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Abstract
Discourse analysis is derived from the modern fields of linguistics and tries to reveal the
relationships and emotions behind the words and inside the text. This idea which has
been directly influenced by Michel Foucault, deals with topics beyond the sentence,
such as semantic connection, grammar, speech acts, context, frequency of acts, and
kinds of sentences. The present study tries to prove that all of the propositions in
discourse analysis originating from the West exist in Persian semantics as well.
Therefore, love letters of four lyrical poems have been reviewed based on discourse
analysis method, and then adjusted to topics of rhetoric. Grammar's style of sentences
and speech acts of love letters in all four poems are directly related to semantic
connection and situational context of the sentences. Also, by changing the texture,
grammar style of sentences and speech acts alter as well. Then again, by the
implementation of the actions and grammar's style with verbal actions are used in love
letters based on how the audience is influenced.
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بررسی الگوی تحلیل گفتمان میشل فوکو و مباحث علم معانی
در نامههای عاشقانة چهار منظومة غنایی


فرزانه امیرپور -سیده مریم روضاتیان
چکیده

تحلیل گفتمان برگرفته از گرایشهای نوین زبانشناسی است و میکوشد روابط و احساساا

نهفتاه در کلماا

و درون

متن را آشکار کند .این نظریه به طور مستقیم با تأثیرپاییرفتن از اندیشاة میشال فوکاو ایجااد شاد و در متاون ادبای باه
موضوعاتی فراتر مانند پیوند معنایی ،نحو جمال  ،کنشهای گفتاری ،بافت ،بسامد کنشها و انواع جمال

مایپاردازد.

این پژوهش در پی آن است تا ثابت کند همة گزارههای تحلیل گفتمان با منشأ غربی در علم معاانی فارسای نیاز وجاود
دارد .به همین سبب در این پژوهش نامههای عاشقانة چهار منظومة غنایی برپایة الگوی تحلیل گفتمان بررسی و سپس با
مباحث علم معانی تطبیق داده میشود .سبک نحوی جمال
رابطة مستقیمی با پیوست معنایی و بافت موقعیتی جمال

و کنشهای گفتاری نامههای عاشقانه در هر چهار منظوماه،
دارد و با تغییر این بافت ،سبک نحوی جمال

و کانشهاای

گفتاری نیز تغییر میکند .علم معانی بر اقتضای حال تأکید دارد و آن را شرط اصلی بالغت میداند؛ با تطبیق کانشهاا و
سبک نحوی جمال

با این علم روشن شد کنشهای کالمی در نامههای عاشقانه کامالً درست و بنابر اقتضاای حاال باه

کار رفته است.
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است .امروزه تحلیل گفتمان ( )Dicource Analysisرویکردی بین رشتهای است کاه گفتماان نوشاتاری و یاا گفتااری،
تأثیرا

جامعه بر گفتمان ،نوع روابط انسانی و چگونگی تولید و بازتولید آن در زباان را بررسای مایکناد .گارایش اول

تحلیل گفتمان در زبانشناسی و سطح دیگر آن در فلسفة سیاسی و اجتماعی اسات (صاالحی زاده .)665 :6032 ،تحلیال
گفتمان بر متون و گفتمانهای سیاسی و اجتماعی تأکید و توجه ویژهای دارد؛ اما اگر پییرفته شود ادبیا

و آثار هنری و

ادبی میتوانند در خدمت ارتباط و انتشار عقاید و افکار باشند ،آنگاه متون ادبی را نیز با این رویکرد مایتاوان تحلیال و
تفسیر کرد .در نظریة تحلیل گفتمان ،روابط جنسیتی و فرهنگی و ارزشهای اجتماعی بررسای مایشاود .ایان رویکارد
همچنین به روابط میان افراد و چگونگی نمایش این روابط در متن نیز توجه مایکناد (ر.ک :خلیلای .)6 :6085 ،هادف
تحلیل گفتمان ،یافتن جهان بینی در آن سوی متون است تا ناگفتههای گوینده و نویسنده و اهداف اصلی آنان آشکار شود
(ر.ک :ون دایک .)5 :6080 ،در تحلیل گفتمان به مجموعه شرایط اجتماعی مؤثر در ایجاد متن یا گفتار و رابطاة سااختار
و واژهها ،در گزاره ای کلی توجه میشود« .واژه ها هرکدام بهتنهایی مفهوم خاص خود را دارا هستند؛ اما در شرایط وقوع
و در اذهان گوناگون معانی متفاوتی خواهند داشت؛ درنتیجه انتقال ،دریافت و تاثیرگیاری متفااو

و گونااگونی در پای

دارند» (یحیایی)05 :6008 ،؛ بنابراین برپایة این نظریه هرگونه اثر و نوشتهای برای هدفی ویاژه نوشاته مایشاود کاه در
ارتباط با موقعیت و بافت اجتماعی زمانه زاده شده است.
بررسی و تحلیل اشعار از دیدگاه تحلیل گفتمان به فهم بهتر ادبیا

میانجامد؛ زیرا با این روش مخاطاب آثاار ادبای

الیههای زیرین زبان ادبی را درک میکند و معنا و منظور واقعی نویسنده را درمییابد؛ همچنین میفهمد که آیا شااعر باا
چینش مختلف واژه ها در جمال

در پی آن است تا پنهانی ،ذهن مخاطب را به سوی اهاداف خاود هادایت کناد و یاا

اینکه بیشتر ،حقایق را آشکار می کند و به خواننده اجازه میدهد تا خود اظهار نظر کناد و برداشاتهاای ویاژة خاود را
داشته باشد (آشوری.)062 :6000 ،
این پژوهش نشان میدهد در نامههای عاشقانة چهار منظومة غناایی بارای انتقاال بهتار و روشانتار معاانی از کادام

روشهای زبانی و ارتباطی و گفتمانی برای بالغت کالم استفاده شده است .نامههاای عاشاقانه نخساتینباار در ویاس و
رامین کاربرد یافت و روش فخرالدین اسعد در سرودن این نامهها ،سرآغاز دهنامهسرایی در ادبیا

فارسای اسات (ن.ک:

صفا ،6002 ،ج .)555 :0فروزانفر معتقد است «فخرالدین اسعد زبان پهلوی میدانسته و داستان ویس و راماین را از یاک
اصل پهلوی ترجمه نموده و در اشتقاق بعضی کلما

دم از پهلویدانی خود زده است» (فروزانفر)015 :6052 ،؛ بنابراین

پیشینة نامههای عاشقانه به دوران اشکانی میرسد.
منبع دیگر برای تحلیل ،نامههای خسرو و شیرین نظامی ( 500ا )160است« .ریشههای این داستان ،ماجرایی تاریخی

متعلق به دورة ساسانی است و هستة آن از شاهنامه برگرفته شده؛ اما در کتاب المحاسان و االضاداد ( )610غارر اخباار
ملوک فرس (503ا )552و تاریخ بلعمی ( )002نیز به این داستان اشااره شاده اسات» (ریااحی .)06 :6058 ،در منظوماة
لیلی و مجنون (500ا ،)160لیلی پس از مرگ پدر مجنون ،نامهای باه او ماینویساد و باا زباانی عاشاقانه او را دلاداری
می دهد .مجنون نیز در پاسخ او گلههای عاشقانة خود را با زبانی لطیف بیان میکند .به اعتقاد برخی پژوهشگران داساتان
لیلی و مجنون اقتباسشده از یک موضوع مردمی قدیمی است کاه در ادبیاا

باابلی رواج داشاته اسات (ریپکاا:6055 ،

)022؛ اما کراچکوفسکی معتقد است «اصل و ریشة داستان به عربها تعلق دارد» (کراچکوفسکی.)05 :6000 ،
منبع دیگر برای تحلیل در این پژوهش ،نامههای موجود در شیرین و خسرو امیر خسرو دهلوی (156اا )005اسات.
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نامة خسرو به شیرین ،سراسر سرزنش است و شیرین نیز در پاسخ ،از او گلهمند اسات .مقایساة مباحاث نظریاة تحلیال
گفتمان با مباحثی از علم معانی نشان می دهد که علمای علم بالغت سالها پیش از طرح این نظریة ارتباطی در غرب ،به
زوایای یک گفتمان صحیح و تأثیرگیار آگاه بودند و آن را در قالب مباحثی از علم معانی مطرح کرده اند .کاربرد صاحیح
علم معانی و بحث اقتضای حال در این چهار اثر ارزشمند ا که کامالً با نظریة میشل فوکو ( )Michel Foucaultساازگار
است ا سبب تأثیرگیاری این نامهها شاده و آنهاا را باه متاونی تبادیل کارده اسات کاه از هماة مباانی علام ارتباطاا
برخوردارند و بر ذهن و احساس شنونده بسیار تأثیر میگیارند .بررسی متون ادبی با رویکرد باه علام معاانی از گیشاته
وجود داشته است؛ اما امروزه با طرح نظریههای نوین و ارائة دیدگاههای جدید زبانشناسی و گفتمانکااوی ،روشهاای
مختلفی برای مطالعة علمی متون معرفی شده است و پژوهشگران با بهرهگیری از آنهاا متاون ادبای را تحلیال و بررسای
میکنند .یکی از این دیدگاهها نظریة سبکشناسی گفتمانی است که برپایة نظریههای میشل فوکو ،ژاک دریادا ( Jacques

 )Derridaو میخاییل باختین ( )Mikhail Bakhtinپایهریزی شده است (ر.ک :مکاریک.)012 :6032 ،
در نظریه های میشل فوکو ،بنیانگیار تحلیل گفتمان ،تأکید بر این است که بین ماتن و بافات تعامال وجاود دارد« .از
دیدگاه فوکو در تحلیل گفتمان ،مجموعه شرایط اجتماعی زمینة وقوع متن یا نوشتار ،گفتار ،ارتباطا

غیرکالمی و رابطاة

ساختار و واژه ها در گزارهای کلی نگریسته میشوند و تحلیل گفتمان برجستهترین روش تحلیل ارتباط است» (یحیاایی،
)00 :6008؛ بنابراین در این پژوهش برای هدفمندکردن گفتمانکاوی در متون منظور ،همة ابیاا

ناماههاای عاشاقانه در

منظومههای ویس و رامین ،خسرو و شیرین ،لیلی و مجنون و شیرین و خسرو ازنظر سبک نحوی و کنش گفتاری ابیاا
و رابطة میان پارهگفتهها باتوجهبه عوامل برونمتنی و درونمتنی بررسی میشود.
1ـ 1هدف پژوهش
هدف از این پژوهش پاسخگوئی به پرسشهای زیر است:
 )6از کنشهای گفتمانی در هریک از نامههای منظور به چه میزان استفاده شده است؟
 )0آیا بافت موقعیتی بر سبک بیان جمال

تاثیرگیار بوده است؟

 )0آیا کنشهای کالمی و گفتمانی با مباحث علم معانی مطابقت دارد؟
 )5آیا سبک نحوی جمال

از عهدة بیان معنا و منظور گویندگان برآمده است؟

 )5در هریک از نامهها کدام کارکردهای گفتمانی کاربرد بیشتری داشته است؟
 )1آیا با مشخصکردن شمار کنشهای گفتاری و سبک نحوی نامههای منظور ،فهام دقیاقتاری از افکاار و اندیشاة
شاعر به دست میآید؟
1ـ 2روش پژوهش
در این مقاله نامههای عاشقانة چهار منظومة غنایی ازنظر سبک نحوی و شمار نوع جمال

بهطور دقیق تحلیل میشاود.

این نامهها ازنظر مباحث خبر و انشا و فصل و وصل در علم معانی بررسی و سپس با اصول تحلیل گفتمان مطابقت خواهاد
شد .روش پژوهش توصیفی ا تحلیلی است؛ اما به سبب تعداد نمودارها ،هریک از بخشهای بررسیشده در قالاب جادول
ارائه میشود؛ همچنین نمودار کلی فراوانی سبک نحوی و نوع جمال

در نتیجهگیری ارائه خواهد شد.

1ـ 3پیشینة پژوهش
با توجه به بررسیهای انجام شده ،تاکنون پژوهشهای اندکی دربارة نامههای عاشاقانه انجاام شاده کاه از جملاة آنهاا
عبار

است از:
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 )6علیاکبر خانمحمدی ( )6080در مقالة «دهنامهسرایی یک نوع ادبای ناشاناخته در زباان فارسای» سایر دگرگاونی
نامههای عاشقانه را بررسی کرده است.
 )0علیاصغر باباصفری و بتول حیدری ( )6030در پژوهش خود ،سیر دگرگونی ده نامه و سای ناماه سارایی در شاعر
فارسی را باتکیهبر تحلیل ساختاری و محتوایی بررسی کردهاند.
 )0سمانه جعفری ( )6035در پژوهشی به تحلیل کمی و محتوایی نامههای عاشقانه پرداخته است.
تاکنون هیچ یک از متون نظم فارسی برپایة مقایسة مباحث تحلیل گفتمان با علم معاانی واکااوی نشاده اسات؛ البتاه
برخی از متون نظم ،تنها برپایة نظریة گفتمان تحلیل شده که از آن جمله عبار

است از:

 )6عباس هفشجانی و همکاران ( )6030در مقالهای به تحلیل گفتمان شعر طنز مشروطه پرداختهاند.
 )0طاهر جعفری ( )6035در مقالة «تحلیل گفتمانی شعر خوان هشتم و آدمک» ،شعر اخاوان ثالاث را از ایان منظار
بررسی کرده است.
 )0سهیال فرهنگی ( )6085در مقالة «تحلیل گفتمانی شعر پیغام ماهی ها از سهراب سپهری» ،شاعر پیغاام مااهی هاای
سهراب سپهری را از منظر تحلیل گفتمان واکاوی کرده است.
 )5پریسا صالحی ( )6030در مقالة «نگاهی به کارکرد اسطوره و نماد در آثار قیصر امین پور از منظر تحلیال گفتماان»
به بررسی این موضوع پرداخته است.
2ـ تحلیل گفتمان چیست؟
گفتمان کاربرد زبان در سطحی باالتر از جمله و یا بند است و مطالعة گفتمان ،مطالعة جنبههای مختلف کاربرد زباان باه
شمار میآید .فرکالف گفتمان را ،چه نوشتاری و چه گفتاری ،مانند یک کارکرد اجتماعی میبیند (ر.ک :فرکالف:6003 ،
5ا .)60تحلیل گفتمان یعنی مجموعهای از روشهای کشف که بهطاور نظااممناد در مطالعاة پدیادههاا از آنهاا اساتفاده
میشود؛ بنابراین «گفتمان را مراودة کالمی ،بدهبستانی گوینده و شنونده و بازنمود یک صدا در دل یاک ماتن مایدانناد»
(میلز .)3 :6080 ،فوکو و دیگر متفکران برجستة غربی به نظریة گفتمان در قرن اخیر معنایی جدید دادند« .به همین دلیال
امروزه بسیاری از نویسندگان غربی به هنگام کاربرد این مفهوم تأکید دارناد آن را باه معناای فوکاویی آن یاا باه معناای
فراساختارگرایی به کار برند» (سلیمی .)52 :6080 ،این شاخه از زبانشناسی بر اهمیت بافت اجتماعی (بافت فرهنگای و
بافت موقعیتی) در تولید و توسعة زبان تأکید میکند .با این نگرش میتوان گفت ،گفتمان ،نمایانگر تبیین زباان فراتار از
جمله و کلما

