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چکیده
«زبان» محمل ایدئولوژی است؛ و «قدرت» همواره «زبان» را در راستای سیطرۀ خویش بهکار
گرفته است .مقالۀ حاضر به تحلیل سبکشناختی و بررسی بخشهای نامهای از شاه تهماسب صفوی به
سلطان سلیمان عثمانی از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی اختصاص دارد .این نامه یکی از مهمترین
نامههایی است که در جریان پیمان صلح «آماسیه» و در حوالی سال  962ه.ق از ایران به سوی دربار
عثمانی فرستاده شده است .نگارندگان ابتدا متن این نامۀ مطوّل را براساس دستنویس موسوم به
«جُنگ فرامین و منشآت» محفوظ در کتابخانۀ مجلس به شمارۀ  3349تصحیح و سپس بخشی از آن را
با مبنا قراردادنِ رویکرد اجتماعی-نشانهشناختیِ فرکالف و بهکمک راهبردهای رویکرد اجتماعی-
شناختیِ وندایک و نیز بر اساس یکی از مؤلفههای الگوی جامعهشناختی -معناییِ ونلیوون ،همچنین با
کمکگرفتن از ابزارهای سبکشناسی انتقادی تحلیل و تفسیر کردهاند .این پژوهش نشان میدهد که
چگونه «قدرت» زبان را در راستای ترویج و تثبیت ایدئولوژی و اهداف خود بهکار گرفته است.
فراوانیِ باالیِ رمزگانِ نهادِ دین در سطح ساختاری و نیز کمیّت و کیفیّتِ ترکیباتِ رمزگانی در سطح
فرایندی نشاندهندۀ جهتگیریِ ایدئولوژیکیِ دستگاه صفوی و نیز تکیۀ نهاد قدرت بر نهاد دین و
گفتمانِ دینی است .در این نامه ،گفتمانهایی نظیر حقانیت و برتری مکتب شیعه را در عنصر زبانیِ
«شاخص» نیز میتوان مشاهده کرد .ویژگیهای زبانی این متن ،همچنین نشانگر «اقتدار» سیاسی-
نظامیِ دستگاه صفوی هنگام عقد پیمان آماسیه است.
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 .1مقدمه
بخشی از دوران حکومت شاه تهماسب (984-919ه.ق /حکومت 984-930
هـ .ق) ،فرزندِ شاه اسماعیل (930-892ه.ق) و دومین پادشاه صفوی ،همزمان با دوران
حکومت سلطان سلیمان اول (973-899ه.ق /حکومت  974-926هـ.ق) و بخشی دیگر
همزمان با حکومت سلطان سلیم دوم عثمانی (981-930هـ .ق /حکومت 982 -974
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هـ .ق) بود.
نخستین و مهمترین نبرد میان دولت ایران و عثمانی در زمان شاه اسماعیل اول و
سلطان سلیم در تاریخ دوم رجب سال  920هـ.ق در دشت چالدران اتفاق افتاد و با
شکست دولت ایران خاتمه یافت .از آن تاریخ تا سال  961این دو دولت مدام درحال
جنگ و جدال بودند .پیمان «آماسیه» نخستین پیمان صلحی است که پس از جنگهای
بیستسالۀ بیثمر و ویرانکننده میان دولت ایران و عثمانی در سال  962هـ.ق به امضا
رسید .این پیمان که بین شاه تهماسب یکم و سلطان سلیمان یکم در شهر آماسیه بسته
شد ،با مشخصکردن مرز ایران و عثمانی 20 ،سال آرامش را میان دو کشور برقرار
کرد و تا اواخر سلطنت شاه عباس اول (978-1038هـ .ق /حکومت  1038-996هـ .ق)
پایدار ماند« .رسمیت قرارداد در سال  969تحقق یافت و "الصلحُ خَیرٌ" مادۀ تاریخ آن
گردید( ».نوایی؛ .)198 :1368
پیش از برقراری صلح ،مکاتبات و مراسالت فراوانی بین دو دربارِ ایران و عثمانی
صورت گرفته است تا این پیمان تاریخی منعقد شود .با توجه به شواهد و قرائن درون-
متنی و برونمتنی ،نامهای که در مقالۀ حاضر به بررسی بخشهایی از آن پرداخته خواهد
شد ،یکی از مهمترین نامههای تأثیرگذار در این جریان بهحساب میآید .این نامه البته
مکتوبی است پرعتاب و تهدید ،و پاسخی به نامۀ اهانتآمیز دربار عثمانی به ایران .در
پژوهش حاضر بخشی از متن این نامۀ مطوّل که توسط نگارندگان برپایۀ دستنویس
موسوم به «جُنگ فرامین و منشآت» محفوظ در کتابخانۀ مجلس تصحیح شده است ،با
مبنا قراردادنِ رویکرد اجتماعی -نشانهشناختیِ فرکالف (زبانشناس انگلیسی ،زادۀ
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1941م) و راهبردهای رویکرد اجتماعی -شناختیِ وندایک (زبانشناس هلندی زادۀ
1943م) و نیز بر اساس یکی از مؤلفههای الگوی جامعهشناختی -معناییِ ونلیوون
(زبانشناس هلندی ،زادۀ 1947م) ،همچنین با کمکگرفتن از ابزارهای سبکشناسی
انتقادی تحلیل و تفسیر شده است.
 .1-1پرسشهای پژوهش
 .1گفتمان «غالب» در ایرانِ عصرِ شاه تهماسب اول کدام است و بر مبنای مکاتبات
عصر صفوی چگونه از ابزار زبان سود جسته است؟
 .2زبان در مکاتبات عصر صفوی چگونه باعث مشروعیتبخشی به یک گفتمان خاص
شده و چگونه توزیع یا کانونی شدن قدرت در سطح جامعه را موجب آمده است؟
 .زبان و قدرت حاصل از زبان در مکتوبات عصر شاه تهماسب اول چگونه توسط
ایدئولوژی غالب به کار گرفته شده است؟

 .2پیشینة پژوهش
حسینی سروری ( )1393در «تحلیل انتقادی گفتمان قصیدهای از سنایی» یکی از
قصاید معروف سنایی را از منظر تحلیل گفتمان انتقادی ،بار رویکرد نورمن فرکالف
کاویده است .این پژوهش نشان میدهد یک متن (قصیدۀ سنایی) بهمنزلۀ رخدادی
ارتباطی ،فقط بازتابی از کردار اجتماعی روزگار خود نیست؛ بلکه با بازتولید نظم
گفتمانی ،به حفظ وضع موجود کردار و نظم اجتماعی کمک میکند .ناصری و
همکاران ( )1394در «تحلیل گفتمان انتقادی داستان مرگ بونصر مشکان بر اساس
رویکرد نورمن فرکالف» رویکرد فرکالف را در بررسی یک متن منثور به کار
بستهاند؛ در این پژوهش با بررسی الیههای پنهان متن (وضعیت رابطۀ قدرت و
ایدئولوژی عصر غزنوی) به نوعی آشناییزدایی انتقادی در خوانش بخش مذکور از
تاریخ بیهقی دست یافتهاند .زمانی و همکاران ( )1396نیز در «رابطۀ زبان و قدرت در
نخستین شعر نو فارسی (تحلیل گفتمان انتقادی شعر «وفای به عهد)» با کاربست مدل
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سه بعدی فرکالف در تحلیل گفتمان انتقادی ،کارکرد زبان در یک متن ادبی همچنین
مناسبات قدرت در عصر تولید آن را بررسی کردهاند .این پژوهش نشان میدهد که
چگونه میتوان با بررسیهای زبانی گفتمانهای موجود در یک متن را شناسایی کرد
و این گفتمانها چه ارتباطی با مناسبات قدرت در عصر تولید متن دارد .پهلواننژاد و
ناصری مشهدی ( )1387در «تحلیل متن نامهای از تاریخ بیهقی با رویکرد معنیشناسی
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کاربردی» تالش کردهاند تا از منظر نظریۀ کنشهای گفتاریِ سرل به تحلیل و بررسی
ر وابطۀ بین نویسنده و مخاطب بپردازند .نویسندگان از رهگذر این پژوهش به تبیین
ظرفیتهای زبانی متن و نشاندادن تواناییهای نویسنده برای برقراری یک ارتباط
موفق پرداختهاند  .در محور دوم یعنی سبکشناسی انتقادی ،دُرپر ( )1391در
«سبکشناسی انتقادی ،رویکردی نوین در بررسی سبک بر اساس تحلیل گفتمان
انتقادی» به معرفی رویکرد سبکشناسی انتقادی ،پیشینۀ این دیدگاه در پژوهشهای
زبانی و ادبی و نیز معرفی چگونگی بهکارگیری این اسلوب در فهم و تحلیل متن
میپردازد .پس از آن در «قطعیت باالی متن و قاطعیت نویسنده در سبک نامه نگاری
غزالی» ( ) 1392بر اساس مقالۀ پیشین و اسالیبی که در آن تدوین کرده بود به تحلیل و
سبکشناسی نامههای غزالی و بررسی سبک نامهنگاری او پرداخته است .مهمترین اثر

