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ش موقعیت و مقتضاي  تري از این رویکرد ارائه شود. نق و رویکرد فرکالف، تحلیل روشن 

جز تعریض موردتوجه  طورکامل بررسی شده؛ اما در علم بیان و بدیع به حال در علم معانی به 

همراه قدرت در تبیین مسائل مختلف به  ي فرکالف موقعیت به قرار نگرفته است. در نظریه 

کالف،  بودن نقش موقعیت در علم معانی و تحلیل گفتمان فر رود. باتوجه به برجسته کار می 

از   شود.  تحلیل  نیز  بدیع  و  بیان  علم  مباحث  در  موقعیت  نقش  که  است  شده  کوشش 

در هر سه حوزه یعنی    خسرو و شیرین دستاوردهاي این پژوهش آن است که نظامی در  

معانی، بیان و بدیع به نقش موقعیت و مقتضاي حال مخاطب توجه داشته است. به بیان دیگر  

در ساخت موقعیت    خسرو و شیرین ي  ن و بدیع در منظومه ایم تا نشان دهیم بیا کوشیده 

 کند.  هاي کنشگران نقش اساسی و بنیادین ایفا می برجسته براي کنش 

، فرکالف،  خسرو و شیرینبالغت، تحلیل گفتمان انتقادي، توصیف،  های کليدی:واژه 

 موقعیت  
 

 مقدمه .  1

کاربرد    يحوزه  شود ومیسه بخش اصلی معانی، بیان و بدیع    شاملهاي بالغی  دانش

به کلمه درجهت    ،کلمه و کالم باتوجه به معنا و زیرساخت آن است. علم بدیع  ،علم بیان

کالم و جمله را ازحیث زیرساخت و توجه به    ،لفظ و روبناي آن توجه دارد. علم معانی

س دانش بالغت است؛ زیرا »کلمه  اسا  ،کند. علم معانیمقتضاي حال مخاطب بررسی می

بالغت باید مطابق با مقتضاي حال و مقام باشد و   يو کالم فصیح براي رسیدن به درجه

را اساس تعریف بالغت  در بسیاري از کتاب اقتضاي حال  هاي بالغی فارسی و عربی 

)آقاحسینی،  دانسته می  ؛(27:  1394اند«  مقامبنابراین  و  حال  مقتضاي  گفت    ، توان 

ویژه کالم هنري در بافت  ترین موضوع در علم معانی است. به بیان دیگر کالم و به یاصل

می نیز  موقعیتی خاص شکل  آن سخن  اهداف  و  معنا  و شرایط،  بافت  تغییر  با  و  گیرد 

شده در شود. توجه به مقام و مقتضاي حال مخاطب همان بافت موقعیتی مطرحعوض می

که بخش اصلی رویکرد او یعنی تبیین برمبناي آن تحلیل گفتمان انتقادي فرکالف است  

شود. گذاري شده است؛ هرچند در سطح توصیف و تفسیر این نظریه نیز دیده میپایه

هاي اخیر در  »تحلیل گفتمان انتقادي رویکردي نوین در تحلیل گفتمان است که در دهه
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فته شده است، در  شناسی به کار گرادبیات و روان  يها در رشتهطیف وسیعی از پژوهش

ها نیز به  سازنده نیست؛ بلکه محصول سایر پدیده  ي این رویکرد گفتمان صرفاً یک پدیده

فیلیپس،  شمار می و  )یورگنسن  زبان 128:  1389رود«  ازنظر فرکالف »گفتمان همان   .)

)آقاگل  يمنزلهبه است«  اجتماعی  در  15:  1394زاده،  کنش  که  است  باور  این  بر  او   .)

نحو  تحلیل گفتمان، زبان بخش بسترساز و بنیادین از زندگی اجتماعی است و بهمطالعات  

هاي  وتحلیلمنطقی با دیگر عناصر زندگی اجتماعی مرتبط است؛ بنابراین باید در تجزیه

  را   او چارچوب سودمندي (  ref. fairclough, 2003: 2)  اجتماعی به زبان توجه شود

چارچوب نظري فرکالف    .اجتماعی تدوین کرده استکنش    يمثابهبراي تحلیل گفتمان به

بعدي پیچیده به یکدیگر پیوند  متنوعی از مفاهیم است که در یک مدل سه  يشامل گستره

(. »رویداد گفتمانی، کردار گفتمانی، کردار  116- 115:  1389یورگنسن،  رک.  اند )خورده

کردار    يمتن، یک نمونه  يهیک قطع  يمثابهطورهمزمان بهاجتماعی. هر رویداد گفتمانی به

نمونه اجتماعی دیده می  ي گفتمانی و یک  متون  کردار  زبانی  تحلیل  به  بعد متنی  شود. 

کند،  ارتباط دارد، بعد کردار گفتمانی ماهیت فرایندهاي تولید و تفسیر متن را مشخص می

به مسئله هاي سازمانی و نهادي  تحلیل اجتماعی ازقبیل موقعیت  ي بعد کردار اجتماعی 

دهند و به اثرات  ردار گفتمانی را شکل میها چگونه ماهیت ک رویداد گفتمان و اینکه آن

  ي ترتیب برمبناي نظریه(. بدین88:  1392کنند« )قجري و نظري،  سازنده گفتمان توجه می

الگویی که    .شودگفتمان به سه بخش اصلی توصیف، تفسیر و تبیین تقسیم می  ،فرکالف

تر از جمله  ها، دستور و ساخت معنایی باالشود شامل واژهدر سطح توصیف مطرح می

در این پژوهش    ،فرکالف  يمباحث در نظریه  يبودن دامنهشود. با توجه به گستردهمی

شناس در بخش توصیف و تنها بخش واژگان  کوشش شده است تا مباحث نظري این زبان

فرکالف واژگان به سه سطح ارزش    ي در نظریه  2با علم بالغت مقایسه و تفسیر شود.

بندي  شود: ارزش تجربی شامل عبارتو ارزش بیانی تقسیم میاي  تجربی، ارزش رابطه

معنایی( است. ارزش  روابط معنایی)شمول، تضاد و هم  و  بندي افراطیدگرسان، عبارت

ها نیز در و استعاره  شودمیبودن کلمات  اي شامل حسن تعبیر و رسمی و غیررسمیرابطه

ها( در  فیق بخش توصیف )واژهشوند. با بررسی و مقایسه و تلمبحث چهارم بررسی می
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تر متون پرداخت، همچنین با  توان به تحلیل دقیقهاي بالغی میفرکالف و دانش  ينظریه

سازي کرد و نقش موقعیت  توان این نظریه را در متون فارسی بومیتوجه به این مباحث می

در   ، و مقتضاي حال را که از مباحث مهم و اساسی علم معانی و رویکرد فرکالف است

هاي بیان و بدیع آرایه  که  دهداین پژوهش نشان می  کرد.علم بیان و بدیع هم برجسته  

رود؛ بلکه نقش موقعیت در بسیاري از کاربردهاي  تنها براي زیباسازي کالم به کار نمی

نظامی    خسرو و شیرین  يمنظور تبیین مباحث، منظومهبیان و بدیع هم برجسته است. به

 ، ی در بحر هزج مسدس است و داستان عشق و دلدادگی خسروپرویزاي غنایکه منظومه

 کند، تحلیل شده است.  را روایت می ،ارمنی يشاهزاده ،و شیرین ،پادشاه ساسانی

 

 پژوهش  ی هپيشين. 1.1

هاي بالغی و تحلیل گفتمان پژوهشی  بررسی تطبیقی موقعیت در دانش  يهدربار  تاکنون

؛ اما در آثار زیر به برخی از مباحث موردنظر این پژوهش اشاره شده است.  انجام نشده

  فردوسی« شاهنامه  در ایرانی هویت انتقادي گفتمان در »تحلیل (  1391)  زهرا بستان

انیرانی پرداخته و به این نتیجه دست یافته است  به تقابل گفتمان هویت ایرانی با هویت  

رودي  ( سیاه1395که بعد سیاسی در هر دو گفتمان اهمیت بسیاري دارد. صادق رمضانی) 

 « بارویکردشیرین و خسرو و شاهنامه در فعلی هايگروه تحلیل و در »بررسی

را بررسی کرده  و    خسرو و شیرینو    شاهنامههاي فعلی  گروه  گفتمان انتقادي تحلیل

به قدرت  نقش  به  توجه  با  فعل  که  است  رسیده  نتیجه  این  براي  گونهبه  متفاوت  اي 

میاستفاده کاربرد  زبان  حسینیکنندگان  اسما  )یابد.  دگرگونی  1396مقدم  »تحلیل  در   )

شخصیت شیرین از روایت فردوسی تا روایت نظامی« تفاوت شخصیت شیرین را در این 

رویکر با  متن  سیاسی،  دو  اجتماعی،  مختلف  عوامل  و  است  کرده  بررسی  فرکالف  د 

تفاوت جهان در  را  تاریخی  و  مؤثر میفرهنگی  دو شاعر  این  امیرپور  بینی  فرزانه  داند. 

