
  
  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 

  پژوهشي -علمي 
  12شمارة پياپي  -1390تابستان  –شماره دوم  –سال چهارم 

  
  نامة شماره يك غزالي  توصيف و تبيين بافتمند سبك :ايشناسي اليهسبك

  در دو الية كاربردشناسي و نحو
  )193 -213ص (

  
  2 )نويسنده مسئول(مريم درپر،  1ابوالقاسم قوام

  21/12/89: تاريخ دريافت مقاله 
 14/2/90:تاريخ پذيرش قطعي

 چكيده

در معنايي عام، سبك روشي از كاربرد زبان است كه در يك بافت معين، بوسيله شخص معين و 
با توجه با اين تعريف، پرسش اصلي پژوهش حاضر اين . براي هدفي مشخّص بكار گرفته ميشود

ميتوان ويژگيهاي سبكي متن يك نامه را در ارتباط با بافت بيروني آن بررسي كرد است كه چگونه 
و به نقش يا كاركرد ويژگيها نيز پرداخت؟ براي پاسخ به پرسش مذكور، با اين فرض كه با طرح 

بيروني آن » بافت«در ارتباط با  »نامه«ميتوان ويژگيهاي سبكي  گوروشي مبتني بر تحليل گفت
به » ايشناسي اليهسبك«نيز پرداخت، روش » نقش يا كاركرد ويژگيهاي سبكي«ه بررسي كرد و ب

كاربردشناسي، نحو، واژگان و در اين روش  ويژگيهاي سبكي متن در چهار الية . ميشود كار گرفته
امام محمد غزالي است؛ در مقالة حاضر به  يكمهاي پژوهش، نامة شماره داده. بالغت بررسي ميگردد

اي در مقاله» بالغت«و » واژگان«هاي پرداخته شده و اليه» نحو«و » كاربردشناسي«ة دو الي
  . جداگانه ارائه خواهد شد

غزالي اين نامه را در موقعيتي نوشته كه متّهم به كفر و الحاد بوده و براي پاسخگويي به اين اتّهامات 
در چنين موقعيتي، تجزيه و . اه استشده، مخاطب نامة او پادشبه حضور سلطان سنجر فرا خوانده 

گيري ضمني متن، كاستن از قدرت پادشاه و ميدهد كه جهتتحليل ويژگيهاي سبكي نامه نشان 
شناسي متون اي در سبكهدف پژوهش اين است كه شيوه. اتّخاذ موضع اقتدار براي نويسنده است

شيوه در مطالعة سبك متوني كه ارائه دهد و نشان دهد كه اين گو فارسي با رويكرد تحليل گفت
   .كاركرد اجتماعي دارند، ابزاري مناسب است

  
  :كلمات كليدي 
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 بيان مسأله و ضرورت طرح آن: درآمد -1

وهشهاي فارسي شناسي در تحليل و بازخواني متون دارد، در پژبا وجود اهميت بسياري كه سبك
طور جدي احساس شناسي متون بههاي نو در سبكتوجه چنداني به آن نشده و ضرورت طرح شيوه

غزالي ميپردازد و  1نامة شماره  اين تحقيق با رويكرد تحليل گفتمان به بررسي سبك. ميشود
بافت  پرسش اصلي اين است كه چگونه ميتوان ويژگيهاي سبكي نامه را با قرار دادن متن در

  گستردة آن بررسي كرد و به نقش يا  كاركرد اين ويژگيها نيز پرداخت؟
با اين فرض كه با طرح روشي مبتني بر تحليل گفتمان ميتوان ويژگيهاي سبكي نامه را در ارتباط با 

نيز پرداخت، در پژوهش حاضر » هاي سبكينقش يا كاركرد ويژگي«آن بررسي كرد و به » بافت«
شناختي ويژگيهاي سبكي در اين روش سبك. به كار گرفته ميشود» اياليه شناسيسبك«روش 

بعنوان يك مدل پژوهشي . كاربردشناسي، نحو، واژگان و بالغت بررسي ميگرددي متن در چهار اليه
در مقاله حاضر . هاي امام محمد غزّالي با رويكرد مذكور پرداخته ميشودبه بررسي سبك يكي از نامه

اي در مقاله» بالغت«و » واژگان«هاي پرداخته شده و اليه» نحو«و » كاربردشناسي« به دو الية
 .جداگانه ارائه خواهد شد

. رك(شناسـي سـنتي   طرح اين شيوه از آنجـا ضـروري بـه نظـر ميرسـد كـه در سـبك       
ه قـرار     ) 1377: و شميسا 1337:بهار ارتباط بين ويژگيهاي سبكي با بافت مـتن مـورد توجـ

از طرف ديگـر واحـد   . ه كاركرد يا نقش ويژگيهاي سبكي نيز پرداخته نشده استنگرفته و ب
شناسي سنّتي جمله است و حال آنكه اين پژوهش با قرار دادن مـتن  تحليل سبك در سبك

تنها متن را بعنوان واحـد تحليـل در   يعني نه. در بافت به بررسي ويژگيهاي سبكي ميپردازد
ه دارد تي متن نيزنظر ميگيرد بلكه به بافت موقعيتوج .  

  :داده شود در پژوهش حاضر سعي بر اين است كه به پرسشهاي زير پاسخ
را براي اين متن ميتوان بر شمرد و ايـن   در الية كاربردشناسي، چه ويژگيهاي سبكي -1

  ويژگيها چه كاركردي دارند؟
رابطة بينـافردي  اي كه به روشن شدن الية نحوي را چگونه ميتوان بررسي كرد بگونه -2

  در متن كمك كند؟   
   
  پيشينة تحقيق و روش پژوهش 1-1

در ارتباط با مسأله اين تحقيق كه  توصـيف و تبيـين بافتمنـد سـبك اسـت و رويكـرد       
آنچـه بعنـوان   . دارد تاكنون پژوهشي در زبان فارسي انجام نشده است گـو تحليل گفت

تحليلـي انجـام    -بـه روش توصـيفي   شود واي در اين پژوهش پيشنهاد مياليهشناسي سبك
سـبك در  هاي چندگانـه بـه كـار لـيچ در كتـاب      خواهد شد، از نظر بررسي سبك در اليه
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در اين كتاب ليچ سبك سه داستان كوتاه را در چهار سـطح  . شباهت دارد) 1981( داستان
ا ال . بررسي كرده اسـت  4و تأثيرات آوايي 3، خط و عالئم نگارشي2، نحو1معنا شناسي يـه امـ-

هايي كه در اين پژوهش براي تحليل سبك پيشنهاد شده، با سطوح زباني كـه لـيچ مطـرح    
  .كرده متفاوت است

اثر ) 2006( شناسي كاربرديسبكاز جمله پژوهشهاي مرتبط با تحقيق حاضر، كتاب 
اين كتاب، در مطالعة متنهاي داستاني جـزو اولـين مطالعـاتي اسـت كـه      . اليزابت بلك است

هاي كاربردشناسي از قبيـل اصـول   نويسنده در اين كتاب نظريه. بردشناسي داردرويكرد كار
را در  8و گفتار مسـتقيم و غيرمسـتقيم   7بيان مؤدبانه 6، كنشهاي گفتاري 5همكاري گرايس

با توجه به اين كه كتاب مذكور رويكرد كاربردشناسـي  . استمطالعة زبان داستان بكار گرفته
   .بردشناسي اين پژوهش ارتباط پيدا ميكنددارد، تنها با بخش كار

