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  هاي موالنادر قالب شيوة بيان در برخي از نامه چگونگي نمود رابطة قدرت

  چكيده  

گفتمـان  ارچوب تحليـل  تحليلـي در چـ   -توصـيفي  شـي با رو مقاله درصدد آن است تااين 
كـه بـر دو    رِ شيوة بياناز طريق متغيموالنا  هاينامهدر نمود زبانيِ قدرت به بررسي  انتقادي

ي اين متغيـر زبـاني در چهـل    براي بررس. ازدبپردنوع بيان مستقيم و بيان غيرمستقيم است، 
سـپس  . بندي شـد ها به دو ردة اصليِ غيرخويشاوندان و خويشاوندان ردهنامه ، نخستنامه

هـاي  ردة غيرخويشـاوندان بـه رده  : فرعـي تقسـيم گرديـد    ةهـا بـه دو رد  هريك از اين رده
تايج به دسـت آمـده   ن .هاي فرزندان و عروسسياسيون و مريدان و ردة خويشاوندان به رده

هاي بررسي شده، شيوة بيان غالب، غير مستقيم است كه موالنا نامهدر است كه  آنحاكي از 
سياسيون و رعايت ادب در برابـر آنهـا بهـره جسـته      اين شيوة بيان براي حفظ وجهة ردةاز 

 شيوة بيـاني . باشددر موضع قدرت بودن اين رده نسبت به وي مي دهنده است كه اين نشان
تهديـد   دهنـده  ها به كار رفته، بيان مستقيم است كه نشانديگر كه به ميزان محدودي در نامه

وجهة ردة سياسيون و نيز فرادست بودن موالنا و در جايگـاه قـدرت بـودن وي نسـبت بـه      
  .استهاي مريدان، فرزندان و عروس رده

   .موالنا يهانامهشيوة بيان ،  ،قدرت، گفتمان انتقاديتحليل  :هاواژهكليد
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  مقدمه -1

 در مطالعة زبـان اسـت كـه بـا     مطرح 2يكي از رويكردهاي 1گفتمان انتقاديامروزه تحليل       
اي سـعي دارد بـا   رشـته اين شاخة علمـي بـين  . سر و كار داردبررسي رابطة ميان زبان و قدرت 

بـين   و مناسـبات قـدرت   يالگوهاي غيرشفاف نابرابري اجتمـاع از كمك ابزارهايِِِِِِِِِِ عيني زباني، 
  .    كندزدايي  ها ابهامافراد و گروه

ارچوب گفتمان انتقـادي ماننـد چـ   ارچوب خاصي از رويكرد تحليل مقالة حاضر بر اساس چ   
پـردازد؛ بلكـه روي يكـي از مفـاهيم اصـلي      موالنا نمي هاينامهفركالف يا تامپسون به بررسي 

» شيوة بيان«ز كرده است و قصد دارد با بررسي متغير ، يعني قدرت، تمركانتقادي گفتمانتحليل 
نمـود  شـايان ذكـر اسـت    . كندموالنا نمود زباني قدرت را در اين مجموعه بررسي  هاينامهدر 

واژگـان محترمانـة   القـاب، ضـماير و    دمانن ؛نمايان گرددتواند زبانيِ قدرت در چندين متغير مي
تنها متغير زبانيِِ شيوة بيان را بررسي  مقالهدر اين  ما. »لطف كردن«، »تشريف آوردن«، »فرمودن«

  .خواهيم كرد
كه شمارشان به صد و پنجـاه  ، آنهاابتدا تمام هاي موالنا بررسي متغير شيوة بيان در نامه براي    
معيار مـا در  . شدسپس از آن تعداد، چهل نامه انتخاب . قرار گرفتدقيق مطالعه مورد رسيد، مي

منظـور از  . هـا بـود  مشخص بودن مخاطـب و عـدم محـدوديت موضـوع نامـه      هانامه  گزينش
مشخص بودن مخاطب اين است كه يا نام او در نامه ذكر شده باشد و يا در صورت عـدم ذكـر   

دليـل در نظـر   . باشند كه مخاطب فالن نامه، فـالن شـخص اسـت    ردهنام او محققان صحه گذا
اي را كه بين موالنا با بندي كنيم و نوع رابطهن را ردهبتوانيم مخاطبا كهگرفتن اين معيار اين بود 

. فرادستي بـدانيم  -فرودستي يا فرودستي -يك مخاطبان وجود داشته، اعم از رابطة فرادستييك
الدين به عنوان مثال معينـ هايي كه به چند فرد  علت توجه به معيار ديگر اين بود كه تعداد نامه

ها در موضوع رفع به ديگر اشخاص زياد بود و از طرفي اكثر آن نوشته شده بود نسبت ـ  پروانه
كه نتـايج تحقيـق قابليـت تعمـيم داشـته باشـد و حاصـل        براي اين. رجوع از شخص ثالثي بود

                                                 
1. critical discourse analysis 
2.approach 
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مخاطبان اين چهل نامه . هايي را برگزيديم كه در موضوعات مختلف باشندسوگيري نباشد، نامه
نداشتن يا داشتن نسبت خويشـاوندي بـا موالنـا در دو    ها را بر مبناي هفده شخص بودند كه آن

افـرادي  . رابطة خويشاوندي معلوم اسـت . ردة اصلي غيرخويشاوندان و خويشاوندان قرار داديم
هر يـك از ايـن دو ردة   . اندكه در اين نسبت خويشاوندي نيستند، غيرخويشاوند محسوب شده

هـاي سياسـيون و مريـدان،    وندان بـه رده ردة غيرخويشا: اصلي به دو ردة فرعي تقسيم گرديدند
  .هاي فرزندان و عروسردة خويشاوندان به رده

چهل نامه را بر اساس متغيـر  . تحليلي است -روش تحقيق اين مقاله مبتني بر روش توصيفي    
، هايي را كه متغيـر مـذكور داشـت   در بخش تحليل نيز نقش يا نقش وزبانيِ شيوة بيان توصيف 

كنـيم  هاي مستقيم و غيرمستقيمي را توصيف و تحليل ميما فقط بيانجا در اين  .كنيمتعيين مي
از اين رو توصـيف و تحليـل مـا،    . كه خطاب به مخاطب باشد يا براي او به كار رفته شده باشد

  .محور استـ توصيف و تحليلي مخاطب 
ات او بـه طـور خـاص از    تاكنون به آثار موالنا به طور عام و مكتوبما مي دانيم تا آن جا كه     

دو . پرداختـه نشـده اسـت    گفتمان انتقاديشناختي و به خصوص از ديدگاه تحليل ديدگاه زبان
هـاي مـذكور   تحقيق در قالب مقاله وجود دارد كه مكتوبات موالنا را از ديـدگاهي جـز ديـدگاه   

ها عناوين آن نگاشته است كه 1381ها را حدادعادل در سال هر دوي اين مقاله. اندبررسي كرده
  .»چهرة موالنا در آلبوم شخصي او«و » ارزش ادبي مكتوبات موالنا«: عبارت است از

هاي خود  سؤالي كه اين مقاله براي پاسخ دادن به آن شكل گرفته اين است كه موالنا در نامه    
و داليـل   تر، كدام شيوة بياني را اعم از بيان مستقيم و بيان غيرمستقيم به كـار بـرده اسـت؟   بيش

  كاربرد آن نوع شيوة بياني چه بوده است؟ 
، بدين صـورت اسـت كـه موالنـا در     باشدن مقاله به دنبال تأييد يا رد آن مياي كه ايفرضيه    
داليل كاربرد اين شيوة بيـاني حفـظ   . تر، بيان غيرمستقيم را به كار برده استهاي خود بيش نامه

  .و لحاظ احترام او بوده استرعايت ادب در برابر او مخاطب،  وجهة
ترين عارفان و شاعران سـدة  الدين محمد بن بهاءالدين بلخي مشهور به موالنا از بزرگ جالل   

) غزليـات شـمس  و  مثنوي معنوي(هفتم هجري است كه با آثاري بس گرانبها كه در زمينة نظم 
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و انديشة ايراني را بـارور  گذاشته، ادب فارسي از خود برجاي )مجالس سبعه و فيه ما فيه(و نثر 
. اسـت » مكتوبـات «پـردازد،  حاضر بـه بررسـي آن مـي    مقالةديگر ميراث موالنا كه . است كرده
چـاپي اسـت بـه    قالـه،  مرجع مـا در ايـن م  . طبع شده است مكتوباتهاي موالنا بارها با نام  نامه