او یعنی سبکشناسی انتقادی (سبکشناسی نامههای غزالی با رویکرد تحلیل گفتمان
انتقادی) ( ،)1396در حوزۀ مطالعات سبکشناسی انتقادی تدوین شده است؛ اما مبنای
تحلیلهای آن رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی است .کتابها و مقالههای نظریهمبنای
متعددی در حوزۀ تحلیل گفتمان و سبکشناسی انتقادی نوشته شده است که محل
مراجعه و مداقه قرار گرفتند؛ اما در اینجا صرفاً به پیشینۀ پژوهشهای متنمحور اشاره
شد .هیچیک از این پژوهشها به بررسی مکاتبات عصر صفوی نپرداختهاند؛ مضاف بر
اینکه پژوهش حاضر چنانکه خواهیم گفت در مبانی نظری نیز دارای تفاوتهایی با
پژوهشهای پیشین است.
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 .3مبانی نظری
 .1-3سبکشناسی انتقادی
سبکشناسی انتقادی 1اصطالحی است برای اشاره به آن دسته از آثار سبک-
شناختی که روشهایی را بررسی میکنند که در آنها مفاهیم اجتماعی از طریق زبان
آشکار میشوند (نورگارد .)27 :1397 ،این گرایش از علم سبکشناسی ،بهدنبال
ظهور تحلیلِ گفتمانِ انتقادی و بهعنوان رویکردی تأثیرگذار در بررسی نقش
ایدئولوژی در مطالعات زبان ظهور و گسترش یافت (. )408: 2014 ،Jeffries
 .2-3تحلیل گفتمان انتقادی
تحلیل گفتمان انتقادی 2ریشه در زبانشناسی انتقادی دارد .این رویکرد نشان می-
دهد که چگونه «قدرت» و «ایدئولوژی» و دیگر مفاهیم اجتماعی در زبان و بهوسیلۀ
زبان بیان میشوند و چگونه زبان بر جهانبینی و نحوۀ درک ما از هستی تأثیر می-
گذارد (فتوحی .)186 :1392 ،این رویکرد تالش میکند تا روابطی را که از دید مردم
پنهان است بهشیوۀ «انتقادی» آشکار کند و هدف آن بررسی انتقادی نابرابریهای
اجتماعی است ،آنگونه که در زبان بهکار میرود و این کاربرد مستمر موجب
شکلگیری ،تثبیت و مشروعیت آن میشود (آقاگلزاده و غیاثیان)40 :1386 ،
 .1-2-3مهمترین رویکردهای حوزة تحلیل گفتمان
چهار رویکرد عمده در حوزۀ تحلیل گفتمان انتقادی عبارتند از .1 :زبانشناسی
انتقادی  .2رویکرد اجتماعی -نشانهشناختی  .3رویکرد گفتمانی -تاریخی  .4رویکرد
اجتماعی -شناختی( .وندایک )6 :1394 ،مبنای نظری این پژوهش برپایۀ تلفیق دو
رویکرد اجتماعی -نشانهشناختیِ نورمن فرکالف و رویکرد اجتماعی -شناختی ون-
دایک است.
 .1-1-2-3رویکرد اجتماعی -نشانهشناختی فرکالف

1. Critical Stylistics
2. Critical discourse analysis
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نورمن فرکالف 1در مقایسه با دیگر تحلیلگران انتقادی گفتمان ،منسجمترین و
جامعترین نظریه را تدوین کرده است .وی رویکردش را مطالعۀ انتقادی زبان مینامد و
هدفش را کمک به افزایش هوشیاری نسبت به زبان و قدرت ،و بهویژه نسبت به اینکه
چگونه زبان در سلطۀ بعضیها بر بعضی دیگر نقش دارد ،بیان میکند (فرکالف،
 ،1989بهنقل از سلطانی .)60 :1397 ،فرکالف از اصطالح «گفتمان» برای اشاره به کل
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فرایند تعامل اجتماعی استفاده میکند که «متن» فقط بخشی از آن است .او به نقش
فعال گفتمان در ساختن جهان اجتماعی تأکید میکند .منظور فرکالف از «متن» همان
است که مورد نظر هلیدی (زبانشناس انگلیسی( 2)2018 -1925 ،ر.ک هلیدی و
حسن )49 :1395 ،است و این اصطالح دربرگیرندۀ متن گفتاری و نوشتاری است.
بر اساس رابطۀ کل و جزئی که میان «گفتمان» و «متن» برقرار است ،تحلیل متن نیز
بخشی از تحلیل گفتمان است .از چشمانداز رویکرد فرکالف به تحلیل گفتمان،
ویژگیهای صوری متن از یکسو بهعنوان ردپاهای فرایند تولید و از دیگر سو به-
عنوان سرنخهایی در فرایند تفسیر در نظر گرفته میشود .بههمین منظور فرکالف ،سه
جنبه یا مرحله (مدلی سهبعدی) را برای تحلیل گفتمان انتقادی از هم تمییز میدهد:
 .1-1-1-2-3توصیف
«توصیف» مرحلهای است که با ویژگیهای صوری متن ارتباط دارد؛ یعنی تحلیل
ساختهای زبانی و ویژگیهای صوری متن .تحلیل متن از نظر فرکالف شامل تحلیل
زبانی در قالب واژگان ،دستور ،نظام آوایی و انسجام در سطح باالتر از جمله است.
تحلیل زبانی هم ویژگیهای واژگانی -دستوری و هم ویژگیهای معنایی را دربر می-
گیرد .بهعقیدۀ فرکالف «متون فضاهایی اجتماعیاند که در آنها دو فرایند اجتماعی
بنیادین بهطور همزمان روی میدهد :شناخت و بازنمایی جهان ،و تعامل اجتماعی.

1. Norman Fairclough
2. Michael Alexander Kirkwood Halliday
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بنابراین نگاه «چندنقشی» 1به متن ضروری است؛» (فرکالف1995 ،؛ بهنقل از سلطانی،
 )65 :1397بههمین دلیل فرکالف در مدل سهبعدی خود از دستور نقشگرای هلیدی
بهعنوان یک نظریۀ زبانی در تحلیل متن استفاده میکند؛ چراکه اساساً مفهوم «نقش»

2

مبنای دستور زبان هلیدی است.
 .2-3-2-1-1تفسیر
فرکالف اصطالح تفسیر را اساساً برای دو منظور بهکار میگیرد :یکی ،تفسیر به-
عنوان مرحلهای از تحلیل و تفسیر متن ،و دودیگر ،اصطالحی برای تفسیر متون بهوسیلۀ
مشارکتکنندگان گفتمان .بهسخن دیگر تفسیر ،مرحلهای است که به ارتباط میان متن
و تعامل میپردازد .فرکالف معتقد است« :تفاسیر ،تلفیقی از محتویات خود متن و
ذهنیت مفسر هستند و مراد از ذهنیت مفسر« ،دانش زمینهای »3است که مفسر در تفسیر
متن از آن استفاده میکند)193 :1398( ».
 .2-3-3-1-1تبیین
تبیین ،سومین مرحلۀ تحلیلی از مدل سهگانۀ فرکالف است که به بیان ارتباط میان
تعامل و بافت اجتماعی میپردازد؛ اینکه چگونه فرایندهای تولید و تفسیر تحت تأثیر
اجتماع قرار دارند (آقاگلزاده و غیاثیان .)43 :1386 ،تبیینْ گفتمان را بهعنوان کنش
اجتماعی توصیف میکند و نشان میدهد که چگونه ساختارهای اجتماعی ،گفتمان را
تعیُّن میبخشند؛ همچنین تبیین نشان میدهد که گفتمانها چه تأثیرات بازتولیدی
میتوانند بر آن ساختارها بگذارند ،تأثیراتی که منجر به حفظ یا تغییر آن ساختارها
میشوند (فرکالف .)245 :1387 ،به این وجهِ اثرگذاری و اثرپذیری« ،خاصیت
بازتولیدی گفتمان» میگویند .این رابطه را میتوان با نمودار زیر نشان داد:

