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Abstract  

Language is a prominent feature of man and an effective tool for the 

sustained exchange of thoughts, emotions and experiences. The 

fundamental importance of language to create communication processes 

has made the components of this systematic body the subjects of large 

linguistic research from various viewpoints. In this regard, there is also a 

need for pragmatic research. Pragmatics is the study of co-text meanings 

and the exploration of invisible meanings that the speaker and writer intend 

to convey. In this context, courtier letters lend themselves to such an 

analysis well because they are sometimes intended to fulfill special, 

extraordinary and delicate tasks. Because of their existential characteristics, 

such as distinct political conditions, power struggles, areas of confrontation 

between social classes, specific audiences, and the like, courtier letters are 

considered outstanding and thought-provoking works. Based on the 

pragmatic theories of Yule, the present article examines one of the most 

prominent courtier letters, namely "Letter from the nobles of the Ghaznavid 

state to Massoud" as reported in Tarikh Beyhaqi. The study examines the 

implicative messages and the speech acts of this letter. Realizing the overt 

and covert messages of the letter is crucial because it reflects the power 
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structure and the social and human relations in the hidden efforts of the 

authors to change the current political situation. The present study serves 

as a window to understand the special treatment of certain types of literary 

texts. 

 

Keywords: Pragmatics, Invisible meaning, Speech act, George Yule, Courtier 

Letters. 
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 کاربردشناختی یک نامة دیوانی بر مبناء آراء -تحلیل زبانی

  (آبادحشم تگینموردی: نامة  ةمطالع)جورج یول 

 پژوهشی( مقالة)  
 

 1رحیمی ابوالقاسمدکتر 
 سبزواری حکیم دانشگاه فارسی اتادبیّ و زبان گروه استادیار

 رحیمی مهدیدکتر 

 سبزواری حکیم دانشگاه تطبیقی اتادبیّ استادیار

 
 چکيده
ت بهجسة  آدمی است؛ اهّميّ عنوان ابزاری کارآمد در تبادل پيوستة  اددشهتهع عاه ه ت تبهبهع خاة   زبان به

رد از جهات گوداگون مو عمندتا اجزای اش  پيکهة دظام هباعث گهدشد عبنيتادش  زبان در اشباد رهآشند ارتباهی

ختتناستتی قهار گيهد ت  زتم ت مّت ت ت دي  در کاربهدختتناستتی دظهان عهصتت  زبانپژتهش ت مداقّ  صتتا  

  آشد.خمار زبادی بههای ای مهم از پژتهش(ع گودهPragmaticsزبان)

ال است که گوشنده/دوشسنده ق د ادةد ایبارةی ت کاتش در معادی دامهئی م اهيمکاربهدختناسیع بهرسی 

 ت گاه ای ةاصتظي ه بهةورداری از ددهتتی تشژهع به د يت« هتای دشوادیدتامته»آن را دارد. در اش  ميتانع 

ا ع چني  ت ليلی را به ةوبی بهمیروق  ضتتا ات :های تجودید يت تشژگیهاشی که بهدامه تابند؛ا عاده  ستتّ

ةاصع  یخاهبادستتو ت از دشسهستتوع ماز شک ت ... یتدابت هبدات اجةماع مةماشز ستتياستتیع منازعات قدرتع

 خودد. آثاری بهجسةه ت قابت ت مّت م سوب می

ه بهرسی شکی ع ب(George Yule) های کاربهدخناةةیِ جورج شولرت با مبنا قهاردادن دظهشهجسةار پيش

پهدازد یم تارشخ بيهدیدر کةاب « دام  اعيان دت ت غزدوی به سلطان مسعود»های دشوادیع تهش  دامهاز بهجسةه

ای دهد؛ دامههای گ ةاری اش  دام  خس تِ دشوادی را مورد بهرسی ت ت ليت قهار میهای ضتمنی ت کنشت پيام
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ور ای درةگودهها را بهماش  مة ع گزارهمسيه ا دای درتنی سزاتار سةاششع در آن با هوخمندشکه دوشستندگان 

از  رت بهةوردارهای آخکار ت پنهان اش  دامهع از آنبهدن به پيامگيهدد. پیکار میبه ع هوختمنداده ت دقي توجّه

تنها دماشادسه ستتاةةار قدرت ت مناستتبات اجةماعی ت ادستتادی که اهمّيّةی استتاستتی استتت که اش  راهبهدع ده

موجود ستياستی است. پژتهش  اضه  تضتعيتدهندة کوختش پنهان دوشستندگان اش  دامه در تیييه زتاببا

« های دشوادیدامه»ای ةاص از مةون ادبیع ای رتخ  بهای درک بهةوردی تشژه با گودهمثاب  درشچهتوادد بهمی

 کار آشد.به

 

 .های دشوادیجورج شولع دامه گ ةاریعهای کنشع تارشخ بيهدیکاربهدخناسی زبانع کليدی: های تاژه

 

 مهمددّ -1

ی آن، انسان هویتي ترین ویژگي آدمي اسات  بدون زبان در مفهوم بشاارزبان، شااص 

يعي، يط طبگردید و در عرصة محیافت، توانمندترین موجود هساتي نميچنين ویژه نمي

نمود. نمي جای، اعمالچيز و هماهچرای صویش را بر هماهوچونگوناه سااايبرة بياین

جایگاه زبان در عالم انساااني، در بياني روشاانگرانه، همخون صورشاايد در عالم طبيعي 

گرفت. یک، نيساااتي و نابودی، جای هساااتي و كنشاااگری را مي اسااات: بي نبود هر

« زبان»انسااان همواره با شااناسااي زبان، گویای همين وا عيت اساات: های جامعهپژوهش

 روجودیِ او و برصوردار از دو متغيّ های صاصّبا شاصصهاست  زباني متناسب معنا یافته

ي و پایة ترین وسااايلة ارتباطیابندگي  در نبود چنين زباني كه مهمپيخيدگي و پيشااارفت

(، بدیهي اساات كه Wardhaugh, 1990:10رود )همة نهادهای اجتماعي به شاامار مي

مفهومي به نام زبانِ انساني و تبع آن، یافت و بهانساان در معنای راساتين صود نمود نمي

 گردید. حتّي فراتر از این، درک مفهوم زبان ميسّر نمي

صورت به هيخگاهشناصتي، بر مبالعات زبانمبتني  این شااصصاة برجساتة انسااني،

ير تاریخي پدید آمده، تغي-های گوناگون پيشاتاریخيكنوني وجود نداشته و در طي دوره

          اسااات در شاااکن كنوني، به دسااات ما رسااايده، رشاااد یاافتاه و ساااران اام نموده

(Hudson, 2000:392  ) ،مثابة نمود و شاااصصااة اجتماس انساااني، زبان، بهكه در بنياد
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ا شناسي و دستوری، بهای زبانرو در پژوهشازاینبرصوردار از صورتي ثابت نيست  هم

شاناسي تاریخي انزماني، درزماني )تبوّری( و زبشاناساي همون زبانخاصابلاحاتي هم

این نکته صود  .(01: 0315و فرشااايدورد،  50: 0310: با ری، .گردیم )ر.کمواجاه مي

گویای اهمّيّت زبان در مناسابات انساني و لزوم تممّن و تحقي  در چگونگي كاربرد زبان 

  درفاً كاركردی ساده و یگانه ندارای پيخيده، صاست  از سوی دیگر، زبان به مثابة پدیده

 هایدلالت»همخون ه یادآور مفاهيمي چندگانه و متفاوت نيز هسااات. طرب مباحثي بلک

( و نيز 005-011: 0313: صااافوی، .)ر.ک« های زبانيهاا و ایهاامابهاام»، «چنادگااناه

 ها گویای همين ویژگي صاصّدر واژه (Yule, 2006: 107« )معنایيعنایي و چندمهم»

 زبان است. 

 شااناصتي و تحلين متن، كاربردشااناسااي زبانمبالعات زبان های مهمّیکي از حوزه

(Pragmatics)  شود. این حوزة مبالعاتي،نيز تعبير مي« منظورشناسي»است كه از آن به 

 اًپردازد و اساااساابه بررسااي معني مورد نظر گوینده، در مقابن معني واژه و یا جمله مي

این شاااصه  تفاوت .(Paltridge, 2008: 53اساات )هدف آن، درک منظور كاربران زبان

شناسي، است كه معني( در این نکته نهفتهSymanticsشاناسي )شاناساي با معنياز زبان

ها مو عيت شناسي، مبالعة معني دركه كاربردمبالعة معني طبيعي جملات است در حالي

 هایي دیگر از معنابه بيان دیگر، جنبه .(May, 2001:3-4) اساااتو در بافت اجتماعي

ها گرفته ها و عبارتلههای به كار رفته در جماز معنای كلمه وجود دارناد كاه صااارفااً

   .شوندنمي

كند نه تنها معنای كلمات مخاطب، در شنيدن یک سخن/صوانش یک متن، سعي مي

را دریابد كه فراتر ازین چيزی را هم كه گوینده یا نویسنده  صد انتقال آن را دارد، درک 

 ,Yuleنامند )را كاربردشااناسااي مي« معنای مقصااود گوینده»بخش از كند. مبالعة آن 

و در راساااتای ای اد یک ارتبا  « دیگری»(  مقصاااودی كاه در پيوناد با 112 :2006

اسات  این از آن روست كه در هر ارتبا  اجتماعي، اعّم از گفتاری، اجتماعي، مورد نظر



 35 ةع خمار1141تابسةان ع سومبيست ت  سال عدامهکاتشر لنام  علمی  111

 

