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 دهیچک 

 یتبع آن مخاطبو به   یبوستان سعد  یراو   تیاز ماه  یر ی تصو  یه ارائ  یپژوهش حاضر در پ 
 یزبان لیتحل بر اساس یراو سبک افتنی در گری . هدف داوست انتظار در یراواست که 
آمرانه با   یباال با لحن یگاهی از جا یراو ای پرسش است که آ نی به ا پاسخو  یکالم و

را   شی دهای ها و تردو دغدغه  ستدی ای برابر با او م یگاهی در جا ای  دی گوی مخاطب سخن م
  ل یاست. تحل  شده  گرفته  بهره  یشناسسبک  از  پرسش  نی پاسخ به ا  یگذارد؟ برایم  میان  در

شناس سبک   از  ت« ی»وجه  یه ی نظر  بر اساس(  یورا)گفتمان    بوستان  یراو  یهاجمله   سبک
 یسبک راو لیشناسانه به تحل زبان یکردی انجام شده است. مقاله با رو مپسونیسمشهور 
مثبت است.    یکالم راو   تیرسد: وجهیم  جهینت  نی پردازد و به ای او م  هایگفته  تیو وجه

  ن ی . در اخواندفرامی یری پندپذو مخاطب را به  دی خواهد بگوی داند چه میم راستیبه او 
که هدفش ارشاد   یلیتمثـی میتعل یتی روا و افتدی ثر مؤم  اریبس لیتمث ی ، شگرد بالغسلوک

 ی گاهی جا در زبان، یکوشش نقش از گیریبهره  با یشود. راو یم ده ی و اصالح است آفر
در    که  دیام  نی ا  به   د؛ی نما  یرویاو پ  یهادستور  ازدارد تا  ی را بر آن م  یو  ،مخاطب  از  باالتر
 ساخته شود.  یآرمان یها جهانآنی یهسا

 .تیسبک، مخاطب، وجه ،یراو ل،ی، تمثبوستان :های کلیدیواژه 
 

 مقدمه. 1
 و گرایانصورتر ادگای ،یادب آثار لیتحل و فیشناسانه در توصزبان یهاوهیاستفاده از ش
از  شیب یخیتار یمینهکه بر ز یانامهیزندگ یدر واکنش به نقدها که است انیساختارگرا
 شتریمنتقد در شعر ب  کهاین بر  بود  یمبتن ینقاد  یهویش  نیکند، »اساس ایم دیکأخود اثر ت 
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 را یادب یاثر تا بکوشد و کند توجه اتیکنا و استعارات شعر، اوزان الفاظ، یهاداللت به
 به توجه با تا کند لیتحل و ریتعب آن کالم یوهیش و نسج و لحن به توجه بر اساس شتریب

با توجه به  (600: 1382کوب، نی)زر.« آثار مجموعه ایاعر ش اتیح دوران با اثر ارتباط
اتخاذ   یکل  کردیکم دو روتوان دستیم  یادب  متن  لیکه در تحل  افتیدر  توانیگفته م  نیا

 1گرا.متن کردیگرا، رونهیزم کردیکرد: رو
محور متن  نقد ...(  و  ی شناسجامعه  انه، یگرا خ یتار  ی)نقدها  محورنه ی زم یدر مقابل نقدها

متن   ی شناس سبک   ل ی تحل .  بپردازد   متن   سبک   ف ی به توص  ی شناس زبان   ی کوشد تا با ابزارهای م 
ی ه شناسان زبان ی  ه مطالع   ، ی شناس، سبک درواقع است.    ینقد ادب   یو محکم برا  یعلم   یانه ی زم 

 مطالعات  ز ی شود. وجه تمای م  انجام   زبان   ی شناس یی با ی ز   رات یث أ ت   ی متن است که با هدف بررس 
 ریث أ که ت  ی شناس داند، با سبک ی م ی زبان ی ها کاوش ی ه سرچشم  را  ات ی که ادب  شناسی زبان 
است. با توجه به  ن ی کند، در هم ی م  فی توص  ی شناس سخن را با ابزار زبان  ی شناس یی با ی ز 
 ف یتوص  گونهاین را  یو ادب  یزبان ی ه مطالع ( René Wellek) ، رنه ولک ی دوگانگ  ن ی هم 
 یرادب ی مطالعات غ  ی برا  ی چون مآخذ و اسناد   ی آثار ادب   ی از همه   قات یتحق   ن ی: »در ا د ینما ی م 
 لی تبد  ی به مطالعه ادب  ی زبان  مطالعه  ی اما فقط وقت  است  شده استفاده  ، ی شناس ان زب  ی عن ی 
زبان باشد.   ی شناسیی با ی ز   رات یث تأ   ی بررس  آن   هدف   و   کند   کمک   ات یشود که به مطالعه ادب ی م 

 (197: 1382گردد.« )ولک،  ل یتبد   ی شناسبه سبک   ی ، وقتسخن کوتاه 
های که هر دو به متن توجه دارند، هدف   ن ی ا   با   ی شناس و سبک   ی شناستوان گفت زبان ی م 
کالم با ابزار  ی شناس یی با ی ز  ر ی ث تأ  لی تحل  ی شناسکنند. هدف سبک ی را دنبال م  ی متفاوت 
تا  رایز  ؛ی است بر نقد ادب  یاست که درآمد  ن ی در ا  یشناس سبک  تی است. اهم  ی شناس زبان 
   2ندارد.  یاستناد  و  ی علم  یه یمتن انجام نشده باشد، نقد متن پا  ی زبان ق ی دق ف یتوص 
 خوانندگان  ری گرا و ادراکات متغ ثر منتقد احساس تأ   نی گز ی جا   را  یزبان   فیتوص   یشناس سبک 

بر  یعلم  و ی نی ع  یر یجا که ارائه تفس رسد و از آن ی م  ی ن ی ع ی فی به توص  گونهن ی کند و ا ی م 
 گران، یاست؛ )فالر و د  ی شناسسبک  اهداف  از  ی ک ی مند و روش نظام  ن ی شواهد مع  ی مبنا 

 پرداخته شده است. ی سعد   بوستان   ی سبک گفتمان راو  ل یمقاله به تحل ن ی ا  در (  99: 1390
 اتیادب خیتار یمیآثار تعل نیاست، از مشهورتر یکه در قالب مثنو یبوستان سعد

