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 چكيده
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  مقدمه - 1
 هـاي ويژگيارتباط دهد كه نشان مي شده در زبان فارسي  شناسي انجامهاي سبكپژوهش

هـاي  متن مورد توجه قرار نگرفته و به كـاركرد يـا نقـش ويژگـي    موقعيتي سبكي با بافت 
، پرسش اساسي پژوهش حاضـر ايـن   هاين مسألبا توجه به  .است سبكي نيز پرداخته نشده

دادن مـتن در بافـت گسـتردة آن    هاي سـبكي را بـا قـرار   توان ويژگياست كه چگونه مي
فرض تحقيق اين است كه با  .ها نيز پرداختكاركرد اين ويژگي بررسي كرد و به نقش يا 

آن قابل بررسي » بافت موقعيتي«هاي سبكي متن در ارتباط با ويژگي ،ايطرح روش اليه
  . توان پرداختنيز مي» هاي سبكينقش يا كاركرد ويژگي«است و به 

نحـو،   1،ربردشناسـي كا در چهار اليـة بررسي سبك با رويكرد تحليل گفتمان انتقادي     
اي در مقالـه قـبالً  » نحـو «و » كاربردشناسـي «؛ دو اليـة  است مدنظر بودهواژگان و بالغت 

ـ  اكنون و است  منتشر شده )193- 214: 1390و درپر،  قوام(جداگانه   ه دو اليـة در اين مقالـه ب
ـ  ئيهاي جزپرسش. پردازم مي» بالغت«و » واژگان« ديگر، يعني ه تري كه درصدد پاسـخ ب

ن شـد  توان بررسي كرد كه بـه روشـن  هستيم اين است كه الية واژگاني را چگونه ميآنها 
تـوان مطـرح كـرد كـه     نجامد؟ الية بالغي را به چـه صـورتي مـي   رابطة قدرت در متن بي

 مناسبات قدرت بين نويسنده و مخاطب باشد؟  ةدهند نشان

ن و بررسـي رابطـة   كه با هدف كشف ايـدئولوژي مـت  هاي غزالي در مطالعة سبك نامه
عبـارت بـود    رو يشِپ اصلي ، چالش)1390درپر، . نك(است  گرفتهها انجام قدرت در اين نامه
اي كـه منجـر بـه كشـف رابطـة قـدرت و       گونـه ها بـه بندي اين ويژگياز توصيف و طبقه

رويارويي با اين چالش و انجام مطالعات در اين زمينه نگارنده را  .ايدئولوژي در متن گردد
اي روش اليـه  ،به اين نتيجه رساند كه بهترين روش در مطالعة سـبك بـا هـدف مـذكور    

روش  2مـتن  اي، در برقـراري ارتبـاط مـتن و بـرون    با اين استدالل كـه شـيوة اليـه    ؛است
عنـوان  بـه  4متنـي در ارتبـاط بـا بافـت مـوقعيتي      3هـاي اليهمناسبي است و مطالعة خرد

در مراحل اوليه . گرددتن و بررسي رابطة قدرت ميمنجر به كشف ايدئولوژي م 5اليه كالن
                                                 
1. Pragmatics 
2. extra text 
3. Micro level 
4. Situational context 
5. Macro level 
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ها در پـنج اليـة واژگـاني، نحـوي، كاربردشناسـي، بالغـي و       كه سبك نامه بر آن بودقصد 
كه كشف ايدئولوژي هـدف   مشخص شدولي در مطالعات بعدي  ،گرددايدئولوژيك بررسي 

هار الية نخست قابل متن در چ ةبا رويكرد انتقادي است و اين هدف از تجزي مطالعة سبك
ها در تجزيه و تحليل سبك عنوان يكي از اليهكردن آن به  بنابراين مطرح ؛يابي استدست

در اين روش، بافت متن در چهار الية واژگاني، نحوي، كاربردشناسي و . يستمتون صحيح ن
بافـت   بـا توجـه بـه   آنهـا  هاي سبكي برآمده از و كاركرد ويژگي، هاعنوان خرداليهبالغي به

نهايت منجر به كشف ايدئولوژي متن و بررسي در كه قرار گرفتتحليل مورد موقعيتي متن 
   .هاي غزالي گرديدرابطة قدرت در نامه

هاي آوايي، واژگاني، نحوي و معناشناسي از اساس اليهگفتني است كه مطالعة زبان بر
مطالعـة سـبك    اسـاس سـطوح زبـاني بـه    شناسان نيز برشناسي است و سبكمباني زبان

سبك ) 1981( سبك در داستاندر كتاب  1جمله جفري ليچ و مايكل شورتاند؛ ازتهپرداخ
 و تـأثيرات آوايـي   2شناسـي نويسـه  ،نحو ،شناسياستان كوتاه را در چهار سطح معناسه د

را  مـتن هـاي  مطالعة اليه )2004( شناسيسبك نيز در كتاب 3سيمپسون. اندبررسي كرده
   .است ار دادهاساس كار خود قر

ها به رمزگـان  واژه ،شناساندر الية واژگان ابتدا براساس ديدگاه نشانهدر مقالة حاضر، 
هـاي متـرادف،   داري واژگـان، واژه ها، نشانو سپس شاخص ،ساختاري و فرايندي تقسيم

و در الية بالغـي، بالغـت    ،است گرديدههاي سبكي مطرح عنوان مؤلفهمتقابل و تكراري به
 - 20 .نـك ( )1(غزالـي  1 شـمارة  ةري، بالغت بينافردي و ابزارهاي مجازي زبان در نامساختا

مناسـبات نويسـنده و    هـاي سـبكي فـوق در   و كاركرد ويژگي شدهبررسي  )همين مقاله 22
   . است قرار گرفتهتحليل مورد مخاطب 

  
  در دو الية واژگان و بالغت  1شمارة  ةهاي سبكي نامتجزيه و تحليل ويژگي - 2

عنـوان  چـه بـه  آن. است آن هاي سبكيويژگي تجزيه و تحليلالزمة  ،بررسي موقعيت متن
مقـام و موقعيـت اجتمـاعي و     و نويسنده: گيريم، موارد زير استيموقعيت متن در نظر م

                                                 
1. Leech and short  
2 graphology 
3. Simpson 
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ة شرايط زماني و مكاني كه نام ؛مقام و موقعيت اجتماعي و سياسي او و مخاطب ؛علمي او
  .آننقش و كاركرد و  ؛هدف از نوشتن نامه ؛تاسدر آن نوشته شده غزالي
  

  موقعيت متن - 1- 2
 ةاالسالم، از عالمان ديني مشهور دورةحجـنويسندة اين نامه، امام محمد غزالي ملقب به 

و در  م بـه دنيـا آمـد   1058/ ق  450سلجوقي است كه در طابران طوس در حدود سـال  
جـايي رسـيد كـه    تا بـه «گويد مي خود او .م ديني عصر خود استاد مسلم گرديدعلو ةهم

او بنابــه . )12 : 1362غزالــي، (» تر اهــل روزگــار درگذشــتفهــم بيشــ ةســخن وي از انــداز
بغداد اشتغال داشـت   ةبه تدريس در نظامي ، چهار سالوزير الملك درخواست خواجه نظام

بـه درخواسـت سـلطان سـنجر     نيز بنا ؛و سپس آن را رها كرد و به سير و سلوك پرداخت
هاي پاياني عمرش در تـوس  در سالغزالي . نيشابور به تدريس پرداخت ةدر نظاميكسال ي

 :اسـت كه در همـين نامـه نيـز گفتـه    خانقاهي ترتيب داد و به ارشاد مشغول گشت، چنان
مخـالف فلسـفه   غزالـي  كـه   با آن. )همان(» كه بود بديد و بجملگي بينداختدنيا را چنان«

مـورد   ،، سخنش چاشني عرفان يافته بـود رها و سير و سلوكسف ةدر نتيج از آنجاكه بود،
   ).11 :همان( قرار گرفتآنها آزار  تكفير فقيهان و اذيت و

سلطان سنجر، معزالدنيا و الدين ابوالحارث سـنجربن ملكشـاه    ،1ة شمارة مخاطب نام
سـنجر  سلطان « ،)هـ 582وفات(ظهيرالدين نيشابوري  ةبنابه گفت .)168: 1333راوندي، (است 

