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Abstract  
Critical discourse analysis is one of the effective theories for analyzing the hidden 

layers of language and discourse. One of the main components for expressing the 

discourse goals is power. A famous theorist in the field of critical discourse analysis 

is Norman Fairclough who believes that power has an effect on social relations and 

discourse. In this research, an attempt has been made to explain the power in Khosrow 

and Shirin systems using a three-dimensional model of Fairclough. The main 

hypothesis of this research was that Nezami in Khosrow and Shirin has created a 

discourse appropriate to the power and social status of each character. Analyzing the 

poems of Khosrow and Shirin, it became clear that the different uses of words, the use 

of linguistic and grammatical aspects, the differences in persuasive methods, the 

different views of the characters in the story, and the ambiguity in speech depend on 

the difference in unequal power in the poems of Khosrow and Shirin. 
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 تحلیل گفتمان انتقادی قدرت در خسرو و شیرین نظامي

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران زهرا امینی شلمزاری
  

 ، اصفهان، ایراندانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان    محمدرضا نصراصفهانی

  

 یار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایراندانش    سیده مریم روضاتیان

 

 دهیچک
راساس هاي پنهان زبان و گفتمان است. بهاي کارآمد براي تحليل الیهتحليل گفتمان انتلادي یکي از نظریه

هاي اصلي براي بيان اهداف و اغراض گفتماني، قدرت است. نورمن فرکالف، این نظریه، یکي از مؤلفه
تحليل گفتمان انتلادي بر آن است که قدرت در روابط اجتماعي و به تبع آن  گفتمان  ۀپرداز مشهور حوزنظریه

قدرت در  لفةمؤبسيار تأ يرگ،ار است. در این پژوهش کوشش شد با کاربست الگوي سه بعدي فرکالف، 
پژوهش این  اصلي فرضيةشود. خسرو و شيرین نظامي تحليل و نمودهاي زباني آن از این منظر تبيين  منظومة

اي هبود که نظامي در خسرو و شيرین، گفتماني در خور قدرت و جایگاه اجتماعي هر یک از شخصيت
خسرو و شيرین در سه سطح الگوي فرکالف، روشن شد که  منظومةمنظومه ساخته و پرداخته است. با تحليل 
اه متفاوت هاي اقناعي، دیدگو دستوري، تفاوت شيوههاي مختلب زباني کاربرد متفاوت الفاظ، استفاده از وجه

هاي داستان نسبت به یکدیگر و صراحت و پوشيدگي در گفتار مستليماً به تفاوت نلش قدرت نابرابر شخصيت
 خسرو و شيرین نظامي بستگي دارد.  منظومةدر 

 .تحليل گفتمان انتقادي، فرکالف، خسرو و شيرین، قدرت ها:کلیدواژه

  

                                                            
 ملاله حاضر برگرفته از رسالة دکتري رشته زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان است. -
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 مقدمه

توان با توجه به کارکرد ایدئولوژیک آ ار ادبي و نلش قدرت در بافت موقعيت بيات را مياد
گرفته است، تحليل کرد. زبان در ساختار قدرت اجتماعي و سياسي  أو اجتماعي که از آن منش
در ها آن کند. قدرت شامل نهادها، روابط و تأ يرات مختلبنلش بزرگي را ایفا مي
است. با توجه به اینکه زبان و دیگر امور اجتماعي با یکدیگر منسجم و ساختارهاي اجتماعي 

شویم که زبان در اجتماع تنيده شده است. قدرت از زبان ناشي پيوسته هستند، متلاعد ميهمبه
 :wodak, 2001) توان از زبان براي به چالش کشيدن قدرت استفاده کرداما مي ،شودنمي

هاي زباني دیگر، عرصة نزاع بر سر سلطه است و در آن روابط شعر نيز همچون کاربرد(. »11
 (. 693: 6861)زماني و همکاران، « رودال ميؤشود یا زیرسنابرابر قدرت بازتوليد مي

در تحليل گفتمان انتلادي نيز قدرت و اصول آن از اهميت بسياري برخوردار است. 
که  دهد، قدرتيي قدرت را شکل ميهاگفتمان همانند دیگر منابع ارزشمند اجتماعي، پایه

ان به صورت یکساي نابرابر توزیع شده است. همة افراد جامعه بهگونهبين افراد جامعه به
 امکانات دسترسي ندارند. این نابرابري در دسترسي، در مباحث گفتمان نيز نمود دارد

(VanDijk, 2008: 67 .) 
يض، ر روابط ساختاري سلطه، تبعهدف تحليل گفتمان انتلادي تجزیه و تحليل آشکا

(. تحليل Blommaert, 2005: 24-25) شودقدرت و کنترلي است که در زبان آشکار مي
شناسان و شناسان، نشانههاي زباناي است که از اندیشهرشتهانتلادي رویکردي ميانگفتمان 

یکي از  2نورمن فرکالف»سرچشمه گرفته است. 6آراي متفکراني چون ميشل فوکو
وشيده است هاي اخير کاندیشمندان برجستة رویکرد تحليل گفتمان انتلادي است که در سال

زاده، ندریگي)جهانگيري و ب« هاي تحليل زباني بپردازدتا به کمک این رویکرد به بسط شيوه
دیالکتيکي که بين ساختارهاي خُرد گفتمان  ةبه رابط فرکالف با توجه(. »93-96: 6862
شناسي( و ساختارهاي کالن گفتمان )ایدئولوژي و ساختارهاي اجتماعي( نهاي زبا)ویژگي

ختارهاي سا ،ورزد که ممکن است ساختارهاي کالن جامعهقائل است بر این نکته تأکيد مي
خرد را تعيين کنند. ساختارهاي گفتماني نيز به نوبة خود ساختارهاي ایدئولوژیک و گفتماني 

تحليل گفتمان داراي سه ویژگي  ،(. به عليده او696: 6868زاده، )آقاگل« کنندرا بازتوليد مي

                                                            
1. Foucault, M.  

2. Fairclough, N. 
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. تمرکز تحليل 8ايرشتهو بين 2، دیالکتيکي6ايکه عبارت است از ویژگي رابطه بودهاصلي 
بلکه در روابط اجتماعي است. ممکن است گفتمان  ،گفتمان انتلادي نه بر اشخاص یا افراد

چون هم ؛اي پيچيده از روابط استاما شامل مجموعه ،بژۀ بسيط به نظر برسدآبه عنوان نوعي 
ارتباطي  هاينویسند و یا با راهکنند، ميهایي که با یکدیگر صحبت ميروابط ميان انسان

پيوسته همشوند. همچنين روابط ميان رویدادهاي ارتباطي بهدیگر با هم مرتبط مي
ها را تر چون ژانرها و زبانگفتماني پيچيده هايبژهآها و...( و ها، روزنامهگوها، ملالهو)گفت
 (. Fairclough, 2010: 3) گيردمي نيز دربر

قدرت  ةشمارد. رابطهاي اصلي در تحليل گفتمان برميفرکالف قدرت را یکي از مؤلفه
ادي گران انتلاو همچون سایر تحليل ،روآور است؛ ازایناز نظر او نامتلارن، نابرابر و سلطه

نلش برجستة زبان و ایدئولوژي در توجيه، توليد و بازتوليد سلطة نابرابر قدرت  گفتمان بر
ه افشاي کرا ترین وجه اعمال قدرت در اجتماع ترین و ظریبکند و توجه به عميقتأکيد مي

(. 17: 6866داند )رک: محسني، وظيفة تحليل گفتمان انتلادي مي ،تزویر زبان است
ایجاد و تغيير در روابط اجتماعي قدرت و سلطه شوند. دیدگاهِ  توانند سببها ميایدئولوژي

قدرت  هايِ صرفاً توصيفيِ ایدئولوژي که به روابطانتلاديِ تحليلِ گفتمان، نسبت به دیدگاه
او براي تحليل  (.Fairclough, 2003: 9) کنند، دیدگاهي توانمندتر استو سلطه توجّه نمي

ده کند. در این پژوهش کوشش شتبيين( ارائه مي و بعدي )توصيب، تفسيرمدل سه ،متون
بعدي فرکالف در تحليل انتلادي گفتمان رابطة قدرت در کارگيري مدل سهاست تا با به

  منظومة خسرو وشيرین بررسي و کاربردهاي زباني آن از این منظر تبيين شود.