موالنـا جـالل  مكتوبـات  «سبحاني و ويرايش احمد سميعي با عنـوان  هاشم زاده  تصحيح توفيق
مركز نشر دانشگاهي در تهـران منتشـر    از سويصفحه  403در  1371كه در سال » الدين رومي
  . شده است

هايي كه موالنا به افراد زمانة خويش نوشته بيش از تعداد حاضر بوده است، طـوري كـه    نامه    
زي ده تـا دوازده نامـه   او رو -رسـد مينظر  آميز هم بهكه مبالغه -) 355: 1362(به گفتة افالكي 

هـا از ميـان   انگاري در حفظ آنها بر اثر حوادث روزگار و سهل بسياري از نامه. نوشته است مي
ها تاريخ تحريـر نـدارد، لـذا     هيچ يك از نامه. نامه است 150چه كه برجاي مانده تنها و آن  رفته

  .كردب ها را مرتاين امكان وجود ندارد كه بتوان به ترتيب تاريخي، آن
كـه  شوند؛ يعني ايـن  مي 2»نهادينه«هاي مختلف متون در فرهنگ )117 :1980 (1به تعبير جيمز  

هـاي موالنـا كـه     نامـه . كننـد  هاي قراردادي خاصي را ايفا ميدر زندگي روزمره نقش انواع متون
بـه   هـا را بدين صـورت كـه موالنـا بسـياري از آن    . باشد، نيز چنين استمتون مي يكي از انواع

   خواهش مردم يا آشنايان و 
ها به افـرادي كـه در رأس امـور مملكـت     اندازي كار آن گشايي و راهمنظورِ گرهنزديكان خود به

در رأس امـور مملكـت عزالـدين     فـراد ازجملة اين ا. نوشته است بودند و مقام سياسي داشتند، 
. الـدين معتـز هسـتند   تاج تابك وعلي، مجدالدين ا ، فخرالدينالدين پروانهكيكاووس دوم، معين
هـاي او، تهنيـت   ها در باب اظهار عالقـه بـه مخاطـب، سـپاس از احسـان      شماري ديگر از نامه
خوانيـات  ي دوستانه و در حكم ات از بازگشت او از سفر و به طور كّلمسر پيروزي وي، اظهار

از شـرايط آن  در مـورد اركـان سـلوك و    هايي است كه تعدادي ديگر در پاسخ به پرسش. است

                                                 
1. James 
2. institutionalized 
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ـ چند نامه را نيز در بـاب نصـيحت بـه مهربـاني، دعـوت بـه خُلـق         .است موالنا شده سن و ح
 .خودداري از انجام بعضي كارها خطاب به فرزندان و عروس خود نگاشته است

  3، طبقـه 2، قدرت، هژمـوني 1مانند ايدئولوژي هيم مطرح در تحليل گفتمان انتقادياز بين مفا    
 ،قـدرت . پـردازد موالنـا مـي   هـاي نامـه ي، اين مقاله به بررسي مفهوم قـدرت در  و تبعيض نژاد

تحليـل روابـط   . حضـور دارد  گفتمـان انتقـادي  مفهومي محوري است كه در بيشتر آثار تحليـل  
بـا   گفتمان انتقـادي يك مشخصة متمايز تحليل . قدرت براي يك رويكرد انتقادي، اساسي است

توجه به قدرت به مثابة عنصري اصلي در زندگي اجتماعي و  ديگر رويكردها به تحليل گفتمان
، 4وداك(است كه اين مسأله را به عنوان اصلي مهـم دربرگيـرد    اي زبانيتالش براي بسط نظريه

، زبان به خودي خود قدرتمند نيست؛ بلكه قـدرت را  از ديد تحليل گفتمان انتقادي). 11 :2001
تحليـل  ). 10 :همـان (نمايـد   كننـد، حاصـل مـي    از آن مـي اي كه مردم قدرتمند  از طريق استفاده
دهد كه چگونه زبان براي بيان قدرتي كه در تعامالت اجتماعي وجـود   نشان مي گفتمان انتقادي
هـر تعامـل زبـاني    ) 59 :2000( 6به عقيدة يـول ). 300 :2003، 5آنتونيسين(رود  دارد، به كار مي

اعـم از گفتـاري يـا نوشـتاري     ـ  ه يك تعامل زبانيكقبل از اين. ضرورتاً تعاملي اجتماعي است
شـوند در چگـونگي آن تعامـل زبـاني تـأثير      خوانده مي 7شكل گيرد، عواملي كه عوامل بيروني

تواند بر مبنـاي شـرايط مختلفـي    است كه مي» قدرت«يكي از اين عوامل بيروني مفهوم . گذارند
ها افراد يا گروه... اقتصادي، فرهنگي و از جملة اين شرايط موقعيت باالي سياسي، . تعيين شود

                                                 
1. ideology 
2. hegemony 
3. class 
4.Wodak    
5.Anthoniseen 
6.Yule 
7. external factors 
8. Foucault 
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بـه لحـاظ اجتمـاعي     گوينـده  در تعامل زباني بين افراد، اگر مخاَطب نسبت به. در اجتماع است
تـوان بـه رابطـة    به عنوان مثال مـي . موقعيت بااليي داشته باشد، قدرت در دست مخاَطب است

استاد و رئيس به ترتيب  ،ن گونه روابطدر اي. ميان استاد و دانشجو يا رئيس و كارمند اشاره كرد
  .نسبت به دانشجو و كارمند صاحب قدرت هستند

 :1995(فـركالف  . است 1ارچوب نظرية فوكوييدر چمفهومي مقالة حاضر در قدرت  مفهوم    
گويد كه قدرت در نظـر او نيرويـي اسـت     در مورد مفهوم قدرت از ديدگاه فوكو چنين مي) 17

زمـان هـم بـر اميـر     اجتماعي يك جامعه تحت سيطرة آن هسـتند و هـم  فراگير كه همة طبقات 
روابط قـدرت در ايـن مفهـوم    . بخشد مسلط است و هم بر مأمور و به جامعه نظم و ساخت مي

روابطي متقارنند، به نحوي كه هيچ طبقة اجتماعي يـا گـروه خاصـي آن را بـه طـور مطلـق در       
 .اختيار ندارد

دانـد؛ بلكـه    به قدرت در سطح كالن و نهادهـاي رسـمي نمـي    فوكو قدرت را صرفاً محدود    
سطح خرد مانند گفتمان پزشك با بيمـار و  . باشد قدرت در نظر او در دو سطح خرد و كالن مي

زاده، به نقـل از آقاگـل  (سطح كالن مانند نهادهاي رسمي همچون آموزش و پرورش و سياست 
رابطـة  : توانـد وجـود داشـته باشـد     طوح ميبه طور كلي رابطة قدرت در تمام س).  166 :1385

قدرت بين يك گروه با گروه ديگر، يك گروه با يك فرد، يك فرد با يك گروه و يـك فـرد بـا    
تواند بين معلم با شاگرد، ولي با فرزند، زن بـا   رابطة قدرت در سطح فرد با فرد مي. فردي ديگر

  .  باشد.... شوهر، نويسندة نامه با مخاطب آن و
طور كه قبالً اشاره شد، در روابط ميان استاد و دانشجو اين استاد است كـه نسـبت بـه    نهما    

ها بين استاد و دانشجو و به طور كلـي  البته در برخي بافت. دانشجو در موضع قدرت قرار دارد
هـا در  رود وجـود نـدارد و آن  فرودستي كه انتظار مي -روابطي از اين دست، آن رابطة فرادستي

الزم به ذكر است كه ما در اين تحقيق . ترازندكنند كه گويي هماي رفتار مياني به گونهتعامل زب
چه را كه معمول و غالـب اسـت، لحـاظ    ها آنبه اين استثنائات توجهي نداريم و در تحليل نامه

  . كنيممي

                                                 
1.  
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  هاتوصيف و تحليل نامه -2  

اني شيوة بيان بررسـي كنـيم، الزم اسـت    چهل نامة موالنا را بر اساس متغير زب كهپيش از آن    
بيـان  : موالنـا بـر دو نـوع اسـت     هاينامهشيوة بيان در . چگونه است هانامهبدانيم شيوة بيان در 

  .مستقيم و بيان غيرمستقيم

  بيان مستقيم: 1-2

  :دهند عبارتند ازشكل مي هانامهي كه بيان مستقيم را در عناصر زبان   

  فعل دوم شخص -الف

هر يك از اين دو حالت در دو شمار . ل دوم شخص در دو حالت امري و غيرامري استفع    
  .باشدمفرد و جمع مي

كه در شمار جمع امر  م شخص در حالت امري در شمار مفرد و جمعفعل دوهاي نمونه*      
  :به ترتيب عبارت است از دهد،نشان مي غيرمستقيم را