ک صيابان ی ،ارتبا »تعبير مشهور  نوشتاری و یا اشارتي، پيوندی دوسویه وجود دارد  به

ارسااالِ »زمان در آن دصالت دارند: ( كه دو عامن، هم01: 0314)كول، « دوطرفه اساات

این بدان معناست كه هم گوینده، كه در این   ()همان« درسات پيام و دریافت درست آن

وانندة جا مخاطب و صشوند و هم شنونده، كه در ایننامه صوانده مي 0جستار نویسندگان

ها، درسااتي نساابت به باورها، حالتنامه یعني ساالبان مسااعود یزنوی اساات، باید به

 ها و انتظارات سوی دیگر توجّه داشته باشد. دیدیه

 

  ه بيان مس -1-1

اوی(، ك)سخنشناسي كه با تحلين كلام است در حوزة زبانكاربردشاناساي زبان، دانشاي

ها( هواژة گزاربهالف( وا عيت بيروني و ب( مفاهيم ضااامني )نه با مفهوم واژه :مبتني بر

گونه  كاار دارد. جور  یول چهار حوزة مورد توجه در كاربردشاااناساااي را اینوسااار

شان سروكار هایگفتشناسي بيشتر با تحلين منظور افراد از پارهشمارد: الف( كاربردبرمي

برند  بنابراین كاربردشاااناساااي، ا عباراتي كه به كار ميدارد، تاا باا معني صود كلمات ی

چگونه  كه كندبررسي ميب( كاربردشناسي این نکته را   است «منظور گوینده»بررساي 

و شااارایط حاكم  ساااخنگویاان، كلاام صود را باا در نظر گرفتن مخااطب، مکان، زمان

  هددوجه  رار ميرا مورد ت« ني بافتيامع»شااناسااي بنابراین كاربرد ،كنندسااازماندهي مي

ها جزو كند كه چگونه بخش بزرگي از ناگفتهه مي ( كاربردشااناسااي به این نکته توجّ

 ،امسران د( و   گيردورد كاوش  رارميم «ني نامرئيامع»بنابراین  ،شودپيام محساوب مي

كند كه طب  آن، چه چيز باید بر زبان بياید و چه چيز كاربردشناسي عواملي را تعيين مي

این حوزه، با مفهوم فاصاااله اعم از فاصااالة فيزیکي، اجتماعي و رهني در  .دناگفته بمان

است )یول،  «فاصلة نسبي»پيوند اسات  بنابراین، كاربردشاناساي بررسي چگونگي بيان 

ا، ه(  با وجود این، باید در نظرداشت كه پرداصتن به مقصود ضمني گزاره00-00: 0310

ته دو در پيوس، كه اینهای هوشمندانه باز داردگزینين به واژهنباید پژوهنده را از پرداصت
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ها و معاني تنها مبتني بر كلّيّت گزاره تواندنميزبان، به بيان دیگر، كاربردشناسي اند با هم

زمان با چنين رویکردی، در چرایيِ گزینش هر واژه ها صورت پذیرد  بلکه همضمني آن

را رفتاری هوشااامندانه و در  ( نيز باید تممّن نموده، آنهای كلاميیاا تعبير)نظریاة كنش

 ، نخسااتين بار مبرب(Austin) که آساتينشامار آورد  زیرا همخنانزبان بهحوزة كاربرد 

، اصولاً  ابن تفکيک از های ضمني و بافتي یک گزاره(، پيامLeech, 1983: 2سااصت )

  .كار رفته در آن زبان نيستبير بهیکایک واژگان و تعا

( كنش بياني 0نظریة آساتين، كنش گفتاری برآیند سه بخش یا مرحله است: پایة بر 

(Locutionary Actگزینش واژگااان و تعااابير و بيااان آن :) كنش منظوری یااا 0 هااا )

( كنش 3 و (: دریافت مقصااود گوینده توسااط مخاطبIllocutionary Actبياني )یير

واكنش مخاطب به كنش یيربياني )صفوی،  :(Perlocutionart Act) بيانيتمثيری یا پس

0313 :011.) 

ستة ااانين نگرشي به زبان، یک نامة برجااارو بر آن است تا بر بنياد چستار پيشاااج

نامة »ترین نامة دیواني تاریخ ما، یعني د ي ترین و فت برجستهاااادیواني و شاید بتوان گ

مورد بررسي، چندوچون را « یزنوی اعيان دولت محمودی و مسعودی به سلبان مسعود

 و تحلين  رار دهد. 

 

 ضهترت ت اهمّيّت پژتهش -1-2

، ظریفو چندان ظریف و سخت حسّاس است  چنان ای بسيار مواجهه، مواجهه با زبان

اس كه بدون درنظرداشاتِ تمامي عناصر متني، فرامتني، رواني و نشانه صاص ی، او حساّ

نيم  به بيان كتين معنایي عبور نميپوستة نخسبریم و از نمي زبانراه به مقصاود راساتين 

د، راز درنظر گرفته نشو ،که بایدت نظری چنانتر، اگر در بررسي و تحلين زبان، د ّروشن

ای از پوشاايدگي پنهان صواهد خنان در پردههم ،های پنهان معنایيو رمزهای زباني و لایه

، (Geoffrey Leech) جفری ليچه یک پژوهشگر، درستي مورد توجّای كه بمقولهماند  
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و  توان به طبيعت زبان راه یافتشناسي، نميبدون درک رویکرد كاربرداست:  رار گرفته

 (. Leech, 1983: 6-7) آن را به درستي دریافت

زباني، ساياسااي، اجتماعي و  های صاصّدلين ویژگيهای دیواني بهدر این ميان، نامه

ای جدّی و اساااسااي،  ابن تممّن و گونهسااي زبان، بهصود، از منظر كاربردشاانا كاربردی

ها از حيث مفاهيم گونه از نامهاناد. وجاه دیگر ارجمنادی و اهمّيّات تحلين اینتحليان

زندگي و مرگ  در شااارایبي صاص، اسااااسااااً گاه روسااات كهشاااناساااي، از آنزبان

ن نامه در روان كارایي ایبساااته به كارایي یا عدمها، بازنویساااندگانِ این نامهنویسااانده/

 آمده، سلبان مسعود یزنوی است.صشمبار سلباني آزرده و بهمخاطب، این

 

 پژتهش پيهين  -1-5

های دیواني، همة پژوهندگان تاریخ و ت تااریخي، ادبي و زبااني نااماهيّاگرچاه در اهمّ

حوزة  در كنون تا كه ها گویای آن بودبررسااي اند،القولسااخن و متف منتقدان ادبي، یک

است  هنگرفتارائه  های دیوانية نامهمستقن در زمينهای صاورت پذیرفته، تحقي  پژوهش

اثر جور   ی بنيادی: كاربردشااناسااي زبان،هااساات كه شااماری از پژوهشاین در حالي

در چهار بخش و نه  ، فراهم آمده،(0313) د عموزاده و منوچهر توانگریول، ترجمة محمّ

 است. شناسي اهتمام ورزیدهفصن، به تبيين مباحث  این حوزة كاربردی زبان

 مزبور، ماتي آكسفورد، كتابسردبير متون مقدّ، (widdoson) ویدوسانبه تصاری  

 شدپذیر باانعباف ،اسات درک مفاهيم پيخيده را آساان سازد و از نظر كاربردتلاش كرده

روشاانگرانة فصاان دوم، سااوم و چهارم، تکملة   رو،(  از این1-3: 0313: یول، .)ر.ک

مباحث بنيادین مبرب شااده در فصاان اول كتاب اساات و جزئيات بيشااتری را فراروی 

 دهد. صواننده  رار مي
های دستوری و كاربردشناصتي بررسي جنبه»ها، فاطمه بهرامي در نامهدر حوزة پایان

های تعاملي و گفتدر پاره مقولة مزبور را ،(0311) «پادیادة اشااااره در زبان فارساااي
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مایي كه ش-فاصلة تویي مفهوماست و از آن جمله به روایي زبان فارسي بررسي كردهیير

است. است، پرداصته)ناآشانا( در زبان فرانسه« vous»)آشانا( و « tu»ممصور از تمایز بين 

، «ها در زبان فارسيالمثنبررساي كاربردشاناسي ضرب»در  نيز (0311م تبي عاليشااه )

و وجود معنای ضااامني را به  تحلين كرده های ادبي را مبتني بر این رویکردگویاهگزین

 است.نوعي، راتي این گونة ادبي دانسته

بوطيقای »در   زادهدر حوزة مقالات مرتبط با موضااوس این جسااتار، راضاايه ح تي

( و نظریة كاربردشااناسااي های علم معاني )بلایتها و تفاوتكاربردشااناصتي: شااباهت

بررسااي  شااناصتي را، نکات اشااتراک و افتراا این دو حوزة ادبي و زبان(0314)«زباني

است تا اثبات كند استفاده از مباني كاربردشناسي در دانش اسات. نویسانده كوشيدهدهكر

احي یا بهبود الگوهای زباني به منظور تحلين ي در طرّبلایت اسالامي، دستاوردهای مهمّ

 تون ادبي با صود به همراه دارد. م

س( ) تحلين كاربردشناسي صببة امام حسن»پور  نيز در موساي عربي و مریم اشاراا

های متني و بافت مو عيتي، كنش، به كمک شااواهد درون و برون(0311)«در باب صاال 

قيم مسااتمعاني یير»در   الرسااول و دیگراناند. ابنن گوینده را تبيين كردهمنظوری سااخ