سلجوق، ممتع به طول عمر و طيب عيش و نشر ذكـر و   پادشاهي بزرگ بود از واسطة آل
ك شد از قبـل بـرادرش بركيـارق تـا     لعهد كه به خراسان م از ابتداء. فتح ديار و قهر اعدا

ظهيرالـدين  (» ...وقت شكستي نيفتـاد  حدود چهل سال، او را نوزده فتح ميسر شد و در هيچ
  .)44 :1332نيشابوري، 

فضايي كه اين متن در آن خلق شده، تعصب در عقايد و حسادت و رقابت منفي بين  
غزالي را به نوشـتن كفـر و    ،در اين موقعيت اجتماعي، حسودان و متعصبان. عالمان است

فالسفه و ملحدان، گرايش به مـذهب مجـوس و طعـن و قـدح امـام       ءاباطيل، داشتن آرا
اند و سلطان سنجر و ابوبكر باقالني متهم كرده ،حنفي ةمؤسس فرق ،)ق80- 150( ابوحنيفه

غزالـي،  (اسـت  گويي به اين اتهامات او را از توس به لشگرگاه خود احضـار كـرده  براي پاسخ
هـاي زبـاني    صورت، با تجزيه و تحليل يلتهابادر چنين فضاي مسموم و پر. )11- 13: 1362
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آيـا   ،مسـتقيم دهـد يـا غير  اسخ مـي م به اتهامات پروشن خواهد شد كه آيا غزالي مستقي
ايسـتد و  مـؤثر از زبـان در موضـع اقتـدار مـي      ةشود و يا با استفادتسليم قدرت حاكم مي

غزالي ايـن نامـه را در پاسـخ بـه قاصـد سـلطان       . كنداتهاماتي را بر قدرت حاكم وارد مي
ن نامـه،  هـدف از نوشـت  . اسـت  اتهامات مذكور او را به حضور فراخوانده خاطر نوشته كه به

  .باز زدن از رفتن به حضور شاه است گفتن به اين اتهامات و سر نوعي پاسخ به
  

 الية واژگان  - 2- 2

پردازيم كه ارتباط مـتن را بـا بافـت بيرونـي آن     مي يهايدر الية واژگاني به بررسي مؤلفه
ه نسبت زاهدان/ يد؛ از جمله بسامد رمزگان دينندر رابطة قدرت معنادار باش رده وبرقرار ك

هايي كه نويسنده براي مخاطـب بـه   به رمزگان نهاد حكومت و يا نهاد علم، تعداد شاخص
هـاي مختلـف    طور كلّي بخـش  به. دارهاي مترادف، تكراري و نشانبسامد واژهو برده،  كار

ها، واژگان زاهدانه، رمزگان نهاد علم و نهاد حكومت، شاخص/ رمزگان ديني(الية واژگاني 
چگـونگي   تـا  كنـيم مطـرح مـي  را ) واژگان متـرادف و تكـراري   و واژگان متقابلدار، نشان

در تثبيـت گفتمـان   را و كاركرد واژگان  ،بررسي را موقعيت نويسنده در برابر قدرت حاكم
  .نماييمزاهدانه توصيف 

  
  ينديارمزگان ساختاري و فر - 1- 2- 2

نظامي از دانـش   ،زگاناست؛ هر رم 2شناسياز اصطالحات مطرح در دانش نشانه 1رمزگان
بنيـاد و  تر بافـت بيشـ  و كنـد تفسير متـون را فـراهم مـي   است كه امكان توليد، دريافت و 

هـاي  زيـرا همـة رمزگـان    ،ترين رمزگان استترين و پيچيدهزبان مهم. بنياد است فرهنگ
هاي حركتـي و  هاي آداب، پوشاك، غذا، رفتار، اطوار و اشارات، نظامديگر از جملة رمزگان

بـار   شناسي، نخستيندر حوزة زبان«. )150: 1387سجودي، ( زبان قابل توصيف است اغيره ب
اصـطالح رمزگـان را تقريبـاً بـه      )1916( شناسي عمـومي  دورة زبانفردينان دوسوسور در 

كـنش گفتـار   : پـارول (به كار برد و آن را در مقابل گفتـار  ) نظام زبان :النگ(معناي زبان 
در مقالـة مشـهورش    رومـن ياكوبسـون   بعـدها  ).136- 137: 1388ريـك،  مكا(» قرار داد) فرد

                                                 
1. code 
2. semiotics 
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اصـطالح  اينديانا دربارة سبك ايراد كرد، كه در كنفرانس  )1958(» شناسي و بوطيقازبان«
در اين مدل فرسـتنده، پيـامي   «. وجهي ارتباط به كار برد را در ارائة مدل شش» رمزگان«

پيـام مسـتلزم وجـود بـافتي     . فرسـتد ده ميبراي گيرن - تماس - را از طريق مجرايي مادي
كه فهميده شود، بايد از رمزگاني بهره گيرد كه بـراي  ت كه به آن ارجاع كند و براي ايناس

 هـاي متفـاوتي  بنديطبقه شناساننشانه ).137 :همان( »شناخته باشد طرفين ارتباط كامالً
بنـدي او  در دسته .استندلر بندي چطبقه هاآنيكي از  كه اندمختلف ارائه كرده از رمزگان

رمزگان اجتماعي به رمزگان كالمـي، رمزگـان بـدني و رمزگـان كـااليي تقسـيم شـده و        
يكي ديگـر   ).158: 1387سجودي، (است  رمزگان واژگاني در گروه رمزگان كالمي قرار گرفته

يـن  ا. و فرايندي است ها به ساختاريبندي رمزگانتوجه، تقسيم هاي قابلبندياز تقسيم
 شناسـي نشـانه  ةنظريـ بندي در اصل منشأ در بحث مفصلي دارد كه اكو در كتـاب  تقسيم

شناسـي بـا دو سـطح    نشـانه ندكـه  معتقد )11: 2002(يوهانسن و الرسـن   .است ارائه كرده
در سطح نخست رمزگـاني هسـتند كـه     ؛كار داردهستند، سرو زمان فعالرمزگاني كه هم

و در سـطح   ،دنـ زني مشخص و نه الزاماً بسته، پيونـد مـي  اي از عناصر را به نظاممجموعه
ـ پيوندهايي را به هـم مـي  كم دو مورد از چنين نظام دوم رمزگاني كه دست گـروه اول  . دن

   . شودرمزگان ساختاري و گروه دوم رمزگان فرايندي ناميده مي
  بنـدي سـاختاري و فراينـدي بررسـي     در اين پژوهش، رمزگـان واژگـاني را بـا طبقـه    

زهـد و حكومـت   / تصـوف : ديـن  هايي از قبيلارجاع رمزگان ساختاري به نظامكنيم و مي
ها، تركيبات و تعبيراتي ماننـد عهـد و   واژه .دهيمميرا مورد توجه قرار ) ارجاعي رمزگان(

در درجة نخست بـه  ... نذر، پيغامبر، حديث، خيرات، درجة سعدا، توبت، نكال و عقوبت و 
زهـد و   - هـاي غزّالـي  نامـه  1ايـدئولوژي دهند، اما تحت تأثير بـن ع ميگفتمان ديني ارجا

اند كـه خواننـده را بـه گفتمـان زاهدانـه و بـه       دهي شدهاي سازمانبه گونه - گراييآخرت
دهنـد و در بازتوليـد گفتمـان    استفاده از دانش خود دربارة جماعـت زاهـدان ارجـاع مـي    

زاهدانـه،  / به رمزگـان دينـي   رمزگان ساختاريدر اين نامه،  .كنندزاهدانه ايفاي نقش مي
  . بندي استنهاد حكومت و نهاد علم قابل دسته

  
                                                 
1. ideologeme 
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  رمزگان ساختاري - 1جدول 
رمزگان نهاد حكومت زاهدانه/ رمزگان ديني رمزگان نهاد علم

دين، اسـالم، پيغـامبر، ايـزد تعـالي، ايـزد      
الســالم، ســبحانه و تعــالي، ســليمان عليــه

اهللا عليــه،  لواتمشــهد ابــراهيم خليــل صــ
المقدس، مكه، عهد و نذر، مشهد رضا، بيت