مطرح  ی( با موضوعات اخالقیات ی)روا یاتیحکا بوستان یدر مثنو یاست. سعد یفارس
علت ( 213: 1385 سا،ی)شم« است. یمیتعل تی»روا بوستان ینوع ادب نیبنابرا ؛کندیم

تمام  انیآن در م تیبودن و اهم ییروا نیهم یسبک لیتحل یبرا یسعد بوستانانتخاب 
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از چند  یکیعنوان )به  بوستان یمیتعل یهمنظوم تیبا توجه به اهم است. یمیآثار تعل
موالنا( و عدم   یمعنو  یو مثنو  ییسنا  قهیدر کنار حد  ،یمیو تعل  ییبرجسته روا  یمنظومه

 یاهیبا نظر  نهیزم  نیمنظومه، ضرورت پژوهش در ا  نیا  یتوجه پژوهشگران به سبک راو
 شود.یمشخص م یشناسدر سبک روزبهکارآمد و 
( modality) تِ«ی»وجه یهیاز نظر یبوستان سعد یسبک گفتمان راو لیدر تحل

 3.است شده گرفته بهره (Paul Simpson) مپسونیشناس برجسته سسبک

کمک  یسعد بوستان یسبک راو لیگفتمان( در تحل تی)وجه یشناسسبک کردیرو
شناخته   یراو  ،یاز خالل سبک گفتمان راو  ی،انهیو زم  یخیتار  یکند تا فارغ از نقدهایم

کند در یم  مطرح  مقاله  نیکه ا  ییهاپرسش  شود. افتهیدر  اتیحکا  انیشود و هدف او از ب
 چه یراو. است یعرفان و یاخالق اتیروا طرح از او هدف و یراو گاهیجا افتیدر یپ

به  یگفتمان راو یشناسپس از سبک نیزند؟ بنابرایم صدا را یکس چه و دارد یادغدغه
مخاطب، از خالل   تیماه  افتیشود. دری( اشاره می)مخاطب ضمن  یراو  یفرضمخاطب  
متن با توجه   یو سبک  یزبان  یهانشانه  بر  دیکأت   باشده  تیهدا  یخوانش  ،یراو  یهاخطاب

( با متن سبکاساس  برـ ینیخوانش )ع نیاشود. ی میسر میمیتعل تیروا یبه نوع ادب
 نه و) یفرهنگ ،یاسیس ،یاعم از اجتماع یشخص یهاکه بر اساس دغدغه ییهاخوانش

 یادشدههای خوانشمتفاوت است؛  رندیگمی صورت ،(متن یسبک تیهدا اساس بر
 میکند آن را چگونه بخوانیم نییتع که است متن نی»ا اما رندیگمی دهیناد را متن تلااص

اما درواقع، او با  ؛اندبخو است لیگونه که ماو نه خواننده. خواننده آزاد است متن را آن
 از یکیمثال  یبرا (13: 1393،ی)عباسمتن خوانده است.«  یخود را به جا کنش، نیا
 :بوستان تیب نیا لیژوهشگران در تحلپ

 ـتنشیتو با خــود ببر توشه خو
 

 ز فرزند و زن  دیایت نـه شفقــک
 (79: 1375 ،ی)سعد       

در   یشواهد  یهارائ  یگر متن، در پتیهدا  یهانشانه  و  یراو  گاهیتوجه به جا  یبه جا
 مردان فقط که دیآیبرم شعر این از»: است کرده استنتاج و بوده یسعد یزیستاثبات زن

 از یاریاست که بس نیا جهینت ( 92: 1386 ور،ی)کد «اند و زنان فاقد آنشفقت منبع
 یناش  ره،یکارگر و غ  یهحقوق زنان، نقد قدرت، دفاع از طبق  ازجمله،  هاچالش  و  انتقادها

است که  یایقیحقی ه( و خوانندیمتن )مخاطب ضمن یفرضاز تفاوت مخاطب 
بوستان   یسبک گفتمان راو  لیتحل  نیمقاله در ح  نیا  متن دارد.  امیمتفاوت با پ  ییهادغدغه
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 کند و نشانیم یبررس رامخاطب( ـی)راو دو نیاط اارتب مخاطب، به توجه با ،یسعد
توجه به   ،نصر ارتباطع  نیهم  به  تیبا عنا  4شود.یم  انجامچگونه   حیدهد خوانش صحیم

سبک   لیدر تحل  «یکالم  یهاارتباط توجه به »نقش  ندیدر فرآ  زیاست، ن  یمخاطب ضرور
 یبرا یسعد بوستاناز متن  یشواهد کاف ،ینظر یاست. پس از طرح مبان یمتن ضرور
 مقاله خواهد آمد. یهیاثبات فرض

 

 ینظر یمبان. 2
 شده توجه هاجمله در ت«یبه عنصر »وجه یبوستان سعد یسبک گفتمان راو لیدر تحل

در کتاب  یاست. فتوح مپسونیاز س یدر گفتمان راو تیوجه یبررس یهیاست. نظر
 تی. او معتقد است وجهآوردیسبک م ینحوی یهال  لیرا ذ تیوجه یشناسسبک
( افعال )مثالً  یدستور عناصر مدد به تیوجه. است ندهیگو تیقاطع زانیمی هدهندنشان
 تیگزاره است. اهم تیبه واقع ندهیگو یبندیپای هدرج انگریب و ردیگیکالم شکل م در

. است  دیگوینسبت به آنچه م  سندهینو  یهایریگاز جهت  یدر آن است که حاک  تیوجه
 (285: 1390 ،یفتوحرک. )

 را یاجتماع مناسبات و افراد انیا گفتار، نوع روابط میگفتگو  کیوجه کالم در 
 ردیگیم  خود درنظر  یدگرانه )باالتر( براارشا  یگاهیجا  یکه راو  نیمثالً ا  ؛کندیم  مشخص
در کتاب  مپسونیس .باشد ریپندپذ  داردتوقع  ،را انتظار دارد یریشنو پندگتیو از روا
 کاربردهبه دیدی یهزاوی هرا در مطالع تیوجه یبررس د،یدی یهزاو و یدئولوژیزبان، ا
 سندهینو ذهن انگریب داند کهیم نیرا در ا تیکارکرد وجه او (90: 1392)درپر، است. 

