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 های امام محّمد غّزالی دیگری در نامه ۀمثاببه صاحبان قدرت سیاسی 
 1آیاد  مریم

 2مهدوی  محّمدجواد
 3نیامریم صالحی 

 چکیده
الی در مورد صناقنا  ردر   مقاله،  نویسندداا  ای  ّّ با هدف روشن  ررد  ققید  ققیقی اما  محّمد ز

الی دیگری در مف  نامه ۀمثاببهبررسنی قونور آنا    به دایکتئو  و   مدل  از اسنفااد  سنیاسنی، با ّّ های ز
الی ره در مکاتیبا   هایی از مف   پس از تعیی  بخش. پردازندمی ّّ با صننناقننا  ردر  سنننیناسنننی    هاآ ز

ّارهای دیگری برخورد شند  اسن ، ۀمدّل به الی  اسنفااد  مورد  اب ّّ  مدای آنا  را معّرفی  بازنمایی جه   در ز
ّارها، روش  می  .ردیممی الی به صاقنا  ردر  سیاسنی  با بررسی شیو  اسفااد  از ای  اب ّّ شود ره نگا  ز
اسننن .    ۀمثنابنبنه از ترّقم  ، زنالن   جنهیدرنفدیگری بیشنننفر مع وف بنه وی»ای اامرا  بود ح و قناری 

رود. میسنررو  دیگری و مقابهه با او در جه  ترزی  دیگری به تیییر به رار    یجابههای وی اسنفرات»ی
و اوزراح، زنالننای بنه وزرا می الی در مینا  دو دسنننفنۀ اشننناهنا ح  ّّ پردازد. در برخورد بنا شنننا ، اقفینا  و  ز

شننود. تیریر م العا  فهسننای های باال برد  تاسننیرپریری مف  میراری موج  راربرد شننیو  مالقظه
الی در قند  ر عی ّّ د تردیند و صنننراقن  بناالی  نگری، در نظر ارفف  اقفمنال تیییر دیگری، رناربرد ریوز

 مف  نمایا  اس .
ال   بامکاتی:  هداواژهکلیدد ّّ  اافمنا ،   یانفقناد  لینتحه  ،یگری د  ،یاسنننینسننن  رندر    صننناقننا   ،یز
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 مقّدمه  - 1
 درآمد - 1- 1

الی با اسفااد  از  ادیگریح در مف  نامه   ۀ مثاب به در ای  پ»وهش قوور صاقنا  ردر  سیاسی    ّّ های اما  محّمد ز
الی با دربار )ره زالنای دورادور و از را     با توّجه د.  شو دایک بررسی می شیو  تحهیل انفقادی اافما  و   ّّ به ارتنا  بسیاِر ز

تواند برخورد او با آنا  می   ادیگریح و شیو    ۀمثاب به نگاری بود  اس ( بررسی شواهد نگا  وی به مقاما  قکومفی  نامه 
الی، نامه  ّّ الی و دسفیابی به ققاید ققیقی وی داشفه باشد. در میا  آرار ز ّّ های  اهّمّی  شایانی در ارر از س ح آرار ز

  ره  ی ابا توّجه به  »  یو به تر اس ؛ اوییح برای ای  بررسی مداس  وی به دلیل وی»ای خاّص اتوا  مخاط  در پاسخ 
ها با سنک نوشفار  اند. اخفالِف سنک نامه ها خ ا  به )و اا  به درخواسِ ( ادیگریح نوشفه شد  نامه   بسیاری از ای 

نامه  بود  تقرینِی تاریخ نگارش  دریِق مخاط  و مشّخص  الی در ردار تعییِ   ّّ آرار ز ق(    ه   488ها )پس از  سایر 
 .( 137:  2536رو ،  زّری  ردد ) را شایسفۀ توّجه و بررسی می   ها آ  ره    اس    ی خاص های  وی»ای 
الی، ره پس از مرگ او شخصی ناشداس جمع از مف  نامه   ّّ اس ، یک تصحیح به اهفما  قّناس د   رر آوری  های ز

د   نمو چاپ    ، انفشارا  امیررنیر   1362سیدا و مجّددای در سال  اب    ی فروش رفا    1333ارنال انجا  شد  ره در سال  
بددی ررد  اس . چهار با  از رفا  را در پدج با  دسفه   هاآ  نامه اس  ره مؤّلف    وسه ی س اس . ای  مجموقه شامل  

دجم  و با  پ   شد  اس  اراری  بر اساس طنقۀ اجفماقی مخاط  )شاها ، وزرا، وابسفگا  به قکوم  و فقها( نا  
نامه  به هر ور  نوشفهح شامل  افراد اونااو   تح  قدوا  افصول و مواقظ ره  به  چهار دسفۀ    جّبه هایی خ ا  

 باالس .
ها دو نامه خ ا  به شا ، دوازد  نامه خ ا  به وزرا، پدج نامه خ ا  به وابسفگا  قکوم ، از مجموع نامه  

الی به صاقنا  ردر  نی  اس . مقایسۀ تعداد نامه هش  نامه خ ا  به فقها و شش نامه خ ا  به سایر مخاط  ّّ های ز
الی به  های خ ا  به سایر افراد، نشا  ها نسن  به نامه سیاسی، در ردار قجم باالی هر یک از ای  نامه  ّّ دهدد  توّجه ز

شود ره  ع داد  می اند. در مقالۀ قاضر به ُنه نامه ارجاره خ ا  به آنا  نوشفه شد   اس   یی هانامه ای  رشر و اهّمّی  
به   آنا  خ ا   الی،    ( 1) شا   یکی از  ّّ و  15و    14:  1362)ز به وزرا )فخرالمهک، ضیاءالمهک  نامه خ ا   (، شش 

و    ( 2) المهک (، و دو نامه خ ا  به سایری  )یکی از وابسفگا  قکوم  به نا  معی  52تا  28مجیرالمهک( )هما : 
 ( هسفدد.92تا    53یکی از شااردانش( )هما :  

 معّرفی مبنای نظری - 2- 1

  رهچدا  در ای  مقاله،    .( 637:  1995شود )هاندریچ،  اخودح را شامل می   جّبه ادیگریح در معدای قا ، هر فردی   
ای از افراد هسفدد ره بر ای از دیگرا  مّد نظر نیس ؛ بهکه ادیگرا ح دسفه دایک، چدی  معدای اسفرد  در رویکرد و  

باوردارنداا  به یک ساخفار    ۀ مثاب به ها، در مقابِل اماح  یکردهای اجفماقی و ایدئولوژی اساس ساخفارهای دور نی رو
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می  ررار  خاص  )و  ایدئولوژیک  پریرنداا     .( 5و    4د:    2015دایک،  ایرند  دیداا   از  ایدئولوژیک  ساخفار  ای  
تهّق )درو   آ   اققیق ح  ما(  می ارو ،  )برو    رهی درقال شود؛  ی  ما  ایدئولوژیک  مخالاا   یا  دشمدا   ارو ، ققاید 

می  نامید   اایدئولوژیح  )و  دیگرا (  نه  و    .( 175:  2013دایک،  شوند  را  اافما   انفقادی  تحهیل    قدوا  به دایک 
های م العا  تحهیل اافما ، ره ام العۀ اافما  با یک نگرش خاصح و با امکا  راربرد تمامی شیو  رویکردی در  

شیو   سایر  و  می اافمانی  تعریف  اجفماقی  و  انسانی  قهو   در  مرتنط  )و  های  (؛  466الف:    2015دایک،  ردد 
ّ آ  بر بررسی انفقادی سوءاسفااد  از ردر  و   در چدی    . ( 478س  )هما :  آ  ا   resistanceرویکردی ره تمرر

ّ توّجه ررار دارد.طنیعی م العۀ شگردهای ارو    طور به رویکردی    های در موضع ردر  برای سررو  ادیگراِ ح در مرر
ّ الگوی و    اس .  شداخ _ جامعه _ دایک در بررسی انفقادی اافما ، طرح ساخفار مثّهثی اافما  نق ۀ تمای

دایک، ردد. )و  ها و ساخفارهای اجفماقی و اافما  تیرید می   میا  مورعّی  قامل ارتنا قدوا  به وی بر اشداخ ح 
و  64 :    2015  و   472الف:    2015،  176:  2013 نگا   در  اشداخ ح  نگرش   قدوا  به دایک  (  ها، دانش، 

های ذهدی شخصی اقوای جامعه در  های مشفرک جامعه در س ح رال  و مدل ها، هدجارها و ارزش ایدئولوژی 
پیچید  ( ای  مدل 71شود. )هما :  د تعریف می س ح خر  از معانی اافمانی هسفدد های ذهدی بسیار  بدابرای  ؛  تر 

نامید  می  تمامی آنچه اشداخ ح  بر رددد. و  شود را در اافما  خود اظهار نمی تولیدرددداا  مف   با تیرید  دایک 
  و مخاط  مفو ، اافما  را ارو  یخ شداخفیح  مشفرک میا  تولیدرددد   ( 3)   ی فرهدگ ضرور  توّجه به دانش اجفماقی_  