هاي  »بررسی الگوي تحلیل گفتمان میشل فوکو و مباحث علم معانی در نامه  ( در1397)

نی را با تحلیل گفتمان میشل فوکو  عاشقانه چهارمنظومه غنایی« مباحث مطرح در علم معا

هاي عاشقانه بنابر  هاي کالمی در نامهمقایسه کرده و به این نتیجه رسیده است که کنش
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نظریه فوکو است که   يپایه این مقاله بر  يکار رفته است. الگوي مقایسه  اقتضاي حال به

  ، گفتمان فوکو  با گفتمان فرکالف متفاوت است؛ اما ازنظر تطبیق مباحث علم معانی و

 یکی از نخستین آثاري است که در این زمینه تدوین شده است.

 

 فرکالف  ی نظریه. ۲

تقسیم    يگونه که گفته شد، نظریههمان تبیین  فرکالف به سه سطح توصیف، تفسیر و 

متن )شامل تحلیل متون براساس واژگان،    يمثابهگفتمان به  ،شود. در سطح توصیفمی

کردارها و    يمثابهگفتمان به  ،هاي معنایی باالتر از جمله( و سطح تفسیرساخت  و  دستور

این سطح    يهاي گفتمانی است و دو مؤلفهکنش در  بینامتنیت  و  موقعیتی  بافت  اصلی 

قرار  بررسی  موردگفتمان براساس زمینه و کنش اجتماعی    ، در سطح تبیین  .شودبررسی می

 گیرد. پردازد که گفتمان چگونه در جامعه شکل میمهم می يو به این نکته گیردمی

 

 (Description). توصيف 1.۲

وتحلیل  هاي رسمی متن مرتبط است. در سطح توصیف، تجزیه اي است که با ویژگی مرحله 

.  ( fairclough,1989:26) هاي رسمی یک متن است ن ویژگی کرد معناي شناسایی و مشخص به 

پایه  بر  متن  سطح  این  ویژگی »در  زبان ي  واج هاي  آواشناسی،  مانند  نحو،  شناختی  شناسی، 

شود«  اي کاربردشناسی توصیف و تحلیل می مباحث واژه یا صرف و معناشناسی و تا اندازه 

ي  (. پژوهش در این مقاله به بخش واژگان در مبحث نظریه 94  : 1396، مقدم و قوام )حسینی 

هاي  اند از: ارزش شود. واژگان شامل سه بخش اصلی است که عبارت فرکالف محدود می 

 هاي بیانی. اي و ارزش هاي رابطه تجربی، ارزش 

 های تجربی . ارزش1.1.۲

کند  اجتماعی بیان می   ي خود را از جهان طبیعی و ي متن تجربه در ارزش تجربی تولیدکننده 

 ( fairclough, 1989: 112)  و ارزش تجربی با محتوا، دانش و اعتقادات سروکار دارد 
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  بندی دگرسان عبارت. 1.1.1.۲

(rewording )  اصطالحی است که فرکالف براي تغییر زبان گزارش یا روایت یا وصف

معناي  دهد و بهانگلیسی معنی دوباره میدر زبان   "re"گزیند. پیشونددر موقعیت تازه برمی

که تنها واژگان  ايگونههاي دیگر بیان کنیم، به آن است که مقصود و معناي خود را با واژه

( باشد  ثابت  همچنان  مقصود  و  کنند  فرکالف  oxford American: rewordتغییر   .)

میهدربار چنین  آن  بهي  که جمله  به جملگوید  را  خود  منظم جاي  دیگري  هنحو  هاي 

( fairclough, 1989: 133)  دهد که این جمالت در تقابل آگاهانه با هم قرار دارندمی

ي عمل یکسان است؛ اما تفاوت در  ي مدنظر او در این تعریف آن است که شیوهنکته

نشینی کلمات  گروهی و همآیی، همي همهایی است که به کار رفته است. نحوهعبارت

کند و لحاظ ایدئولوژیک مفهوم خاصی را از متن به خواننده القا میدر متن است که به

یابد و نقش  یک کلمه یا عبارت از یک قلمرو کاربردي به قلمرو کاربردي دیگر انتقال می

هاي گوناگون شیوهکند. در بالغت نیز علم بیان عبارت است از ایراد معناي واحد بهایفا می

آقاحسینی    . بودن بر اقتضاي حال )رک وشیدگی، تخیل، مبتنی با سه شرط تفاوت در روشنی و پ 

ي علم بیان بررسی  (. چهارصورت تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه در حیطه 30:  1394و همتیان،  

استعاره می  براي  فرکالف  هرچند  تقسیم شوند.  جداگانه ها  و  بندي  است  گرفته  نظر  در  اي 

بندي  شود؛ اما او در بحث عبارت ا مرتبط می ه بندي چهارم مبحث واژگان به استعاره دسته 

بودن از یک  سبب استعاري برد که به هاي استعاري نام می دگرسان براساس موقعیت از واژه 

بنابراین    ؛ ( fairclough, 1989: 114)   یابد قلمرو کاربردي به قلمرو کاربردي دیگر انتقال می 

می بیان  علم  عبارتمباحث  مصداق  دگرسان  تواند  منظومهبندي  در  و  ي  باشد.  خسرو 
سخن  شیرین مخاطب،  مقام  و  حال  مقتضاي  و  موقعیت  شخصیتبرمبناي  با  گفتن  ها 

می تغییر  مییکدیگر  منظر  دو  از  که  سخنکند  نخست  پرداخت:  بدان  گفتن  توان 

گفتن  هاي داستان با یکدیگر با توجه به موقعیت و یا مقام مخاطب و دیگر سخنشخصیت

مباحث بیان و بدیع و معانی برجسته   راوي یا نظامی که در هر دو جایگاه نقش موقعیت در

اي خود که متشکل از  شود. در تحلیل گفتمان فرکالف محقق با استفاده از دانش زمینهمی
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اي که بدون توجه به  گونهکند، بهبافت موقعیت و بافت بینامتنیت است، متن را تفسیر می

 پذیر نیست. نقش موقعیت تفسیر متن امکان

یان غیرمستقیم چیزي است که ذکر آن الزم نیست و آنچه که در  : عبارت از بالف. کنایه

می ذکر  نمیبیان  ذکر  آنچه  به  میشود،  داللت  السکاکی،  شود  )رک.  (. 318:  1420کند 

دارند که عبارتها ویژگیکنایه از: چندبعديهاي خاصی  ابهام، اند  زبانی،  نقاشی  بودن، 

پذیري برحسب موقعیت به مخاطب و یا  رزدایی و تأویل یا تفسیایجاز، غرابت و آشنایی

(. در بعضی موارد کاربرد کنایه  66- 58:  1375کامیار،  بستر طرح موضوع )رک. وحیدیان

می از شعر  رنگی  عادي  کالم  به  گویی  و  بیان  یا  فکر  در  است  ظرافت  باب  و از  دهد 

لب  (. غا71:  1346کوب،  خواند )رک. زرینتیزهوشی و ظرافت گوینده را به چالش می

هایش  گريبیشتر از زبان خود شاعر در روایت  خسرو و شیرینشده در  هاي مطرحکنایه

شود که عالوه هاي داستان بیان میهاي ظاهري شخصیتبراي توصیف اعمال و ویژگی

که خسرو، شود. زمانیبودن کنایه، تصویرگري آن نیز برجسته میبر ویژگی مبهم و پوشیده

کند که در اي را بیان میبیند، نظامی کنایهر چشمه غایب میتنی دشیرین را هنگام آب

 شود: کنار ابهام ویژگی تصویرگري آن آشکار می
 زمااانی پاال باار آب چشاام بسااتی

 

 گهاای باار آب چشاامه پاال شکسااتی 

 (85: 1378)نظامی،                 

ریزد،  میي خود به شدت و سختی تمام اشک  دادن خواستهاینکه خسرو براي ازدست

کند، تماشایی است.  همراه تصویري که نظامی با کنایه براي مخاطب خود ترسیم میبه

هاي  اگرچه نقش موقعیت در این نمونه برجسته نشده است؛ اما کنایه گاه از زبان شخصیت

سبب  که خسرو بهشود. زمانیمقتضاي حال بیان میهاي خاص و یا بهداستان در موقعیت

شیریراضی اولیننشدن  براي  او  کام  برآوردن  در  مین  جدا  شیرین  از  شیرین  بار  شود، 

وگویی که بین این دو کند، در گفتبانو شروع به نصیحت او میشود،  مهینقرار میبی

سبب ناپایداري  بانو سراسر نصیحت و دعوت به صبر بهآید، گفتار مهینشخصیت پیش می

تر شود، از کنایه و تمثیل  براي شیرین ملموس  امور ناخوشایند است و براي اینکه گفتارش