  1)21. (اي كه نيت كرده باشبر اين  -    
و آن گوشـه را   پادشاهي و بخشش فرماييـد توقع است از مكارم اخالق پادشاهانة شما كه  -    

تا محرض بوده باشيد او را بر مزيد اكتساب علـم و عمـل،    تفويض فرماييدبه شيخ حميدالدين 
  )68. (راًداً، رغباً و التنّفباً و التبعتقرّ
مري در شمار مفرد و جمع به ترتيـب عبـارت   خص در حالت غيرافعل دوم ش هاينمونه*      

  :است از
مجـروح  هوي و هوس دنياي فاني بي وفا آن نيرزد كه مردي و مـروت و دل دوسـتان را    -    

  )24(. داري
  )130. (ساختكه مخلصي دعوتي مي شنيده باشيددر اين روزها  -      

                                                 
از كه نمونه نشان مي دهد اي را آيد، شمارة نامههر نمونه مي مقابلهاي بعد عددي كه در اين نمونه و نمونه .1

  .آن گرفته شده است
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  ضمير دوم شخص -ب

هـا در دو  هر يك از ايـن صـورت  . استضمير دوم شخص به دو صورت متصل و منفصل     
  .باشدشمار مفرد و جمع مي

  )7( )متصل مفرد( .هم از خانه است تاگر يگانه است، يار قديم تيار نو -       
  . وجود ندارد ضمير دوم شخص متصل جمع هانامهدر  -       

اي معياري كه بعداً بر مبن - هانامهاز كاربرد ضمير دوم شخص منفصل مفرد در اي  نمونه -      
  .وجود ندارد -توضيح خواهيم داد

  )56( )منفصل جمع(.ييدشمامظلوم  -      
  )  23. (نانبشته بخواند شما باقي، رأي عالي -      

  منادا -پ

، بهل تا دل پدر فارغ باشد از رقعه و انديشة رقعـه  اي زنده كش مرده زيارت كن من: نمونه     
   )            24. (نوشتن

  بيان غير مستقيم: 2-2

  :، عبارتند ازهستند هانامهدهندة بيان غير مستقيم در كه شكل عناصر زباني   

  فعل سوم شخص -الف

  .باشدفعل سوم شخص در دو شمار مفرد و جمع مي    
  :هاي فعل سوم شخص مفرد و جمع به ترتيب عبارت است ازنمونه*       

  )68.  (هاعلي التجديد آن احسان ، خاصكرده استحق داعي و چنان دانم كه در  -           
)                                                                     79. (مطالعه فرمايندبعد از هزاران سالم و شكر و شكرانه  -           

  فعل مجهول -ب

  )122. (گزارده آيدما توقع است كه مهم امير عالم به سعي مبارك ش: نمونه     



  181                    ... چگونگي نمود رابطة قدرت در قالب شيوة بيان                                        دومسال 

وجود دارد، شيوة بيان اين جملـه مسـتقيم   » شما«نبايد تصور كرد كه چون در اين جمله ضمير 
  .است؛ بلكه بايد به فعل جمله توجه نمود

  فعل بي نهاد -پ

  )121. (داشتن چنين خاطر را بايدغنيمت : نمونه     
آيـد،  نهـاد مـي  زه بعد از فعـل بـي  كه امرو) بن ماضي(= در آثار قديمي به جاي مصدر مرخمي 

  .رفته استمصدر كامل به كار مي
  ضمير سوم شخص -ت

هـا در دو  هر يك از اين صـورت . ضمير سوم شخص به دو صورت متصل و منفصل است     
  .باشدشمار مفرد و جمع مي

  :هاي ضمير سوم شخص متصل مفرد و جمع به ترتيب عبارت است ازنمونه*       
واقف است از وراي تقليد و وراي استدالل كـه پيوسـتگي و اتصـال و     شضمير منير -         

  )                    130(. هاستچگونة ارواح، ماوراي پيوستگيچون و بيامتزاج و اتحاد و اختالط بي
اي كه در آن ضمير سوم شخص متصل جمع به كار رفته باشد، وجـود   جمله هانامهدر  -        
  .ندارد
  :نه براي ضمير سوم شخص منفصل مفرد و جمع به ترتيب عبارت است ازنمو*       

  )36. (دارد مرا خجل مي اوحد هاي بياحسان -            
  )119. (عفو فرمايند از ما مضي ايشان -              

  ضمير مبهم -ث

  .... ركس، كسي و هركه، ه: روند عبارتند ازضماير مبهمي كه براي انسان به كار مي     
  )124(  .پشيمان و هركه خريد پشيمان؛ كه چرا افزون نخريدم هركه متاع خير نخريد: نمونه    
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  لقب   -ج

چنـين   العرب، المنجد و عميدلسان  هاي لغتدر فرهنگ» لقب«به طور كلي ذيل مدخل واژة   
اين . هاستي و اولية آنلقب اسمي است كه افراد به آن مشهورند و غير از اسم اصل :آمده است

  .كند مي داللت بر مدح يا ذم ،اسم با در نظر گرفتن معناي اصلي آن
  )108. (پيوسته متفقد درويشان و مستحقان بوده است الوزراملك: نمونه    

  گروه اسمي -چ

  ) 59. (احسان فرموده است را خود چه گويم كه چه نادره آن بناي مبارك: نمونه    

  اسم جنس  -ح

اسم جنس اسمي است كه بدون هيچ نشانة ظاهري است و منظـور از آن تمـام افـراد طبقـة         
  ).91 :1380وحيديان كاميار، (خودش است، نه يك يا چند عضو مشخص 

  )21(.به ويرانه آرام نگيرد عاقل: نمونه     

  آيه -خ

  ) 53(). 134آيه / عمرانآل( نينَحسالم بيح و اهللا سِالنا عنِِ و العافينَ الغَيظكاظمينَ ال و: نمونه    

  حديث -د

  )53. (»بينَ جنبيكاّلتي  اَعدي عدوك نفسك«: نمونه    

  ثَل م -ذ

  )119. (الزحام كثيرُ ذبالع بشرَو الم: نمونه     

  شعر - ر

)                                                                                         124(بايد داد         هر داد كه دادنيست مي       د   ـزان پيش كه داده را اجل بستان: نمونه    
  )107(ماضياً       ن كانَالهزِّ محتاجاً و ا ليا         شَحذه يف من بعدولكن رأيت الس           
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جملـة مسـتقل   . شـيوة بيـان جملـة مسـتقل اسـت      در اين مقاله واحد تحليل متغير زبـاني       
جملـة مسـتقل بـر دو نـوع     . تر نباشدترين واحد زبان است كه بخشي از يك واحد بزرگ بزرگ
جملة مستقلِ ساده يك فعل دارد و جملـة مسـتقلِ مركـب حـداقل يـك      . ساده و مركب: است

  ).11 :1380وحيديان كاميار،(جملة وابسته دارد 
  :                       به ترتيب چنين است هانامهل ساده ومستقل مركب در نمونة جمالت مستق    

  )135. (استامير، نايب حق  -الف        
 الدين، عنايت و مرحمت كه در حق فرزند، قواماالمرا آن است  توقع از رحمت ملك -ب        
  )134(.  فرمايد

  

ه عنوان جمالتي كه بيان مستقيم و غيرمسـتقيم  بررسي متغير شيوة بيان تنها جمالتي را بما براي 
ضمير دوم شخص، ضمير سوم شخص، لقب و عناصر زباني  آنهاايم كه در  دارند، در نظر گرفته

چه به تنهايي، چه به صورت اضافه شدن به كلمه يا كلماتي ديگر و چه به صورت گروه اسمي 
ايـن معيـار را از آن جهـت در نظـر     . باشـند در جايگاه فاعل يا نهاد جمله » از«اضافة آمدن با حرف 

كمـك   ـ  كه به سوي مخاطب است يا نويسـنده اعم از اين ـ  ما را در تعيين جهت قدرتايم كه گرفته
  . كند مي
هـاي مسـتقيم و غيرمسـتقيم چـه نقشـي      بيان مطلب ديگر در مورد متغير شيوة بيان اين است كه     
ها را بـه كـار بـرده اسـت؟ در ادامـه بـه توضـيح برخـي         ور آنبه بيان ديگر، موالنا به چه منظ؛ دارند
  . پردازيم موالنا مي هاينامههاي مستقيم و غيرمستقيم در هاي بيان نقش

معتقدنـد بـه منظـور وارد شـدن در     ) 45 :2002، بـه نقـل از كاتينـگ،    1987( 1براون و لوينسون    
يك شخص آگـاه باشـيم    3ر، خودانگارة عام، به عبارت ديگ2هاي اجتماعي بايد از مفهوم وجههتعامل