  
   گوتحليل گفت: مبناي نظري پژوهش 1-2

تبيين مبناي نظري پژوهش را با طرح اين پرسش آغاز ميكنيم كه چرا با رويكرد تحليل 
و سـپس بطـور مختصـر بـه معرّفـي       ويژگيهاي سبكي اين نامه را بررسـي ميكنـيم؟   گوگفت

  .ميپردازيم» گوتحليل گفت«
  :به پرسش فوق را با تعريف زير از سبك شروع ميكنيمپاسخ  
سبك روشي از كاربرد زبان است كه در يك بافت معين، بوسيله شـخص معـين، بـراي    «

  ). 10: 1981ليچ، (» هدفي مشخّص به كار گرفته ميشود
» بافت معـين «براي اينكه بتوان با توجه به دو ركن مطرح شده در اين تعريف؛ يعني در 

بررسـي كـرد، بـه روش     را در متن نامـه ) سبك(روش كاربرد زبان » هدف مشخّص« و براي
در پژوهش حاضر فرض بر اين است كه با طرح روشي مبتنـي بـر   . تحليلي مناسب نياز است

آن بررسي كرد و به » بافت«ميتوان ويژگيهاي سبكي يك متن را در ارتباط با  گوتحليل گفت
اي پژوهشگر بنا به داليل زير چنين فرضيه. نيز پرداخت» نقش يا كاركرد ويژگيهاي سبكي«

  :استرا مطرح كرده
هـاي مختلـف رفتارهـاي زبـاني     ، ميتـوان بـر جنبـه   گوتحليل گفت با استفاده از روش -1

وودز، (ها، ساختار جمالت و بيان معنا گرفته تـا كاربردشناسـي   متمركز شد؛ از  انتخاب واژه
2006  :X.(  
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مورد مطالعـه قـرار    روش كاربرد زبان در بافت معينسبك به معناي در اين پژوهش  -2
ميگيرد و در تحليل گفتمان با رويكرد نقشگرايي  نيـز واحـد تحليـل، مـتن در بافـت اسـت       

  ).30: 1384 ، به نقل از سلطاني،1985: لمكه(
بنا بر تعريف در نظر گرفته شده از سبك، در اين پژوهش به هـدف كـاربرد زبـان يـا      -3

مان نقش و كاركرد ويژگيهاي سبكي در رابطة بينافردي نويسنده و مخاطب پرداخته شده ه
نيز به توصيف صورتهاي زباني همراه با هدف و نقشـي كـه ايـن صـورتها      گوو در تحليل گفت

 ).همان(قرار است در امور انساني ايفا كنند، پرداخته ميشود 

  
  تبيين روش  1-3

هاي غزّالـي در قالـب چهـار    ، سبك نامهگووش تحليل گفتدر اين پژوهش با استفاده از ر
ابتدا موقعيت متن تا حد . كاربردشناسي، نحو، واژگان و بالغت مورد بررسي قرار ميگيردالية 

ت اجتمـاعي و علمـي او، مخاطـب،      ممكن بررسي ميشود كه شامل نويسنده، مقام و موقعيـ
سپس در درون اين بافت . ركرد نامه استمقام و موقعيت اجتماعي و سياسي او و نقش و كا

هاي كنشهاي گفتاري، بيان مسـتقيم و غيرمسـتقيم و   موقعيتي، در الية كابردشناسي مؤلّفه
اصول ادب و در الية نحوي ميزان قطعيت متن با طرح متغرهاي وجـه، سـاختهاي معلـوم و    

  . ددمجهول، افعال ربطي صريح، افعال شناختي قطعي و ترديدي بررسي ميگر
  
 ي متن نامه سشناتحليل سبك -2

نامه يك رسانة ارتباطي است كه بوسيله آن  فرد پيامي را به ديگري انتقال ميدهد؛ براي 
، دسـتور دادن، ترغيـب كـردن، اطمينـان     )اطـالع دادن (مقاصد مختلفي مانند آگاهي دادن 

 .كار نيز انجام ميشودبدين ترتيب با نامه تنها پيام انتقال داده نميشود بلكه ... دادن و 

  : ها مانند هر متن نوشتاري و يا گفتاري عناصر زير را ميتوان در نظر گرفتدر نامه
 
 
   

  خطاب كننده پيام           )                  گيرنده( مخاطب
 

مخاطب فرد معيني است ميتوان نامه را با يك مكالمـه مقايسـه   ، از اين نظر كه در نامه 
هـاي زبـر زنجيـري گفتـار     ين تفاوت كه در مكالمه لحن، آهنگ، مكث و آنچه واحـد كرد با ا

ا در نامـه ايـن مـوارد در حـدي بسـيار         ي دارد امـ ناميده ميشود در دريافت پيام تأثير مهمـ
تفاوت مهمتر اين است كـه  . محدود، تنها در خط و عالئم نگارشي ميتواند نمود داشته باشد
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در بافت زماني و مكاني واحدي صورت ميگيرد اما در نامه، مخاطب دريافت پيام در مكالمه، 
  . پيام را در بافتي متفاوت دريافت ميكند

دسـتور،  (نويسندة نامه به اين تفاوت توجه دارد و با در نظر گرفتن مقاصـد خـاص نامـه    
را  9و با توجه به نوع مخاطب، بافت متن... ) ترغيب، اعالم حمايت، جذب حمايت، شكايت و 

دهي تفـاوت در نحـوة سـازمان   . خود برسد طوري سازماندهي ميكند كه به مقصود مورد نظر
متن يا همان تفاوت در انتخاب صورتهاي كالمي و شيوة بيان باعث تمايز ويژگيهاي سـبكي  

  . استشده) مكتوبات(ها در نامه
زّالـي در دو  غ يكـم چنانكه گفته شد، در اين مقاله بررسي ويژگيهاي سبكي نامه شـماره  

هـاي كنشـهاي گفتـاري، بيـان مسـتقيم و      مؤلفـه . الية كاربردشناسي و نحو انجـام ميشـود  
گـزينش  . بررسـي خواهـد بـود   غيرمستقيم، اصول ادب و ميزان قطعيت متن موارد قابل 

شناسي به نام اصـل  ي اين نامه بنا بر اصلي در سبكسشناهاي مذكور در تحليل سبكمؤلفه
  :يچ در توضيح اصل انتخاب ميگويدل.  است» انتخاب«

ها را براي تحليل انتخاب كند و از هر روش كاربردي تحليل سبك بايد برخي از مؤلّفه« 
واضح است كه تحليل سبكي بايد خيلي گزينشي عمـل كنـد؛   . نظر كندها صرفديگر مؤلفه

» ويژگـي شناسي فقط بر يك ويژگي تمركز ميكنند و برخي بر چند برخي از مطالعات سبك
)69:1981.(  

هايش، بايد هاي سبكي غزالي در نامهدر مرحلة بعد، براي روشن شدن تمايزات و شباهت
ها اشخاص ديگري است بـا روش  و يا مخاطبان آن متفاوتي نوشته هايي را كه در موقعيتنامه
يـد ايـن   نگـاري با و براي آشكار شدن فرديت سبكي او در نامه. اي مورد بررسي قرار داداليه