ی هعمد  شیرا به دو گرا  آنپروراند و در ادامه  یم  زینو مخاطب را    سندهیاست و ارتباط نو
 زبان یابزارها از مثبت تیوجه»کند: یم میتقس «یمنف تی»وجه و مثبت« تی»وجه
 انگریدهنده، بمی(، جمالت تعمیامر، نه ویژهبه) ییکه وجه انشا بردیبهره م یایشناخت

 کندیاستفاده م ایشناختیزبان یاز ابزارها ،یمنف تیوجه و گیردبرمی درو ... را  دهیعق
 که  ایشناسیزبان  یاز ابزارها  ییهانمونه(  131:  1386)توالن،    «.دندیترد  یدهندهنشانکه  
 ریو تح دیترد ودی( و قی)وجه التزام دیبر ترد یکنند، افعال مبتنیم یمنف را کالم تیوجه

 5هستند. یو جمالت پرسش
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)نظرگاه  ی( و منفندهیگو یمثبت )نظرگاه قطعی هرا به دو دست تیوجه مپسونیس
 یقطع  ینظرگاه  یو اخبار  یوجه امر  یکرده است؛ در زبان فارس  می( تقسندهیگو  یدیترد

 6مشروط و مردد است. ینظرگاه انگریب یدهند. وجه التزامیرا نشان م
د و نشویم گرفته نظر مثبت در تیوجهی هارائ یبرا ییابزارها یو اخبار یوجه امر

وجه ی  هگانسهی  هگونه مقولاست. این  یمنف  تیوجهی  هارائ  یبرا  یابزار  ،یالتزام  وجه  زین
 یمثبت و منف تیوجهی هدوگانی ه( با مقولیو التزام یاخبار ،ی)امر یدر زبان فارس

»جمله«  یوجه در زبان فارس یشود سطح بررسمی یادآوریاست.  قیقابل تطب مپسونیس
« )گفتمان( است. اگر در گفتمان ( »کالممپسونیس  یهینظر)  تیوجه  یاست اما سطح بررس

 ؛مثبت است یگفتمان راو تیتر باشد وجهپررنگ یو اخبار ی، وجوه امربوستان یراو
 است. یمنف یگفتمان راو تیباشد، وجه یها التزاماگر وجه غالب جمله زین

( در  ی)و نه یامر یها( و جملهیکل میتعم ده،یعق انگری)ب یخبر یهاجمله یفراوان 
 انگریب  یراو  سبک  در  یمنف  ای  مثبت  تیکند. وجهیکالم را مثبت م  تیوجه  ،یگفتمان راو

 م،یکند به داستانش گوش بدهیما را وادار م یراو .1است:  یمتفاوت از راو یریتصو
 .2ت( مثب تیبگذارد )وجه انیم خواهد با ما دریداند و میم کامالً  را آن خودش رایز

 خود  که یامیپ ؛کندیبازگو م  امیپ شدن  روشن  کمک به  دیما به ام یداستانش را برا  یراو
ا با آن یفهمد ینم را کامالً پیام خودش که  یقاصد انندم ؛ستیداند چینم قاً یدق یراو

 (131: همان). ستین موافق
، دارد  تأکید  یگفتمان راو  تیکه بر وجه  مپسونیس  یشناسسبکی یهپس از طرح نظر
دارد که   یایراو  ییاست. هر متن روا  یتبع آن مخاطب ضرورو به  یتوجه به عنصر راو

که  «ییروا یهاتی»موقعکند. بحث یم فی)مخاطب( تعر یکس یداستان را برا
ارتباط ی هاند )تودروف، ژنت و ...( ناظر بر نحوبه آن اشاره کرده یاریبس شمندانیاند
-یواقع یسندهینو ،یضمن یخواننده-یضمن یسندهی)نو عناصر ریمخاطب و سا-یراو

)خواننده  مخاطبو هم  یهم راو که است یادآوری( است. الزم به یواقع یخواننده
 یجدا هستند. بررس یقیو خواننده حق سندهیبوده و از نو یمتنعناصر درون(، یفرض
 یچون نقدها ییکردهایو رو ستین یشناسهدف سبک یمتنبرونی هو خوانند سندهینو
حاضر به ی همقال یکند؛ ولها توجه میمحور به آن وانندهخ و یشناسجامعه ،یخیتار

 پردازد.می( یمتن)عنصر درون یسبک راو یبررس
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است،  ییروا یهاتیتعامل موقعی هنحو گرانیکه ب یمشهور ارتباط داستان یدر الگو
 یاواسطه ،یشفاه گزارش کی در. است یلیتخ داستان و سندهینو نیبی هواسط یراو
 یراو یگریانجیقصه با م ،یداستان تیدر روا یگزارشگر و شنونده وجود ندارد ول انیم

 یالیخی هخوانند به را شدهتیروا داستان که است یداستان یالیخ یراوشود. یمنتقل م
 برقرار کیالکتید یامخاطب رابطه و یراو نیب گونهنیکند. ایداستان )مخاطب( منتقل م

به  یراو ینداهای واسطهبهو  میرمستقیغی هویمخاطب جز به ش ریتصو شود. معموالً یم
با توجه به   یگفتمان راو  یشناسسبک  یبررس  (13:  1390  ولت،  نتی)ل  .ردیگیاو شکل نم

 سبک بر دیکأکند. ت یم دیکتأ یراو( تیشناسی، بر سبک )وجهمحور سبکمتن کردیرو
است. در  یداستان یلیتخ جهاندر  یمتن یهانشانه مسئول  یجاست که راوآن از یراو
توجه خواهد   لیتمث  یو صنعت بالغ  یکالم  یهانقشی  هبه مقول  یسبک راو  یبررس  نیح

از سبک  یترروشن ریتصو تاً یشود و نهایم داریو مخاطب پد یارتباط راو گونهنیشد. ا
 آمد. خواهد دست به یراو

 
 یراو سبک تیوجه یبررس. 3

  امرونهی  ی ها است. گزاره  ت ی عنصر وجه  ی بررس  ی گفتمان راو  ی شناخت سبک  ل ی اساس تحل 
  ی خبر   ی ها گزاره   ز ی کنند. ن ی کالم را مثبت م   ت ی که وجه   هستند   ی عناصر   ء جز   ی در زبان فارس 

را به قطب    ت ی ( وجه . دهند ی م   ی کل   م ی تعم   را   ی موضوع   و   هستند   ده ی عق   انگر ی که ب   یی ها )جمله 
 شود. ی ارائه م   ها آن   ل ی از تمام موارد فوق همراه با تحل   ی دهند. شواهد کاف ی مثبت سوق م 

