18 ب، 389و همان:  14 ب، 324؛ همان: 3 ب ،102همان: 

ب  ،310ر.ک؛ همـان،  ( »بـاد عـذاب  «، )8ب ، 461ر.ک؛ همان: ( »الدجّ«، )22ب ، 293همان:  و 4

 »اهـریمن «و  »شـیطان «و زمانی با لقـب   )8ب ، 329ر.ک؛ همان: ( »ومان خان بیاوباش «، )14

. اینـان بـه   شـوند  میمعرفی  )7 ب، 415و همان:  24 ب، 378همان:   ؛10ـ9 ب، 310ر.ک؛ همان: (

که سرزمین خراسان از لـوث   )25ب ، 403ر.ک؛ همان، (ناصرخسرو اصل فساد و غارتند  ۀگفت

 »روزبـازار فسـق و فجـور   «و  )1ب ، 404ر.ک؛ همـان:  ( »کمینگاه ابلیس لعین«ها به  وجود آن

ایـن   ۀشکوه و هیمنهمواره  ،. در دیوان ناصرخسرواست تهبدل گش )10ب ، 461ر.ک؛ همان، (

 :شود میامیران به هیچ گرفته 

 زِ من معزول شـد سـلطان شـیطان   «
ــه   ــرا چ ــر م ــدارم م ــرش ن ــرَم زی  سَ

 

ــلطان    ــه س ــلطان را ب ــز س ــدارم نی  ن
 »اگر بربرد شـیطان سـر بـه سـرطان    

 ).324همان: (                               

روهند، بـه همـین نحـو    همان گ تایانهمکه از دید ناصر  ب رسمیفقها و علمای مذه

رهبرانـی کـور،    او، . ایـن علمـا در دیـوان   گیرنـد  میتند و سخت او قرار  های دشنامهدف 

؛ 16 و 14ب ، 451ر.ک؛ همـان:  ( ندهسـت   سـاتگین و اهل مـی و   خوار رشوتامامانی جاهل و 

 ،و صدور فتواهای شرعی خود ها رخصتکه با ابداع  )25ب ، 403و همان:  11ـ9ب ، 97همان: 

کـرده، کفـر و     )10ــ 7ب  ،448و  11ــ 1ب ، 348؛ 16ـ12ب ، 79ر.ک؛ همان: (رام خدا را حالل ح

حـق را باطـل و باطـل را حـق جلـوه       و ،)25ـ18ب ، 468ر.ک؛ همان: (گنهکاری را گسترش 

جماعت دیوانند که به ستم بر منبر  ،. اینان در یک کالم)20ـ15 ب، 329ر.ک؛ همان: ( اند داده

 :رانند نمیآن جز خرافات سخن  و بر اند نشسته

 چون سَرِ دیـوان بگرفـت سَـرِ منبـر    «
ــاتش  ــره خراف ــد مخــر خی  ای خردمن

 

 هر یکـی دیـو باسـتاد بـه مـأذونی...      
 »که تو باری نه چنو خربط و شمعونی

 ).497 همان:(                               

و نیز عوام غافـل و   تشاعران درباری بلندگوهای تبلیغاتی حکوم ،خره در این متنباال

 :شوند میبا همین چوب رانده  ،این ساختار ۀسرسپرد

 ای شعرفروشـــان خراســـان بشناســـید«
 بر حکمت میری زِ چه پایید چو از حرص

 ییدهای مرا گـر شـعرا   سخن این ژرف 
 فتنۀ غـزل و عاشـق مـدح امراییـد...    
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 آب اَر بشودتان بـه طمـع، بـاک نداریـد    
 
ــق  « ــال خل ــت و جه ــر زِ درد اس ــم پُ  دل

ــاک  ــدم، زان چــه ب ــد گوی ــه ب  اگــر عام
 

 »مانند سـتوران سـپسِ آب و گیاییـد   
 ).124همان: (                               

 زِ مـــن جملـــه زیننـــد دل پُرزَحیـــر
ــرده ــا ک ــر  ره ــان پنی ــیش موش  »ام پ

 ).191همان: (                               

. اعـالم حقانیـت و نمـایش    شـود  نمـی به اینجا ختم  خسروایدئولوژیک ناصر ۀاما مبارز