 پیشینۀ پژوهش  . 2
ین گفتمان در منظومة خسرو و شير تاکنون در زمينة تبيين نلش قدرت برمبناي تحليل

پژوهشي صورت نگرفته است. از آنجا که قدرت در تحليل گفتمان فوکو نلش اساسي دارد، 
شده نيز برمبناي این رویکرد است. ملاالتي که نلش قدرت را در  هاي انجامغالب پژوهش

ه در ادامه کاند، شامل مواردي هستند تحليل گفتمان برمبناي نظریه فرکالف بررسي کرده
 ارائه خواهد شد.

                                                            
1. Relational  

2. Dialectical 

3. Transdisciplinary 
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عوامل قدرت « گفتمان حکومتي در گلستان سعدي»( در 6868ملک مرزبان و فردوسي ) 
( در 6862وند )دارلو و جاللاند. خزانهو ایدئولوژي در اجتماع قرن هفتم را بررسي کرده

گفتمان  «الملک توسينامة خواجه نظامتحليل انتلادي گفتمان قدرت در دو فصل از سياست»
الملک و سياست تبعيض م،هبي او در جامعه را با استفاده از تحليل عليدتي خواجه نظام

زبان قدرت و »( در 6862اند. جهانگيري و بندرریگي زاده )گفتمان فرکالف تحليل کرده
به آشکارسازي خصوصيات این رویکرد و « ایدئولوژي در رویکرد انتلادي نورمن فرکالف

 اند.سبت به سایر رویکردهاي مشابه پرداختهرکر تمایز آن ن

 . روش پژوهش7
اي تحليلي و کتابخانه -در این جستار با توجه به موضوع پژوهش از دو رور توصيفي 

اي و اسنادي متون مورد نظر گردآوري شد و پ  استفاده شده است. ابتدا با رور کتابخانه
هاي مهویژه آ ار فرکالف و همچنين ترجو بهاز مراجعه به متون التين تحليل گفتمان انتلادي 
برداري و ترجمه شد. در مرحلة بعد منظومة خسرو فارسي در این زمينه، مطالعات اوليه فيش

ترین مؤلفه؛ و شيرین نظامي با توجه به رور تحليلي متناسب با مباحث تحليل گفتمان و اصلي
ا توجه به سطح رسي شد. همچنين بیعني قدرت و براساس سه سطح توصيب، تفسير و تبيين بر

دوم گفتمان؛ یعني تفسير به بينامتنيت و متون متناسب با منظومه نيز توجه و در سطح سوم 
 مباحث تاریخي متناسب با مفهوم قدرت در اشعار نظامي تبيين شد.

 . نظریۀ فرکالف2
يين تلسيم ببرمبناي نظریة فرکالف، تحليل گفتمان انتلادي به سه سطح توصيب، تفسير و ت

ر، مثابه متن )شامل تحليل متون براساس واژگان، دستوشود. در سطح توصيب، گفتمان بهمي
هاي مثابه کردارها و کنشهاي معنایي باالتر از جمله( و سطح تفسير گفتمان بهساخت

 شود.گفتماني است. در سطح تبيين، گفتمان براساس زمينه و کنش اجتماعي بررسي مي

  ۱. توصیف2-2
رسمي  هايکردن ویژگيدر سطح توصيب، تجزیه و تحليل به معناي شناسایي و مشخص 

هاي زبانشاختي مانند آواشناسي، متن بر پایة ویژگي(. »Fairclough, 1989: 26)متن است 

                                                            
1. Description 
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و  اي کاربردشناسي توصيبشناسي، نحو، مباحث واژه یا صرف و معناشناسي و تا اندازهواج
توصيب در این مرحله به معناي شناخت (. »65: 6861ملدم و قوام، ي)حسين« شودتحليل مي

نشيني و متن در چهارچوب بافت متن و تالر براي یافتن ارتباط منطلي ميان کلمات و هم
شده در سطح (. الگوي ارائه 36: 6865)ناصري و همکاران، « آیي کلمات و واژگان استهم

  معنایي باالتر از جمله است.هاي توصيب شامل واژگان، دستور و ساخت

  2. واژگان2-2-2
 شوند.اي و بياني تحليل ميهاي تجربي، رابطهواژگان در سه سطح ارزر

 های تجربي. ارزش2-2-2-2
کند. در ارزر تجربي، توليدکنندۀ متن تجربة خود را از جهان طبيعي و اجتماعي بيان مي

. (Fairclough, 1989: 112)ر دارد ارزر تجربي با محتوا، دانش و اعتلادات سرو کا
 رند.گيبندي افراطي و روابط معنایي در این قسم جاي ميبندي دگرسان، عبارتعبارت

 7بندی دگرسان. عبارت2-2-2-2-2
 Rewording  اصطالحي است که فرکالف براي تغيير زبان گزارر در موقعيت تازه

معناي آن است که ملصود دهد و بهره ميدر زبان انگليسي معني دوبا  Reگزیند. پيشوندبرمي
ود اي که تنها واژگان تغيير کنند و ملصگونههاي دیگر بيان کنيم؛ بهو معناي خود را با واژه
گوید که فرکالف دربارۀ آن چنين مي(. Bradbery, 2011: reword) همچنان  ابت باشد

نظر معنا در  ند که ازشوشده جایگزین عبارت دیگر ميصورت منظم و حسابعبارات به
در منظومة خسرو و (. Fairclough, 1989: 133) تلابل آگاهانه با یکدیگر قرار دارند

شيرین، خسرو پادشاه است و در رأس قدرت قرار دارد، نظر همة اشخاص داستان نسبت به 
او مثبت است و عباراتي که در وصب او چه از زبان نظامي و یا اشخاص دیگر چون شاپور 

 کنند. براي مثال:شود همه بار معنایي مثبتي را اللا مين ميبيا

                                                            
1. Vocabulary 

2. Rwording 
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 جااهااانااي بااياانااي از نااور آفااریااده      
 گااالاااي باااي آفااات بااااد خااازاناااي 

 

 جااهااان نااادیااده امااا نااور دیااده      
 بااهاااري تااازه باار شااااااخ جااوانااي   

 

 6(78-16: 6873)نظامي، 

د؛ کننهاي خاص خود این بزرگي را اقرار مينوعي و با عبارتهاي داستان بههمة شخصيت
واند. این خبانو نيز او را شکار شگرف ميداند. مهينفرهاد او را صاحب بخت و اقبال بلند مي

در حالي است که بهرام چوبين که داعية سلطنت و پادشاهي دارد، خود را برتر ازخسرو 
 کند: داند و او را با الفاظي چون کودک، پدرکش، شوخ سرافگن و... خطاب ميمي

 ري نيااایاادکاازین کودک جهاااناادا
 ازین شاااوخ سااارافگن ساااربتااابيااد  

 

 پاادرکاش پااادشاااااهي را نشااااایااد    
 که چون سااار شاااد سااار دیگر نيابيد  

 

 (668)همان: 

ه هایي که در وصب او بشود و عبارتشيرین نيز همواره در داستان به زیبایي ستوده مي
با  ورود، بار معنایي مثبتي دارد. مریم تنها رقيب شيرین در جایگاه قدرت است کار مي

 خواند: صراحت تمام شيرین را دور از خدا، برنج سرد و خار مي

 رنااج حاالااوایااي چاانااياان ناارم تاارا بااي
 

 باارنااج سااارد را تااا کااي کااني گرم  
 

 (667)همان: 

 بندی افراطيعبارت. 2-2-2-2-7
معنا در عبارت است از کاربرد نامعمول شمار زیادي از کلمات هم»بندي افراطي اعبارت
: 6876ف، )فرکال« اي از واقعيت استدهندۀ شيفتگي به جنبهپدیده نشان بندي. اینعبارت
(. با توجه به نلش قدرت و اهميتي که پادشاه در جامعه دارد شروع داستان با تولد خسرو 671

 است که در وصب او چنين آمده است:
 سااااریااري طااالااعااي فاارخ ماابااارک

 

 گايري  بااه طااالاع تاااجااداري تاخاات    
 

 (58: 6873 )نظامي،

                                                            
 تمام ارجاعات این ملاله از کتاب خسرو و شيرین نظامي تصحيح وحيد دستگردي  است. .6
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کار بردن واژگاني که لوازم پادشاهي و پ  از آن طالع و بخت پادشاه را ط در بهافرا
اهي هاي پادشدهد، بازگوکنندۀ آن است که خسرو حتي هنگام تولد داراي ویژگينشان مي

ي شود، توصيب قدرت زیبایو صاحب بخت بلند است، اما در وصب شيرین آنچه افراط مي
 ي: اوست و نه قدرت اجتماعي و سياس

 رویاايچااه دیاادم؟ تااياازرایااي تااازه 
 

 مسااايااحااي بساااتااه بر هر تااار مویي   
 

 (58)همان: 