1. Multifunctional
2. Function
3. Background Knowledge

 204ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در این نمودار که بر اساس مفاهیم مدل سهگانۀ فرکالف به وسیلۀ نگارندگان
صورتبندی شده است مراد از «ساختارهای اجتماعی» ،روابط قدرت است .بر این
اساس ،ساختارهای اجتماعیْ «دانش زمینهای» را شکل میدهند ( )1و «گفتمان»ها
برپایۀ همین دانش زمینهای شکل میگیرند؛ ( )2بنابراین ،خودِ گفتمانها میتوانند در
مقام حافظ و یا تغییردهندۀ دانش زمینهای قرار بگیرند؛ ( )3بنابر این گفتمان در حفظ یا
محمدامیر جاللی و همکاران -سال دوازدهم ـ زمستان1400ـ شمارة بیست و ششم

تغییرِ ساختارِ اجتماعی (روابط قدرت) سهیم و دخیل است )4( .در این نمودار ،جهت
پیکانِ « »Aسیرِ تعیُّن اجتماعی گفتمان بهواسطۀ روابط قدرت را نشان میدهد و جهت
پیکانِ « »Bتأثیرات بازتولیدی گفتمان بر ساختارها را نمایش میدهد.
مرحلۀ تبیین همچنین ،چشمانداز خاصی از دانش زمینهای بهدست میدهد و آنچه
تحت عنوان ایدئولوژی حاضر در متن معرفی میشود درواقع همان چشمانداز ویژه
است .از اینرو در این مرحله مفهوم ایدئولوژی1و کارکرد ایدئولوژیک عناصر متنی و
گفتمانی نیز تبیین و تحلیل میشود .با این توضیح که پیشفرضهای مربوط به
فرهنگ ،روابط اجتماعی و حتی هویتهای اجتماعی ،که خود بخشی از دانش زمینه-
ای هستند ،در جامعه بهوسیلۀ مناسبات قدرت تعیین میشوند و بهمیزان مشارکتی که در
جهت حفظ یا تغییر روابط قدرت دارند ارزش ایدئولوژیکی پیدا میکنند.

 .1در اینجا «ایدئولوژی» به معنای جریان گفتمانها ،تصاویر و ایدههایی است که در تمام زمانها ما را احاطه
کردهاند و در آنها زندگی ،فکر و عمل کردهایم( .فرتر؛  )107 :1392درواقع ،ایدئولوژی در معنای گفتمانی آن
مدنظر است یعنی «مجموعهای ویژه از تأثیرات و پیامدها در درون گفتمان و نه مجموعۀ ویژهای از گفتمانها»؛ از
اینرو این مفهوم بیشتر کردار است تا حالت ذهنی و انتزاعی( .ایگیلتون؛  )284 :1398با این نگاه ،میتوان روابط
قدرت و اساساً مفهوم قدرت در جامعه را در حکم کنترل اجتماعی معنا کرد و در این صورت ایدئولوژی بهمنزلۀ
بُعد ذهنی این نوع کنترل عمل میکند؛ بدین معنا که ایدئولوژی ،مبنای کردارهای اعضای گروهِ مسلط (گفتمان
غالب /قدرتمند) را تشکیل میدهد و اصولی مطرح میکند که از رهگذر آنها حتی سوءاستفاده از قدرتْ
تصدیق ،چشمپوشی و در اعلیدرجۀ آن قانونی جلوه کرده و پذیرفته شود .بدین ترتیب اصطالح «ایدئولوژی
غالب» معنا پیدا میکند .ایدئولوژی غالب ،به ایدئولوژیهایی اطالق میشود که در خدمت گروههای مسلط قرار
میگیرد تا به سلطۀ آنها مشروعیت بخشد و آنها را تقویت کند( .وندایک؛ )52 :1394
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 .2-1-2-3رویکرد اجتماعی -شناختی وندایک1
این رویکرد یکی از الگوهایی است که در روشنساختن ساختِ گفتمانیِ نابرابریِ
اجتماعی بهکار گرفته میشود .نکتۀ بارز الگوی وندایک برقراری پیوند بین
ساختارهای متنی ،شناختی و اجتماعی است .از نظر وندایک «شناخت اجتماعی»2
واسط بین ساخت متنی و ساخت اجتماعی است و به «نظام بازنماییها و پردازشهای
ذهنی اعضای گروه» تعریف میشود .ون دایک میگوید« :به لحاظ نظری مهم است
که بین مفاهیم سطح خرد یا متن و مفاهیم سطح کالن یا روابط اجتماعی ،واسطی به
نام «شناخت اجتماعی» وجود داشته باشد .در واقع برای این که فایدۀ اجتماعی متنها را
توضیح دهیم می طلبد که چیزی ساختارهای متنی را به شناخت اجتماعی ،و شناخت
اجتماعی را به ساختارهای اجتماعی پیوند دهد( ».وندایک .)7 :1394 ،در این
پژوهش ،از رویکرد وندایک برای بازتعریف مفهوم «ایدئولوژی» و به تبع آن «قدرت»
بهره میبریم؛ تعریفِ شناختی «ایدئولوژی» که مبتنی بر شناختهای اجتماعیِ مشترکِ
اعضای گروه است و «قدرت» که دقیقاً باتوجه به همین نگاه به ایدئولوژی بازتعریف
میشود (همان.)13 :

 .4شیوة انجام پژوهش
ویژگیهای زبانی و سبکی نامۀ محل پژوهش در سه سطح (الیه) بررسی شده
است:
 .1-4سطح واژگانی
 .1-1-4رمزگان:
مفهوم «رمز» در نشانهشناسی بسیار بنیادی است؛ چراکه معنای «نشانه» به رمزی که
در آن قرار گرفته بستگی دارد .رمزگان نشانهها را به نظامهای معنادار تبدیل میسازد و
بدین ترتیب باعث ایجاد رابطه میان دال و مدلول میشود (چندلر .)221 :1397 ،هر
1. Teun Adrianus van Dijk
2. Social Cognition
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رمزگانْ نظامی از دانش است که امکان تولید و دریافت و تفسیر متون را ممکن می-
سازد .بهسخن دیگر« ،رمزگانها در حکم نهادهایی عمل میکنند که -چه از
وجودشان آگاه باشیم یا نه -به تعدیل ،تعیین و از همه مهمتر تولید معنی میپردازند».
(سجودی .)144 :1397 ،مفهوم «رمزگان» در تحلیلهای این پژوهش ،اختصاصاً برای
موقعیتی ارتباطی بهکار می رود که در آن عناصر سطحِ بیان با عناصر سطحِ محتوا پیوند
محمدامیر جاللی و همکاران -سال دوازدهم ـ زمستان1400ـ شمارة بیست و ششم

خوردهاند .این معنا محصولِ یکی از تقسیمبندیهای قابلتوجه رمزگان ،یعنی تقسیم
آن به «رمزگان سیستمی» (ساختاری )1و «رمزگان فرایندی »2است .رمزگانی که
مجموعه ای از عناصر را به نظامی مشخص و نه الزاماً بسته پیوند میزنند« ،رمزگان
ساختاری» نامیده میشوند و رمزگانی که دستکم دو مورد از این نظامها را بههم
پیوند میزنند« ،رمزگان فرایندی» نام دارد (.)11: 2005 ,Johansen & Larsen
 .2-1-4شاخص
«شاخص»ها عناصری زبانی بهحساب میآیند که مقید به بافت موقعیتی بوده و به
مکان ،زمان یا شخصی اشاره دارند که از طریق بافت موقعیتی قابل درک هستند
(صفوی .)167 :1395 ،به آن دسته از شاخصهای شخصی که برحسب رابطۀ اجتماعی
میان گوینده و مخاطب انتخاب میشوند« ،شاخص اجتماعی» میگویند .درواقع
شاخص اجتماعی ،عنوان و لقبی است که بهاقتضای موقعیت اجتماعی افراد انتخاب
میشود .این شاخصها برای ایجاد ارتباط و آمادهسازی زمینه برای القای مطلب به
شنونده از اهمیت ویژهای برخوردار هستند (پهلواننژاد و ناصری.)43 :1387 ،
 .3-1-4نامدهی /عنواندهی /طبقهبندی
این تکنیک ،اساساً ،یکی از مؤلفههای الگوی «جامعهشناختی -معنایی »3ونلیوون