( در رویکرد  5ج:    2015دایک،  بیا  شد  اس . )و    وضوحبه ردد ره تدها بخشی از اّطالقا  آ   ای معّرفی می 
روشد شداخفی او به م العۀ اافما ، پ»وهشگر با بررسی ریّساخفارهای مشهود در رال  یا نوشفار به می  - اجفماقی 

 های اافمانی دس  یابد.خفی ای  دالل  به زیرساخ  شدا
مدارا  و اصحا  سیاس    »  ی وبه دایک ادیگراِ ح اافماِ  اروپاییا  ) هایی ره در آرار و  با توّجه به افراد و ارو   

یولوژیکح )افراد و ارو  اند، می رسانه( تّهقی شد   هایی ره به  توا  اا  دیگرا  در نظر او شامل دو دسفۀ ادیگری فّی
های قامل ایدئولوژی  شوند( و ادیگری ایدئولوژیکح )افراد و ارو  شا  دیگری تهّقی می های جسمی دلیل وی»ای 

الی بددی، در نامه ی  طنقه مخالِف اماح( اس . بر اساس ا ّّ ادیگریح    ۀ مثاب به با صاقنا  ردر  سیاسی  هراا  های ز
 برخورد شد  باشد ای  افراد جّء دیگری ایدئولوژیک خواهدد بود.

دایک در تحهیل انفقادی اافما ، بیشفر مع وف به بررسی مفو  قاوی اافما  ن»ادپرسفی بود  اس . توّجه و   
روشد تجّهی ایدئولوژی در انواع ساخفارهای اافما  ماندد ساخفارهای معدایی، نحوی، د می وی در مقاال  مفعّدد خو 

به ققید  او، ا173:  1389دایک،  مدد بررسی ردد. )و  نظا    صور  به را    … های اافاری و واژاانی، ردش    هراا  ( 
ّهای خو  مربو  باشد، انفظار می  های  ف [ مرتنط باشد و تماِ  وی»ای های تولیدرددد  ]م ارو  رود با هم ماهومی به چی

خالف ای  روند در مورد دیگرا ، مخالای  یا    ؛ و تواندد برای تیرید بر چدا  مااهیمی به رار روند ساخفارِی اافما  می 
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)و   دارد.ح  وجود  می 734:  2005دایک،  دشمدا   انفظار  رویکردی  چدی   اساس  بر  هر (  همچو   الی،  ّّ ز رود 
ژیک، تا قّد توا  در جه  بازنمایی مدای دیگرا  روشید  باشد. در ای  صور ، با بررسی  تولیدرددد  مف  ایدئولو 

سازی، بددی و ر نی (، معدایی )طنقه … های بالزی )ازراق، آیرونی و توا  اسفااد  او از انواع اسفرات»ی جّئّیا  مف  می 
( برای بازنمایی مدای دیگرا  را نشا  داد. … و ایری  آوری، تعمیم و نفیجه ( و اسفداللی )رریده … های شداخفی و اسفعار  

اس . به همی  دلیل بررسی مف  با    فرد مدحصربه راوی انفقادی از لحاظ توّجه به جّئّیا   دایک در اافما  رویکرد و  
 تواند اّطالقا  دریقی در مورد شیو  برخورد تولیدرددد  آ  در اخفیار پ»وهشگر بگرارد.اسفااد  از ای  روش می 

اسفعار  اسفرات»ی   اسفثداءبه   و  مجهول  افعال  از  اسفااد   مثل  پرراربردی  اسفرات»ی های  قداوی   نوع ها،  و  ها 
و  دالل   آرار  در  موردبررسی  اافمانِی  وی»ای های  به  توّجه  با  وی  بهکه  نیس ؛  یکسا   هموار   مفو   دایک  های 

را برای طرح و بررسی انفخا  ررد     _اند فه ره در مف  نمود داش _  های خاّصی موردبررسی در هر مقاله اسفرات»ی 
ح تدها در برخی از مقاال  وی  ( 6)  ی اافار های  هاح و اردش   (5)   وهی نق ح، ا ( 4)   ی ن ی فر بررسی اقوا    مثال قدوا  به اس .  

، با پیروی از شیو  و   شد  از سوی وی تدها  دایک، از میا  قداوی  م رح انجا  شد  اس . نویسدداا  مقالۀ قاضر نّی
در    ازآنجارهدر مف  موردبررسی وجود داشفه باشد. همچدی     ها آ  اند ره نمود راهنرد ایدئولوژیک  به قداویدی پرداخفه 

برر  از برخی  سی تما  وی»ای ای  رویکرد  به زیرساخ  شداخفِی اافما  مجاز اس ،  برای دسفیابی  های اافمانی 
ّ اسفااد  ررد  و    قداوی  زیر  دایک ها و راربرد ضمایر، ره و  در بررسی توصیف شخصّی    مثال قدوا  به ایم.  دایکی نی

( از شیو  فررالف  475الف:    2015ایک،  د اررا و مخفصر به آ  اشار  ررد  اس  )و    طوربه در برخی مقاال  خود  
 ایم.( بهر  برد  146:  2003در پرداخف  به اطنقه و هوّی  اروهی یا شخصیح )فررالف،  

و  اسفعار    آرار  از  برخی  در  )و  ها  شداخفی  رویکرد  با  رویکرد 187:  2013دایک،  دایک  با  برخی  در  و   )
ایم  شداسی شداخفی بهر  ارففه رسی قاضر از شیو  اسفعار  اند. در بر ( بررسی شد  234:  1389دایک،  )و   ارس ویی 
ایم. بر ارر لیکاف و جانسو  بررسی ررد    ( 7)   م ب کن ی م   ی زندگ   هت آن   یۀ که بر پت   یی هتاستعتره   های مف  را بر مندای و اسفعار  

 ارپ»وهش   دید   از   تولیدرددد  مف    های دیداا    از  بسیاری   ها، نظریۀ تشنیهی در بررسی اسفعار    از   ای  باوریم ره با اسفااد  
  از   اسفااد    با  ره ی درقال . اندررد   پیدا  نمود  او زبا    در  صراق  به  ره  شوندمی  یاففه   هایی بخش  تدها  و  ماندد می  پدها  
 ممک   ره  یابدمی   را   هایی وی»ای   و  برد می   پی   پرد  تولیدرددد  مف  بی   تاّکر نظا    به   ارپ»وهش   شداخفی  اسفعار   نظریۀ
 باشدد.  ماند    پدها    هم  قّفی از دید خود او   اس  

 پیشینه  - 3- 1

بررسی   مکتیب    موضوع  آرارش،  دیگر  همچو   الی،  ّّ جدنه ز از  مفعّددی  اس .  های  بود   اونااو     ازآنجارههای 
الی قارفح توّجه دارند، در ایدجا  ّّ الی به از ّّ های بازنمایی  به بررسی نویسدداا  ای  مقاله از میا  وجو  شخصّی  ز

ّا  ارتنا  با مقالۀ قاضر از لحاظ مندای نظری، اشار  می   شود.ادیگریح در مفو  قرفانی، به ترتیِ  می
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نامۀ رارشداسی ارشدش چهل نامه از موالنا خ ا  به رجال سیاسی، مریدا  و خویشاوندا  را فوائهی در پایا   
نامه بر روابط ردرِ  دهدد  شیو  بیا  مسفقیم یا زیرمسفقیم بررسی ررد  اس . تیرید پایا  نشا  با توّجه به مفیّیرهای 

های مخاط  خویشاوند و زیرخویشاوند اس . نویسدد ، خود، به ای  ها و مقایسۀ ای  روابط در دسفه مشهود در نامه 
نامه  با بررسی بخشی از  اس  ره  نامه های یک فرد نمی محدودّی  اشار  ررد   بر توا  تیریر سّد  اافما   نگاری 

ایری ( دیگر محدودّی  ای  پ»وهش، نمونه 13:  1388رففارهای شخصی در زبا  را با راطعّی  نشا  داد. )فوائهی،  
ایری قهمی در مورِد رویکرِد موالنا به دیگری بر اساس ای  بررسی  زیرتصادفی اس  ره باقث قد  امکا  نفیجه 

 شود.می 
( 7تا    5زبانا  با دیگری در دور  قکوم  تررا  )ررو   رمر تعیی  نوع برخورد فارسی ۀ درفری زّری  موضوع رسال  

ّا  زهنۀ خشون  یا مدارا در رویکرد آنا  اس . نویسدد  آرار ادبی بازماند  از ای  دور  را در چهار بخش  و تعیی  می
و  ی مثنو و    تء ب االول   یذکرة سعدی(، قرفانی )   گلستتن و    ودمنهله ب کل ،  نتمهقتبوس درباری )فّرخی و انوری(، تعهیمی )   )