 
 یامر یهاگزاره. 1. 3

 یهاگزاره یاست. پرشمار یسبک راو نییتع یاابزاره نیتریاز اصل یتبع آن نهامر و به
داند چه یم قاًی: او دقکندیم میترس او از خاص یریتصو یدر کالم راو نهیو  یامر
 یهای راوامر،  آمد  خواهدکه  . چنانخواندفرامی  رشیپذ و مخاطب را به    دیخواهد بگویم

 شود:یم انیب تیب کیامر در  کیاز  شیب یگاه ؛در متن پرشمار است
 باش شیخو یو بر تخت سلطانـت 
 

  باش شیــــدرو زهیـــالق پاکــبه اخ 
 (55: 1375 ،ی)سعد                       

 بسته دار انیدق و ارادت مــه صـب
 

 زبان بسته دار   یوــــات و دعــــز طام 
 (55: 5 همان)                               
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 بترست مظلوم از آهش  ــنخفته اس
 

  رســــبتاهش ــــز دود دل صبحگ 
 (63: همان)                                  

 با تیاست. نکته جالب آن است که ب یامری هشامل دو گزار تیفوق هر ب اتیدر اب
. دهدمی  شکل  را  آنی  هشالود  ت،یب  فیرد  در  امر  فعل  قرارگیریشده است.    ریزیپایهامر  
( همراه است فیحساس )رد  یگاهیفعل در جا  کیکه با تکرار    یامر  یهاگونه گزارهاین
 :گریاست. مثال د یسبک گفتار راو یهایژگیاز و

   ببندر ـلت خور و س ــیعاشق گـر و          دــببنر ــس کافــــوت نفـــدر شه
 (166: همان)                            

 شوند.یم  متصل  گریکدیبه  ربط«  حرف»واو  با  و  ندیآیم  سرهم  پشت  امر  فعل  نیچند  یگاه
 انــراحت رسو  یبخشاو  پوشو  خور
 
 یوـبج ــیو صلح ت آرـدس هب یقیطر
 

 ز بهر کسان؟  یه دارـــچ یه مـــنگ   
 (83: همان)                        

  بگوی یو عذر زیـــبرانگ ـــیعیشف   
 (190: همان)                         

 یاز قواف یکیکه گاه  ایگونهبه ؛است اریبس زین هیقاف گاهیجا در امر فعل کارگیریبه
 هر دو فعل امر هستند: ای

 ببار یـــم است اشکــه چشــکنونت ک
 

                     اریب  یذرــت، عـــان اسـان در دهــزب 
 (185: همان)                            

 ریـــن با امــمک  یــن درشتـــه گفتـــب
 

 ریگکند سست    یکه سخت  یــنیو بـــچ 
 (122: همان)                              

  مصراع   ا ی   ت ی آوردن فعل امر در آغاز ب   ، بوستان در    ی امر ی  ه اشکال پرکاربرد گزار   گر ی د   از 
 : است 

 انــدحـقرد  ــه مــــان کـکان  یاــببخش
 
 وس و زرقــام و نامـه نـــخرق نـــبکَ
 

 م تندـا خصـــت بــدوس یا تواضع کن
 

 انــــدرونــــقبیان ـــدک داریـــخر 
 (83: همان)                                

 ز بود مرد با جامه غرقــــه عاجــــک
 (112: همان)                               

 دـــکن  بّرنده  غیــد ت ــــکن ـــیکه نرم
 (129: همان)                              
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 ـــیر اندکـس بــنف یا نـــت کـقناع
 
 نکوست  ین یبر چشم و ابرو که  ـــه هـــن
 

 اکــم پـــسرمه غفلت از چش بکن
 

 یکی  ینیب  شیـــــان و دروــــکه سلط
 (146: همان)                              

 پوست  ندازیز و بــه مغــــپست  ورــبخ
 (170: همان)                              
 سرمه درچشم خاک   یوـردا شــه فـــک

 (187: همان)                               
ی هسبک آمرانی هدهند( با فعل امر، نشانتیاز کالم )ب یبخش حداقل ایآغاز کالم 

کند یم میترس را یایسبک آمرانه، راو نیمثبت کالم اوست. ا تیدر ضمن وجه یراو
 عملها دارد تا به آن گزارهیم آن بر را مخاطب و دیخواهد بگویداند چه میاً مقیکه دق
برد کار:  گفت  دیبا  کالم  در  یامر  وجه  کارکرد  در.  دارد  مخاطب  از  باالتر  یگاهی. او جاکند

ها و اقتدار گزاره انیدر ب سندهینو تیقاطع زانیمی هدهنددر متن نشان یفراوان وجه امر
 (177: 1392)درپر،  «او در مقابل مخاطب است.

 تیب انیدر آغاز و پا یاندک از کاربرد پرشمار افعال امر ییهانمونه یادشدهموارد 
موارد   ؛آمده است  ینشان داده شد در گفتمان راو  کهچنانمتفاوت،    یاست که با ساختارها
 پرشمار است: زیها نمصراع انیکاربرد فعل امر در م

 و زر میس بذل کنرا  کیــد و نــب
 

 ر ـاست و آن دفع ش ریکسب خ نیکه ا
 (82: 1382،یسعد)                             

 ــیزل رســتا به من روت ــره راس
 

  ــیب واپســسب نیــز یاتو در ره نه
 (191: همان)                                   

 آمد، بوستان یمثبت گفتمان راو تیفوق که در اثبات وجه یهادر برابر گزاره
در  یگفتمان راو تیآورد که وجه یمیتعل ییمتون روا ریاز سا هایینمونهتوان یم

که در  مایمواجه یایمورد با راو نیاست. در ا یمنف یاز آن تا حد ییهاقسمت
 :ردیگیبهره م یو جمالت پرسش رتیح و دیترد یدهایقاز  یگرتیروا
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 خاست! رنگبیرنگ از  نیک عجب نیا
 ودـــشیم زونــافآب  ن زــاصل روغ