داشـتن آن   شأن اجتماعي است كـه هـر شخصـي مـدعيِِ    وجهه نوعي . و آگاهي خود را نشان دهيم

                                                 
1. Levinson 
2. face 
3. public self- image 
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 :2001، 1كـامرن (است و انتظار دارد كه ديگران آن را به رسميت بشناسند و بـه آن احتـرام بگذارنـد    
79.(  
و  2كنش تهديد كننـدة وجهـه  : ز هم متمايز نمودتوان دو نوع كنش را ا بر اساس مفهوم وجهه مي     

  .3كنش حافظ وجهه
اگر گوينده مطلبي بگويد كـه انتظـارات خودانگـارة شـخص ديگـر را      : كنش تهديد كنندة وجهه - 1

مـثالً  ). 61: 2000يـول،  (گـردد   تهديد كند، آن گفته به منزلة كنش تهديد كنندة وجهه توصـيف مـي  
، او بـا  »خواهم يك دقيقه بـا شـما صـحبت كـنم     مي« :گويد ود ميآموزي به معلم خكه دانشهنگامي

آموز انتظارات خودانگـارة معلـم   شود؛ زيرا دانش گفتن اين جمله موجب تهديد وجهة معلم خود مي
خود را كه عبارت است از عدم تحميل صحبت كردن به او، حفظ اسـتقالل او و دادن اختيـار بـه او    

آمـوز موجـب تهديـد وجهـة     در واقع، دانش. يد كرده استبين صحبت كردن و صحبت نكردن تهد
اي را حـال جملـه  . آموز در جايگاه قدرت قـرار دارد معلم خود شده است؛ زيرا معلم نسبت به دانش

  :آوريم دهنده تهديد وجهة مخاطب است، مي كه نشان هانامهاز 
  )124. (ي نباشددر بازار جهان آن فروش و آن خر كه از آن سوي بازار پشيمان -       
اي كـه   قيصر گفته كـه در جامعـه  الدين علَمخطاب به ) مبيان مستقي(نويسنده اين جملة امري را       

از آن جـايي كـه فاصـلة    . داشـته اسـت  ) منصب حكومتي(زيسته موقعيت سياسي  نويسنده در آن مي
ده صـاحب قـدرت   اجتماعي ميان نويسنده و اين مخاطب زياد است، به هر حال نسـبت بـه نويسـن   

  .لذا به كار بردن اين جمالت تهديدي براي وجهة اوست. است
چه عملي احتماالً به منزلـة تهديـد بـراي وجهـة ديگـري تعبيـر شـود،        چنان: كنش حافظ وجهه - 2

آن مطلـب بـه منزلـة كـنش     . تواند مطلبي بگويد كه از ميزان تهديد احتمالي كاسـته شـود   گوينده مي
آمـوز خطـاب بـه معلـم خـود      در همان مثال قبل اگر دانـش ). همان(دد گر حافظ وجهه توصيف مي

، او وجهة معلم خـود را بـا دادن آزادي   برَدرا به كار » توانم يك دقيقه با شما صحبت كنم؟ مي«جملة 
 . عمل، استقالل و فرصت انتخاب به او بين صحبت كردن يا صحبت نكردن حفظ كرده است

                                                 
1. Cameron 
2. face treateing act 
3. face saving act 
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 راهبردهـا برنـد تـا از طريـق ايـن      را بـه كـار مـي    1راهبردهـايي گويندگان در جريان تعامل زباني،       
 :2008جانسـتون،  (تواند صـورت بگيـرد، كـم يـا جبـران نماينـد        تهديدي را كه براي وجهة مخاطب مي

  :جهة مخاطبان خود را حفظ كرده استهايي وهاي خود با چه راهبرد نا در نامهاكنون ببينيم موال). 146
كارم اخالق پادشاهانة شما كه پادشاهي و بخشـش فرماييـد و آن گوشـه را    توقع است از م - 

ـ محرّبه شيخ حميد الدين تفويض فرماييد تا  اً ض بوده باشيد او را بر مزيد اكتساب علم و عمل، تقرب
68. (راًداً، رغباً و التنّفو التبع( 

  )122. (از اين داعي شكرها و عذرها كه داند، عرض كند - 
 )68. ( از عنوان نامه، باز نكرده علي التمام فهم كنندبه حمداهللا - 
  )68( .توان شكستن دل درويشان را نمي - 
 ) 122(. لم به سعي مبارك شما گزارده آيدتوقع است كه مهم امير عا - 

اينكه كاربرد صورت امري، صورت مستقيم، جملة معلوم، فعل دوم شخص مفرد و مفرد نسبت بـه  با   
بـه ترتيـب    روند، اما نويسنده در جمالت فـوق هاي تهديد وجهة مخاطب به كار ميجمع به عنوان كنش

، افعال سوم شخص مفرد و جمـع، فعـل   )بيان مستقيم(فعل دوم شخص جمع  راهبردهاياز با استفاده 
  .را حفظ كند مخاطبان خودوجهة ل مجهول كه بيان غيرمستقيم هستند، سعي دارد نهاد و فعبي

  :عبارتند ازحفظ وجهه  گر راهبردهايهاي دي نمونه     
  )25). (128آيه / نحل(نون ذين هم محسإن اهللا مع الّذين اتّقوا و اّل -        
  )124(بايد داد   زان پيش كه داده را اجل بستاند           هر داد كه دادنيست مي -        
  )  107( .ةالدنيا مزرعةُ اآلخر -        
  )21. (انه آرام نگيردعاقل به وير -        
قدر و ذوق ياران دين هركه خواهد كه آموزد از فرزند اعز، امير سپهساالر عالم عـادل مقبـل،    -        
ـ الملـوك باالمرا، مقـرّ  ترس حليم كريم، روح پرور خداي ين دينالد نجم الطين، المسـتغني عـن  والس 
  )1(         ]. آموزد[    فا و اليقيندق و الصين و الصالد ناء لشهرته فيالّث

                                                 
1. strategies 
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ل، اسم جنس و ضمير مـبهم  فظ وجهة مخاطبان، از آيه، شعر، مَثبراي ح باالنويسنده در جمالت      
هـا اختيـار   ها انجام كاري را به مخاطبان خود تحميل نكند و بـه آن راهبردبهره گرفته تا از طريق اين 

هـا را  و بـدين گونـه آزادي عمـل و اسـتقالل آن     انتخاب بين انجام دادن و انجام ندادن كاري را دهد
دهـد كـه ميـان نويسـنده و      نشان مي) هاي حفظ وجههراهبردبه كار گرفتن (اين مطلب . حفظ نمايد

اي كـه   ها نسبت به نويسنده در جامعهاين مخاطبان فاصلة اجتماعي و رابطة رسمي وجود داشته و آن
  .  زيسته در موضع قدرت بودند او در آن مي

ود شـ  هرچند كه حفظ وجهه در مورد هر دو طرفي كه در تعامل زباني حضور دارند مطرح مـي        
هاي يكديگر را حفـظ نماينـد، امـا بـه      حاضر در تعامل زباني وجهه رود كه هر دو طرف و انتظار مي

رسد مسألة حفظ وجهه براي فردي كه در تعامل زباني نسبت به طرف ديگر قدرت بيشـتري   نظر مي
  .كند ارد، اهميت بيشتري پيدا ميد

شناسـي عبـارت اسـت از    در زبـان  ادب. اسـت  1هاي شيوة بيان حفـظ ادب يكي ديگر از نقش      
فـرد را در تعامـل زبـاني موجـب نشـود، حـداقل        سـنديِ هاي زباني كه اگر عدم خركاربرد صورت

رسـد مسـألة ادب و    يبـه نظـر مـ   ). 40 :2006، 3و بـاريج  2آالن(موجب رنجش خاطر او نيز نگـردد  
در يك تعامل زباني، بسته به سطح قـدرت فـرد تفـاوت    يعني . رعايت آن با مفهوم قدرت پيوند دارد

رعايـت ادب  . گـردد   كند كه چه صورت زباني، مؤدبانه و چه صـورت زبـاني، غيرمؤدبانـه تلقـي     مي
سـبت بـه طـرف ديگـر     شود كه يكي از طرفين حاضر در تعامل زباني ن هايي مطرح ميغالباً در بافت