 ( می ی سعد   تت ب  غزل و    ن یر ب ش   و   خسرو قاشقانه  بررسی  بررسی،  (  ای   نفایج  اساس  بر  دور   طور به ردد.  در  رّهی 
موردبررسی رویکرد قرف دیگری زال  اس  و روند راهش خشون  از ادبّیا  درباری به سوی ادبّیا  قاشقانه  

های بازنمایی  با توّجه به قجم باالی مدابع مورد بررسی تحهیل شیو    (. 96و    95:  1395رمر،  شود. )زّری  می   مشاهد  
دایک، رّهی و اررا انجا  شد  اس . به همی  دلیل نفایج دیگری در ای  پ»وهش، در مقایسه با رویکرد انفقادی و  

 های زال  در بازنمود دیگری را نداشفه اس .ل شیو  آمد  رّهی هسفدد و نویسدد  مجال پرداخف  به تحوّ دس  به 

ید در  امامی آرندی در پایا    و در درجۀ   دستور الجمهور و    کتتب الن ور نامۀ رارشداسی ارشدش بر اساس اروال باّی
ید   ه   8تا    5بعد اروال مدقول از او در سایر رف  قرفانی فارسی از رر    ق، به بحث دیگربودای و زیرّی  نّد باّی

پردازد. بر اساس ای  بررسی، دیگری در نظر بایّید ازیر او )زیر قق(ح اس  نه ازیر م ح. تااو  قمد  ای  می 
ردد ره به مااهیم سّد  قرفانی  نامه اس . نویسدد  صراقفای اظهار می بررسی با مقالۀ قاضر، رویکرد زیرانفقادی پایا  

، وی ایدئولوژِی بایّید را از خارج بررسی  جه ی درنف (؛  2و    1:  1396رندی،  و پیا  اّولّیۀ اسال  پایندد خواهد ماند )امامی آ 
 ردد.نمی 
اش روشید  اس  به نظریۀ اب  قربی در مقا  فیهسوف )و نه قارف( در مورد راسفایی جهرمی در رسالۀ درفری  

توا  به اقد   می   تری  نفیجۀ ای  پ»وهش مهم   قدوا  به دیگری دس  یابد و رویکرد وی را با فالساۀ زربی مقایسه ردد.  
د اروهی خاصح در نظریۀ اب   تری  تااو  مهم   .( 183:  1397جهرمی،  رد )راسفایی قربی اشار  رانحصار ققیق  ّن

 ای  بررسی با مقالۀ قاضر، بررسی دیگری در ماهو  فهسای و بدو  رویکرد انفقادی در ای  رساله اس .
نادید  ارفف  بدراری ففوقی در مقاله   با ای در جسفجوی قهل تییید میوال  و  آنا  از سوی موالناس .  های 

جهۀ موالنا با صاقنا  ردر  سیاسی در س وح توصیف، تاسیر و تنیی ، نویسدد  نفیجه  بررسی شواهد زبانی موا 
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نظا  ایدئولوژیک   ی ها ی دئولوژ ی خرد  اایرد ره تدارض مشهود در اافار و شخصّی  موالنا بازتا  تداروا  میا   می 
یو  تحهیل انفقادی اافما   ای به ش ( ارچه در مف  یا فهرس  مدابع مقاله اشار  64: 1392ااسال ح اس . )ففوقی، 

رسد نویسدد  از ای  رویکرد بهر  برد  اس . فررالف نشد  اس ؛ با توّجه به ساخفار مقاله و شیو  تحهیل، به نظر می 
 شود.پیشیدۀ ای  بررسی م رح می   قدوا  به بر ای  اساس، مقالۀ موردبحث  

ید بس امی ب در مقاله  روا  ی ش  ی قامد   دایک در تحهیل انفقادی اافما   ا رویکرد و  ای به بررسی ش حّیا  باّی
و    طور به پرداخفه اس . هدف وی از نگارش ای  مقاله، ارنا  امکا  راربرد ای  نظریه در تحهیل مفو  قرفانی   قا  

های ایدئولوژیک یعدی بیا   تری  نفیجۀ ای  بررسی امشهود بود  راهنرد اافما  خاص اس . مهم   طور به ش حّیا  
یدح اس . ) نکا  مثن  در  : 1392،  روا یش   یقامد بار  خودما  و بیا  نکا  مدای دربار  دیگرا  در ش حّیا  باّی

دایک به تحهیل انفقادی اافما  مفو  قرفانی فارسی پرداخفه  ره نویسدد  آ  با رویکرد و    اس    ی ارر( ای  مقاله تدها  88
 اس .

الی با رویکرد نو سنک ی نامه درپر در رفابی ره، برآمد  از رسالۀ درفری اوس ، به بررس  ّّ ای شداسی الیه های ز
الی نگاری زاهدانه در  توا  تعریف سنک نامه تری  دسفاوردهای ای  بررسی را می پردازد. از مهم می  و توّجه    مکتیب  غز 

ررسی  پیشیدۀ ای  مقاله، از نظر ب  قدوا  به (. پ»وهش موردبحث، 249: 1392به زهنۀ ای  سنک بر ارر دانس  )درپر، 
الی جال  توّجه اس ؛  های رایج در تحهیل انفقادی اافما  برای بررسی نامه دریق جّئّیا  و اسفااد  از شیو   ّّ های ز

س  و بررسی شیو  مواجهۀ مف  با ادیگریح در رانو  توّجه پ»وهشگر ررار نگرففه اس . ا  شداسی اّما رویکرد آ  سنک 
 اافما  نگا  زال  بر ای  ارر نیس .دایک در تحهیل انفقادی  همچدی  رویکرد و  

با توّجه به آنچه ارش ، مقالۀ قاضر نخسفی  بررسی در موضوع تحهیل انفقادی رویکرد قرفا به ادیگریح در   
تدها در مقالۀ ففوقی موضوع      یازا ش ی پ شود. همچدی  نگا  قرفا به صاقنا  ردر  سیاسی  های آنا  محسو  می نامه 

دایک با مقالۀ مررور نّی مفااو  نگر و  انحصاری بررسی بود  اس . شیو  ما از لحاظ راربرِد رویکرد دریق و جّئی 
الِی قارف با صاقنا  ردر  سیاسی می اس  و از زاویۀ تاز   ّّ  پردازیم.ای به راب ۀ ز

 بحث و بررسی  - 2
 هایسه و توصیف شخصیت سازی و مقا بندی، قطبی طبقه  - 1- 2

الی، نقش صاقنا  ردر  سیاسی در طنقا  اماح و ادیگرا ح سّیال اس . در بسیاری از  با توّجه به مف  نامه   ّّ های ز
های مف ، با ای  در برخی پار    ره ی درقال شود؛  اماح دید  می  ۀ مثاب به های مف ، قوور صاقنا  ردر  سیاسی  بخش 

دایک نیس ؛ بهکه وی به اقفمال  رخورد شد  اس . ای  امر مفدارض با دیداا  و  ادیگریح ب   ۀ مدّل به ها  شخصّی  
دیداا   در  تدارض  اوجود  اس :  ررد   اشار   فرد  قوو   ازآنجاره های شخصی یک  اس   ممک   واقد  اشخاص 

باشدد، تجار  )مدل ارو   مفعّددی  تیریر ایدئولوژی   ها آ  های ذهدی(  های ایدئولوژیک   های مفااو  ممک تح  
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در ای  مقاله صرفای   . ( 179: 2013دایک، اس  ققاید شخصی و دیگر باورهاِی اا  مفداروی را به وجود آورندح )و  
 اند.ادیگرا ح بازنمایی شد    ۀمثاب به صاقنا  ردر  سیاسی    ها آ  شوند ره در  اافارهایی از مف  بررسی می پار  

الی، صاقنا  ردر  سیاسی را به دو دسف در نامه   ّّ الی  ۀ رّهی اشاها ح و اوزراح می های ز ّّ توا  تقسیم ررد. اا  ز
اند طه  ردد: انجا  آخر  بر دو شر  بسفه ر   مقابل اماح م رح می   ۀ مثاب به ها را در ردار یکدیگر  هر دو ای  ارو  

ا  ّّ : 1362لی،  قهّو ناررد  و از فساد دور بود ، هرره در طه  والی  و فرما  داد  اس  طه  قهّو وی معهو  اس ح )ز
س  و از نوشف  در مورد شخص شا  در مقا  ادیگریح خودداری  (؛ اّما در بیشفر موارد روی سخ  او با وزرا 53
های موجود، ها دّر  ردیم. از بی  تما  نمونه شود ره به مخاطنا  نامه تر می ردد. اخفالف ای  دو دسفه ورفی پررنگ می 

دانیم  پردازند. افّو  بر ای  می دیگری می  ۀ مثاب به اند و به او ( نوشفه شد  18 تا  14تدها دو نمونه خ ا  به شا  )هما : 
الی  نامه   ره ی درقال و به درخواس  شا  به تحریر آمد  اس ؛    اجنار به ای هسفدد ره  ای  دو نمونه مربو  به نامه  ّّ های ز
الی خ ا  به شا   به وزرا زالنای داوطهنانه بود   ّّ دیگری، در وارع نامه نیس ؛ بهکه دفاقّیۀ اوس    ۀ اب مث به اند. تدها نوشفۀ ز