4

( )1996است .در این الگو شاخصهای جامعهشناختی -معنایی جایگزین برخی از
1. Structural Codes
2. Processual Codes
3. Socio-Semantics
4. Theodoor Jacob "Theo" van Leeuwen
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شاخصهای زبانشناختی شده است .او معتقد است که «کارگزاران اجتماعی» همیشه و
در همۀ مواقع با کارگزاران زبانشناختی منطبق نیستند .همچنین معتقد است که میان
شاخصهای زبانشناختی و نقش آنها ،رابطۀ صددرصد مستقیمی وجود ندارد.
منظور ونلیوون از «کارگزاران اجتماعی» مجموعۀ افرادی است که در یک
واقعه ،کنش اجتماعی و یک گفتمان حضور و مشارکت دارند (پهلواننژاد:1388 ،
 .)55کارگزاران اجتماعی ممکن است با توجه به هویت منحصربهفردشان یا با عنایت
به هویتها و نقشهایی که با دیگران در آنها اشتراک دارند ،بازنمایی شوند .شیوۀ
اول «نامدهی »1و شیوۀ دوم «طبقهبندی کردن »2نامیده شده است (یارمحمدی:1393 ،
 )174که هریک چندین زیرمقوله دارند:

 .2-4سطح نحوی
در این الیه ،نظم واژهها و جابهجایی در ساختار نحویِ جملهها ،ساده ،مرکب و
پیچیده بودن آنها ،استقالل و تناوب جملهها و نیز بررسی مقولۀ «وجهیت» ازجمله
مواردی است که میتواند مورد توجه قرارگیرد .در این میان بررسی مؤلفۀ «وجهیت»
در فعل جمالت و بندها در تعیین میزان قطعیت متن و نیز مطالعۀ رابطۀ قدرت میان
گوینده و مخاطب اهمیت ویژهای دارد.
«وجهنمایی» از نظر هلیدی ،مقولهای معنایی -دستوری است که بر نگرش و
دیدگاه گوینده نسبت به محتوای بندِ بیان شده بهلحاظهایی همچون احتمال ،تداول،
اجبار و تمایل داللت می کند و بدین ترتیب میزان تعهد او را به اعتبار گزاره یا نوع
درخواست وی برای وقوع کنش مطرح در آن نشان میدهد (تمیمداری و صدری،
1. Nomination
2. Categorization
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 .)147 :1394هلیدی وجهیت را در ارتباط با فرانقشِ بینافردی مطرح میکند .براساس
این دیدگاه «فعل» های کمکی مانند شاید ،باید ،ممکن است و ...انواع گوناگونی از
وجهیت مانند اجبار و الزام و ...را بیان میکنند که بخشی از معنای اندیشگانی بندها
هستند« .وجهیت» در این معنا با مقولۀ «قدرت» ارتباط پیدا میکند (درپر.)75 :1392 ،
بر این اساس ،فرادستْ از وجهیت باال استفاده میکند تا قاطعیت خود را دربارۀ
محمدامیر جاللی و همکاران -سال دوازدهم ـ زمستان1400ـ شمارة بیست و ششم

موضوع مورد بحث نشان دهد؛ و در مقابلْ جمالت و عباراتی که فرودستْ بهکار می-
برد یا جمالتی که با استعمال وجوهی خاص از افعال مانند وجوه شناختی دربارۀ
فرودست بهکار برده میشود ،قطعیت پایینی دارد که نشاندهندۀ موضع ضعف
فرودست است .بهعبارت دیگر ،گوینده /نویسنده میتواند در توصیف از مخاطب
خود یا خطاب به او ،اعمال و نیاتش را با بهکارگیری از نظام وجهی شناختی که بیانگر
عدم شناخت کامل و ناآگاهی است ،مانند :خیالکردن ،تصورکردن ،پنداشتن ،به-
نظرآمدن و ...توصیف کند؛ این درحالی است که احتماالً وجوه شناختی که درمورد
اعمال و رفتار خود بهکارمیبرد ،همه از موضع باال و دارای قطعیت کامل است؛ مانند:
درککردن ،عقیده داشتن ،دریافتن ،دانستن و. ...
 .3-4سطح کاربردشناسی
معناشناسی کاربردی یکی از شاخههای معناشناسی زبانی است که به مطالعۀ معنی
به هنگام کاربرد زبان میپردازد .این شکل از مطالعۀ معنی ،دو حوزۀ عمدۀ مطالعۀ
کاربرد معنی ،یعنی کاربردشناسی زبان و هرمنوتیک را دربرمیگیرد و تحلیل گفتمان
را نیز که بخشی از کاربردشناسی زبان تلقی میشود ،شامل میگردد .در این نوع
مطالعه سعی بر آن است تا چگونگی درک معنی و عوامل مؤثر در این درک در بافت
درونزبانی و برونزبانی مطالعه شود (صفوی.)102 :1384 ،

کنشهای گفتاری ،در اصل به معانی معینی میپردازد که مشارکتکنندگان
گفتمان با توجه به دانش زمینهای خود و تفسیرشان از بافت متن ،به اجزای تشکیل
دهندۀ متن نسبت میدهند .بهسخن دیگر ،کارکرد کنش گفتاری توصیف کنشی است
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که تولیدکنندۀ متن بهوسیلۀ تولید متن آن را محقق میکند؛ مانند اظهار یک گفته،
قول ،تهدید ،تحذیر ،هشدار ،دستور و( ...فرکالف.)213 :1398 ،
سرل (فیلسوف آمریکایی زادۀ 1932م) 1تحت تأثیر طرحِ کارگفتهای آستین
(فیلسوف انگلیسی مکتب آکسفورد 1960-1911م) 2کنشهای گفتاری را بهشرح زیر
دستهبندی کرده است:
 .1کنشهای «اظهاری» یا «تصریحی» ،برای بیان یک واقعه یا گزارش از یک فرایند؛
 .2کنشهای «ترغیبی» ،برای بیان تقاضا ،صدور دستور ،ارائۀ پیشنهاد یا طرح پرسش؛
 .3کنشهای «عاطفی» ،برای بیان احساسات ،نگرشها و ذهنیت افراد نسبت به وقایع؛
 .4کنشهای «تعهدی» ،برای بیان تعهد گوینده نسبت به تحقق عملی در آینده؛
 .5کنشهای «اعالنی» ،برای نامگذاری یک واقعه و اعالن یک رخداد (پهلواننژاد و
ناصری؛ .)1387
تحلیل کنشهای گفتاری برای بررسی روابط بین گوینده و مخاطب و تعیین موضع
طرفین گفتو گو در گفتار و نوشتار از اهمیت باالیی دارد .از سوی دیگر ،کنشهای
گفتاری ایدئولوژی فاعالن گفتمان و مناسبات اجتماعی آنها را بازنمایی میکند.