   :پردازيم تر به بحث ادب ميبيش هاي موالنانامههايي از  اينك با ارائة نمونه. صاحب قدرت باشد
  )93(. شكر احسان شما در قلم نيايد -          
  )36(. دارد حد او مرا خجل ميهاي بياحسان -          
  )21(. لكي استلهام مين اچه نمود از شوق آخرت و طلب سعادت باقي، عآن -          
  )                                                    137. (دل اعراض نمايد، الشك مقهور و منكوب گردداز هركه دل صاحب -          
  )59. (آن بناي مبارك را خود چه گويم كه چه نادره احسان فرموده است -          

                                                 
1. politeness 
2. Allan 
3. Burridge 
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  )32. (امام و مقتداي همة امت است خاصه موالنا مفخر و و -          
  )71. (االشاره يكفيه العاقلُ -          

سـوم   ريضـم ر جمع براي مخاطب مفرد، يبا به كار بردن ضم به ترتيبدر اين جمالت نويسنده       
مخاطـب ذكـر شـده،     مبهم، گروه اسمي كه در آن صفت برجستة ريضمشخص، فعل سوم شخص، 

ادب را بالغه در قدرت درك بـاالي مخاطـب اسـت، در برابـر مخاطبـان خـود       انگر ميكه ب مثَللقب، 
ها فاصـلة اجتمـاعي و ارتبـاط رسـمي وجـود داشـته و در       رعايت كرده و نشان داده كه بين او و آن

جامعة زمان او، مخاطبان نسبت به او در موضع قدرت قرار داشتند كه نتوانسته با شيوة بيـان مسـتقيم   
  .  دها سخن بگويبا آن

شـيوة بيـان    زبـاني  به بررسي چهـل نامـه بـر اسـاس متغيـر     ي كه داده شد حال با توجه به توضيحات
  .پردازيم مي
  :گيرند عبارتند ازافرادي كه در ردة غيرخويشاوندان قرار مي  

  1)1نامة ( دومعزّالدين كيكاووس  -الف

      
  
  
  
 

  
   

                                                 
كه كنار نام اين مخاطب و ديگر مخاطبان نوشته شده، بر اساس مكتوبات موالنا به تصحيح هايي شمارة نامه  -24
گردد، نشان هايي را كه در اين مقاله بررسي ميهمچنين تعداد نامهها ة نامهشمارتعداد . زاده سبحاني استهاشم.

 .دهدمي

���ن 

����	
���

%100

است كه ) آسياي صغير(كيخسرو دوم از سالجقة روم  الدينعزالدين كيكاووس دوم پسر غياث
 ).138: 1312پول، لين(كرده است  حكومت. ق.ه 655تا  643از سال 
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نوشـته شـده اسـت تنهـا،      ايـن شـخص  بـه   اي كـه شيوة بيان در نامـه  دهدنمودار نشان مي    
اين شيوة بياني رعايت ادب از سـوي نويسـنده در برابـر مخاطـب     % 56نقش . غيرمستقيم است

  .ديگر اين شيوة بياني حفظ وجهة مخاطب است% 45نقش . باشدمي است

  )137و  114، 85، 82، 68، 26هاي نامه(پروانه  الدين معين -ب

دوم بـه  كيكـاووس   كه بايچو به روم لشكركشي كرد و سـلطان عزالـدين   .ق.ه 656در سال     
الدين خورشـيد مقـام پروانگـي،    الدين كه مقام امير حاجبي داشت و نظامانطاكيه گريخت، معين

 :1362آقسـرايي،  (الدين، برادر عزالدين، را بـه پادشـاهي رسـاندند    با بايچو صلح كردند و ركن
الـدين منصـب پروانگـي    خورشيد را كشتند و معينالدين والن نظامديري نپاييد كه مغ). 43-42

پـس از بـه تخـت نشسـتن     ). 288-289 :1350بي، بيابن(يافت و زمام امور را به دست گرفت 
پروانه با هـداياي بسـيار نـزد او رفتنـد و     الدين الدين و معينركن سلطان) .ق.ه 663-680(اباقا 

او در اين مدت از خاندان سلجوق نزد اباقا بدگويي كـرد و  . كرد پروانه مدتي را نزد اباقا سپري
الدين را هواخواه بيبـرس اول،  جا كه ركننبرداري كرد، تا آن تدبيري و نافرماها را متهم به بيآن

. السلطنه گرديـد بدين طريق پروانه با جلب حمايت اباقا نايب. حريف قدرتمند اباقا، قلمداد كرد
الدين را به تخت سلطنت ركن   كيخسرو، فرزند خردسال الدين غياث .ق.ه 664پروانه در سال 

السـلطنه زمـام امـور را بـه دسـت گرفـت       و خود به عنـوان نايـب  ) 87 :1362ي،آقسراي(نشاند 
 ،داري هم از حكمران مصر، بيبـرس و هـم از مغـوالن   پروانه با جانب). 356 :1339ميرخواند، (

اباقـا،  . خـاطر پيـدا كردنـد    بعدها مغوالن از پروانه نگرانـي . گرفتسياستي دوجانبه را در پيش 
كه پروانه كاخ را ترك كرد به دستور حاكم مغول، پروانه را به كاخ خود دعوت كرد، اما هنگامي

  ).382 :1364عبري، ابن(اباقا كشته شد 
  
  
 

  

 

بيان 
غيرمستقيم:
%96 

بيان 
مستقيم: %4
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بيان 
غيرمستقيم:

%100

. يرمسـتقيم اسـت  هـا غ در اين نامه )٪96(گونه كه از نمودار پيداست، بيان غالبهمان   

. دهـد اين شيوة بياني رعايت ادب از جانب نويسنده در مقابل مخاطب را نشان مـي % 70

حفـظ وجهـة    دهنـده  اسـت، نشـان  % 30شان هاي غيرمستقيم ديگر كه درصد فراوانيبيان

شـيوة بيـان   % 4نوشته شده، فقـط   اين شخصهايي كه به از مجموع نامه .مخاطب هستند

  .نقش اين شيوة بيان حفظ وجهة مخاطب است. مستقيم وجود دارد

  )121و  17، 9هاي نامه(اتابك  مجدالدين -پ

بعـد  . اتابك مقام استيفا يعني وزارت ماليـه داشـت  چهارم، مجدالدين  ارسالندر زمان سلطنت قليچ      

ه اسـتيفا قـدم   علي از وزارت خلع شد، وزارت به مجدالدين منتقل شد و او از جايگاكه فخرالدين از آن

علي با مغوالن سازش كـرد و دوبـاره بـه جايگـاه وزارت     كه فخرالدين پس از آن. بر مسند وزارت نهاد

سلطنت رونقي نداشت و مقام پيشـين بـراي او حقيـر     سرايِمجدالدين ديوان جودبازگشت، چون بي و

  ).92- 95و  73 :1362آقسرايي، (بود، به مقام اتابكي منصوب گرديد 
  
  

  )122و  93، 14هاي نامه( طبيبالدين  اكمل -ت
. او بقــراط زمــان موالنــا و از اكــابر حكمــاي روم بــود) 122 :1362(طبــق گفتــة افالكــي      
هـايي كـه بـدين    از نامـه ). 97 :1385سپهسـاالر،  (الدين يكي از طبيبان معالج موالنـا بـود    اكمل

ايـن  % 67نقـش  . باشـد كه مخاطبش اين فرد ميهايي است بيان غيرمستقيم تنها شيوة بياني نامه
بيـان رعايـت ادب در برابـر     ايـن شـيوة   ديگر% 33نقش . شيوة بيان حفظ وجهة مخاطب است

 .باشدميمخاطب 
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به همـين دليـل او   . داشته است آيد كه او در حكومت جايگاهيشخص نوشته شده چنين برمي
  .ايمرا در ردة سياسيون قرار داده

 

بيان 
:غيرمستقيم

%94

بيان 
6:مستقيم
%

  
-ترين سهم را از شيوة بيان در نامـه طور كه از نمودار پيداست، بيان غيرمستقيم بيشهمان       

ايـن شـيوة بيـان نقـش حفـظ وجهـة       % 59. دارد خطاب به اين شخص نگاشته شـده، هايي كه 
اي غيرمسـتقيم رعايـت ادب از سـوي نويسـنده در برابـر      هـ بيـان  رْديگـ نقش . مخاطب را دارد
هـا بيـان مسـتقيم    ترين شيوة بيان در ايـن نامـه  كم .باشدمي% 41ميزان اين نقش . مخاطب است

  .نقش اين شيوة بياني نگه داشت جانب ادب در برابر مخاطب است. است

  )124و  21هاي نامه( صريق نيالد  لَمع -ث

  ).277 :1371موالنا، (است ) .ق.ه 663 -682(كيخسرو سوم الدين اثاز اميران زمان غي     
 

بيان  
غيرمستقيم  

75%

بيان  
مستقيم:
%25  

:
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ايـن شـيوة   % 53. ، غيرمسـتقيم اسـت  )٪75(بر اساس نمودار بيان غالب موالنا در اين دو نامه  
هاي غيرمستقيم حفـظ ادب در مقابـل   ديگر بيان. حفظ وجهة مخاطب استي  دهنده بياني نشان