و عبارا

است و آن را در نشانهها و کنشهای غیرکالمی و کلیة ارتباطا

میان افراد مایتاوان جساتجو

کرد .درحقیقت تحلیل گفتمان یک روش علمی بین رشتهای در زبانشناسی است که کارکرد زباان را در جامعاه بررسای
میکند .پس این رویکرد برآمده از زبانشناسی و نشانهشناسی و درمجموع برآمده از یک آگاهی اجتماعی ا سیاسی برای
مطالعة زبان و گفتمان و ارتباطا

است .این نگرش متون را در ارتباط با بافت اجتماعیای تجزیه و تحلیل مایکناد کاه

این آثار در بستر آن به وجود آمدهاند؛ بنابراین در همان بافت نیز باید تفسیر شوند (ر.ک :آقاگلزاده.)51 :6085 ،
رویکرد تحلیل گفتمان معتقد است عواملی مانند بافت تااریخی و رواباط قادر
فرهنگی و جهان بینانه ،متن یا صور

و سالطه و نهادهاای اجتمااعی و

زبانی و معانی جدیدی را به وجود میآورند؛ «بنابراین تحلیال گفتماان چگاونگی

تبلور و شکلگیری معنا و پیامهای زبانی را در ارتباط با عوامل درون زبانی و عوامل برونزبانی مانند زمیناة اجتمااعی و
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فرهنگی و موقعیتی بررسی میکند» (لطفیپور ساعدی.)62 :6000 ،
اصطالح تحلیل گفتمان در ادبیا

غرب به وجاود آماد؛ ساپس باه زباانشناسای اروپاایی و آمریکاایی وارد شاد و

روزبهروز گسترش یافت .بررسی متون از این دیدگاه سبب شد نوعی سبکشناسی به نام سبکشناسی تحلیل گفتماان در
ادبیا

به وجود آید که هدف آن بررسی ویژگیهای زبانی و اجتماعی و فرهنگی متون است« .در این بررسای ادبای ،دو

مکتب بزرگ وجود دارد .نخست مکتب انگلیسی اآمریکایی که مطالعه را بر اشکال متفاو

ارتباط شفاهی قرار می دهد و

دوم مکتب فرانسوی که گفتمانکاوی را براسااس متاون مکتاوب بنیاان نهااده اسات» (مکاریاک .)012 :6032 ،مکتاب
فرانسویِ این رویکرد که برپایة آثار میشل فوکو به وجود آمده است ،به طور اساسی و البته نه محدود ،متون نوشاتاری را
در بافت نهادی و اجتماعی و سیاسی آنها بررسی میکند .بنابراین دیدگاه فوکو بر اهمیت بساترهای تااریخی متفااو
تأثیر مفهوم قدر

و

بر شکلگیری گفتمان نیز تأکید دارد؛ رویکرد این پژوهش تنها برپایة نظریههای زبانشناسی و ارتبااط

کالمی فوکو است .رویکرد گفتمانشناسی فوکو در زمینة ارتباطا

زبانی به معنای تجلی زبان در گفتار و نوشاتار اسات؛

اما بهطور اساسی بر زبان در جایگااه حرکات و عمال تأکیاد مایکناد .از ایان دیادگاه «کلماا

و مفااهیم کاه اجازای

تشکیلدهندة ساختار زبان هستند ،ثابت و پایدار نیستند و در زمانها و مکانهای متفاو  ،ارتباط آنها دگرگون میشود و
معانی متفاوتی را القا میکنند .دگرگونی این ارتباطا

خود زادة دگرگونی شرایط اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی

است؛ بنابراین چون این شرایط ثابت و پایدار نیستند ،ساختار زبان نیز که توضیحدهندة این شرایط است نمیتواند ثابات
باقی بماند» (عضدانلو.)61 :6082 ،
فوکو بر آن است که گفتمان فرایندی ارتباطی است که در دو چارچوب اتفاق میافتد؛ چارچوب زباانی کاه عباار
است از جملههای گفتاری که گوینده برای شنونده بازگو میکناد و چاارچوب نوشاتاری کاه نویسانده بارای خوانناده
میفرستد؛ درنتیجه «گفتمان رخدادی کالمی است که از چند عنصر تشکیل شده است :فرستنده ،گیرنده ،پیام یا موضاوع
و هدف» (محسنیان راد .)030 :6013 ،نکتة مهم این است که در گفتمان «هدف ،تاأثیر بسازایی در اساتراتژی گویناده و
نویسنده دارد و در شکل گفتار و شیوة ساخت آن تأثیر میگیارد و بسیاری از متغیرهای سبکی را تفسیر میکناد کاه باا
فرایند زبانی همراه است» (ر.ک :ساروخانی .)05 :6000 ،فوکو معتقد است کنش های کالمی روزمره همواره به کنشهای
کالمی جدی تبدیل میشود و این به نظر او مظهر ارادة متمایل به حقیقت است .به نظر او هر کانش کالمای در صاورتی
جدی است که دربارة آن ،قوانینی برای اعتبارسنجی بتوان ایجاد کرد؛ برای مثال جملة «باران خواهاد باریاد» یاک کانش
کالمی روزمره است که تنها معنا و اهمیت محلی و مکانی دارد؛ اما اگر کارشناس هواشناسای ایان گازاره را بااتوجاهباه
قواعد ویژهای بیان کند ،یک کنش کالمی جدی به شمار میرود (فوکو.)605 :6003 ،
علمای بالغت نیز از قدیم به پدیدة بافت و ارتباط ساخت با بافت جمله توجه داشاته اناد و ایان نکتاه باهخاوبی از
عبار

معروف «لکل مقام مقال» دریافت میشود .به همین سبب در علم معانی ،ارتباط ساخت کالم با بافات آن اهمیات

بسیاری دارد و معیار سنجش کالم و حسن و قبول آن به انطباق کالم با مقتضای حال یا به بیان دیگر به رعایت موقعیت
بستگی دارد .سکاکی معتقد است «بالغت کالم همان مطابقت آن با مقتضای حاال هماراه باا فصااحت آن اسات؛ یعنای
رعایت موقعیت نکره و معرفه ،اطالق یا تقیید ،تقدیم یا تأخیر ،ذکر یا حیف ،فصل یاا وصال و کااربرد اناواع جماال
خبری یا انشایی که به میزان آگاهی یا ناآگاهی مخاطب بستگی دارد» (سکاکی6502 ،ق .)00 :این دیدگاه سکاکی درباارة
الیههای زیرین کالم بیانگر ارتباط بافت و موقعیت با شیوة کالم و سبک گفتار است و همچنین انطبااق مبااحثی از علام
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معانی با نظریههای جدید گفتمان را آشکار میکند .بر این پایه مد

زمان بسیاری نیست که اصاطالح گفتماان در زباان

فارسی و حوزة فرهنگی ایرانی کاربرد گسترده یافته؛ اما به شکل عملی در سنت علم معانی از گیشاته هاای دور کااربرد
داشته و در قالب بحثهای متعدد در کالم بررسی میشده است.
3ـ واکاوی جمالت ازنظر سبک نحوی
بنابر نظریة تحلیل گفتمان نخستین مرحله در تحلیل متون ،واکاوی جمال

ازنظر سبک نحوی آنهاست .رابطة دساتوری

میان جملهها در سبکشناسی به چند الیه تقسیم میشود که آنها را در دو الیاة سابک نحاوی گسساته و سابک نحاوی
همپایه میتوان خالصه کرد« .سبک نحوی گسسته دربردارندة گروهی از اندیشههای مستقل است که در جملههای کوتاه
مقطع و مستقل در کنار یکدیگر میآیند و هر جمله دربردارندة یک اندیشة مستقل است و می توان آنها را با نقطه از هام
جدا کرد .این سبک باعث سرعت اندیشه و هیجانانگیزی میشود و به روند داستان و روایت شتاب میبخشد» (فتوحی،
)001 :6036؛ اما سبک همپایه در جمال

بلند به کار میرود و گفتگویی آرام را رقم مایزناد .ایان سابک ،جملاههاای

مستقل را با واو عطف به هم پیوند میزند و از نوع سبکهای ترکیبی است که در آن جملهها به هم وابستهاند و حرکات
سبک را کند میکند .این جمال

برای توضیح مطالب مهم و گاه مبهم به کار میرود (همان .)000 :این مبحث از نظریاة

بررسی گفتمان بهطور دقیق با مبحث فصل و وصل در علام معاانی منطباق اسات .وصال از دیادگاه علام معاانی پیوساتن
جملهای به جملة دیگر با حرف عطف و فصل ترک پیوند دو جمله اسات .بررسای پیوساتگی و گسسات جماال ازنظار
مطابقت با اقتضای وصل یا فصل آنها یکی از مباحث علم معانی است .به بیان دیگر ویژگای دساتوری و معناایی جملاههاا
اقتضا میکند گاهی با حروف عطف به یکدیگر وصل شوند و گاه ویژگیهایی دارناد کاه از وصال جملاههاا باه یکادیگر
جلوگیری میکند .وصل در اصل به معنی پیوستن و مقابل آن فصل یعنی گسساتن اسات؛ اماا در اصاطالح علماای معاانی
وصل آن است که جملهای با حروف عطف بر جملة دیگر پیوند زده شود و بین حروف عطف ،بهویژه در ایان مبحاث ،باه
واو عطف بیش از همه توجه میشود؛ تاحدی که بعضی فصل و وصل را به آوردن و نیاوردن واو عطاف تفسایر کاردهاناد:
«فصل آن است که دو جمله را از یکدیگر جدا ساخته ،مابین آنها حرف عطف نیاورده باشند» (همایی.)600 :6005 ،
علمای علم بالغت از گیشتههای دور به مبحث فصل و وصل اهمیت بسیار داده اند .عبدالقاهر جرجاانی در اهمیات
فصل و وصل میگوید« :این مبحث را حدّ بالغت دانسته اند ،به جهت غموض و دقتی که در این مقوله است؛ تا آنجا که
هیچکس فضیلتی را در این راه احراز نمیکند؛ مگر آنکه در تمام مطالاب بالغات کامال شاده باشاد» (جرجاانی:6018 ،
)036؛ همچنین بالغتنویسانی مانند جاحظ همواره فصال و وصال را مهامتارین و بااارزشتارین شاگرد علام معاانی
دانستهاند (مهدوی دامغانی)02 :6005 ،؛ زیرا معتقد بودند هرکس در این مبحث باه کماال مطلاوب برساد ،در اباواب و
مباحث دیگر علم بالغت نیز چیرگی یافته است .بنابراین «واو» یک عنصر پیوندی و انسجامی است که از گیشته تاکنون
در آثار بالغی بر اهمیت آن تأکید کردهاند .این واژه از پیوندهای افزایشی است؛ فرشیدورد معتقد است« :ضامن افازودن
دو یا چند جمله واره یا کلمه یا گروه به یکدیگر ،آنها را همپایه میکند» (فرشیدورد)001 :6080 ،؛ اما همایی معتقد است
«عالمت وصل در فارسی منحصر به «و» نیست .هرکدام از حروف عطف (اگر ،که ،تا ،هرچند ،چون که ،تا و )...باتوجه به
معنا و قاعدة دستوری ،موضع وصل را تعیین میکند» (همایی .)602 :6005 ،البته در علم معاانی طارح قواعاد اتصاال و
انفصال جملهها در صورتی ارزش دارد که با استفاده از آن به تأثیر کالم بر مخاطب بتوان افزود.
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رعایت موارد فصل برای گویندة بلیغ تا هنگامی الزم است کاه آسایبی باه معناای ساخن وارد نشاود و کاالم را باه
سخنانی بریده و بیربط تبدیل نکند؛ زیرا به همان اندازه که فصلِ بجا در ساخن باه بالغات و اساتواری آن مایافزایاد،
نابجابودن و بیتوجهی به جایگاه فصل و وصل از رسایی سخن و شیوایی آن میکاهد و حتی گاهی سخن را نامربوط و
گسسته نشان میدهد؛ بنابراین شاعران و سخنپردازانی که به اهمیت فصل از وصل و جایگاه آن توجه نمیکنناد ،هرگاز
به آفرینش آثار و اشعار جاودانه دست نمییابند.
باتوجهبه نتایجی که از بررسی نحوة فصل و وصل ابیا
جایگاه فصل و وصل ،نشاندهندة مهار

در نامههای عاشقانه به دست آمد ،مایتاوان گفات مطالعاة

شاعر در استفاده از گنجاایش و توانمنادی زباان بارای بیاان مطالاب اسات و

چیرگی در این فن به سالمت ذوق نویسنده و مهار

در چینش اجزای کالم وابسته است .همچنین کااربرد ادا

وصال

باعث میشود تا در بخشهایی که به آرامش شاعر نیاز دارد ،سبکی آرام شکل گیرد و شااعر بتواناد از ایان سابک کناد
برای بیان نکا

مهم بهره برد و مخاطب خود را به تأمل و تفکر دعو
نگــویی حــا آن بیچــاره چــون اســت

کند.

کــه ب ـیم ـ در می ـان مــو خــون اســت
(گرگانی)222 :1331 ،

در مقابل شاعر با کاربرد فصل و ایجاد گسست میان کالم به ساخن خاود شاد
میدهد و سبب برانگیختن احساسا

مخاطب میشود.

و هیجاان و شاورانگیزی بیشاتری

6

2ـ جایگاه فصل در نامههای عاشقانه
در نامههای عاشقانه ،خبر و انشا با معانی حقیقی و ثانوی در کنار هم برای انتقال عواطف و احساسا

استفاده میشاود.