  .هاي اشخاص ديگر مقايسه كردويژگيها را با ويژگيهاي سبكي نامه
ت كـالم    :كاربردشناسي 2-1 10ليچ كاربردشناسي را به مطالعة معني در ارتباط بـا موقعيـ 

جايي كه معنا در خأل شكل نميگيرد و بافت اجتمـاعي و  از آن. )6:1996(است تعريف كرده
ت     گيري و بيروني دارد كه در شكل دريافت آن تأثير ميگذارد، پـرداختن بـه بافـت و موقعيـ

  ). viii: 2006وودز، (كالم تا حدي كه ممكن است ضروري است 
در نظـر  ) 13: 1981ليچ، ( در اين بخش آنچه بعنوان موقعيت متن : موقعيت متن 2-1-1

خاطب، مقام نويسنده ، مقام و موقعيت اجتماعي و علمي او، م: گرفته ميشود موارد زير است
اسـت،  و موقعيت اجتماعي و سياسي او، شرايط زماني و مكاني كه نامـه در آن نوشـته شـده   

  .هدف از نوشتن نامه يا همان نقش و كاركرد نامه
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االسالم، ت نويسنده اين نامه، امام محمد غزّالي ملقّب به حج :نويسنده و مخاطب2-1-1-1
ق . هـ  450در طابران طوس در حدود سال از عالمان ديني مشهور دوره سلجوقي است كه 

و در همة علوم ديني عصر خود استاد مسلم گرديد، خـود او ميگويـد   . به دنيا آمد. م1058/ 
:  1362غزالي، (» جايي رسيد كه سخن وي از اندازة فهم بيشتر اهل روزگار درگذشتتا به «

نظاميه بغداد، به مدت چهار  او بنا به درخواست خواجه نظام الملك وزير به تدريس در). 12
سال، اشتغال داشت و سپس آن را رهـا كـرد و بـه سـير و سـلوك پرداخـت و نيـز بنـا بـه          

در سـالهاي  . درخواست سلطان سنجر در نظاميه نيشابور، يـك سـال، بـه تـدريس پرداخـت     
كـه در همـين   وس خانقاهي ترتيب داد و به ارشاد مشغول گشت، چنـان طپاياني عمرش در 

غزالـي بـا آنكـه    ). همـان (» دنيا را چنانكه بود بديد و بجملگي بينداخت«است نيز گفتهنامه 
مخالف فلسفه بود، در نتيجة سفرها و سير و سلوك سخنش چاشني عرفـان يافتـه بـود؛ در    

  ). 11همان، (آزار قرار گرفت  نتيجه مورد تكفير فقيهان و اذيت و
راونـدي،  (دين ابوالحارث سـنجر بـن ملكشـاه    مخاطب نامه، سلطان سنجر، معزّالدنيا و ال

سلطان سنجر پادشاهي ) هـ582وفات(بنا به گفتة ظهيرالدين نيشابوري . است) 168: 1333
بزرگ بود از واسطة آل سلجوق، ممتّع به طول عمر و طيب عيش و نشر ذكر و فـتح ديـار و   

يارق تا حدود چهل سال، از ابتداء عهد كه به خراسان ملك شد از قبل برادرش برك. قهر اعدا
  ).44: 1332ظهيرالدين نيشابوري،(»....و در هيچ وقت شكستي نيفتاد او را نوزده فتح ميسر شد

موقعيت فيزيكي يا اجتماعي مـتن و بـه عبـارت    ، بافت بيروني: بافت بيروني متن 2-1-1-2
لـق شـده،   فضايي كه ايـن مـتن در آن خ  . استديگر فضايي است كه نامه در آن نوشته شده

ت اجتمـاعي،    . تعصب در عقايد و حسادت و رقابت منفي بـين عالمـان اسـت    در ايـن موقعيـ
حسودان و متعصبان غزّالي را به نوشـتن كفـر و اباطيـل، داشـتن آراي فالسـفه و ملحـدان،       

ق مؤسس فرقه حنفـي  . هـ 150-80-گرايش به مذهب مجوس و طعن و قدح امام ابوحنيفه
اند و سلطان سنجر براي پاسخگويي به اين اتّهامات او را از طوس هم كردهو ابوبكر باقالني متّ

  . )11-13:  1362غزالي، (است به لشگرگاه خود احضار كرده
در چنين فضاي مسموم و پر از اتّهام، در اين پژوهش با تجزيه و تحليل صورتهاي زبـاني  

آيا غزّالي مستقيم به اتّهامات  و آنچه ويژگيهاي سبكي نامه او ميناميم، روشن خواهد شد كه
پاسخ ميدهد يا غيرمستقيم؟ آيا تسليم قدرت حاكم ميشود و يا با استفاده مـؤثّر از زبـان در   

  .ايستد و اتّهاماتي را بر قدرت حاكم وارد ميكندموضع اقتدار مي
ان غزّالي اين نامه را در پاسخ به قاصد سـلط ): نقش و كاركرد(هدف از نوشتن نامه  2-1-1-3

هدف از نوشتن نامـه،  . استنوشته كه به جهت اتّهامات مذكور او را به حضور خود فراخوانده
  .پاسخ گفتن به اين اتّهامات و سرباززدن از رفتن به حضور شاه است
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  هاي سبكي در الية كاربردشناسيبررسي مؤلّفه 2-1-2
ــوقعيت ــهدر درون بافــت م ــذكور، مؤلّف ــه ي م ــر اســاس نظري ــاهــايي را ب ي مطــرح در ه

كنشـهاي گفتـاري، بيـان    . هـا ميپـردازيم  سي زبان مطـرح كـرده و بـه بررسـي آن    شنادكاربر
  .ها هستندغيرمستقيم و اصول ادب از جملة اين نظريه

  
  كنشهاي گفتاري 2-1-2-1

گفتار نخستين بار توسط آسـتين و بـا مجموعـه سـخنرانيهاي وي تحـت عنـوان       كنش 
گفتار در واقـع كـنش و    در اين نظريه كنش. ، مطرح شد»چگونه با كالم كار انجام ميشود«

سرل با ايـن اعتقـاد كـه سـخن گفـتن      . عملي است كه در خارج از زبان تغيير ايجاد ميكند
ه را   )22: 1969سـرل،  (» مندوارد شدن در نوعي فعاليت قاعده«عبارت است از  ايـن نظريـ ،

همزمـان چهـار كـنش صـورت      ميگـردد  اي بيـان گسترش داده معتقد است وقتي كه گفته
وي سپس كنشهاي گفتاري را به . اي، منظوري و تأثيريگفتن، گزاره: گيرد كه عبارتند ازمي

  ): 61-57همان، (است بندي كردهشرح ذيل دسته
 براي بيان يك واقعه يا گزارش از يك فرايند : 11هاي تصريحي يا اظهاريكنش -1

گوينده عقيدة خود را دربارة . اي استدثههدف غيربياني اين كنش، توصيف حالتي يا حا
-اين كنش تعهد گوينده را نسبت به صدق گزارة مطرح. صحت و سقم مطلبي اظهار ميدارد

اي را بـا  اين كنش محتواي گـزاره . گوينده ميگويد چيزها چگونه هستند. شده نشان ميدهد
  :مثال.  جهان و محيط مطابقت داده، باورهاي گوينده را نشان ميدهد

 باشند از آمـار خودكشـيها   ما ميدانيم زماني كه مردم در آيندة خويش نقشي داشته
  ).10: 1387نژاد، پهلوان(كاسته ميشود 