به مقایسة آراء  (0310)«جملات پرساشاي از دیگاه كاربردشاناساي زبان و بلایت عربي

ند اشاناسان دربارة معاني فرعي جملات پرسشي پرداصتهپژوهان زبان عربي و زبانبلایت

ن افزو .اندشناسان در این حوزه ارعان داشتهها، به نوآوری زبانو با وجود برصي شباهت

ای كااربردشااانااساااي اصااان تعاادل ترجمااه»در   و دیگرانبر این موارد، ميرحااجي 

جاعي واژگان در فرایند كاربردشااناسااي معاني ار»در   ، فتحي و دیگران(0311)«واژگان

شناسي زبان و سازوكارهای كاربرد»در   نيا و سلبانيسيمقدّ ،(0311)«البلایهترجمة نهج

ثير روش آموزش تم»در و درصشان و شکي   (0313)« عهشاي ورزی در برصي ادعيةادب

اس در صواهي و امتنهای گفتاری معذرتشناسي تشریحي و تلویحي بر درک كنشكاربرد

، زوایا و ابعاد دیگری از رویکرد (0311)«بين دانشا ویان زبان انگليساي ساب  متوسط
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ن بدین ترتيب، در صصااوص تحلي اند شااناسااي در تحلين متون را تبيين ساااصتهكاربرد

و به  نيهای دیواگونه پژوهشي به نقد و بررسي نامهكنون هيچ تا ،ناصتيكاربردشا-زباني

 است.از منظر آراء جور  یول نپرداصته« آبادحشم تگين»نامة  طور صاص،

 

 ب ث ت بهرسی -2

 دساهی به پيهدگ؛ ا سوی شک  ادث  تارشخی -2-1

(، طرب 41-50: 0311خون الگوی حادثه )ميرصااااد ي، پيرنا  كه از آن با تعابيری هم

( نيز یادشده است، 01-04: 0310نياز، ( و پلات )بي053-0/051: 0310داستاني )حدّاد، 

 ،شناسانه، امّا منبقاًهای داستانهرچند اصابلاحي اسات داستاني و در چارچوب بررسي

تاریخي  ابن تممّن و بررسااي -ساااني، اعمّ از داسااتاني یا وا عيدر تحلين هر رویداد ان

روسااات كاه بدون درک روابط علّي و معلوليِ حاكم بر یک رویداد، ز آناسااات  این ا

درک ي كه  رار داد  روابط علّي و معلولي توان آن را مورد بررسااي درساات و عمي نمي

های داسااتاني یا وا عي را برای پژوهنده ممکن درساات شااخصاايت شااناصتها و كنش

 گشاید. ین رفتارها ميها و دلاي به فهم عمي  انگيزهیاهگرداند و دریخهمي

 ای تاریخي،در دوره ي اساات كهیاهخه در پي صواهد آمد، پيرن  یا الگوی حادثهآن

 است:داده و مورد ت زیه و تحلين نگارندگان مقاله  رار گرفتهروی ،روزگار یزنویان

، در كه گردیزی سااالبانيا.(، ه..  400ف. - 311سااالبان محمود یزنوی )جن. 

 و ةامیرالملّالدّوله، خون امير اجنّ، سااايّد یميناز او با القابي هم دارانه،نوشاااتاری بزرگ

بيرون از »وچهار هزار سااوار الاساالام یاد كرده و از توان نظامي شااگرف او: پن اهكهف

پين جنگي جز  0311» و« ساااواراني كاه به اطراف مملکت بودند و شاااحنگان نواحي

(، 413-414و  310: 0313: گردیزی، .ر.کاساات )، گفته«سااتوران از اشااتران و اساابان

(. او محمّد را و نه مسااعود را، برصلاف 50: 0313: بيهقي، .ميرد )ر.کای مبهم ميگونهبه

 است. به جانشيني برگزیده ،عهد پيشينِ صویش
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و نشاندن اآوردن محّمد از گوزگانان و بر تخت :بزرگان دربار و لشکر به وصيّت او

رفتاری هرچه آشاکار، در تقابن با مسعود است. در ميانة دو برادر  نمایند و اینعمن مي

های ای كه افزون بر ویژگيمثابة شاهزادهافتد. مسعود بهبر سار جانشيني پدر اصتلاف مي

فتوحاتش در جبال و مغرب ایران موجب گردیده بود كه سپاه از وی »مثبت شاخصيتي، 

 ،وتا  و نبرد با برادره  صد تصاحب تخت(، ب014 - 013: 0311)فرای، « پشاتيباني كند

 رسد.به هرات مي ،شابور و سران امي ا به بيه  و ناز اصفهان رو به سوی ری، از آن

  افتنداركان دولت محمودی به هراس مي  انگيز اسااتصبر بازگشاات مسااعود رعب

اساات. كشااند. دیرزماني تا آمدن مسااعود نماندهمحمّد را از تخت فرو مي رو،ازینهم

اضبرابِ م ازات، تمامي اركان دولت محمودی را فراگرفته است  كه همة اركان دولت 

ود  شای باید نوشتهجویي نامهدانند كه صشام مسعود ویرانگر است. به چارهو لشاکر مي

م صشآتش تنها ای باشاد كه نهالعادهفوا ارایيای باید برصوردار از چنان كااااچنين نامه

ت نسبت به اركان دول ،که موجب رفتاری ملایم، توأم با گذشتبلمساعود را فرونشااند، 

نگيز، اای سخت كارا، شگفتآید  نامهو لشکر گردد. این كار تنها از دبيران برگزیده برمي

یاد  ،آیاز تاریخ بيهقي موجودای ماندگار كه در شاااود  نامهعمي  و ماندگار نوشاااته مي

 .استشمرده شدهشناسانه درصور بررسي و تحليلي كاربرد ،و در این جستار گردیده

روشاني گویای درک درسات و تام و تمام نویسندگان از متن نامة مورد بررساي، به

های گفتن یا نگفتن چگونگي صواننده، زمان، مکان و شاارایط بيروني و شاااناصت زمينه

متني ( اساات.  راین این درکِ درساات از فرامتن، در فدااای درون00-00: 0313)یول، 

ان و تا پاینماید مي از همان آیاز صود را آشکار ،ای شگفتگونهاسات و بهانعکاس یافته

 نيز در متن استمرار دارد.
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 تادهادگی ت ميد؛ رعاشت اصت همکاری در زبان -2-2

دال بر ارتبا  و پيوند در ميانة دو  ،شاااناصتيجامعهروابط اجتماعي به مثابة اصااابلاحي 

شاخ  یا گروه، در نمودهای گوناگون صود: همکاری، مبادله، تفاهم، دوسااتي، دشمني 

اد آباست. نامة حشم تگينآدمي و جامعة انساني پيوستة( موضوس 311: 0311)بيرو،  و...

ت  اساا یژه از نوس تقابليای از یک تعامن اجتماعي در بافتي وبه مسااعود یزنوی، نمونه

ای ساوی تعامن، اركان هراساان دولت و در سوی دیگر، شاهزادهای كه در آن، یکراببه

نویسااندگان نامة یاد شااده با در نظرداشاات  ساات كهروازینهم  اساات آزرده و توانمند

و...( باید به نگارشااي هوشاامندانه  ،ي، اجتماعيسااياساامقتداايات بافتي )اعم از بافت 

 ند. بپرداز

كارگيری تمامي ن در سااااصتار و عناصااار زباني این نامه، گویای بهبررساااي و تممّ

اسااات. مبتني بر آرای یول، برای ای اد  هاای زبااني تمثيرگذار در مخاطبي صاصكنش

 و راهکارهای چهارگانة آن: الف( كيفيت «اصن همکاری»ارتبا  صاحي  و كارآمد، باید 

(Quality)، )كميت ب (Quantity)، ( ربط ) Relationو شيوه ) (Manner به كار )

 گرفته شود:
 

 (55-54: 0313به نقن از یول،  0115)گریس،  -0جدول 

ای تعيين كنيد كه هدف یا جهت پذیرفته شدة اصان همکاری: سهم صود را در مکالمه، به گونه

 نماید.تبادلي، آن را ای اب مي

 راهکارها:

، به ميزاني برساااانيد كه اهداف تبادلي دهياز نظر اطلاست: ساااهم صود را يّاالف( راهکاار كمّ

  موجود، نيازمند آن است و از نظر اطلاس رساني، به فراتر از ميزان لازم نرسانيد.