دعا، عدل، رحمت، عبادت، قيامت، شفيع، 
 ازل و ابد، فاني، باقي

مملكــت روي ملــك، مملكــت دنيــا،
 و هاي روي زمين، سـاز زمين، واليت

آلت، فرمـان سـلطان، منقـاد بـودن،     
 لشكرگاه

علــوم دينــي، كتــاب
 كردن، فهم، مناظره

  
اي از رمزگـان دينـي   مجموعـه  - رمزگان زاهدانهديده مي شود،  1جدول كه در  چنان

گرداني از دنيا و گرايش بـه آخـرت بـه     كه نويسنده آن را با هدف ترغيب مخاطب به روي
نويسـنده بـراي   . دداربه رمزگان نهاد حكومت و علم بسـامد بـااليي    بتنس ـ  است كار برده
داند، از گفتمـان زاهدانـه اسـتفاده    به دين ميحكومتي كه قدرت خود را مستند  مقابله با

ه داده و بـراي بـه دسـت آوردن       سلطان را به بي، كرده ارزش بودن پادشـاهي دنيـا  توجـ
در ايـن نامـه، رمزگـان نهـاد ديـن و حكومـت بـا دو         .است پادشاهي آخرت ترغيب نموده

ز طرفـي لقـب و   ا. اسـت  كاركرد متفاوت به هم آميخته و رمزگان فرايندي را پديـد آورده 
و با  صاحبان قدرت از آميختن رمزگان نهاد حكومت و دين شكل گرفته) شاخص(عنوان 

 )خليفـه (، اميرالمؤمنين )سلطان سنجر سلجوقي(هايي مانند ملك اسالم لقب كارگيري به
نشان داده شـده كـه نهـاد حكومـت از ديـن       ،)سلطان ملكشاه سلجوقي( سلطان شهيد و

 ،بـا آميخـتن رمزگـان نهـاد حكومـت و ديـن       ،و از طرف ديگر نمايدكسب مشروعيت مي
 هايي مانند پادشاهي آخرت، پادشاهي جاويد، پادشاهي جاويدان و سلطان عادل بـه تعبير
بـه   و او ه شـده داارزش نشـان د در دنيـا بـي  سنجر  گونه پادشاهي سلطانو بدين رفتهكار 

  .است شدهترغيب رسيدن به سعادت و اقبال اخروي و  ورزي عدالت
  

  رمزگان فرايندي - 2جدول 
يندي با كاركرد مستند كردن حكومت ارمزگان فر

 به دين
ارزش نشان دادن يندي با كاركرد بيارمزگان فر

 پادشاهي سلطان
مربـوط بـه   (ملك ): سلطان سنجر سلجوقي(ملك اسالم

   ؛)مربوط به نهاد دين(اسالم ) + نهاد حكومت
مربــوط بــه نهــاد (ميــر ا :)خليفــة بغــداد(اميرالمــؤمنين 

سـلطان   ؛)مربـوط بـه نهـاد ديـن    (المؤمنين ) + حكومت
مربــوط بــه نهــاد (ســلطان ): ملكشــاه ســلجوقي(شــهيد 
 )مربوط به نهاد دين(شهيد  ) +حكومت

) +مربوط به نهاد حكومت(پادشاهي:پادشاهي آخرت
  ، )مربوط به نهاد دين(آخرت 

اد مربـوط بـه نهـ   (پادشاهي ): آخرت(پادشاهي جاويد 
پادشـاهي   ؛)مربوط به نهـاد ديـن  (جاويد ) + حكومت

) مربوط به نهاد حكومت(پادشاهي ): آخرت(جاويدان 
برابري يـك   ؛)مربوط به نهاد دين: آخرت( جاويدان+ 

بـا  ) + وط بـه نهـاد حكومـت   مرب(ساعت عدل سلطان 
 )مربوط به نهاد دين(سالهعبادت صد
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  هاشاخص - 2- 2- 2
شاخص عنصـري زبـاني بـه حسـاب     الية واژگاني است؛  شاخص يكي ديگر از اصطالحات

آيد كه مقيد به بافت موقعيتي بوده و به مكـان، زمـان يـا شخصـي اشـاره دارد كـه از       مي
شاخص اجتمـاعي، عنـوان و لقبـي اسـت كـه بـه        .طريق بافت موقعيتي قابل درك است

  ). 167: 1383صفوي، (شود اقتضاي موقعيت اجتماعي افراد انتخاب مي
  

  هاشاخص - 3لجدو
 نويسنده خليفه ملكشاه سنجر ي مكانيهاشاخص ي زمانيهاشاخص ي شخصيهاشاخص

ملك اسـالم،  
 ملك مشرق

ســــلطان  
 شهيد

اميرالمؤمنين ،)آخرت(، فردا)دنيا(امروز اين داعي
 در ميان ازل و ابد

 

المقــدس، مكــه،بيــت
مشهد ابراهيم خليل، 
مشهد رضـا، مجلـس   

 عالي و لشكرگاه
  

هـايي كـه   اول اين است كه تعـداد شـاخص   ةنكت )3ة جدول شمار(ها در تحليل شاخص
نگاري اين دوره و دوران نزديـك  نامه برده، با توجه به سنت نويسنده براي مخاطب به كار

، عناويني كه براي سـلطان مسـعود در   تاريخ بيهقيبه عنوان مثال در . اندك است ،به آن
  :از اين قرار است ،استآمدهسران تگيناباد  نامة

النعم، سـلطان بـزرگ، شـاخ بـزرگ، خليفـت خليفـت مصـطفي        خداوند عالم، سلطان اعظم، ولي
  ). 3- 4: 1368بيهقي، (حقيقت  تر، وليعهد بهالسالم، خداوند حق عليه

ايزد تعالي ملك اسالم را از مملكـت دنيـا   ( دعايي آغاز نامه ةكه در جملة ديگر ايننكت
ايـزد  «اي واقـع شـده كـه فاعـل آن     مفعول جمله» ملك اسالم«، شاخص )نادبرخوردار ك

ة معناي ضمني اين ساختار نحوي، اين است كـه قـدرت تـو تحـت سـيطر     . است» تعالي
بـه ايـن   . تواند تو را بـه پادشـاهي برسـاند   اي كه ميمرتبهقدرتي ديگر است؛ خداوند بلند

گيرد و او را متوجه قـدرتي  پادشاه مي حد و حصر را ازترتيب، نويسنده قدرت مطلق و بي
  . كندبرتر از خود مي

اشـاره  » فردا«و » امروز«است؛  شاخص زماني در اين نامه كاربرد غيرمعمول پيدا كرده
 ؛كننـد رمزگان ديني معنا پيدا مـي  ةبلكه در داير ،به زمان معيني در حال يا آينده ندارند

در « رمزگان ديني گرفته شده، ةكه از حوز شاخص زماني ديگري.  به معناي دنيا و آخرت
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قـدر  ويـد چـه   سال عمر را در ميان ازل و ابد و پادشاهي جاو صد«: است» ميان ازل و ابد
بـرد و ذهـن   اين شاخص زماني كالم را از هنجار عادي فراتر مـي  ؛»كه بدان شاد بايد بود

ع بينامتني است كه بـا  اين نوع كاربرد يك ارجا. كشاندشنونده را به ساحت كالم الهي مي
. كنـد مقداري مقـام، موقعيـت و قـدرتش مـي    ايجاز تمام ذهن مخاطب نامه را متوجه بي

هـاي  به مكـان » المقدس، مكه، مشهد ابراهيم خليل، مشهد رضابيت«هاي مكاني شاخص
كـاربرد شـاخص   . گيرنـد رمزگان دينـي قـرار مـي    ةخاصي اشاره دارند كه همگي در داير

در اين نامـه،  زيرا  ،براي پادشاه و درباريانش كاربردي مؤدبانه است» اليمجلس ع«مكاني 
از نوع رابطة عمودي است؛ در محور عمودي كه فاصلة ) پادشاه(فاصلة غزالي با مخاطبش 

و ضـماير بـه صـورت جمـع      انـد ها محترمانهاجتماعي از نوع قدرت يا اقتدار است، خطاب
ـ  » مجلس عالي« ةخطاب مؤدبان ،رو از اين. گيردمورد استفاده قرار مي ه را براي مخاطـب ب