 ــ  دینـی بخشـی دیگـر از مسـئولیت     ،ها عدالت و اقتدار خلفای فاطمی در برابر رقیبان آن

هرچه عباسیان با بدترین القاب هجو  ،شعر او در دنیای این حجت اسماعیلی است. سیاسی 

از  خـود  دیواننیک و مقبول دارند. ناصرخسرو همواره در  غایت به ای چهره، اینان شوند می

پیامبرمقام جانشینان حقیقی  درها  آن
)ص(

 فاطمی زمـان خـود، المسنتصـر    ۀاز خلیف ویژه به ،

ر.ک؛ همـان:  (و پیشانی نهاده  ۀبهترینِ خلق و زمانه به بر و سین عنوان  بهکه داغ او را  بالله

در ی همچنـین، و . اسـت  کـرده  ای جانانـه  های ستایش )4ب ، 431و همـان:   14 و 13ب ، 338

ب  ،409ر.ک؛ همان: ( »معدن فتح و نصر« است؛ مانند: دهکریاد  او با القاب فراوانیاز ش دیوان

نایـب یـزدان و   «، )14ب ، 314ر.ک؛ همـان:  ( »مفخر جـنّ و انـس  «، »گوهر تاج رسالت«، )16

و  )22ــ 21ب ، 348ر.ک؛ همان: (که نام احمد و حیدر با وجود او تمام شده  »بارخدای جهان

 با شمشیر حق اسالم را تازه کند: تواند می هر دم

 همچنین گفتـی کـه روزی برکشـید   «
 هــر زمـــان اســالم را تـــازه کنـــد  

 

 فــاطمی شمشــیر حــق را از نیــام     
ــام  ــن امـ ــام بـ ــن امـ ــام بـ  »آن امـ

 .)299: همان(                             

رقیـب بـود کـه    بر قدرت و اعتبار  ای کوبندهضربات  ۀمنزل بهباری این تبلیغات سیاسی 

و الجـرم   افکنـد  مـی  ها ذهنها را در  تردید نسبت به مشروعیت آن ۀشائب ،پیش از هر چیز

. ناصرخسرو خود نیز از خطر و آسیب اشعارش بر ایـن  گرداند میها را الزم  ممانعت نشر آن

 آگه بود: خوبی بهگروه 

 ای حجتِ بنشسته به یمگان و سخنهات«
 

 »و پیکـان در جان و دل ناصبیان گشته چ 
 ،318همـان،  ؛ 7ب ، 149؛ نیـز  353همان: (

و همان:  13ـ12ب ، 404همان: ؛ 15ـ14ب 

 .)19ب ، 409

 خیامرباعیات  .2ـ2ـ2ـ5
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از دانشمندان مقرب دربار ملکشـاه سـلجوقی بـود و گرچـه      ).ق 510ـ427( نیشابوری خیام

 هـای  گـزاره  ۀدربار خیزش چالشفعالیت سیاسی نداشت، اما با وجود رباعیات  ۀآشکارا داعی

در  تردیـد  بی ،لرزاند مین را از بُ مدار دینهر حکومت  های پایه ها آن ۀم دینی که هیمنمسلّ

قانون و اخالق به  در اجتماعی که نظم حکومت،«راکه چ ؛گنجید میسلک مبارزان سیاسی 

 »اسـت تهدید نظم اجتماعی  ۀمنزل  به، هر مخالفتی با عقاید دینی است تهدینی وابس ۀعقید

ــا رواج   ،خیــام ۀدور . در )322/ 4: 1373(دورانــت،  آنجــا کــه نظــام ســلطه ســعی داشــت ب

ذهن مردم را از توجـه بـه    ،ایدئولوژی عقیدتی دلخواه سازیِ طبیعیماورایی و  های اندیشه

نیایی استمرار بخشد و بازدارد، تا هم دسترسی خود را به قدرت و شوکت د جهانی اینامور 

تثبیـت   ،شد میکه ضامن حفظ گفتمان دینی برحق تلقی  این نظر ازا ر هم مشروعیت آن

از ابهـام و   ای هالـه قطعیت آن همـه را در   ،مکند، رباعیات او با بیانی آکنده از طنز و تهکّ