هاي مستقيم در ايـن دو نامـه در   تمام بيان .است% 47ن اين نقش ميزا. دهندمخاطب را نشان مي
نويسنده با كاربرد اين جمالت وجهة . قالب جمالت امري و حاوي نصيحت به مخاطب هستند

دهند كه نويسـنده خـود را در موضـع    اين جمالت نشان مي. مخاطب خود را تهديد كرده است
  .قدرت قرار داده است

اي شود كه در جامعـه چنين دريافت مي هاي آنن بيان غيرمستقيم و نقشبه طور كلي از ميزا    
  .زيسته، قدرت در دست مخاطب بوده استكه نويسنده در آن مي

  )136و  119، 107، 88، 59هاي نامه( معتزالدين  تاج -ج

  ).358 :1363گولپينارلي، (معتز از امراي خوارزم بود الدينتاج
 

بيان  
مستقيم:%3

بيان  
غيرمستقيم

%97
  

غيـر   نگاشته شـده،  اين فردبه هايي كه دهد، بيان غالب در نامهر نشان ميطور كه نموداهمان    
ترين ميزان را نسـبت  بيش% 56در اين شيوة بياني حفظ وجهة مخاطب به ميزان . است مستقيم 

تـرين  كـم  .به خـود اختصـاص داده اسـت   % 44به نقش رعايت ادب در برابر مخاطب به ميزان 
  .باشدقيم است كه نقش آن رعايت ادب در برابر مخاطب ميها، مستشيوة بيان در اين نامه
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   )23نامة (مستوفي الدين  جالل -چ

 675در سـال  . سوم مقام استيفا يافـت كيخسرو الدين مستوفي در زمان سلطنت غياثالدين جالل    
ب به اسـارت  الدين در اين آشوجالل. در اين ايام ولد خطير قيام كرد. همراه او به قيصريه رفت .ق.ه

الدين كه به ديدار حكمـران مغـول رفتـه بـود، از سـوي      جالل. درآمد، ولي سپاه مغول او را آزاد كرد
  ).334و 313 - 310 - 307 :1350بي، بيابن(مغوالن به نيابت سلطنت برگزيده شد 

 

بيان 
غيرمستقيم:

%89

بيان 
مستقيم: 
%11

  
اسـت، بيـان غيرمسـتقيم درصـد قابـل       نوشـته شـده   خطاب به ايـن شـخص  اي كه در نامه    

ايـن شـيوة بيـان    % 75. ي را نسبت بـه بيـان مسـتقيم بـه خـود اختصـاص داده اسـت       ا مالحظه
ميـزان  . رعايت ادب در برابر مخاطبدهنده نشان% 25حفظ وجهة مخاطب است و  دهنده  نشان

  . باشدنقش آن حفظ وجهة مخاطب مي. است% 11بيان مستقيم در اين نامه 

  )53و  25هاي نامه( دجاجاولرالدين نو -ح

  ).497 :1362افالكي، (ارسالن چهارم حاكم واليت قيرشهر بود الدين قليچزمان سلطنت ركندر 
  

بيان  
مستقيم:
%13

 بيان 

غيرمستقيم:
%87
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شـامل بيـان    ايـن دو نامـه،  شـيوة بيـان در    فراوانـي از  درصـد  دهـد، چه نمودار نشان مـي مطابق آن    
ـ  . اين شيوة بيان، حفظ وجهة مخاطب است% 64نقش . گرددغيرمستقيم مي اني نقش ديگر اين شـيوة بي

شيوة بيـان، مسـتقيم   % 13 .است% 36ميزان اين نقش . باشدداشت جانب ادب در برابر مخاطب  مينگه
  .باشد نقش اين شيوة بياني حفظ وجهة مخاطب و رعايت ادب در برابر او مي. است

  )32نامة ( ويرمالدين اُ سراج -خ

     
  
  
  

  
   

اين شـيوة  % 60نقش . ، غيرمستقيم استته شدهاين فرد نوشكه به اي تنها شيوة بيان در نامه     
  .باشدديگر، حفظ وجهة مخاطب مي% 40بيان رعايت ادب در برابر مخاطب است و نقش

  )138و  135، 134، 108، 36هاي نامه(عليفخرالدين  -د

. بـه نيابـت سـلطنت رسـيد     او در زمان عزالدين كيكاووس دوم به قضاوت مشغول بود و سـپس     
همـراه   .ق.ه 657ارسالن چهارم و عزالدين كيكاووس، در سـال  الدين قليچ صلح بين ركن براي ايجاد

بـاز بـراي ايجـاد آشـتي     . كيكاووس نزد هالكوخان رفت و پس از بازگشت به صدارت برگزيده شد
پـس از آن نيـز فخرالـدين    . الدين رفت و و از جانب او به وزارت رسيد بين آن دو سلطان، نزد ركن

عطا كـه  صاحب. الدين در همان مقام باقي ماند صاحب اعظم يافته بود، بعد از قتل ركن علي كه لقب
پـس از  . جـوق زنـداني گرديـد   الدين پروانه برخاسته بود، در قلعـة عثمـان   مدتي به مخالفت با معين

  ).280 - 281 :1371موالنا، (رهايي از بند نزد حاكم مغول رفت و باز صاحب اعظم شد 
  
  

 

بيان 
غيرمستقيم: 
%100 

 

بيان 
غيرمستقيم:

%93

بيان 
مستقيم:
%7

 

 .قونيه مقام قضا داشت وي درالدين اُرمسراج) 90: 1362(به گفتة آقسرايي 



  سومشمارة                        مشهد هاي خراسان دانشگاه فردوسي مجلة زبانشناسي و گويش                                        194 

بيـان   باشـد مخاطبش اين شـخص مـي  هايي كه نامهدهد، در نه كه نمودار نشان ميگوهمان     
نقـش  . اين شيوة بياني رعايت ادب در برابر مخاطـب اسـت  % 60نقش . غالب، غيرمستقيم است

هـاي ايـن   نقـش . از كل شيوة بيان، مستقيم اسـت % 7 .باشدمي ديگر، حفظ وجهة مخاطب% 40
  .باشدرعايت ادب در برابر او مي شيوة بيان عدم حفظ وجهة مخاطب و

با در نظر گرفتن نقش كل شيوة بيان غيرمستقيم و نقش شيوة بيـان مسـتقيمي كـه رعايـت          
  . توان دريافت كه مخاطب در جايگاه قدرت قرار داشته استادب بود، مي

  )71نامة ( عزالدين قونيوي -ذ

   
  
  

        
  
  
  
% 43نقـش  . كـار گرفتـه اسـت    به اين فردنامه به يم را در نوشتن نويسنده تنها شيوة بيان غيرمستق    

  .باشدمي، رعايت ادب در برابر مخاطب ديگر% 57نقش . اين شيوة بياني حفظ وجهة مخاطب است

  113نامة : الدين ديلمي مهذّب - ر

ير و قباد اول، وزالدين كيخسرو دوم، پسر عالءالدين كيالدين ديلمي در زمان غياثمهذب      
  ).219 :1350بي، بيابن(نايب سلطنت بود 

  
  
  

 

بيان  
غيرمستقيم:
%100

بيان  
مستقيم: 
%17 

بيان 
غيرمستقيم

%83

:

كه عزالدين كيكاووس دوم بر برادران خود پس از آن. ق.ه 654- 655عزالدين قونيوي در سال   
 ).40: 1362آقسرايي، (غالب شد و بر تخت سلطنت تمكن يافت، به قضاوت تعيين گرديد 
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اين شيوة بياني حفظ وجهـة مخاطـب   %  60نقش . در اين نامه بيان غالب، غيرمستقيم است     
  .ديگر، رعايت ادب در برابر مخاطب% 40است و نقش 

غالـب در  بيـان  . هايي را كه مخاطبانشان از ردة سياسيون بودند، بررسي كـرديم جا نامهتا اين    
ها غيرمستقيم بود كه اين شيوة بياني دربرگيرندة دو نقش حفظ وجهـة مخاطـب و   تمام اين نامه

ها حاكي از اين هستند كـه در روزگـار   اين شيوة بياني و اين نقش. رعايت ادب در برابر او بود
سمي بـين  زيسته، فاصلة اجتماعي و رابطة راي كه نويسنده در آن ميها و در جامعهنگارش نامه