فرسفد. با توّجه به  مکفو  برای وی می   صور  به ره در محور شا  ایراد ررد  اس  و بعدتر، به درخواس  شا ، آ  را  
الی به شاها  در سایر نمونه  ّّ  ح )هما : ها، ره زالنای با واژاا  رّهی و رابل تاسیری مثل اامیر و پادشا اشارا  روتا  ز

الی با خودداری از  ( و نه با اشار  مسفقیم به نا  شا  انجا  شد  اس ؛ به نظر می 49( و اترکح )هما : 28 ّّ رسد ز
پرداخف  به مسائل مربو  به شخص شا ، اقفمال خ ر را برای خود پایی  آورد  اس . قالو  بر ای ، در مورد وزرا  

ّ به    شد  اس . رار ارففه لح  تددتری نی
تیرید بیشفر  وزرا شود و در مورد بخشی به ادیگرا ح در مف  تدها در مورد ارو  اشاها ح دید  می تشّخص  قد   

 بیدیم:بخشی به ادیگرا ح را می بر شخص اس  نه طنقه. در نمودار زیر شیو  تشّخص 
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ظار داریم در مورد اماح باشد. ره انف  اس  ی ا اونه به ، شیو  یاد ررد  در مف  دریقای  وزرابیدیم ره در مورد طنقۀ  می  
الی در قد  تعمیم وی»ای ترجیح نا  بر طنقۀ فردی و طنقۀ فردی بر طنقۀ اروهی نشا   ّّ های مدای، دهدد  روشش ز

ایری در مورد ای  طنقه اس . تقرینای قکِس ای  روند در مورد طنقۀ شاها  دید   فرض بخشی و قد  پیش تشّخص 
المهک بخشی به طنقۀ وزرا در مقابل شاها ، قد  اشار  به نظا  ّجه در زمیدۀ تشّخص های جال  تو شود. از وی»ای می 

الی و خواجه، به نظر می ادیگریح   ۀ مثاب به  ّّ رسد س . با توّجه به ارتنا  نسنفای طوالنی و توأ  با اقفرا  مفقابل میا  ز
یک اشخصح و نه قووی از اطنقۀح وزرا در   ۀ اب مث به اماح، ناشی از درک خواجه    ۀ مثاب به المهک مدحصرای  اشار  به نظا  

الی باشد. ّّ  نظر ز
در مف  بسامد باالیی دارد. ای  امر در   وزرا اسفااد  از واژاا  دارای بار معدایی مدای در مورد هر دو طنقۀ شاها  و   

  ناآااهی و زاه  وزیر دهددایرد ره نشا  بسیار شدیدتر اس ؛ اّما زالنای با راربرد واژاانی صور  می   وزرا مورد طنقۀ  
دهدد و خ ای سهوی اوس . راربرد واژاانی چو  ازافلح، اجاهلح و ازرورح در مورد وزیر، به او ای  امید را می 

الی با راربرد واژاانی چو  اسُنعح و اظالما ح نظر خود را در مورد    ره ی درقال ره امکا  تیییر شرایط وجود دارد؛   ّّ ز
الی به شا  و وزیر رابل توّجه  هدای  بودِ  وی آشکار می ادا  قمدِی شا  و زیررابل  ّّ ردد. نمونۀ زیر در مقایسۀ اشارا  ز

 اس :
 …خدم  ترری ردد ره ققیق  آ  ترک سنعی باشد در رال  مردی و هرره خدم  ترری ردد …ا 

ور   اار بدا  ردد تا قوانا  و سوره وی را خدم  رددد اسیر رنر بود و به ققیق  جاههی بود در ص
 . (49قارهیح )هما : 

اند. در مقابل، وجود دارد، به وزیر نسن  داد  شد    ها آ  در نمونۀ فوق صاا  ااسار ح و اجهلح، ره امکا  تیییر  
ّ نمی   اس   ی وان ی ق شا    تواند تندیل به انسا  شود. قالو  بر ای ، راربرد واژ  اسنعح و توّجه به وی»اِی ادرندایح  ره هرا

دیکی به شا  اس . با توّجه به ای  نکفه به نظر می موجِ  تیرید بر خ  رسد ازیررابل هدای ح دانسفِ  شا ، یا  ِر ّن
الی به مسائل مربو  به شخِص وی باشد. ّّ  اقفمال بسیار اندک هدای  وی، از قهل توّجه اندِک ز

الی از تقسیم در بخش   ّّ ردد ره شامل فااد  می سازی و مقایسه اس های رّهی همرا  با ر نی بددی هایی از مف ، ز
ارففگا  در قص  لشکر و  (، اپدا  28اسیرا ، نابیدایا  و اهل بصیر ح )هما :    های اامیرا  وتقسیم مردما  به ارو  

اهل زاه ، خواّص اهل ریاس  و خاّص 31در قص  مال و در قص  دقاح )هما :   الخاّص اهل (، و اقوا  
ایی افراد  ردد، امکا  جابج ها جه  نظر می بددی ای ره در مورد ای  تقسیم باشد. نکفه ( می 42تا    40بصیر ح )هما :  

راررففه  انابیدایا  و اهل بصیر ح، در تما  موارد ذررشد  با توّجه به نوع واژاا  به  اسفثداء به بی  طنقا  مخفهف اس .  
الی مسفقیمای به مورعّی  شخص  رسد ادیگرا ح می به نظر می  ّّ تواندد تیییر رددد و در زمر  اماح درآیدد. در یک مورد، ز

 خواهد برای ارتقاء درجۀ خود تالش ردد:ردد و از او می می بددی اشار   وزیر در طنقه 
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خواند م  نیّ  تر میتر به جایی رفیعاچو  صدر وزار  بّهیه الهه اقهی المقاما  مرا از جایی نازل  
  … خوانموی را از اسال الّسافهی  ره مقا  ارو  اّول اس  به اقهی قّهیی  ره مقا  ارو  سّیم اس  می 

 . (41از قویض درجۀ قوا  به یقاع درجۀ خواص انفقال رددح )هما :  یزودبه بسیج آ  ردد ره 

الی امکا  ارتقاء درجۀ وزیر به اخاّص الخاصح وجود ندارد؛ اّما او می به نظر می  ّّ تواند تالش ردد رسد از نظر ز
دیک تا در زمر  اخواصح درآید، طنقه   ارند.تر به اماح ررار د ای از ادیگرا ح ره در مورعّیفی ّن

 کاربرد ضمایر  - 2- 2

ّ تدها در مورد شاها  صدق می ها آ  بخشی به طنقا  اتشّخص  قد      17ردد. در مورد شاها  ح در س ح ضمایر نی
ضمیر جمع تدها دو بار برای اشار     ره ی درقال شود؛  مورد راربرد ضمیر مارد دید  می   9مورد راربرد ضمیر جمع و تدها  

ااد  فراوا  از ضمایر جمع  مورد راربرد ضمیر مارد برای وزیر در مف  وجود دارد. اسف  39به وزرا به رار رففه اس  و 
الی در نامه  ّّ ّ تاسیر شود؛ اّما با توّجه به سنک رالِ  ز ها، ضمایر جمع  ممک  اس  به معدای ارتنا  مؤّدبانه و رسمی نی

رو  در بررسی مف  دفاقّیۀ  اند. زّری  اطنقهح و نه اشخصح به رار رففه   ۀ مثاب به تقرینای همیشه برای اشار  به شاها   
الی در   ّّ الی در سخ  ااف  با وی اشار  ررد  اس  )زّری  ز ّّ رو ، محور شا ، به سنک خاّص قاری از تمّهق ز

ردد. ضمیری ره بیش از همه برای اشار  به  ها، ای  نکفه را تییید می نوع ضمایِر با مرجِع شا  در نامه  . ( 171: 2536
رود و نه  بخشی به رار می تشّخص  ح و برای قد  ها آ  شاها  به رار رففه اس ، اایشا ح اس  ره هموار  در معدای ا 

الی از اشار  انحصاری به شا  فعهی خودداری ررد  و دیداا  خود   ّّ در معدای ااوح و برای اقفرا . با راربرد ای  ضمیر، ز
مورد   ردد. راربرد فراوا  ضمایر مارد در های مدای به تما  شاها  ارشفه و آیدد  آشکار می را مندی بر تسّری وی»ای 

الی به هر وزیر دهدد  تشّخص وزرا، نشا   ّّ یک افردح خاص و نه قووی از طنقۀ وزراس .   ۀمثاب به بخشی و نگا  ز
الی تااو      ی ترت   ی ا به  ّّ  دهد.تر نشا  می های فردی وزرا را در مقایسه با هوّی  اروهِی آنا  پررنگ ز