 ت: سهم صود را بر اساس راستي  رار دهيد.ب( راهکار كيفيّ

 .ربط سخن نگویيد ( راهکار ربط: بي

   .د( راهکار شيوه: واض  سخن بگویيد
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اساات. برصلاف معمولِ هاین راهکار كاربردگویای « آبادحشاام تگين»در نامة  نتممّ

ذاری همخون كميت )ارائة مبالب و با در نظرداشااات راهکارهای اثرگ های دیوانينامه

ین نامه ا ربط سخن نگفتن(،شيوه )پرهيز از اطناب( و نيز ربط )بي ،اندازه و نه بيشاتر(به

 هگردد  چنين آیازی البتّآیاز مي« الله الرّحمن الرّحيمبساام» :گزارة مرسااومیک تنها با 

های )مسعود( و دیدیه  ابن تممّن و گویای شتابي صاص در راستای درک حال مخاطب

 است. او صورت پذیرفته

، كه شرایط و بافت بيروني این تعامن اجتماعياند دریافته ،درستيه نامه بنویسندگان 

صوبي بهاینان اضاابراب مخاطب، ساالبان مسااعود را  سااامان نيساات شاارایبي آرام و به

داشااتِ همين اضاابراب، شااتابي شااایسااته را به نوشااتار صویش نظردر یابند و با درمي

شود كه دریافت ميصوبي بهبخشند. این شتاب كه صود امری نسبي است، تنها زماني مي

سن ش -مقایساهمورد  ،های كهن دیوانيهای مشاابه، از نامهبا دیگر نمونه را نامة مزبور

    رار دهيم

ها، آشکارا نمودبخش امتياز و اهمّيّت  سمتِ تحميد بررسي آیاز شماری از این نامه

 های گوناگون،شااکنها، تحميد به كه در این نامه در هر نامة دیواني اساات  توضااي  آن

ای هگر گزارهو چه با دی« ينالعالمالحمدلله ربّ»كمترینِ عباارات، چه با گزارة  بااحتّي 

كه در نامة حشم    حال آن0نمایدصود را مي...«  اللهبسم»تحميدی، درست پس از -ادبي

 يت، شاايوه و ربطدر راسااتای رعایت راهکار كمّ آگاهانه-آباد، این كيفيت، عامدانهتگين

ان تر رفتار اركتوجيه هرچه سریع»شاود  نشااني آشکار از شتابي هوشمندانه: وانهاده مي

این بدان معناست كه پرداصتن به   «محمّدساران لشاکر در به تخت نشاندن اميرو  دولت

تحميادیاه، باه هر اندازه و با هر تعبيری، تعامن را از دایرة ربط )راهکار ساااوم( صار  

 دهد. اصن همکاری را مورد صدشه  رر ميكند و مي

هرات برای  در ميانة راهبودن ) ه به شرایط صاص پيش رویسالبان مساعود با توجّ

دسااتيابي به  درت(، از نامه جز پرداصتن به اصاان موضااوس و مسااائن اصاالي چيزی را 
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نمودی اسااات از  شااادن مبلب، عملاًدین ترتيب، ركر تحميدیه و طولانيبا  طلبادنمي

 . و ربط يتكمّ هایاعتنایي به شرایط مسعود و نقض راهکاربي

ن ما، ای است كه بلایيوة عيني مقولهای د ي  و آشکار، نمونگونهاین رفتار زباني، به

 پرداصتندنمودند و بدان مي، یاد مي«رعاایت مقتداااای حال و مقام»از آن، ریان عنوان 

 (41-31: 0311و همایي،  30و  01-01: 0351: رجایي، .)ر.ک

له لابسم»كه با گزارة مرسوم  پس از آن« آبادحشم تگين»نامة اعيان دولت محمودی، 

الحماادللااه »، حتّي دیگری هيچ گزارة تحمياادیبي شاااود،آیاااز مي« يمالرّحمن الرّح

 پردازد: داشتِ سلبان ميهيچ درنگي به بزرگبي ،«العالمينربّ

النّعم دراز باد در الله الرّحمن الرّحيم. زندگاني صداوند عالم، سلبان اعظم، وليبسم»

« اماني و نهمت در دنيا و آصرتبزرگي و دولت و پادشااااهي و نصااارت و رسااايدن به

 (  43: 0313)بيهقي، 

مند دیدیهپردازند كه رهن درن  به طرب مسااائلي ميبينویسااندگان نامه،  ،گاهآن

 هاست:مخاطب، مشتاا شنيدن آنها و نيز درک چگونگي آن

روز ز احوال لشکر منصور كه امآباد روز دوشنبه، سوم شوّال انبشتند بندگان از تگين

فو   صاااد درگاه عالي جمله كه چون فرمان عالي دررساااد، فو  ند بر آنامقيم اا این

كنند كه عوای  و  ،هلوائَ رَصاااَ ه و نَبقائَ اللهُالنّعم، اطالَصداوند عالم، سااالبان بزرگ، ولي

ها بر طاعت است و رویه شاد و مسااتقيم و دلموانع برافتاد و زاین گشات و كارها یک

اجمعين )بيهقي،  و آلهِ علي رسوله محمّدٍ ةالصّلوالعالمين وه ربّلّلِالحمدُو  ها درستنيّت

0313 :43.) 

و  عد كاركرد تعامليمتن، نه تنها از بُبخش از هر عنصااار از عنااصااار مفهومي این 

آفرینش متني مناساااب و  :عد كاركرد متنيكنش اجتماعي، كه از بُیاک مشااااركات در 

، ای منساا م )یولفکر و ت ربه به شاايوهبيان : ساااصت و نيز كاركرد اندیشااگانيصوش

 اند. ن و بررسي(  ابن تمم011ّ: 0310
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با درک هوشاامندانة بافت شااخصاايتي و رواني مسااعود  ،در ادامه ،نویسااندگان نامه

پيش از ركر هر ساااياساااي، -با درنظرداشااات د ي  بافت اجتماعيکه همخناانیزنوی، 

ازند پردیعني لشکر مي ،مقبع زماني جایي  درت در اینترین عامن جابهای، به مهممقوله

 ربط(، از احوال لشکر منصوربي-)پرهيز از طرب مفاهيم ناپيوساته و با درک راهکار ربط

جمله كه چون فرمان عالي در بر آن» اند و چشام انتظار،باد مقيمآنویساند كه در تگينمي

 «. فو   صد درگاه عالي صداوند عالم، سلبان بزرگ...كنندرسد، فو 

ریان لشک ، سلبان مسعود:است به نيازی دیگر در مخاطبگزارة فوا، پاسخ دیگری

ياا تا مشتاا دیدار مسعودند و این اشتبر ساحن انتظار، نه تنها بر جناب ستيز نيستند، كه 

 صااد صدمت درگاه  فو  فو ،كه فرمان عالي دررسااد،  بدان جاساات كه به محض آن

فت و ركر صااا «فو فو »گفت اصير، با به كارگيری  يد نمایند. پارهعالي صداوند را مي

مخاطب  پریشااانبخشااي به رهنيت برای فرمان، گام به گام در راسااتای آرامش «عالي»

 اضبرابي، بازتاب دهندة شاناساانهدیگر، در نگرشاي انگيزه یساو نماید و ازحركت مي

 . گرددمياز تنبيه نویسندگان توّسط مسعود  ،عمي 

)مخالفت گروهي از درباریان با مسعود( و  نامه با درک درسات شرایطنویساندگان 

 اریك)نگراني مسعود از دودستگي سپاهيان و نيز فریب بردن به رهنيت مخاطبنيز با پي

كه كارها  گویند و اینمي« شااادن عوای  و موانعبرافتاادن و زاین»از درنا  بيآناان( 

كه چرا نویسااندگان در بياني لفّ و  این  «رویه شااده و مسااتقيمیک»برصلاف گذشااته، 

ر اند، صود جای بحثي بساياگفته« موانع»و « عوای « »گشاتنِزاین»و « برافتادن»نشاری از 

ها هساات ليکن موانع، مشااکلات اند  یعني هنوز نشاااني از آنتادهد ي  اساات: عوای  براف

زاین و نابود  ، اصاااولاًاین گونهمحمّد و مواردی حاكميت اميراسااااساااي و بنيادی مثن 

 اند.گردیده

گيرد و نویساندگان با هوشمندی و هوشيارِی رعایت راهکار ربط در نهایت او  مي

اعتماد به اركان دولت و احتمال )عدم های پنهان رهنيت مخاطبشاااگفت، با درک لایه
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ویند  گها مي«نيّت»پردازند و حتّي فراتر رفته و از كاری(، به گزارشااي از درون ميفریب

نمایند، بلکه فو   صااد درگاه مسااعود ميها كه فو تنها جسااماین بدان معناساات كه نه

   .ها درست است«نيّت»فراتر از این، ها نيز بر طاعت است و دل

 كند تا بدانزاین مي ،سرهنگراني مساعود از شاورش سپاه را یکاین گزارش دروني، 

الحمدلله »نماید: گزاری ميجاا كاه متن نااماه در پاایان یک بند مفهومي، القای شاااکر

لوه علي...ربّ كارآوری حمد برای وضااع مناسااب این رفتارِ زباني و به«. العالمين والصااّ

هاای پيشاااين را با پيوندیافتن این تعبير به باورهای مذهبي ساااو، گزارهموجود از یاک

 نماید وبخشاد و از دیگرساو، وضعيت را در او  بساماني و آرامش بازمياساتواری مي

همه گویای كند  اینگوناه به مخاطب نگران، مساااعود، القای آرامش و امنيت ميبادین

 شناسي زبان است.عمي  از كاربردكارایي شگفت زبان و برآیند دركي

ش شناصتي، كن، در تعابير كاربرد«ها درستتاسات و نيّ ها بر طاعتدل»گفت پاره 

( اساات  این بدان off record) تقيممساا( به گونة یيرcommissive) دآورگفتاری تعهّ

عود د سپاه به فرمانبرداری از مسمستقيم، تعهّای یيره نویسندگان نامه به گونهمعناسات ك