 براي بيان تقاضا، صدور دستور، ارائة پيشنهاد يا طرح پرسش: 12هاي ترغيبيكنش -2
ردادن اين كنش، ترغيب مخاطب براي انجام كـاري و قـرا  ) منظوري(هدف غير بياني  .است 

شنونده در حالت تكليف و اجبار براي انجام عملي است، يعنـي گوينـده ميخواهـد شـنونده     
گوينده سعي ميكند تا كاري كند كه چيزهايي انجام شـود و جهـان را بـا    . كاري انجام دهد
كنش ترغيبي خواستها . اي كه شامل عمل آتي شنونده ميباشد، تطبيق بدهدمحتواي گزاره

 :را بيان ميكند مثال و تمايالت گوينده

         به آنها، زنان و مردان با شـرافتي كـه بـراي فرزنـدان خـويش همـان چيزهـايي را
  ).11: همان(ميخواهند كه ما براي كودكان خويش ميخواهيم بايد اميد بدهيم 

 .است نگرشها و ذهنيت افراد نسبت به وقايعبراي بيان احساسات،: 13كنشهاي عاطفي -3
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بيان حالت روانـي كـه در آن شـخص سـهيم شـده اسـت،        هدف غيربياني كنش عاطفي
بـا  . گوينده احساس خود را از طريق قدرداني، تبريك، ناسزا و جز آن بيـان ميكنـد  . ميباشد

آيـد مـثال يـا    بيان يك گزاره با فرض حقيقـي بـودن آن، در شـخص احساسـي بوجـود مـي      
 :مثال. خوشحال ميشود يا افسوس ميخورد

درخشان و سهم بسيار شما در تمدن را سـتايش و تحسـين   ما تاريخ غني شما، فرهنگ 
 ).12: همان(ميكنيم 

 . است براي بيان تعهد گوينده نسبت به تحقّق عملي در آينده: 14كنش تعهدي -4
د ميشـود كـه در آينـده       گوينده با قول دادن، سوگند خوردن و اعمالي نظير ايـن متعهـ

اي عمـل آتـي   ن جهان بـا محتـواي گـزاره   هدف اين كنش تطبيق داد. كاري  را انجام بدهد
  :مثال). 12: همان(گوينده است 

 .قول ميدهم فردا در بيمارستان شما را ببينم

 .است گذاري يك واقعه و اعالم يك رخدادبراي نام: 15اعالميكنش  -5
گوينـده بواسـطة   . اي براي مخاطب استهدف غيربياني كنش اعالمي، اعالم شرايط تازه

ايـن كـنش همزمـان داراي دو وجـه     . ي ايجـاد مينمايـد  يان تغييرات واقعاعالمهايش بر جه
افتـد كـه گوينـده قـدرت و     كنش اعالمي زماني اتّفـاق مـي  . انطباقي بين زبان و جهان است

 :مثال. باشدصالحيت بيان وقايع جديد يك مؤسسه را داشته

 از اين ساعت شما را زن و شوهر اعالم ميكنم.  
 13: همان(كنم آغاز جنگ را اعالم مي.( 

ت دارد و در   بندي جهت تحليل و بررسي بيان مؤثّر در گفتار و نواين تقسيم شـتار اهميـ
مخاطـب   نويسـنده بـا   بيانگر نحـوة ارتبـاط  گفتاري  كنشهاي يزان بسامداي ماليه شناسيسبك
 .است

بـا  ) 14: همان(سرل در تعيين كنش گفتار يك جمله بيشترين نقش را به بافت ميدهد 
ه بـه    . نظر داشتن اين نكته به بررسي كنش جمالت نامه ميپردازيم در بعنوان مثال بـا توجـ

دعا در حق مخاطب است ميتوان براي آنهـا كـنش    1اينكه بندهاي اول و دوم جملة شمارة 
اسـتفاده پادشـاه از موضـع قـدرت و احضـار      (عاطفي در نظر گرفت اما توجه به بافت كـالم  

به تعبير ديگر نويسنده ميخواهـد  . براي اين جمالت برجسته ميكند كنش ترغيبي را) غزّالي
در » پادشـاهي دنيـا  «را در مقابل » پادشاهي آخرت«نگرش آخرتگرايي و يا به بيان خودش 

مخاطب تقويت كند و با اين قبيل ترغيبها كه در سراسـر نامـه ادامـه خواهـد يافـت او را از      
داشتن دو يا چند كنش براي يك جملـه طبيعـي   با وجود اينكه . احضار خود منصرف نمايد
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است، در اين مقاله يك كنش گفتاري براي هر جمله با توجه به بافت بيروني و دروني مـتن  
  . تعيين ميشود

  متن كامل نامه و كنشهاي گفتاري متن: 1جدول شماره 
  

  نوع كنش جمله  رديف
وايزد تعالي ملك اسالم را از مملكـت دنيـا برخـوردار كنـاد       1

آنگاه در آخرت پادشاهيي دهاد كه پادشـاهي روي زمـين در آن   
كه كار پادشاهي آخرت دارد كـه مملكـت    حقير و مختصر گردد

روي زمين از مشرق تا به مغرب بيش نيست و عمر آدمي در دنيا 
و جمله روي زمين نسـبت   صد سال بيش نيست در اغلب احوال

زمـين گـرد و   به پادشاهي آخرت كلوخي است و همة واليتهـاي  
غبــار آن كلوخســت و صــد ســال عمــر را در ميــان ازل و ابــد و 

  .بود پادشاهي جاويد چه قدر كه بدان شاد بايد

 »غيبيتر«

همت بلند دار چنانكه اقبال و دولت و نسبت بلند اسـت و از  2
خداي تعالي جز به پادشـاهي جاويـد قناعـت مكـن اينهمـه بـر       

-صلي -اهللاان كه رسولجهانيان دشوار است و بر ملك مشرق آس

ميفرمايد كه يـك روزه عـدل از سـلطان عـادل      -اهللا عليه و سلم
 .فاضلتر از عبادت شصت ساله

 »غيبيتر«

تو را اين ساز و آلـت بـداد كـه-سبحانه و تعالي-چون ايزد  3
آنچه ديگري به شصت سال تواند كرد، تو به يك روز بجاي تواني 

ز اين و حال دنيا چنانكه هست آورد، چه اقبال و سعادت زيادتر ا
اند كـه  بدان تا در چشم تو مختصر گردد كه بزرگان چنين گفته

سفالين كه  ةي زرين بودي كه نماندي و آخرت كوزاگر دنيا كوزه
زرين فاني  ةسفالين باقي اختيار كردي بر كوز ةبماندي عاقل كوز

يـن  زر ةسفالين فاني است و آخرت كوز ةفكيف كه دنيا خود كوز
  باقي عاقل چگونه كسي بود كه دنيا اختيار كند

 »غيبيتر«

دارد ونيك درانديشـد و هميشـه پـيش چشـم ميـ     اين مثل  4
است كه عدل يك ساعت برابر عبادت صـد  امروز به حدي رسيده

 .سالست

 »غيبيتر«

اند و غلّهبر مردمان طوس رحمتي كن كه ظلم بسيار كشيده  5
و درختهاي صدساله از اصـل خشـكآبي تباه شدهبه سرما و بي