 .5جُنگ فرامین و منشآت مجلس ،و نامة شاه تهماسب به سلطان
سلیمان
در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی نسخهای منحصربهفرد با عنوان «جنگ فرامین
و منشآت» و با شمارهبازیابیِ  3349و شمارهمدرکِ  IR10-20684نگهداری میشود که
شامل فرامین و نامههای ردوبدل شده میان شاه تهماسب ،شاه صفی (1020-1052ه.ق)،
شاه عباس و پادشاهان و رجال عثمانی ،گورکانی و ایرانی و نیز مکاتیب و منشآت
دیگری از آن عهد به سه زبان فارسی ،ترکی و عربی است .این نسخه بنا به عنوان یکی

1. John Rogers Searle
2. John Langshaw Austin
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از نامهها توسط برادرزادۀ اسکندر بیک ترکمان منشی (مؤلف تاریخ عالمآرا)
گردآوری شده است (نامۀ ص .)189

یکی از فصیحترین و مهمترین نامههای این مجموعه که در پایاننامۀ کارشناسی
ارشد نگارنده (امیرحسین سالک) با عنوان «تصحیح و سبکشناسی انتقادی  20نامۀ
فارسی از شاهان صفوی و عثمانی (از جنگ شمارۀ  2249کتابخانۀ مجلس)» در
محمدامیر جاللی و همکاران -سال دوازدهم ـ زمستان1400ـ شمارة بیست و ششم

دانشگاه عالمه طباطبائی تصحیح و بررسی شده است ،نامهای مطول و حدوداً 35
صفحهای است که از جانب شاه تهماسب صفوی خطاب به سلطان سلیمان عثمانی
نوشته شده است .عنوان این نامه بدین صورت است« :کتابتِ عتابِ امیر اعلیحضرت
شاهِ جمجاهِ جنتمکانِ علیینآشیانی به جانب سلطان سلیمان پادشاه روم».
این نامه با دو هدف تنظیم شده است :نخست اعالم وصولِ مکتوب و درخواستی
که از جانب احمدپاشا ،وزیر اعظم دولت عثمانی ،بهمنظور ایجاد صلح و وفاق بین این
دو دولت به شاه ایران نوشته شده است؛ (این مکاتبات پیرو آخرین اردوکشی سلطان
سلیمان به ایران در سال  961هـ .ق است) و دودیگر پاسخ به نامۀ گستاخانه و اهانت-
آمیزی که پیش از این از دربار عثمانی به ایران فرستاده شده است .سلطان عثمانی در
آن نامه ایرادها و شبهههایی به مذهب و اعتقادات شاه صفوی وارد میکند ،شاهزاده
اسماعیلمیرزا بهادر را مورد اهانت قرار میدهد و در نهایت شاه تهماسب صفوی را
تهدید به جنگ میکند .در این نامۀ مطول به تکتک این موضوعات پاسخ داده شده
است.
این نامه را میتوان به شش بخش تقسیم کرد:
 .1خطبه که با اسلوب مرسوم ترسل در عهد صفوی به زبان عربی نوشته شده است؛
.2تحمیدیه؛
 .3اعالم وصولِ مکتوبِ وزیرِ عثمانی و نیز صدورِ مشروطِ فرمانِ صلح از جانبِ شاهِ
ایران؛
 .4توصیف نامۀ سلطان سلیمان (تعیین اسلوب خطاب بین خود و سلطان عثمانی)؛
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 .5پاسخ مفصل و مستوفا به نامۀ سلطان عثمانی؛
 .5-1بیان بیکفایتیهای سلطان سلیمان؛
 .5-2رد و قطع نسب از سلطان عثمانی؛
 .5-3اثبات حقانیت امامت امیرالمؤمنین علی (ع)؛
 .5-4پاسخ به شرط سلطان عثمانی در باب تغییر و ترک مذهب شیعه.
 .1شریطه (تهدیدیه).
پژوهش حاضر برمبنای بخش پنجم نامه با تأکید بر پاسخ شاه صفوی به سلطان
عثمانی در باب تغییر و ترک مذهب شیعه است.
این نامه پیش از این توسط زندهیاد استاد عبدالحسین نوایی ( )1368تصحیح شده
بود؛ اما متن مصحَّحِ نگارندگان در موارد متعددی با متن نوایی دارای اختالف و در
برخی موارد دارای برتریهایی است .این اختالفات بهصورت نسخهبدل و با عالمت
«ن» (بهنشانۀ نوایی) و «م» (مجلس) مشخص شدهاند .قسمت های حذف شده از متن
اصلی نامه با عالمت [ ]...مشخض شدهاند.
 .1-5بخشی از نامة شاه تهماسب به سلطان سلیمان
«[ ]...مهملی که گفته که «ترک مذهب خود داده از سب اصحابِ رسول1توبه کنید و پشیمان
شوید تا با

شما صلح کنیم» ،معلوم نکردهای2

ســر چــو در محشــر ز زیــر خــاک برخــواهیم کــرد

3

تـــــا خـــــوار بیشـــــتر میــــرد ز گفتگـــــوی مـــــا

لعـــن عثمـــان و ابـــابکر و عمـــر خـــواهیم کـــرد!
بیشـــتر خـــواهیم گفـــت و بیشـــتر خـــواهیم کـــرد!

4

.1

و ندانستهای که5در هیچ زمانی کسی ندیده و نشنیده [ ]...که از شیعیان آل محمد یک نفر
تغییر مذهب خود داده .اما هیچ سال و هیچ ماهی نیست که چندین 6هزار کس از
 .1ن :صحابه
 .2ن :نکرده که
 .3ن :سر چو از خاک لحد در حشر برخواهیم کرد
 .4ن - :بیت
 .5ن :و هرگز
 .6ن - :چندین

سنیان1
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بداعتقاد پراکندهمذهب2تغییر اعتقاد و مذهب خود نداده3طریق مستقیم اهل بیت اختیار نکند؛
[ ]...چنانکه در ملک روم و ماوراءالنهر و هندوستان صدسال4پیشتر از این ،پانصد تن5شیعه
نبودند؛ امروز که سنۀ احدی و ستین و تسعمائه است ،در هر دیاری از پانصد هزار6متجاوزند
روزبهروز در ترقی و تزاید؛ [ ]...و عداوت این جماعت مبارک نباشد؛ [ ]...چنانکه
امیرالمومنین علی7علیهالسالم فرماید که«8ما عادانا بیت إلّا و قد خَربَت ،و ما عادانا کلبٌ إال و
محمدامیر جاللی و همکاران -سال دوازدهم ـ زمستان1400ـ شمارة بیست و ششم

قد جربت و من لمیصدق فلیجرب ».و اگر در این سخن شکی داری درنگر ]...[ 9که آل
ابوسفیان چه دیدند؛ و آل مروان و آل زیاد10و برامکه و آل عباس که هفتادهزار گهوارۀ
زرین به اطراف و جوانب میبردند و هر یک از ایشان چندین11از سادات اهل بیت12بهقتل
رسانیدند [ ]...که از این مذهب و طریق13و از این طایفه اثری باقی نمانَد ،باوجود اینهمه
سعی باطل امروز14هیچکدام را نه اثری و نه مضجعی ظاهر؛ [ ]...و نسلهای ایشان منقطع شد
بهدست سلطانان15عادل16و پادشاهان17جهانگیر ]...[ .امروز در شرق و غرب 1سادات عالی-
 .1ن + :بیایمان
 .2ن - :مذهب
 .3م :داده
 .4ن :چند سال
 .5ن :کس
 .6ن - :هزار
 .7ن + :بن ابیطالب (ع)
 .8م :شعر «ما عادانا کلب و إال و قد جرب /و ما عادانا بیتٌ و إال و قد خرب»
 .9ن :بهنظر عبرت درنگر
 .10ن - :آل زیاد
 .11ن + :هزار
 .12ن + :و احبای ایشان
 .13ن - :طریق
 .14ن - :امروز
 .15م :سلطان
 .16ن - :عادل
 .17م :پادشاه
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درجات بیشتر از ستارگانند جمله مرفهالبال2با مال و نعمت و جاه و حشمت؛ و تقیّه3که سابقاً
بهواسطۀ قلت احبا4و انصار و کثرت اعدا و اشرار5واجب بود ،اکنون بهسبب کثرت اعوان و
انصار مکروه بلکه حرام شد؛ و هند6و سند7و عرب و عجم بلکه مِن مطلعالشمس الیالمغرب
لوای محبت اهل بیت و سادات برافراشتند ]...[ 8.و همایونبن بابر 9که پادشاه کشورگشای
صاحبقران و خسرو عالیرای پادشاهنشان10بود ،به کثرت ممالک و شوکت ممالیک11از تو و
جمیع سالطین عالم ممتاز بود و طریق عدالت و سبیل نصفت با طوایف رعایا و صنایف12برایا
مسلوک میداشت؛ [ ]...مآل کار او بدانجا انجامید که شیطان لعین خیاالت فاسده از
بخارات13کاثفه14در دماغ او بشورانید که از تجبر و تکبر15از ذروۀ سلطنت و ابهت بر او
کبریا و عظمت پرواز نموده [ ]...و در [ ]...ممالک16او17شریعت غرا18مندرس شد و طاعات
و عبادات منهدم گشت و حال19بهمرتبهای رسید که بهطریقۀ رومیه 1به عالنیه اظهار فسق و
 .1ن :در مغرب و مشرق و جنوب و شمال
 .2ن :مرفهالحال
 .3ن :با مال و جاه و قوت و ثروت
 .4ن :اخیار
 .5ن + :تقیه
 .6ن :هندوستان
 .7ن - :سند
 .8م - :لوای محبت اهل بیت و سادات || م :برافراشت
 .9ن :همایون
 .10ن :هندوستان
 .11ن - :ممالیک
 .12ن :ضعایف
 .13ن :محاالت
 .14ن :کاسده
 .15ن - :که از تجبر و تکبر
 .16ن + :که تعلق به او داشت
 .17ن - :او
 .18ن - :غرا
 .19ن :الحاد
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فجور میکردند ]...[ .مثل این خیاالت فاسده که از وساوس ابلیس 2است 3در خاطر او راه
یافته [ ]...که ناگاه قایدان قضا و قدر بهیکبار لباس دولت و سلطنت4و عظمت ازو برکشیدند و
پالس مذلت و 5خواری درو پوشیدند و با وجود همۀ ناز و اعزاز و جلوۀ قدوسی ]...[ 6از
شیرخان افغان [ ]...شکست یافته [ ]...کار به جایی رسید که در هیچ مملکتی از ممالک