 (7، تضاد معنایي2معنایي. روابط معنایي )هم2-2-2-2-2
 معنایي. هم2-2-2-2-2-2
لق معنایي مطموردي است که در آن کلمات داراي معناي یکسان هستند. یافتن روابط هم»

معنایي تلریبي بين کلمات هستيم. یک قع در پي روابط همرو، در عالم وادشوار است؛ ازاین
بر معنا  توان تنها با تأ ير اندکمعنایي این است که آیا کلمات را ميآزمایش ابتدایي براي هم

(. آنچه فرکالف در این مورد بيان 667: 6876)فرکالف، « به جاي یکدیگر به کار برد
معنایي بين واژگان شناسایي شود و پ  از  کند، شامل دو سطح است: اول آنکه روابطمي

ود، تفسير شآن ایدئولوژي خاصي که در بستر نوع خاص گفتمان با روابط معنایي ایجاد مي
معنایي ارزشمند است، ایدئولوژي است که گاه متناسب با آن شود. آنچه در روابط هم
معنا ممکن است هم که در گفتمان دیگرشوند؛ درحاليمعنا ميواژگان در یک گفتمان هم

هایي که در وصب خسرو بيان شد، واژگاني . در نمونه(Fairclough, 1989: 115)نباشند 
معنا نيستند، اما در این گفتمان و متناسب با ایدئولوژي حاکم اند که همکنار هم قرار گرفته

 اند. براي مثال:بر متن براي بيان یک هدف مشترک کنار هم قرار گرفته

 بااي داراسااااواريسااااکااناادرمااوکاا 
 

 (17ز دارا و ساااکناادر یااادگاااري )  
 

 (17: 6873 )نظامي،

دادن عظمت و دليري خسرو است. کنار هم قرار گرفتن این واژگان در ابيات براي نشان  
 رود، زیبایي و یا تنهایي و دورماندن او از خسرو است:  آنچه در وصب شيرین به کار مي

                                                            
1. Ssynonymy 

2. Aantonymy 
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 روباات تاانااهااانشااااياان ماااه تااهااي   
 

 (666ویشااتن تنها ز خساارو )تهي از خ 
 

 (666)همان: 

 . تضاد معنایي2-2-2-2-2-7
( در منظومة خسرو و شيرین عالوه 673: 6876)فرکالف، « همان ناسازگاري معنایي است»

هاي زباني و هنري کاربرد تضاد بيشتر براي بيان حال دوگانة شيرین است. شيرین بر بازي
خود را  هايتواند آشکارا خواستهري دارد و نميتنسبت به خسرو موقعيت اجتماعي پایين

کردن خواستة خود؛ یعني ازدواج را عنوان یک زن در جامعه توانایي عمليمطرو کند. به
کند و از طرف دیگر او را همچنان در ندارد، پ  از طرفي خسرو را از وصال دلسرد مي

 دارد: کمند عشق خود اسير نگه مي
 يرگکمااان ابرویش گر شااااد گره

 

 راناد چون تير  کرشاااماه بر هادف مي   
 

 (659: 6873 )نظامي،
 

شود و همواره خواستة خود را با اما خسرو ملتدر است و گفتار او با صراحت بيان مي
 کند.دلي اجرا ميیک

 ای. ارزش رابطه2-2-7
 ارشود، سر و کها و روابط اجتماعي که در متون گفتمان مطرو مياي با رابطهارزر رابطه

چگونگي گزینش واژگان متن گویاي روابط مشارکين  (.Fairclough, 1989: 112)دارد 
ن اي به دو بخش حسهاي رابطهها را تحت تأ ير قرار دهد. ارزرتواند آنگفتمان است و مي

 .شودتعبير و استفاده از زبان رسمي و غيررسمي تلسيم مي

 . حسن تعبیر2-2-7-2
هاي رود که براي اجتناب از ارزرکار ميدربارۀ کلماتي به»از نظر فرکالف « حسن تعبير»

(. در منظومة 676، 6876)فرکالف، « شودتر یا آشناتر مياي متعارفمنفي جانشين کلمه
کنند. اما خسرو و شيرین تمامي اشخاص داستان به غير از بهرام چوبين پادشاه را ستایش مي

راد طبق خواستة او رفتار کنند، برایش عزیز خسرو که در رأس حکومت قرار دارد، اگر اف
هستند و اگر مطابق با خواستة او رفتار نکنند، قابل احترام نيستند. در این ميان تنها کسي که 
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طاب هایي براي خرود، شيرین است. به همين سبب در موقعيتار پيش نميمطابق خواسته
 در از نیريش که يزمان ،مثال يبرات. برد که فاقد حسن تعبير اسکار ميهایي بهشيرین واژه
 :ندکيم خطاب نيچن را او خسرو و راضي به بخشش نيست، دیآيم در خسرو با مخالفت

 من با امروز رفت چه تا يدید که
 ترس ناخدا آن نمود يشاارميب چه

 

 من با ساااوزعالم شاااوخ آن کرد چه 
  ترس  کجا و شاارم کجا يگفت زن چو

 

 (851: 6873 )نظامي،

 . استفاده از زبان رسمي و غیررسمي2-2-7-7
ور هایي که با علاید و باالمثلدر منظومة خسرو و شيرین استفاده از الفاظ عاميانه و ضرب

نوعي صاحب قدرت به زبان هاي اصلي و بهعاميانه هماهنگي دارد، تنها از زبان شخصيت
غيررسمي  التر از خود با زبانآید؛ زیرا اشخاص دیگر در این پایگاه نيستند که با طبلة بامي

سخن بگویند. شاپور، فرهاد و شکر اشخاصي هستند که در منظومة خسرو و شيرین قدرت 
ها هميشه رسمي، محترمانه و از چنداني ندارند، مخاطب آن ها افراد برتر هستند، سخن آن

ها سخنان خسرو در المثل است. یکي از این نمونهموضع ضعب و بدون کاربرد ضرب
 کردن شيرین به وصال است:  راضي

 رو گو رفت نيشااايپ عمر از آنچ هر
 

  نو از يروز و اساات نو از روز کنون 
 

 (652: 6873 )نظامي،

 :کنديم استفاده المثلضرب از يوصال نيچن از پادشاه داشتن ح،ر بر يبرا زين نیريش

 نااگااردد بااه عاااقاال کااار يگاارماا بااه
 

  نااگردد فااربااه بااز کااه يدانااتااک بااه 
 

 (699مان: )ه

 از خسرو اب گفتنسخن هنگام او .است بانو نيمه داستان نیا در گرید قدرتمند تيشخص
 ۀبرادرزاد اب که يزمان اما ،دارد قرار يترنیيپا مرتبه و ملام در رایز ؛رديگينم بهره المثلضرب
 گيرد:بهره مي المثلضرب از ،دارد را او حتينص قصد و دیگويم سخن خود
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 نوررديااخورشااا رخ بااا يز چنااان
 

  تنورر در يفتين نااان از شيپاا کااه 
 ج

 (628)همان: 

  های بیاني. ارزش2-2-2
 ديکأت يژدئولویا براساس زبان ندگانیگو يمنف ای و مثبت يابيارزش به يانيب يهاارزر
 بمختل امور يمنف و مثبت يگ،ارارزر يابیارز يهانظام با متناسب جامعه در .کنديم

 يانيب ارزر .(632-638 :6876 ،فرکالف :ک.ر) شوديم دأیيت حاکم يولوژدئیا براساس
 آنچه و برنديم بهره يبيترغ و کنندهاقناع زبان از که است يافراد توجه مورد شهيهم کلمات
 نیريش و خسرو منظومة در. (Fairclough, 1989: 119) است يدئولوژیا ،شوديم معنادار
 اب متناسب و هرمز زمان در. شوديم انجام پادشاه قدرت براساس مختلب امور يگ،ارارزر
 عدالت يشرط شيوۀ به و دیتهد زبان با هرمز. است مطلوب یيهاواژه داد و عدالت او اهداف
 :شوديم مت،کر گرانید به را آن از تجاوز عاقبت و

  يکشاااتاازار در چاارد ياساااباا اگاار
 سااازاوار گردد من ز را اساااتيسااا

 

 ياردوهيااماا باار رود يغصااااباا  وگاار 
  ارياابسااا خورد یيساااوگناادهااا  نیبر

 

 (58: 6873 )نظامي،

. کندينم غیدر زين خود فرزند مجازات از که بدانجاست تا نکته نیا يارزشمند و تياهم
 از شيب را يباشخور و عشرت و شيع .ستين پدر پایةهم يدارمملکت امر در خسرو
 و خسرو نظر از يئولوژدیا براساس مختلب امور يگ،ارارزر. پسندديم يدارمملکت
 پادشاه که خسرو. است داستان در کشمش عامل مسئله نيهم و است متفاوت نیريش