در ادامـه   .انـد نويسنده و مخاطبان وجود داشته و مخاطبان نسبت به او در موضع قـدرت بـوده  
  .هاي نوشته شده به رده مريدان مورد بررسي قرار مي گيرد نامه

  )131و  130، 79هاي نامه(الدين چلپيحسام - ز

  ).   163 :1363گولپينارلي، (الدين چلپي از مريدان موالنا بود حسام     
  
  
  
  

      
  
  

اي برقـرار  كه چنـين رابطـه  هنگامي. رابطة بين نويسنده و مخاطب رابطة مراد و مريدي است   
دهنـد،  گونه كـه جمـالت نشـان مـي    همان. است، اين مراد است كه در جايگاه قدرت قرار دارد

خـود را  نويسنده جز در يك جمله كه در آن فعل دوم شخص مفرد به كار رفته، موقعيت اقتدار 
  .به كار نگرفته است

 

بيان  
غيرمستقيم

%64

بيان  
مستقيم:
%36  
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ها نامتقارن باشد، در اين رابطه تراز نباشند و رابطة آنكه نويسنده و گوينده با هم همهنگامي    
هـايي كـه   حال ببينـيم در نامـه  . وجود داشته باشد دب به تنهايي يا همراه با احترامممكن است ا

  رح است يا همراه با احترام؟الدين نوشته، مسألة ادب به تنهايي مطحسام موالنا به
هـايي  كنـد و در موقعيـت  ادب با قوانين اجتماعي ارتباط پيـدا مـي  . ادب قراردادي است اجتماعي   

كـه احتـرام چيـزي    عد اجتماعي مطرح است، حـال آن ها دوري از بيابد كه در آن موقعيتتحقق مي
  .يابداست قلبي و دروني كه با قوانين اجتماعي ارتباط نمي

احتـرام   نيـز هـا  ها هرچند ممكن است ادب با احترام همراه شود، اما در همان بافتدر برخي بافت   
تـر مطـرح   الدين نوشته شده نيـز احتـرام، بـيش   هايي كه به حسامدر نامه. بارزتر استنسبت به ادب 

طـور  و همـين   - است تا ادب؛ زيرا در جامعة زمان گذشته و به طور خاص در جامعة زمان نويسنده 
گونه كـه بـه هنگـام رابطـه بـا      مراد اين اجازه را داشته كه با مريد خود ادب را آن  - در جامعة كنوني

  .كرده، رعايت نكندقشر سياسيون رعايت مي
اين شيوة بيـان حـاكي از   . الدين نگاشته شده غيرمستقيم استهايي كه به حسامبيان غالب در نامه     

اي كه ذكـر آن رفـت   به جز جمله - بيان مستقيم . قائل بوده است وياحترامي است كه موالنا  براي 
  .نيز اين نقش را دارد - )امدر نامة صد و سي(

الدين قائل بـوده بـه جهـت بزرگـي وي در پـيش      رسد احترامي كه موالنا براي حسامبه نظر مي     
بـه   كه نويسنده بـراي او » كريم و حليمالعلم، بيدار، هشيار، كامل«القابي مانند . چشم موالنا بوده است

كتبي كه پيرامون احوال و زندگي موالنا نوشته شده اسـت، نيـز   . دهدكار برده، اين مطلب را نشان مي
- در ايـن «: گويداو مي. كنيماشاره مي) همان(به عنوان نمونه به گفتة گولپينارلي . دهندچنين نشان مي

با ايـن همـه موالنـا در ديباچـة مثنـوي و      . ترديدي نيستالدين چلپي از مريدان موالنا بود، حسامكه 
كنـد كـه   ديگر مجلدات اين كتاب چنان زبان به ستايش او گشوده است كه اين تـوهم را ايجـاد مـي   

  .»الدين مريد موالناستحسام
  :مورد بررسي قرار مي گيردردة خويشاوندان  هاي نوشته شده در در اينجا نامه



  197                    ... چگونگي نمود رابطة قدرت در قالب شيوة بيان                                        دومسال 

  )6نامة ( ولدسلطان -س
  

 

بيان  
غيرمستقيم:
%100

  
در رابطة پدر و فرزندي صورت غالب اين است كه قدرت در دست پدر است و او از جايگاه 

. كند، هرچند كه فرزند در جامعه صاحب موقعيت بااليي باشدقدرت با فرزند خود صحبت مي

توانسته از موضع قدرت با او سخن گويد، ، اگرچه مينا به سلطان ولد نوشتهاي كه موالدر نامه

  .ن موقعيت خود استفاده نكرده و هنگام سخن با او احترامش را رعايت كرده استاما از اي

ها هرچند ممكن است ادب با احترام همـراه باشـد،   گونه كه اشاره شد، در برخي بافتهمان    

نوشته، با در نظـر گـرفتن رابطـة     اين مخاطببه اي كه موالنا در نامه. اما باز احترام غالب است

  . احترام غالب است نه ادب مسلماً ميان آن دو پدر و فرزندي

اين امكان وجود دارد كه به كار بردن بيان غيرمستقيم و احترام قائل شدن براي مخاطب از       

كـرده، موقعيـت   اي كه در آن زندگي مـي سوي نويسنده به اين دليل بوده كه مخاطب در جامعه

-كه براي او در همين نامه به كار رفته، مي» سينالمدرروح«با توجه به لقب . بااليي داشته است

  .اي علمي بوده استتوان دريافت كه مخاطب در آن روزگار چهره

   )67و  24، 7هاي نامه( عالءالدين محمد -ش

  ).همان(عالءالدين محمد فرزند دوم موالنا از همسر دوم او گوهرخاتون است 

اول او، گوهر ولد است كه از همسر موالنا، بهاءالدين محمد ولد معروف به سلطان ارشدفرزند 
 ).994-995: 1362افالكي، (باشد خاتون مي
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بيان 
مستقيم:
%31 

بيان 
غيرمستقيم

%69

  
. باشـد است، غيرمسـتقيم مـي   خطاب به اين شخص هايي كهغالب در نامه مطابق نمودار بيانِ   

ترين شـيوة بيـان   بيان مستقيم كم. تمام اين شيوة بياني نشان دهندة رعايت احترام مخاطب است
در اين شيوة بياني ضماير دوم شـخص متصـل مفـرد، افعـال امـر و دوم شـخص نشـان        . است
ود، يعنـي در موضـع قـدرت    از موقعيـت خـ   -%) 31(هرچند به ميزان كم  -دهند كه موالنا  مي

  . بودن، استفاده كرده است
اين باشد كـه   دهنده رسد استفاده از بيان غيرمستقيم و رعايت احترام مخاطب نشانبه نظر مي   

افتخارالمدرسين و «القاب . زيسته موقعيت بااليي داشته استاي كه در آن ميمخاطب در جامعه
هفتم و شصت و هفـتم بـه كـار رفتـه حـاكي از ايـن        هايكه به ترتيب در نامه» فخرالمدرسين

»   مسند تدريس داشـته اسـت  «هستند كه عالءالدين به لحاظ علمي داراي موقعيت بااليي بوده و 
  ).159 :1363گولپينارلي، (

  )118نامة ( عالم رْمظفرالدين امي -ص

ز همسـر دوم  او ا. تـرين پسـر اوسـت   عالم سومين فرزند موالنـا و كوچـك  مظفرالدين امير     
  ). 994-995: 1362افالكي، (موالنا، كراخاتون قونوي است 

از آن جايي كه بين مخاطب و نويسنده رابطة پدر . بيان غيرمستقيم در اين نامه، بيان غالب است
فقط شيوة بيان سه جمله، . باشدو فرزندي برقرار است، نقش اين بيان رعايت احترام فرزند مي

بيان در يك جمله به دليل وجود عنصر زباني فعل امر قدرت نويسنده  اين شيوة. مستقيم است
نقش شيوة بيان مذكور در جملة ديگر به دليل كاربرد فعل دوم شخص جمع و . دهدرا نشان مي
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در جملة ديگر هرچند عنصر زبانيِ فعل امر به كار . رعايت احترام مخاطب است» شما«ضمير 
  .دهد كه موالنا احترام فرزند خود را لحاظ كرده استن ميرفته، اما شيوة بيان كل جمله نشا

  

  

  

  

  )56نامة ( خاتونفاطمه -ض

  .و عروس موالناست) 719 :همان(ولد خاتون همسر سلطانفاطمه       
  
  

       
  
    
  

در ايـن نـوع رابطـه    . و موالنا از نوع رابطة عروس و پدرشوهر است اين مخاطبرابطة بين     
  . سمت پدرشوهر است؛ زيرا او بزرگ خانواده استجهت قدرت به 