خود7

قرار نتوانست گرفت؛ تا غزنه و قندهار 8و در آن حدود نیز 9برادر او کامران که از اعدای
محمدامیر جاللی و همکاران -سال دوازدهم ـ زمستان1400ـ شمارة بیست و ششم

دین10بود [ ]...در آن حال لشکر بسیار11برداشته راه بر وی گرفت و در مقام قتل وی درآمد.
از آنجا نیز [ ]...فرار نموده خود را به سرحد خراسان به اولیای دولت قاهره12رسانید نجات
یافت؛ و منهیان عالم باال بهگوش هوش او رسانیدند که الف گزاف از تجبر و تکبر در صف
مصاف زدن پسندیدۀ درگاه الهی نیست و بهسخنان واهیه و حکایات

الغیۀ13زراندود14

هنگامۀ قتال و جدال کرم15نتوان کرد؛ و گردنکشی و تکبر و غرور آن متجبر را به اندک
فرصتی به طپانچۀ تادیب مقهور گردانید16.آن دیو که در دماغ17همایون جای گرفته بود
 .1ن + :شومیه
 . 2ن :شیطان
 . 3ن + :تغییر
 . 4ن - :سلطنت
 . 5ن + :معزولی
 . 6م :قدسی
 . 7ن - :خود
 . 8ن :تا به جانب قندهار آمد
 . 9ن :آنجا هم
 . 10ن :از اعدا عدو خاندان
 . 11ن :بیشمار
 . 12ن :ما
 . 13ن :العیه
 . 14م :رداندود .ظاهراً ترجمۀ مزخرف است (بهنقل از نوایی؛ )231 : 1368
 . 15ن :گرم
 . 16ن :و گردنکشان متکبر و مغروران متجبر را بهاندک فرصتی بهطپانچۀ تأدیب مقهور میگردانند
 . 17ن + :پادشاه
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اکنون در دماغ تو منزل کرده و در مقام تجبر و تکبر درآمده در اندیشۀ دوام و خلود بر مسند
سلطنت1افتادهای [ ]...و از غایت طغیان و بیباکی راه عناد و استکبار پیش گرفته و از سطوت
قهر الهی و غضب و سخط 2پادشاهی اندیشه نمیکنی و همایون پادشاه [ ]...بهبرکت لطف
الهی نسبت به این خاندان3کمر متابعت4بر میان

بست5.

دولـــت مـــا بـــهجهـــان روزبـــهروز افـــزون اســـت

مــــدد بخــــت6و نکوخــــواهی گــــردون بنگــــر

آمــد از هنــد همــایون کــه غالمــم باشــد

طــالع ســعد ببــین بخــت همــایون بنگــر»

 .6بحث و تحلیل
با تلفیق دو دیدگاه همروالِ سبکشناسی انتقادی و تحلیل گفتمان انتقادی متن نامه
را تحلیل میکنیم .در این رویکرد التقاطی ،در سطح «توصیف» از ابزارها و مؤلفههای
پیشنهادی در سبکشناسی بهره میگیریم؛ در سطح «تفسیر» بهصورت انتقادی به
تحلیل نتایج این بررسیها و یافتهها میپردازیم و بدین ترتیب ،وارد حوزۀ سبک-
شناسی انتقادی میشویم .در این پژوهش ،فرایند تفسیر در امتداد دادههای سطح
توصیف ،در تکمیل و توضیح آن ،میآید .در سطح آخر یعنی «تبیین» بهکمک «مربع
ایدئولوژیکی »7و راهبردهای عملیِ تحلیل ایدئولوژیکیِ وندایک ،هم در سطح معنا و
هم در ساختار به تحلیل مفاهیم ایدئولوژیکی میپردازیم .از این رهگذر نحوۀ تأثیر
ایدئولوژیها بر متن نمایان میگردد و نشان داده میشود که چگونه فرایندهای تولید و
تفسیر تحت تأثیر اجتماع قرار دارند.

 . 1ن :عظمت
 . 2ن - :سخط
 . 3ن + :سر متابعت بر آستان ما نهاده
 . 4ن :مطاوعت
 . 5ن :بر میان جان بسته نجات یافت
 . 6ن :دور
7. Ideological Square

 216ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در این پژوهش از اصطالح «گوینده» در معنای عام و با اشاره به نظام قدرت و
دستگاه حاکمه استفاده شده است و نه در معنای حقیقی آن؛ چراکه اساساً با توجه به
سنت دیوان رسائلِ دربارهای حکومتی ،نویسندۀ نامه هیچ اختیاری دربارۀ مضمون و
موضوع چیزی که مینویسد ندارد و درواقع در حکم بلندگویی برای دستگاه حاکمه
است؛ لذا استعمال اصطالح «گوینده»  -با ارجاع به پادشاه و دستگاه حکومتی-
محمدامیر جاللی و همکاران -سال دوازدهم ـ زمستان1400ـ شمارة بیست و ششم

میتواند داللتمند باشد.
 .1-6توصیف و تفسیر
 .1-1-6سطح واژگانی
 .6-1-1-1رمزگان:
در این بخش و اساساً در سرتاسر نامه« ،رمزگان ساختاری» به دو گروه الف) رمزگان
نهاد قدرت و ب) رمزگان دینی /مذهبی تقسیم میشود و در نهایت از رهگذر
«رمزگان فرایندی» نحوۀ اتکای «گوینده» بر گفتمانهای موجود مشخص میشود.
چنانکه می بینیم عناصر گفتمان دینی و رمزگان این نهاد در سرتاسر نامه و باالخص در
این بخش برجستهتر از رمزگان نهاد قدرت است که این موضوع خود جهتگیری
ایدئولوژیکی «گوینده» را نمایان میکند .در رمزگان فرایندی تاکید و تکیه نمود عینی
پیدا میکند« .گوینده» با ترکیب واژگان نهاد قدرت و دین ترکیباتی میسازد که اوالً
تعداد آنها قابل توجه است و ثانیاً ترکیبات ساختهشده بیانگر اعتماد و تکیۀ نهاد
قدرت بر دین و گفتمان دینی است .درحقیقت نهاد قدرت مشروعیت خود را از دین و
گفتمان مذهبی وام میگیرد؛ «مُنهیان عالم باال» او (شاه صفوی) را از اسرار و رموز
مطلع میکنند؛ دربار او «مجلس بهشتآیین» است ؛ نیروهای جنگی سپاهش «قایدان
قضا و قدر» هستند؛ خشم او «قهر و غضب الهی» است و یورش او نمودی از «سطوت
قهر الهی» است .در نظر شاهِ صفوی ،گفتمان مذهبیِ آبا و اجدادی وی (تشیع) برتر،
اصلح و قدرتمندتر از گفتمان دینی مخاطب او (اهل تسنن) است؛ بنابراین او قدرتمند-
تر و برتر از مخاطب خود یعنی سلطان سلیمان قانونی است .بهسخن دیگر ،کارکرد
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جدال مذهبیای که بخش وسیعی از نامه را بهخود اختصاص داده است تأیید و تثبیت
قدرت شاه ایران است و نه صرفاً دفاع از تشیع در برابر اهل سنت؛ چراکه اثبات برتری
و حقانیت مکتب شیعه یعنی برتری و حاکمیت شاه صفوی.
 .2-1-1-6شاخص
اساساً عناوین و القاب در دو گروه متقابل «ما» و «آنها  /دیگری» طبقهبندی می-
شود .نویسنده برای شخص خود و افرادی که در طبقۀ «ما» قرار میگیرند ،القاب مثبت
– چه با اتکا به نهاد دین و چه با اتکا به نهاد قدرت -استفاده میکند .برای مثال
شاخصی که برای خودش بهکار میبرد« ،همایون» است و یا حضرت علی (ع) با
رمزگان ساختاری
رمزگان نهاد قدرت