 :برد میتردید فرو

تمامـاً علیـه مـذهب     ،سرشار از شکاکیت و بدبینی و تبلیغ کیش لـذت  ۀاین فلسف«

و عدالت شـرعی و   است حقایق را مکشوف کرده ۀت هممسلط عصر بود که دعوی داش

. خیام باور ندارد که عقل اشعری و حنبلی راز جهان را است تهقوانین الهی را عرضه ساخ

 بینـی  جهـان . او عجز علـم و  اند کردهمسائل را حل  ۀو آیات و احادیث، هم است گشوده

 ).392: 1395  (طبری، »بیند میرسمی را 

دینی بـه چـالش    ۀشد پذیرفتهامور مسلم و  ۀعقل سلیم جامعه را دربار صراحت به ،بنابراین

را در  فکری مهـم و ممنـوع   ۀچند شاخ ی معدودها رباعی ، خیام با همینواقع . درکشد می

 ی گنجاند:کلّ ۀذیل دو دست توان می. مجموع این تفکرات را کند میآن روزگار نمایندگی 

 مداری انسان. الف

. از دیـد  اسـت  تهبرجس ای بنمایه جهانی اینصالت مطلق انسان و زندگی ا ،در رباعیات خیام

اختیـار   در» جا  همین«و » اینک هم«عمر کوتاهی است که  ،واقعی هر انسان ۀسرمای ،خیام

 دارد و خردمند آن است که نصیب خود را از آن برگیرد:

 شود کسـی فـردا را   چون عهده نمی«
 نوش به ماهتاب ای ماه کـه مـاه   می

 

 حالی خـوش دار ایـن دل پُرسـودا را    
 »بســــیار بتابــــد و نیابــــد مــــا را

 .)98: 1378خیام، (                     
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اغتنام فرصت تشـکیل داده کـه    ۀرباعیات او را اندیش نیست که مضمون غالب خود بی

 شـدن   انباشـته  ،از دالیل ایـن امـر   تردید بی. است تهغالباً نیز با درد و اندوهی ویژه درآمیخ

 ۀواسـط  ،رسـمی  بینی جهانکه در  ای پدیدهفضای ذهن شاعر با سنگینی درد مرگ است؛ 

 ۀفنای مطلق آدمی را در عرص ،خیام زعم  بهوصول به جهان دیگر و زندگی جاوید است و 

 :زند میآفرینش رقم 

ــودی  « ــدن ب ــای آرمی ــه ج ــاش ک  ای ک
 کاش از پی صد هزار سـال از دل خـاک  

 

ــیدن     ــن ره دور را رسـ ــا ایـ ــودییـ  بـ
ــودی    ــدن ب ــد بردمی ــبزه امی ــون س  »چ

 .)163همان: (                                   

. همین است که بـا اصـرار   رود نمیاز بین  گاه  هیچمعاد  ۀمسئل ۀتردید خیام دربار ،واقع در

 :کند میی تفسیر بهشت و دوزخ را در همین دنیای مادّ ۀفلسف

ــی  « ــا نرس ــرار معم ــه اس ــو ب  ای دل ت
 سـاز  بـه مـی لعـل بهشـتی مـی     اینجا 

 

 در نکتـــۀ زیرکـــان دانـــا نرســـی    
 »کانجا که بهشت است، رسی یا نرسی!

 .)162همان: (                               

 ب. دگراندیشی

فضـای جامعـه را    صـدایی  تـک روح  ،به دلیل وجود استبداد شـدید دینـی   ،در دوران خیام

ـ  ۀبنیادین دربـار  های تشکیکفراگرفت. خیام در رباعیات با طرح  پاسـخی   ،دینـی  اتقطعی

، و اصـوالً در برابـر هـر امـر یقینـی      است داده سخت و  فتسِهنجارشکنانه به این ساختار 

 گیری موضعمرگ و معاد،  ۀتفسیر متفاوت وی از مسئل است؛ طرحی نو و دیگرگونه افکنده

انسانخلقت  بودن  حکیمانهاو در برابر 
4

از آن  ای نمونـه ر ، نفی نظام احسن که مضمون زی

 است:

 گر بر فلکم دست بُدی چون یـزدان «
ــاختمی  ــان س ــر چن ــو فلکــی دگ  از ن

 