 »غيبيتر«
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شده و هر روستايي را هيچ نمانده مگر پوستيني و مشـتي عيـال
گرسنه و برهنه و اگر رضا دهد كه كه پوستين از پشت بازكننـد  
تا زمستان با فرزندان در تنوري شوند، رضـا مـده كـه پوستشـان     
بازكنند و اگر از ايشان چيزي درخواهـد همگنـان بگريزنـد و در    

  .وهها هالك شوند و اين پوست بازكردن بودميان ك
اين داعي بدانكه پنجاه و سه سال عمر بگذاشت، چهل سـال  6

در درياي علوم دين غواصي كرد تا بجايي رسيد كه سخن وي از 
اندازة فهم بيشتر اهـل روزگـار درگذشـت بيسـت سـال در ايـام       

داد اقبالهـا  از وي به اصفهان و بغ سلطان شهيد روزگار گذاشت و
بـار ميـان سـلطان و اميرالمـؤمنين رسـول بـود در        ديد و چنـد 

كارهاي مهم و در علوم ديني نزديك هفتاد كتاب كرد و بـر سـر   
عهد كـرد كـه نيـز پـيش      -اهللا عليهصلوات -مشهد ابراهيم خليل

هيچ سلطان نرود و مال سلطان نگيرد و مناظره و تعصب نكند و 
رد و اميرالمؤمنين و همـة سـلطانان   دوازده سال بدين عهد وفا ك

 .وي را معذور داشتند

 »غيبيتر«

اسـت بحاضـراكنون شنيدم كه از مجلس عالي اشارتي رفتـه   7
آمدن فرمان را به مشهد رضا آمـدم و نگاهداشـت عهـد ابـراهيم     

را به لشكرگاه نيامدم و بـر سـر ايـن مشـهد      -السالمعليه -خليل
تا ايزد تعالي ملك اسـالم را  گويم اي فرزند رسول شفيع باش مي

ويش بگذرانـد و در مملكـت   پـدران خـ   ةدر مملكت دنيا از درجـ 
برساند كه هم ملك بود و  -السالمعليه -آخرت به درجة سليمان

هم پيغامبر و دل كسي را كه روي از خلق بگردانيد و به تـو كـه   
آورده، بشوليده نكند و چنـين دانسـتم    -تعالي عز شأنه -خدايي

تـر اسـت از   تـر و مقبـول  نزديك مجلس عالي پسنديدهكه اين به
اسـت و ايـن   فايـده ص و كالبد كه آن كاري رسمي بيآمدن بشخ

چـه پسـنديده   ه روي در حق تعـالي دارد اگـر چنان  كاري است ك
عهـد   ةاست فمرحبا و اگر بخـالف ايـن فرمـاني باشـد، در عهـد     

شكستن نباشـم كـه فرمـان سـلطان باضـطرار الزم بـود فرمـانرا        
 .بضرورت منقاد باشم

  »هارياظ«

عزيز آن رانـاد كـه در قيامـت از آنايزد تعالي بر زبان و دل  8
خجل نباشد و امروز اسـالم را از آن ضـعف و شكسـتگي نباشـد     

 .والسالم

 »غيبيتر«
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، بنـدهاي اول و دوم، غزّالـي پادشـاه را تشـويق بـه آخرتگرايـي و در       1در جملة شماره 
ين بندهاي سوم تا هشتم آن با بيان داليل ترجيح پادشاهي آخرت، مخاطب را به پذيرفتن ا

  . نگرش ترغيب ميكند
هاي دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم نيز كنش ترغيبي دارند در جملـة دوم بـا دو   جمله

» از خداي تعالي جز به پادشاهي جاويـد قناعـت مكـن   «و » ...همت بلند دار «ساخت امري 
و  ورزيهاي سـوم و چهـارم او را بـه عـدالت    پادشاه را به بلندهمتي و آخرتگرايي و در جمله

» بر مردمان طـوس رحمتـي كـن   «در جملة پنجم بند هستة آن . دنياگريزي ترغيب ميكند
» ...انـد و  كه ظلـم بسـيار كشـيده   «ساخت امري و كنش ترغيبي دارد و بندهاي وابسته آن 

وس را طـ با استفاده از اين كنش گزارش فقر و درماندگي مردم (اگرچه كنش اظهاري دارند 
تـأثير  امـا تحـت   )كندجه ناكارآمدي خود و عامالنش ميدشاه را متوميدهد و به اين ترتيب پا

اند؛ نويسنده با اين بندها پادشاه را به ياري مـردم طـوس،   هستة جمله ، كنش ترغيبي يافته
جملة ششم نيز وضعيتي هماننـد  . بخشيدن خراج آنها و مقوالتي از اين قبيل ترغيب ميكند

سـاخت امـري و كـنش ترغيبـي دارد و     » ... بـدان  « جمله پنجم دارد؛ هستة جمله يعنـي  
نويسنده از اين كنش بهره گرفته، مقام و (بندهاي وابستة آن نيز اگرچه كنش اظهاري دارند 

تـأثير  اما تحـت ) استموقعيت خودش را با كاركرد اتّخاذ موضع در برابر مخاطب يادآور شده
ه را ترغيب ميكند تـا از احضـار او   هستة جمله كنش ترغيبي يافته بدين ترتيب غزالي پادشا

  .منصرف شود
با وجود اينكه مخاطب در باالترين درجه هرم قدرت جاي دارد، باز هم نويسنده از كنش 

هايي را با وجه امري كه جنبة اقتداري بيشتري دارد، ترغيبي استفاده كرده و حتّي پيشنهاد
  .»به پادشاهي جاويد قناعت مكنجز «و»...همت بلند دار«جمالتي از قبيل:استمطرح نموده

به جاي رفتن به حضور او : شده ميدهدجملة هفتم كنش اظهاري دارد و خبر از امر واقع
به حضور شاه نرفتـه  (پادشاه بر سر مشهد رضا آمده و بر سر اين مشهد براي شاه دعا ميكند 

). كـرده باشـد   تا موضع اقتدار خود را حفظ كند و بر سر مشهد رضا آمده تـا رعايـت ادب را  
دي دارد؛     » فرمانرا بضرورت منقاد باشـم «نكته مهم در اين جمله بند  اسـت كـه كـنش تعهـ

  .ناچار بودن خود را از دادن اين تعهد ابراز ميكند» بضرورت«غزالي با آوردن قيد 
جملة هشتم نيز كنش ترغيبي دارد؛ نويسنده در ايـن جملـه كـه سـاخت دعـايي دارد،      

بعنوان يك عـالم دينـي    عدالت ورزي و حفظ حرمت غزالي(راه درست پادشاه را به گزينش 
  .ترغيب ميكند) بزرگ
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  هاي گفتاريبسامد كنش: 2جدول شماره
 درصد تعداد هاي گفتاري متنكنش

 11% 1)تصريحي(اظهاري
 78% 7ترغيبي
 11% 1تعهدي

ايجـاد تغييـر در   پربسامدترين كنشها، در متن اين نامه كنش ترغيبي اسـت بـا كـاركرد    
شـعيري،  (انـد  است و چنانكه گفتهناي باورهايي كه در نامه مطرح شدهبعملكرد پادشاه بر م

يك گفتمان تنها در بردارندة دانش و اطالعات ويژه براي مخاطب نيست، بلكه ) 108: 1381
نكته مهم ايجاد باور در مخاطب براي پذيرش آن اطالعات است و اين ممكن نيست مگر بـا  

  .خوان از راه گسترش و بسط كالمرانگيختن عاطفه و احساس گفتهب
 
  بيان غيرمستقيم 2-1-2-2

  : هستند16هاي استنباط، كنشهاي گفتاري داراي دو نوع بار معناييبر اساس نظريه
  . بار تحت اللفظي يا بار معنايي مستقيم، كه مربوط به صورت نحوي است -الف
زاده، آقاگـل (شـرايط بافـت قابـل اسـتنباط اسـت       بار معنايي غيرمستقيم كه تحـت  -ب
1385 :33.(  

ميگويد، آنچه كه منظور گوينده يا نويسـنده اسـت ممكـن    )  xii: 2006(كه وودز چنان
هـاي  است از معني واقعي گفته برنيايد و براي تعبير بيان غيرمستقيم بايـد برخـي از مؤلّفـه   

اي مشترك نويسنده و مخاطـب و  زمينهنشبينافردي مانند موقعيت كالم، اهداف گفتگو ، دا
  .را در نظر داشت... 