این موضوع به خارجشدن مفاهیم از یکنواختی میانجامد .برپایة قواعد بالغی ،تنوع جمله ازنظر خبار و انشاا باه معناای
کمال انقطاع آنهاست و در این صور  ،دو جمله با حرف عطف به هم متصل نمیشوند .باتوجه به ایان موضاوع ماوارد
زیر را در جایگاه فصل در نامههای عاشقانه میتوان بررسی کرد.
2ـ 1کما انقطاع
کمال انقطاع آوردن دو جمله است ،به طوریکه در آنها جدایی کامال دو جملاه بادون اساتفاده از حاروف رباط باه
برداشت نادرست نینجامد .کمال انقطاع بر دو وجه است :اختالف در خبری و انشاییبودن دو جمله؛ اخاتالف دو جملاه
برپایة لفظ و معنا.
به مـی بنشـی ز مژگـان مـی چـه ریـزی؟

غمـــت خیـ ـزد گـــر از غـــم برنخیـ ـزی
(نظامی)261 :1311 ،

2ـ 2کما اتصا
کمال اتصال هنگامی است که جملة دوم ،پیرو جملة اول باشد و در جایگاه تأکید ،عطف بیان یا بدل برای جملة اول
به کار رود.
تــو را ســوگند چــون بــاد بــزان اســت

تـــو را پیونـــد چـــون آب روان اســـت
(گرگانی)233 :1331 ،
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2ـ 3شبه کما اتصا
شبه کمال اتصال زمانی است که بتوان جملة دوم را مکمل و توضیحی برای جملة اول دانست.
پرنـــــد مـــــاه را پیونـــــد بگشـــــاد

ز رخ برقـــ ز گیســـو بنـــد بگشـــاد
(نظامی)262 :1311 ،

2ـ 2شبه کما انقطاع
در شبه کمال انقطاع پیوند جملة دوم به جملة اول ،خالف مقصود گوینده را به شنونده یا خواننده منتقل میکند.
مــ ار پیشــش دمــی بــیپــرده باشــم

بــه دســت خــود هالکــش کــرده باشــم
(دهلوی)111 :1162 ،

کاربرد حروف عطف از دالیل پیوستگی محسوس داستان در نامههای عاشقانه است و نوعی ویژگی سبکی ایان آثاار
به شمار می رود .این ویژگی سرانجام به انتقال مؤثر پیام و جیابیت و تأثیر بیشاتر کاالم مایانجاماد؛ بناابراین کااربرد و
بررسی وصل و فصل ،منطبق بر نظریة گفتمانی فوکو است .در بخش هایی از سخن که وصل به کار رفتاه اسات ،سابک
نحوی جمال  ،همپایه است و جملهها با عطفشدن با حروف عطف ،سبکی آرام را شکل می دهند؛ گویا بیش از آنکاه
مطلب را توضیح دهند ،از آرامش و کندی برخوردارند« .درحقیقت وجود حروف ربط ،مانع سرکشای و تنادی و تیازی
سبک میشود» (لونگینوس)15 :6003 ،؛ اما در بخشهایی که شاعر از حروف وصل استفاده نکرده است ،سبکی گسساته
ایجاد میکند تا بر هیجان و توجه مخاطب بیفزاید .در منظومهای مانند ویس و رامین که زادة شور عاطفی و هیجاانهاای
چیرة عاشق و معشوق است ،سبک نحوی بیشتر از نوع گسسته است و جملههای تناوبی ،فضای کاالم را بارای گویناده
باز میکند تا بهآسانی هیجانش را بیان کند و همین ،شتاب متن را میافزاید .جدول زیر نشاندهندة میزان کااربرد هریاک
از سبکهای نحوی در نامههای عاشقانة پژوهش است.
جدول :6میزان کاربرد سبکهای نحوی در نامههای عاشقانه (درصد)
ردیف

منظومه

سبک نحوی همپایه

سبک نحوی گسسته

6

ویس و رامین

2/2 00

2/2 10

0

خسرو و شیرین

2/2 00

2/2 08

0

لیلی و مجنون

2/2 03

2/2 16

5

شیرین و خسرو

2/2 08

2/210

برپایة نتایج بیشترین سبک نحوی همپایه در ابیا نامههای خسرو و شیرین نظامی و کمترین آن در ویاس و راماین
مشاهده می شود .درواقع هر دو شاعر بهخوبی توانستهاند نگرش و جهان بینی حاکم بر شخصیت داستان خود را با سابک
نحوی نشان دهند .بیشتر نامه های ویس و رامین از زبان ویس نوشته شده است .ویس در این منظومه شخصیتی عاشق و
پر از نیاز و هیجانا

عاشقانه است؛ به همین سبب ناوع جماال

بیاانشاده از او و کااربرد سابک نحاوی گسساته در

بازگویی شخصیت و تفکر احساسی و عاشقانة ویس نقش مهمی دارد .از سوی دیگر نظاامی در منظوماة خاود دو ناماه
آورده که یکی از خسرو و دیگری از شیرین است .در هر دو نامه سبک نحوی غالب ،سبک همپایه است که با تأکید بار
تأمل و تفکر در جمال  ،سبکی آرام اسات .اینکاه نظاامی ایان سابک را بارای شخصایت خسارو در جایگااه پادشااه
برمی گزیند ،کامالً درخور توجیه است؛ اما نکتة مهم این است که نظامی در ابیا

بیانشده از زبان شایرین نیاز بیشاتر از
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سبک نحوی همپایه استفاده کرده است .در توجیه این مطلب باید گفت نظامی فردی حکیم است و در خسرو و شایرین
گاه حکمت خود را از زبان شیرین بیان میکند .به همین سبب در بخشهایی از منظومه حتای شایرین مساائل دنیاوی و
اخروی را نیز تبیین میکند و در این بخشها بیتردیاد شایرین کسای جاز خاود نظاامی نیسات (ن.ک :نظاامی:6036 ،
038ا .)033عالقة نظامی به این شخصیت داستان سبب شده است شاعر در بخشهایی از داستان از زبان او سخن گویاد
و این دیدگاه شاعر بیشک در انتخاب سبک نحوی او تأثیر داشته است« .نظامی شیرین را ازنظر اصالت ،زنی بازرگزاده
و ازنظر زیبایی و شخصیت مظهر خردمندترین و زیباترین زنان میداند» (سعیدی سیرجانی )61 :6000 ،و طبیعای اسات
که سبک نحوی این شخصیت ،دور از هیجان و همراه با تفکر و آرامش باشد .شخصیت شیرین در جایگااه بارادرزاده و
جانشین زن قدرتمندی به نام مهینبانو نیز از عوامل مؤثر در انتخاب این سبک نحوی برای سخنان شایرین اسات .در آن
روزگار اعتقاد جمعی جامعه بر ضعیفبودن زن و پردهنشینی او بوده است؛ اما نظامی با انتخاب مهاینباانو و شایرین در
جایگاه شخصیتهای قدرتمند داستان و قراردادن آنها در عالیترین جایگاه ،دیدگاه و اندیشة خود را نسبت به زن ،حتی
در سبک نحوی سخنان این شخصیتها ،نشان داده است.
5ـ تحلیل جمالت برپایة کنش گفتاری
یکی دیگر از الگوهای بررسی گفتمان ،تحلیل جمال

برپایة کنش گفتاری است« .در کنش گفتاری ،تنها معنای ظااهری

منظور نیست؛ بلکه شرایط زمانی و فرهنگی و مکانی را به صور

پنهان باا خاود دارد و شاامل ناگفتاههاای یاک ماتن

میشود» (یارمحمدی .)05 :6085 ،این کنش به پنج بخش تقسیم میشود:
5ـ 1کنش تصریحی یا اظهاری
این کنش «برای بیان یک واقعه یا گزارشی از یک فرایند است .ایان ناوع کانش تعهاد گویناده را نسابت باه صادق
گزارهای بیان میکند و نشان میدهد که گوینده میکوشد تا حال روانی و عقیدة خود را به زبانی ساده به شانونده منتقال کناد»
(اکمجیان .)083 :6080 ،این الگوی گفتمانی را بهطور دقیق با کاربرد جمال خباری ابتادایی در علام معاانی مایتاوان برابار
دانست .برای آگاهکردن فرد بیخبر از جملة خبری استفاده میشود .در دانش معاانی ،انگیازههاای ادبای و ثاانوی خبار برپایاة
فصاحت و بالغت بررسی میشود .علم معانی با این شیوه خوانناده را از ژرفاای اندیشاه و احساساا و عواطاف شااعران و
نویسندگان آگاه میکند .بنابراین از دید این علم ،خبر سخنی است که مدلولش در خارج (بیارون از ذهان) و جادای از گفتاار
وجود داشته باشد .مقصود از راستبودن خبر ،هماهنگی آن با واقعیت و حقیقت است و مراد از دروغباودن خبار ،ناهمااهنگی
آن با واقعیت است« .اینکه گفتیم ذاتاً ،برای توضیح این معنی است که در احتمال صدق و کیب بایاد از خصوصایا و قارائن
خارجی صرفنظر کرد و در این حالت که از همة قراین و امارا صرفنظر کردهایام ،مایگاوییم کاالمِ خباری ذاتااً احتماال
صدق و کیب دارد؛ چه ممکن است بعضی قراین در کار باشد که بهواسطة آن جمله را دروغ محض یا راست محاض بادانیم؛
مثل اینکه قضیه استداللی باشد یا به گویندهاش نهایت اعتماد و اطمینان را داشته باشیم؛ ماعهایا جملاة خباری ذاتااً ،یعنای باا
قطعنظر از خصوصیا

حال خبر و مُخبر ،قابل صدق و کیب است» (همایی.)30 :6005 ،

صاحب هنجار گفتار معتقد است« :مخاطب یا عالم است به حکم کالم یا جاهل است و جاهل یا منکر است و معتقد
به خالف و یا متردد است و درصدد سؤال و یا خالیالیهن؛ پس اگر عالم است ،القای کالم به او لغو خواهد باود؛ مگار
آنکه مقصود ،غرض دیگری باشد ،نه افادة حکم» (تقوی02 :6010 ،ا)06؛ بنابراین در متون بالغای ،جملاة خباری را باه
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ابتدایی و طلبی و انکاری تقسیم میکنند .پایة این تقسیمبندی بر توجه به مخاطب است .جمال

خبریِ بیبهره از تأکید،

خبر ابتدایی نامیده میشود .در این حالت ،مخاطبی در تصور متکلم خلق شده است که در برابار خبار ،حالات شاک یاا
انکار ندارد .بیان این دسته از خبرها منطبق با کنش اظهاری در تحلیل گفتمان است که گوینده باهساادگی و بادون هایچ
تأکیدی عقیدة خود را به شنونده منتقل و او را از موضوعی آگاه میکند.
تــنم چــون مــوی گشــت از رنــ بــردن

دلــم چــون ســن

ســــتم بــــر د خداونــــدی نباشــــد

چــو جویــد کــ

گشــت از صــبرکردن
(گرگانی)231 :1331 ،
خردمنــدی نباشـــد
(دهلوی)163 :1162 ،

بررسی انواع خبر برپایة احوال مخاطب در آثار بررسیشده نشان داد گویندگان در همة این آثار از خبر ابتدایی بارای
خود بهره بردهاند و شمار این نوع جمال

بیان افکار و احساسا

در همة آثار بهجز ویس و رامین باالتر از خبار طلبای

و انکاری است .نامه های عاشقانة بررسی شده ،با هدف انتقال عواطف و احساسا
به همین سبب شاعر میکوشد از احساسا

شاعر به مخاطبان سروده شده اسات؛

خود بدون پیچیدگی ساخن گویاد و عواطاف خاود را آشاکارا بیاان کناد.

مخاطب اصلی شاعر در این نامهها گیرندة نامه است؛ برای مثال روی سخن نظامی در درجة اول شیرین یا خسارو باوده
است؛ اما خوانندگان این آثار ،یعنی مخاطبان درجة دوم و سوم این متون ،نیز منظور شاعر بوده اند؛ به همین سبب هریک
از شاعران برای تأثیرگیاری بیشتر بر این دسته از مخاطبین و انتقال عاطفه و احساس به آنهاا ،از روشهاای متناوعی در
شیوة بیان خود بهره میبرند .این شیوههای متنوع در کاربرد خبر ابتدایی به انتقال بیشتر احساسا

در این آثاار انجامیاده

است 0.برپایة الگوی تحلیل گفتمان ،کنش اظهاری در نامههای عاشقانه ،شمار بسیاری دارد و ازنظر علم ارتباطاا
از راههای مؤثر در انتقال عواطف و احساسا
معشوق با کلما

یکای

است .شاعر با این کنش گفتاری میکوشاد توصایف خاود را از عشاق و

سازگار کند و هدف او بیان روشن اندیشهها و دیدگاههای عاشاقانهاش اسات؛ بناابراین ایان دساته از

کنشها که بیان احساس شاعر است در شعر غنایی ارزش بسیاری دارد و شامار بااالی آن در خسارو و شایرین نظاامی

نشاندهندة آشنایی بیشتر نظامی با این ویژگی شعر غنایی ،یعنی بیان سادة احساسا است .کانش اظهااری در خسارو و
شیرین کنش غالب گفتار است و فراوانی آن به سبب تالش شاعر برای زدودن ابهاماتی است که در جریان داساتان میاان
عاشق و معشوق به وجود آمده است.
جدول زیر نشاندهندة کاربرد کنش اظهاری در هریک از نامههای بررسیشده است.
جدول :0درصد میزان کاربرد کنش اظهاری در نامههای عاشقانه
ردیف

منظومه

کنش اظهاری

6

ویس و رامین

2/208

0

خسرو و شیرین

2/253

0

لیلی و مجنون

2/200

5

شیرین و خسرو

2/2 58

5ـ 2کنش ترغیبی
این کنش برای بیان تقاضا ،صدور دستور ،ارائة پیشنهاد یا طرح پرسش است .نکتة منظاوری کانش ترغیبای بار ایان
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اصل استوار است که این نوع کنش تالش گوینده برای ترغیب و واداشتن شنونده به انجام کارهاست .این کنش در علام
معانی برابر با جمال
تقسیما

انشای طلبی مانند امر و منادا و تمنی و پرسش است .در بیشتر متاون بالغای فارسای نیاز برپایاة

انشا در عربی ،تمنی از انواع انشای طلبی تعریف شده است« .تمنی درحقیقت خواستن مطلاوبی اسات کاه باه

دست آوردنش دشوار یا محال باشد .لفظ مخصوصش در عربی لیت میباشد و گاهی بهوسایلة هال و لاو و لعال تمنای
میکنند» (همایی .)620 :6005 ،تمنی مبتنی بر آشکارکردن درخواست آرزومنداناة ماتکلم اسات و طلاب و خاواهش در
تمنی نسبت به سایر انواع انشا کمتر احساس مایشاود .تمنای و ترجای حضاور ماتکلم را پررنا