 فراوان بهره برده است:
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 کنون وقت شااکیبایی اساات مشااتاب 

پاادیاادت  آیااد  آنگهی  نیااک  از   بااد 

 

آب   رود  دشاااواري  بااه  باااال  بر   کااه 

کلیادت بگشااااایاد  از کاار  قفال   کاه 

 (175  -174: 1378)نظامی،         

تمثیلی چون قفل از کار گشودن و یا بر او با بیان مکرر کنایه و تمثیل ازجمله کنایه و  

  هاي دیگري که در ابیات پس از آن ذکر شده است، سعی باالرفتن آب به دشواري و نمونه

ي خویش را با توجه به مقتضاي حال براي شیرین ملموس و باورپذیر کند. گاه  دارد گفته

که شیرین  زمانیشود؛ مانند  بودن کنایه در موقعیت خاص برجسته مینیز ویژگی پوشیده

بهبه بر  مبنی  خسرو  پیشنهاد  میسبب  مریم  چشم  از  دور  از شدت  قصرآمدن  و  آشوبد 

رساند که حال که خسرو سر من ندارد، من نیز او را  عصبانیت سخن خود را به جایی می

 کند: صورت آشکار بلکه با کنایه بیان میفراموش خواهم کرد؛ اما این گفتار را نه به
 ساات پشاامی در کالهااشچااو مااا را نی

 

 کشااایدم پشااام در خیااال و ساااپاهش  

 (203: 1378)نظامی،                   

وار این تهدید آن است که گفتار او چندان رنگ  هدف شیرین از بیان پنهان و کنایه

 .  صداقت و اطمینان نداشته باشد تا در هر موقعیتی بتواند گفتار خود را انکار کند

ردوبدل    اي است خصوصی که بین دو نفر اي از کنایه است و »کنایهگونه  ب. تعریض: 

عنه آن هشدار به کسی یا نکوهش یا  اي است اخباري که مکنیشود و معمواًل جملهمی

گویند »فالنی  کند و در عرف میرو مخاطب را آزرده میکردن باشد و ازاینتنبیه و مسخره

کسی یا کسانی جنبه کنایی دارد و ممکن است    يهبه فالنی گوشه زد«. تعریض دربار

)شمیسا،    يهدربار شود«  قلمداد  عادي  مطلبی  در 282:  1385دیگران  موقعیت  نقش   .)

اي که تعریض در گفتمانی تعریض به حساب  گونهتر از کنایه است، بهتعریض برجسته

ن منظومه  آید. تعریض در ایآید و در گفتمان دیگر همان سخن تعریض به حساب نمیمی

می بیان  هم  به  خطاب  خسرو  و  شیرین  یعنی  اصلی  شخصیت  دو  زبان  از  شود.  تنها 

که  ي طوالنی پایانی آن دو در داستان است، هنگامیها نیز در مناظرهترین تعریضبرجسته

کند، دهد و بیرون از قصر از او پذیرایی میي ورود خسرو به قصرش را نمیشیرین اجازه

 د: گویخسرو چنین می
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 هاااخرمیدلاام را تااازه کاارد ایاان 

 ز گاانو و گااوهر و منسااوج و دیبااا

 هااااي گاااوش گاااوهرآویزز نعلک

 ز بس گااوهر کااه در نعلاام کشاایدي

 

 هاااامردمیمااارا از  خجااال کاااردي 

 مهااد خااویش زیبااارهم کااردي چااو  

 هاااا در نعااال شااابدیزفکنااادي نعل

 بااه رب باار رشااته نعلاام کشاایدي 

          (         305: 1378)نظامی،               

ي تو رسم  جاي تعریض، بسیار ساده بیان کند که رسم و شیوهتوانست بهخسرو می

شدهمهمان ناراحت  تو  کار  از  من  و  نیست  با  نوازي  تعریض  ابزار  از  استفاده  با  اما  ام؛ 

ي دلم از تازگی تو خرم  رساند. جملهتیزهوشی و ظرافت منظور خود را به مخاطب می

هاي  ام و مصراعاي، خجالت زدهه در حق من داشتهشده است و از انسانیت و لطفی ک

گونه به کار رفته است و کلمات  پس از آن نه در معناي حقیقی خود که در معناي تعریض

نوازي یار است، کنار  ي مهمانمناسب متناسب با هدف خاص خسرو که طعن به شیوه

گرفته قرار  بههم  و  واند  این  کاربردي  قلمرو  که  است  مشخص  بهاژهدرستی  سبب  ها 

تعریض و نقش موقعیت به قلمرو کاربردي دیگر انتقال یافته است و جمالت خسرو در  

نوازي مخاطب باشد. گفتار شیرین  تواند ستایش از شیوه مهمانگفتمان و موقعیت دیگر می

تر است. شیرین که از گفتار خسرو به ي متهورانه و گستاخانهدلیل خشم او در مناظرهبه

گویی و پرگویی منسوب می کند؛ اما سخنان خود را با  ه است، او را به بیهودهخشم آمد

 کند:  ي تعریض به مقتضاي حال مخاطب خود بیان میشیوههوشمندي به

 خااود نگویاادسخنگو چون سااخن بی

 سااخن بایااد کااه بااا معیااار باشااد

 

 اگاار جااز بااد نگویااد بااد نگویااد 

 کااه پاارگفتن خااران را بااار باشااد

 (                                                    330: 1378ظامی، )ن              

مانند    اند و تشبیه»در بالغت انگلیسی تشبیه و استعاره بسیار به هم آمیخته  . استعاره: ج

قبیل    هاي اصطالحات ادبی ازاري از فرهنگات. در بسیا اره اساار استعااي در کنسایه

A Glossary of Literary Terms   اثر آبرامز تشبیه در کنار مبحث استعاره عنوان شده

توان گفت این دو از بسیاري جهات  درمجموع می  metaphorواست. در بررسی استعاره  

شود، به استنباط حاصل  با هم شباهت دارند. استنباطی که از استعاره در بالغت فارسی می
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تفا  metaphor  از البته  تعریف و انواع آن پدیدار  وتبسیار نزدیک است؛  نیز در  هایی 

هاي تعریف آن دو است. هردو در شیوه  metaphorاست. بارزترین وجه تشابه استعاره و  

اند؛ البته استعاره در فارسی هم برمبناي تشبیه و  دیدگاه استعاره را برمبناي تشبیه قرار داده

بر   استعاره عالوه  در  تعریف شده است.  برمبناي مجاز  از  هم  یکی  تشبیه  ادات  حذف 

وجود هر دوطرف تشبیه مانعی ندارد و   metaphorدرطرفین نیز باید محذوف باشد؛ اما 

شود؛ بنابراین آنچه در بالغت فارسی تشبیه بلیغ نام دارد،  منجر به بروز استعاره صریح می

، 66،  58:  1386است« )آقازینالی و آقاحسینی،  metaphorي  در زبان انگلیسی در زمره

که شاعر یا غیرشاعر لفظی را که در معناي لغوي خود به کار رفته است، به  (. زمانی67

آید  کنند، استعاره پدید میگیرند و آن را در غیر موضع اصلی خود استفاده میعاریت می

ها در موقعیت خاص چه از زبان  (. با توجه به بحث ذکر آرایه31: 1422)رک. جرجانی، 

توان گفت استفاده از تشبیه و استعاره از  هاي داستان میشخصیت  شاعر و چه از زبان

هاي خاص استفاده  است؛ اما گاه در موقعیت  خسرو و شیرینهاي سبکی نظامی در  ویژگی

   3شود.از تشبیه و استعاره بیشتر می

 هایش گریی نظامی از تشبيه و استعاره در روایتج. الف. استفاده

 گویی پوشيده. 1.الف.ج

اي اسالمی بوده است.  در زمان سلجوقیان و جامعه  خسرو و شیریني  سرایش منظومه

نیمه که  آن است  از  »حقیقت  هفتم  قرن  ابتداي  و  قرن ششم  تمام  و  پنجم  قرن  دوم  ي 

هایی است که اختالفات دینی و اعتقادي در آن شدت گرفت و علماي  ترین دورهمهم

(. ظهور  150:  1384ت و سیاست وارد شدند« )حلمی،  مذهبی و فقها در شئون حکوم 

هاي تابو ناخوشایند  ي مستقیم و آشکار به نمونهمسائل دینی در اشعار سبب شد که اشاره

ها در لفافه استعاره است. شاعر  کردن آنها پنهانباشد که بهترین شیوه براي بیان این نمونه

ي شرم و حیا در طب خویش و حفظ پردهها متناسب با مقام و موقعیت مخادر این نمونه

 گیرد: داستان از استعاره کمک می
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 ها در گاااردن یاااار حمایااال دسااات 

 گاااه آوردن بهاااار تااار در آغاااوش 

 