 ارخواست نیريش از وصال يماجرا در و دهدينم قرار مدنظر را ينگرندهیآ، است خوشگ،ران
 ملامش تناسب به آن از پ  و يبيترغ و نرم زبان از کار نیا يبرا او .است شمردن متيغن دم
  :رديگيم بهره دیتهد و هشدار زا

  بااازگااردم نااجااایااا کااز ماان تااواناام
 گاا،ارميماا نااعااماات حااق کاانيااولاا
  

  گردم دمساااااز يکسااا بااا تو از بااه 
 دارم نااهیااریااد صااااحااباات باار نااظاار

 

 (886)همان: 
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 توجه اب و دانديم نامطلوب و يمنف يامر را يدرخواست نيچن نیريش که است يحال در نیا
 کردنمطرو در تواندينم اما ،بدهد يکار نيچن به تن ستين ضرحا يپاکدامن و عفت مسألة به

 و ندیزگيبرم را شرط و حتينص زبان او .کند استفاده هشدار و دیتهد زبان از خود خواستة
 يتلل يمنف شيرین يارزشگ،ار برابر در ارخواسته که کند مجاب را پادشاه کنديم يسع
  :بود خواهد خسرو رکنا در یيزناشو علد شرط با تنها و شوديم

  يپادشااااه اگرچه نیکاو يب که
 

  يخواه کااه يکااام دتیاابرنااا من ز 
 

 (858)همان: 

 ۱. دستور2-7
 شود.اي و بياني تلسيم ميهاي تجربي، رابطهدستور نيز به سه سطح ارزر

 های تجربي. ارزش2-7-2

 دادن فاعل یا کنشگر به فعل دیگر . نسبت2-7-2-2
که پادشاه عمل ناپسند انجام درت در منظومة خسرو و شيرین زمانيبا توجه به ملولة ق 
شود. براي نمونه زماني که حاسدان به نام دهد، این امر به آسمان و فلک نسبت داده ميمي

کردن او دارد، این کار به زمانه نسبت داده شده خسرو سکه زدند و هرمز سعي در زنداني
 است: 

 چو خسااارو دیااد کاااشاااوب زمااانااه 
 

 سااااازد بااهااانااه  الکااش را هااماايهاا 
 

 (76)همان: 

ار را کنند، این ککه براي اولين بار همراهان شيرین تمثال خسرو را از او مخفي ميزماني
بت دهند، پروا آن را به خود نسکنند؛ زیرا در ملامي نيستند که بتوانند بيمنسوب به پري مي
دادند و هم از خشم شيرین در امان کردن آن به پري هم خواستة خود را انجام پ  با منسوب

 ماندند:

 

                                                            
1. Grammar 
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 گشااااایاادبگفاات این در پري بر مي
 

 سااااان بساااي بااازي نمااایااد  پري زین 
 

 (12)همان: 

 بودن کنشگران. مشخص یا نامشخص2-7-2-7

با توجه  .6دشونسبب عدم نلشي مؤ ر فرامور ميکنشگران با اهداف خاصي برجسته و یا به
ت نشد که رکر نام خسرو و شيرین فرامور شود، جز چند نمونة اي یافبه مسألة قدرت، نمونه
ها در جریان داستان نلش چنداني نداشته باشند، نه اسمي دارند و نه اشاره زماني که شخصيت

مارد، حاضران ششود. زماني که شاپور براي اولين بار زیبایي شيرین را برميها ميدقيلي به آن
 ها در متن خودداري شده است:دهند، اما از رکر نام آنيدربار به صدق گفتار او گواهي م

 چو برگفت این سااخن شاااپور هشاايار 
 یاکايااایااک مهر بر شااايرین نهااادنااد   

 

 فراغاات خفتااه گشااات و عشاااق بياادار 
 باادان شاااايااریاان زبااان اقاارار دادنااد  

 

 (95)همان: 

 ای . ارزش رابطه2-7-7
ري. د: خبري، پرسشي و امشودر این سطح از نظریة فرکالف سه وجه اصلي جمله بررسي مي

در این سه وجه، فاعل جایگاه مشخص دارد؛ به این معنا که در وجه خبري جایگاه فاعل، 
دهندۀ اطالعات و جایگاه مخاطب، گيرندۀ اطالعات است. در جمالتي که وجه امري دارند، 

خواهد. شود و گوینده در جایگاه قدرت از مخاطب خود چيزي را ميبحث قدرت مطرو مي
گاه  کار روند. براي مثال،توانند به جاي هم بهکند که این سه وجه ميفرکالف تصریح مي
. (Fairclough, 1989: 125-126) 2شود و منظور وجه امري استوجه پرسشي مطرو مي

براساس این پژوهش، استفاده از وجه خبري در منظومة خسروو شيرین براي پيشبرد و روایت 

                                                            
 فحةص، 61 تيب 227 فحةص،  3 تيب 657 فحةص، 8 و 2 يهاتيب 626 فحةص به شود مراجعه بودننامشخص   يبرا .6

 .6 تيب 295 ةصفح، 69 تيب 221

صفحة  ، 61 تيب 227صفحة  ،  3 تيب 657صفحة  ، 8 و 2 يهاتيب 626صفحة   به شود مراجعه نامشخص  بودن يبرا .2

 .6 تيب 295 صفحه، 69 تيب 221
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، اما آنچه جایگاه قدرت 6نيز بيشتر پرسش واقعي یا انکاري است داستان است. وجه پرسشي
دهد، استفاده از وجه امري است. خسرو پادشاه ملتدر داستان در اشخاص داستان را نشان مي

منا که با شيرین از در خواهشگري، تکند، حتي زمانيها از وجه امري استفاده ميبيشتر نمونه
 :2گزیندبرميآید وجه امري را و تسليم برمي

 بکن چناادان کااه خواهي ناااز بر من
 

 (862مزن چون رانادگان آواز بر من )  
 

 (862)همان: 

ماني کند. البته شيرین زپ  از او شيرین با توجه به قدرت خود از وجه امري استفاده مي
کردن او از وجه شرطي استفاده کند براي دعوتکه براي اولين بار خسرو را مالقات مي

 دارد: و جانب ادب را نگه مي کندمي

 اگاار تشاااریااب شااااه مااا را نااوازد 
 

 کااماار بااناادد رهااي گااردن فاارازد     
 

 (667)همان: 

سبب رفتارهاي ناپسند خسرو دلير شده در سخنانش پادشاه را امر و نهي اما پ  آنکه به
 کند: مي

 پرساااتي دیگر از منناايااایااد شااااه 
 

 پاارساااتاااري طاالااب چااابااکتر از من  
 

 (825)همان: 

گ،ارد، شيوۀ سخن خود را از زماني که شرط کندن کوه را با خسرو در ميان ميفرهاد 
کند، گفتارر آمریت دهد تا هرچند از وجه امري استفاده ميمخاطب به غایب تغيير مي

 کمتري داشته باشد:
                                                            

  (685: 6873 نظامي،)پرسش: نخستين بار گفتش کز کجایي؟  .6

 (. 658: پرسش انکاري: به ترک لؤلؤ تر چون توان گفت؟ )همان

 ( 689تحلير: چه جاي است اینکه ب  دلگير جاي است؟ )همان: 

 (688تلریري: چو شه فرمود گفتن چون نگویم؟ )همان: 

،  1و 9 تيب 653صفحة   شتريب ؛ نمونةکنديم استفاده يامر وجه از آیدي برميخواهشگر در از نیريش با کهي زمان. 2

 61 و 69 تيب 862صفحة  ، 6 و 2 ، 6 تيب 698صفحة  ، 6 تيب 692 صفحة ، 68 و 62 ، 66 ، 68 تيب 656صفحة  
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 دل خسااارو رضاااااي مان باجویااد   
 

 (281باه ترک شاااکر شااايرین بگوید)   
 

 (281)همان: 

 . ارزش بیاني2-7-2
 وجهيت»شود. اي بررسي ميمبحث وجهيت بياني و تفاوت آن با وجهيت رابطهدر این 
اي با اقتدار گوینده یا نویسنده سرو کار دارد و بسته به اینکه جهت اقتدار با کدام سو رابطه

شود: نخست در صورتي که مسأۀ اقتدار یکي از مشارکين در است از دو بعد برخوردار مي
گویيم و دوم اگر مسألة اقتدار اي سخن ميشد از وجهيت رابطهرابطه با دیگران مطرو با