را بـه شـاه    »ملـك اسـالم  «ناميده و لقب » اين داعي«كار برده، خودش را در مقابل شاه 
بـه   نسـبت  كـه اشـاره شـد،   ، چنـان هاي غزاليالبته ميزان كاربرد القاب در نامه. است داده
الـدين بـديع جـويني    منتجـب  و )1338(هاي رشيد وطواط هاي منشيانه از قبيل نامه نامه

  .تر استبسيار كم )1371( هاي موالناو نامه )1329(
  

  دار واژگان نشان - 3- 2- 2
كننـد و بـر ايـن    مـي نشان تقسـيم  دار و بيشناسان از يك ديدگاه واژگان را به نشانزبان

يـدي  ذاتـي يـا تجر   اند و به مصـاديق نشان تنها نمادي از واقعيتهاي بي اعتقادند كه واژه
بر اشاره به مصداق خاص، نگرش گوينده و  دار عالوههاي نشانكه واژه حالياشاره دارند؛ در

تـرين،  نشـان، طبيعـي  هـاي بـي  واژه. )134: 1383، يارمحمـدي (نويسنده را نيز در بر دارنـد  
بـه همـين دليـل واژگـان     و ترين واژگـان زبـان هسـتند    حال بنياديترين و در عين ساده

قليـون و  الغر، مردني، نـي «هاي واژه عنوان مثال در مجموعهبه. انديده شدهنام »ياهسته«
بـر   دار عـالوه هـاي نشـان  واژه .دارنـد ها نشاننشان است و ديگر واژهواژة الغر بي ،»زردنبو

داللت بر يك مفهوم خاص، دربردارندة معاني ضمني و مفاهيم ارزشـي نيـز هسـتند كـه     
  . دهندنشان مينگرش و طرز تلقي نويسنده را 

  زيــرا  ،دارد يدار اهميــت خاصــبررســي واژگــان نشــاننامــة شــمارة يــك غزالــي، در 
دسـتة  . دهـد گيري فكري نويسنده و نحوة ارتباط او را با صاحبان قدرت نشان مـي جهت
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براي ملكشاه، » سلطان شهيد«شاخص  .بينيمها ميدار را در شاخص هاي نشاناول از واژه
ايـن دسـته از    ءبراي سنجر نيز جـز » ملك اسالم«عنوان. برانگيز استفهآميز و عاطاحترام

هايي است كـه از  كه در متن، فاقد ارزشحاليدر ،است؛ او ملك اسالم ناميده شدهواژگان 
كه در ادامه از ظلم بسـيار او و عـامالنش بـر    چنان ،روديك فرمانرواي مسلمان انتظار مي
هـاي متقابـل   دار در واژهدوم از واژگان نشان ةستد. است مردم طوس سخن به ميان آمده

آورد را مـي » باقي«و » زرين ةكوز«هايي از قبيل شود؛ نويسنده براي آخرت واژهديده مي
هاي براي دنيا واژه ،كه بيانگر ارزش و اهميت آخرت و جاودانگي آن است و از طرف ديگر

و زودگـذر   ارزشيكه بيانگر بي وردهآ را» فاني«و » غبارگردو«و » كلوخ«، »ة سفالينكوز«
نيـز در شـمار تعبيرهـاي    » كردن در درياي علوم دينـي  غواصي«. بودن دنيا از نگاه اوست

هاي ديني براي مخاطب بـه  عميق نويسنده را از دانشوسيع و داري است كه درك نشان
ر پي داشته تواند دگذارد و برانگيختن حس احترام او نسبت به نويسنده را مينمايش مي

ر پادشـاهان پيشـين بـه    كه به معنـاي توجـه بسـيا   ضمن اين» ديدها اقبال«تعبير  و باشد
  .كندتوجه توأم با خوشبختي را در ذهن تداعي مي غزالي است،

  
  تكراري و واژگان مترادف - 4- 2- 2

» ترادف و تكرار« ،در پايان الية واژگاني به منظور بررسي نحوة ارتباط نويسنده با مخاطب
 4هـاي متـرادف مـتن كـه در جـدول      واژه .كنيممي عنوان دو عنصر تأكيدي بررسيبهرا 

ردي از واژگـان متـرادف اسـتفاده    نويسـنده در مـوا  . نسبت كل واژگان كم اسـت  آمده، به
شـاه وعـدة اطاعـت از     دهد و بهشاه توضيح ميدر نزد ا رعدم حضورش كند كه دليل  مي

كه مخاطب فرادست باشد، مانند اين نامه كه مخاطب آن  در مواقعي. دهددستور او را مي
  .تري استفاده شودرود از واژگان مترادف بيشظار ميشاه است، انت

  هاي مترادفواژه - 4جدول 
 هاجمله هاي مترادفواژه

 ...تر است ازتر و مقبولاين به نزديك مجلس عالي پسنديده ترتر و مقبولپسنديده

 ه شخص و كالبدآمدن ب شخص و كالبد

 .و امروز اسالم را از آن ضعف و شكستگي نباشد ضعف و شكستگي

 .را بضرورت منقاد باشمفرمان.فرمان سلطان باضطرار الزم بود باضطرار و بضرورت
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گيري فكري نويسنده تواند جهتعنوان يك عنصر تأكيدي ميبه» تكرار«اين نامه، در 
 .بـار  سـه » پادشـاهي آخـرت  « واست  بار تكرار شده هارچ» ايزد تعالي«واژة  .را نشان دهد

كند كه قدرتي برتر از قدرت او وجود پادشاه را متوجه ميبار ديگر سنده با اين تكرارها ينو
و » ملـك اسـالم  «هاي واژه. دارد و پادشاهي آخرت ارزشمندتر از پادشاهي او در دنياست

 در توجـه  نيـز  ر تكراري مربوط به زمانتعابي. اندبار تكرار شده دو هركدام» مجلس عالي«
  : ش مؤثرندا اعتماد كردن او به قدرت و پادشاهي دادن پادشاه به گذرا بودن عمر و بي 

  .ساله روزه عدل از سلطان عادل برابر است با عبادت شصت يك 
  .ستا عدل يك ساعت برابر عبادت صد سال 
  .عمر آدمي صد سال بيش نيست 
 قدر؟ن ازل و ابد و پادشاهي جاويد چهصد سال عمر را در ميا 

 
  بالغي ةالي - 3- 2

 ،كنـد يك سبك بالغي در كاربرد زبان از روش يكنواختي استفاده نمـي « ،اندكه گفتهچنان
سـبك بالغـي    .)96: 2000 1فـركالف، ( »هاي مختلف كاربرد زبـان ت از روشاي اسبلكه آميزه

آن را به انواع بالغت سـاختاري، و   رفته كهشگرهاي مختلفي انجام پذي غزالي در اين نامه با
نويسـنده مطلبـي را كـه آغـاز     . ايم هنمود و ابزارهاي مجازي زبان تقسيم 2بالغت بينافردي

و تأييدها  اين چالش. كندكشد و يا تأييد ميهاي مختلف به چالش ميبه روش ،است كرده
مـؤثر بـين    ةويسنده در رابطهمچنين ن. نقش مؤثري در اقناع و يا برانگيختن مخاطب دارد

بلكه گاه مخاطب  ،گيردروش يكنواختي را در پيش نمي - بالغت بينافردي - خود و مخاطب
 پـذيرد؛  او را مي ةزند و گاه خواستاو سر باز مي ةكند، گاه از خواسترا تشويق و گاه تحذير مي

باز زدن و پذيرفتن و تشويق و تحذير، سر ةبالغت بينافردي را با اصطالحات دوگان ،رو از اين
كه غزالـي بـراي تأثيرگـذاري     سرانجام اين. كنيمدادن تبيين ميدرخواست كردن و دستور

  . است هاي آوايي و طنز سود جستهتر بر مخاطب از تمثيل، تشبيه، استعاره، تكراربيش
  
  بالغت ساختاري - 1- 3- 2

متن اصلي و  ،)اصليكردن ذهن مخاطب براي بيان مطلب  آماده( نامه از سه بخش مقدمه
است؛ ايـن   بخش پاياني تشكيل شده، با بند دعايي آغاز و با بند دعايي نيز به پايان رسيده

                                                 
1. Fairelough  
2. Interpersonal rhetoric  
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خاص در ساختار نامه ايـن اسـت كـه     ةنكت. است نگاري معمول بودهساختار در سنت نامه
اي ابتدا پادشاهي دنيا بـر . است بند دعايي آغاز نامه با دعاي ديگري به چالش كشيده شده