 درخااات ناااارون پیچیاااده بااار ناااار 

 گهاای بسااتن بنفشااه باار بناااگوش

 (                  141: 1378)نظامی،                 

شود؛ اما بافت  نیز دیده می  ویس و رامیني غنایی  اگرچه این سنت شعري در منظومه

ي آشکارتري از این مباحث  شیوه  موقعیت در آن منظومه سبب شده است که شاعر به

ي پوشیدگی کمتري نسبت به استعاره دارد، در  سخن بگوید. استفاده از تشبیه که درجه

بیشتر دیده می باین منظومه  باغ  راي نمونه زمانیشود؛  با یکدیگر در  که ویس و رامین 

به  دیدار می بهرهشیوهکنند، فخرالدین اسعد  با  از کامي آشکارتري  تشبیه  از  یابی گیري 

 گوید: ها سخن میآن 
 بجساات از جاااي واناادر برگاارفتش

 بويبپیچیدناااد بااار هااام دو سااامن

 تو گفتی شیر و باااده در هاام آمیخاات 

 ندچااو راز دوسااتی بااا هاام گشاااد

 

 پااس آن دو زلااف چااون عنباار گاارفتش 

 چاااو دو دیباااا نهااااده روي بااار روي 

 و یااا گلنااار و سوساان باار هاام آمیخاات 

 باااه خوشااای کاااام یکااادیگر بدادناااد

 (    288:  1314اسعدگرگانی،)فخرالدین

 . تصویرآفرینی ۲الف.  ج.

ترین  شود. یکی از مهمها سبب ایجاد زبان تصویري میها و یا تشبیهگاه هماهنگی استعاره

ي ذهنی با شیء و  ي رابطهدهندههاي شعر واقعی تصویرگري است. تصویر نشانویژگی

هاي خود به دیگران  ها براي انتقال اندیشهي اشیا و استمداد از آنهنرنمایی شاعر در حوزه

ام این  استعاره، مجاز و کنایه خودنمایی میاست که  تشبیه،  کند )رک.  ر طبعاً در قالب 

گاه توصیفاتی در ابتداي    خسرو و شیرین ي  (. در منظومه15-14  :1369فسایی،  رستگار

ي براعت  شیوهشود که براي تغییر موقعیتی به موقعیت دیگر به  هر بخش از داستان ذکر می

که شیرین قصد دارد، از نزد  ي موضوع تازه است؛ براي نمونه هنگامیاستهالل بازگوکننده

ویرآفرینی  کند، تص بانو بگریزد، نظامی قبل از ذکر آن طلوع خورشید را توصیف میمهین

  4او در این قسمت با گریختن شیرین مرتبط است:
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 چااو باار زد باماادادن خااازن چااین

 برون آمااد ز درج آن نقااش چیناای

 

 بااه درج گااوهرین باار قفاال زریاان 

 بیناایشاادن را کاارده بااا خااود نقش

 (73: 1378)نظامی،                   

 ها ج.ب. استفاده از استعاره و تشبيه از زبان شخصيت

   . بيان تفاخر و تحقير1ج.ب.

هایی که قصد تفاخر و طرح اهمیت و بزرگی خویش  هاي داستان در موقعیتشخصیت

که شیرین قصد  کنند؛ براي نمونه زمانیرا دارند، از استعاره و تشبیه فراوان استفاده می

 گوید: دارد برتري خود را نسبت به رقیب بیان کند، چنین می
 اساات  غنچااه گاال ناشااکفتههنااوزم 

 زنجیاار سااازم  مااه مشااک راچااو باار 

 

 نسااافته اسااات  درّ دریااااییهناااوزم  

 بساااا شااایرا کااازو نخجیااار ساااازم

 (                  317و  315: 1378)نظامی،        

توانست مقصود شیرین را  اي بهتر از استعاره و تشبیه نمیدر این موقعیت هیچ آرایه

هاي متعدد در سخن خویش دو هدف  کاربردن استعارهبهبیان کند. درحقیقت شیرین با  

با توجه قراردادن زیبایی خود به برتري  به  با  دارد: اقرار  صورت غیرمستقیم. درحقیقت 

طورغیرمستقیم به این نکته اشاره دارد که او صاحب  هایی چون غنچه و گل و... بهبیان واژه

ی یاراي مقابله با زیبایی او را  لبانی چون غنچه و موهایی چون مشک و... است و کس

پذیر بود. در ي بیان در این موقعیت با استفاده از تشبیه و استعاره امکانندارد. این شیوه

که شیرین فرهاد  شود. زمانیهایی نیز با استفاده از استعاره و تشبیه رقیب تحقیر مینمونه

کند،  و فرهاد را تحقیر میفرستد  اي براي او مینامهدهد، خسرو تعزیترا از دست می

کند تا  ارزش تشبیه میارزش و شیرین را به امور باصورت که فرهاد را به امور بیاینبه

ارزش کند و به او بفهماند وقتش را براي  عمل شیرین مبنی بر عزاداري براي فرهاد را بی

 ارزشی تلف کرده است:شخص بی
 افاااروزتاااو روزي او ساااتاره اي دل

 و چااراغ ار دل پااذیردتااو صاابحی و ا

 

 فاارو میاارد سااتاره چااون شااود روز 

 چراغ آن به کااه پاایش از صاابح میاارد

 (                  265: 1378)نظامی،                
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 . فراق و دوری  ۲ج.ب.

موقعیت شخصیتدر  نیز  هنگامیهایی  داستان  میهاي  فراق  دچار  و  که  ناله  در  شوند، 

که  کنند؛ براي مثال هنگامیرفته را به امور باارزش تشبیه میازدستهاي خود شخص  مویه

کند و در میان سخنان خویش شیرین را به  بانو شروع به گریه میگریزد، مهینشیرین می

دلیل آن است  ي مکرر از تشبیه در این موقعیت بهکند. استفادهآهو، اخگر و... تشبیه می

ازدست با  باارزش  امور  میبیش  رفتنشانکه  ارزشمند  انسان  براي  این  ازپیش  در  شود، 

بانو بیشتر متوجه ارزشمندي  گریزد، مهینبانو میکه شیرین از نزد مهینموقعیت نیز هنگامی

 5شود:او می

 چااو ماااه از اختااران خااود جاادایی 

 

 نااه خورشاایدي چاارا تنهااا چرایاای  

 (                  75: 1378)نظامی،                 

 ها نسبت به خود  . تفاوت دیدگاه شخصيت3ج.ب.

تنها  خسرو و شیریني  دیدگاه اشخاص در منظومه ثابت است. شیرین    نسبت به خود 

که  کند. زمانیهاي متفاوتی از خود بیان میشخصیتی است که با تغییر موقعیت، توصیف

هایی  دهد و در موقعیتها خود را فراتر نشان میآید، با تحقیر آنپاي رقیب به میان می

هایی نیز هست که  داند؛ اما موقعیتي او میپایهگوید، خود را همکه با خسرو سخن می

ي ورود به قصر شیرین را  که خسرو اجازهکند. زمانیتر وصف میپایینخود را از خسرو  

ها معشوق خود را دیدار کرده است،  نیافته است، شیرین در موقعیتی است که پس از مدت

سبب وصال با شکر خشمگین است و با هراسد و از دست خسرو بهاز نام و ننگ می

کند و منظورش گوشزدکردن این  یان میهایی را براي خود بآمیز استعارهسخنان تعریض

 دانستن من است:  ارزشمعناي تحقیر و بینکته به خسرو است که وصلت با غیر من به
 به مهمانی غزالاای چااون شااود شاایر  

 سااودکبااابی بایااد ایاان خااان را نمک

 

 ز گنجشااکی عقااابی کاای شااود ساایر  

 مگس در پاي پاایالن کاای کنااد سااود 

 (323  -322: 1378)نظامی،         

خواهد نشان دهد که خسرو  در این موقعیت شیرین قصد تحقیر خود را ندارد؛ بلکه می

با رفتارش چنین برداشتی داشته است؛ اما پس از این ماجرا هنگامی که از تندي رفتار  
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شتابد و از زبان  ي خسرو میشود، خود به سراپردهکردن پادشاه پشیمان میخود و ناامید

فرستد که در آن موقعیت کامالً از در تسلیم درآمده است  هایی مینکیسا براي خسرو پیغام

 کند:  و خود را در جایگاهی فروتر از پادشاه توصیف می
 بخااار کااااالي فاساااد تاااا تاااوانی  

 

 بااه کااار آیااد یکاای روزت چااه داناای 

 (275: 1378)نظامی،                 

 بندی افراطی. عبارت۲.1.1.۲

شمار   نامعمول  هم»کاربرد  تقریباً  کلمات  از  عبارتزیادي  در  پدیده  معنا  این  بندي 

جنبهدهندهنشان به  شیفتگی  )فرکالف،  ي  است«  واقعیت  از  اگر  176:  1379اي   .)