 دـــانآب سرشته ن را زــک روغــچون
 چراچون گل از خار است و خار از گل 

 حکمت است؟ یبرا نیا ستجنگ نه ای
 تــسیرانیح آن هـــن و تــسنیا نه ای
 

 چون در جنگ خاست؟رنگ یرنگ با ب  
 ود؟ــشیم ونــچد ــعاقبت با آب ض  
 اند؟گشتهد ـــرا ضــچن ــآب با روغ  
 ؟در ماجراـــد و انـــردو در جنگنـــه  
 تـت اسـهمچو جنگ خرفروشان صنع 
  تــسیرانیو نیا تــجس دیــج باـگن 

 (113: 1380 ،ی)مولو                           
 

 ینه یهاگزاره .2. 3
 نییتع یابزارها نیتری( از اصلزی)امر به پره و شودامر محسوب می یکه خود نوع ینه

 یایر پررنگ است، وجه نهایبس  یدر گفتمان راو  یوجه امر  که  همچنانسبک کالم است.  
 فعل ینینشهم یاست که ساختارها نیجالب ا یبرجسته حضور دارد. نکته ایگونهبه
مصراع(، به  ی)انتها هیقاف گاهیو مصرع، در جا تیب یمشابه امر است: ابتدا ت،یب در ینه

 مصراع. شواهد: انی)با واو ربط( و در م یشکل متوال
 دارـــان بـــجه از ناتوانــپن نـمک
 

 ت زور ــوان دسـر نات ــر ســب مزن
 

 ر دست کسـب دهـــید ایسعد مکن
 

 شرمسار یوــر بفکنندت شــه گـک     
 (61: 1375 ،ی)سعد                          

 چو مور  یدرافت  شیبه پا  یه روزــک    
 (87: همان)                                    

 ار است و بســـکه بخشنده پروردگ    
 (142: همان)                                   

 روشنیبه اتیاب گونهنیروند. ایم کاربه  تیب کیبا هم در  امر و نهیموارد  یدر برخ
 هستند: یراوی هارشادگرانگر سبک انینما

 ر شـــت    یز رو  ــیشیگ عــتن  مَبر
 

 ریـــا امـب نــمک یدرشتبه گفتن 
 

 و داد ورز نیجان من تخم د مکن
 

 باز کشش  ـــر آتشــدگ  ــیه آبــب     
 (105: همان)                               

  ریسست گکند    یکه سخت  ــینیچو ب    
 (122: همان)                               

                      به باد  نامــینیکن ـــخرم دهـــم    
 (192: همان)                              
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به  دنیرس یاست برا یالهیوس یراو یکالم برا ییگو باال  یهایبا توجه به امر و نه
شناس و منتقد ، زبان(Roman Jakobson) اکوبسنیمخاطب. رومن  ارشادهدف 

 ندهیگوهستند:  یتمام ارتباطات گفتار یدهندهلیمشهور، بر آن بود که شش عامل تشک
 امیحاصل آن است. پ امیپ موضوعدارد که  ییمعنا امیفرستد. پیم مخاطب یرا برا یامیپ

از عناصر  رمزگانشود و یم ییمخاطب رمزگشا یو از سو یرمزگذار ندهیگو یاز سو
 اکوبسنی  (34:  1395  ،یصفوشود.« )یمنتقل م  یارتباط  یمجرا  قیاز طر  امیاست. پ  یاصل

 ،یعاطف ،ی)ارجاع مختلف یزبان یهانقش با عنصر شش نیمعتقد بود هرکدام از ا
 سمت به امیپ یریگجهت یوقت. هستند ارتباط در( یادب و یفرازبان ،یهمدل ،یکوشش
 ریثأت  یریگجهت نیغالب است. کارکرد ا کالم در یکوشش نقش باشد، رندهیگ عنصر

: 1394)چندلر،  .«  دیایبند ب  باران  تا  بمان  نجای»ا:  مثال   است؛  امیپی  هرندیگ  رفتار  بر  گذاشتن
 یافعال امر و نه یکه بر اثر پرشمار شودیم افتهیدر ،شدهتعریف یبر اساس الگو (260

« است؛ یاز متن، واجد »نقش کوشش یبخش غالب یبوستان، نقش زبان یدر گفتمان راو
 یهارفتار مخاطب را اصالح کند. نمونه شیهاهیکوشد با توصیاغلب م یراو جهیدر نت

 :گرید
 زن   شیپ  روـــم  رونیوز اندازه ب

 
 مزنبر خود  غیت  یاوانهـیه دـــن 

 (148: همان)                     
 رــمبود  ـخ  تـــبیه  یاگر عالم

 
 مدرپرده خود  یـجاهل رـــگ و 

 (155: همان)                     
 .است هیقاف گاهیجا در ینه لفع آوردن شاهد فوق تیب

 دمــق یتا توان هــمنو  یوــمگ
 

 م ـوز اندازه ک رونـــیدازه بـاز ان      
 (155: همان)                             

 اند.آمده یاپیپبا واو ربط  جمله آغازدر  یباال دو فعل نه تیدر ب
 دـــیـام اال اوردمیــت نــبضاع

 
                 ناامید  نـــمکوم  ـــز عف  اـــیخدا 

 (200: همان)                       
بودن فعل  پرکاربرد. است فراوان باال  تیب همچون مصراع انیدر م یآمدن فعل نه

برد. مثبت می تیکالم او را به سمت وجه ،یراو گفتمان در( ی)اعم از امر و نه یامر
 نیباشد. ا  رییطالب اصالح و تغ  که  دیجویم  را  یمخاطب  و  است  بیپر از ترغ  یسبک راو

رنگ پر و برجسته آن در یکوشش یزبان نقش و است انهیسبک که مناسب متون صوف
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: یمتون عرفان یاریدر بس ،اندکه گفتهاست. چنان جیغالب و را یسبک بوستاندر  ،است
کنند یم انیب یاوهیش به را قتیطر ی، اوامر و نواههادستورالعملها، روش سلوک، »متن
 (360: 1390 ،ی.« )فتوحشود جادیا الزام و تعهد مخاطب، و ندهیگو یکه برا
 

 دهندهم یتعم یهاگزاره .3. 3
دهند، یم  یو تسر  میرا تعم  یهستند که حکم  هاییگزارهدهنده،  میتعم  یهامنظور از گزاره

در  مپسونیها که سجمله گونهنیمانند زنان احساس و عاطفه دارند. ا زیمردان ن نظیر
کالم دانسته است، در زبان  تیوجهی کنندهمثبت یابزارها از اشیشناسسبکی یهنظر
و از  ندافراوان بوستان یدهنده در سبک راومیتعم یهادارند. گزاره یوجه اخبار یفارس