مایکناد و او را در

آشکارکردن عواطف و احوال یاری میرساند؛ به همین سبب گمان رسیدن به مقصود در تمنی افازایش ماییاباد .هادف
اصلی تمنی بیان احساس متکلم است و به همین سبب این مبحث در نامههای عاشقانه جایگاه ویاژهای دارد؛ زیارا بیاان
احساس افزونبر اهمیتش در متون غنایی ،مخاطب را از عواطف گوینده آگاه میکند؛ همچناین باا ایجااد زمیناة عااطفی
بهآسانی احساسا

را انتقال میدهد .این دسته از جمال

در متون منظور برای بیان احساساتی مانند نااتوانی و سارزنش

و تحسر و آرزومندی استفاده شده است.
چــه بــودی گــر بــدی بــیم ســر و جــان

نبـــودی شـــر خلـــ و بـــیم یـــزدان
(گرگانی)222 :1331 ،

طرح پرسش از موارد دیگری است که با کنش ترغیبی در ارتباط است .از دیدگاه علم معانی پرسش یا استفهام ،یکای
دیگر از انواع انشای طلبی است که به سبب پییرش معانی ثانوی و تأثیرگایاری در شایوة انتقاال مفهاوم و احسااس باه
مخاطب ،از بخشهای مهم علم معانی به شمار میرود« .استفهام درحقیقت باه معناای پرسایدن اسات ،در ماواردی کاه
گوینده ،جاهل به امری باشد» (همایی .)625 :6005 ،شرط نخستین انتقال پیام از گوینده به شنونده یا خواننده ،برقاراری
ارتباط است و کلما

و جمال

و نوع آنها مجرای برقراری این ارتباط به شمار می رود؛ ازاینرو ویژگیهای جمال

و

نوع آنها شیوة برقراری ارتباط را تحت تأثیر قرار میدهد .ناماه هاای عاشاقانه بخشای از متاون غناایی اسات و در آنهاا
چگونگی برقراری ارتباط برای رسیدن به اهداف گویناده ماؤثر اسات .یکای از اهاداف اصالی در ایان دساته از متاون
تأثیرگیاری بر احساسا

و عواطف شنونده یا خواننده است .به همین سبب گوینده میکوشد باا ابازار پرساش باه ایان

هدف خود نزدیک شود .بررسی پرسش در این متون نشان داد یکی از دالیل اصلی استفاده از جمال
آثار ،جلب توجه مخاطب و آگاه کردن او از عواطف و احساسا

پرسشای در ایان

متکلم بوده است؛ متکلم در ایان پرساش هاا هرگاز از

مخاطب یا دریافتکنندة نامه پاسخی نمیخواهد؛ بلکه تنها ذهن مخاطب را به پاسخی ترغیب مایکناد کاه بارای خاود
متکلم روشن و آشکار است.
نــه بــ

0

بــود آن کــه از پیشــم برفتــی؟

کـــه رفتـــی نیـــز یـــار نـــو گرفتـــی
(گرگانی)222 :1331 ،

شاعران در این نامهها با استفاده از شیوههای مختلف پرسش که در ادامه بیان میشاود ،از ایان کانش ترغیبای بارای
مقاصد منظور بهره بردهاند.
 )6پرسش با آهن

کالم :در این دسته از جماال  ،لفاظ پرساش وجاود نادارد و تنهاا آهنا

نشاندهندة پرسشیبودن آنهاست .این جملهها مانند همة جملههای پرسشی همراه با ادا

ادای ایان جملاههاا

پرسش ،مایتوانناد در معناای

حقیقی یا ثانوی به کار روند .شمار کاربرد این شیوة پرسش در مجموع نامههای غنایی بیشتر از سایر شیوههاست.
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دلتنـــ

مبـــاش اگـــر کســـت نیســـت

م کـ

نـیم آخـر؟ ایـ بسـت نیسـت؟
(نظامی)112 :1316 ،

 )0الفاظی که ویژگی های اسم دارند؛ یعنی نقش مفعول بی واسطه یا مفعول باواسطه می پییرند و می توانند در جایگاه
گزارة جمله به کار روند یا نقش مسندالیه و مسند بگیرند؛ مانند «که و کی» برای انسان و «چه و کدام» برای غیرانسان.
کـــه را دانــی چـــو مــ در مهربـــانی؟

چــو تــو بــا مــ نمــانی بــا کــه مــانی؟
(گرگانی)233 :1331 ،

 )0واژههای پرسش مربوط به اعداد؛ مانند چند.
بــه زاری چنــد ســوز چــون چراغــت؟

بکـــش تـــا وارهـــم بـــاری ز داغـــت
(دهلوی)132 :1162 ،

 )5واژة پرسشی دربارة ظرف زمان که در زبان فارسی به شکل «کی» به کار میرود.
ز بــیرحمــی مــرا تــا کــی نمــایی؟

دریــــــ ـغ دوری و درد جــــــــدایی
(گرگانی)221 :1331 ،

 )5واژة پرسشی دربارة ظرف مکان که در زبان فارسی به شکل «کجا» به کار میرود.
نــینــی غلطـــم ز خـــون بـــهجوشــی

وانگــه بــه کجــا؟ بــه خــونفروشــی
(نظامی)111 :1316 ،

واژة «مگر» قید تصدیق است و برای استفهام و پرسش نیز به کار میرود.
مگـــر آن روزهـــا کـــردی فرامـــوش؟

که تو بـودی ز مـ بـیصـبر و بـیهـوش
(گرگانی)222 :1331 ،

 )1چون و چگونه که در حالت هایی مانند حالت وصافی و مساندی و قیادی در جایگااه صافت پرسشای باه کاار
میروند.
ز بهـــر مـــا بـــه آبـــی بـــود تقصـــیر

بــه جــوی دیگــران چــون مــیرود شــیر
(دهلوی)163 :1162 ،

 )0واژة پرسشی «چرا» که در زبان فارسی پرسش را میرساند.
چــــرا بایســــتش او کشــــت از درد؟

چو کشتی چنـد خـواهی انـدهش خـورد؟
(نظامی)262 :1311 ،

درمجموع جملههایی که در این آثار به شکل پرسشی و در معنای ثانوی به کار رفتهاناد ،بارای دریافات پاساخ و یاا
شنیدن آری و خیر بیان نشده است؛ بلکه دقیقاً برپایة شیوهای است که ارسطو در فان خطاباه یاادآور مایشاود« :برخای
تأثیرا

توسط شیوهای که سخنرانینویسان به کار میبرند ،بر مستمعان گیاشته میشود؛ هنگامیکه میگویند :چاه کسای

است که آن را نداند؟ یا بر هر فردی آشکار است که ...در این حالت شنونده از بیاطالعی خویش شرمگین میشود و باا
سخنران اظهار موافقت میکند تا بتواند از آگاهی که دیگران برخوردارناد ،بهارهای بارده باشاد» (ارساطو)060 :6006 ،؛
بنابراین کاربرد پرسش در زندهکردن متن و ایجاد ارتباط بیشتر با مخاطبین ،بسیار مؤثر است؛ زیارا جماال

پرسشای باا

محتوا و اهداف ثانوی سرزنش و امر و تنبه و ناامیدی و ،...به طور مستقیم مخاطب را در مرکز توجه قرار میدهد و نقش
بیشتری در تحریک عواطف و ترغیب و شریککردن مخاطب با احساسا

گوینده یا متکلم دارد.

صدور دستور از موارد دیگر در کنش ترغیبی است که باا بحاث امار و نهای در علام معاانی منطباق اسات .امار در

بررسی الگوی تحلیل گفتمان میشل فوکو و مباحث علم معانی
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معالمالبالغه اینچنین تعریف شده است« :امر ،طلب حصول فعل است ،بر سبیل استعال؛ یعنی در حالتی که طالاب ،خاود
را در شأن و مرتبه ،باالتر از کسی که از او طلب میکند ،بداند .خواه در حق و واقع چنین باشاد یاا ناه؛ بلکاه فقاط باه
حسب ادعای طالب باشد و لیا در صور

دوم ،طالب را به اسائة ادب موصوف کنند» (رجاایی .)653 :6053 ،در متاون

بالغی تکیة اصلی تعاریف دربارة امر ،بر طلب و درخواست انجامدادن یا ندادن عملی و برتری جایگاه گوینده نسبت باه
مخاطب است؛ بنابراین اگر یکی از این دو شرط در بیان امر و نهی رعایت نشود ،باید گفت امر یا نهی در معناای ثاانوی
به کار رفته است؛ یعنی اگر امر یا نهی به قصد انجام درخواستی به کار نرود و یا جایگاه گوینده نسبت به مخاطب بااالتر
نباشد ،جمله با اهداف ثانوی به کار رفته است .ازنظر دستوری ،فعل امر فقط در دو ساخت دوم شاخص مفارد و جماع
شکل مییابد و با افزودن «ن» یا «م» به آغاز ریشة مضارع فعل ،فعل نهی به دست میآید؛ بنابراین اخاتالف آشاکاری در
ساخت دستوری امر و نهی نیست و تنها معنای فعل تغییر میکند.
امر و نهی در نامههای عاشقانه هم در معنای حقیقی و هم در معنای ثانوی کاربرد دارد .گویا این دسته از جمال

در

متون بررسیشده بیشتر با قصد تأکید و جلب توجه مخاطب به کار رفتهاند؛ همچنین کاربرد جملههای امری گاهی بارای
نشان دادن جایگاه برتر متکلم نسبت به مخاطب است و هدف شاعر از کاربرد این دسته از جمال  ،جلب توجه ،افزایش
تمرکز مخاطب ،آگاهکردن او از عالیق و تمایال

متکلم و ترغیب مخاطاب اسات .وجاود جملاههاای اماری در متاون

عاشقانه به حضور مخاطب در درون متن اشاره دارد؛ زیرا کاربرد این دسته از جمال

با معاانی ثاانوی مانناد سارزنش،

تهدید ،تحقیر ،تمنی و ...در صورتی عاقالنه است که مخاطب در درون متن ،حضور پررن

داشته باشد .شاعران ناامبرده

به سبب الزمبودن حضور مخاطب در متن ،جمله های امری را با مقاصد ثانوی به کار بردهاند و همین موضاوع حالات و
موقعیت برتر متکلم را نیز آشکار میکند؛ درنتیجه ارتباط بین متکلم و مخاطب در متن تقویت می شود؛ بناابراین کااربرد
این نوع جملههای انشایی با تقویت زمینة عاطفی پیام و تکیه بر حضور مخاطب در ماتن ،جریاان ارتبااط باین ماتکلم و
مخاطب را تقویت میکند .متکلم هوشیار کسی است که از ابازار طبیعای مخاطابمحاور در ایجااد ارتبااط بهاره بارد و
جمال

امر و نهی یکی از ابزار بسیار مهمی است که سبب این موضوع میشود.

باتوجه به زمینة غنایی این آثار و نقش کم رن

5

امر و نهی در جیب معشوق ،شامار پاایین ایان دساته از جماال

را

نسبت به سایر جملههای انشای طلبی بهخوبی میتوان توجیه کرد .نکتة مهم دیگر این است که این دسته از جملههاا در
متون بررسیشده ،بیشتر در معانی ثانویهای مانند دعا ،تمنا ،دلجویی و ...به کار رفتهاناد کاه باا فضاای غناایی ناماههاای
عاشقانه ،تناسب بیشتری دارد.
دعا:
بــه فضــل خــویش وی را زی مــ آور

و یـــا زیـــدر مـــرا نزدیـــک او بـــر
(گرگانی)252 :1331 ،

تمنا:
چــو خــوانی عاشــ نــو را بــه دهلیــز

ز در خـــاکی روا کـــ بهـــر مـــا نیـــز
(دهلوی)112 :1162 ،

خواهش:
مـــزن چنـــدی گـــره بـــر مســـتمندی

کــه دارد از تــو بــر هــر مــوی بنــدی
(همان)113 :
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استرحام:
هســـتم چـــو غـــال حلقـــه در گـــوش

مــــیدار بــــه بنــــدگیم و مفــــروش
(نظامی)112 :1316 ،

دلجویی:
دلتنـــ

مبـــاش اگـــر کســـت نیســـت

مــ کــ

نــیم آخــر ای ـ بســت نیســت
(همان)112 :

تأدیب:
دهقــــان منگــــر کــــه دانــــه ریــ ـزد

آن بـــی کـــه ز دانـــه دانـــه خیـــزد
(همان)

سرزنش:
غمش میخور که خونش هـم تـو خـوردی

عزیزش ک کـه خـوارش هـم تـو کـردی
(دهلوی)262 :1162 ،

تسویه:
مــ انــدر کــار تــو کــرد د و جــان

تــو دانــی هرچــه خــواهی کــ بدیشــان
(گرگانی)226 :1331 ،

دستة دیگر از جملههای کنش ترغیبی ،جمال

تقاضایی است که با منادا در علم معانی منطبق است .شمیسا در بااب

جملههای ندایی میگوید« :اینکه ندا را جزء انشای طلبی قارار دادهاناد ،برای ایان است که با حرف ندا توجاه مخاطاب
را به خود طلب میکنیم .ندا در همة جمال

دیده میشود .ندا حکم مخصوصای نادارد و معاانی مجازی هر ساه ناوع

جمله را میتوان دربارة جمالتی که مشتمل بار حارف نداسات ،ذکار کارد» (شمیساا 612 :6081 ،و  .)616او در اداماه
اندیشة خود را باا ذکر یک مثال اینگونه تبیین میکند« :در عبار

«ای بیخبر بکوش که صاحبخبر شاوی» حکام آن،

همان حکم جملة امری «بکوش که صاحبخبر شوی» است (تشویق)» (همان) .بارپایة ایان دیادگاه اهداف ثانویای که
بالغیون برای جملههای ندایی بیان میکنند ،درواقع مقاصدی است که از هماة عباار

یاا جملااه ،چاه خبااری و چاه

انشایی دریافت میشود .در تبیین و تحلیل کارکرد منادا در نامههای عاشقانه باید گفت با وجاود اهمیات مبحاث نادا در

انشای طلبی و نقش آن در انتقال عواطف و پررن کردن حضور مخاطب در متن ،به این ابزار بالغی در خسرو و شیرین
و شیرین و خسرو چندان توجهی نشده است .نظامی در ضمن نامههای عاشقانة این اثر ،تنها دو بار از جملههاای نادایی
استفاده میکند.
تــــو روزی ،او ســــتاره ای د افــــروز!

فرومیـــرد ســـتاره چـــون شـــود روز
(نظامی)265 :1311 ،

مــرن ای شــاه نــاز د بــدی رنــ

که گن است آن صـنم در خـا

بـه گـن

(همان)261 :

امیرخسرو نیز در نامههای خود تنها یکبار از جملة ندایی استفاده کرده است.