بندي افراطی  ها نسبت به هم بدانیم، عبارتنشینی واژهبندي دگرسان را کیفیت همعبارت

معنا متناسب با اهداف خاصی در  هم  هاي تقریباًها، یعنی واژهکارگیري آنیعنی کمیت به

الصفات و اقسام  ي تکرار، التزام و اعنات، طرد و عکس، تنسیقمتن تکرار شوند. آرایه

 گیرند. جناس در این قسم جاي می

انسانی    دهد: »بنیاد جهان و حیاتي افقی رب میبیشتر در محدوده  :هاواژه   الف. تکرار

همواره بر تنوع و تکرار است، از تپش قلب و ضربان نبض تا شدآیند روز و توالی فصول  

یابد« )شفیعی  نسبت خاصی از این تنوع و تکرارهاست که موسیقی مفهوم خویش را می

هاي  ور نیستند؛ بلکه متناسب با ویژگیآ(. »اجزاي تکرارشونده مالل 390:  1370کدکنی،  

پی آمدن  درکنند. پیسازي میکنند و با ایجاد بیان و اسلوبی تازه مفهوماثر هنري عمل می

به هنر  در  معین  جزء  مییک  جلوه  زیبا  بسیار  مستعار  کلمهصورت  تکرار  کند.  که  اي 

فضا و نغمه و شود، ازنظر ارزش صوتی متناسب با محتواي متن است و به تقویت  می

می بسیار  کمک  کالم  هم  آهنگ  با  انکارناپذیري  تنگاتنگ  ارتباط  موسیقی  و  شعر  کند. 

 (.107:  1394دارند« )رضایی،  
 کلااه لعاال و قبااا لعاال و کماار لعاال

 

 رخااش هاام لعاال بیناای لعاال در لعاال  

 (71: 1378)نظامی،                   

شود. باتوجه به نقش موقعیت تأکید  می ي لعل سبب افزایش موسیقی بیت  تکرار کلمه 

ي لعل در این بیت تنها سبب  داربودن خسرو است، تکرار کلمه منصبی و تاج شاپور بر صاحب 
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کردن این  ي لعل قصد تأکید و برجسته افزایش موسیقی بیت نشده؛ بلکه شاپور با تکرار کلمه 

ي لعل  با تأکید و تکرار کلمه   شود و شاپور کلمه را دارد، تکرار سبب تفهیم مطلبی در ذهن می 

هاي ظاهري خسرو توجه کند و ضمن آن از  قصد دارد به شیرین گوشزد کند که به نشانه 

 ي غیرمستقیم سخن گفته است. جالل و شکوه پادشاه هم به شیوه 

  آید اي از تکرار به حساب میدهد و آن نیز گونهدر محور عمودي شعر رب می  :ب. التزام

(. علت  78:  1386اي را تکرار کنند« )شمیسا،  که »در هر دو مصراع یا بیت شعر، کلمه

که خسرو از  ازحد به یک موضوع است. زمانیکاررفتن این آرایه تأکید در توجه بیشبه

کند که شیرین را پنهان از چشم مریم به قصر آورد، شیرین بسیار  شاپور درخواست می

 گوید:   شود و چنین میخشمگین می
 گاارفتم سااگ صاافت کردناادم آخاار

 سااگ از ماان بااه بااود گاار تااا تااوانم 

 شاااوم پااایش ساااگ انااادازم دلااای را

 

 باااه شااایر ساااگ نپروردنااادم آخااار 

 فاااریبش را چاااو ساااگ از در نااارانم

 کااه خواهااد سااگ دل باای حاصاالی را

 (202: 1378)نظامی،                 

دهد تا پیغامش را  قرار میشدت خشمگین است، شاپور را مخاطب خود  شیرین که به

رسد و  شود و خشمش به اوج میبه خسرو برساند. در این موقعیت شیرین خشمگین می

یابد  که انسان نتواند خشم خویش را کنترل کند، این خشم در گفتار او نیز نمود میزمانی

اي را بدون تفکر از روي خشم تکرار کند.  رسد که ممکن است کلمهحدي میو گاه به 

ها تکرار شده است. شیرین با تکرار لفظ سگ در  ر این ابیات سگ در تمامی مصراعد

اش را نسبت به عمل خسرو و همچنین حماقت خود در عشق به  گفتار خویش بیزاري

 دهد. کند، نشان میکسی که تا این حد او را تحقیر می

  رایه ضروري توجه به نقش موقعیت و مقتضاي حال در تفسیر این آالصفات:  ج. تنسيق

الصفات یعنی: »براي یک اسم صفات متوالی بیاورند و یا براي یک فعل قیود  است. تنسیق

)شمیسا،   کنند«  ذکر  ارزش160:  1386مختلف  اهداف،  با  متناسب  شاعر  و (.  گذاري 

دهد  هایی را کنار هم قرار میکردن شخصیتی دارد، واژهایدئولوژي خاصی که در برجسته

هایی  توانند متناسب با واژهها میها با اهدافش متناسب است. شخصیتکه بار معنایی آن 
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ها براي اشخاص افراط  برد و گاه در کاربرد این واژهها به کار میکه شاعر در بیان آن

ها، مخاطبان بیزاري و یا  کند، نقش مثبت و یا منفی داشته باشند و متناسب با این واژهمی

شوند. نظامی در توصیف خسرو که  ر و اشخاص متوجه  دوستداري او را نسبت به امو

 گوید:دادن شخصیت اوست، چنین میدرواقع هدفش بزرگ نشان
 ساااااااریريطاااااااالعی فربمبارک 

 

 گیريباااه طاااالع تاجاااداري تخااات  

 (40: 1378)نظامی،                 

هاي  آمدن صفات پیاپی براي بیان شخصیت خسرو با هدف تعظیم او آمده است. ترکیب 

کنند. ذکر صفات  گیر همه بارمعنایی مشابهی القا میدار و تختسریر، تاجطالع، فربمبارک

شود، ضمن قصد ستودن او به بخت  متوالی و پیاپی خوشایندي که براي خسرو بیان می

شاهی نظر دارد. این صفات در ابتداي داستان و تولد خسرو  و اقبال بلند خسرو در پاد

بیان شده که درواقع بیان کامیابی و بهروزي و بهرمندي این پادشاه از زندگی است و در  

 بردگی گزارشگر را در درون خود دارد.بودن، نوعی مبالغه در گزارش یا دل عین تأکیدي

  هایی است که در سخن آراسته و هنرورزانه، کاربردي گسترده یافته »از آرایه  د. جناس:

کند. جناس آن است که میان دو واژه بتوان است. این آرایه سخن را کارساز و سودمند می

ي  اي ویژه ازنظر ظاهر و ساخت آوایی، همانندي و پیوندي نزدیک یافت. دو واژهگونهبه

سو ایجاد  (. »درواقع جناس ازیک48:  1373نامیم« )کزازي،  یي جناس م همگون را دو پایه

گردد  دیگر سبب تداعی معانی مختلف لفظی واحد میکند و ازسويموسیقی در کالم می

انجامد و این از  و درنتیجه به گسترش تخیل و ایجاد کشش و جلب توجه شنونده می

ناس نیز همانند تکرار سبب  (. ج8:  1385عوامل پدیداري و زیبایی و هنر است« )تجلیل،  

شود؛ ولی با نوعی ابهام همراه است که کشف آن لذت بیشتري را  شدن لغاتی میبرجسته

دهد که  نشان می  خسرو و شیرینهایی از جناس در  کند. نمونهنسبت به تکرار ایجاد می

وینده  تنها افزایش موسیقی و ایجاد لذت در خواننده نیست؛ بلکه گ  کاربردن آنهدف از به

 توجه مخاطب را دارد:  وگو قصد جلببردن آن با درنظرگرفتن موقعیت گفتکاربا به
 زنااد چااون شاایر جنگاایکلنگاای می

 

 کلنگااای ناااه کاااه او باشاااد کلنگااای 

 (254: 1378)نظامی،                
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دهند که فرهاد در بیستون مشغول کندن کوه است، خبردهنده با  وقتی به خسرو خبر می

تکرار این سه واژه در خبر خود قصد دارد به خسرو نشان دهد که فرهاد با حرص زیاد  

رساند. او با تکرار  سرعت به پایان میاي دست از کار برنداشته است و این کار را بالحظه

همراه حرص او را  زدن به کلنگ )در معناي حریص و ابزار( تکرار عمل فرهاد در کلنگ

کردن قطعاً  وقفه عملفهماند که او با بیی با این تکرار به خسرو مینوعکند و بهبیان می

 اي باشد. برد؛ پس باید به فکر چارهکار را به پایان می

 . روابط معنایی 3.1.1.۲

و    (Antonymy(، تضاد معنایی )synonymyمعنایی )روابط معنایی عبارت است از: هم

 (Hyponymy)شمول معنایی

: »موردي است که در آن کلمات داراي معناي یکسان هستند. یافتن روابط  معناییهم الف.  