 کاربرد افعال - 3- 2

فصل در زما     15فعل دارای زما  ارشفه و    82فعل دارای زما  قال،    224،  ها فعل موجود در نمونه   321از مجموع   
شوند، نشانی از اهداف تعهیمی  آیدد  هسفدد. بسامد باالی افعال زما  قال، ره قدود هافاد درصد از افعال را شامل می 

ّ  آنا  را مف  با هدف تیییر دیگرا  اس . قد  تیرید بر ارشفۀ ادیگرا ح می  برای تیییر و پیوسف  به اماح  تواند انگی
ّایش دهد. نکفۀ فوق را در ای  نمونه می  توا  دید: امهوک باید ره در مهوک ارشفه نگرند و امراء ماضی سه ا   اف

الی،  … العی  ة اویدد ره یا مهک و یا رّر ارسال  و طیرل از زیر خاک به زبا  قال می مهکشا  و الپ  ّّ (  15:  1362ح )ز
الی با   ّّ  خواند.اردد و شا  را به تیییر فرامی اشار  مخفصر و منهم به ارشفۀ سالطی  سهجوری، به زما  قال بازمی ز
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ّامی،    73فعل دارای وجه خنری،   215ها،  از میا  افعال موجود در نمونه   فعل دارای وجه   32فعل دارای وجه الف
انفقال  ه خنری نشا  اند. بسامد باالی وجبود    فعل دارای وجه پرسشی   1امری و تدها   و  اتعهیم  دهدد  زهنۀ هدف 

ّامی ره از لحاظ بسامد در رتنۀ دو  ررار ارففه اس   اّطالقا ح در مف  اس . پس از وجه خنری، اسفااد  از وجه الف
الی برای رنوالند  هدجارهای موردنظر خود به ادیگرا ح از طریق اسفدالل و با رقای   ّّ ّ قالو  بر تعهیم، تالش ز نی

الی می ن  اقفیا  را نشا  می جا  ّّ های فراوا  اسفااد  از وجه خنری در  توا  به نمونه دهد. در تییید لح  محفاطانۀ ز
ّامی اشار  ررد. در نمونۀ زیر با وجود اسفااد  از وجه خنری، از رید ااارح اسفااد  شد  اس  ره مخاط  را   معدای الف

برد: ابه ققیق  شداسد ره اار یک فرض از فرایض خدای  را باال می دهد و تاسیرپریری مف  در قال تردید ررار می 
ّ قویض مقا  اّول نیس  و    …یا   ارارد ی فروم تعالی   ( با راربرد  42اهل زاه  اس ح )هما :    ۀ ازجمهدرجۀ وی ج

الی به جمهه  ّّ ّامی می   اس   ی خنرای ره تمامای  ااارح، ز را برای خود  را  فرار از خشم وزیر     ی ترت   ی ابه دهد و  وجه الف
 ارارد.باز می 

 کاربرد قیدها و وجهّیت متن  - 4- 2

بار(    15بار( و ااارح )   3بار(، ااارچهح )   2های به دس  آمد ، بارها از ریود شک و تردید شامل امگرح ) در داد   
  بسامد اسفااد  شد  اس . بسامد باالی ریدهای تردید، نشانگر قد  زهنۀ وجهّی  ققیق  بر مف  اس . در مقابل ای 

ح تدها در شش مورد  ضرور  به باال، از ریود تیرید و ر عّی  شامل ابایدح، اهراّح، ابه ققیق ح، االبدح، االنفهح و ا 
به نظر می  فهساه، م العا  فهسای او در چدی  سنک   رزم ی قه رسد،  اسفااد  شد  اس .  به  الی  ّّ قمال  تدد ز

الی    تیریر نناشد. از تیریر شیو  اسفداللنوشفاری بی  ّّ رو ، اند )زّری  اافه     ی ازاش ی پ و مد ق فالساه در سنک نوشفار ز
الی در رّد و هد  آ  می  . ( 142: 2536 ّّ روشید، برخی آراء خاّص فهسای بود نه اروشح فالساه در  در وارع آنچه ز

به رّد ققاید فالساه  یهتفت الفالسفه  وی قّفی آنجا ره در    .( 68:  1383رارایری اسفدالل ققهی )ادجی،  شّکارّی  و به 
بهر  می می  فیهسوفانه  اسفدالل    تیریِر سنک فالساه در قد    .( 75:  1389ایرد )رضوا ،  پردازد، از داوری ققل و 

الی هموار  با  ر عی  ّّ الی در نسن  راربرد ریود ر عّی  و تردید در مورد دیگرا  آشکار اس . ذه  شّکاک ز ّّ نگرِی ز
رسد ارارد؛ قّفی آنجا ره با توّجه به وجه فعِل جمهه به نظر می تیییِر دیگری باری می راربرد رید جایی برای اقفمال  

تا باری خود را فریاد    … خ ای مخاط  ر عای روی داد  اس : اواج  اس  بر صدر ققال ره قسا  خویشف  بکدد 
الی،  رسید  باشد اار خهق را فریاد نمی  ّّ  .(51:  1362رسدح )ز

 هااستعاره کاربرد  - 5- 2

اسفعار    میا   می از  دید   مف   در  مندِأ ادیگریح  رهمرو  با  ره  هوّی  شاها   هایی  تنیی   به  اسفعار   تدها سه  شوند، 
 اند:چددی  بار به رار رففه  ها آ  شود ره برخی از  اخفصاص دارند و در مقابل، ُنه اسفعار  در تنیی  هوّی  وزیر دید  می 
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 ( 28د  را امیر و پادشا  خوانددح )هما : شا  اسیر اس : ااسیر فرومان •
 ( 49شا  قیوا  اس : اسنعی باشد در رال  مردیح )هما :  •

 ( 28اندح )هما : شا  خدمفکار اس : ارمر خدم  ایشا  بربسفه •
وزیر اسیر اس : اهرره خدم  ترری ردد اار بدا  ردد تا مفمّک  شود از لناس نیکو و جامۀ زینا اسیر رقون    •

 ( 49دا  ردد تا قوانا  و سوره وی را خدم  رددد اسیر رنر بودح )هما : و اار ب …بود
 (52( و اهیچ وزیر بدی  منفال ننود ره وی اس ح )هما :  51زیر بیمار اس : ابه قالج آ  مشیول ارددح )هما :  و •
 ( 41خوانمح )هما : می   …به اقهی قهیّی  …الّسافهی وزیر پایی  اس : اوی را از اسال  •
 ( 52س : اهیچ وزیر بدی  منفال ننود ره وی اس ح )هما : وزیر در بال •

الهه   • (، ابایسفی ره مجدالمهک  42ح )هما :  الغفلةیورظه م  نو     ا ی  تعالوزیر در خوا  اس : ااسیل 
 ( 53( و اُهم نائمو ح )هما : 51قنر  ارففی و مفیّقظ شدیح )هما : 

فمّک  شود از لناس نیکو و جامۀ زینا اسیر رقون  وزیر ز  اس : اهرره خدم  ترری ردد اار بدا  ردد تا م •
 ( 49بود و به ققیق  زنی بود در صور  مردیح )هما : 

روزاار در مّدتی رری  زرور وی   … خورد  اس : اتقدیر آسمانی فی اسرع زما  زرور وی را رشف ررد وزیر فری   •
 (51زرور اس ح )هما :   از قال وی برهانی ظاهر ساخ  ره ای  همه   ی زودبه روزاار  … نیّ رشف ررد 

مثل اّلری  اّتخروا   …ررلک ناعل بالمجرمی  …وزیر رافر اس : االم یروا رم اههکدا م  رنههم م  القرو  •
ح )هما :  (، ادر چیّی ره رنهۀ خود ساخفددح )هما : 34م  دو  الهه اولیاء رمثل العدکنو  اّتخر  بیفای

ما   …رددد با وی ره(، اندا می51جاءرم الّدریرح )هما :    (، ااو لم نعّمررم ما یفرّرر فیه م  ترّرر و40
عو ح )هما :   ( 53( و اَاَفیم  م  اهُل الُقری َا  َییِتَیُهم بیُسدا َبیاتای و ُهم نائمو ح )هما : 52رانوا ُیَمفَّ

 ( 34وزیر مجر  اس : اررلک ناعل بالمجرمی ح )هما :  •

ارای  خورد ، در خوا  و در بال( نشا  از سنک تساهل ار، فری  بسیاری از رهمروهای مندأ )خدمفکار، اسیر، بیم  
الی در بازنمود ادیگریح و اقفقاد او به امرا  بود  و نه دشم  بود  طنقا  ادیگرا ح دارد. وی»ای  ّّ هایی چو  ابیماریح  ز

و  مقابهه با او باشدد، تصویری را و اخوا   بل ترّقم و نیازمدد یاری  آلودایح بیش از آنکه نمودار خ رناک بود  فرد و ّل
الی می سازند. ای  دریقای هما  جهو  از او می  ّّ خواهد صاقنا  ردر  سیاسی در نظر خودشا  داشفه باشدد.  ای اس  ره ز