كه پادشاهي دنيا در برابر  ياچنان پادشاهي ؛و سپس پادشاهي آخرت شده مخاطب آرزو
ايزد تعالي ملك اسالم را از پادشاهي دنيـا برخـوردار كنـاد و    «: مقدار گرددآن حقير و بي

واقع در. »يا در وي حقير و مختصر گرددي دهاد كه پادشاهي دناآنگاه در آخرت پادشاهي
آن ذهـن مخاطـب بـه چـالش كشـيده       تبـع  با طرح مطلب متقابل، مطلب پيشـين و بـه  

روش ديگري كه در متن اين نامه براي به چالش كشيدن ذهن مخاطب به كار . است شده
  :هاي بالغي استگرفته شده، طرح پرسش

  را چه قيمت باشد؟ ]پادشاهي سلطان سنجر[و گرد كلوخي  ]پادشاهي دنيا[كلوخي 
  ل چگونه بود كسي كه دنيا اختيار كند؟عاق

  صد سال عمر را در ميان ازل وابد و پادشاهي جاويد چه قدر كه بدان شاد بايد بود؟

اگر در ساختار نامه، به چـالش كشـيدن مطلـب آغـازين بـا طـرح مطلـب متقابـل و             
نجـام  با استدالل، تمثيل و آوردن آيه و حـديث ا  آنهاي بالغي انجام شده، تأييد پرسش
هـاي زيـر   استدالل» پادشاهي آخرت«براي تأييد ارزش و اهميت كه چنان ؛است پذيرفته

  :است آمده
   ؛)1استدالل (پادشاهي آخرت دارد  ،كه كار

   ؛)2استدالل (كه مملكت روي زمين از مشرق تا به مغرب بيش نيست در اغلب احوال 
  ؛)3ستدالل ا(و عمر آدمي در دنيا صد سال بيش نيست در اغلب احوال 

  ؛)روايت تمثيلي... (ستا با پادشاهي كه ايزد تعالي در آخرت بدهد كلوخي روي زمين نسبت ةو جمل
  ؛)ذكر حديث... (  فرمايدجز به پادشاهي جاويد قناعت مكن كه رسول مي

  .)روايت تمثيلي... ( اندكه بزرگان گفته

بـه چـالش    1ع،ت شـرو بنابر آنچه گذشت، بالغت ساختاري اين نامـه را بـا اصـطالحا   
  . توان تبيين كردمي 3و تأييد 2كشيدن

هـر مـتن داراي   اسـت؛  پيوسـتگي و انسـجام مـتن    ابزار تحليلي ديگر در ايـن اليـه،   
مـتن حـول همـين     ةاصلي يا يك پيام مهم قابل دريافت دارد و بقيـ  ةپيوستگي يك گزار

                                                 
1. opening 
2. challenging  
3. supporting 
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 )ي دهـاد ا يآخرت پادشاه و آنگاه در( امهبند دعايي آغاز ن در اينجا،. گيردمحور شكل مي
 :گرددها به آن برميگزاره ةاست  و بقيگزارة اصلي 

  ؛كه پادشاهي روي زمين در آن حقير و مختصر گردد ي دهاداآنگاه در آخرت پادشاهي و 
   ؛كه كار پادشاهي آخرت دارد 
  ؛كه مملكت روي زمين از مشرق تا به مغرب بيش نيست 
  .نيست در اغلب احوال و عمر آدمي در دنيا صد سال بيش 

 )109: 1381شـعيري،  (» و ......و« نشيني يعنـي نظـام  نظام حاكم بر فرايند هم همچنين
  : دآمدن انسجام متن دارنقش اساسي در پديد

  .مملكت روي زمين از مغرب تا به مشرق بيش نيست 
  .به پادشاهي آخرت كلوخي است روي زمين نسبت ةجمل و 
  .ين گرد و غبار آن كلوخ استهاي روي زمواليت ةهم و 
  .قدر كه بدان شاد بايد بود صد سال عمر را در ميان ازل و ابد و پادشاهي جاويد چه و 

واسطة معنـا  ه اي است كه هر بند با عوامل پيوندي و يا بپيوستگي اين متن به اندازه
دن سـاختار  دا براي نشـان . به بند قبل از خود پيوند خورده و امكان حذف آن وجود ندارد

  :كنيمبه عنوان نمونه بخشي را تجزيه مي آنمنسجم 
  ؛)دعايي كوتاه ةجمل :A( ايزد تعالي ملك اسالم را از مملكت دنيا برخوردار كناد

  A ةبـه جملـ  »  وآنگـاه « دعايي كه با عامل پيوندي ةجمل :B( ي دهاداوآنگاه در آخرت پادشاهي
   ؛)است پيوند خورده

پادشـاهي  «عبارت وصـفي در توصـيف   : C(د در آن حقير و مختصر گردكه پادشاهي روي زمين 
  ؛)Bة در جمل» آخرت
  ؛)Cاستداللي براي : D(پادشاهي آخرت دارد  ،كه كار

  ؛)Dاستداللي براي : E( كه مملكت روي زمين از مشرق تا به مغرب بيش نيست
  ؛)Eه معطوف ب ةجمل: F( و عمر آدمي در دنيا صد سال بيش نيست در اغلب احوال

  ؛)Fمعطوف به  ةجمل: G(به پادشاهي آخرت كلوخي است  و جمله روي زمين نسبت
  ؛)F به معطوف ةجمل :H(ست ا هاي زمين گرد و غبار آن كلوخواليت ةو هم

  ؛)H پرسشي در پيوند با معناي ةجمل :K( كلوخي و گرد كلوخي را چه قيمت باشد؟
 :L(جاويد چه قـدر كـه بـدان شـاد بايـد بـود؟        ابد و پادشاهي و صد سال عمر را در ميان ازل و

  .)K ةهمپاي
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  بالغت بينافردي - 2- 3- 2
روش يكنواختي را در پـيش   ،)بالغت بينافردي( مؤثر بين خود و مخاطب ةغزالي در رابط

او سـر بـاز    ةكند، گاهي از خواسـت بلكه گاه مخاطب را تشويق و گاه تحذير مي ،گيردنمي
هـاي  هـا و پيشـنهاد  كه گاه درخواسـت  پذيرد و سرانجام اينمياو را  ةزند و گاه خواستمي

  . كندخود را با ساخت امري بيان مي
  :پردازددر مقدمه با جمالت زير به تشويق مخاطب مي نويسنده :تشويق و تحذير

  .كه اقبال و دولت و نسبت بلند استهمت بلنددار چنان
  .سانق آرهمه بر جهانيان دشوار است و بر ملك مش و اين

ـ  ،شصت سال تواند كرده چون ايزد سبحانه و تعالي تو را اين ساز و آلت بداد آنچه ديگري ب ه تو ب
  .يك روز بجاي تواني آورد

  :است كه مخاطب او پادشاه است، تحذير نيز به كار بردهبا وجود اين
رضا مـده   ،وري شوندكنند تا زمستان برهنه با فرزندان در تنگر رضا دهد كه پوستين از پشت بازا

  . كنندكه پوستشان باز

بـر   از پذيرش خواست سلطان مبنـي  غزالينامه،  در متن اصلي :سر باز زدن و پذيرفتن
كه بر سر مشهد ابراهيم عهد كـرده كـه ديگـر پـيش      ة اينزند، به بهاناحضار او سر باز مي

پايـان  بـا وجـود ايـن در     ؛هيچ سلطان نرود و مال سلطان نگيرد و مناظره و تعصب نكنـد 
ضـرورت   هرا ب اطاعت از فرمان سلطان باضطرار الزم بود، فرمان«كه  به دليل اين: گويدمي

  . »منقاد باشم
خود را با ساخت  يهاغزالي در بندهاي زير درخواست :ساخت امري بادرخواست كردن 

هـاي   دهـد كـه ايـن سـاخت    يتي متن نشان مياست؛ بافت دروني و موقع امري بيان كرده
ها و شايد پيشنهادهاي نويسنده است كه بـا سـاخت   بلكه درخواست ،ستور نيستامري د

  :است امري بيان شده
  .كه اقبال و دولت و نسبت بلند است همت بلنددار چنان

  .مكن قناعت جاويد پادشاهي به جز تعالي خداي از
  .بدان هست كهچنان دنيا حال
 .كن رحمت طوس مردمان بر