رمزگان دینی  /مذهبی

صلح ،ملک ،گهوارۀ زرین ،سلطان ،پادشاه ،جهانگیر،

سب ،توبه ،محشر ،لعن ،خوار  ،طریق ،آل محمد،

شدت ،مال ،جاه ،حشمت ،لوا ،سرکشی ،مقام ،کشورگشا،

شیعیان ،سنیان ،بداعتقاد ،اهل بیت ،موالیان ،عادل ،بال،

صاحبقران ،خسرو ،تجبر ،تکبر ،جلوه ،دولت ،تخت،

محنت ،تقیه ،مکروه ،حرام ،متابعت ،نصفت ،شیطان،

کامل ،کمر ،عظمت ،دفتر ،مجلس ،قاید ،محیط ،قهر و

ذروه ،قدسی ،شریعت ،طاعات ،عبادات ،فسق ،فجور،

غضب ،اعدا ،منهیان ،درگاه ،طپانچه ،آشوب ،استکبار،

اطاعت ،فاسده ،وساوس ،قضا و قدر ،الهی ،دین ،الغیه،
تأدیب ،غرور ،فتنه ،عناد ،سخط ،نعمت ،عداوت ،سَبیل

سطوت

 43واژه

 36واژه
رمزگان فرایندی
رمزگان فرایندی با کارکرد مستند کردن قدرت حکومت

رمزگان فرایندی با کارکرد مستند کردن قدرت حکومت

به اقتدار خود

به دین

پادشاه جهانگیر ،پادشاه کشورگشا ،خسرو عالیرای پادشاه

سلطان عادل ،لوای محبت اهل بیت ،مقام عداوت ،مقام

نشان ،ذروۀ سلطنت ،کمر انقیاد ،سخط پادشاهی ،طپانچۀ

متابعت ،طریق عدالت ،سبیل نصفت ،جلوۀ قدسی ،کمر

تادیب

اطاعت ،خیاالت فاسده ،قایدان قضا و قدر ،محیط قهر و
غضب الهی ،منهیان عالم باال ،راه عناد و استکبار ،سطوت
قهر الهی ،کمر متابعت ،درگاه الهی
 7ترکیب

 16ترکیب

شاخص «امیرالمؤمنین» آمده است .نکتۀ جالب آنکه درمورد همایون بابر از تکنیک
ایدئولوژیکیِ «عنواندهی» و «تکذیب» استفاده کرده است .اوالً میبینیم که عناوین
مشخصی برای این پادشاه گورکانی انتخاب شده است .عنوانها نوعاً اطالعاتی هستند
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که در گفتمان ،بهتر بهخاطر سپرده میشوند (وندایک؛  .)65 :1394در اینجا گوینده
از شیوۀ عنوانبندی (مقامدهی) استفاده کرده است؛ یعنی ابتدا شاه گورکانی را در
گروه «ما» قرار داده و سپس بر جنبههای ستودنی او تأکید کرده است .ثانیاً عناوینی که
برای او قائل شده ،از نوع مثبت استۀ؛ اما ،این موضوع الزاماً به معنای تأیید و تثبیت او
در طبقۀ «ما» نیست؛ درواقع ،گوینده با استفاده از تکنیک تکذیب ،از نوع موافقت
محمدامیر جاللی و همکاران -سال دوازدهم ـ زمستان1400ـ شمارة بیست و ششم

آشکار ،عمالً شاه گورکانی را در مرتبهای پستتر از خود و بیرون از گروه «ما» تلقی
کرده و آنهمه تعریف و تمجید درواقع شگردی ایدئولوژیکی است .شاخصهای
زمانی و مکانی نیز در دو دستۀ معنایی قرار میگیرند .تعدادی از آنها مانند «محشر»،
«زیر خاک» و «جهنم» طبیعتاً اشاره به زمان و یا مکانی خاص ندارد؛ بلکه در دایرۀ
رمزگان دینی معنا پیدا میکنند .این ارجاعِ گوینده به شاخصهایی در حوزۀ رمزگان
دینی ،خود ،مؤید گرایش ایدئولوژیکی و با نگاه دقیقتر نمایانگر نگاه آخرتگرای
گوینده است .دستۀ معنایی دوم ،نمایانگر اقتدار گوینده است .شاخصهایی چون
«شرق و غرب»« ،مطلع الشمس الی المغرب»« ،هیچ زمان»« ،هیچ سال» و ...هرکدام به-
نوعی افادۀ عام و از طرفی نافی هرکس و هرزمان جز گوینده و دور پادشاهی او است
که کارکرد آن در بافت متن تثبیت و تأیید اقتدار شاه ایران و نیز جهانشمولی قدرت
او است.
شاخصها
شاخصهای مکانی

شاخصهای زمانی

شاخصهای شخصی  /اجتماعی

محشـــر ،زیـــر خـــاک،

محشر ،هیچ زمان ،هیچ

 -شاه صفوی :همایون ما

هــــیچ دیــــار ،شــــرق و

سال ،هیچ مـاه ،امـروز

 -همــــایون بــــابر :پادشــــاه کشورگشــــای ،صــــاحبقران ،خســــرو

غــــرب ،هنــــد و ســــند،

(دورۀ ســـلطنت شـــاه

مطلــــع الشــــمس الــــی

تهماسب صفوی)

 -علی (ع) :امیرالمؤمنین

عالیرای ،پادشاهنشان ،پادشاه عالم ،جلوۀ قدسی

المغرب
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 .3-1-1-6نامدهی و طبقهبندی کردن
نامدهی و طبقهبندیکردن (نامیدن /توصیف کردن)
1

عثمان ،ابابکر ،عمر و خوار

2

سنی /سنیان

3
4

آل ابوسفیان ،آل مروان ،آل
زیاد ،برامکه و آل عباس
سادات و اهل بیت

 لعن /لعن کردن (ملعون) بداعتقاد پراکندهمذهب کسانی که گهوارههای زرین به اطراف و جوانب میبندند قاتل چندین کس از اهل بیت مستأصل و منقطعالنسل عالیدرجات کســی کــه در دورۀ ســلطنت او شــمار ســادات عــالیدرجــات بیشــتر از ســتارگاناست و همۀ آنها مرفهالبال ،با مال و نعمت و جاه و حشمت هستند

 کســی کــه در زمــان پادشــاهی او بــهســبب کثــرت اعــوان و انصــار [ســادات] تقیــهمکروه بلکه حرام است
5

گوینده
(شاه تهماسب)

 کســی کــه در زمــان حکــومتش هنــد و ســند و عــرب و عجــم بلکــه مِــن مطلــع-الشــمس الــی المغــرب لــوای محبــت اهــل بیــت و ســادات برافراشــتهانــد و ســالطین
مــ اوراءالنهر کــه قــبالً در مقــام عــداوت و سرکشــی و عنــاد و مقاتلــه و مجادلــه
بودنـــد در ایـــن وال منقـــاد امـــر و نهـــی همـــایون وی شـــده در مقـــام متابعـــت و
مبایعت هستند
 پنــاهدهنــده و نــاجی جــان همــایون بــابر بعــد از اینکــه بــرادرش در مقــام قتــل اوبرآمد
 مشهور و ممتاز به کثرت ممالک و شوکت ممالیک -سالکِ طریق عدالت و سبیل نصفت