هـاي بيـان تلـويحي در    هاي بينافردي به شيوهبا در نظر داشتن مؤلّه 3در جدول شماره 
   .ايماين نامه پرداخته

 شيوة بيان غيرمستقيم: 3جدول شماره

  
 نوع بيان

 غير مستقيم

 تلويح جمله رديف

 
  
  

 جمله دعايي

1 
  
  
  
2 

در آخرت پادشاهيي دهاد كه و آنگاه
  پادشاهي

روي زمين در وي حقير و مختصر 
  .گردد
 

دادن  توجه
مخاطب 

به ) پادشاه(
حقير بودن 

پادشاهي او در 
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ايزد تعالي بر زبان و دل عزيز آن راناد 

 .كه فردا در قيامت از آن خجل نباشد

  .دنيا
توجه دادن 
مخاطب به 
كه قيامت و اين

در دنيا مراقب 
 .ود باشدرفتار خ

 3 جمالت شرطي
  
4 

  ....اگر دنيا كوزه زرين بودي
  

 ...اگر رضا دهد كه پوستين باز كنند 

سفارش 
مؤكّد بر ترك 

  دنيا
تحذير پادشاه از 

 عدالتيبي

عاقل چگونه بود كسي كه دنيا اختيار  5 جمله پرسشي
 كند؟

نادان 
 خواندن پادشاه

روايت تمثيلي
 كوتاه

6 
  
7 

سبت پادشاهي جمله روي زمين به ن
كه ايزد تعالي در آخرت بدهد، 

  ....كلوخيست
....اگر دنيا كوزه زرين بودي كه نماندي

ارزش خواندن بي
مقام شاهي 
  مخاطب

توجه دادن 
- مخاطب به بي

اعتباري دنيا و 
سفارش مؤكّد بر 

 ترك دنيا

 8 وجه عام
9 

در دنيا صد سال بيش آدميوعمر
  .نيست

 كسي را كه روي از خلقو دل 
 .بگردانيده بشوليده نكند

آدمي به جاي 
  »تو«

كسي «منظور از 
خود » ...كه

 .غزّالي است

كاربرد غير
 مسقيم ضمير

1
0  

  
  
 

عمر اين داعي پنجاه و سه سال 
چهل و سه سال در درياي علوم . بگذاشت

تا به جايي رسيد كه سخن  غواصي كرد
از فهم بيشتر اهل روزگار  وي

  ...يدم اكنون شن....درگذشت

ضمير و 
شناسة اول 

  شخص
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1
1  

  
1

2 

و  درانديشداين مثل نيك )پادشاه(
  .داردميهميشه پيش چشم 

كه پوستين از پشتشان  رضا دهداگر 
 .بازكنند رضا مده كه پوستشان بازكنند

كاربرد شناسة 
شخص بجاي دوم

  شخصسوم
 

1سازيفرايند اسم
3  

  
1

4 

اكنون شنيدم كه از مجلس عالي 
  .حاضر آمدنبه اشارتي رفته است 

تر اين به نزديك مجلس عالي پسنديده
 آمدن به شخص و كالبداست از 

تو مرا احضار 
  ايكرده

  
از اينكه خودم 
به حضور شاه 

 بيايم

وقتي مخاطب غزّالي وزير، عالم دينـي و قاضـي اسـت نيـز از شـيوة بيـان غيرمسـتقيم        
يرمسـتقيم و بسـامد آن ممكـن    استفاده ميكند كه بسته به نقش و كاركرد نامه، نوع بيان غ

غزالـي،  (در نامة ارشادي او خطاب به فخرالملك، وزيـر سـلطان سـنجر،    . است متفاوت باشد
تشويق وزيـر بـه   : بار از آيات و احاديث استفاده شده با تلويحاتي نظير 14) 33 -31: 1362

و پرداختن  نيازي از دعا و ثنا، غنيمت شمردن فرصت و رسيدگي به كار دين، دنيا گريزيبي
رساندن به خلق خدا، انجام كارهاي خير و ترساندن او از عواقب ظلـم و  به امور آخرت، كمك

با تلويحاتي مانند آن چه كه در كـاربرد آيـات و احاديـث     بار تمثيل به كار رفته پنجستم و 
 و» بيـت نظـامي  «شش بار از وجه عام استفاده كرده با كـاربرد تعبيرهـايي ماننـد    . ميبينيم

  :مثال» تو«به جاي ضمير » صاحب مصيبت«
  .»و همة دوستداران بيت نظامي بدين مصيبت مشغولند« 
» خبـر بـود و بـه نشـاط مشـغول     شرط نباشد كه صاحب مصيبت از ماتم خـويش بـي  « 

  ). 32: همان(
  :آنچه بعنوان ويژگيهاي سبكي نامه در اين بخش ميتوان ذكر كرد اين است كه

  
  اصول ادب  2-1-2-3
به تحليل روشي ميپردازد كه افراد در اداره كردن مكالمه و يا انـواع ديگـر   17ئوري ادب ت

به عبـارت ديگـر در   ). xiii: 2006وودز، (آنها حفظ شود  18تعامالت به كار ميگيرند تا وجهة
يك ارتباط كالمي تئوري ادب به اين مسأله ميپردازد كه چگونه گوينده در تالش است براي 

  . اش را با مخاطب حفظ كنداش را حفظ نمايد و فاصلهجهه كند، وجههخودش ايجاد و
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بيان غيرمستقيم را بعنوان يـك معيـار در رعايـت ادب آورده اسـت،     ) 129: 1996(ليچ 
بعـالوه  . تر اسـت مستقيم استفاده شود، بيان مؤدبانهتر از شيوه بيان غيريعني هر چقدر بيش

-نده و مخاطب را در دو محور عمودي و افقي مطرح او در رعايت ادب، فاصله اجتماعي گوي

ها محترمانه در محور عمودي كه فاصله اجتماعي از نوع قدرت يا اقتدار است، خطاب. ميكند
مورد استفاده قرار ميگيرد اما در رابطه افقي كه ارتبـاط از نـوع   ... و ضماير به صورت جمع و

ة دوسـتانه و غيـره، نـوع خطابهـا، كـاربرد      دوستانه است، بسته به موقعيت، سن، ميزان رابط
  .متفاوت خواهد بود... ضماير و