ـ      توانيم بالغتبنابراين مي تشـويق و   ةبينافردي را در ايـن نامـه بـا اصـطالحات دوگان
  .كردن و دستوردادن تبيين كنيم تحذير، سر باز زدن و پذيرفتن و درخواست
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بـراي   در ايـن نامـه   .اسـت ابزارهـاي مجـازي زبـان     يكي ديگر از موارد قابل بررسـي، 
هاي ستعاره، تكرارتمثيل، تشبيه، ا(تأثيرگذاري بيشتر بر مخاطب از ابزارهاي مجازي زبان 

دادن پادشاهي سنجر  ارزش نشاننامه براي بي ةدر مقدم .است استفاده شده) آوايي و طنز
  :است شدهاستفاده زير از دو روايت تمثيلي 

هاي زمـين گـرد و غبـار آن     به پادشاهي آخرت كلوخي است و همة واليت جمله روي زمين نسبت
 .بود ابد و پادشاهي جاويد چه قدر كه بدان شاد بايد ست و صد سال عمر را در ميان ازل وا كلوخ

 كـه  سـفالين  ةكـوز  آخـرت  و نمانـدي  كـه  بـودي  زرين ةكوز دنيا اگر كه اندگفته چنين بزرگان
 ةكـوز  خـود  دنيـا  كـه  فكيـف  .فاني زرين ةكوز بر كردي اختيار باقي سفالين ةكوز عاقل ،بماندي
 . كند اختيار دنيا كه بود كسي چگونه اقلع باقي زرين ةكوز آخرت و است فاني سفالين

هاي دنيا به گرد و غبار كلوخي مانند شـده كـه   در روايت تمثيلي نخست، تمام واليت
ارزش ايدة پنهاني اين تمثيل، بـي . سلطان سنجر اندكي از اين گرد و غبار را صاحب است

وم نيـز همـين   روايـت د . خواندن مقام و موقعيت پادشاه و كاستن از ميزان قدرت اوسـت 
در اين روايت دنيا به . خواندطور ضمني پادشاه را نادان نيز مي عالوه بههكاركرد را دارد و ب

 ،زرين باقي مانند شده و كسي كه دنيا را اختيار كنـد  ةسفالين فاني و آخرت به كوز ةكوز
 ،)305 :1386خوانسـاري،  (دانند كه منطقيان تمثيل را از اقسام حجت ميچنان. عاقل نيست

عـاطفي زبـان نامـه را تقويـت      ةجنبـ  كـه  هـا و از راه شـباهت  غزّالي با آوردن اين حجت
  .ارزش استرسد كه پادشاهي سلطان در دنيا بيبه اين حكم مي ،است كرده

و » كردنپوسـت بـاز  «، با استعارة طوس رفتهحالت و فضاي ظلم و ستمي كه بر مردم 
بـه خواننـده انتقـال    » ... رضـا مـده   ... ا دهـد رضـ «، »پوسـت و پوسـتين  «تكرارهاي آوايي 

  : است يافته
 مـده  رضا شوند تنوري در فرزندان با برهنه زمستان تا بازكنند پشت از پوستين كه دهد رضا اگر
 هـالك  هـا كـوه  ميـان  در و بگريزنـد  همگنان خواهد چيزي ايشان از اگر و بازكنند پوستشان كه

  . باشد بازكردن پوست اين و شوند

گرفتن از مردم كنـدن پوسـت    ماليات/ كردن استپوست باز ،گرفتن ماليات«عبير در ت
به حـوزة سياسـي راه   ) كردن سالخي(رويه مفاهيمي از حوزة ظلم و شكنجة بي» هاستآن

اي خلق شده كـه مخاطـب را از دنيـاي    استعاره ،پيدا كرده و درنتيجة تعامل اين مفاهيم
انگيـزد تـا در   دهـد و او را برمـي  ت گـذر مـي  حس و تجربه به دنياي عواطـف و احساسـا  



١٣٠  

 

  

  
 

 مريم درپردكتر                                       
  
  1393،   بهار 27  شمارة     

عالوه در اين شيوة بيـاني نويسـنده از طريـق    به. خواست نويسندة نامه اقدام كند برآوردن
كه مردم طوس را به افـالس   هدياي را به تصوير كشرويهعدالتي و ظلم بيبي ،نماييبزرگ

هـامي را عليـه حكومـت    كشـيده و ات به چالش  و به اين ترتيب قدرت حكومت را كشانده
  .كندطرح مي
ناميـده شـده و از طـرف ديگـر، در     » ملك اسالم«سنجر از طرفي  سلطان اين نامه، در

ة كه در ادامـ چنان ؛رودهايي است كه از يك فرمانرواي مسلمان انتظار ميمتن فاقد ارزش
يوة ايـن شـ  . اسـت  بر مردم طوس سخن بـه ميـان آمـده   او و عامالنش از ظلم بسيار نامه 

آورد و مايـة   بـه وجـود مـي   نامـه  نخ ارتباط پنهاني را بين نويسنده و مخاطـب  كاربرد، سر
طنز ممكن است در يـك جملـه بـه كـار رود و     . است هشددر نامه ظريف  يپيدايش طنز

در ايـن نامـه طنـز مـذكور در كـل مـتن        ،ممكن است در كل متن گسـترش پيـدا كنـد   
دهندة اين است كه در نشان ،يابدگسترش مي در كل متنطنز وقتي . است گسترش يافته

عدالتي سـلطان  ظلم و بي(تري از متن جريان دارد؛ آنچه در جامعه وجود دارد الية عميق
طنز از متن جامعـه بـه مـتن نامـه و از     لذا  ،برخالف انتظارات نويسنده است) و عامالن او

  . كنداش ميتاريشود و او را متوجه تضادهاي رفمتن نامه به مخاطب منتقل مي
 در اين نامه از آن ياد كـرديم، بـا نظريـة عـدم تجـانس و عـدم       »طنز«عنوان آنچه به

مفهوم عدم تجانس، « :قابل توضيح است 1از اصول همكاري گرايس )2(اصل كيفيت ترعاي
طبق نظرية عدم تجانس، آنچـه باعـث ايجـاد    . شناسي طنز دارد اي طوالني در روانسابقه

اي از انتظـارات را بـه   عمد در خواننده مجموعه ين است كه در ابتدا متن بهشود، اطنز مي
انتظـارات غلـط بـوده و واقعيـت چيـز       شـود هاي متن معلوم مـي آورد كه در انتوجود مي

ملـك  «در ايـن نامـه، وقتـي پادشـاه      .)92: 1389شريفي و كرامتي يزدي، ( »است ديگري بوده
گردد و شنيدن نوازي در خواننده ايجاد ميي و رعيتانتظار دادگر ،شودناميده مي »ماسال

 تـا  بازكننـد  پشـت  از پوستين كه دهد رضا اگر«: زير تجانسي با اين عنوان ندارد تعبيرات
 ايشـان  از اگـر  و بازكنند پوستشان كه مده رضا شوند تنوري در فرزندان با برهنه زمستان
 بـازكردن  پوسـت  ايـن  و شـوند  هـالك  هـا كوه ميان در و بگريزند همگنان خواهد چيزي
بـر   »ملـك اسـالم  «گـرايس نيـز اطـالق     مكـاري مطابق اصل كيفيت از اصـول ه . »باشد

                                                 
1. Gric's Co-operative Principles 
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شـود، ناصـحيح اسـت؛ از     حد بر رعيت در روزگـار او روا داشـته مـي   پادشاهي كه ظلم بي
ملـك  «اي دارد، ناميـدن پادشـاه بـا عنـوان     جاكه اسالم بر پاسداشت رعيت تأكيد ويژهآن

ماية آفـرينش   ،گفتن  سخن بر مردم طوساو و عامالنش از ظلم بسيار  هادام درو  »اسالم
  . است طنز در نامه گرديده

  
 اي شناسي اليههاي سبكپايه- 3

  شناسـي  سـبك «غزالـي در ايـن مقالـه و نيـز مقالـة       1 هاي نامـة شـمارة  تجزيه و تحليل
قـوام و درپـر،   (» و نحـو توصيف و تبيين بافتمند سـبك در دو اليـة كاربردشناسـي    : اياليه