 برداشتمی من ایـن فلـک را زِ میـان    
 »کازاده بـه کـام دل رسـیدی آسـان    

 .)155همان: (                             

ذهنـی   یهـا  چالش. اصوالً از دهد میاو را از حصار باورهای زمانه نشان  ۀآزادی اندیش

دینـی و تعصـبات عقیـدتی     هـای  جدالشدت  نظرپیامد آشوب زمانه از  گمان بیکه  خیام

قواعـد   ،چیستی حقیقت است. ذهن پرسشگر و ناآرام خیـام  ۀهت و تردید وی درباراست، بُ

 عنـوان   بـه ها  با معرفی آنتابد؛ قواعدی که نظام سلطه  را برنمی  نظام سلطه  ۀساخت ازپیش

ناچار با هر پاره از رباعیات . کوشید میدر تثبیت و بازتولید قدرت خود  ،ودتنها حقیقت موج
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از نگـاهی گـذرا، بتـوان در     این عصیان روحی خیام را ۀ. شاید فشردشورد می ناخود بر آن

نازک یقینِ اصحاب دین  ۀپرد ،چهارگانی زیر مشاهده کرد. آنجا که وی با پوزخندی رندانه

 :درد میو خبر روزگار را از هم 

 قــــومی متفکرنــــد انــــدر ره دیــــن«
ــی ــد روزی   م ــگ آی ــه بان ــم از آنک  ترس

 

ــین     ــاده در راه یق ــان فت ــه گم ــومی ب  ق
 »خبران، راه نه آن است و نه این! کای بی

 .)154همان: (                                    

 یـدی ق بـی  از نوعی ظاهر به و سازد میاین رباعیات را  ۀمایجانطنزی که  گفت توان می

که در زیـر   استواکنش معکوس شاعر نسبت به خشمی تا حدودی  ،کند میحکایت  دینی

و بـه شـکل ایـن     اسـت  فشار سرکوب و سانسور جامعه توان طغیان خـود را از دسـت داده  

 عمـال محـدودیت  و اِ فشار اوج ،خیام زمانچه  است؛ برآمده اواز زبان  زیرزمینی های ترانه

چـون   نفـوذی  صـاحب است که با وجود متعصـبان   روزگاری ؛استرقیب  های اندیشهعلیه 

. شـود  میهمه جا حس  گر کنترلنیروهای  ۀاقتدار و سیطر ،و امام محمد غزالی الملک نظام

و ممنوعیـت   اسـت  دورزانی چون خیام نشاندهرَخِهر خاموشی بر لبان مُ ناگزیر به خفقاناین 

 و قالب شعری از بیان خوبی به وضاعاست. درک این ا ها را شدت داده آن دسترسی به بیان

 :ممکن استاین فیلسوف شاعر 

 نتـوانم  خورشید به گِـل نهفـت مـی   «
 از بحـــرِ تفکـــرم بـــرآورد خِـــرَد   

 

 نتــوانم وَاســرارِ زمانــه گفــت مــی    
ــفت مــی ــیمْ سُ ــوانم درّی کــه زِ ب  »نت

 .)149همان: (                             

 بـر  ،زمـان  ایـدئولوژیک  رخدادهایتأثیر  ۀدربار )75ـ70: م.1995فرکالف، ر.ک؛ ( فرکالف

درونـی   هـای  چالش ۀاینکه خیام عصار دارد. هایی اشاره نمت و صورت سبکاز  هایی جنبه

 از دوسـتان چنـد   تنیجز بر را  ها آن و است بازتاباندهرباعی معدودی  خود را در قالب موجز

آن  همچنـین،  .نیسـت  زمـان او  آور عـب رُاوضـاع   با ارتباط بی ته،آشکار نساخ نزدیک خود

خیـام و   بـا  ،فشـار دینـی در آن روزگـار)    ۀنماینـد به عنـوان  ( دیدار غزالی حکایت مشهورِ

ـ   رسـاند  مـی ایـن پیـام را   ضمناً  ـ مجعولیا  راست  ـها   آن ماندن بحث تمام نیمه  ۀکـه حرب