 ند. گویترین ویژگي رواني سخن ميها، پنهانتي از درستي نيّشوند و حتّرا یادآور مي

نویسااندگان نامه ها(، از نگاه هوشاامند نمایي گزارهرعایت راهکار كيفيت )حقيقت

وم س»، «روز دوشنبه»، «آباداز تگين»ها: ها و مکاناست. اینان با ركر د ي  زماندور نمانده

رو كه ركر آنهای صویش را د ي  و برصوردار از حقيقت نمودند  ازگفت، پااره«شاااوال

 دكننیاد مي« پردازیصااحنه»عنوان با از آن نویسااي معاصاار زمان و مکان كه در داسااتان

 شود. (، باعث اعتبار گزارش و باورداشت صبر مي015: 0311)ميرصاد ي، 

های ، گام به گام، با گزارهسااااصتهای صوشگفتپااره كااربساااتباا  فوا،متن 

سياسي -های شخصيتي و اجتماسه به بافتای منس م و كارا، با توجّگونهشده، بهحساب

مفاهيم را به  كاراای گونهبه ،و درونيهای بيروني گزارش (آوریهمو باا همراه نمودن )

)وضااوب و شاافافيت  . این ویژگيه، تعاملي اجتماعي را شااکن دادمخاطب منتقن نمود
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ار مورد بررسااي  ر «راهکار شاايوه»مفاهيم(، در تعابير كاربردشااناصتي یول، تحت عنوان 

 گرفته است.

 

 (Cultural Schemata) رههنسیهای ادساره -2-5

های تاریخي، از جوامع مبتني بر موجودی اجتماعي، در تمامي دوره در جاایگاهانساااان 

نيای تي و تا دسنّ -های یيرصنعتينشکار و گردآوری صوراک تا شباني و دهقاني، تا تمدّ

مدرن، همواره برصوردار از زیستي اجتماعي و جمعي بوده، متناسب با هر دورة تاریخي، 

(  فرهنگي كه با برصورداری 41: 0311)گيدنز،  اسااتدارای فرهنگي ویژه و صاص بوده

 های ملموس و محسوسها( و جنبهها و ارزش)عقاید، اندیشاه های نامحساوساز جنبه

 خنانتمثير گذاشته، هم آوری( بر رهنيت و چگونگي نگرش فرد انساني، ابزار و فنء)اشيا

 د. آوررا پدید مي« های فرهنگيانگاره»( و 35)همان:  گذاردمي اثر

، از مصاابلحات دانش كاربردشااناسااي اساات و به های فرهنگي()انگاره تعبير اصير

های گيرد  انگارهه  رار ميای درصور اعتناا در تعاامان اجتماعي مورد توجّعنوان مقولاه

اساات كه در فرایند تعبير جهان صار   ای آدميفرهنگي، ساااصتارهای دانش پيش زمينه

 يردگشااود و در بافت ت ارب بنيادی ما شااکن ميمي توسااط فرد انساااني به كار گرفته

 (.004: 0313)یول، 

آباد با درک درست شرایط صبرناک، در بند دوم نامه به نویسندگان نامة حشم تگين

و  ای شاص شوند و آن را به گونهن ميهای فرهنگي متوسّترین انگارهیکي از برجساته

، تيّای كه از فر  اهمّرای تقدیر. مقولهچون و چگيرند: حاكميت بيآشاااکار به كار مي

و با  اساااتكار رفتهجا و با تعابير گوناگون بهدر طول تااریخ فرهنگي مسااالمانان، جابه

 وجود اصتلاف نظر در چيسااتي و چگونگي آن، نه تنها مورد وثوا دو سااوی این تعامن

القَداااء نَزَلإرا » اساات:)اركان دولت و اميرمسااعود( كه مورد پذیرش تمام فرا اساالامي

 :( و01: 0311)فروزانفر،  «الفَداءضااَ
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 بااه مردی نبااایااد شاااادن در گمااان

 

 كااه بر تو دراز اساااات دساااات زمااان 

 (3/014: 0311، فردوسي)                    

كار به صواست و  رود واست كه  دا و  در الهي، راه صویش را مي متن گویای آن 

محمّد را و در زماني دیگر زماني امير گونه، تقدیر الهي،بدین ناصواساات این و آن ندارد 

   .نشاندسبان مسعود را بر تخت مي

در بيش  هایيهيچ  صور و تقصيری، بازیخه، بيو لشاکر اركان دولت ،بدین ترتيب

سااالبان بزرگ، جایي برای آزردگي  اند و بر این اسااااس،دساااتان نيرومند تقدیر نبوده

كه فراتر از « چه كند عدل اسااتدر هر» -سو تقدّ تعالي- نيساات. زیرا ایزد نيز مسااعود

كس از  رو هيچاز فدن صداست و از اینكه این، پادشااهي و  درت نه به استحقاا ما، 

واساابة بازداشااتن از آن مهاصذه تواند دیگری یا دیگران را بهجمله سالبان مسااعود نمي

إلي أن -از آن بدین  و مُلاک روی زمين از فدااان وی رساااد از این بادان و»نماایاد: 

 (.43: 0313)بيهقي،  «وَ مَن عَليها وَ هُوَ صَيرُالوارِثين ألارضَاللهُثَیَرِ

نویسااندگان نامه با  :كندرا آشااکار مي اشااارهادامة نامه، درسااتيِ اسااتنبا  مورد  

گردش ا دار و  -ساابحانه و تعالي-كه به فرمان وی اساات »افزایند: هوشااياری تمام مي

)بيهقي،  «ت در رانادن منحت و محنت و نمودن انواس كامکاری و  درتحکم او راسااا

صواهد و گوید و  چنان رود كه ایزد»فرماان و  داااای محتومي كه  چناان(. 43: 0313

شااده و هوشاامندانة یک حساااب كارگيریبه«. که مراد آدمي در آن باشاادفرماید، نه چنان

اسااات از كاااربرد مقولااة ایدر این بخش، نمونااه« مساااعود»جااای بااه« آدمي» م اااز:

 ،كه در بخش بعدی جسااتار بدان صواهيم پرداصت «ارجاس و اسااتنبا »كاربردشااناصتي 

توضااي  نکتة مورد اشاااره )به كار گرفتن م از، به جای كاربرد صااری  ساالبان ليکن 

های شااخصاايتي نویسااندگان نامه، با آگاهي از ویژگي :اسااتدر این ا ضااروری یزنوی(

ای همبتني بر انگاره كه جای آن، بهصودكامه های یک مستبدِسيتیزنوی و حسا سالبان

منبب  بر  داااای الهي  ،بگویند در امر حکومت فرهنگي، صبااب باه سااالبان یزنوی
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 :ندمي نویسرود، با شناصت د ي  مخاطب و مو عيت، های شخ  تو پيش نميصواساته

 باشد.  «آدمي»که مراد نه چنان

كه اوضاس پيش آمده را نه به دلين رفتار اركان  ن آنگونه، سالبان یزنوی، ضمبدین

دهد، صود را یکي از جملة آدمياني دولات و لشاااکر، كه به  داااای الهي نسااابت مي

رسند و یا آن را برای شامارد كه مباب   داای الهي و تحت سيبرة آن، به  درت ميمي

يتي مبلوب، ای، وضااعگزاره-دهند. برآیند چنين سااازماندهي فکریتي از دساات ميمدّ

 م ازات نشدن و از تنبيه سلبانِ صودكامه رستن. نویسندگان نامه است: برای

 

 ( Reference & Inference) ارجا  ت اسةنباط -2-1

مد جسته در ای اد تعاملي كارایکي از مصابلحات دانش كاربردشناسي زبان كه نقشي بر

 ،استنبا  فرایندی است كه طي آنكند، ارجاس و اساتنبا  اسات. ارجاس و ر ایفا ميثّهو م

كند های گوناگون زباني، شرایبي را فراهم ميكارگيری صاورتگوینده یا نویسانده با به

امي توانند شامن اسای را بشناسد. عبارات ارجاعي ميتا شانونده یا صواننده بتواند پدیده

ای از عبارت ه(. انتخاب گون01: 0313)یول،  صاص، اسم معرفه یا نکره و ضمایر باشند

های ساااتهر گوینده به دانزیادی به تصاااوّ ارجاعي به جای عبارت ارجاعي دیگر، تا حدّ

این های زیرین هر انتخابي، دلاین بدان معناست كه در لایه .پيشاين شانونده بستگي دارد

، اساااتكاربردشاااناصتي د يقي وجود دارد و معنایي نامرئي، فراتر از آنخه بر زبان آمده

له نيز مبرب اسات كه چگونه شاانوندگان، برای مشاود. در این مبحث، این مسامنتقن مي

ها جزو زنند و چگونه بخش بزرگي از ناگفتهفهم منظور گوینده،  دساات به اسااتنبا  مي

 (.  00)همان:  شودپيام محسوب مي

اسااات.  آیاز بند سااوم، دربردارندة نمودی برجساااته از مبحث ارجاس و اساااتنبا 

محمّد با همين تعبير و یا با ساااوم، از اميركه به طری  مر جای آن، بهنویسااانادگان نامه