گوینده یا نویسنده در رابطه با احتمال صدق یا بازنمایي واقعيت مطرو باشد با وجهيت بياني 
: )ر. ک« سرو کار داریم؛ یعني وجهيت ارزیابي گوینده/ نویسنده از صدق یک موضوع

 رهاشا گرانید با خسرو رابطة نحوۀ به توانيم يارابطه وجه مورد در(. 668: 6876فرکالف، 
 شود:اي بسيار دیده ميدر گفتار او استفاده از وجهيت رابطه .کرد

 پرساااتااانترا بااایاادشااادن چون باات 
 

 آوردن آن باات بااه دساااتااان  دساااتبااه 
 

 (99: 6873 )نظامي،

 در ينظام يهاتالر به اولة درج در اگر وجه بياني با توجه به آفرینندۀ ا ر بررسي شود
 مختلب اتياب در ينظام اي کهگونهبه کرد؛ اشاره توانمي خود ا ر بودن برحق و صدق ا بات
 خود زبان از گاه داستان يهاتيشخص زبان از گفتنسخن از پ  او ؛ابدیيم نمود منظومه
 لتيحل کی را داستان نیا او .سازديم برجسته را شیخو ا ر يارزشمند ای و کنديم حتينص
 تیروا اصل بر يزيچ نمایيهنر و شاعرانه الفاظ از ريغ که کنديم اعتراف و دانديم يخیرتا
  :است فزودهين

 دساااتم خانهبت نیا نلااار شاااد چو
  

  ناابساااتاام يناالشااا باارو شیااآرا جااز 
 

 (86)همان: 

 يزمان و ستين يراست و لتيحل جز يزيچ او گفتار که کنديم ديکأت آن از پ  بالفاصله و
  :پردازدينم دروغ به گاهچيه ،دارد را يراست کردن بازگو یيتوانا که
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 کااردندرج را يراسااااتاا بااتااوان چااو
 

 (86) کردنخرج دیبا چاه  را يدروغ 
  

 (86)همان: 

 متفاوت ياندک يفردوس شاهنامه نيهمچن و يخیتار منابع با ينظام تیروا که است روشن
 بوده مندارزش يااههيس کتاب نظم يابر او منبع که کنديم اشاره نکته نیا به ينظام و است
  :است افتهين شهرت چندان که

  معروف ساااتين گزارر در اضاااشيب
 

  موقوف بود ساااوادر بردع در کااه 
 

 (82)همان: 

 ارهاش گرید يهاتیروا به نسبت خود تیروا يراست به ينظام عالوه بر موارد م،کور،
  :کنديم بازگو را گرانید تیروا ابتدا ،رديميم میمر که يزمان ؛کنديم

  يزهر تلخ نیريشااا ناادیگو نيچانا  
 زهر از بگ،ر يخواه راسااتيم وگر
  

 يبهر خورد کو آن از داد خوردر به  
  دهر از بردر هااماات آلااودزهاار بااه

 

 (211)همان: 

 انيب نامشخص فاعل با را آن و پندارديم دروغ را مورد نیا در گرانید تیروا نظامي
 .حيح استروایت او ص که پردازديم نکته نیا به راست ةکلم بر ديکأت با آن از پ  و کنديم
 ندسوگ نمونة در را ا بات راستگویي يبرا تالر نیا توانيم زين هاتيشخص مورد در

 فتارگ يراست از را خود مخاطب دارد قصد يدرپيپ يسوگندها رکر با ندهیگو .بازجست
 میمر ،رداويب قصر به را نیريش که خواهدمي میمر از خسرو که يزمان ،مثال يبرا .سازد آگاه
 رکر باا ، امندارد پادشاه به نسبت را ميمستل گفتار و يامر ي،ارابطه وجه از استفاده اجازۀ

 ينوع به و کند گوشزد پادشاه به را خود گفتار صدق ،کنديم تالر يپ در يپ يسوگندها
 :دهد هشدار ميرمستليغ صورتبه را او

 خاات شاااهنشااااه بااه تاااج قيصااار و ت
 بااه گردن برنهم مشاااکين رسااان را 

 

 که گر شااايرین بدین کشاااور کند راه 
 برآویزم ز جورت خویشتن را 

 (667)همان: 
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 . قراردادهای تعاملي2-2 
گویي است. آنچه در این مصاحبه( و تک -وگو )مکالمهقراردادهاي تعاملي، شامل گفت

راد راساس روابط قدرت که بين افوگو است. بدهي در گفتشود، نظام نوبتبخش مطرو مي
چه کسي  وگوکنندۀ بعدي در گفتتوانند تصميم بگيرند که صحبتها ميوجود دارد، آن

آموز و یا برابر است که در این صورت باشد. گاه این قدرت نابرابر است؛ مانند معلم و دانش
کنند. گفتن ميخنوگو برمبناي توافلي که با هم دارند، شروع به سکنندگان در گفتشرکت

در منظومة خسرو و شيرین نيز خسرو پادشاه است و پادشاه باالترین ملام قدرت را دارد و 
گفتن کنترل کند. استفاده از وجه امري مشخصة اصلي گفتار تواند دیگران را در سخنمي

و  دسزایي دارد، اما او توانایي تسلط بر شيرین را نداراوست که در کنترل دیگران نلش به
تواند او را با گفتار خویش خام کند. شيرین شخصيت متواضعي دارد و جز مواردي که نمي

ید و گوک  گستاخانه سخن نمياحساس کند به شخصيت او توهين شده است با هيچ
صب و ملام توجه به منپروا و بيکند. فرهاد شخصي بيگفتن کنترل نميدیگران را در سخن

 دهد، خسرو توانایي ملابله و قانعاي که بين او و پادشاه رخ ميپادشاه است و در مناظره
 هاي قدرتمند داستان به نوع دیگري قدرت خود را هنگام سخنکردنش را ندارد. شخصيت

يم ها را وادار به تسلکنند؛ بدین صورت که حتي سخنان شخص شاه هم آنگفتن اظهار مي
 کند. نمي

ا کنترل وگو متناسب آن یکدیگر رکه مشارکين گفت توجه راهکارهایي استنکتة قابل
 اجبار دیگران در صریح سخن ،6کنند؛ این راهکارها عبارتند از:  قطع صحبت دیگرانمي
  .8کنترل موضوع صحبت ،2گفتن

هایي چون مخاطب قرار دادن صریح شخصي تواند شامل نمونهقطع صحبت دیگران مي
 هاي دیگران هنگام سخن گفتن آنها، قطع سخنهگفتن، تشویق و تأیيد گفت براي سخن

دادنشان به مسيري باشد که از نظر ها در گفتار براي سوق کردن آن دیگران و راهنمایي
در منظومة خسرو و شيرین  (.Fairclough, 1989: 44-45)کننده صحيح است هدایت

                                                            
1. Interruption 

2. Enrorcing expicictnes 

3. Contorolling topic 
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اورد، یم به قصر بيکند که شيرین را پنهان از مرهنگامي که خسرو از شاپور درخواست مي
 کند:داند و براي اولين بار گستاخي ميشيرین این درخواست را دون شأن خود مي

 ماگاو چاناادیان کااه مغزم را برفتي    
 

 کفاایات کن تمام اسااات آنچه گفتي    
 

 (666: 6873 )نظامي،

در ملام  کند واو با کلماتي چون مگو، کفایت کن، تمام است، سخنان شاپور را قطع مي 
 توان گفت خسرو و شيرین هرگوید. دربارۀ کنترل موضوع بحث مياو سخن مي قدرت با

اي دارند که براي رسيدن به آن هاي قدرتمند در داستانند و هر یک خواستهدو شخصيت
دهد، هنگامي که شيرین اجازۀ ورود به اي که ميان آن دو رخ ميکنند. در مناظرهتالر مي

د، اما گفتن کنترل کننکنند دیگري را در سخنسعي ميدهد، هریک قصر را به خسرو نمي
سرو نهند. در منظومة خهاي یکدیگر نميهاي ملتدري هستند و تن به خواستههر دو شخصيت
 گویند و پادشاه سخنان هيچ کسي را درها با یکدیگر صریح سخن ميو شيرین شخصيت

راین، بين ن او تماماً دوپهلو است؛ بناببيند، اما فرهاد از این حکم مستثني است، سخنالفافه نمي
اي وجود دارد؛ فرهاد با دوپهلوگویي به نوعي صراحت و ابهامِ سخن و قدرت گوینده، رابطه
کشد. او عاشلي است که چيزي براي از دست قدرتِ نسبي خود را در برابر خسرو به رخ مي

 دادن ندارد و این موضوع باعث شده که نسبتاً قدرتمند شود.