-موالنا در اين نامه همچون نامـه . از نمودار پيداست كه بيان غالب در اين نامه مستقيم است    

هايي كه به فرزندان خود نگاشته، از موقعيت قدرتي خود بهـره نگرفتـه اسـت؛ زيـرا چـه بيـان       
مي است كه موالنا براي عروس خود قائل بـوده  احترا دهندهمستقيم و چه بيان غيرمستقيم نشان

الدين زركوب، بـوده  خاتون، صالحشايد بخشي از اين رعايت احترام به خاطر پدر فاطمه. است

 

بيان  
غيرمستقيم
%33  

بيان 
مستقيم: 
%67 

 

بيان 
غيرمستقيم: 
%77 

بيان 
مستقيم:  

%23



  سومشمارة                        مشهد هاي خراسان دانشگاه فردوسي مجلة زبانشناسي و گويش                                        200 

الـدين زركـوب در نظـر موالنـا     دهند كـه صـالح  است؛ زيرا در اين نامه جمالت ذيل نشان مي
  :جايگاه  بزرگي داشته است

قـدس اهللا   -الحقـائق  االنـوار المشايخ، مشرقهاي سلطانداونديها و خحقوق و احسان«        
  .»بر گردن اين داعي دامي است كه به هيچ شكري و به هيچ خدمتي نتوان گزاردن -روحه
شما هيكل امان حقيد در عالم از آثار آن سلطان كه به بركت شما روح پاك او صـدهزار  «       

   .  »عنايت كند به سبب شما بر اهل زمين

  گيري نتيجه - 3

ها در ردة سياسيون قرار دارند، بيان غيرمستقيم از كل شيوة بيـان  هايي كه مخاطبان آندر نامه   
هايي كه موالنا به مريد خـود  در نامه. را% 8را به خود اختصاص داده است و بيان مستقيم % 92

از كـل شـيوة   % 90در مجمـوع،  . بيان مستقيم%  36از كل شيوة بيان، غيرمستقيم است و % 64نوشته، 
  . باشدبيان مستقيم مي% 10هايي كه به ردة غيرخويشاوندان نگاشته شده، غيرمستقيم و بيان در نامه

هـاي خـود چـه    تر، از شيوة بيان غيرمستقيم در نامهدهد، موالنا بيشچه آمار نشان ميبر اساس آن    
 هاي فرعيِ سياسيون و مريـدان بهـره گرفتـه   دهيك ربراي ردة اصليِ غيرخويشاوندان و چه براي يك

% 23باشـد و  هايي كه خطاب بـه ردة فرزنـدان اسـت، غيرمسـتقيم مـي     شيوة بيان در نامه% 77 .است
فراوانـي دارد و بيـان   % 67ها عروس موالناسـت، بيـان مسـتقيم    هايي كه مخاطب آندر نامه. مستقيم

بانشـان ردة خويشـاوندان هسـتند، بيـان غالـب      هـايي كـه مخاط  در مجموع در نامه%. 33يرمستقيم غ
- مسـتقيم مـي  % 27ها غيرمسـتقيم و  از كل شيوة بيان در اين نامه% 73غيرمستقيم است، به نحوي كه 

  . باشد
يـابيم بيـان غيرمسـتقيم در    غيرخويشـاوندان و خويشـاوندان درمـي    با نگـاهي بـه دو ردة اصـليِ       

قسـمت اول فرضـية اول در مـورد    از اين رو  .بيان غالب استها نوشته شده، يي كه به اين ردهها نامه
غيرخويشاوندان و خويشاوندان صـدق   هاي اصليِسياسيون، مريدان و فرزندان و رده هاي فرعيِرده
  . كندكند، اما در مورد ردة فرعيِ عروس صدق نميمي
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فظ وجهـة افـراد ايـن رده و    ح ياسيون هستند، موالنا به دو دليلِهايي كه مخاطبانشان ردة سدر نامه  
 به بيان ديگـر، موالنـا دو نقـشِ   . ستها شيوة بيان غيرمستقيم را به كار برده ارعايت ادب در برابر آن

. ها را در شيوة بيان غيرمسـتقيم لحـاظ كـرده اسـت    حفظ وجهة سياسيون و رعايت ادب در برابر آن
  .باشدمي% 47و % 53ها به ترتيب درصد فراوانيِ اين نقش

دهـد كـه در قـرن هفـتم رابطـة ميـان       ها در شيوة بيان غيرمستقيم نشان مـي لحاظ كردن اين نقش   
بـه بيـان   . فرادسـتي بـوده اسـت    - از نوع رابطة فرودسـتي ) ردة سياسيون(ها و مخاطبان نويسندة نامه

او و ايـن  بودند و فاصلة اجتماعي و رابطة رسمي ميـان   ترتر، سياسيون نسبت به موالنا فرادستدقيق
هـا نسـبت بـه موالنـا در جايگـاه قـدرت قـرار        دهد آناين مطلب نشان مي. افراد وجود داشته است

  . داشتند
كـه در ايـن   الدين چلپي برقرار بوده و ايـن با توجه به رابطة مراد و مريدي كه ميان موالنا و حسام    

شـيوة بيـان غيرمسـتقيم نشـان     كـاربرد غالـب   نوع رابطه، مراد است كه در موضع قدرت قـرار دارد،  
شـود   اين نتيجه گرفته مـي باال توضيحات  طبق. دهد موالنا براي مريد خود احترام قائل بوده است مي

كه داليل كاربرد شيوة بيان غيرمستقيم در ردة غيرخويشاوندان، حفظ وجهـه، رعايـت ادب و لحـاظ    
  .احترام است

هايي كه موالنا بـه فرزنـدان   اما در نامه. پدر استدر رابطة پدر و فرزندي جهت قدرت به جانب      
توانسته از موقعيت اقتدار خود بهره گيرد، امـا بيـان غيرمسـتقيم    كه ميرغم اينخود نوشته است، علي

در رابطـة  . اين است كه او احتـرام فرزنـدان خـود را لحـاظ كـرده اسـت       دهندهنشانها در اين نامه
توانـد از موضـع   خانواده است، اوست كـه مـي   زرگرشوهر بپدرشوهر و عروس از آن جايي كه پد

اي كه موالنا به عروس خود نگاشته است، بيان مستقيم كه نسـبت بـه   قدرت صحبت كند، اما در نامه
دهد او براي عروس خود احترام قائـل  تر در اين نامه به كار رفته است، نشان ميبيان غيرمستقيم بيش

شي از اين رعايت احترام به دليل جايگاه بزرگي بوده كه پدر عـروس  رسد بخبه نظر  مي. بوده است
در اين نامه نقش شيوة بيـان غيرمسـتقيم نيـز    . الدين زركوب، در نظر موالنا داشته استموالنا، صالح

نقش بيان غيرمسـتقيم كـه    :شوداين نتيجه گرفته ميطبق توضيحات، . باشدلحاظ احترام مخاطب مي
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هايي است كه به ردة غيرخويشاوندان نوشته شده، رعايت احتـرام مخاطبـان   نامه شيوة بيان غالب در 
  .اين رده است

كه داليل كاربرد شيوة بيان غيرمسـتقيم حفـظ   را مبني بر اين تحقيققسمت دوم فرضية  باالمطالب    
  .كندوجهة مخاطب، رعايت ادب در برابر او و لحاظ احترام او بوده است، تأييد مي

قـدرت  : شـود كـه اوالً  هاي موالنا اين نتـايج كلـي حاصـل مـي    ررسي متغير شيوة بيان در نامهاز ب   
موالنـا در  : ثانيـاً  ؛كنـد مفهومي نسبي است كه بر اساس بافت زماني، مكاني و فـردي معنـا پيـدا مـي    

زيسته كه سلسله مراتب قدرت در آن جامعـه وجـود داشـته و موالنـا بـه ايـن سلسـله        اي ميجامعه
تر از خود به لحـاظ قـدرت،   موالنا فردي بوده كه با افراد باالتر يا پايين: ثالثاً ؛ب واقف بوده استمرات

كـه آيـا مطلـب اخيـر مربـوط بـه شخصـيت        ايـن . كـرده اسـت  مي مكاتبهمؤدبانه و همراه با احترام 
بـراي  . دارد نگاري، جاي تأمل و نياز به تحقيقي ديگرموالناست يا مربوط به غلبة سنت گفتماني نامه

هاي ديگر افراد كه در قرن هفتم و قرون قبـل و بعـد از آن نوشـته    يابي به اين مطلوب بايدنامهدست
  .شده، بررسي گردد
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