دهد كه غزالي هشياري انتقادي نسبت بـه روابـط سـودجويانه داشـته و     نشان مي ،)1390
هـاي  در تجزية متن در اليـه كه  - براي بر هم زدن رابطة سلطه از شگردهاي زباني خاصي

خود استفاده  ةدر نگارش نام -  اسي، واژگان و بالغت نشان داديمچهارگانة نحو، كاربردشن
هـاي  ويژگي(كه بين ساختارهاي خرد گفتمان  ايديالكتيكي ةبا توجه به رابط .است دهكر

وجود دارد، ) ايدئولوژي و ساختارهاي اجتماعي( و ساختارهاي كالن جامعه) شناختيزبان
تـوان بـه   هاي سـبكي بـا سـاختارهاي كـالن جامعـه، مـي      شدن رابطة ويژگي براي روشن

و مقابلـه بـا نهـاد     ش به نهـاد علـم  ا از ديدگاه او، وابستگيايدئولوژي غزالي، مفهوم قدرت 
بـا توجـه بـه    . در آثـارش پرداخـت   ستيزي او و بازتوليد گفتمان زاهدانه حكومت، هژموني

  :توان در نمودار زير نشان دادشناسي را مي هاي اين روش سبكپايه ،چه گذشتآن
    

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ايشناسي اليهسبك
  
  
  
  
  
  
  

  ↨                تبيين

هاي مطرح       متن                  اليه    توصيف                            
  
  
  

                        تبيين               

 شناسي  كاربرد   →    ▓   ↔معناي كالم        
  
 نحو و واژگان   →     ▓      ↔ظاهر كالم        

  
  بالغت   →    ▓   ↔ثر بينافردي  ؤنقش م

 نهادهژموني،ايدئولوژي، قدرت، →  ▓       ↔موقعيت گسترده 
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  گيري نتيجه - 4
آيد كه در اين نامه، رمزگـان  ميهاي انجام شده در اين مقاله برلاز مجموع تجزيه و تحلي

از اين ميان،  و بندي استساختاري در قالب رمزگان نهاد دين، حكومت و علم قابل دسته
رمزگان فرايندي از پيوند رمزگان نهاد ديـن و نهـاد    .رمزگان نهاد دين بسامد بااليي دارد

دهنـدة كسـب مشـروعيت    رد؛ از يك طرف نشـان و دو نوع كاركرد دا حكومت پديد آمده
. كنـد آمدن گفتمان رقيب ايفاي نقش مـي  يگر در پديدحكومت از دين است و از طرف د

هاي ، اندك است و شاخصاست برده هايي كه نويسنده براي مخاطب به كارتعداد شاخص
هـاي  هـا و واژه شـاخص . گيرنـد رمزگان ديني قـرار مـي   ةشخصي، زماني و مكاني در داير

. آينـد دار بـه حسـاب مـي   هاي نشـان هدر شمار واژ ،اندمتقابلي كه مربوط به دنيا و آخرت
موضـع اقتـدار    ةدهنـد اين كـاربرد كـم نشـان    و هاي مترادف در متن كم استتعداد واژه

دن پادشاه به گذرا بودن عمـر  دا  هاي تكراري مربوط به زمان در توجهواژه. نويسنده است
  .ش كاركرد دارندادن او به قدرت و پادشاهياعتماد كر و بي

آن را به انـواع   شگردهاي مختلفي انجام پذيرفته كهسبك بالغي غزالي در اين نامه با 
بالغـت  . كـرديم  بالغت سـاختاري، بالغـت بينـافردي و ابزارهـاي مجـازي زبـان تقسـيم       

نويسـنده   .تاس ساختاري نامه با اصطالحات شروع، به چالش كشيدن و تأييد تبيين شده
هـاي بالغـي ذهـن مخاطـب را بـه چـالش       بعد از شروع، با طرح مطلب متقابل و پرسش

كشيده و براي تأييد مطلب از استدالل، تمثيل و آيـه و حـديث اسـتفاده كـرده و متنـي      
آمـدن انسـجام    در پديدنيز » و .......و« نشيني و نظام ايند همفر .است منسجم پديد آورده
اي اسـت كـه هـر    پيوستگي ساختار اين متن بـه انـدازه   .اساسي داردمتن اين نامه نقش 

قبل از خـود پيونـد خـورده و امكـان      ةمعنا به جمل ةواسطه جمله با عوامل پيوندي و يا ب
روش  )بالغت بينـافردي ( مؤثر بين خود و مخاطب ةغزالي در رابط. حذف آن وجود ندارد

كنـد، گـاه از   شـويق و گـاه تحـذير مـي    گاه مخاطب را ت ،گيرديكنواختي را در پيش نمي
  كــه گــاه  پــذيرد و ســرانجام ايــنة او را مــيزنــد و گــاه خواســتاو ســر بــاز مــي ةخواســت

همچنـين او بـراي   . كنـد هاي خود را با سـاخت امـري بيـان مـي    ها و پيشنهاددرخواست
 هـاي آوايـي و طنـز سـود    تر بر مخاطب از تمثيل، تشبيه، استعاره، تكرارتأثيرگذاري بيش

  .است جسته
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  اي روش اليــه بــاشــود كــه ، تاييــد مــيبــا توجــه بــه نتــايج حاصــل از ايــن پــژوهش
نقـش  «آن بررسي كرد و بـه  » بافت«هاي سبكي يك متن را در ارتباط با توان ويژگيمي

در اين پـژوهش بـا رويكـرد تحليـل گفتمـان      . نيز پرداخت» هاي سبكييا كاركرد ويژگي
كاربردشناسي، نحو، واژگان و بالغت در ارتبـاط   ةچهار اليويژگي سبكي متن در  ،انتقادي

نويسـنده و مقـام و موقعيـت اجتمـاعي و علمـي او، مخاطـب و مقـام و        (با موقعيت متن 
 و اسـت موقعيت اجتماعي و سياسي او، شرايط زماني و مكاني كه نامه در آن نوشته شـده 

هـا،  ركرد ايـن ويژگـي  بررسي گرديد و مشخص شد كه نقش يـا كـا  ) هدف از نوشتن نامه
در مقابل مخاطبي است كه خود از صـاحبان قـدرت   » اتخاذ موضع اقتدار براي نويسنده«

  . است
  

  نوشتپي
براي پرهيز از ارجاع مكرر به نامة مذكور در مقاله، متن كامل آن در اينجا ذكر  - 1

  : گردد مي
ي ا در آخرت پادشاهيايزد تعالي ملك اسالم را از مملكت دنيا برخوردار كناد و آنگاه 

پادشاهي آخرت دارد  ،كه كاردهاد كه پادشاهي روي زمين در آن حقير و مختصر گردد 
كه مملكت روي زمين از مشرق تا به مغرب بيش نيست و عمر آدمي در دنيا صد سال 

به پادشاهي آخرت كلوخي است و  و جمله روي زمين نسبت بيش نيست در اغلب احوال
گرد و غبار آن كلوخست و صد سال عمر را در ميان ازل و ابد و  هاي زمين همة واليت

 بود؟  پادشاهي جاويد چه قدر كه بدان شاد بايد

 پادشاهي جزبه تعالي خداي از و است بلند نسبت و دولت و اقبال كهچنان بلنددار همت
 كه آسان مشرق ملك بر و است دشوار جهانيان بر همهاين مكن قناعت جاويد
 از ترفاضل عادل سلطان از عدل روزه يك كه فرمايدمي - سلم و عليه اهللاصلي - اهللا رسول
  .ساله شصت عبادت
 سال شصت به ديگري آنچه كه بداد آلت و ساز اين را تو - تعالي و سبحانه - ايزد چون
 دنيا حال و اين از زيادتر سعادت و اقبال چه آورد، تواني بجاي روز يك به تو كرد، تواند
 دنيا اگر كه اندگفته چنين بزرگان كه گردد مختصر تو چشم در تا بدان هست كهچنان
 باقي سفالين كوزة عاقل بماندي كه سفالين كوزة آخرت و نماندي كه بودي زرين كوزة

 آخرت و است فاني سفالين ةكوز خود دنيا كه فكيف ،فاني زرين كوزة بر كردي اختيار
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 و درانديشد نيك مثل اين .كند اختيار دنيا كه ودب كسي چگونه عاقل .باقي زرين كوزة
 برابر ساعت يك عدل كه است رسيده حدي به امروز و داردمي چشم پيش هميشه
  .ستا سال صد عبادت