 را یخبر ندهیگو یوقت ستیهیروند. بدیم شمار به او کالم تیوجه شدن مثبتعوامل 
از  ییهابه گفته و هدف خودآگاه است. نمونه قاًیکند که دقیم انیب میتعم و تیقطع با

 :مینیبدهنده را در بوستان میمیتعم یهاگزاره
 ریل دانا شود عشق چـــر عقــچو ب
 

 ریاست و ش نــیه آهنـــان پنجـــهم
 (107: 1375،یسعد)                      

حکم   یعنی  ؛است  نیآهنی  هپنج  بر  ریش  یرگیچ  همانند  عقل  بر  عشق  یرگیچ  تیحکا
 کند.می دایپ یتسر نیآهنی هبر پنج ریش یرگیچ بهعشق بر عقل  یرگیچ

 دوست شیبود و درو نظرصاحبکه 
 

 دو دارد ملک صالح اوست  نیهر آن کا  
 (127: همان)                           

 یژگیدو و نیدوست بود. هر کس ا شیصاحب نظر و درو یتیملک صالح شخص
 کند.یم دایپ یصالح به او تسر ملک تیهورا داشته باشد، 

 ل خردــطف یچو نشناسد انگشتر
 

                                                                                 ردـــتوانند ب یاز و ینیریبه ش     
 (189: همان)                              

 ــینشناخت رــعم متیتو هم ق
 

                                           یبرانداخت  نیریش  شـــیکه در ع     
 (189: همان)                            

که  یطفل را به مخاطب یداند و نادانیمخاطب را مانند طفل خردسال داستان م یراو
حاصل  موارد یاریبس در که هامیتعم گونهازایندهد. یم میتعم ،داندیقدر عمر را نم

 سازسبک عیاز صنا لیشود. تمثیم افتی وفوربه بوستاناست، در  لیو تمث هیصنعت تشب
شگرد  ینوع لیاند: تمثگفته لیتمث فیاست. در تعر یسعد بوستان «یمیت تعلایدر »روا
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کوتاه است  ی( داستانfable) فابلبه کار برود. مثالً  یتواند در هر ژانریاست و م یادب
کند. یم  نییرا تب  یاصل اخالق  کی  سندهینوشته شده است. در فابل نو  یلیتمثی  هویکه به ش

 یرا که جنبه  یاز قهرمانان، آن اصل اخالق  یکی  ای  یراو  ت،یروا  انیدر پا  معمواًل  گونهنیا
 تیمثالً در حکا (257: 1385، سای)شمکند. یم انی)کلمات قصار( دارد، ب المثلیارسال 
 :دیگویم یو روباه شل، راو شیدرو
 است فربه یگردن را که هر رـیچو ش   

 
 به است  یگر افتد چو روبه سگ از و
 (88 همان،)                           

: هر کس قدرتمند است  نهفته  میتعم  نیدر هم  یلیداستان تمث  یاصلی  هجیاز نت  یقسمت»
بلکه  داستان، روباه مانند ،نگیرد بهره گرانیو کمک به د یکسب روز یباشد و از آن برا

 حاصل لیاز شگرد تمث یخبری هدهندمیتعمی هاست که گزار گونهنیبدتر از آن است. ا
نهفته در متن  کیدئولوژیا هایساختژرفاز  یتواند روساختیم یبالغ عیصنا. شودیم

 «یی»خردگرا ینگرجهان حاصل «یلیتمث تی( و ژانر »روااسی)و ق ل«یباشد. صنعت »تمث
 :گریمثال د( 361: 1390 ،ی)فتوح «( استسمی)رفورم طلبیاصالح یدئولوژیا و

 گـــرن دهیـــاوباش پاکان شوردر 
 

 و سنگ  اندلعلو  کیتار یهمان جا
 (95: همان)                                

 یتسر کیتار یلعل و سنگ در جا یختگیاوباش به آم انیحکم حضور پاکان در م
 یحکم  گونهنیاست. ا  افتهی  میتعم  مثلبهگفته است و معنا  شیپ  حکم  دیمؤ  ل،یابد. تمثییم

 دارد. یو اصالح یشود که ارزش آموزشیم تریکل یحکم به لیتبد یجزئ
 

 دهیعق انگریب یها. گزاره4
ی هندیگو  نگرش  حاصل  که  را  یکل  یادهیعق  که  هستند  ییهاجمله  دهیعق  انگریب  یهاگزاره

 مثبت  را  کالم  تیوجه  نیدارند بنابرا  یها وجه خبرگزاره  گونهنیکنند. ایم  انیآن است، ب
و  دیآیم رونیب دیاز ترد یاست که سبک سخن راو نیا سبک، بر رشانیثأکنند. ت یم

 دهد:یمشخص به کالم او م یستاریثابت و ا یاینگرش گاهیجا
 ادــنه یخاک رازیان شـــو پاکــچ   

           
 خاک باد نیکه رحمت بر ا دمــیند

 (37: همان)                          
خود نسبت ی  هدیعق  گونهنیشناسد. اینم  رازیش  پاکان  مانند  را  ینهاد  یخاک  چیه  یراو

 کند.یم ابزار تیطعارا با ق رازیبه مردم ش
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 یوـــخ زهـــید پاکـــهنرمن یاال ا
 

 جویعیب امدهـــینشند ـــهنرمن
 (37: همان)                           

 شناسد(ی. )نماست دهیند باشد، جوعیبرا که  یهنرمند چیه یراو
 توست خواه نکوآن کس  به نزد من

 
 فالن خار در راه توست دیه گوــک 
 (70: همان)                          

چون  یکند. عبارات یاست که از مخاطب انتقاد م یکس یخواه واقعکوین یدر نظر راو
 یها...، نشانه و »نپندارم« ام«،دهی»نشن ام«،دهی»ند افعال  و من« کی»به نزد من«، »به نزد

 نیا لیدل به دارند، یخبر وجه که هاگزاره نیاست. ا یشخص راوی هدیابراز عق یزبان
د. دارن  مضاعف  یریثأپررنگ است، ت   هاآن  در(  ی)راو  ندهیحضور شخص گو  یپا  یکه جا

ش به سخن  سبک  خالل   از  او  گاهیجا  و  او  هدف  و(  ی)راو  ندهیگو  از  یترقیدق  ریتصو  زین
 د.ندهیدست م