ة عمـودي اسـت؛ از   در اين نامه، فاصلة غزالي با مخاطبش كه پادشاه است از نـوع رابطـ  
، را براي مخاطب بكار بـرده، خـودش را در مقابـل شـاه     »مجلس عالي«رو خطاب مؤدبانه اين
البتّه ميزان كـاربرد القـاب در   . را به شاه داده است» ملك اسالم«ناميده و لقب » اين داعي«

و ) 1338(هـاي رشـيد وطـواط    هـاي منشـيانه از قبيـل نامـه    هاي غزالي نسبت به نامـه نامه
هاي موالنا بسـيار  اي مانند نامههاي صوفيانهو حتي نامه) 1329(الدين بديع جويني منتجب

  :مثال. كمتر است
زنـدگاني خداونـد عـالم، سـلطان معظّـم،      : بن محمـد به سلطان معظّم ابوشجاع سليمان 

الدنيا و الدين، در پاذشاهي و قدرت، و كامراني و نصرت، دراز باذ هزاران پاذشاه اسالم، غياث
  ).98: 1338وطواط، (سال 

زندگاني مجلس رفيع خداوندي منعمي امير سپهساالري اجلـي كبيـري عـالمي عـادلي     
الرؤسـائي الـب رسـتمي    و المسـلميني سـيدالوزرائي ملـك    ضياءالدولة و الديني مؤيداالسالم

  ). 105: 1329الدين،منتجب(غازيبگي در دولت دراز باد 
سعادت و اقبال دوجهـاني نثـار روزگـار آن يگانـة عصـر،      : به سلطان عزّالدين كيكاووس 

الفقرا، الضعفا، مربيپرور، مغيثفخرالملوك و السالطين، افتخار آل داوود، عالي همت، مظلوم
اهللا علوهم و اقبالهم و زاد تـوفيقهم و  ادام –پرس، حليم كريم ترس، رعيتالعالم، خدايغياث

 ).133: 1371مولوي، (باد  "دائما -افضالهم

عدم سلب آزادي (پاسخ منفي به احضار شاه : غزّالي براي رسيدن به مقاصد مورد نظرش
رگ، شيوه بيان مؤدبانـه را انتخـاب كـرده و    اش به عنوان يك عالم ديني بزو حفظ وجهه) او

ترين راهبرد در عملي كـردن شـيوه   را بعنوان اصلي) 3جدول شماره . رك(بيان غيرمستقيم 
وقتي نويسـنده ميخواهـد مخاطـب را متوجـه حقيـر و       "مثاال. استبيان مؤدبانه بكار گرفته

هـاي تمثيلـي كوتـاه بيـان     مختصر بودن پادشاهي دنيا كند، اين نظر خود را در قالـب روايت 
 .كه معناي تلويحي  دارند نموده و در آغاز و پايان نامه از جمالت دعايي استفاده كرده
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  الية نحوي  2-2
  . در الية نحوي ميزان قطعيت متن و نيز ساختمان جمله بررسي ميشود

ني هاي زبـا براي بررسي ميزان قطعيت متن، به عنوان يك ويژگي سبكي از متغير2-2-1
 .آيد استفاده ميشودكه در جدول زير مي

  
 موضع ضعف -درجة قطعيت پايين متنموضع اقتدار-درجة قطعيت باالي متن

اســتفاده از ســاختهاي وجــه اخبــاري:وجــه -1
هـاي  و وجه امري جمله) 295 -287، 2، ج2001گيون(

 مثبت و منفي

بكــارگيري ســاختهاي : وجــه -1
ي، التزامــي، شــرطي، تمنــايي، دعــاي

اي ... پرسشي مانند بشود، برود، اگـر 
 ...كاش، اميدوار بودن، آيا

 ساخت مجهول -2)88-1993،86:سيمپسون(ساخت معلوم -2
افعالي كه داللت بـر قطعـي بـودن عمـل دارنـد؛ -3

: الينـز (مانند افعال ربطي بودن، شـدن، هسـت، نيسـت    
ــدي)1977736 ــون92-85، 1985:؛ هاليــ : ؛ سيمپســ

 )295-2،287ج2001؛1993: يون؛ گ46-49، 1993

ــه   -3 ــاختهايي ك ــتفاده از س اس
داللت بر شـك و ترديـد نسـبت بـه     

و  هـا  هعمل دارنـد، بـا بكـارگيري واژ   
احتمال دارد، شايد، : عباراتي همچون

ميتواند باشـد، احتمـال دارد بشـود،    
 اجازه گرفتن

استفاده از سيستم افعال وجهي شناختي يعنـي  -4
به بينش و ادراك همچون عقيده  بكارگيري افعال مربوط

 كردنداشتن، دريافتن، دانستن، درك

ــه -4 ــي  ب ــام وجه ــارگيري نظ ك
شناختي كـه بيـانگر عـدم شـناخت     

خيـال كـردن،   : كامل هستند ماننـد 
فكر كردن، بـه نظـر رسـيدن، تصـور     
كردن، حدس زدن، استنباط كـردن،  

 پنداشتن

  :استه دست آمدهاز بررسي ميزان متغيرهاي جدول فوق، نتايج زير ب
  

  توزيع فراواني ساختهاي وجهي: 5جدول شماره 
  وجه التزامي وجه امري وجه اخباري

دعاييترديديشرطي
 تعداد كل بندها

3 مورد6 مورد 50
 مورد

2
 مورد

8 
 مورد

69 

72% 5/8% 5/19%  
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  توزيع فراواني ساختهاي معلوم و مجهول: 6جدول شماره
 بندها تعداد كل مجهول معلوم

 69 مورد1 مورد 68

5/98% 5/1%  

  
  توزيع فراواني افعال ربطي صريح و ترديدي: 7جدول شماره

 جمع افعال متفرقه افعال ربطي ترديدي افعال ربطي صريح

 69 مورد 48 مورد2 مورد 19

5/27% 3% 5/69%  

  
  توزيع فراواني افعال شناختي قطعي و شناختي ترديدي: 8جدول شماره

شــــناختي افعــــال
 قطعي

افعــــال شــــناختي
 ترديدي

 جمع افعال متفرقه

 69 مورد 66 مورد1 مورد 2

3% 5/1% 5/95%  

  
ت مـتن باالسـت و نويسـنده از      از تحليل بسامد اين جدولهاي بر يد كه ميـزان قطعيـĤمي

وجه امري استفاده كـرده، در مقابـل   % 5/8وجه اخباري و % 72. موضع اقتدار سخن ميگويد
جمله مجهول اسـتفاده  % 5/1جمله معلوم و تنها % 5/98. استالتزامي بكار برده  وجه 5/19

افعـال شـناختي   %. 3است و در مقابل افعال ربطي ترديدي % 5/27افعال ربطي صريح . كرده
  . استبكار برده% 5/1و شناختي ترديدي % 3قطعي 
  
  بررسي ساختمان جمله 2-2-2

يـا بيشـتر سـاخته شـده      20ميشود كه از يك بنـد به آن واحد زبان فارسي گفته  19جمله
از يـك هسـتة    اي جملـة هسـته  . اياي و خوشـه هسته: جمله فارسي بر دو گونه است. باشد

مركزي تشكيل شده كه وجود آن اجباري است و تعدادي وابسته كـه وجـود آنهـا اختيـاري     
هـا  م از هسـته اي تشكيل ميشود و هركداهاي هستهاي از اجتماع جملهاست و جملة خوشه