 شده تباه آبيبي و سرما به غلّه و اندكشيده بسيار ظلم كه كن رحمتي طوس مردمان بر
 و پوستيني مگر نمانده هيچ را ييروستا هر و شده خشك اصل از صدساله هايدرخت و

 زمستان تا بازكنند پشت از پوستين كه كه دهد رضا اگر و برهنه و گرسنه عيال مشتي
 چيزي ايشان از اگر و بازكنند پوستشان كه مده رضا شوند، تنوري در فرزندان با

  .بود بازكردن پوست اين و شوند هالك هاكوه ميان در و بگريزند همگنان درخواهد
 دين علوم درياي در سال چهل بگذاشت، عمر سال سه و پنجاه كهبدان داعي ناي

 درگذشت روزگار اهل بيشتر فهم اندازة از وي سخن كه رسيد بجايي تا كرد غواصي
 ديد هااقبال بغداد و اصفهان به وي از و گذاشت روزگار شهيد سلطان ايام در سال بيست

 ديني علوم در و مهم كارهاي در بود رسول اميرالمؤمنين و سلطان ميان باردچن و
 نيز كه كرد عهد - عليه اهللاصلوات - خليل ابراهيم مشهد سر بر و كرد كتاب هفتاد نزديك
 بدين سال دوازده و نكند تعصب و مناظره و نگيرد سلطان مال و نرود سلطان هيچ پيش
  .داشتند معذور را وي سلطانان همة و اميرالمؤمنين و كرد وفا عهد

 مشهد به را فرمان آمدن، حاضره ب است رفته اشارتي عالي مجلس از كه شنيدم اكنون
 سر بر و نيامدم لشكرگاه به را - السالمعليه - خليل ابراهيم عهد نگاهداشت و آمدم رضا
 مملكت در را اسالم ملك تعالي ايزد تا باش شفيع رسول فرزند اي گويممي مشهد اين
 - السالمعليه - سليمان درجة به آخرت مملكت در و بگذراند خويش پدران ةدرج از دنيا

 كه تو به و بگردانيد خلق از روي كه را كسي دل و پيغامبر هم و بود ملك هم كه برساند
 مجلس نزديك به اين كه دانستم چنين و نكند بشوليده آورده، - شأنه عز تعالي - خدايي
 رسمي كاري آن كه كالبد و شخص هب آمدن از است ترمقبول و ترپسنديده عالي
 چنانچه اگر) تر - اظ( دارد تعالي حق در روي كه است كاري اين و است فايده بي

 كه نباشم عهدشكستن عهدة در باشد، فرماني اين بخالف اگر و فمرحبا است پسنديده
 دل و زبان بر تعالي ايزد. باشم منقاد ضرورته ب را فرمان بود الزم باضطرار سلطان فرمان

 شكستگي و ضعف آن از را اسالم امروز و نباشد خجل آن از قيامت در كه راناد آن زيزع
  .والسالم نباشد

كنـد كـه   رايس چهار اصل بنيادي را تحت عنوان راهكارهـاي مكالمـه معرفـي مـي    گ - 2
     :از نـد ا هاي چهارگانه عبـارت راهكار. آورندهمگي با هم اصل همكاري را به وجود مي
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آنچه ناصـحيح  : كيفيت - 2؛ ترز اطالعات بدهيد نه بيشبه اندازة مورد نيا :اصل كميت - 1
سـعي كنيـد   : اصـل ارتبـاط   - 3 ؛است يا براي آن شواهد كافي در اختيار نداريد، نگوييـد 

    ؛هـاي مناسـب بـا موضـوع بزنيـد     به سخن ديگر حرف ،سخنتان مربوط به موضوع باشد
اصـول   .)28: 1989گـرايس  (كنيـد   يعني واضح، مختصر و مـنظم صـحبت  : اصل روش - 4

گـردد و اغلـب   رعايـت نمـي   ارتباطات كالمـي هميشـه دقيقـاً    ةگرايس در هم ةچهارگان
. كنـد  گو از يك يا چند مورد آن تخلف مـي شود كه يكي از مشاركين در گفتمشاهده مي

اصـول  گرايس در آثارش انواع مختلفـي از راهبردهـاي زبـاني را بـراي تخطـي و نقـض       
بـه   هـاي اخيـر، پژوهشـگران   در سـال . جمله طنز، استعاره و ابهام عمديد؛ ازشمار برمي

انـد  اي نمـوده طنـز توجـه ويـژه    گيري انواعها در شكلاصول گرايس و نقش تخطي از آن
   .)198 - 175: 1386بيك، و محمودي بختياري و آدي 53 - 39: 1391خيرآبادي،  .نك ،جملهاز(

  
 منابع

  .سعدي: رهبر، تهران، به كوشش خليل خطيباريخ بيهقيت، )1368( بيهقي، ابولفضل
  . آگاه: تهران. يصور منطق ،)1386( محمد ،يخوانسار

هـاي  نقش تخطـي از اصـول گـرايس در ايجـاد نسـل جديـد لطيفـه       « ،)1391(بادي، رضا آخير
  .39- 53، صص )15پياپي ( 3شمارة  ،چهارم دورة، فصلنامة جستارهاي زباني ،»ايراني

  .علمي: اقبال، تهران ، تصحيح محمدسلجوق ، تاريخ آل)1333( مدبن علي بن سليمان راوندي، مح
  .قصه: ، تهرانشناسي كاربردينشانه ،)1387(سجودي، فرزان 

رة معنـايي و بررسـي ايـرادات    معرفي نظرية انگا« ،)1389( ، سريراشريفي، شهال و كرامتي يزدي
 ،اول ، دورةهاي زبان و ادبيات تطبيقـي وهشفصلنامة پژ ،»هاي زبان فارسيمبناي دادهآن بر

  .89- 109، صص 2شمارة 
  .سمت: ، تهرانمباني معناشناسي نوين ،)1381(شعيري، حميدرضا 

  .مهر سوره: تهران ،يشناسيمعن ،)1383( كوروش ،يصفو
، هاي امام محمد غزالي با رويكرد تحليل گفتمان انتقاديشناسي نامهسبك، )1390(درپر، مريم 

  .، دانشگاه فردوسي مشهدزبان و ادبيات فارسي ة دكتريرسال
االسـالم،  حجةاالنـام فـي رسـائل    فضـائل : مكاتيب فارسي غزالـي  ،)1362(غزالي طوسي، محمد 

  .اميركبير: تصحيح عباس اقبال، تهران
توصـيف و تبيـين بافتمنـد سـبك     : ايشناسي اليهسبك« ،)1390(قوام، ابوالقاسم و درپر، مريم 

شناسي نظـم  فصلنامة تخصصي سبك ،»غزالي در دو الية كاربردشناسي و نحو 1ة نامة شمار
  .193- 215صص ، )12 پياپي( 2ة ، شمارمچهار ةدور ،)بهار ادب(و نثر فارسي 



١٣٦  

 

  

  
 

 مريم درپردكتر                                       
  
  1393،   بهار 27  شمارة     

ترجمـة مهـران مهـاجر و محمـد      ،هاي ادبي معاصرنظريه ةنامدانش ،)1388(مكاريك، ايرنا ريما 
  .آگاه: تهران ،نبوي
  .چاپ سربي: تهران ،هالكتببةتع ،)1329(جويني، علي بن احمد  الدين بديعمنتجب

 ،»مطالعـة گفتمـاني پيـام كوتـاه فارسـي     « ،)1388( ، آرزوبيكمحمودي بختياري، بهروز و آدي
 .175- 198صص  ،5 شمارة ،فصلنامة پژوهش زبان و ادبيات فارسي

 مركـز : تهـران   ،رومي دينالجالل موالنا مكتوبات ،)1371( محمد بن محمد الدينجالل مولوي،
   .دانشگاهي نشر

  .خاور گالله: تهران ،سلجوقنامه ،)1332(نيشابوري ظهيرالدين 
 .دانشگاه تهران: تهران .هاي رشيدالدين وطواطنامه ،)1338(الدين وطواط، رشيد

 .هرمس :تهران. شناسي رايج و انتقاديگفتمان ،)1383( اهللا ارمحمدي، لطفي
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