س   ادیگریح   ها آ  اند ره مخاط   هایی اسفخراج شد  های مورد اسفداد در ای  بخش از نامه جال  اس  ره تمامی نمونه 
ای با رهمرو مندِأ ادیگریح وجود ندارد. ای  وی»ای  های خ ا  به اماح، هیچ اسفعار  خرج از نامه های مسف و در نمونه 

الی و تالش او در جه  تیییر ادیگرا ح را باال می  ّّ  برد. اقفمال رویکرد قاری از ترّقم ز
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تساهل   ای   مقابل  وی»ای نق ۀ  ره  هسفدد  از ح  و  اقیوا ح  مقصد  رهمرو  با  اسفعار   دو  ر عای ارایی،  های 
  طور به دهدد. با اسفااد  از ای  رهمروهای مقصد، شا  و وزیر برای همیشه و تیییری را به ادیگرا ح نسن  می زیررابل 

، راهکار مقابهه با شا  و وزیر در صور  امکا  مهار آنا   جه ی درنف شوند.  اقفرا  تهّقی می ذاتی و ف ری پس  و زیررابل 
ّ به و در زیر ای  صور  دفع شّر آنا  به هر صور  ممک  خواهد بود.   اخفالف بّرگ میا  شی  و جایگا  اسنعح و   ج

رای ره وی میا  شا  و وزیر رائل می  الی، دیگر تااو  ّب ّّ ار  مربو   شود راربرد رید ااارح در ردار اسفع از ح در نظر ز
لاظ اسنعح برای شا     ره ی درقال ارارد؛  به وزیر اس . با راربرد ای  رید، وی ماّری از از  بود ح برای وزیر باری می 

شود؛ اویی ز   بیدیم ره در ادامۀ نامه نّی تدها به شّق دو  )جاهل بود  وزیر( پرداخفه می رود. می با ر عّی  به رار می 
الی آ  را    اس   ی ا ی ضع بود  وزیر اقفمال   ّّ  ردد.رد می   سرق  به ره ز

ّ برای ای  دو ارو  اس .   الی با شا  و وزیر، در راربرد رهمروهای مندأ تحقیرآمی ّّ دیگر اخفالف میا  برخورد ز
شود، ااسیرح و اخدمفکارح، قالو  بر واژ  اسنعح ره در باال به آ  پرداخفیم و در راربرد آ  نهای  اسفخااف دید  می 

ّ به جایگا  وهای مندائی ره برای تنیی  هوّی  شا  به رار رففه دیگر رهمر  های بسیار پایی  اجفماقی تعّهق دارند. اند نی
الی راربرد رید ااارح و ترزی   ّّ ّ به رار رففه اس ، اّما در مورد وزیر باز هم ز رهمرو مقصد ااسار ح برای وزیر نی

 ل، در مورد شا  نه ریدی وجود دارد و نه ترزی  به تیییر.ردد. در مقاب وزیر به تیییر شرایط را فراموش نمی 
ّار    های پرراربردتری  رهمرو مندأ برای وزیر ارارح اس  ره به طنقۀ اجفماقی خاّصی تعّهق ندارد. در تما  ا

اسفعاری  رسد تااو  میا  نگا   شود. به نظر می شامِل ای  اسفعار  وزیر به تیییر و خروج از ای  رهمرو مندأ ترزی  می 
الی به شا  و وزیر، مفیّرر از تااو  جایگا  قهمی ای  دو ارو  و  ّّ الی   جه ی درنف ز ّّ باال رفف  اقفمال تیییر وزیر در نظر ز

باشد. نمود اسفعار  اوزیر رافر اس ح با اسفااد  از آیا  ررآ ، آ  هم در فوای بّرای از مف  و به زبا  قربی ره خود  
شود؛ اقفماالی هدفی جّ ار  و همچدی  جه  توّجه مخاط  به ای  بخش از مف  می سن  تشدید دالل  ضمدی اسفع 

الی در درو   رم قمل به توصیه به وقش  افکدد  وزیر و ترزی  او به خروج از دسفگا  قارمّی  )یا دس   ّّ های ز
ر  به خ ای اقمدِیح  رنِگ رهمرو مقصد امجر ح در دِل اسفعار  اوزیر رافر اس ح، با اشا دسفگا ( ندارد. قوور رم 

 ردد.وزیر وقشِ  او را تشدید می 
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ّ دید  می   ّا  اندک راربرد اسفرات»ی ابها  نی الی فیهسوفح، در صراق  باالی مف  و می ّّ شود. با  تیریر سنک نوشفار از
یاسی هسفدد؛ انفظار  های مورد بررسی شامل افراد قاضر در باالتری  رد  ردر  س توّجه به ایدکه ادیگرا ح در نمونه 

ابها  در معّرفی فاقل با هدف رقای  جان  اقفیا  در مف  بسامد  »  یو به های ایجاد ابها  رود راربرد انواع روش می 
ّ به دهد ره، ها نشا  می باالیی داشفه باشد. با وجود ای ، بررسی نمونه  نمونۀ زیر، موردی از راربرد اسفرات»ی ابها    ج
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الی را در مورد ادیگریح بیا  می صریح و بی شود و مف   دید  نمی  ّّ خدم  ترری ردد ره ققیق    … ردد: ا پرد  نظر ز
 .( 49ح )هما :  … آ  ترک سنعی باشد در رال  مردی و هرره خدم  ترری ردد 

رسد قاوی ابهامی قامدانه و هوشمددانه باشد. در نمونۀ فوق، با راربرد اهررهح در  اّما ای  تدها نمونه به نظر می  
ّ می  الی از معّرفی دریق خاد  و مخدو  پرهی ّّ ها  ردد. در بخش بررسی اسفعار  مورد وزیر و اترکح در مورد شا ، ز

تری  اسفعار  دیدیم ره توهی   اند. مف  به رار رففه قیوا  اس ح و اوزیر ز  اس ح( در همی  پار  های مف  )اشا   آمّی
الِی اقالمح و اناصحح سخ  منهم را نمی  ّّ ردد. با وجود ای ، پسددد و هموار  مدظور خود را صریح بیا  می شیو  ز

ال برد  تاسیرپریری وی با هدف با   جهی درنف لح  تددش در نمونۀ باال او را ناچار به راربرد اسفرات»ی ابها  ررد  اس .  
 ردد.مف  و باری اراشف  ماّری از اّتها  توهی  به شا  و وزیر، از معّرفی صریح فاقل و مفّمم در ای  نمونه خودداری می 

 استناد به مرجع - 7- 2

الی در تنیی  وضعّی  دیگری شامل آیا    ّّ میال ۀ اسفداد به مرجع در مف  بسامد باالیی دارد. مراجع مورداسفداد ز
الی با اسفداد  ررآ ، اقادیث پیامنر اسال  )ص( و یک مورد قدیث ردسی اس . از تااو   ّّ های مهّم میا  اسفدادهای ز

های بّرگ صوفیه اس ؛  وی به مسفددا  موجود در سخ  قرفا و شخصّی    قد  توّجهبه مرجع در مفو  سایر قرفا،  
الی، مثل  در مفو  هم   ره ی درقال  ّّ ها در ردار  از اسفداد به سخ  ای  شخصّی    ستلۀ قشبری ه، رو    المحجوب کشف دور  ز

الی به قدیثی زیرمفواتر و   ّّ ، ای  ( 8)   رمشهور ی ز اسفداد به ررآ  و پیامنر )ص( اسفااد  شد  اس . با توّجه به اسفداد ز
الی بر اقادیث پیامنر اسال  )ص( و  ّّ به مراجع  قد  نیاز  جه ی درنف اخفالف ممک  اس  تح  تیریر اقاطه و تسّهط ز

رای مثل رشیری، ره ر عای بر دسفه  الی با مف  ماّسر و فقیه ّب ّّ پایی  به وجود آمد  باشد. با وجود ای ، با مقایسۀ مف  ز
الی با تکیۀ  اقادیث قور  محّمد )ص( تسّهط داشفه اس ، به نظر می  ّّ رسد قّه  قمد  ای  تااو  ای  باشد ره ز

و    انحصاری بر اسفداد به ررآ  و پیامنر  اسال  )ص( خواسفه اس  ر عّی  اقکا  صادرشد  توّسط خود را باال بنرد 
 اقفمال تردید مخاط  در صدق پیا  در ارر معفنر ندانسفِ  مراجع را به صار برساند.