 ،نممّ ابن تهوشاامندانه و ...( یاد كنند، در كاربردی  )برادر تو، محمّد و یا تعابيری دیگر
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كنند. این رفتار زباني در چنين نامة دیواني، با این یاد مي« ابواحمد»با تعبير  محمّداميراز 

و  هه به تقابن صصاامانة این دو برادر، درصور توجّویژه با توجّب اساايت وسااب  از حسااّ 

شاایان ركر است كه در نظرداشت جملة معترضة پس از این كنيه، یعني  اسات. بررساي

ای روشن بر پژوهنده آشکار گونهنيز كاربرد این عبارت ارجاعي را، به« تهسالامَ اللهُ دامَاَ»

 سازد. مي

الله امأد-و امير ابواحمد : »كنيممرور ميرا مورد نظر  پيش از توضااي  بيشااتر، گزارة

لامَتُه تر و هر كدام  ااااوی -هُبرهانَ  اللهُ أنارَ -اصي بود از اصان دولت امير ماضي شا -ساَ

ر داستان نباشد اگصااود فارا ناستاند و هم ،حااالهيچآباادارتر و برومندتر كه بههشکوف

 (.43)همان: « وی سخني ناهموار گویدكسي از صدمتکاران صاندان و جز ایشان در 

محمّد در این تنباطي باید به یاد داشااات كه اميراسااا-ر تحلين این عبارت ارجاعيد

فا ي كه در صورت و وس، پيامدهای شادن اسات  اتّشارایط، هر لحظه در معرض كشاته

رو، صبرناكي برای شمار عظيمي از اركان دولت و سران لشکر صواهد داشت  هم از این

 یااميرمحمّد باید چنان یاد شود كه عاطفه و احساس مسعود را برانگيزد  همان عاطفهاز 

فت سااازد از نظر و عاط»اند: خنان از آن ساااخن گفتهكه نویساااندگان در ادامة نامه، هم

(. 44)همان: « خه به اوّل رفت از بندگان ت اوز فرمایدآن ... صداوند عالم، ساالبان بزرگ

اميرمحمّد صاااورت « پدربودنِ»هدفي اسااات پنهان، با یادآوری برانگيزی كه این عاطفه

كه  ،پاذیرد: اكنون و در لحظاة نگاارش این نااماه، اميرمحمّاد نه اميری به نام محمّدمي

 أدام»  كاربرد «ابواحمد»گناه به نام احمد است، سارپرست یک صانواده و پدر كودكي بي

یادآور مفهومي دیگر از مفاهيم كاربردشناصتي ، در این بخش از نامة دیواني، «سَلامَتُه اللهُ

ویند و گكه بگویند، ميهایي كه بي آنكنش  «های گفتاری یير مستقيمكنش»اسات: زبان

 (.  15: 0313)یول،  ندابدون بيان صری  درصواست، بيانگر یک درصواست

ستقيم از مای پنهان و با بياني یيرگونهبه، همعترضاین جملة ن انویساندگان نامه با بي

است كه این در حالي  كنند كه سلامتي اميرمحمّد را بردوام بداردمساعود درصواسات مي



 151 ... کاربهدخناةةی شک دام  دشوادی-ت ليت زبادی

 

 

 

)اميرمحمّد( در جایگاه یک پدر، پيوندی وثي  با مساااعود دارد  پيوندی كه در  ابواحمد

 دعایي برای جهاني دیگر،-همخناان هوشااامنادانه و كارا، این بار با آرزوتعبيری دیگر، 

أنارالله  شاصي بود از اصن دولت امير ماضي ...و امير ابواحمد »ساازد: مي صود را نمایان

ني و با كاركردی ضاامای با محتوایي دیگر )تکميلي(، گزارة اصير، به مثابة جمله«. بُرهانه

محمود  ،اسااات: پدر تو در پي القای مفهومي دیگر به مخاطب، مساااعود یزنوی ،پنهان

  اسااتدلين و برهاني مبهم داشااته صود، جانشااينوان انتخاب محمّد به عنیزنوی، برای 

 در جایگاه سلبان، که بر شما،نهمخنانویسندگان این نامه، كه بر ما،  چندان و چنان مبهم

  .آشکار و روشن نيست

ای عنوان جملهرا به« أنارالله بُرهانه»گزارة رو نویساااندگان از آن به دیگر ساااخن،

ه اند ككار آورده، به(ماضي امير)رای محمود یزنوی ب ، با محتوایي چنين صاص،معترضه

صویش، با وجود ای ضااامني با رفتار او در برگزیدن اميرمحمّد به جانشااايني گوناهباه

لين كنند كه دمخالفت نمایند  تو گویي آنان از صداوند درصواست مي شاایستگي مسعود

د آشااکار سااازد. این جای مسااعو جای محمّد بهو برهان محمود را برای جانشاايني نابه

اب تبخش روان شوریده و بيهای  بن و بعد، آرامشراستا با گزارهجملة معترضه نيز هم

های پنهان د درک روشاان و هوشاامندانة حال مخاطب و شااناصت لایهمسااعود و مهیّ

 احساسي اوست. 

نویسااندگان نامه در ادامه و در راسااتای اثبات و القای صواساات صویش، به انگارة 

گاه كه آنان حکومت و پادشاهي جمله است آنشاوند  از آنن ميفرهنگي دیگری متوساّ 

( 011: 0310)لاهي ي، « اوّليّتي كه افتتاب آن از عدم اضاااافي باشاااد»محمّد را به ازل، 

بر  است و مبتنيشوند كه پادشاهي محمّد تصميمي ازلي بودهدهند و مدّعي مينسبت مي

بود كه مدّتي بر سر ملک یزنين و صراسان نشيند ازل رفتهو چون در »صواست صداوند: 

   .(44: 0313)بيهقي، « تخت بياراست ]...[ ناچار بباید نشست و آن
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و تعيين شاااده در ازل امری ناگزیر  محمّد،ت اميرمدّكوتاهترتيب پادشااااهي بادین

، از جمله كسرو اصااولاً جایي برای آزردگي از این رویداد برای هيچاساات و از اینبوده

ماند كه هر آزردگي و مخالفتي، مخالفتي اساات با صواساات مسااعود یزنوی با ي نمي

ه بخشااي بآرامشافزون بر حداارت پروردگارب برآیند منظورشااناسااانة چنين كاربردی، 

هر  مسااعودنشااانندگان اميرمحمّد اساات كه از آتش انتقام توجيه رفتار بر تخت ،مخاطب

: خيهای تاریوحشتي وا عي كه بافت بيروني و رویداد برند سر ميلحظه در وحشات به

درستيِ آن را ثابت  (11-15: 0313: بيهقي، .)ر.ک دساتگيری حاجبِ بزرگ، علي  ریب

حال نویساندگان، نه یک اضبراب موهوم كه  و حسّ»تر، به تعبير روشان  نموده اسات

 (.041: 0311)اسنودن،  «ترسي وا عي و راستين بود

 در كارایي دیگرو ركن اسااااساااي -تنها  يدها كه حتّي افعال ه نهنویسااانادگان نام

گيرند  ركني كه بار اصاالي تداعي رفتار و كار ميرا نيز بساايار هوشاامندانه به -هاگزاره

ثيت حتّي حي ،«استعارة تبعيه»، در مواردی مانند و گاه دهدنشان ميهای بيروني را ویژگي

مصداا و شاهد مثال در  ( 011: 0310)شميسا،  است« كارآوری آندر گرو به»ادبي كلام 

 با كنش منظوری ،را« رفت»، فعن اجرایي نامه كه نویسندگان آن است این بخش از نامه،

زد»گيرند: كار ميامة صویش بهتوجيه در بخش پایاني ن كه آنخه اوّل رفت از بندگان،  سااِ

ر تاكنون كه صداوندی ح  ...و ت، ساکون را كاری پيوستند ت اوز فرماید كه اگر در آن

امي تمبرداری واجب كرد، بهپيدا آمد و فرمان وی رسايد، آنخه از شرایط بندگي و فرمان

 (.  44: 0313)بيهقي، « جای آوردندبه

رو كه آبشااخور گویای ناگزیری و ناچاری در رفتار اساات  از آن مورد اشاااره، فعن

است كه مبتني بر آن، « نظریة كساب»مفهومي این فعن، باورهای كلامي مذهب اشاعری: 

نویسااندگان با  ،ترتيببدین  (51: 0310)مشااکور،  اسااتصداوند صال  افعال بندگان 

، «رفتهنگ كاری به دسات آنان صورت»نمایند كه گزینش چنين فعلي، به مخاطب القا مي

اساات. درک این مفهوم زماني بهتر حاصاان « كاری بر دساات ایشااان جاری شااده»بلکه 
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اری ك»یعني  ،را با عبارتي دیگر« كاری بر بندگان رفت»كاه جملة آنان یعني  ودشااامي

  .نمایيم، مقایسه «كردیم

 آوری برایساااکون و آرامش»ویژه با ركر دلين این رویداد، یعني ترتياب و ببادین

نشااااندن اميرمحمّد، بر تخت»گردد: ، منظوری دیگر به مخاطب القا مي«حکومت یزنوی

برای سکون  ،صيرصواهانه ،بود و ما -عزّوجنّ-و مباب  با صواست ایزد دی جبری رویدا

 «.و آرامشِ حکومت و اوضاس و احوال، م ری صواست پروردگار گردیدیم

 