 فاات او آن من شاااد زو مکن یااادبگ
 

 بگفاات این کي کنااد بيچاااره فرهاااد  
 

 (289)همان: 

 ۱. تفسیر0
يد و یک عنوان محصول فرآیند تولتفسير با رابطة بين متن و تعامل مرتبط است و متن را به

تفسيرها ترکيبي از » .(fairclough, 1989: 26)گيرد منبع در روند تفسير در نظر مي
سر اي است که مفن و رهنيت مفسر است و ملصود از این دومي دانش زمينهمحتویات خود مت

(. منظومة خسرو و شيرین برمبناي تفسير 269: 6876)فرکالف، « بندددر تفسير متن به کار مي
  شود.در دو بخش اصلي بافت موقعيت و بافت بينامتنيت تحليل مي

                                                            
1. Interpretation 
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 . بافت موقعیتي0-2
 يابیارز متنمایة جان و ساختار به افتنی دست يبرا ا ر يمحتوا و ظاهر يتيموقع بافت در
منظومة خسرو و شيرین داستان عشق و  (.229-228: 6876)ر.ک: فرکالف،  شوديم

شبرد شود، افرادي در پيدلدادگي خسرو پرویز و شيرین است. داستان با عشق این دو آغاز مي
اي در عنوان رقيب پبد و کساني بهکوشند؛ چون شاپور، نکيسا و بارماجراي وصال آن دو مي

مایة این منظومه بر پایة عشق بنا گ،ارند؛ چون مریم، شکر و فرهاد. محور و جانميدان مي
اي که خسرو پادشاه خوشگ،ران ساساني در پایان منظومه به نمونة واقعي گونهشده است؛ به

ينامتني قرار گيرد، ارتباط بشود. آنچه در این بخش از تحليل باید مدنظر انسان عاشق بدل مي
ترین منظومة غنایي پيش از آن؛ یعني وی  و رامين فخرالدین منظومة خسرو و شيرین با مهم

 . اسعد گرگاني و تفاوت موقعيت سرایندگان این دو منظومه است
 پادشاه نياول طغرل او زمان در .است ستهیزيم مپنج قرن نخست نيمة در اسعد نیفخرالد
 ولتد روزافزون توسعة ملکشاه و ارسالنلبآ ،طغرل عهد در .بود قدرت سندم بر يسلجوق
 و سومر و آداب از استفاده با رومندين و عيوس حکومت کی ،يقدرتمند با که شديم دهید

 آغاز همان از يم،هب يهايريسختگ» .(615: 6878 ،صفا :ک.ر) ه بودندساخت يرانیا فرهنگ
 اهل يپا يِجا شدن محکم از پ  مسلماً .موديپ اطافر راه و شد شروع يسلجوق حکومت
 پ  ،ديرسيم زين تسنن م،هب مختلب فرق روانيپ يهایيجويبرتر به نوبت تسنن

: 6839 ،آرريترکمن) «شد اضافه آن يم،هب برون اختالفات به زين يم،هب درون يبرخوردها
 ينظام جامعة بر يم،هب و ياجتماع طیشرا نظر از نیفخرالد زمان جامعة وجود نیا با .(95
  .دارد يبرتر

 انیراشع يبرقرار و معتزله شکست اصوالً .است يم،هب يهاتعصب دوران ينظام عصر
 ،يکوردل عصر دوران نیا ،آن از فراتر و است م،هب در يشیآزاداند دوران انیپا يمعنا به
 و ياخالق-يانسان يهاارزر سلوط ي،م،هب يهايريگسخت و هاتعصب ي،نظرتنگ

 يشک شاعر دو نیا بودن مسلمان در .(25 و 28: 6878 ، روت :ک.ر) است یيضدخردگرا
 از يکی به توجه با تیهدا صادق. است دو آن يم،هب يهاشیگرا ،است مبهم آنچه و ستين

 به توجه با، اما (68: 6887 ،محجوب :ک.ر) دانديم عهيش را او نيرام و  یو منظومة اشعار
 و امبريپ ،خدا از اطاعت که انيسن اصول از يکی به نیفخرالد اشارۀ و يم،هب دیشد تعصبات
 ينظام» .(25 و 29: 6883، گودرزپور :ک.ر) شوديم شتريب او بودني سن گمان ،است سلطان
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 ستين روشن ،امااست مسلک يسن که است روشن کامالً او اشعار از و است معتلد مسلمان
  .(81: 6878 ، روت) «است سنت اهل م،اهب از کی کدام رويپ که
 آشکار در يسع متفاوت گونة به يم،هب تعصبات به توجه با شاعر دو نیا گفت توانيم
 حاکم ،ابوالفتح درخواست و يعموم عالقة .دارند خود ةمنظوم در ينید ميمفاه کردن
 و اصول با داستان نیا چون، اما کرد بيترغ وی  و رامين نظم به را نیفخرالد ،اصفهان
 ومهمنظ اتياب ميانة در را خود ياسالم دیعلا شاعر ،نداشت يچندان تناسب ياسالم نیازمو

 يور دنيپوش و حجاب مسألة نيهمچن و بهشت در آدم يگنهکار به اشاره ؛ مانندگنجاند
 يسمر را آن ياسالم دیعلا سبب به نیفخرالد، اما نبوده مرسوم زرتشت دوران در که زنان
  .(78-16: 6887 ،وبمحج :ک.ر) دانديم کهن
 شاعرا ، امشوديم دهید کمتر آشکار صورت به نیريش و خسرو منظومة در ياسالم دیعلا
 ياتهام گرد نیترکوچک تا دهيکوش ياسالم نیمواز با متناسب نیريش تيشخص پروراندن در
 رفتنی،نپ مسألة به توانيم ينید ميمفاه به ينظام آشکار اشارات مورد در .دیاالين را او دامن
 نیريش مناجات نيهمچن حضرت رسول )ص( و بودن برحق به اقرار و خسرو جانب از اسالم
 امعهج بودن بندیپا يعنی لهأمس نیا به توجه با ينظام. 6کرد اشاره يعرب ثیاحاد از استفاده و
 در نیريش يهايپاکدامن شرو و يساسان يداستان کردنمنظوم با ياسالم نیمواز و اصول به

 در او اقدام نیا و بود ترموفق اسعد نیفخرالد از ينید جامعة قبول و ياجتماع طیراش درک
 ولاص و دیعلا رکر کهيدرحال ؛شد واقع  رؤم ياسالم جامعة در ينیرديغ داستان رریپ،
 نیا که دش سبب امر نيهم و نشد داستان اصل در رييتغ سبب نيرام و  یو منظومة در ينید
 سپرده يفراموش به بود م،هب امر در شتريب يهايريسختگ شاهد روز ره که ياجامعه در ا ر
 .شود

 . بافت بینامتني0-7
روایتي که از داستان خسرو و شيرین در منظومة نظامي بيان شده است با شاهنامه فردوسي و 

 رکر سروخ تيشخصدربارۀ  يخیتار يهاکتاب در آنچه دیگر کتب تاریخي متفاوت است.
 ظومهمن در را خسرو تيشخص ينظام، اما دارد مطابلت شاهنامه در يفردوس تیروا با شوديم
 در نیريش .رسديم يواقع عاشق کی ملام به داستان انیپا در که ياگونهبه ؛دهديم رييتغ

                                                            
 588 تا 588 و 265 هاي: صفحه6873به نظامي،  شود رجوع .6
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 او نام ررک به خیالتوارمجمل در .است متفاوت اريبس ي،خیتار يهاتیروا با ينظام منظومة
 از ،ندبود او شبستان در زن هزار دوازده» :دیآيم انيم به سخن او يیبایز از و شوديم بسنده
، التواریخ)مجمل« نیريش و هیکرد و دختبهرام ،روم ملک دختر میمر جمله از آزاد و بنده
 در نیريش، اما کنديم وصب اريخیتار تيشخص با مطابق را خسروي نيز  عالب(. 76: 6836
 میمر با سهیملا ملام در همواره او .ستين او دلباختة دانچن خسرو که است يزيکن تیروا نیا

 گاهیاج خود تا کشديم را او و خورانديم زهر میمر همين سبب به به داشت ينیيپا منزلت
 (. 558-586: 6813)ر.ک:  عالبي،  کند کسب را يقدرتمندتر

گر و وهششيرین در شاهنامه براي خسرو پرویز همسري الیق و وفادار است تا معشوقي ع
مة کند، اما در منظوفتان. خسرو بعد از آشنایي با شيرین در همان آغاز رسماً با او ازدواج مي