معنایی تقریبی بین رو در عالم واقع در پی روابط هممعنایی مطلق دشوار است؛ ازاینهم

توان معنایی این است که آیا کلمات را میکلمات هستیم. یک آزمایش ابتدایی براي هم

م بر  اندک  تأثیر  با  بهتنها  )فرکالف،  عنا  برد«  کار  به  یکدیگر  آنچه  117:  1379جاي   .)

کند شامل دو سطح است: اول آنکه روابط معنایی بین واژگان  باره بیان میفرکالف دراین

شناسایی شود و پس از آن ایدئولوژي خاصی که در بستر نوع خاص گفتمان با روابط 

معنایی ارزشمند است، ایدئولوژي  مشود، تفسیر شود. آنچه در روابط همعنایی ایجاد می

که در گفتمان  شوند؛ درحالیمعنا میاست که گاه متناسب با آن واژگان در یک گفتمان هم

سریري/  طالعی فرب»مبارک(  fairclough, 1989: 115)  معنا نباشند دیگر ممکن است هم

دن این صفات  کاربر»قصد شاعر از به(.  40:  1378)نظامی،  گیري«  به طالع تاجداري تخت

معنا نیستند؛ اما متناسب با ایدئولوژي  متوالی، توصیف عظمت خسرو است. این واژگان هم

که بیرون  اند، درحالیمعنا هستند و براي یک هدف در کنار هم قرار گرفتهاین گفتمان هم

اندک    خسرو و شیرینمعنا در  ي هممعنایی ندارند. استفاده از دو کلمهاز این گفتمان هم

است؛ براي مثال دلم ظالم شد و یارم ستمکار و یا خسک بر خستگی و خار بر ریش«  

معنا را بیان کرده است؛ اما در  اگرچه فرکالف مباحث واژگان هم.  (208و    201:  )همان
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معنایی آن را بیشتر توضیح  توان با بسط معنایی در روابط، هممی  خسرو و شیریني  منظومه

خسرو و  معنا در  معنا را نیز در این گروه جاي داد. کاربرد ابیات همهاي همداد و بیت
معنا، تفهیم مطلب در ذهن مخاطب است. گسترده است و هدف از تکرار ابیات هم  شیرین

کردن شیرین را دارد و گردد و قصد فراموشمیکه خسرو ناامید از قصر شیرین باز  زمانی

 کند، تمامی جمالت او معناي واحدي دارند:   شاپور او را نصیحت می
 گاار از کااوه جفااا ساانگی در افتااد  

 وگر خاري ز وحشاات حاصاال آیااد 

  

 تااو را باار سااایه او را باار ساار افتااد 

 تااو را باار داماان او را باار دل آیااد

 (349: 1378)نظامی،                

ساختن مخاطب  کردن راوي براي مبهوتحال و دیگر صنعتطرح خوشایندي حسب

سبب آن است که در ي گوینده به دهندهکردن سخن با تکیه بر ذهنیت اهمیتو دلچسب

سازد تا خود را محو میدان  انتخاب کلمات دلپذیري و آرمان و خواست خود را نهفته می

معنا سعی دارد به خسرو بفهماند که دوري و  جمالت همذهنی خود کند. شاپور با تکرار 

به پادشاه بگوید  فراق براي شیرین دشوارتر است. او اجازه ي این را ندارد که مستقیم 

معنا، مطلب را در ذهن  کاري درست یا نادرست است؛ پس با تکرار جمالت همانجام چه

اقناع می را  او  و  تثبیت  نمونهپادشاه  با  ي دیگر زمانکند.  دارد  ی است که شیرین سعی 

معنا برتري فرهاد را نسبت به خسرو به او گوشزد کند. پس از آشکارشدن  جمالت هم

ارزشی فرهاد یاد  گرفت و با طعنه از بیعشق فرهاد، خسرو پیوسته بر شیرین خرده می

نا  معآمیز خسرو به تنگ آمده است، با تکرار ابیات همکرد. شیرین که از سخنان طعنهمی

کند که اگر به چشم خسرو، فرهاد فردي حقیر است، براي من  به خسرو چنین گوشزد می

 برادري باارزش است: 
 مرا خاري که گل باشااد باار آن خااار

 ور آهاان زیاار ساار کااردن سااتونم

 چراغااای کاااو شااابم را برفاااروزد

  

 بااه از سااروي کااه هرگااز ناااورد بااار 

 بااه از زریاان کماار بسااتن بااه خااونم

 ا بسااوزدبااه از شاامعی کااه رخااتم ر

 (340: 1378)نظامی،                 
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متناقض تضاد معنایی را می   ب. تضاد معنایی:  به  توان شامل تضاد و  نما در بدیع و مجاز 

کاربرد فراوان    خسرو و شیرین ي تضاد در  آرایه   تضاد: ي تضاد در دانش بیان دانست.  عالقه 

ي خسرو(، بیان  هایی چون ذکر تلخ و شیرین )به تناسب نام معشوقه توان نمونه دارد که می 

اما آنچه اهمیت    6حاالت متضاد چون غم و شادي و یا معناي کنایی تضاد و... را  نام برد؛ 

یا مقتضاي حال مخاطب است. شیرین در   دارد، کاربرد تضاد متناسب با نقش موقعیت و 

ي خسرو است و تمایل  شدت دلبسته دهد؛ ازطرفی به ستان، رفتاري متضاد از خود نشان می دا 

داند.  پروا با خسرو را منافی شخصیت خود می ي بی دارد به وصال او برسد و ازطرفی رابطه 

آرایه  از  متضاد شیرین  بیان حال  براي  بهره می نظامی  تضاد  او در  ي  متضاد  رفتار  این  برد. 

ي تضاد در  توان گفت که آرایه کند. می ختلف خسرو را هم دچار تردید می هاي م موقعیت 

 سبب شخصیت خاص او بسامد باالیی دارد. هاي متعدد به توضیح رفتار شیرین در موقعیت 
 گهی با من به صاالح و گااه بااه جنگاای

 مکاان بااا ایاان همااه نرماای درشااتی

 سااپیدي کاان حقیقاات یااا ساایاهی

 تاارا تااا پیشااتر گااویم کااه بشااتاب

 

  توبااه دهااادت زیاان دو رنگاایخاادا  

 کاااه از قااااقم نیایاااد خاااار پشاااتی

 کااه نبااود مااار ماااهی مااار و ماااهی

 شوي پسااتر چااو شاااگرد رساان تاااب

 (339  - 338: 1378)نظامی،        

  اي دیگر جاي : »موردي است که در آن معناي یک کلمه در بطن کلمهشمول معناییج.  

)فرکالف،   ابهام117:  1379دارد«  دراساس  معنایی  شمول  طرح  و (.  مطلب  از  زدایی 

ساختن کالم یا سخن است. در علم معانی ایضاح بعد از ابهام و خاص بعد از عام، اقناعی

معناي شمول را در خود دارند. ایضاح بعد از ابهام »عبارت از این است که معنایی را  

شرح و توضیح بیاورند و ذکر خاص بعد از عام یعنی  سخت مبهم و فشرده و پس با  

به را  معنایی و مطلبی  اول  و  اینکه  آن را مخصوص  بیاورند و سپس  طورعام و فراگیر 

که  (؛ براي مثال هنگامی81:  1390زاده، مقدم، اشرفي کسی یا گروهی کنند« )علويویژه

علم« )سعدي، زاهد بیحلم و  گوید: »دو کس دشمن ملک و دینند: پادشاه بیسعدي می

شود. کاربرد ایضاح بعد از ابهام و خاص  (، دو کس شامل پادشاه و زاهد می173:  1368

 بعد از عام آن است که گوینده سعی دارد نظر مخاطب را جلب کند؛ براي مثال: 
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 ماارا شاایرین باادان خواننااد پیوساات 

 تااار گریاااانم از جاااام یکااای را تلخ

 

 هاااي شاایرین آرم از دساات کااه بازي 

 تر دارم از نااامیکاای را عاایش خااوش

 (342: 1378)نظامی،                

پیش از این شیرین سعی دارد با سخنان خویش پادشاه را از وصال خود ناامید کند و  

 گوید: چنین می
 رویااای در نگنجااایبااارو کاااز هیچ

 

 اگاار مااویی کااه مااویی در نگنجاای 

 (همان)                             

عبارت   ابتدا  دارد.  خسرو  توجه  جلب  در  سعی  ابهام،  از  بعد  ایضاح  با  آن  از  پس 

گرفتن بیشتر درگیر سخنان خود  کند تا ذهن او را با به بازيهاي شیرین« را بیان می»بازي

اختیار خود و ناامیدي خسرو  کند و پس از آن با بسط معنایی عبارت در بیت بعد، اقتدار و  