الی بر مدابع مورد اسفداد را برخی ناشی از بی   ّّ دّرفی وی در ای  مورد و در ارر تعهیم ارفف  از اساتید قد  تیرید ز
( در مورد ضعف اساتید 40:  1347اند. )وا ،  عیف در قهم قدیث یا در ارر ارتنا  زیاد با فرهدگ قامه دانسفه ض 

الی، همایی فهرسفی از ای  اساتید نقل ررد  اس  ره شامل چددی  شخصّی  م رح روز می  ّّ شود و ایراِد  قدیث ز
الی ( به ققید  هما 280تا    275:  1342ردد. )همایی،  مررور را رد می  ّّ اتدها نظرش به ضنط ققایق    ازآنجارهیی، ز

الی با توّجه به  ررد. به نظر می ( بر خالف سّد  محّدرا  محفا  بر مدابع روایا  تیرید نمی 424بودح )هما :   ّّ رسد ز
نظر تسّه ش بر اقادیث پیامنر اسال  )ص( و اطمیدانی ره از آااهِی مخاط  نسن  به ای  وی»اِی خود دارد، با صرف 

 از اشار  مسفقیم به مرجع ایجاز رال  را بیشفر ررد  اس .
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ّ دید  می اخفالف میا  نامه   شود. تقرینای در تمامی  های خ ا  به وزرا با نامۀ خ ا  به شا  در اسفداد به مراجع نی
تحریر و به   های خ ا  به وزیر، از آیا  و اقادیث مربو  به رّاار، ظاهرای با هدف تشدید اسفدادهای موجود در نامه 

الی   ّّ وقش  افکدد  وزیر، اسفااد  شد  اس . در مقابل، در سه مورد اسفداد به مرجع در مفِ  خ ا  به شا ، اشارا  ز
لهمّفقی  و ال قدوا  ااّل قهی الّظالمی . مهوک    قبة پریری وی زیرمسفقیم اس : االعا به ظهم و بدراری و قد  مسئولّی  

الی،  … باید ره در مهوک ارشفه نگرند  ّّ ( ارّهکم راع و رّهکم مسئول ق  رقّیفه اار تو را در مقا   15و    14:  1362ح )ز
تواند، در صور  رود و ماّسر می ها باال می تاسیرپریری مف  در ای  نمونه     یترت   یا به (  15ح )هما :  … سیاس  بدارند 

 های فوق به شا  نسن  داد  نشوند.برانگیخفه شد  خشم شا  نسن  به نویسدد ، مف  را چدا  معدا ردد ره وی»ای 

 اغراق  - 8- 2

الی در بیشفر موارد با هدف ایجاد وقش  در ادیگریح و    ّّ ترزی  وی به تیییر روّیه و    جه ی درنف ازراق در باف  رال  ز
الی به رار رففه اس . در نمونۀ زیر به نظر می به رار بسف  توصیه  ّّ ریر رسد واژ  ایکح با هدف ازراق و تشدید تحهای ز

مشابه راربرد مررور در ای  نمونه    . (15به رار رففه اس : ایک ش  سیر نخسنی و در رقّی  تو یک ارسدهح )هما :  
ّ دید  می  ردد ای از محظورا  شرع ارتکا  می یا به رنیر    ارارد ی فروم شود: ااار یک فرض از فرایض خدای تعالی  نی

ازراق با هدف    .( 41ح )هما :  … یکی مظهو  رنجور باشد   خسند و در همۀ والی  ویتر می و یا یک ش  آسود  
 یابد:تحریر، در موارد زیر با راربرد اسامی و صاا  خاص شّد  بیشفری می 

  …خوانمره مقا  ارو  سّیم اس  می  اقهی قّهیی  ره مقا  ارو  اّول اس  به اسال الّسافهی  اوی را از  
درجۀ وی جّ    … درجۀ خواص انفقال ردد  یقاع درجۀ قوا  به    قویض از    یزودبه بسیج آ  ردد ره  

اّول نیس ح )هما :    قویض در قّق وی41مقا   ره مشعر بود به    محفشم   ( اخوابی قکای  ررد 
 . (92اس ح )هما :  هالک دی   … ( اطمع به مال ایشا  سن 54و   53ح )هما : خ ری قظیم

الی، باف  رال  قاری از ازراق و ردر نوع دیگری از ازراق   ّّ نگری و تخ ئۀ اوزیر دانشمددح اس .  نی های ز
برد: اوزرائی ره در قمر خود یاد  را زیر سؤال می  ها آ  شا ، ای  وی»ای وی با آااهی از فخر وزرا به دانش و راردانی 

به ققیق  جاههی بود در صور  قارهی. چه، ای  مقدار نداند   … ا   . ( 34ای  مقدار ندانسفدد رهح )هما :    … دارد 
های وزیر را در نظر های فوق، ازراق با ردایۀ ظریای همرا  شد  اس  ره دانش و آااهی در نمونه   . ( 49ح )هما :  … ره 

 ردد.اقفنار می تری  دارایی او، آااهی و راردانی، را بی دهد و مهم او موحک جهو  می 

 تعمیم   - 9- 2

 ها شامل موارد زیر هسفدد:های قاری از تعمیم در مف  باالس . ای  واژ  د راربرد واژ  بسام  
 نمونۀ زیر:  ازجمهه ح در دو مورد رس چ ی ه ا 
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 (59مّد لهم دواتای أو برء لهم رهمای ح )هما :   فال ینقی اقد مدهم نادی مدادی یو  القیامة أی  الّظهمة و اقوانهم    …ا  •

 مونۀ دیگر:اهررهح در نمونۀ زیر و دو ن 
 ( 32در فراق آ  بسوزدح )هما :  ضرور  به دل خویش را در قشق مال و والی  بسوخ   هررها •

 اهیچح در نمونۀ زیر و هش  نمونۀ دیگر:
 ( 74سه ا  سال  نکدد و با ایشا  النفه مخال   نکددح )هما :  هیچاسّیم آ  ره بر  •

 اهمهح در نمونۀ زیر و سیّد  نمونۀ دیگر:
 ( 52مفعّهقا  را با ایشا  هم بدا  ظهم بگیرندح )هما :  همۀاچو  ظالما  را در ریام  مؤاخر  رددد  •

نّی  اشار  شد، همّما  قاوی نشانه   ها آ  به      ی ازاش ی پ تمامی شش نمونۀ قاوی ریود ر عّی ، ره   های تعمیم 
ّا  ر نی ضرور  به های باال راربرِد ا هسفدد. در نمونه  نگری مف  ح در ردار اهررهح و راربرِد االنفهح در ردار اهیچح می

ددی  مورد  رساند. در چ ها را به قّدارل می برد و با صدور اقکا  رّهی، اقفمال اسفثداء شد  افراد و مورعّی  را باال می 
های راربرد واژاا  قاری از تعمیم، به قدیث پیامنر اسال  در مورد قرا  همکاری با سفمگرا  در ریام  از نمونه 

الی بر تکرار ای  های اّول و چهار ( آورد  اسفداد شد  اس . دو مورد از ای  اسفدادها را در باال )نمونه  ّّ ایم. تیرید ز
اند، نشا  از تالش او در تحریر آنا  دارد. او امیدوار  ی خ ا  به وزرا نوشفه شد  های مخفهف، ره همگ قدیث در نامه 

د تا قالو  بر پرهّی از ظهم برای جهوایری از اقمال ظالمانۀ شا  بکوشدد.  اس  از ای  طریق وزرا را برانگّی

 های انضمامیمثال  - 10  - 2

الی تدها در یک مورد از مثال اسفااد  ررد  اس : او نا   ّّ اسیر فروماند  را امیر و پادشا    …بیدایا  ای  قالم باشدد ره ز
با    .( 28خواندد و اهل بصیر  ای  همچدا  شدوند ره سیاها  را رافور نا  نهدد و بادیۀ مههک را مااز  اویددح )هما :  

نگری و  ر نی ها، راربرد مثال انومامی در ای  مورد از لحاظ شّد   وجود قجم اندک ای  مثال نسن  به رّل نمونه 
اسفااد  از واژاا  دارای بار مدای رابل توّجه اس . برابر نهادِ  تهویحِی اشا ح با ابادیۀ مههکح، به انداز  رافی بار مدای  

ّ می بر او تحمیل می  الی واژ  اسیا ح را هم برای تحقیر ردد و وزیر، مخاطِ  نامه، را از همراهی با او پرهی ّّ دهد؛ اّما ز
ّاید. با راربرد اسیا ح، شا   ا  به مف  می هرچه بیشفِر ش  یولوژیک   قدوا  به اف دیگرِی ایدئولوژیک با بخشی از دیگرِی فّی
الی از پایی  برابر دانسفه می  ّّ یولوژیک )سیا ( در جامعۀ دور  ز تری  جایگا  اجفماقی  شود. شگا  آ  ره ای  دیگری فّی

یولوژیک )مثل ازنسن  به سایر ارو   ها به آ  اشار  شد( برخوردار اس  و  نا ح ره در بخش اسفعار  های دیگرِی فّی
الی آ  را برابر با باالتری  جایگا  اجفماقی در نظر مرد  )شا ( معّرفی می  ّّ بیشفری  تحقیر را مفوّجه      ی ترت   ی ابه ردد تا  ز
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ّ از انفسا  شا  ردد. هماندد دیگر نمونه  مسفقیم وی»ای مدای به شا    های قاری از تحقیر شدید شا ، در ای  نمونه نی
ّایش یاففه اس . ّ شد  اس  و با اسفااد  از مثال انومامی و تهویح تاسیرپریری مف  اف  پرهی