بررسی الگوی تحلیل گفتمان میشل فوکو و مباحث علم معانی
تـو نیـز ای دوســت کـازار منــت خوســت
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چــو روزی باشــد روزی شــوی دوســت
(دهلوی)113 :1162 ،

این ابزار بالغی در ویس و رامین و بیش از آن در لیلی و مجنون کاربرد گستردهای دارد.
بـــدان ویســـا کـــه تـــا از تـــو جـــدایم

بـــه د بـــر هـــر مـــرادی پادشـــایم
(گرگانی)221 :1331 ،

نگــارا خــود تــو را ایــ ســرزنش بــ

کــه باشــد در جهــان نــا تــو نــاک
(همان)252 :

ای کعبــــة مــــ جمــــا رویــــت

محــــراب مــــ آســــتان کویــــت
(نظامی)112 :1316 ،

بگذشـــــت ز عشـــــقت ای ســـــمنبر

کـــار از لـــو خشـــک و دیـــدة تـــر
(همان)111 :

فخرالدین اسعد در ویس و رامین  00بار با استفاده از حروف ندای «ا»« ،ای» و «اال ای» و نظامی در «لیلی و مجناون»
 02بار و تنها با استفاده از حرف «ای» ،مخاطب را ندا قرار داده اند و این گونه به تأثیرگیاری بیشتر و انتقال بهتر عواطاف
و احساسا

خود پرداخته اند 5.همة نمونه های مربوط به انشای طلبی در ذیل کنش ترغیبای نامگایاری شاده اسات؛ باه

همین سبب این کنش در نامههای عاشقانه شمار بسیاری دارد و بهویژه کنش غالاب در ساخن شااعران بارای بیاان درد
فراق و بیان امید وصال عاشق و معشوق است .استفاده از پرسش بالغی و امر و نادا و تمناا ،کاالم را ماؤثرتر و هیجاان
انگیزتر میکند و گوینده با کاربرد هریک از این جمال  ،افزونبر آگاهکردن مخاطب نسبتبه وضاع و احاوال درونای و
کنونی شخصیتهای داستان ،او را ترغیب نیز میکند .کاربرد کنش ترغیبی در نامههای عاشقانه نشان می دهاد ماتکلم در
هر نامه با استفاده از جایگاه اجتماعی خود تا چه اندازه به ترغیب مخاطب روی آورده است .بیشترین شامار ایان کانش
گفتاری در نامههای ویس و رامین دیده می شود .ویس در این نامه ها در جایگاه عاشق قرار دارد و هماة ناماههاایش باه

رامین از سر سوز و اشتیاق و برای به پایان رساندن هجران است؛ همین موضوع سبب فراوانی این جماال در ویاس و
رامین شده است.
جدول زیر بسامد تکرار کنش ترغیبیی را در نامههای عاشقانه نشان میدهد.
جدول :0درصد میزان کاربرد کنش ترغیبی در نامههای عاشقانه
ردیف

منظومه

کنش ترغیبی

6

ویس و رامین

2/2 05

0

خسرو و شیرین

2/203

0

لیلی و مجنون

2/201

5

شیرین و خسرو

2/200

5ـ 3کنش عاطفی
این کنش برای بیان احساسا
درونی و احساسا

و نگرشها و ذهنیت افراد نسبت به رخدادهاست .گوینده با اینگونه کنشها ،حالات

خود را با مخاطب در میان میگیارد .این بحث از سبکشناسی گفتمانی را بهطاور دقیاق باا مبحاث
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جملههای انشای غیرطلبی در علم معانی میتوان برابر دانست .برپایة علم معانی در کتابهای بالغات عربای و فارسای،
انواع انشای غیرطلبی عبار

است از :صیغههای مدح و ذم ،صیغههای تعجب ،قسم ،صیغههای عقود و ایقاعاا  ،افعاال

رجا یا ترجی (رجایی .)600 :6053 ،همچنین برخی دعا را از انواع انشای غیرطلبی میدانند؛ زیرا در عربی صیغة دعاایی
ویژهای وجود ندارد و از بعضی جمال

خبری ،دعا اراده میشود؛ اما در فارسی بیشتر ،دعا با صیغههای ویژهای باه کاار

میرفته است (همان .)600 :منابع بالغی عربی و فارسی این نوع جمال

را از حوزة بررسیهای بالغی خارج کردهاناد؛

اما این دسته از جمال  ،هم در علم معانی و هم در نظریة تحلیل گفتمان از ارزش ارتباطی ویژه ای برخوردار اسات .در
متون غنایی و نامههای بررسیشده ،برای برخی از این جمال  ،معنای ثانوی میتوان در نظار گرفات؛ همچناین در ایان
آثار شبهجمالتی برای قسم و دعا و یا تعجب به کار میرود که نقش تأکیدی آنها را نباید از نظر دور داشات؛ زیارا ایان
شبهجمال

اگرچه یک جملة کامل نیستند ،در ایجاد ارتباط بین متکلم و مخاطب بسیار تاأثیر دارناد .در عربای مادح و

میمت مانند عقود ،ساخت جداگانهای دارد؛ اما در فارسی همواره بهصور
شبه جمال

بیان میشود .این جملهها بیشتر ،توصیف و اغراق در صفا

معنی ثاانوی جماال

خباری و انشاایی یاا

نیک ممدوح و تأیید اوست؛ باه هماین سابب

این جملهها در نامههای عاشقانه نیز ساخت ویژهای ندارند و در قالب جملههای خباری و انشاایی و در جایگااه معنای
ثانوی آنها بیان شده است .شاعران در همة نامههای عاشقانه با استفاده از جمال

خبری و انشاایی و شابهجماال

معنی ثانوی مدح و ذم ،بار احساسی و عاطفی کاالم خاود را بیشاتر کاردهاناد .نیااز باه اباراز هیجاناا
بخشهایی از این نامهها سبب کاربرد اینگونه جمال

و باا

و شاورانگیزی

در این آثار شده اسات .ایان موضاوع در ایجااد و ژرفابخشایدن

ارتباط میان متکلم و مخاطب بسیار تأثیر دارد .مدح و ذم در نامههای بررسیشده ،بیشتر با کاربرد صفا

برشمرده بارای

مخاطب است که به مدح و ثنا نزدیک میشود .در آغاز این نامهها توصیفاتی برای ستایش و ثناای پروردگاار بیاان شاده
است؛ اما توصیفا

معشوق در متن نامهها ،نمونههایی از مدح و ذم است.

درود از مـ ـ بـــدان مـــاه ســـم بـــوی

درود از مـــ بـــدان یـــار جفـــاجوی
(گرگانی)252 :1331 ،

آشکارکردن تعجب و شگفتی نیز از کنشهای دیگر عاطفی است .در علم معانی فارسی تعجب با شبهجمالتای مانناد
زهی ،عجبا ،وه ،وا ،شگفتا ...و یا در قالب جملههای خبری و انشای طلبی در جایگاه معنی ثانوی بیان میشود .جماال
تعجبی در معنی مجازی یا کنایی نیز به کار میروند؛ به همین سبب برای آنها کارکرد بالغی میتوان در نظار گرفات .در
نامههای عاشقانه این دسته از جمال

در قالب جملههای خبری یا انشایی و با معنی ثانوی به کار رفتهاند.

عجــو دار کــه بــرم چــون پســندی

چنــــی زاری و چــــونی مســــتمندی
(گرگانی)221 :1331 ،

جمال
اثبا

قسم و دعایی دستة دیگری از جمال

با کنش عاطفی هستند .قسم یا سوگند آن اسات کاه شخصای بارای

برحقبودن خود و راستی گفتههایش با گواه قراردادن خداوند یا امر مقدسی ،بر ساخن خاود تأکیاد کناد .درواقاع

قسم جملة خبری است که از حرف قسم و مورد قسم و فعل جمله ا معموالً به قرینة معنوی حیف مایشاود ا سااخته
میشود .قسمهای رایج در زبان فارسی ازنظر ساختار ،دو دسته هستند :دستة اول سوگندهایی به شکل شابهجملاه اسات
که از عربی به فارسی وارد شدهاند؛ مانند واهلل؛ دستة دوم مانند به جان تو ،سوگندهایی اسات کاه در اصال یاک جملاة
خبری است و فعل آنها به قرینة معنوی حیف شده است (علوی مقادم و اشارف زاده .)15 :6001 ،البتاه هادف حقیقای

بررسی الگوی تحلیل گفتمان میشل فوکو و مباحث علم معانی
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حقانیت سخن است و برای افزودن بار تأکیدی جمله به کار میرود .در میان نامههای عاشاقانة
خبری به شکل قسم استفاده کرده است تا با این شیوه بر تأکیاد کاالم

بررسیشده ،تنها فخرالدین اسعد 1 ،بار از جمال

بیفزاید .در بخشهای بررسیشدة سه منظومة دیگر ،هیچ شاهدی از کاربرد قسم یافت نشد.
یکــی بــر تــو دهــم در نامــه ســوگند

بـــه حـــ دوســـتی و مهـــر و پیونـــد
(گرگانی)232 :1331 ،

دعا به معنای درخواست از خداوند است .تفاو

دعا با سایر انواع طلب در انشا ،مرتبة پایین خواهشگار نسابت باه

خواهش شونده است .بعضی از اهل بالغت دعا را جملة امری معرفی کردهاند و آن را طلب محترمانه در قالاب جماال
امر و نهی و در معنی ثانوی دعا دانستهاند؛ گروهی دیگر نیز آن را انشای غیرطلبی دانستهاند .البته در میان علمای بالغت
دربارة انشاییبودن دعا اختالفی نیست؛ اما دربارة طلبی یا غیرطلبی بودن آن اختالفنظر است .دعاا در فارسای از اقساام
انشای طلبی و در عربی غیرطلبی دانسته شاده اسات (ر.ک :علاوی مقادم)15 :6001 ،؛ (شمیساا .)600 :6000 ،دعاا در
بررسی نامههای عاشقانه در سه شکل و ساخت به کار رفته است:
الف :جملة امری با معنی ثانوی دعا:
تــو ده جــان مــرا زیــ غــم رهــایی

تـــو بـــردار از دلـــم بـــار جـــدایی
(گرگانی)251 :1331 ،

ب :جملة دعایی که در ساختار آن فعل دعایی به کار رفته است .فعل دعایی معموالً مضارع التزامی است کاه قبال از
آخر آن الفی افزوده میشود و در نفی ،میمی به آن اضافه میکنند؛ مانند مبیناد.
اگـــر فرهـــاد شـــد شـــیری بمانـــاد

چــه بــا

از زردگــل نســری بمانــاد
(نظامی)265 :1311 ،

ج :شبهجملههای دعایی :همة جملههای دعایی عربی در فارسی ،شابهجملاه باه شامار مایرود .ایان شابهجماال
بهصور

جملة معترضه و تأکیدکنندة معنای جمله اصلی است.
عفـــااه زیـــ دو چشـــم ســـیلبـــار

کـــه در روزی چنـــی هســـتند یـــار
(گرگانی)226 :1331 ،

بنابراین در همة آثار پژوهش شده ،از جمال

دعایی استفاده شده است و سبب آن نیز دقت ماتکلم باه فاراهم کاردن

زمینة مناسب عاطفی و برقراری ارتباط قوی با مخاطب برای انتقال بهتر عواطف و احساسا

است .به طور قطعی هادف

اصلی متکلم در این دسته از جمال  ،کاربرد دعا در معنای اصلی آن نیست؛ بلکه هادف ماتکلم آن اسات کاه باهجاای
استفاده از جمال

خبری یا امری با کاربرد دعا با مخاطب سخن گوید و از این راه او را بیشتر تحات تاأثیر قارار دهاد؛

همچنین متکلم با کاربرد این دسته از جمال
اثبا
صور

کند .این دسته از جمال

میکوشد افزونبر آشکارکردن حسن نیت خود در عشق ،آن را به مخاطب

در نامههای عاشقانه در جایگاه معنی ثانویی جمال

و با کارکرد عاطفی به کار رفتهاناد؛

مشخصی ندارند و برپایة معنا تشخیص داده میشوند؛ «به این معنی که هر جملهای که بیاانگر احسااس گویناده

باشد و به قصد اخبار ادا نشود جملة عاطفی می خوانند» (شمیسا .)600 :6000 ،در تحلیل گفتمان این دساته از جماال
را با عنوان کنش عاطفی میشناسند؛ زیرا دربردارندة شور و هیجان و احساسا
نفر

گوینده و نشاندهندة درجاة دوساتی یاا

او از موضوع است .در ادب غنایی ،بافت موقعیتی کالم به تأثیرگیاری بر شنونده از راه بارانگیختن عواطاف نیااز
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درونی است و کاربرد این دسته از جمال

دارد .نامههای عاشقانه سرشار از عواطف و هیجانا

اقتضای موقعیت ،موضوعی آشکار است .شاعر از این جمال

برای انتقال احساسا

در این نامهها به سابب

خود بهاره مایبارد و حالاتهاای

درونی خود را بیان میکند .به همین سبب یکی از کنشهای توجهشده در شعر غنایی ،کنش عاطفی اسات؛ زیارا عاطفاه
مبنای شعر عاشقانه است .اساس پیوند عاشقانه در این آثار نگرش عاطفی است و همین موضوع سبب کاربرد ایان گوناه
جمال

در نامههای عاشقانه است .شاعر در این آثار گاه از چهارچوب داستان و شعر خود نیز فراتر میرود و سخنگوی

عاطفة جمعی بشر میشود .در نامههای عاشقانه بسامد کنش عاطفی به موقعیت متکلم و مخاطب و یا اقتضای حاال آنهاا

نیز بازمی گردد .کنش عاطفی در لیلی و مجنون و پس از آن در ویس و راماین بیشاتر از بقیاة آثاار اسات؛ در خسارو و
شیرین نظامی و شیرین و خسرو امیرخسرو نیز کمترین بسامد را دارد .سبب شمار باالی این کنش در لیلی و مجناون آن
است که رویکرد نظامی به عشق لیلی و مجنون با چاشنی عرفان آمیخته شده است و نظامی با این داساتان مایکوشاد از
زبان مجنون و در جایگاه یک عاشق ،جوشش شور و عشقی عارفانه را نیز ترسیم کند .به همین سبب کنش عااطفی کاه

اساس آن جملههایی مانند قسم و دعاست ،در این اثر بیش از سایر آثار است .شمار باالی این کانش در ویاس و راماین
نیز به سبب موقعیت و بافت ویژة داستان است؛ زیرا ویس در نامههایش به رامین که بیشتر نامهها را در بر میگیرد ،هماة
حاال

یک عاشق هجراندیده را به تصویر میکشد و با کاربرد جماال

معشوق میکوشد .کاربرد این جمال

عااطفی در بارانگیختن عواطاف و احساساا

در نامههای ویس و رامین سبب شده است تا فخرالدین اسعد بتواند باه زیباایی و

در جایگاه یک عاشق ،عاطفه و احساس خود را در قالب عشقی زمینی بیان کند.