 (Face Saving Act) کنش گ ةاری  ارظ تجهه -2-3

یک شاخ  اسات و به آن جنبه از عاطفه و شاخصيت  صودانگارة عامّ ،وجهه یا چهره

انتظار دارد  زمانهم اجتماعي فرد دلالت دارد كه هر شااخصااي از آن برصوردار اساات و

ند كه ای بيان كگونهكه گوینده مبلبي را بههنگاميرا به رسااميت بشااناسااند.  دیگران آن

ند. در مقابن، گویمي «گفتااری حااف  وجههكنش»وجهاة دیگری را حف  كناد، باه آن 

هنگامي اساات كه گوینده مبلبي  (Face Threating Act) «گفتاری تهدید وجههكنش»

 . وجهة اجتماعي فرد در معرض تهدید  رار گيرد را چنان بگوید كه

دب در اصبلاب نيز مورد بحث  رار داد.  ا «ادب تعامن»توان رین عنوان وجهه را مي

رمت نساابت به وجهة اجتماعي فرد دیگر و نياز دادن آگاهي یا حكاربردشااناصتي، نشااان

 (.14-10: 0310)یول،  افراد به حف  وجهه است

ه در ك وضعيتي  استاس نوشته شدهصاص و حسّ وضعيتيآباد در نامة حشام تگين

اساات. این از آن روست آن وجهة مساعود یزنوی در معرض تردید و تهدید  رار گرفته

محمّد به یزنوی به دنبال امير بر وصااايت محمودكه اركان دولت و ساااران لشاااکر، بنا 

رفتاری كه آشااکارا، صشاام  اند.و بر تخت نشااانده جا آوردهآن ، او را از گوزگانان رفته

ندگان ، نویساوضاعيدر چنين  عي اصلي جانشيني، مسعود یزنوی را برانگيخته است.مدّ

ي ترميم و در پ ،لحظة نگارش نامة صویشنامه، با عملکردی حسااااب شاااده، در لحظه
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های رواني مسعود یزنوی و با داني مبتني بر شناصت ویژگياند و با نکتهاعادة این وجهه

نه  های متفاوت،های شاخصيتي حاكمان مستبد، به انحای گوناگون و شيوهدرک ویژگي

نمایند، بلکه فراتر ازین در پي تنها وجهة مساااعود را به صواسااات و انتظار او مثبت مي

 ز هستند. سازی نيوجهه

  توصاايفاتي كه در ضاامن یک را بررسااي كنيمهای آیاز نامه اساات توصاايف كافي

ساصت در كنش منظوری، های صوشگفتشاناصتي، پارهجملة دعایي و در تعبير كاربرد

النّعم دراز باد در بزرگي زندگاني صداوند عالم، سلبان اعظم، ولي»اند: شادهبه كار گرفته

)بيهقي،  «اماني و نهمت در دنيا و آصرتنصاارت و رساايدن بهو دولت و پادشاااهي و 

0313 :43).   

عم و پيش از آن صداوند عالم، برای مسعودی به كار النّولي ،سلبان اعظم تعابير: این

ا امّ   تاساسات كه هنوز بر تخت پادشااهي تکيه نزده و حکومت را به دست نگرفتهرفته

دشااه مند و صگفتاری حاف  وجهه، به رهنيت گمانهای نویسااندگان، پيشاااپيش با كنش

 نند.كبخشند و با چنين توصيفاتي، وجهة او را حف  ميرسيدة مسعود، رن  آرامش مي

اساات كه محمّد مدتي بر تخت صوانيم كه حکم ازلي بودهو تي در ادامة نامه باز مي

ار ن نشيند ]...[ ناچبود كه مدّتي بر سر ملک یزنين و صراساو چون در ازل رفته»نشيند: 

مستقيم (، با كنشي حاف  چهره از نوس یير44)همان: « بباید نشست و آن تخت بياراست

اساات كه به مسااعود بگوید: بر تخت  آن ای ضاامني و پنهان بررویيم كه به گونهروبه

دگار بلکه صواست ازلي پرور ،اساتكفایتي تو نبودهنشاساتن اميرمحمّد، از ناتواني و بي

 انندم ر و برای موصوفاتي چندگانهای مکرّبه گونه «عالي»كارآوری صافت سات. بهابوده

آمدن »(، 44)همان: « با صویشتن به درگاه عالي برد»(، 44)همان: « بر حکم عالي برفتند»

( و 41)همان: « آراسته به تو يع عالي»(، 45)همان:« الله به طالع سعدها رایت عالي نصار

خنان كاركردی حاف  چهره دارند (، هم41)همان: « عالي رسيماه چون ما بندگان به درگ»

 و در پي بازسازی وجهة آسيب صوردة مسعودند.
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ليکن در وا عيت بيروني، این   اوسااات ،در نگاه مساااعود، جانشاااين راساااتين پدر

انده نشیا  اميرمحمّد بود كه حکم جانشايني یافت و پس از مرگ پدر، بر تخت نشااست

یسااانادگاان ناامه در بخشاااي دیگر از نامة صویش، با درک این ازین رو، نوهم  شاااد

 گویند و ضمنعهدی او ميح  بودن ولایتای د ي  از بهگونهانگاشات مخاطب، بهپيش

جن، وو صدای عزّ»نویسند: دانند، چنين ميدرصت پادشاهي مي كه او را شاصة بزرگ این

ان: )هم «به بندگان ارزاني داشت ،حقيقت بودعهد بهشاخ بزرگ را از اصن ملک، كه ولي

44  .) 

یابد و این نشاااني دیگر از گفت بعدی ادامه ميخنان در پارهتمكيد بر جانشاايني، هم

ش اسااات. این گونه از كن تمام نویساااندگان نامه برای حف  وجهة مخاطبوسااعي تامّ

همخون  یكارگيری تعابيراز به ة دیواني،ناماین جای گفتاری با بساامدی بسيار در جای

بشااارت شاامردن »، تا «صدمت صواندن نامة دیواني»، تا «آوردن شاارایط بندگيجایبه»

 (.45)همان:  استدریافت و شناصت خنان  ابن ... هم ، تا«رسيدن مسعود یزنوی

یژه در این نامة دیواني، ریشااه در مفهومي دیگر از بوحاف  چهره  های گفتاریِكنش

و تي در یک تعامن  .داردنيز  (Deixis) «فاصله»یعني  ،مفاهيم حوزة كاربردشناسي زبان

ولة است، مق اجتماعي، راببة دو سو، حاكي از تمایز مو عيت اجتماعي گوینده و شنونده

ي به و گاه حتّ  اجتماعي است، گاه رواني-مرتبتي ،ای كه گاهشود  فاصلهفاصله مبرب مي

های گفتاری اثر وجود فاصله بر كنش .(01-04: 0310)یول، شودسان و سال مربو  مي

های حاف  چهره و جز که كنش(، همخنانHonorific) های محترمانهگاذارد. صبابمي

 است. این، برآیند درک همين مفهوم در روابط جمعي

 

 دةيبه -5

ناسي ششاناسانة جور  یول، در بحث كاربردهای زبانجساتار حاضار، مبتني بر پژوهش

دهد كه هر تعامنِ كارامدِ اجتماعي، برآیند درک هوشااامندانة گوینده از زبان نشاااان مي



 35 ةع خمار1141تابسةان ع سومبيست ت  سال عدامهکاتشر لنام  علمی  151

 

م از ، اعها و نير درکِ بسااامان او از شاارایط و مقتداايات بافتيانگاشااتپيشچگونگيِ 

نامة اعيان و »ن در متن مورد بررسي، است. تممّو...  يادب ، ساياساي،اجتماعي شاناصتي،

 ... افعال اجرایي و ها،گفتو تحلين چگونگي كاربساااتِ پاره« اركاان دولت محمودی

ها و ها، دیدیهروشاني گویای درک درسات نویساندگان نامه نسبت به باورها، حالتبه

علي  حکومت و )ت در حالتي صاص ،انتظارات مخاطبي ویژه، سااالبان مساااعود یزنوی

ي گناهالقای بي ، یعنيمایة متناسات. نویساندگان با هوشمندی، در القای درون  درت(

كار ای درصور توجّه بهگونهها را بهنشاااندن اميرمحمّد، هر یک از گزارهصود در بر تخت

 ار هایي دبيرانهكاریهای ضاامني و معاني نامرئي متن، طُرفهگيرند و با آگاهي از پياممي

 سازند. در حوزة نوشتار را آشکار مي

های دیواني و شااتاب آیاز نامه، گویای رعایت ت نامهوانهادگيِ تحميد برصلاف ساانّ

ای د ي  و . رفتاری زباني كه به گونهاسااات كارهای چهارگانة آناصااان همکاری و راه

)دانش معاني( اساات.  در بلایت ما« رعایت مقتدااای حال و مقام»آشااکار، نمونة عيني 

ی های گفتارهای توصااايفي و جملات دعایي به كار آمده در متن، كنشگفتبرصي پاره

كارآوری . بهنماینددآورند و فرمانبرداری از مسااعود و بساااماني اوضاااس را القا ميتعهّ

، يفرهنگ-دینيهای مذهبي و پيونددادن رویدادهای ساياسي با انگاره-آگاهانة زبان دیني

كند  انتخاب و گزینش ا ميدگاان نامه را از هر گونه  صاااور و تقصااايری مبرّنویسااانا