 مسلطاخالق  حال دیگر ،رقیب های دیگریصدای  کردن  خاموشسرکوب و سانسور برای 

بر اساس روش تحلیل متن فرکالف  که این مدعا مبنای علمی دارد؛ چنان .است شده جامعه

ـ نظـام   ،از مجاری ظهور روابط نابرابر قدرت ،)113ـ112: م.1989، ر.ک؛ همان( در  گیـری  تنوب
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با شگردهایی چون قطع صحبت دیگران  اقتدار صاحبمشارک  به وسیلۀمکالمات است که 

 ـ  علمیبحث  ۀمیاندر این روش در متن مورد اشاره . شود میال عمو کنترل موضوع بحث اِ

عنـوان باطـل بـر     اطـالق   ــ  از جانب غزالـی  خیام با نوعی خشونت گفتار و رفتار فلسفی

بیـراه   ،اسـت  شدهبر وی تحمیل  ـ صحنهو ترک  )الباطل  زهقالحق و  اظهارات خیام (جاء

 تلقـی رقیـب   هـای  گروهن غالب زمان با نمادی از برخورد تند گفتما نیست اگر این روایت

 .ددرگ

 نتیجه. 6

 فراینـد  از رهگـذر  ،دگـرا رَخِ هـای  گفتمـان در برابر گفتمان اشعری  تثبیت به این پژوهش

 از. اسـت  تـه پرداخ عامـل بررسـی  برداشتی تازه از با تأکید بر و  رانی حاشیه  ـ سازی برجسته

 ،ست ایرانیاس ۀدر عرص ترک  ـ عرب یت دومحوریحاکم گیری شکلبا  قرن چهارماوایل 

جایگزین گفتمـان  جامعه قبول ممشی عقیدتی  عنوان  به رسماً اشعری گرای تسنّگفتمان 

ایران تـا   ۀجامع ،از آن پس را نصیب خود کرد. دینیشد و جایگاه اقتدار معتزلی خردمحور 

بر قـدرت در  نـابرا  مناسـبات  به دلیل گردید. یگفتمان قلمرو رقابت این دو ۀدیرزمانی عرص

 ـ  سـازی  برجسـته  فرایند ،در این نبرد ایدئولوژیکیآن  ۀجویان مداخلهش نقو  حکومتسطح 

نـابرابر   روابطاز  ای مرتبهمتعاقباً و  یافتنامتقارن  حالتینیز  ها گفتماناین  بین رانی حاشیه

 حـث مبا بردپیشـ در عطفی  ۀنقط ،قدرت ینابرابر ،رو  این از .شکل گرفت ها قدرت بین آن

عامـل   از تازه یطرح مفهوم ،نخست ۀدر وهل پژوهش دستاورد مهم است. بوده جستاراین 

در  آنتـأثیر   بررسـی  آنگـاه و  ــ  جامعه های گفتمان زبانی تولیدات نابرابر توزیع ـ  دسترسی

 ،با این حال است. بوده )اشعری و خردگرا های گفتمان(در اینجا  ها گفتمان تضعیفیا  تثبیت

نشـان   هـا  یافتـه . اسـت  شدهار نمود جریان این رونددر  نیز عامل دسترسیرف متعاتعریف 

به توزیع نـابرابر  بنیادین  راهبردطراحی چند  با در سطح کالن و قدرت عوامل که دهد می

 هـای  گفتمـان و علیه  )اشعری( گفتمان خودینفع  به  ـ بردهنام های گفتمان زبانی تولیدات

انجـام   گفتمـانی و محـدودیت  تحمیـل   هـای  روشبا  اقدامین ا. ندا هپرداخت ـ)خردگرا( غیر

و تأسـیس مـدارس    بنـدی  گـروه  مثل ،نرم های کنشسازماندهی  با ترتیب به است و هگرفت

ـ  ها، آن ۀنتیجدر  که نظامیه  پـرورش  نیـز  ومتـون زبـانی    ۀر گسـترد اشـ تناتولیـد و   ۀزمین

 همچـون  ،بزارهـای سـخت  اکاربرد  و فراهم شد اشعریگفتمان  سیاسی  ـ علمی کنشگران

 اشـعار  چـون  ،خردمحـوری  متـون  تولیـد و گـردش  کـه  سـرکوب   حـذف و  فضـای ایجاد 
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 .سـاخت  مـی مواجـه   یممنوعیت و پیگـرد جـدّ  با  در جامعه را و رباعیات خیام ناصرخسرو