 ولـــحم و ورــصب دیطلبکار با
 

 ملول اگریـمیک امدهـــینشنه ــک    
 (105: همان)                             

 که مردان راه یسعداست  نیره ا
 

 د در خود نگاه ـــبه عزت نکردن    
 (132: همان)                            

شاعر  یباشد. وقت تواندیم دهیعق ابراز یزبان یابزارها از زین د«ی»تجر یصنعت بالغ
مخاطب   تریننزدیکخود را به  ی  هدیعق  یعنی  ؛دیگومی  سخنراه درست با خود  ی  هدربار

شود که یم افتیدر گونهنیشود و ایم مثبت کالم تیوجه ،کندمی ری)نفس خود( تقر
 .دارد مانیبه سخن خود ا یراو

 دــــــده دم درکشـار بن دارمـــنپن
 

 زنـــراه  روشب  نـــم  کــیبه نزد
 

 لـخج ینیب ارــــیده بســـشکم بن
 

 د ـقلم در کش یه روزــــب شــیخدا
 (141:  همان)                               

 نـرهــــیا پــق پارســــه از فاســب
 (143: همان)                              

 گ بهتر که دلـــتن من شـــیپم ـشک
 (147: همان)                              

 کارکرد. دارند یاخبار وجه یمیتعم یهاگزاره و( دهیعق انگریها )بگزاره گونهنیا
 یوقوع قطععدم ایوقوع  انگریب یآن است که »وجه اخبار کالم در یاخبار وجه یافزون
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 ؛دهدیم متن شده و نشان یباال تیآن سبب قطع پربسامدرخداد است و کاربرد  کی
: 1392)درپر، کند باال است.« یم انیب که ییهاگزاره قتیحق به سندهینو یبندیپا زانیم

212) 
 :دهیعق انگریب یهاگزاره از گرید یشواهد

 مـــه برداشتــــک  یه دستــک  بدانم
 

 فراشتم یبرن ودـــــخ یرویـــه نــــب
 (181: همان)                               

 نکوست  نامیزشت  نـــیا  دارمــنپن
 

 آزار دوست   ،دشمن  یودـــه خشنــــب
 (190: همان)                               

مثبت   تیکه وجه  است  یایزبان  یهااز نمونه  یشواهد پرشمار که تنها بخشی  هبا ارائ
 انینماها رنگ گزارهپر بودن یوجه و تیکند، مثبت بودن وجهمی تیدر کالم را تقو

سبک  به یدهندهشکل عوامل نیتریادیبن از که مثبت تیشود. در اثر کارکرد وجهیم
 یمحکم و مشخص  یدئولوژیکه ا  یشخص  ئتیبه ه  یاز راو  یریاست، تصو  یگفتمان راو

 و پند در شهامت ده،یشود که شجاعت ابراز عقیم ریتصو یشخص .شودمی انینما ،دارد
 ینشانه دوپهلوگویی و ابهام از زیگر و یانسان عشق حیصر انیب حاکمان، به ییاندرزگو

 ،خواهد مخاطبیاو م(  122:  1392موحد،  رک.  ).  اوست  خاطر  آرامش  و  نفس  به  نانیاطم
 گام بردارد. رویمیانهحق و  راهها عمل کند و در به آن  رد،یبگ یرا جد شیهاگزاره

توجه به  یشود اما برایمثبت او روشن م تیوجه یهای راوگزاره ینیبازبپس از 
 و یراو یهاخطاب به متوسل دیبا د،یگویسخن نم میمخاطب که هرگز در متن مستق

که   دیگویسخن م  نیاز ا  دائماً   یراو  یمثالً وقت(  187:  1394ژوو،  رک.  )شد.    یو  سخنان
است که  یمخاطب کس میابییدرم باش؛ چنان و نیچن ،یرستگار بشو یخواهیاگر م
 :دارد ریخ عاقبت و یآرمان یجهان به دنیرسی هدغدغ

 سعادت کس است یاگر در سرا
 

 بس است یحرف اشسعدیز گفتار   
 (59: همان)                             

جوان« و ... در متن  یالم«، »اغ یپسر«، »ا یمانند »جوانا«، »ا ییهامنادا یرشمارپ
 است: سفر نو رهروان و انسخن با جوان یدهد رویمنشان

 ادـــسندب در نکته نینغز آمد اچه 
 

 پند باد  ،پسر یاکه عشق آتش است     
 (113: همان)                             
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 ریــروز گــت امـره طاع جوانا
 

 ریز پ دیاین ـــیردا جوانـکه ف
 (184: همان)                           

طلبد یرا م یمخاطب یو کالم یکوشش نقش و( مثبت تی)وجه یسبک گفتمان راو
است که مخاطب  نیا تیکه هم طالب اصالح باشد و هم قابل اصالح. منظور از قابل

 یمخاطبان نیچن فیط ترینمهمرا داشته باشد.  تیدر راه اصالح و ترب یریفرصت قرارگ
 سبک ،یمثبت گفتمان راو تیچون: وجه هایینشانهه ـــجوانان هستند. با توجه ب

مخاطب  نام برآوردن که یدیکأدر کالم او و ت  ینقش کوشش یاو، برجستگی هارشادگران
 کارکرد که لیتمث یشگرد بالغ یتبودن روا یمیدارد، تعل یبر و یرگذاریثأو ت 

 روشن انخوانندگی امحور برمتن خوانش روشاست،  تیاصالح و ترب آن کیئولوژدیا
 یکه اثر ییهامتن است. نشانه یهاسبک و نشانه: فهم متن در گرو توجه به شودمی
 هایی/ارزشی یهپابر  اوبر رفتار مخاطب و اصالح  ریثأهدف ت  با ندیآفرمی یمیتعل

 معتبر است. یراو یاست که کامالً برا ییهنجارها
 

 یریگجهی. نت4
 تریناصلی  ی شناس است. سبک  متنی درون از شواهد  گیری ی بهره ه معتبر نشان  ر ینقد و تفس 

را  یمتن  یها نشانه  یزبان  ی از ابزارها گیریبهره متن است که با  ق یدق  فیتوص  ی برا له ی وس 
. د ی گشای م  گر ید  ی و نقد علم  ر یتفس  هرگونه  ی کند و راه را برا ی م  ف یتوص  ی ن ی به شکل ع 