1

جدول :5درصد میزان کاربرد کنش عاطفی در نامههای عاشقانه
ردیف

منظومه

کنش عاطفی

6

ویس و رامین

2/263

0

خسرو و شیرین

2/20

0

لیلی و مجنون

2/2 06

5

شیرین و خسرو

2/2 3

5ـ 2کنش تعهدی
این دسته از جمال

برای بیان تعهد گوینده به تحقق یک عمل است .در این کنش گویناده باا تأکیاد مایکوشاد تاا

شنونده را متقاعد کند کالمش صادق است و این برای کسب اطمیناان مخاطاب ضاروری اسات .ایان بخاش از الگاوی
گفتمان کامالً با مبحث خبر طلبی و انکاری در علم معانی انطباق دارد.
5ـ2ـ 1خبر طلبی در نامههای عاشقانه
در همة نامههای بررسیشده ،کارکرد و شمار انواع خبر نشاندهندة اهمیات انتقاال آشاکار و مساتقیم پیاام در زباان
آنهاست .برخالف تصور ،برای بیان احساسا
و جمال

و احوال در این آثار غنایی ،بیشتر از جملههای خبری استفاده شده اسات

انشایی در این باره نقش کمتری دارند .توجه به احوال مخاطب و درنظرگرفتن ساطح آگااهی او تعیاینکننادة

میزان استفاده از انواع جملههای خبری است؛ به همین سبب گویندگان این آثار ،نخست از خبر ابتدایی برای بیان اندیشه
و احساس خود بهره گرفتهاند و پس از آن از جمال

خبری طلبی اساتفاده کاردهاناد 0.در علام معاانی ،اقتضاای ظااهر

ایجاب میکند شاعر ،مخاطب غیرمنکر را فردی در تردید یا انکارکننده بپنادارد .درحقیقات اصال نخساتین در کاالم آن

بررسی الگوی تحلیل گفتمان میشل فوکو و مباحث علم معانی
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است که کالم برای اینگونه مخاطبان ،بدون تأکید آورده شود؛ اما در همان حال که مخاطب تردید و انکاری ندارد ،او را
منکر میپندارد و کالم را به شیوههای مختلف تأکید میکند.
مهمترین شیوههای تأکید و آوردن خبر طلبی در این نامهها عبار

است از:

 کاربرد امر در قالب تنبیه و تحییر :این ساختار افزون بر افزیش بار تأکیادی جملاه بارای جلاب توجاه مخاطاباستفاده میشود:
تــو زی کــو مــرد و هــر کــو زاد روزی

بــــه مــــرگش تـــ ببایـــد داد روزی
(نظامی)261 :1311 ،

مبالغه در وصف:
چنــان جوشــم کــه جوشــد بحــر از بــاد

چنــان لــرز کــه لــرزد ســرو شمشــاد
(گرگانی)251 :1331 ،

استفاده از ضمیر مشترک:
تــو خــود دان ـی کــه از مــا کیســت بــدنا

کجـــا از نـــا بـــد جویــد همـــه کـــا
(همان)232 :

کاربرد ضمیرهای شخصی در ابتدای جمله:
تــویی کــت نگــذرد بــر د کــه روزی

بـــری در مســـتمندی داشـــت ســـوزی
(دهلوی)166 :1162 ،

تکرار کلمه:
روز چــــو شــــو ســــیاه کــــردی

هــــم زخــــم زدی هــــم آه کــــردی
(نظامی)112 :1316 ،

کاربرد ادا

تأکید:

فکنـــده پـــیچپـــیچ نامـــه در پـــیش

همــیخوانــد و همــیپیچیــد بــر خــویش
(دهلوی)131 :1162 ،

تکرار ضمیر:
مـــنم بـــییـــار وز درد بســـی یـــار

مـــنم بـــیکـــار وز درد بســـی کـــار
(گرگانی)236 :1331 ،

تأکید با ادا

قصر:

همــی مهــری کــه ورزیــد مــرا بــ

نـــورز نیـ ـز هرگـــز مهـــر بـــا کـــ
(همان)231 :

تأکید با حرف عطف «که»:
بلـــی ایـــ اســـت رســـم آدمیـــزاد

کــــه دورافتــــاده را دیــ ـر آورد یـــاد
(دهلوی)161 :1162 ،

تأکید با حروف منفی که به قصر کالم نیز میانجامد:
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نـــه آن کـــه بـــه روز مـــ نشـــیند

آســـوده کســـی کـــه در تـــو بینـــد

(نظامی)115 :1316 ،

تکرار کالم:
بـــه امیـــد بـــه امیـــد بـــه امیـــد

همــیگــویم بــه پاســ تــا بــه جاویــد

(گرگانی)221 :1331 ،

قسم:
تــــو گــــویی در دهــــان اژدهــــایم

بــه جــان تــو کــه تــا از تــو جــدایم

(همان)261 :

همان گونه که نمودار نشان میدهد ،در نامههای عاشقانة ویس و رامین نسبت به سایر آثار بررسایشاده ،از جماال
خبری ابتدایی کمتر استفاده شده است؛ اما کاربرد خبر طلبی در این اثر بیش از سایر آثار اسات .در مقابال در ناماههاای
خسرو و شیرین بیشترین و کمترین میزان کاربرد جمال

خبری بهترتیب برای خبر ابتدایی و سپس طلبی است .درباارة

رابطة متکلم و مخاطب برپایة خبر ابتدایی میتوان گفت متکلم هنگام بیاان خبار ابتادایی ،قااطعتار اسات و نسابت باه
مخاطب جایگاه برتری دارد؛ به بیان دیگر هرجا نویسنده ،جمال

خبری ابتدایی به کاار بارد و از ایان راه پیاامی را باه

مخاطب انتقال دهد ،وضعیت خود را در جایگاهی برتر از مخاطب تثبیت میکند .در آثار بررسیشده بهترتیاب بیشاترین
تعداد جمال

خبری ابتدایی برای خسرو و شیرین ،شیرین و خسرو ،لیلی و مجناون و ویاس و راماین اسات؛ بناابراین

میتوان گفت گوینده در خسرو و شیرین وضعیت خاود را در جایگااهی برتار از مخاطاب تثبیات مایکناد و از نقاش
مخاطب در متن می کاهد؛ همچنین بر قطعی بودن و آشکاری انتقال معنا میافزاید و ماتکلم را چیاره نشاان مایدهاد .در
ویس و رامین نقش مخاطب در متن پررن تر است .اساس نگارش نامه های عاشقانه ،بیش از آنکاه بارای خبررساانی و
آگاهی مخاطب از موضوعاتی باشد ،برای انتقال عواطف و احساسا

است؛ یعنی گوینده میخواهاد حااال

روحای و

عاطفی و درونی خود را با مؤثرترین کالم به مخاطب نامه انتقال دهد .به همین سابب در ایان آثاار الزم اسات حضاور
متکلم و گوینده نسبت به مخاطب پررن تر باشد؛ به همین سبب در میاان آثاار بررسایشاده بیشاترین حضاور ماتکلم
بهترتیب در خسرو و شیرین ،شیرین و خسرو ،لیلی و مجنون و در پایان در ویس و راماین مشااهده مای شاود .حضاور
مخاطب در ویس و رامین به سبب کوشش گوینده برای برقراری ارتباط قوی با مخاطب ،در مقایسه با سایر آثاار بسایار
محسوس تر است .روشهای متنوع فخرالدین اسعد در کاربرد جمال

خبری طلبی و انکاری در ماتن ،کاه پیشاتر بیاان

شد ،به تقویت حضور مخاطب در متن و شمار باالی کنش تعهدی در این اثر انجامیاده اسات .کانش تعهادی افازونبار
نشاندادن نقش متکلم و مخاطب در متن برای جلب اطمینان مخاطب نیز ضرور

دارد .متکلم در نامههای بررسایشاده

با تأکیدکردن بر سخن خود میکوشد شک و تردید احتمالی مخاطب را نسبت به عشق خود از میان ببرد.
جدول :5درصد میزان کاربرد کنش تعهدی در نامههای عاشقانه
ردیف

منظومه

کنش تعهدی

6

ویس و رامین

2/268

0

خسرو و شیرین

2/265

0

لیلی و مجنون

2/2 61

5

شیرین و خسرو

2/2 61
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5ـ 5کنش اعالمی
این کنش برای نامگیاری واقعه و آگاهیدادن دربارة یک رخداد به کار میرود .این کنش دربارة کارهایی است کاه اگار باا
موفقیت انجام شود به تغییراتی در اجتماع میانجامد .افعالی مانند خبردادن ،محکومکردن و منصوبکردن ایان کانش را دارناد.
(ر.ک :سرل )63-60 :6085 ،این کنش دربردارندة گفتارهایی است که همزمان با بیان آنهاا تغییارا

واقعای در جهاان خاارج

ایجاد میشود .مؤثربودن این کنشها به نهادهای اجتماعی و قانونی وابسته است و به همین سابب آنهاا را کانشهاای نهادیناه
میتوان نامید .گوینده در این جمال با بیان جمله در جهان خارج تغییر میآفریند و بین محتوای گزارة جمله و جهاان خاارج
سازگاری ایجاد میکند .در نامههای عاشقانه نمونهای از این جمال یافت نشد و به نظر میرسد ایان مبحاث تحلیال گفتماان
بیش از اینکه با مباحث علم معانی در ارتباط باشد ،با مباحث دستور زبان فارسی ارتباط دارد.
نمودار :6میزان کاربرد کنشهای گفتمانی در نامههای عاشقانه

نمودار :0میزان کاربرد سبکهای نحوی در نامههای عاشقانه
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6ـ نتیجهگیری
توجه به سبک نحوی جمال

و کنش گفتاری آنها از مباحث بیاانشاده در تحلیال گفتماان اسات .ایان شااخه از علام

زبانشناسی به قرن بیستم مربوط میشود و برپایة اندیشههای میشل فوکو شکل گرفته است .این نظریه مایکوشاد باا در
نظر گرفتن شمار انواع کنش و سبک نحوی جمال  ،به الیه های زیرین سخن ،نوع ارتباط ،بافت فکاری شااعر و حتای
بافت اجتماعی پی برد .در این پژوهش مباحثی از علم معانی در انطباق با نظریة تحلیل گفتمان فوکاو بررسای شاد .ایان
مبحث گفتمانی ازجمله علوم جدید غرب است؛ اما سالها پیش دانشمندان اسالمی این مباحث را در ضامن مبااحثی از
علم معانی مطرح کردهاند .همچنین یافتهها نشان میدهد شمار نوع کنشهای گفتااری و سابک نحاوی جماال

کاه در

انطباق با مباحثی از علم معانی است ،رابطة مسقیمی با نوع اندیشه و جهان بینی حاکم بر تفکر شاعر و بافت جامعاه دارد
و باتوجهبه عوامل بیرونی این شیوه از بیان و گفتگو به وجود آمده است.
بر همین بنیان نامههای عاشقانة چهار منظومة غنایی از دیدگاه علام معاانی و نظریاة تحلیال گفتماان بررسای شاد و
یافتهها ثابت کرد ،هریک از مباحث تحلیل گفتمان با یکی از مباحاث علام معاانی ساازگار اسات .برپایاة نتاایج ،کانش
اظهاری و ترغیبی و تعهدی و عاطفی بهترتیب پرشمارترین کنشهای گفتمانی این ناماههاا هساتند .شامار بسایار کانش
اظهاری در نامههای عاشقانه نشاندهندة این نکته است که در شعر غنایی ،بیان عواطف و ابراز احساساا

محاور اصالی

گفتمان است .دومین کنش برجسته در نامههای عاشقانه کنش ترغیبی است؛ زیرا گویناده در کانش ترغیبای و جماال
انشای طلبی ،مانند امر و تمنا و منادا و پرسش بالغی ،در پی ترغیب و برانگیختن عواطف مخاطب است و این نکته نیاز
از مبانی اصلی شعر غنایی است .کنش تعهدی دربردارندة جمال

خبر طلبی و تأکیدی اسات و پاس از کانش ترغیبای

بیشترین فراوانی را در این آثار دارد .پس از آن کانش عااطفی شامار بسایاری دارد .کااربرد بسایار ایان دساته از جماال در
نامههای عاشقانه به سبب آن است که بنیان پیوند عاشاقانه در ایان آثاار نگارش عااطفی اسات .گااهی شااعر در ایان آثاار از
چهارچوب داستان و شعر خود نیز فراتر میرود و سخنگوی عاطفة جمعی بشر میشود .بیشاتر جماال ایان کانش ،قسام و
دعاست و شمار بسیار آن در لیلی و مجنون به سبب نگاه عرفانی نظامی به عشق لیلی و مجنون اسات .در ویاس و راماین نیاز
جمال عاطفی به سبب موقعیت و بافت ویژة این داستان و سیر حوادث ،بیش از دو اثر دیگر کاربرد داشته است؛ زیارا ویاس
در نامههای بسیارش به رامین ،حاال یک عاشق هجراندیده و گرفتار بیوفایی معشوق را باه تصاویر مایکشاد و باا کااربرد
جمال عاطفی میکوشد عواطف و احساسا معشوق را برانگیزد .فخرالدین اسعد باا کااربرد بسایار ایان جماال توانساته
است بهزیبایی و در جایگاه یک عاشق ،جوشش شور و شوق عاشقانه را در قالب عشقی زمینی بیان کند.
بیشترین سبک نحوی در نامه ها از نوع گسسته است؛ زیرا شاعر با کاربرد جمله های گسسته و فصل جمال  ،بر باار
احساسی و هیجانی شعر خود میافزاید و با دادن وزن تند به شعر ،جنبة غنایی و احساسی آن را شد

میبخشد .سابک

و کنش از جایگاه واالیی برخوردار است و نتایج نشان میدهد در این نامهها هر دو در کنار یکدیگر استفاده شاده اسات
تا بر مخاطب بسیار تأثیر گیارد .از سوی دیگر قراردادهای موجود بر پیوند جمال