اي اسـت كـه   اي دو جملة هستهحداقل يك جملة خوشه. باشندهايي داشتهميتوانند وابسته
  ).71و  60: 1368باطني، (داراي وابسته باشند  "يكي از آنها بايد الزاما
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اي و تنهـا يـك   ، هفـت جملـه آن خوشـه   اي كه در اين نامه آمدهاز مجموع هشت جمله
هـاي  راين جمالت بلند و پيچيده يكـي از ويژگيهـاي سـبكي نامـه    بناب. اي استجمله هسته
  :اينمونة جمله خوشه. غزّالي است

كـه   اسـت حـدي رسـيده  امروز بو  داردهميشه پيش چشم ميو  اين مثل نيك درانديشد
  .عدل يك ساعت برابر عبادت صد سالست

  وابسته                         3هسته                   2هسته                           1هسته 
                                                                                                                  

  :ايجملة هسته
امروز اسالم را و  كه در قيامت از آن خجل نباشد  ايزد تعالي بر زبان و دل عزيز آن راناد

  .ستگي نباشداز آن ضعف و شك
  2وابسته                                          1هسته                               وابسته  

                                                 +                                         
                                                                    

) 1338(هاي رشيد وطـواط  نگاري عصر غزالي از جمله در نامهاين ويژگي در اسلوب نامه
  .نيز ديده ميشود) 1329(الدين بديع جويني و منتجب

  
  :نتيجه

 يكمبا توجه به تجزيه و تحليلهاي انجام شده در اين مقاله ويژگيهاي سبكي نامة شماره 
  :به شرح زير ميتوان ذكر كرد گوغزالي را با رويكرد تحليل گفت

باالترين بسامد را كنش ترغيبي دارد با كاركرد ايجـاد تغييـر در عملكـرد پادشـاه،      -1
دي در      كنش اظهاري كاركرد اتّخاذ موضع در برابر مخاطب را دارد و يـك مـورد كـنش تعهـ

  . تاسرنگ شدهويسنده از پذيرفتن اين تعهد، كممتن وجود دارد كه با ابراز ناچاري ن
؛ بيـان مسـتقيم از   هاي بيان مستقيم و غيرمستقيم استفاده كردهشيوه نويسنده از -2

... ميگويم... نيامدم... آمدم...اكنون شنيدم: م براي گوينده مانندَ–طريق كاربرد فعل با شناسه 
ت بلنـد دار  «: و بكاربردن جمالت امـري ماننـد  ... چنين دانستم وس طـ بـر مردمـان   «، »همـ
است؛ بيان مستقيم راهبرديست بـراي حفـظ اقتـدار    تحقق يافته» ...بدان كه«، »رحمتي كن

و بيان غيرمستقيم با كاربرد جمالت دعايي، شـرطي، پرسشـي،   . نويسنده در مقابل مخاطب
. رك(اسـت  هاي تمثيلي كوتاه صـورتبندي شـده  سازي، و كاربرد روايتوجه عام، فرايند اسم

 . ي كه از قدرت پادشاه بكاهدگيري ضمنبا اين جهت) 3جدول شماره 
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گفـتن بـه    ؛ بجـاي پاسـخ  نويسنده در اين نامه بطور غيرمستقيم به اتّهامـات پاسـخ داده  
اتّهاماتي كه عليه او طرح شده  به بيان موقعيت علمي و اجتمـاعي خـود پرداختـه و يـادآور     

مهمي بعنوان پيـك   اي مورد احترام و اعتماد پادشاه پيشين بوده كه در امورميشود به اندازه
رسمي از جانب شاه به نزد خليفه بغداد ميرفته و جايگاه علمي او در حدي است كه در علوم 

خن وي تا به جايي رسيد كه س«او با آوردن جمله . استديني نزديك به هفتاد كتاب نوشته
ـ   » تر اهل روزگار درگذشتاز اندازة فهم بيش) غزالي( همي دفشاه و همراهانش را مـتّهم بـه ب

همچنـين  . گونه سعي دارد فرصت طرح هر نوع اتّهامي را از طرف مقابـل بگيـرد  كرده و بدين
اي كه بر مـردم  رويهنويسنده بجاي پاسخ گفتن به اتّهاماتي كه عليه او طرح شده  از ظلم بي

طوس رفته سخن ميگويد و به اين ترتيب اتّهامي را عليه حكومت طـرح كـرده و از جايگـاه    
  . استبه جايگاه شاكي تغيير موضع داده مـتّهم،
غزالي از بيان غيرمستقيم بعنوان يك راهبرد مفيد در رعايت ادب اسـتفاده كـرده،    -3

  . اي در رعايت ادب سود جسته استهمچنين او از خطاب مؤدبانه، لقب و دعا به عنوان شيوه
ت مـتن باال   از تجزيه و تحليل الية نحوي برمي -4 ت   آيد كه ميـزان قطعيـ سـت و قطعيـ

   .دهندة موضع اقتدار نويسنده استباالي متن نشان
گيـري ضـمني   ميدهد كه جهـت تجزيه و تحليل ويژگيهاي سبكي نامه نشان بطور كلي 

 .متن، كاستن از قدرت پادشاه و اتّخاذ موضع اقتدار براي نويسنده است

  .خواهد آمد 2ه شماره و بالغت در مقال لغويتبيين ويژگيهاي سبكي اين نامه در دو الية 
  
  هانوشتپي 
1- Semantic      2-     Syntactic3- Graphological    4-  Phonological  
 5-   Gric's Co-operative Principles 6-Speech Acts  7-  Politeness                               

8-    Direct and Indirect Discourse 9- Co-text  
10- Speech Situation  11-   representative act or assertive12- 

directive act  
13- expressive ac 14- commissive ac 15-  declaration  
16 -    Direct and Indirect Discourse  
17- Politeness  
آن را گسترش ) 1987(برون و لوينسون . مطرح كرد 1967بحث وجهه را گافمن در سال  - 18

مثبت يعني تصور خوبي كه افراد از خودشان يـا   ةوجه. دند و وجهة مثبت و منفي را مطرح كردنددا
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نفـي بـه ايـن معنـا اسـت كـه       م ةها داشته باشند و وجهـ ديگران دارند يا ميخواهند كه ديگران از آن
 .هايشان برسندها نشود و به خواستهاشخاص ميخواهند كسي مانع آزادي عمل آن

19- sentence 
20- clause  
  

 :منابعفهرست 

 .علمي و فرهنگي: ، تهرانتحليل گفتمان انتقادي، )1385( زاده، فردوسآقاگل -1

انتشارات : ، تهرانتوصيف ساختمان دستوري زبان فارسي، )1386(باطني، محمدرضا  -2
  . اميركبير

 . سپهر: ، تهرانشناسيسبك، )1369( بهار، محمدتقي -3

، ترجمه سيد علي اصغر سلطاني، »ناپذيرقياس هايگفتمان«، )1378( پنيكوك، الستر -4
  .157- 118، صص 4.، شفصلنامه علوم سياسي

اي از تاريخ تحليل متن نامه«، )1387(نژاد، محمدرضا و ناصري مشهدي، نصرت پهلوان - 5
مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه ، »بيهقي با رويكرد معناشناسي كاربردي

  . 57 -37صص.1387پاييز ، 62، شماره تربيت معلم
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