نسبت   ی و   گاه ی جا   یی ( و شناسا ی متن   ی )راو   بوستان   ی سبک راو  ل یپژوهش تحل   ن ی ا ی  ه مسئل 
 ت«ی »وجهی  یه نظر   از   ی راو   سبک   ل یتحل   ی است. برا  ت ی به مخاطب و درک هدف او از روا 

 یبازنگر  قی نکته از طر  ن یو ا  است مثبت ی راو گفتمان  تیاست. وجه  شده  گرفته  بهره 
( ثابت شده است. ده یعق  انگر یب   و   دهنده م ی تعم  ، ای نهی   ،ی )امر   ی راو  یها گزاره ی  مایه درون 
سخن او را   رایاست؛ ز   ی راو   سبک  به  دهندهشکل   عامل  ن یتر ی مثبت گفتمان، اصل   تی وجه 
مشخص  گونه ن ی است. ا  برده سخن او را باال  ت یو قطع  ساخته و ارشادگرانه  انه یناه - آمرانه

 یل یتمث -ی م ی تعل  اتی حکا  ان یباالتر از مخاطب دارد و هدفش از ب  ی گاهیجا  ی شود راوی م 
کالم  ی نقش کوشش  ند ی برآ  ی رگذاریث تأ  ن ی . ا اوست  بر  ی رگذاریث أ ت  ق یتار از طر رف اصالح

 تی کالم او در ژانر روا  یدر کنار نقش کوشش ی مثبت گفتمان راو  ت یاست. وجه  ی و 
 یعن ی مخاطب مفروض  یکه خواندن آن برا ندی فر آ ی م  ی اخالق  ی اثر ،ی ل ی تمث- یم ی تعل 

محض است.  ر یبه خ  دن یو رس  ی بخت ک ی نی یه که دغدغه و امکان اصالح دارد، ما  ی مخاطب 
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های برداشت دارد و باعث بروز  ی پ از هدف او را در  شدن  دور  ، ی به سبک راو توجهی بی 
ی ه خوانند شود. هرچند  ی م   ره یگرفتن حقوق زنان و غ   ده ی ناد نقد قدرت،    ل یاز قب   ی گوناگون 

به سبک  ی توجه ی ب  یی سو از  ؛ خود بخواند  ی هاتواند متن را بر اساس دغدغه می  ی واقع 
 یبا خوانندگان واقع   ی آرمان عدم تطابق مخاطب    گر ی د   سوی   از   و   ی راو   ی م ی ارشادگرانه و تعل 

 هایی نادرست گردد:ها و برداشت تواند سبب بروز چالش می 
 دشیآ سودمند یکس حتینص
 

  دشیپسند آ یکه گفتار سعد
 (59: همان)                     

 
 هاشتیاددا

 متن   که   یا ی اجتماع  و   ی خ ی تار   نه یزم   از  هاپرسش   پاسخ   که   است   آن  بر   ی سع   گرا نه ی زم   کرد یدر رو .  1
 است   آن   بر   ی سع   گرا متن   کرد ی اما در رو  د ی آ   دست   به   شود، ی در آن خوانده م   ا یگرفته  شکل   ها آن   در 
 .شود   گرفتهمصرف،  ی  ه ن یزم  و   د ی تول   ی نه ی زم   به   توجه  بدون   متن،   خود  از   ها پرسش   پاسخ   تا 

 اتیمطالعه ادب   ی شناس : سبک داند ی م   ن ی ا  در   را   یادب   نقد   و   ی شناسسبک   ،شناسی رابطه زبان   نی گر   . 2
 نی اتصال ا  ر یشناسی در زنج و زبان  ی نقد ادب با زش یاما تما  ؛ شناسی است با استفاده از ابزار زبان 

 Michael)   فارتر ی ر منتقد مشهور،    که   همچنان (  148:  1383ن، ی گررک.  )   ؛ است   ی مطالعات   ی هاحوزه 

Riffaterre)  او راه داند ی فهم درست کالم، نامعتبر م ی خوانندگان گوناگون را برا  ر ی ادراک متغ .
. داند ی م  اند ی زبان ی ها متن که همان نشانه  ت ین یو ع  ت ی واقع  ی عنی چاره را در توسل به امر واقع، 

 (108:  1394کلودزاد،  -ی نوآ رک. ) 
 معروف اثر صاحب  ،انگلستان بلفاست  در نزییکو دانشگاه یسیانگل زبان استاد مپسونیس پل. 3

 (219: 1394 گارد،. )است ( 2004 سال در منتشرشده) یشناسسبک

 است گرخطاب شامل اول گروه. ردیگ یمدر گروه دو انیم یارتباط یهاکه کنش نیا حیتوض. 4
 یها. پس هنگامد ذهنبرخور یعنی ارتباط. ردیگیم دربر را)مخاطب(  ریگ خطاب دوم گروه و

 (46: 1389وردانک، رک. . )کنند یتالق هم با فوق گروه دو یهابافت  که شودیم سریارتباط م
زبان  ی( با امکانات زبانیمثبت و منف ت ی)وجه مپسونیس یشناسسبک یه ینظر قیتطب یبرا. 5

 سندهینو  یتلق انگریشود. وجه ب فیتعر ی»وجه« در دستور فارس یالزم است مقوله ،یفارس
مسلم است   ی؛دیترد  ایست  یبه گزاره قطع  ندهینظر گو   دهدینسبت به گزاره است. وجه نشان م

 جیرا یدر زبان فارس یو امر یالتزام ،یاخبار یاساس امروزه سه وجه اصل نینامسلم. بر هم ای
 (54: 1386 ار،یکام انیدیوحرک. )است. 
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 وجود ای یکار شدن واقع از... هاغه یص ی بعض در: »است  گفته بارهنیدرا زین یخانلر که. چنان6
 انجام است  ممکن ای ردیبگ انجام دیبا که را یکار بلکه دهیمنمی خبر یزیچ ای یکس در یحالت

 وجود ای فعل وقوع به هاحالت  این در. میکنیم انیب ردیبگ انجام که میخواهیم ای باشد گرفته
 وجه: »است  کرده حیتصر دوردیفرش زین( 30:2535 ،یخانلر).« ست ین نیقی صفت  و حالت 
 قابل آن در استناد و کند انیب نیقی و ت یقطع با را فعل وقوع عدم ای وقوع که است  آن یاخبار
 (381:1382 دورد،یفرش).« باشد کذب و صدق
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