و پیوند آنها باا بافات اجتمااعی در

نامههای عاشقانه به ایجاد ارتباط و گفتمانی موفق انجامیده است و افزونبر اینکه گویندگان این آثار از شیوههای صاحیح
گفتمان و برقراری ارتباط آگاهی داشتهاند؛ در انتقال آن به مخاطب نیز موفق بودهاند.
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پینوشتها
 .6کاربرد وصل در نامههای عاشقانه:
 شواهد کاربرد حرف ربط «که»:ویاااس و راماااین)60 /002( :؛ ()68 /002؛ ()63 /002؛ ()02 /002؛ ()00 /002؛ ()3 /006؛ ()68 /006؛ ()63 /006؛ ()00 /006؛
()6 /000؛ ()3 /000؛ ()65 /000؛ ()66 /000؛ ()68 /000؛ ()00 /000؛ ()05 /000؛ (،02 ،60 ،61 ،65 ،65 ،60 ،3 ،0 ،5 ،0 /000
)01-06؛ ()5-0 /005؛ ()00 ،00 ،68 ،65 ،60 ،66 ،3 ،0 /005؛ ()08 ،00 ،06 ،63 ،61 ،65 ،60 ،3 ،0 ،0 /005؛ (،60 ،62 /001
)63 ،65؛ ()08 ،00 ،01 ،0 ،6 /000؛ ()60 ،3 /008؛ ()08 ،00 ،01 ،02 ،60 ،66 /003؛ ()01 ،61 ،0 ،0 ،6 /052؛ (،1 ،0 ،0 /056
)08 ،05 ،05 ،68 ،65 ،62 ،0؛ ()05 ،02 ،60 ،61 ،60 ،60 ،66 ،1 ،5 ،5 ،0 ،6 /050؛ ()01 ،00 ،60 ،65 ،60 ،8 ،0 /050؛ (/055
)06 ،63 ،68 ،60 ،65 ،60 ،66 ،62 ،3 ،8 ،0 ،5؛ ()05 ،00 ،61 /055؛ ()05 ،06 ،63 ،65 ،1 /051؛ (،65 ،66 ،3 ،8 ،1 ،5 ،5 /050
)61؛ ()00 ،05 ،06 ،60 ،60 ،0 ،0 ،6 /058؛ ()02 ،63 ،60 ،60 ،8 ،5 ،0 /053؛ ()08 ،00 ،05 ،02 ،63 ،61 ،65 /052؛ (،5 /056
)00 ،06 ،60 ،60 ،8؛ ()05-61 ،8 ،0 /050؛ ()68 ،60-0 /050؛ ()00 ،63 ،68 ،60 ،65 ،60 /013؛ (.)05 ،68 /002
خساارو و شاایرین)65 ،66 ،62 /010( :؛ ()60 ،60 ،8 ،5 ،0 /010؛ ()65 ،60 ،62 /015؛ ()60 ،61 ،3 ،0 /015؛ (61 ،60 ،0 /011؛
)60 /018؛ ()68 ،60 ،60 ،66 ،62 ،3 ،1 ،0 /013؛ (.)60 ،60 ،3 ،5 /002
لیلی و مجنون)0 ،0 /632( :؛ ()8 ،6 /636؛ ()60 ،60 ،0 /630؛ ()6 /630؛ ()61 ،65 ،60 ،66 ،8 ،5 /635؛ ()60 ،66 /631؛ (/630
.)5 ،0
شیرین و خسرو)66 /615( :؛ ()66 ،62 ،0 ،5 ،0 /611؛ ()5 ،0 ،6 /610؛ ()60 ،62 ،3 ،5 /618؛ ()66 ،62 /606( ،)6 /602؛ (/600
)66 ،8 ،6؛ ()62 ،3 ،0 ،0 /600؛ ()66 ،3 ،5 /605؛ ()3 ،0 ،5 /605؛ ()62-5 /601؛ ()8 ،5-0 /600؛ ()66 ،62 ،3 ،8 ،0 /608؛
()60 ،1 /603؛ ()8 ،6 /682؛ (.)62 ،3 ،0 /686
 شواهد کاربرد حرف ربط «واو»ویاااس و راماااین)63 ،65 /002( :؛ ()00 ،60 /006؛ ()65 ،0 ،0 /000؛ ()65 /006؛ ()03 ،02 ،63 /000؛ ()01 ،0 ،6 /000؛ (/005
)05 ،61 ،66؛ ()00 ،65 ،6 /005؛ ()6 /001؛ ()8 /000؛ ()05 /008؛ ()65 ،5 /003؛ ()0 /052؛ ()00 ،60 /056؛ ()3 /050؛ (/055
)5 ،0؛ ()05 ،60 ،65 ،65 ،0 /055؛ ()00 ،66 ،3 ،0 ،5 /051؛ ()0 ،6 /053؛ ()01 ،8 /052؛ ()3 ،8 ،1 ،0 /056؛ ()62 ،8 ،0 /050؛
(.)63 /013
خسرو و شیرین)65 ،60 /010( :؛ ()60 ،5 ،0 ،6 /010؛ ()68 ،65 ،3 ،8 ،1 ،0 /015؛ ()68 /018؛ ()8 /013؛ (.)8 ،0 /002
لیلی و مجنون)60 ،66 ،8-1 /680( :؛ ()6 /688؛ ()0 ،0 /683؛ ()60 /632؛ ()1 /636؛ ()65 /630؛ ()0 ،6 /635؛ (.)1 /630
شیرین و خسرو)66 ،0 /615( :؛ ()0 /610؛ ()6 /618؛ ()0 /600؛ ()0-6/603؛ ()66 /603؛ ()62 /682؛ (.)8 /686
 شواهد کاربرد حرف ربط «تا»:ویاااس و راماااین)60 /002( :؛ ()05 /006؛ ()61 /005؛ ()05 ،00 /005؛ ()63 ،60 ،0 ،5 /001؛ ()63 ،68 /000؛ ()00 ،60 /056؛
()3 /050؛ ()02 ،5 ،0 /055؛ ()05 ،60 ،65 ،65 ،0 /055؛ ()66 ،3 ،0 ،5 /051؛ ()0 ،6 /053؛ )8 ،1 ،0 /056( 01 ،00 ،8 /052؛
()0 /050؛ (.)63 /013
خسرو و شیرین)65 ،60 /010( :؛ ()0 ،6 /010؛ ()60 /015؛ ()68 ،65 ،3 ،8،1 ،0 /015؛ ()68 /018؛ (.)8 ،0 /002
لیلی و مجنون)60 ،66 ،8-1 /680( :؛ ()5 ،0 ،6 /688؛ ()60 /632؛ ()65 ،1 ،5 /636؛ ()0 ،6 /635؛ ()8 /635؛ (.)1 /630
شیرین و خسرو)66 /615( :؛ ()0 /611؛ ()66 /618؛ ()3 /600؛ ()62 /600؛ ()0-6 /603؛ ()62 /682؛ (.)8 /686
 .0کاربرد خبر ابتدایی در نامههای عاشقانه:
 شواهد خبر ابتدایی در نامههای منظومة ویس و رامین:()1 /002؛ ()0 /002؛ ()8 /002؛ ()62 /002؛ ()66 /002؛ ()65 /002؛ ()65 /002؛ ()00 ،63 ،68 ،60 ،61 /002؛ (،60-0 /006
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)08 ،00 ،05-63 ،60؛ ()60-1 /000؛ ()65-8 /006؛ ()03 ،00 ،00-63 ،62-6 /000؛ ()03 ،05 ،63 ،68 ،0 ،1 ،6 /000؛ (/005
)05-06 ،63 ،68 ،60 ،65-3 ،5 ،5 ،6؛ ()03 ،08 ،00 ،01 ،05 ،60 ،65 ،60 ،66 ،62 ،1 ،5 ،5 ،0 /005؛ (،02 ،60 ،66 ،1 /001
)05 ،00؛ ()00 ،01 ،05 ،00 ،06 ،02 ،60 ،65-66 ،8 ،0 ،1 ،6 /000؛ ()00 ،06 ،60 ،62 ،8 ،5 ،0 /008؛ (،65 ،66 ،62 ،8 ،5 /003
)03 ،00 ،01 ،00 ،00 ،65؛ ()00-06 ،61-60 ،5-0 /052؛ ()01 ،05 ،63 ،60 ،65 ،62 ،5 ،0 ،6 /056؛ (،63 ،60 ،65 ،3 ،0-0 /050
)01 ،00؛ ()05 ،05 ،00 ،63 ،68 ،60 ،66 ،8 ،1 ،5 ،0 /050؛ ()05 ،65 ،1 /055؛ ()65 ،65 ،66 ،3 ،8 ،0 ،0 ،6 /055؛ (،8 ،5-0 /051
)05 ،05 ،00 ،06 ،02 ،60 ،60 ،62؛ ()05 ،00 ،06 ،02 ،68 ،60 ،61 ،65 ،60 ،60 ،62 ،0 ،1 ،0-6 /050؛ ()00 ،65 /058؛ (-8 /053
)05 ،00 ،00 ،02 ،68 ،65 ،60 ،62؛ ()05 ،00 ،00 ،60 ،65 ،66 ،0 ،1 ،0-6 /052؛ ()63 ،65 ،66-3 ،8 ،5 ،6 /056؛ (،66 ،62 /050
)65 ،60؛ ()01-06 /050؛ ()02 ،63 ،65 ،65 ،66 ،3-0 /013؛ (.)03 - 01 ،00 ،02 ،66 ،3 ،8 ،5 ،5 ،6 /002
 شواهد خبر ابتدایی در خسرو و شیرین نظامی)65-62 /010( :؛ ()60-62 ،0-0 ،6 /010؛ ()66 ،3 ،8 ،1-6 /015؛ (،5 ،0 /015)63-65؛ ()5-6 /011؛ ()61 ،65 /010؛ ()61 ،65 ،60 ،62-5 ،0 /018؛ ()60 ،8 ،0 ،5 ،6 /013؛ (.)8 /002
 شواهد خبر ابتدایی در لیلای و مجناون نظاامی)65 /681( :؛ ()63 ،3-0 /680؛ ()60 ،62 ،8 ،5 ،5 /688؛ (،66 ،8-5 ،0 ،6 /683)60؛ ()65،60 ،60 ،62 ،5 ،5 ،0 ،6 /632؛ ()60 ،0-6 /636؛ ()65 /630؛ ()62 ،8 ،5 ،0 /630؛ ()5 ،0 /635؛ (-8 ،5 ،0 ،6 /635
)65-60 ،62؛ ()5-6 /631؛ ()8 ،1 ،5 ،0 /630؛ (.)0 /638
 شواهد خبر ابتدایی در شیرین و خسارو)62 ،3 ،1 /615( :؛ ()62 ،0 ،1 ،5 ،6 /611؛ ()66 ،3 ،8 ،0 ،5 ،0 /610؛ (،5-0 ،6 /618)3؛ ()66-3 ،0 /613؛ ()62 ،3 ،8 ،0 /602؛ ()66 ،3-6 /606؛ ()60-5 ،0،6 /600؛ ()66 ،3-5 ،0 ،6 /600؛ (،8 ،1 ،5 ،0 ،0 /605
)60 ،3؛ ()0-5 ،5 ،6 /605؛ ()66 ،1 ،5 ،0 /601؛ ()3 ،0-5 /600؛ ()1 ،5 ،6 /608؛ ()66 ،3 ،0 ،0-6 /603؛ (،62 ،5 ،6 /682
)66؛ ()66 ،62 ،8 ،0 ،5 ،5 ،0 /686؛ (.)0 ،0 ،6 /680
 .0کاربرد پرسش در نامههای عاشقانه
 شواهد کاربرد پرسش در نامههای ویس و راماین)00 ،02 ،60 /002( :؛ ()61 ،3 /006؛ ()00 ،8 ،5 ،5 /000؛ ()61 /005؛ (/005)02،68،63 ،8؛ ()05 ،00 ،68 ،65 /001؛ ()08 ،61 ،0 /000؛ ()00 ،61 ،65 ،60 ،6 /008؛ ()05 ،60 /003؛ ()05 ،06 ،68 /052؛
()61 ،0 ،0 /056؛ ()65 ،60 ،60 ،66 ،62 /050؛ ()0 /050؛ ()01 ،00 ،00 ،06 ،02 ،63 ،68 ،60 ،60 ،8 /055؛ ()06 /055؛ (/051
)0؛ ()00 ،65 ،3 /050؛ ()05 ،62-0 /058؛ ()61 ،66 ،1 ،0 ،6/053؛ ()01 /052؛ ()00 /013؛ (.)06 ،65 ،65 ،60 /002
 شواهد کاربرد پرسش در نامههای خسرو و شیرین)0 /010( :؛ ()60 ،62 /015؛ ()5 ،0 /015؛ ()65 ،65 ،5 /013؛ (.)6 /006 شواهد کاربرد پرسش در نامه های لیلی و مجنون)66 ،1 ،6 /688( :؛ ()65 ،1 /632؛ ()65 /636؛ ()5-0 /630؛ ()1 /635؛ (/635.)61 ،1 ،5 ،0
 شواهد کاربرد پرسش در ناماه هاای شایرین و خسارو)60 ،66 /618( :؛ ()1 /613؛ ()66 ،6 /605؛ ()0 ،0 /605؛ ()3 ،8 /601؛()5 ،0 /600؛ ()60 ،0 ،5 /608؛ (.)8 ،5 ،0 /682
 .5کاربرد امر و نهی در نامههای عاشقانه
 شواهد کاربرد امر و نهی در نامههای ویاس و راماین)60 /000( :؛ ()5 ،0 /001؛ ()5 /008؛ ()02 ،68 /003؛ ()08 /056؛ (/055)02 ،60 ،1 ،5؛ ()68 /051؛ ()05 /053؛ (3 /052؛ )68 ،61 ،65 ،60؛ ()05 ،05 /056؛ ()8 ،1-6 /050؛ (.)68 ،0 6/002
شواهد کاربرد امر و نهی در نامههای خسارو و شایرین)65 /015( :؛ ()60 /015؛ ()68 ،60 ،65 ،60 ،66 /013؛ (،1 ،5 ،0 ،0 /002
.)60 ،66 ،3
شواهد کاربرد امر و نهای در ناماههاای لیلای و مجناون)0 /683( :؛ ()1 ،8 ،0 /632؛ ()60 /630؛ ()0 ،1 ،5 ،0 /630؛ ()66 /635؛
(.)0 /635
شواهد کاربرد امر و نهی در نامه های شیرین و خسارو)62 ،1 /618( :؛ ()5 ،5 /613؛ ()0 ،5 ،0 ،6 /602؛ ()0 ،5 /601؛ ()0 /600؛
()62 ،3 /608؛ ()8 /682؛ (.)3 /686
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 .5کاربرد منادا در نامههای عاشقانه:
 شواهد کاربرد منادا در نامههاای ویاس و راماین)63 /006( :؛ ()00-02 /000؛ ()00 /005؛ ()60 /001؛ ()05 ،05 /008؛ (/003)06 ،60؛ ()02 ،61 /052؛ ()6 /050؛ ()60 /050؛ ()60 ،6 /055؛ ()00 /055؛ ()61 ،60 ،60 /051؛ ()66 ،8 /050؛ ()05 /058؛
()65 ،60 ،5 ،0 /053؛ ()05 ،5 /052؛ ()63 /056؛ ()3 /050؛ (.)06 /013
 شواهد کاربرد منادا در نامههای لیلای و مجناون)68-62 /680( :؛ ()60 /636؛ ()66 ،62 ،3 ،8 ،0 ،1 ،6 /630؛ ()0 /635؛ (/631)8؛ (.)5/630
 .1شواهد کاربرد انشای غیرطلبی در نامههای عاشقانه:
 سایر شواهد انشای غیرطلبی مدح در نامههای ویس و رامین)01-61 /050( :؛ ()08 ،00 ،02-6 /050؛ (.)00 /002 سایر شواهد انشای غیرطلبی مدح در نامههای خسرو و شیرین)60 ،3 ،8 /010( :؛ ()60 ،0 ،6 /018؛ ()68 /018؛ (.)0 /002 سایر شواهد انشای غیرطلبی مدح در نامههای لیلی و مجنون)5-6 /680( :؛ (.)66- 8/636 سایر شواهد انشای غیرطلبی مدح در نامههای شیرین و خسرو)8 ،1 /615( :؛ (.)0 /600 سایر شواهد انشای غیرطلبی تعجب در نامههای ویاس و راماین)60 /002( :؛ ()66 /006؛ ()1 /005؛ ()0 ،0 /005؛ ()05 /000؛()60 ،8 /003؛ ()3 /052؛ ()0 /050؛ ()60 /055؛ ()65 /050؛ (.)1 ،5/053
در نامههای عاشقانة سه اثر دیگر ،این دسته از جمال

در قالب جمال

خبری یا انشایی و با معنی ثانوی تعجب به کار رفتهاند.