 گیرینتیجه 

الی در قد  ر عی   ّّ های او آشکار اس . جایگا   مف  نامه نگری در رال  ذهدّی  شّکاک و تیریر م العا  فهسای ز
ماح و ادیگرا ح راب  نیس  و اقفمال تیییر ای  جایگا  وجود دارد، وجهّی  صاقنا  ردر  سیاسی در میا  طنقا  ا 

الی برای تیییر صاقنا  ردر  سیاسی و ارتقاء جایگاهشا  از ادیگرا ح به اماح   ّّ تردید در مف  زال  اس  و تالش ز
 شود.ها دید  می در شیو  راربرد افعال و اسفعار  

ا   ّّ م هق مفوّجه وزراس . او هموار  در مورِد )یا خ ا   طور به لی تقرینای در میا  صاقنا  ردر  سیاسی، نظر ز
ای ندوشفه اس . نگا  او به وزیر هموار  مفااو  ، نامه اجناربه به( وزیر جدای از شا  سخ  اافه و خ ا  به شا ، جّ  

ز نا  و طنقۀ فردی  بخشی به وزرا در س ح ضمایر و راربرد واژاا  قاری ا با دیدااهش در مورد شا  اس . تشّخص 
الی شا  خ رناک اس  و وزیر در خ ر و  جایگاهی مفماّی از شاها  به ای  ارو  می  هاآ  در مورد   ّّ دهد. در نظر ز

های مداس ، بیشفری  س ح ازراق، تعمیم همرا  با ر عّی  و اسفااد   نیازمدد یاری؛ پس باید وزیر را با راربرد اسفعار  
الی  از مثال از همراهی با شا    ّّ ترساند تا از خ ر دور شود. اقفمال تیییر در مورد وزرا هموار  در نظر او پررنگ اس  و ز

 ایرد.به رار می   ها آ  تما  تالش خود را در جه  تیییر شیو  زندای  
الی در برخورد با صاقنا  ردر     ّّ . اس   ی اس ی س مف  از صراق  باالیی برخوردار اس  ره نشانگر شجاق  ز

ای ،  وجود  می   با  رار  به  شا   مورد  در  مدای  توصیاا   ّتری   تحقیرآمی ره  و    ناچار به رود  آنجا  اقفیا   از  نوقی 
الی از شیو  مالقظه  ّّ های باال برد  تاسیرپریری مف  مثل راربرد صاا  منهم و  راری وجود دارد. با ای  هدف، ز

ّ می   های مداِی واژاا  تاسیرپریر اسفااد  ررد  و از اشار  مسفقیم به وی»ای  ردد. لح  محفاطانۀ او با شیو   شا  پرهی
، اّما در مورد وزرا ازه  نشا  از اقفمال تیییر آنا   اس   ی رار مالقظه راربرد افعال و ریود در مورد شا  مع وف به 

 دارد.
الی به دیگرا  زال  اس  ره، قهی ر عی   قد    ّّ رزم آشکار بود  نظر زال  وی مندی بر نگری چدا  بر رویکرد ز

  طور به رنگی به اقفمال تیییر وی نّی وجود دارد. ها، اشارا  رم قد  امکا  هدای  شا  در نوع توصیاا  و اسفعار  
وزرا، معموالی مع وف به وی»ای اامرا  بود ح و قاری از ترّقم    »  ی وبه رّهی نگا  مف  به صاقنا  ردر  سیاسی،  

ترزی   ، بیشفری  تالش مف  به جای سررو  ادیگرا ح و مقابهه با آنا  در جه  هدای  ادیگرا ح و جهی درنف اس . 
دیک شد  به اماح به رار می   رود.آنا  به تیییر و ّن
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 هایادداشت 

الی در نامۀ مررور،    - 1 ّّ ( و  204و    203،  1ج  :  2535مهکشا  بود  اس  )الئوس ،  سدجر یا محّمدب  شاِ  مخاطِ  ز
 .( 239:  1342)همایی،  

 ب   س  ره نای  وزیر صدرالّدی  ا   اقمد بیهقی   ب    سعید   ب    المهک، مؤّیدالّدی  ابوالقاسم قهّی نا  رامل ای  معی    - 2
الی خ ا  به وی نوشفه شد    . ( 238: 1342فخرالمهک بود  اس  )همایی،  ب   محّمد  ّّ ظاهرای در تاریخی ره نامۀ ز

 المهک نای  وزیر ننود  اس .اس ، معی  
3 -  Sociocultural knowledge    (5ج:   2015دایک،  )و 

4- Populism 

5- Irony 
6- Speech acts 
7-  Lakoff, G. and M. Johnson. (1980). Metaphors We Live By. Chicago: University of 

Chicago Press. 
الی،  - 8 ّّ : 1362افی َّ الهه ییو  اذا مدح الااسق و م  دقا لظالم ب ول النقاء فقد اقّ  ا  یعصی الهه فی االرضح )ز

 (92و    74
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. رسالۀ درفری. دانشکد  ادبّیا  فارسی و  ی و  شترحتن  به  نظر  بت  ی عربابن  نظرگته  از  ی گر ی د (. 1397راسفایی جهرمی، قامد . ) 
 های خارجی دانشگا  قاّلمه طناطنائی.زبا  

الیح.    - های فهسای (. انگاهی به اندیشه 1389رضوا ، هادی. )  ّّ ص   ۀ فصلنتم رالمی ز   علوم   ۀ دانشکد   ی فترس   ادب   و   زبتن   ی یخص 
 .71  - 98(، صص 2)   1.  سنندج   واحد   ی اسالم   آزاد   دانشگته   ی انستن

  یهتحکومت یرکتن )قرن  دوره   در   ی فترس   تت ب  ادب   ی هت تن ی جر   استس   بر   ی امطتلعه   ؛ ی گر ی د   بت   مواجهه (.  1395رمر، رضا. ) زّری  
 رسالۀ درفری. دانشکد  قهو  انسانی و اجفماقی دانشگا  مازندرا .  ه ق(.   7  - 5

 .ر یررن یچاپ دو . تهرا : ام   مدرسه.     از     فرار (.  2536رو ، قندالحسی . )زّری  

.  موالناح ی ها نامه  از  ی برخ  در  ا  ی ب    و ی ش  رال   در  ردر   ۀ راب   نمود  ی چگونگ (. ا1389. ) ی فوائه  م یمر  د  یّ شهال؛ س  ، ی ا یشر 
 . 51 - 73  صص (،  1)   1. خراستن  ی هت ش ی گو و    ی شنتسزبتن 

ال  ّّ ال  ی فترس     ب مکتی (.  1362محّمد. )   ، ی طوس   ی ز  .ر یررن ی ام مصّحح قّناس ارنال. تهرا :    . ی غز 

  یفترس  تت ب  ادب  و  زبتن  ۀ مجل  . هح ی ردر  در رون  ی اسی س  ی با نهادها  ی بهخ    ی الّد (. اتعامل موالنا جالل 1392محمود. )  ، ی ففوق 
 . 49- 68صص  (،  74)   21 . یهران   معل م   ت بیرب   دانشگته 

.  موالنت  مکتوبتت   در   القتب   و (  ر ی)ضمت   ی ارجتع  ی هت صورت   تن، ب ب  ۀ و ب ش   ی زبتن  ر ب  متغ   سه  ی بررس (.  1388فوائهی، سید  مریم. ) 
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ال(. اآیا  1383ادجی، محّمدقسی . )  ّّ  . 61 - 72  صص (.  2)   75.  هت ی بررس   و   مقتالت مخالف فهساه اس ؟ح.    ی ز

ال  و   تست ب س (.  1354. ) ی هانر  الئوس ،   .را  ی فرهدگ ا   اد ی . تهرا : انفشارا  بد ی مظّار   ی مهد   ۀ ترجم  . ی غز 

د   امتم (.  1347. ) ی مونفگمر   ا  یه یو   وا ،  ال  محم  رّل آموزش      : ادارّ ی . تنرزاد  ی محمود اصاهان  ۀترجم   . مسلمتن   بزرگ   متفک ر   ی غز 
 .  ی و فرانکه   ی شرر   جا  ی و پرورش آذربا 

و    ی ّد ی ا  روز یپ  ۀ ترجم  . ی انتقتد  ی کتو گفتمتن  یت  متن  دستور  از : گفتمتن  ل ب یحل در  ی مطتلعتی (. 1389. ) انوس یتئو  آدر  ک، ی دا و  
 .ی وزار  فرهدگ و ارشاد اسالم   ی ها رسانه   ۀ . چاپ سو . تهرا : دففر م العا  و توسع گرا  ی د 

ال(.  1342. )   ی الّد جالل   ، یی هما   فروزی.   چاپ دو . تهرا :   . نتمه ی غز 
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