ه تمام کارند و ببازي حریفاني کهنهنظامي ماجرا طور دیگري است؛ خسرو و شيرین در عشق
 (. 623: 6838رموز عشق و عاشلي آشنا )ر.ک: اقبالي، 
؛ زیرا پ،یر نيستطور کامل امکانو منظومة نظامي بهملایسة شخصيت خسرو در شاهنامه 
پوشي کرده و احوال ناگفته او را هاي فردوسي چشمنظامي با رعایت جانب ادب از گفته

کنندۀ تکميل کرده است؛ به نوعي که شخصيت خسرو شاهنامه و منظومة نظامي تکميل
ي دو شخصيت کامالً یکدیگرند، حال آنکه شيرین در منظومة نظامي و شاهنامة فردوس

متفاوت است. نظامي در زمينة شخصيت شيرین به آفرینش هنري و خالق دست زده و از او 
نمونة زني آرماني ساخته است. شيرین در شاهنامه در پي قدرت بخشيدن به خود از انجام 

 شود:اي که حاضر به کشتن مریمِ داراي نژاد شاهي ميگونهکاري فروگ،ار نيست؛ بههيچ

 فارجااام شااايارین ورا زهر دارد   بااه
 

 شااااد آن نااامور دخاات قيصااار نژاد  
 

 (618: 6873 )فردوسي،

ل بانو است که در ملابشيرین در منظومة نظامي صاحب قدرت است؛ زیرا برادرزادۀ مهين
آوردن دست اساس براي بهداند. بر این خسرو خود را چون افراسياب در ملابل کيخسرو مي

سي نيست و زماني هم که خسرو بدون تخت شاهي از او طلب کام قدرت، حاضر به کشتن ک
 گوید:کند در جوابش چنين ميمي
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 ناخاواهاام ناالااش بي دولاات نمودن  
 

 بودنماان و دولاات بااه هاام خااواهاايم 
 

 (699: 6873 )نظامي،

گي اي زندشدني است، وی  است. او در جامعهشخصيت دیگري که با شيرین قياس  
 ام و ننگ ندارند و به قول دایة او: کند که زنان ترس از نمي

 اگاارچااه شااااوي ناااماابااردار دارنااد  
 

 نااهااانااي دیااگااري را یاااد دارنااد      
 

 (623: 6865 گرگاني، اسعد )فخرالدین

دهد و با گستاخي شود، خود را در اختيار او قرار ميراحتي دلدادۀ رامين ميوی  به 
اري را ندارد؛ زیرا او در گوید. شيرین قدرت چنين کتمام با موبد از عشق خود سخن مي

اي زندگي کرده که ارزر زن حفظ نام اوست. هرچند شيرین در جامعة خود نمونة جامعه
فرد مستلل و آزاد است، اما در ملایسه با وی  از قدرت کمتري برخوردار است. شخصيت 
وجه ترامين نيز در ملایسه با خسرو از قدرت کمتري برخوردار است. او به پادشاهي نيز بي

 رسد. رود، به پادشاهي ميکه برادرر از دنيا مياست و تنها زماني 

 ۱. تبیین5
هدف از مرحلة »توان یافت که از فرهنگ و اجتماع خود تأ ير نپ،یرفته باشد. هيچ متني را نمي

ا عنوان بخشي از یک فرآیند اجتماعي است. تبيين، گفتمان رتبيين، توصيب گفتمان به
دهد که چگونه ساختارهاي اجتماعي کند و نشان ميتماعي توصيب ميعنوان کنش اجبه

 داستان در ياسالم جامعة و فرهنگ ري أت (.259: 6876)فرکالف، « بخشندگفتمان را تعيّن مي
 نامة ردنکپاره زمينة در خسرو گفتار به توانيم راتيتأ  نیا نمونة از .است مشهود نظامي
 مسألة از ادهاستف با ينظام است دهينکوه يعمل نيچن که آنجا زا ؛کرد اشاره اکرم )ص( امبريپ

 خسرو به و کنديم مدو را اکرم )ص( امبريپ ،نیريش که يزمان .پردازديم آن هيتوج به بخت
 داشتن برپا در ديکأت با و کنديم برجسته را بخت تأ ير خسرو ،شود مسلمان دهديم شنهاديپ

 :دیگويم نيچن کهن رسم

                                                            
1. Explanation 
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 نسااااازد بااختم يولاا خااواهااد دلاام
 

 نااوازد را او بااخاات آنااکااه نیاايااناوآ  
 

 (585: 6873 )نظامي،

 قدرت فاقد بخت ملابل در را خود ،دارد که يقدرت تمام وجود با خسرو نمونه نیا در
 .اهدبک خسرو ۀچهر بودن منفور از است کرده يسع يهيتوج نيچن با ينظام دهد.نشان مي
 ،است اسالم از شيپ يهاتیروا با ينظام تیروا در نیريش تيشخص تفاوت گرید ةنکت
 در نیريش، اما کنديم عمل ياسالم نیمواز با مطابق کامالً ينظام تیروا در نیريش
 را میرم ،شتريب قدرت به دنيرس يبرا ازدواج از پ  که است يزيکن يخیتار يهایتروا
  .است مردود اسالم در يرفتار نيچن کهيدرحال ؛کشديم

ط با فرآیندهاي گيري هایي که مرتبل و بافت اجتماعي مرتبط است، با تصميمتبيين با تعام
 (. Fairclough, 1989: 26)هاست توليد و تفسير متن و تأ يرات اجتماعي آن

در »کنندۀ داستان پادشاهي خسرو پرویز ساساني است. منظومة خسرو و شيرین روایت
عمال  -8سپاهيان،  -2روحانيان،  -6شدند: ميزمان ساسانيان مردم ایران به چهار گروه تلسيم 

در ميان این طبلات مختلب نجباي (. »67: 6833وران )نفيسي، برزگران و پيشه -5کشوري و 
ایران و عامة مردم مملکت تفاوت بسيار بود؛ یعني نجبا بر سایر مردم برتري داشتند، زنان 

ندازي و سواري و شکار مخصوص پوشيدند، شمشيرزني و تيراهاي ابریشمي ميها جامهآن
)ر. ک: « ایدتر بتواند به طبلة باالتر بيشد که کسي از طبلة پایينها بود... و بسيار کم ميآن

(. خسرو پرویز به این امر توجه کرده و با زیرکي خاص خود آیين باردهي 29: 6833نفيسي، 
رگزار ر بيندازد و شکاي تنظيم کرده بود که هرک  به طبلة زیردست خود نظگونهرا به

 موقعيت خویش باشد:

 نخستين صب توانگر داشت در پيش
 زورساااوم صاااب جاااي بيماااران بي 

 چهاارم صاااب به قومي متصااال بود  
 

 دویم صاااب بود حاجتکار و درویش 
 همااه رساااتااه بااه مویي از لااب گور 
 کااه بنااد پااایشااااان مسااامااار دل بود  

 

 (278: 6873 )نظامي،

تخار کرد، اي که خسرو اهاي طبلاتي دشوار بود، شيوهلهبا توجه به اینکه گ،ر از این سلس
نشان از قدرت او در ملابله با چنين امري دارد. از دیگر مسائل مهم مطرو در زمان ساسانيان، 
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تري بوده است؛ ها در اجتماع و سياست بوده که ادامة سنت کهنآزادي زنان و حضور آن
ت که انگار برتري عام مردان بر زنان که در نکته مهم دربارۀ جایگاه سياسي زنان آن اس»

بوده زمين رواج نداشته است؛ یعني چنين نشده، در ایرانفرض گرفته ميها پيشبيشتر تمدن
تر از زنان وجود مراتبي فرومایهمراتبي سياسي از مردان و بعد از ایشان سلسلهکه نخست سلسله

ته به هاي درباري بسي سياسي و موقعيتهانماید که نلشداشته باشد. در نتيجه چنين مي
دليل همين(. به252: 6867)وکيلي، « شده استتوانایي و ملام شخصي افراد تلسيم مي

 گاه خود را کمتر از خسرو نشمارد:خواهد هيچبانو در نصيحت به شيرین از او ميمهين

 گار او ماااه اساااات مااا نيز آفتااابيم  
 

 وگر کيخسااارو اساااات افراسااايااابيم   
 

 (628: 6873 مي،)نظا

در ملابل مریم که دختر پادشاه روم است، نسبت به زنان نظر دیگري دارد؛ در گفتار مریم 
آن  اي است که درشود که متأ ر از جامعهتبعيض و برتري مردان نسبت به زنان دیده مي

 پرورر یافته است:

 زنااان ماااناانااد ریااحااان ساااافااالاانااد  
 

 درون سااو خبث و بيرون سااو جمالند   
 

 (667: 6873 ي،)نظام

اي است و نظر خود را نسبت به زن از دیدگاه کلي نظامي نسبت به زن دیدگاه محترمانه
به  دليل تفاوت نگاهي که در دورۀ سلجوقي نسبتکند، اما بهبانو و شيرین ابراز ميزبان مهين

 ها چون مریم و خسرو بيانزن وجود داشت، این دیدگاه متفاوت را از زبان سایر شخصيت
کند. دیدگاهي که در دورۀ سلجوقيان نسبت به زنان وجود داشت به تفاوت وجود مرد و مي

رفت که که سلجوقيان به آیين اسالم درآمدند، از زنان انتظار ميهنگامي»کرد؛ زن تأکيد مي
حجاب بپوشند و در انزواي حرمسرا به سر برند. از این تاریخ به بعد از شرکت در امور طایفة 

)رای ، « روم و مجبور شدند زندگي خود را در سایة حوادث عظيمي بگ،رانندخود مح
6836 :68 .) 
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 گیریبحث و نتیجه
 بلاتط و اجتماع در زیرا ،است يانتلاد گفتمان ليتحل ياصل يهالفهؤم از يکی «قدرت»

 يانهگوبه ياعاجتم روابط در قدرت نلش ري أت .کنديم فایا را يریانکارناپ، نلش زين مختلب
 .دنوشيم رانده علب به ای و شده جسور شانیهاخواسته و اهداف شبرديپ در افراد که است
ها آن و شوديم آشکار زين اشخاص گفتار و زبان در بلکه ،اجتماع در تنها نه قدرت نمود
 را تفاوتم يزبان ،دارند قدرت به وابسته ياجتماع نلش ةواسطبه که يارياخت با متناسب
 او درتق زانيم و دارد اختصاص پادشاه به منصب و ملام نیباالتر اجتماع در .دننیگزيبرم
. است اوتمتف گرانید با تلاضا انيب و گرانید خطاب شيوۀ جمالت، الفاظ، يريکارگبه در
 يمتفاوت يگفتار يهاوهيش ،جامعه قدرتمند فرد عنوان به پادشاه رریپ، زانيم به جامعه افراد
 متفاوت تيموقع و قدرت سبب به اشخاص زبان نیريش و خسرو منظومة در. دبرنبه کار مي را

 .است قدرت صاحب و حکومت سأر در خسرو .شوديم زیمتما گریکدی ازها آن ياجتماع
 بار با گانواژ از استفاده ،مثال يبرا ؛دارد جامعه در که است ياقتدار سبب به او متفاوت زبان
 ملام هک يواژگان بردن کاربه در افراط گران،ید دادن رارق مخاطب در يمنف و مثبت یيمعنا
 و مختلب امور بر او يگ،ارارزر و انيب صراحت کنند،يم تأیيد را او يپادشاه منصب و
 دلخواه يهاتيموقع با متناسب يررسميغ و يرسم زبان از استفاده خود، يهاخواسته بر ديکأت
 ظالفا با را او همواره ردستانشیز که است يحال در نیا ارتباط دارد. جامعه در او قدرت اب

 يررسميغ زبان از استفاده و گفتار در صراحت یيتوانا و دهنديم قرار مخاطب کوين و مثبت
 اجتماع در را خود که نیريش نيهمچن و خسرو دشمنان انيم نیا در .ندارند را او حضور در

  .هستند زادترآ گرانید نسبت به انشیهاهخواست انيب و زبان از استفاده در دنابیيم قدرتمند
 از ستفادها که ياگونه به ؛است وابسته افراد قدرت زانيمبه  زين مختلب يهاوجه کاربرد

 طرف نکهیا و خود ياجتماع نلش با متناسب ،افراد و دارد قدرت با يميمستل رابطة ينه و امر
 رطش همراه به امر کاربرد ای و يمرا وجه از دارند قرار يتيموقع چه در و ستيکها آن خطاب
 .دارد فعال حضور اجتماع و زبان در قدرت. دنکنيم استفاده ،دارد يکمتر تیآمر که
 .ستا قدرت با متناسب جامعه در زنان حضور و نلش ،ياجتماع ميمفاه نیترمهم از يکی 
 که دشويم سبب جامعه در او ياجتماع تيموقع .است جامعه قدرتمند زنان از يکی نیريش
 سورج ،است ارزشمند شیبرا که يامور ای و شیهاخواسته انيب در ياريبس يهاموقعيت در
 يراحتص که زن کی عنوان به او از جامعه انتظارات ليدل به زين اريبس يهانمونه در اما ،باشد
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 نیا ست.، ارديگيم بهره متضاد الفاظ از شیتلاضا و خواسته انيب در و ندارد گفتارر در
 خود ةخواست و است جامعه مطلوب آنچه ياجرا در که است آن سبب به متضاد زبان کاربرد
 و گفتار انيب در همواره جامعه قدرتمند مردان که است يحال در نیا. شوديم دیترد دچار
 . دارند انيب صراحت شانیهاخواسته

 ؤلفةماین ا ر  آفرینندۀشود نظامي به عنوان براساس دستاوردهاي این پژوهش روشن مي
خسرو و شيرین در نظر داشته و معيارهاي متناسب با آن را در  منظومةقدرت را در گفتمان 
 هاي داستان رعایت کرده است.آفرینش شخصيت
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(96 ،)618-635. 

 . تهران: اميرکبير.حکمت در آ ار نظامي گنجينة(. 6878 روت، منصور. )
ولوژي در رویکرد انتلادي (. زبان، قدرت و ایدئ6862زاده، علي. )جهانگيري، جهانگير و بندرریگي

 .32-97، (65)، پژوهش سياست نظرينورمن فرکالف به تحليل گفتمان. 
(. تحليل دگرگوني شخصيت شيرین از روایت فردوسي 6861ملدم، اسما و قوام، ابواللاسم. )حسيني

، سيي ادب فارشناسمتنمدار شاهنامه و خسرو و شيرین. تا روایت نظامي با تکيه بر عناصر گفتمان
(65) ،68-668. 
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. ترجمه و اضافات عبداهلل ناصري طاهري. قم: دولت سلجوقيان(. 6837الدین. )حلمي، احمدکمال
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

. ترجمه رقيه بهزادي. تهران: پژوهشگاه سلجوقيان در آسياي کهين(. 6836رای ، تاراما تالبوت. )
 علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

قدرت و زبان در نخستين  رابطة(. 6861اهلل. )زاده، نعمتدمهدي، صفوي، کورر و ایرانزماني، محم
 .633-697(، 61)3، مطالعات زباني و بالغيشعر نو فارسي. 

 محمد ترابي. جلد اول و دوم. تهران: قلنوس. خالصة. تاریخ ادبيات ایران(. 6878اهلل. )صفا، ربيح
ترجمه محمد فضائلي. تهران:  تاریخ  عالبي.(. 6813. )يشابورين ي عالب لياسماع محمد بن عبدالملک
 قطره.

 کوشش مجتبي مينوي. تهران: بروخيم. به وی  و رامين.(. 6865فخرالدین اسعد گرگاني. )
 محمدجعفر محجوب. تهران: اندیشه.  ملدمة. با وی  و رامين(. 6887.  )_____________

. ترجمه فاطمه شایسته پيران و دیگران. تهران: ي گفتمانتحليل انتلاد(. 6876فرکالف، نورمن. )
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.

(. تطبيق دو ا ر منظوم تریستان و ایزولد ا ر گوتفرید فون اشتراسبورگ و 6833گودرزپور، افسون. )
 .685-36(، 65، )مطالعات نلد ادبيوی  و رامين از فخرالدین اسعد گرگاني. 

 الشعراي بهار. تهران: چابخانه خاور. (. تصحيح ملک6836. )للصصالتواریخ و امجمل
معرفت هاي تحليل گفتمان فرکالف. (. جستاري در نظریه و رور6866محسني، محمدجواد. )
 .31-18(، 8)8، فرهنگي اجتماعي

ليل (. تح6865اهلل، ناصري، امين و محمدي، ابراهيم. )هندواالن، جليلالسادات، فاروغيناصري، زهره
(، 5) 8، زبان علم گفتمان انتلادي داستان مرگ بونصر مشکان براساس رویکرد نورمن فرکالف.

39-668. 
 . تهران: شرکت مطالعات نشر کتاب پارسه. تاریخ تمدن ایران ساساني(. 6833نفيسي، سعيد. )

 . قطره. با حواشي حسن وحيد دستگردي. تهران: خسرو و شيرین (.6873نظامي، الياس بن یوسب. )
 تهران: شورآفرین.  تاریخ نهاد در عصر ساساني.(. 6867وکيلي، شروین. )
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