های گفتاری حاف  هوشاامندانة عبارات ارجاعي، درک فاصااله و كاربرد پربسااامد كنش

ای هصواست ... همگي نمودهایي از رفتاری هوشمندانه و در راستای دستيابي به چهره و

اربست رویکرد كاربردشناسي زبان در تحلين ك .شمار آیدبه نویساندگانپنهان و آشاکار 

ه با كزبان  ةهای بالقوّموده و از توانمندیصوبي بازنمتن، كاارایيِ این ناامة دیواني را به

 است.صورت بالفعن درآمده، پرده برداشتهدبيران دیواني به ةالعادتوان فوا
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 دوختپی
كار گرفتند كه كيفيت نامه و را در متن به« نویساااندگان»نگاارنادگان مقاله، از آن رو تعبير  -0

 ای بسايار هوشمندانه ندارد.نظر برای نگارش نامه نگاری، ا تداایي جز تبادلشارایط ویژة نامه

ستاد او، نویسنده و انویساندگان این نامه در باور ما عبارتند از ابوالفدان بيهقي در جایگاه پيش

 كننده.بونصر مشکان در جایگاه تکمين

 است از دیگر مکاتيب كه با تحميدیه آیاز شده است:هایي، نمونههنخه در پي آمدآ -0

كه لبف دیموميّت و حکمت ربوبيّت و مشيّت جبریّت جواهر اجناس و  پيش از آن»الف( 

انواس از صزائن تکوین و اباداس بر آن جواز آورده و علم دولات موجودات و مصااانوعااات بااه 

د و در مواهب انعام و احسان و اكرام به فيض فدن بازگشاد صحرای تركيب و ترتيب نصب كر

)سنایي،  «و اشتغال اشکال عالم صاكي به این هفت كوكب منير و نُه گنبد مستدیر مفوض كرد...

0310 :1 ) 

ساعادت حریم عزّ م لس ساامي، امير ساپهسالار، اجنّ اكرم، مباس مکرّم، عالم عادل »ب( 

ضيين، المرالخلفاءةصفووالدّین، سعدالاسلام والمسلمين،  دّولهالسخي، موفّ  مفدن اریحي، ن م

اندازة صاادهزار الملوک العادلين... كهتر مخل ، سالام و تحيّت، بهعدةالسّالاطين، اعاضام ةمهج

ه فرسااتد و باسات، متواتر مياصاناف اریحيّت و الباف ساا يّت كه از جناب م د م لس یافته

 (.13: 0310)صا اني،  «دریافت انوار عزّت... 

 

 منابع

 هاا ف( کةاب

 تبریز، دانشگاه تبریز. ،شناسي، چاپ دوممقدّمات زبان ،(0310با ری، مهری ) .0

تهران،  ،چاپ دوم ،(، فرهن  علوم اجتماعي، ترجمة با ر ساروصاني0311) بيرو، آلن. 0

 كيهان.

 ،چاپ چهارم ،شااناساايروایتنویسااي و درآمدی بر داسااتان ،(0310الله )نياز، فت بي. 3

 تهران، افراز.
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فر اهتمام محمّدجعبه ،اكبر فيّاضتصحي  علي ،تاریخ بيهقي، (0313بيهقي، ابوالفدن ). 4

 مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد. ،یاحقي

 ،های نویساااندگان ایران و جهانزیر و بم داساااتان، ت ربه ،(0310حدّاد، حساااين ). 5

 تهران، عصر داستان. ،تصحي  و بازنویسي محمّد حنيف

تصحي  و تحشية محّمد  ،منشآت صا اني ،(0310علي )الدّین بدین بنصا اني، افدان .1

 تهران، كتاب فرزان. ،روشن

ین همایون الدّكوشش ركن، به الانشاءمنشاء (،0351ین )الدّابوالقاسام شاهاب، صوافي. 1

   ي.فرخ، تهران، دانشگاه ملّ
 تهران، اميركبير. ،چاپ ششم ،جلد دوم ،امثال و حکم ،(0313اكبر )دهخدا، علي. 1

البلایه در علم معاني و بيان و بدیع، چاپ سااوم، (، معالم0351) صليندرجایي، محمّ. 1

 شيراز، دانشگاه شيراز.

 ،اهتمام و تصااحي  نذیر احمدبه  ،مکاتيب ساانایي ،(0310آدم )ساانایي، م دود بن .01 

 تهران، فرزان.

 تهران، ميترا. ،چاپ دوم از ویراست چهارم ،بيان ،(0310شميسا، سيروس ) .00

تهران، پژوهشگاه  ،چاپ دوم ،شاناسايدرآمدی بر معني ،(0313صافوی، كوروش ) .00

 فرهن  و هنر اسلامي.

 تهران، اميركبير. ،جمله و تحوّل آن در زبان فارسي ،(0315فرشيدورد، صسرو ) .03

مبل ، تهران، مركز (، شااهنامه، به كوشش جلال صالقي0311فردوساي، ابوالقاسام ). 04

 بزرگ اسلامي. المعارفةدائر

 ،تاریخ ایران، از فروپاشاي دولت سااسانيان تا آمدن سل و يان ،(0311فرای، ر. ن. ) .05

 تهران، اميركبير. ،جلد چهارم ،چاپ سوم ،ترجمة حسن انوشه

 تهران، اميركبير. ،احادیث و  ص  مثنوی ،(0311الزّمان )فروزانفر، بدیع .01
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یاساااين، چاپ (، كليد طلایي ارتباطات، ترجمة محمّدرضاااا آل0314كول، كریس ) .01

 چهاردهم، تهران، هامون.

(، تاریخ گردیزی، به تصحي  و تحشية عبدالحي 0313) يّگردیزی، ابوساعيد عبدالح .01

 حبيبي، تهران، دنيای كتاب.

 شناسي، ترجمة حسن چاوشيان، تهران، نشرني.(، جامعه0311)گيدنز، آنتوني . 01

(، فرهن  فِرَا اسلامي، چاپ دوم، مشهد، آستان  دس 0310مشاکور، محمّدجواد ) .01

 رضوی.

 (، عناصر داستان، چاپ دوم، تهران، شفا.0311) ميرصاد ي، جمال. 00

ترجمة علي ركاوتي  ،(، ارتباا  كلاامي  تحليان معااني و بيان0311ميلر، جرالادر ) .00

  راگوزلو، تهران، سروش.

(، معاني و بيان، به كوشااش ماه دصت بانو همایي، تهران، 0311) ینالدّ. همایي، جلال03

 هما.

 ،ترجمة محّمد عموزاده و منوچهر توانگر ،كاربردشناسي زبان ،(0313یول، جور  ) .04

 تهران، سمت.

 هاب( مدا ه

مستقيم جملات پرسشي از معاني یير» (،0310) دیگراندرضا و الرساول، سيدمحمّابن .0

 ،يقيهای زبان و ادبيات تببپژوهش ة، فصلنام«گاه كاربردشناسي زبان و بلایت عربيددی

 .05-0ص   ،3ش  ،3د

( س)تحلين كاربردشناسي صببة امام حسن »(، 0311پور )اشراامریم عربي، موساي و . 0

 .011-011ص   ،0ش ، 00س  ،ادب عربي ،«در باب صل 

های علم ها و تفاوتبوطيقای كاربردشااناصتي شااباهت»(، 0314زاده، راضاايه )ح تي. 3

ش  ،0س  ،، مبالعات نظریه و انواس ادبي«معاني )بلایت( و نظریة كاربردشااناسااي زباني

 .005-10ص  ،0
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شناسي تشریحي ثير روش آموزش كاربردمت»(، 0311شکي )فرزانه درصشاان، علي و . 4

صواهي و امتناس در بين دانشااا ویان زبان های گفتاری معذرتیحي بر درک كنشو تلو

 .015-050، ص  35، ش 00پژوهي، د ، زبان«انگليسي سب  متوسط

جاعي واژگان در كاربردشااناسااي معاني ار»(، 0311) دیگرانو  ، رسااولفتحي مظفری. 5

 .003-15، ص  1ش  ،4، مبالعات ترجمه  رآن و حدیث، د «البلایهفرایند ترجمه نهج

شناسي زبان و ساز و كارهای كاربرد»(، 0313) سلبانيعلي سيدنيا، مهدی و مقدساي. 1

 .001-011، ص  5، ش 5، جستارهای زباني، د «ادب ورزی در برصي ادعيه شيعه

ای شااناسااي اصاان تعادل ترجمهكاربرد»(، 0311)دیگران ميرحاجي، حميدرضااا و . 1

 .013-031، ص  0ش ،  3، ادب عربي، د«واژگان

 دامهج( پاشان

های دستوری و كاربردشناصتي پدیدة اشاره در (، بررساي جنبه0311بهرامي، فاطمه ). 0

دانشااگاه  نامة كارشااناسااي ارشااد، به راهنمایي دكتر محمّد عموزاده،پایان زبان فارسااي،

 اصفهان.

ها در زبان فارسااي، بررسااي كاربردشااناسااي ضاارب المثن(، 0311عاليشاااه، م تبي ). 0

 دانشگاه اصفهان. نامة كارشناسي ارشد، به راهنمایي دكتر محمّد عموزاده،پایان
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