 سایر شواهد انشای غیرطلبی قسم در نامههای ویس و رامین)68 ،61 ،65،65 /000( :؛ ()65 /005؛ (.)60 /053 سایر شواهد انشای غیرطلبی دعا در ناماههاای ویاس و راماین)02 /005( :؛ ()63 /050؛ ()05 /056؛ ()05 /056؛ ()1-6 /050؛()8 /050؛ ()03 /050؛ (.)62 /013
 شواهد انشای غیرطلبی دعا در نامههای خسرو و شیرین)65 /015( :؛ ()1 /002؛ ()65 /002؛ (.)0 /006 شواهد انشای غیرطلبی دعا در نامههای لیلی و مجنون)3 /632( :؛ ()60 /630؛ ()0 /630؛ ()1 /631؛ (.)6 /638 شواهد انشای غیرطلبی دعا در نامههای شیرین و خسرو)0 /618( :؛ (.)3 /682 .0شواهد خبر طلبی در نامههای عاشقانه:
 شااواهد خباار طلبای در ویااس و رامااین)6 /006( :؛ ()0 ،0 /000؛ ()08 ،01-00 ،60-66 /000؛ ()08 ،01 ،60-65 ،0 ،0 /000؛()0 ،1 ،0 /005؛ ()05 ،00 ،61 ،60 ،3 ،0 ،0 ،6 /005؛ ()63 ،61 ،60 ،62 ،3 ،8 ،1 ،5 ،6/ 001؛ (،63 ،68 ،62 ،3 ،5 ،5 ،0 /000
)05 ،00؛ ()02 ،63 ،68 ،65 ،66 ،0 ،0 /008؛ ()08 ،05 ،65 ،3 ،1 ،5 ،0 ،0 ،6 /003؛ ()68 ،66-5 ،6 /052؛ (،66 ،3 ،1 ،5 /056
)00 ،05-02 ،68 ،65 ،60؛ ()68 ،8 /050؛ ()00 ،60-65 ،62 ،3 ،5 ،6 /050؛ ()05 ،61 ،65 ،62-0 ،5-0 /055؛ (،62 ،5 ،0 /055
)05 ،05 ،63 ،68 ،60 ،60؛ ()00 ،63 ،68 ،65 ،66 ،3 ،0 ،6 /051؛ ()05 ،5 /050؛ ()01-60 ،65 ،66،6 /058؛ (،63 ،0 ،1 /053
)06؛ ()06 ،02 ،63 ،60 ،62 ،5 /052؛ ()08 ،02 ،60-65 ،60 ،60 ،0 ،5-0 /056؛ ()60 ،60 ،0 /050؛ ()68-61 ،60 ،60 /013؛
()05 ،05 ،60 ،60 ،1 ،0 ،0 /002؛ ()01 /006؛ ()5 /000؛ ()60-66 ،62 ،3 ،5 /000؛ ()05 ،60 ،0 /005؛ ()0 /001؛ ()03 /056؛
()02 /050؛ ()61 ،60 ،60 /058؛ ()8 /052؛ ()68 ،1 /056؛ ()00 /013؛ (.)62 ،0 /002
 شواهد خبر طلبی در خسرو و شیرین)60 ،0 /015( :؛ ()60 ،66 ،62 ،3 ،8 ،0 ،6 /015؛ ()65 ،60 ،66 /018؛ (،3 ،1 ،0 ،0 /013)61؛ (.)60 ،62 ،5 ،6 /002
 شواهد خبر طلبی در نامههای لیلای و مجناون)3 ،0 ،0 ،0 /688( :؛ ()62 ،3 ،5 /683؛ ()66 ،0 /632؛ ()60 ،66 ،6 /630؛ (/635)8 ،0 ،5؛ ()60 ،66 ،0 /635؛ ()60 ،60 ،66 ،62 ،3 /631؛ (.)0 ،0 ،6 /630
شواهد خبر طلبی در شیرین و خسارو)66 /615( :؛ ()66 ،3 ،8 ،0 /611؛ ()60 ،62 ،1 ،5 ،0 ،6 /610؛ ()8 ،0 /618؛ (،6 /613
)8 ،0 ،0؛ ()60 /606؛ ()0 ،62 /600؛ ()62 ،0 ،5 /605؛ ()8 /605؛ ()62 /601؛ ()62 ،6 /600؛ ()06 ،8 ،0 ،0 /608؛ (،5 ،5 /603
)60 ،62 ،8؛ ()1 ،0 /682؛ (.)1 ،0 ،6 /686
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مناب
 -6آشوری ،داریوش (« .)6000گفتار و گفتمان» .راه نو ،سال اول .شمارة.06-02 ،0
 -0آقاگلزاده ،فردوس ( .)6085تحلیل گفتمان انتقادی ،تهران :انتشارا

علمی و فرهنگی.

 -0ارسطو ( .)6006ریطوریقا (فن خطابه) ،ترجمه پرخیده ملکی ،تهران :اقبال.
 -5اکمجیان و همکاران ( .)6080زبانشناسی درآمدی بر زبان و ارتباط ،ترجمة علی بهرامی ،تهران :رهنما.
 -5باباصفری ،علیاصغر؛ حیدری ،بتول (« .)6030سیر تطور دَهنامه و سینامهسرایی در شعر فارسای بااتکیاهبار تحلیال
ساختاری و محتوایی» ،پژوهشنامه ادب غنایی ،دورة ،6شمارة.58-05 ،06
 -1تقوی ،نصراهلل ( .)6010هنجار گفتار در فن معانی و بیان و بدیع فارسی ،اصفهان :فرهنگسرای اصفهان ،چاپ دوم.
 -0جرجانی ،عبدالقاهر بن عبدالرحمن ( .)6018دالئل االعجاز ،ترجمة محمد رادمنش ،مشهد :آستان قدس رضوی.
 -8جعفری ،سمانه (« .)6035نامههاای عاشاقانه در مشاهورترین منظوماههاای غناایی ادب فارسای» ،فصالنامه علمای-
تخصصی مطالعا

زبان و ادبیا

غنایی ،دورة ،1شمارة02.-0 ،68

 -3جعفری ،طاهر (« .)6035تحلیل گفتمانی شعر خوان هشم و آدمک مهدی اخوان ثالاث» ،تحقیقاا

جدیاد در علاوم

انسانی ،سال دوم ،شمارة51.-50 ،5
 -62خانمحمدی علیاکبر (« .)6080ده نامه سرایی یک نوع ادبی ناشناخته در زباان فارسای» ،گلچار  ،شامارة -60 ،06
02.
 -66خلیلی ،مهسا ( .)6085تحلیل کالم انتقادی متن کتاب فارسی مقطع دبساتان ،پایاانناماة کارشناسای ارشاد ،تهاران:
دانشگاه تهران.
 -60دهلوی ،امیرخسرو ( .)6310شیرین و خسرو با مقدمة غضنفر علی اف .مسکو :اداره نشریا

 -60رپیکا ،یان ( .)6055تاریخ ادبیا

در ایران ،ترجمه عیسی شهابی ،تهران :انتشارا

 -65رجایی ،محمدخلیل ( .)6053معالم البالغه ،شیراز :انتشارا

ادبیا

خاور.

بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

دانشگاه شیراز.

 -65ریاحی ،لیلی ( .)6058قهرمانان خسرو و شیرین ،تهران :امیرکبیر.
 -61ساروخانی ،باقر ( .)6000جامعهشناسی و مسائل ارتباط جمعی ،تهران :اطالعا .
 -60سرل ،جان ( .)6085افعال گفتاری ،ترجمه محمدعلی عبداللهی ،قم :پژوهشگاه علوم انسانی.
 -68سعیدی سیرجانی ،علیاکبر ( .)6000سیمای دو زن ،تهران :نشر پیکان.
 -63سکاکی ،ابویعقوب یوسف بن محمد بن علی (6502ق) .مفتاح العلوم ،بیرو  :دارالکتب العلمیة.
 -02سلیمی ،اصغر (« .)6080گفتمان در اندیشه فوکو» ،کیهان فرهنگی ،شماره  ،063تهران :کیهان.55-52 ،
 -06شمیسا ،سیروس ( .)6000انواع ادبی ،تهران :فردوس ،چاپ هشتم.
 -00صالحی ،پریسا؛ نیکوبخت ،ناصر (« .)6030نگاهى به کارکرد اسطوره و نماد در آثار قیصر امینپاور» ،پاژوهشهاای
ادبی و سبکشناسی ،دوره ،5شمارة660.-35 ،60
 .)6081( ---------- -00معانی ،تهران :میترا ،چاپ نخست از ویرایش دوم.

 -05صالحیزاده ،عبدالهادی (« .)6032درآمدی بر تحلیل گفتمان میشل فوکو ،روش های تحقیق کیفی» ،معرفت فرهنگی
و اجتماعی ،شماره ،0قم :مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
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 -05صفا ،ذبیحاهلل ( .)6002تاریخ ادبیا

03 /

در ایران جلد سوم ،تهران :فردوس ،چاپ هفتم.

 -01عباسی هفشجانی ،سجاد و همکاران (« .)6030تحلیال گفتماان شاعر طناز مشاروطه» ،پاژوهشهاای نقاد ادبای و
سبکشناسی ،شماره( 6پیدرپی .630-615 ،)60
 -00عضدانلو ،حمید ( .)6082گفتمان و جامعه ،تهران :سمت.
 -08علوی مقدم ،محمد؛ اشرفزاده ،رضا ( )6001معانی و بیان ،تهران :سمت ،چاپ دوم.
 -03فتوحی ،محمود ( .)6036سبکشناسی :نظریهها ،روشها و رویکردها ،تهران :سخن.
 -02فرشیدورد ،خسرو ( .)6080جمله و تحول آن در زبان فارسی ،تهران :امیرکبیر ،چاپ سوم.
 -06فرکالف ،نورمن ( .)6003تحلیل انتقادی گفتمان ،ترجمة فاطمه شایسته پیران و دیگاران ،تهاران :وزار
ارشاد اسالمی ،مرکز مطالعا

و تحقیقا

فرهنا

و

رسانه.

 -00فروزانفر ،بدیعالزمان ( .)6052سخن و سخنوران ،تهران :خوارزمی.

 -00فرهنگی ،سهیال (« .)6085تحلیل گفتمانی شعر پیغام ماهیهاا از ساهراب ساپهری» ،پاژوهشهاای زباان و ادبیاا
فارسی ،شمارة85.-13 ،1
 -05فوکو ،میشل ( .)6003فراسوی ساختگرایی و هرمنوتیک ،ترجمه :حسین بشیریه ،تهران :نشر نی.
 -05کراچکوفسکی ،ایگنانی اولیانویچ ( .)6000پژوهشی در ریشههای تاریخی لیلی و مجنون ،ترجمه کامال احمادنژاد،
تهران :زوار.
 -01گرگانی ،فخرالدین اسعد ( .)6083ویس و رامین ،تصحیح مجتبی مینوی ،تهران :هیرمند.
 -00لطفیپور ساعدی ،کاظم (« .)6000درآمدی بر سخنکاوی» .مجله زبانشناسی ،دورة 62شمارة.03-3 ،6
 -08لونگیتوس ( .)6003رساله لونگیتوس در باب شکوه سخن ،ترجمة رضا سیدحسینی ،تهران :نگاه.
 -03محسنیان راد ،مهدی ( .)6013ارتباطشناسی ،تهران :سروش.
 -52مکاریک ،ایرنا ریما ( .)6032دانشنامه نظریه ادبی معاصر ،ترجمة مهران مهاجر و محمد نبوی ،تهران :آگه.
 -56مهدوی دامغانی ،احمد (« .)6005در باب بالغت» ،نامه فرهنگستان ،شمارة65 ،0ا50.
 -50میلز ،سارا ( .)6080گفتمان ،ترجمه :فاطمه شایسته پیران ،تهران :مرکز مطالعا

رسانه.

 -50نظامی ،الیاس بن یوسف ( .)6001لیلی و مجنون ،به کوشش سعید حمیدیان ،تهران :نشر قطره.
 .)6036( ----------------- -55خسرو و شیرین ،به کوشش سعید حمیدیان ،تهران :نشر قطره ،چاپ سیزدهم.
 -55ون دایک ،تئون .ای ( .)6080مطالعاتی در تحلیل گفتمان :از دستور متن تا گفتمانکاوی انتقاادی ،گاروه مترجماان،
تهران :مرکز مطالعا

و تحقیقا

رسانهها.

 -51همایی ،ماهدخت بانو ( .)6005یادداشتهای عالمه همایی دربارة معانی و بیاان ،تهاران :انتشاارا

همااذر ،چااپ

سوم.

 -50یارمحمدی ،لطفاهلل ( .)6085ارتباطا

از منظر گفتمانشناسی انتقادی ،تهران :هرمس.

 -58یحیایی ایلهای ،احمد (« .)6008ضرور بازاندیشی در تعریف روابط عمومی» ،فصلنامه تحقیقا رواباط عماومی،
سال دوم ،شماره اول.66-5 ،