 کند.را به او گوشزد می

 ای. ارزش رابطه۲.1.۲

کاهد تا  اي همواره نوعی پیوندسازي وجود دارد که گوینده از مطالبی میدر ارزش رابطه

سطح حضور خود را در ساحت ذهن دیگري و یا دیگري را در ساحت ذهن خود موجه 

شود، ط اجتماعی که در متون گفتمانی مطرح میها و رواباي با رابطهکند. ارزش رابطه

اي این است که گاه منظور از ارزش رابطه(.  fairclough, 1989: 112)  سروکار دارد

هاي متن  دهد؛ پس واژهوگو را تحت تأثیر قرار میها مشارکان گفتانتخاب واژه یا واژه

وگو باشند. باید توجه  توانند با انتخاب خود، گویاي روابط اجتماعی مشارکان گفتمی

هاي  ما در نمونههاي تجربی نیست و  اي کلمات منافی با ارزشداشت که ارزش رابطه

تفسیر کنیم. ارزش رابطهاي آنتوانیم ارزش رابطهارزش تجربی هم می به دو  ها را  اي 

شود: الف( حسن تعبیر؛ ب( استفاده از زبان رسمی یا غیررسمی. حسن قسم تقسیم می

رود که یکی از ابزارهاي  ي جمالتی به کار میتعبیر: ازنظر فرکالف حسن تعبیر درباره

هاي کالم پیوند دارد  دیگر با ظرافتن واژه است؛ پس ازسویی با واژه و ازسويکاربرد آ

شود  تر یا آشناتر می ي متعارف یا جمله   هاي منفی، جانشین کلمه که براي اجتناب از ارزش 

(؛ پس حسن تعبیر براي جلوگیري از بار معنایی منفی به تحکیم  179: 1379)رک. فرکالف، 
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انجامد. درحقیقت استفاده از واژگان و جمالت با بار معنایی  می روابط اجتماعی مخاطبان  

ي اجتماعی ما با مخاطبان است؛ براي نمونه در  متفاوت متناسب با نقش موقعیت و رابطه 

 ستاید: دهد، خسرو ابتدا با زبانی نیکو شیرین را می اي که بین خسرو و شیرین رب می مناظره 
 به شیرین گفت کاااي چشاام و چااراغم 

 

 مااااي گلشااان و طااااووس بااااغمه 

 (327: 1378)نظامی،                

اي که قصد دارد معشوق خود را به دست آورد، او را او در این موقعیت یعنی لحظه

الفاظ نیکو چون چشم و چراغ می بار معنایی مثبت دارند و با  تمامی واژگان  ستاید و 

نام   شیرین  از  تعبیر  با حسن  که  میدرحقیقت خسرو  زمانی  دیگر  موقعیتی  در  اما  برد؛ 

 نامد:سوز میآید، با خشم او را شوب عالمماند و یار بر سر مهر نمینتیجه میتالشش بی
 که دیدي تا چه رفت امااروز بااا ماان 

 شاارمی نمااود آن ناخااداترسچااه بی

 

 سااوز بااا ماان چه کاارد آن شااوب عالم 

 چو زن گفتی کجااا شاارم و کجااا تاارس

 (346: 1378)نظامی،                  

تواند متناسب با موقعیت تغییر کند. شیرین در موقعیتی هماي  بار معنایی کلمات می

شود؛ درنتیجه استفاده از واژگان با بارمعنایی  گلشن و در موقعیتی دیگر ناخداترس می

گفت مشارکان  روابط  میمتفاوت  تغییر  را  و ب(  دهد.  وگو  رسمی  زبان  از  استفاده 

تواند در  هاي مناسب میموقع زبان رسمی و غیررسمی در موقعیتغیررسمی: کاربرد به

هایی که به عقاید و باور عامیانه  المثلاثربخشی مفهوم و محتوا مؤثر باشد. استفاده از ضرب

منظومهبازمی در  است.  متون  در  غیررسمی  کاربرد  نوعی  شیرین ي  گردد،   و    خسرو 

المثل در گفتار  شوند و کسانی از ضربهاي رسمی بیان نمیها در موقعیتالمثلضرب

گیرند که ازنظر موقعیت و مقام برتر از دیگران باشند و توانایی استفاده  خویش بهره می

حال بیانگر  المثل درعیناز زبان غیررسمی را در گفتار خویش داشته باشند. آوردن ضرب

المثل است، همچنین  دو ذهن و صمیمیت در جریان آوردن ضربشدن  رنگی و نزدیکیک

به نیز  مهینفولکلور  و  شیرین  و  خسرو  است.  نهفته  از  نحوي  خویش  گفتار  در  بانو 

میضرب بهره  ضربالمثل  از  استفاده  البته  در گیرند؛  شیرین  و  خسرو  زبان  در  المثل 

؛ اما پس از آشنایی استفاده از  شوداند، دیده نمیموقعیتی که تازه با یکدیگر دیدار کرده
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اقتضاي موقعیتی که در داستان  شود. شاپور و فرهاد بهها زیاد میالمثل در زبان آنضرب

گویند؛  شیوه و گفتار رسمی سخن میها در ارتباط هستند، بهدارند و مخاطبانی که با آن

المثل  اي کاربرد ضربها هستند. در نمونهها ازنظر موقعیتی فراتر از آنزیرا مخاطبان آن

شدت از رفتار  شود و آن موقعیتی است که او بهو لغات عامیانه در گفتار شیرین زیاد می

خسرو به خشم آمده است و گفتارش از حالت رسمی خارج شده است. او با بیان مکرر  

رسان او و  اي نیز قصد دارد مخاطب خویش را اقناع کند. شاپور پیامگونهالمثل بهضرب

 ي غیرمستقیم قصد اقناع خسرو را دارد:   سرو است و شیرین به شیوهخ
 مااارا بگاااذار تاااا گاااریم بااادین روز

 کند با جاانس خااود هاار جاانس پاارواز

 وگاار گویااد بگیاارم زلااف و خااالش

 

  تاااو ماااادرمرده را شااایون میااااموز 

  کباااوتر باااا کباااوتر بااااز باااا بااااز

 بگااو هااا تااا نگیااري هااا ممااالش

 (209و  205: 1378)نظامی،       

 های بيانی . ارزش3.1.۲

تولیدکننده ارزشیابی  به  بیانی  میارزش  واقعیت  از  بخشی  به  نسبت  متن    پردازد: ي 

(fairclough, 1989: 112  )  گوینده متناسب با اهدافی که در نظر دارد، اموري را مطلوب

گذاري بر امور مختلف نسبی است  کند. ارزشو خوشایند و اموري را ناخوشایند تلقی می

باشد. در یک گفتمان  چه  و یا منفی  بسا دیدگاه اشخاص متعدد در امري یکسان مثبت 

کند  اي که سعی میگونهگوینده متناسب با اهداف خود سعی در اقناع مخاطب دارد، به

کوشد  ي اهداف خود متقاعد کند. خسرو متناسب با موقعیتی که دارد، میمخاطب را درباره

هاي مختلف به سه شیوه ترغیب،  سخنان او در موقعیت  شیرین را به وصال راضی کند. 

 هشدار و تهدید است: 
 بیااا تااا یااک دهاان پرخنااده داریاام

 تاارا هاام خااون ماان داماان بگیاارد

 ز شاایرین مهاار بااردارم دگاار بااار

 

 به می جااان و جهااان را زنااده داریاام 

 کااه خااون عاشااقان هرگااز نمیاارد

 شااکرنامی بااه چنااگ آرم شااکر بااار

 (330 ،148، 98: 1378)نظامی،    

 ي اندرز و نصیحت است:گفتار شیرین براي اقناع خسرو به شیوه
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 چناااد روي بایاااد باااود یکگشااااده

 

 که پاااي و ساار نبایااد هاار دو در بنااد  

 (414: همان)                         

باید توجه داشت که خسرو در جایگاه و موقعیت پادشاه است و تاکنون هرچه امر کرده    

بی  دیگران  پذیرفته چون است،  به  وچرا  شیرین  که  است  دشوار  برایش  امر  این  اکنون  اند، 

آید و چون معشوق را بر سر ناز  نهد؛ بنابراین ابتدا از در ترغیب درمی ي او دل نمی خواسته 

شود و او را تهدید به جدایی  تر می دهد و پس از آن گفتارش آمرانه هشدار می بیند، به او می 

گزیند، اجبار  اي که براي اقناع مخاطب خود برمی کند؛ اما در گفتار شیرین متناسب با شیوه می 

 شود، او بیشتر بر سر آن است که با گفتار نرم مخاطب خود را راضی کند. کمتري دیده می 
 

 گيری نتيجه. 3

می بدیع  و  بیان  معانی،  کاربرد  تفاوت  سبب  مخاطب  مقام  و  حال  شود. اقتضاي 

تنها در علم معانی بلکه در بیان و بدیع نیز ذکرشدنی است؛  دیگر تأثیر موقعیت نهعبارتبه