هـا بـا    بـه دلیـل سـتیز آن    ویـژه  به ،دمحور بودنرَافزون بر خِ ،جلوگیری از نشر این متون

عقـل  عصـیان علیـه    ۀو ترویج روحی داشتن عقاید ممنوع بر که با در بود غالبایدئولوژی 

دیـوان ناصرخسـرو    .آشـفتند  میجدی  طور  بهرا نظم رایج حکومت و جامعه  ،سلیم جامعه

عریان علیه  های دشناماسماعیلی، نفی و انکار مذهب رسمی و  های آموزهمشحون از تبلیغ 

تشکیک و تعریض نسبت به معتقدات رایـج و  اسر ، و رباعیات خیام نیز سررقیب های گروه

 ها بود. مقبول آن

 برجسـته بـه   ،داشت شناخت ذهنی افراد تشکیل ۀنحوبر  ی کهبا تأثیر مذکور سازوکار

 ۀشـیو ایـن  . انجامیـد  خردگـرا  هـای  گفتمان شدن  رانده حاشیه  بهو  اشعریگفتمان  شدن 

 بـین کنشـگران   بـط نـابرابر قـدرت   روا ازی دیگر عدبُ ایحادبا  رانی حاشیهو  سازی برجسته

جاری بود،  نظامیه مدارس مند ضابطهفضای  در که به شکل بارز غیرو  خودی های گفتمان

 گفتمـان متـون   دسترسی به امکان ،قدرت عوامل افزون بر آنکه ،تکمیل شد به این شیوه

ن آن دسـته از کنشـگرا  فقـط   ،در این نهادهای آموزشی .بود فراهمعموم برای  را اشعری

را   های اجتمـاعی عـالی و...)   (کسب القاب و جایگاه ای هویژبه امتیازهای  دسترسیجامعه 

 ،. از ایـن رهگـذر  بود سازگار با این گفتمان  تمامی بهها  نگفتار و اعتقاد آ ،کردار داد کهمی

 سادگی بهها،  آن برخورداری از اقتدار و اعتبار اجتماعی سبببه  ،این گروهزبانی  های کنش

که طبق بازنمایی عوامل  رقیب های گفتمانو از آنِ فعاالن  یافت می راکم ادعای صدق ح

. شـد  مـی شناسـانده   باطلاظهارنظرهای  عنوان  به ،بودند صداق اهل کفرم ،گفتمان غالب

حفـظ و   آن، تبـع   بهو  اشعریبه تثبیت نظام معنایی گفتمان  پایان،این عوامل در  مجموع

 .انجامید توق مشروعیت نظام سیاسی

 نوشت پی

 :سراید میچنین  ،دربار محمود الشعرای ملک عنصری، ،نمونه برای. 1

 جهـان باشـد   خسـرو  ایـزد کـو   بخواست«
 قضای حتم است این ملک و پادشـاهی او 

 اسـت  که هرچه خدای جهان پسندیده بدان
 

 از آنچــه ایــزد خواهــد، گــریختن نتــوان 
ــان...   ــوَد نقص ــا بُ ــدر قض ــد کان  روا نباش

ــر ک ــران اگ ــوَد کف  »ســی نپســندد ازو، بُ
 ).211: 1363عنصری، (                 

 به این بیت: است ای اشاره. 2
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ــی  « ــداد فروآی ــه بغ ــون ب ــیش آرد چ  پ
 

ــانی   ــه قربـ ــد بـ ــی فرزنـ ــو عباسـ  »دیـ
 ).431: 1367ناصرخسرو، (               

ات ایـران؛ از فردوسـی تـا سـعدی،     تاریخ ادبی )،1361براون، ادوارد ( ، ر.ک؛برای اطالع از این حکایت. 3

 .327 ص مجتبایی، تهران، مروارید، هللا فتح ۀترجم

4. 

 هرچند که رنـگ و بـوی زیباسـت مـرا    «
ــاک   ــۀ خ ــه در طربخان ــد ک ــوم نش  معل

 

 چون الله رخ و چـو سـرو باالسـت مـرا     
 »نقــاش ازل بهــر چــه آراســت مــرا    

 ).99: 1378خیام، (                        
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