شود  هاي بیانی و بدیعی میهاي متفاوت سبب کاربرد متفاوت آرایهکه موقعیتايگونهبه

ها در سخن شاعر بیشتر  سبب اقتضاي حال مخاطب استفاده از این آرایهه بهو همچنین گا

به تناسب    خسرو و شیریني  گیري از نقش موقعیت در منظومهشود. نظامی با بهرهمی

ي خاصی را بیان کرده است. هاي داستان نسبت به یکدیگر آرایهتفاوت حاالت شخصیت

آرایهبه بیشتر  بهطورکل  در هاي  این  موقعیت  کاررفته  دارند،  کاربرد  خود  خاص  هاي 

هایی در کنار نقش موقعیت توجه به مقتضاي حال مخاطب نیز  درحالی است که در نمونه

شود؛ براي مثال نقش کنایه در زبان نظامی در این منظومه براي اقناع مخاطب  برجسته می

قتضاي حال  هاي خاص است و تعریض متناسب با مگویی در موقعیتو همچنین پوشیده

پوشیده براي  بیشتر  تشبیه  و  استعاره  از  استفاده  دارد.  متفاوت  کاربرد  گویی،  مخاطب 

هاي مختلف از زبان  تصویرآفرینی، تفاخر و تحقیر و فراق و دوري است که در موقعیت

ي علم بدیع ذکر  هاي داستان و همچنین خود نظامی ذکر شده است. در زمینهشخصیت

جناس  آرایه چون  تنسیقهایی  و  تکرار  برجستهو  براي  جلبالصفات  و  توجه  سازي 

هاي داستان با توجه به قدرت و اقتضاي حال مخاطب استفاده  مخاطب است. شخصیت
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هایی که مخاطب در جایگاه  دهند، در نمونهالمثل را در کالم کاهش یا افزایش میاز ضرب

ها  ي آنپایهکه مخاطب همگویند و زمانیصورت رسمی سخن میواالتري قرار دارد، به

 یابد. المثل افزایش میتري است، استفاده از ضربو یا در مقام پایین
 

 ها یادداشت
ي توصیف، تفسیر  الزم است ذکر شود که تحلیل گفتمان از دیدگاه فرکالف شامل سه مرحله .1

دستور و    هاي باالتر ازو تبیین است. سطح توصیف به سه بخش اصلی واژگان، دستور و سطح

بودن مباحث نقش موقعیت تنها در سطح  سبب گستردهشود. در این مقاله بهواژگان تقسیم می

اي دیگران  از دیدگاه فرکالف بررسی و در مقاله(  vocabulary)  توصیف و در قسمت واژگان

 از همین پژوهشگران سطح دستور بررسی شده است.  

شود، از سطح دیگر توصیف در  که مباحث بالغت تنها در سطح واژگان بررسی نمی. ازآنجا 2

 . ي دیگر سخن گفته خواهد شدمقاله

ي مکنیه در مبحث نحو  ز استعارهي مصرحه است و ا. منظور از استعاره در این مقاله استعاره3

 ي دیگر از همین نگارندگان سخن گفته شده است.  در مقاله

 . نیز رک. در وصف بهار و عیش خسرو: چو پیر سبزپوش آسمانی/ ز سبزه برکشد بیخ جوانی4

(، وصف طلوع خورشید در مرگ بهرام چوبین: چو شاهنشاه صبح آمد بر  125:  1378)نظامی،  

ي یکی بر دیگري را  ( که مفهوم چیرگی و غلبه183: همان) زد بر لشکر زنگ اورنگ/ سپاه روم

کند. وصف طلوع خورشید در سرآمدن غم شیرین: چو عالم بر زد آن زرین علم را/ کزو بیان می

 (.296: همانتاراج باشد خیل غم را )

که شیرین هنگام شست 5 زمانی است  نیز رک.  از خسرو می.  که  وشوي  دختر  گریزد، خسرو 

کند: بهاري  زیبارویی را از دست داده است، با حسرت و پشیمانی او را به فرات و بهار تشبیه می

 (.86: 1378)نظامی،  یافتم زو برنخوردم/ فراتی دیدم و لب تر نکردم

: 1378)نظامی،   نفس را/ بدین تلخی مبادا عیش کس راجز شیرین نخواهم هم . نیز رک. »به6

(«،  125:  1378ایم ایمن ز دوران کهن سیر  )نظامی،  شادیم اگر غمگین در این دیر/ نه(«، »اگر  70

 («166: 1378»برآورد از سپیدي تا سیاهی/ ز مغرب تا به مشرق نام شاهی )نظامی، 
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 منابع 

 تهران: سمت.  نگاهی تحلیلی به علم بیان.(. 1394آقاحسینی، حسین، محبوبه همتیان. )

( آقاحسینی.  حسین  زهرا،  بالغت  مقایسه»(.  1386آقازینالی،  در  صورخیال  اجمالی  ي 

 .77-49، صص1ي ، شماره1ي دوره  گوهر گویا،فارسی و انگلیسی«. 

 تهران: علمی و فرهنگی.  تحلیل گفتمان انتقادي.(. 1394زاده، فردوس. )آقاگل

لگوي تحلیل گفتمان میشل فوکو  (. »بررسی ا1397امیرپور، فرزانه؛ روضاتیان، سیدمریم. )

نامه در  معانی  علم  مباحث  غنایی«.  و  چهارمنظومه  عاشقانه  ادب  متنهاي  شناسی 
 .79-53، صص38، پیاپی  2ي  ، شمارهپارسی

( زهرا.  در  »(.  1391بستان،  ایرانی  هویت  انتقادي  گفتمان  فردوسی«.    شاهنامهتحلیل 

 . 172  -145صص  ،پاییز و زمستان، 2ي  ، شماره4ي ، دورهشناسی تاریخیجامعه

 . تهران: مرکز نشر دانشگاهی.معانی و بیان(. 1385تجلیل، جلیل. )

فارسی(.  1385)   اااااااااااا ادب  پهنه  در  و جناس  انسانی  علوم  پژوهشگاه  تهران:   .

 مطالعات فرهنگی. 

. تحقیق عبدالحمید  البالغه فی علم بیاناسرار (.  1422)  .عبدالقاهر بن عبدالرحمن،  جرجانی

 دارالکتب العلمیه.بیروت، هنداوي، لبنان: 

یت  »تحلیل دگرگونی شخصیت شیرین از روا  (.1396مقدم، اسما، ابوالقاسم قوام. )حسینی

  «. خسرو و شیرینو    شاهنامهمدار  فردوسی تا روایت نظامی با تکیه بر عناصر گفتمان
 . 113- 93، زمستان، صص 4ي ، شمارهشناسی ادب فارسیمتن

. ترجمه و اضافات عبداهلل ناصري  دولت سلجوقیان(.  1384الدین. )حلمی، احمد کمال 

 طاهري، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

 دانشگاه شیراز.  . شیراز:تصویرآفرینی در شاهنامه فردوسی(.  1369ور. )رستگارفسایی، منص

بالغت اسلوب تکرار در مضامین طنز محمد مهدي جواهري و  »(.  1394رضایی، رضا. )

 .136- 101صص،،بهار و تابستان12يشماره. زبان و ادبیات عربی،تحلیل معانی ثانویه«

 ه و اا ی در شاهنامااهاي فعلبررسی و تحلیل گروه(. 1395رمضانی سیاهرودي، صادق. )
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 المللی قزوین. بین

 علی علمی.  . تهران: محمدنقابدروغ شعر بیشعر بی(. 1346کوب، عبدالحسین. )زرین

 . تهران: آگاه. هاشاعر آینه(. 1366محمدرضا. ) کدکنی،شفیعی

  . تهران: آگاه. موسیقی شعر(. 1385. )_____________________

 . تهران: میترا.معانی  (.1386شمیسا، سیروس. )

 . تهران: میترا. (. نگاهی تازه به بدیع1386. )_____________

 تهران: سمت.  معانی و بیان.(. 1390زاده، رضا. )مقدم، محمد؛ اشرفعلوي

 . به کوشش مجتبی مینوي، تهران: بروخیم.ویس و رامین(.  1314فخرالدین اسعدگرگانی. )

( نورمن.  گفتمان(.  1379فرکالف،  انتقادي  ترجمهتحلیل  پ.  شایسته  فاطمه  و  ي  یران 

 دیگران، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. 

( تحلیل(.  1392قجري، حسینعلی؛ نظري، جواد.  اجتماعیکاربرد  تحقیقات  .  گفتمان در 

 شناسان.تهران: جامعه

 . تهران: مرکز. شناسی شعر پارسییع و زیباییبد(. 1373الدین. )زازي، میرجالل ک

 تصحیح غالمحسین یوسفی، تهران: خوارزمی. .گلستان(. 1368الدین سعدي. )مصلح

الیاس )بننظامی،  با حواشی حسن وحید دستگردي، خسرو و شیرین(.  1378یوسف.   .

 تهران: قطره.
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