6

همایون بابر

7

شیطان

8

رومیه  /اهل روم

9

کامران (برادر بابر)

10

سلطان سلیمان عثمانی

 صاحب خزاین و دفاین سالطین هند با تمام اسباب سلطنت ،مقهور و مغضوب محیط الهی غالم دربار شاه تهماسب لعین کسانی که به عالنیه اظهار فسق و فجور میکنند در زمرۀ اعدای دین کسی که در مقام تجبر و تکبر درآمده است در اندیشۀ دوام و خلود بر مسند سلطنت افتاده است از غایــت فجــور مســت غــرور شــده اســت و فتنــه و آشــوب در عــالم و عالمیــانانداخته است
 از غایت طغیان و بیباکی راه عناد و استکبار پیش گرفته -از سطوت قهر الهی و غضب و سخط پادشاهی نمیترسد
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گوینده از طریق مقامدهی /مقامستانی و نیز نسبتدهی ،جهتگیری خود را نسبت
به افراد و اشخاص دخیل در گفتمان از جمله خودش (شاه صفوی) اعالم میکند .به-
سخن دیگر کارگزاران و مشارکان بهواسطۀ نقش ،ارزش و هویتشان بازنمایی و سپس
طبقهبندی میشوند .بدین ترتیب موضع گوینده نسبت به مشارکان گفتمان مشخص
میشود .در این بخش نیز ساختار کالنِ «ما» دربرابر «آنها  /دیگری» حاکم است .شاه
محمدامیر جاللی و همکاران -سال دوازدهم ـ زمستان1400ـ شمارة بیست و ششم

صفوی ،حامیان و مقتدایان او در طبقۀ «ما» قرار دارند؛ لذا عناوین و صفات آنها
کارکرد ارزشدهی مثبت دارند و در مقابل مشارکان طبقۀ «دیگری» ارزشدهی منفی
شدهاند .بسامد رمزگان نهاد دین (مثبت و منفی) نیز در این حوزه قابل توجه است.
 .2-1-6سطح نحوی
بندهایی که از جانب گوینده (شاه صفوی) صادر شده است با وجه اخباری و
امری ،و در نقش خبر ،تحذیر و توصیه آمده است؛ و بندهایی که با وجه التزامی یا
شرطی (بیانگر قطعیت پایین) آمده باشد ،در نقش تحذیر بوده است .همچنین گوینده
در توصیف از مخاطب خود (سلطان عثمانی) اعمال و نیات او را با بهکارگیری از نظام
وجهیِ «شناختی» که بیانگر عدم شناخت کامل و ناآگاهی است ،مانند :خیالکردن،
تصورکردن ،پنداشتن ،بهنظرآمدن و ...توصیف میکند؛ درحالی که وجوه شناختیای
که درمورد اعمال و رفتار خود بهکارمیبرد ،همه از موضع باال و دارای قطعیت کامل
است؛ مانند :درککردن ،عقیده داشتن ،دریافتن ،دانستن و. ...
ردیف
1

درجة پایین قطعیت

درجة باالی قطعیت

تحقیر و تضعیف موضع مخاطب

تفاخر و تأیید قدرت برتر گوینده

مهملی که گفته  ...معلوم نکردهای و ندانستهای

آنچه در باب فتح یمن و صنعا نوشته ،رسوالن حاکم

که در هیچ زمانی کسی ندیده و نشنیده و در هیچ

یمن بهدرگاه معلی آمده کیفیت آن را بتفصیل به-

دیاری واقع نشده. ...

عرض رسانیدهاند ،و دانستهایم که آن نیز از روی
مکر و شعبده بوده.

2

مثل این خیاالت فاسده که از وساوس ابلیس است

ما علمای شما را از وجهی کافر و فاسق و بدبخت و

در خاطر او راه یافته باد نخوت و غرور از کثرت

روسیاه میدانیم و تحقیق احوال جمیع ایشان بر

خزاین و عساکر در دماغ او جای کرده

تفصیل نه بهاجمال نمودهایم. ...

سبکشناسی انتقادی نامة شاه تهماسب صفوی به سلطان سلیمان عثمانی با رویکرد ...ـــــ 221

3

مصداقِ این سیاق و مُصدِّقِ این مصداق آنکه به

اعتقاد درست و تقوی و طهارت و پاکی مولد و

وسوسة بعضی از شیاطینُاالِنس به بادِ بُروتِ خود

کوندرستی در میانۀ شما نایاب و فضائل و کماالت

مغرور گشته خیالِ تختِ شاهان و هوای پادشاهیِ

علمای شما را دانستهایم.

ممالکِ ایران در دِماغِ او جای گرفته.
و آنهایی که ایشان را اعلم و افضل اعتقاد کردهاید
4

[در معنای تصور کردن و خیال کردن ،مفید معنای عدم
شناخت و ناآگاهی] ،اگر مجال بحث دهید ،جوالهان
دیار عجم در بحث علمی بر ایشان غالب شوند.
مقولة وجهیت (بررسی میزان قطعیت متن)

ردیف

بند (پاره گفتار)

نوع وجه/
نقش گفتاری

مهملی که گفته ،معلوم نکردهای و ندانستهای که در هیچ زمانی کسی ندیده و نشنیده که
1

از شیعیان آل محمد یک نفر تغییـر مـذهب خـود داده طریـق مخالفـان آل محمـد اختیـار

وجه اخباری /خبر

کرده باشد.
2
3

ترک مذهب خود داده از سب اصحاب رسول توبه کنید و پشیمان شوید تا با شـما صـلح
کنیم / .گوینده :سلطان سلیمان عثمانی
هیچ سال و هیچ ماهی نیست که چندین هزار کس از سنیان بداعتقاد پراکندهمذهب تغییر
اعتقاد و مذهب خود نداده طریق مستقیم اهل بیت اختیار نکند.

وجه امری /امر و
تهدید
وجه اخباری /خبر

4

موالیان و شیعیان آل محمد روزبهروز زیادت میشوند.

وجه اخباری /خبر

5

در ملک روم و ماوراءالنهر و هندوستان صدسال پیشتر از این پانصد تن شیعه نبودند.

وجه اخباری /خبر

6

امروز در هر دیاری از پانصد هزار متجاوزند روزبهروز در ترقی و تزاید.

وجه اخبرای /خبر

7
8
9
10
11
12
13

عنقریب است که اهل عالم جمله بر این طریق و مـذهب باشـند و عـداوت ایـن جماعـت
مبارک نباشد و میمنت ندانسته باشد.
درنگر کـه آل ابوسـفیان چـه دیدنـد و آل مـروان و آل زیـاد و برامکـه و آل عبـاس کـه
هفتادهزار گهوارۀ زرین به اطراف و جوانب میبردند.
هر یک از ایشان چندین از سادات اهل بیت بهقتل رسانیدند که از این مـذهب و طریـق و
از این طایفه اثری باقی نماند.
نسلهای ایشان منقطع شد بهدست سلطانان عادل و پادشاهان جهانگیر.
امروز در شرق و غرب سادات عالیدرجات بیشتر از ستارگانند جمله مرفهالبال بـا مـال و
نعمت و جاه و حشمت.
تقیّه که سابقاً به واسطۀ قلت احبا و انصار و کثرت اعدا و اشرار واجب بود ،اکنون بهسبب
کثرت اعوان و انصار مکروه بلکه حرام شد.
هند و سند و عرب و عجم بلکه مِن مطلعالشمس الـیالمغـرب لـوای محبـت اهـل بیـت و

وجه التزامی /تحذیر
وجه امری/
توصیه و ترغیب
وجه اخباری خبر
وجه اخباری /خبر و
تهدید
وجه اخباری /خبر
وجه اخباری /خبر
وجه اخباری/خبر
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سادات برافراشتند.
14

همایونبن بابر که پادشاه کشورگشای صاحبقران و خسرو عالیرای پادشاهنشان بود .بـه -

وجه اخباری /خبر و

کثرت ممالک و شوکت ممالیک از تو و جمیع سالطین عالم ممتاز بود و طریق عدالت و

تحذیر و ترغیب و

سبیل نصفت با طوایف رعایا و صنایف برایا مسلوک میداشت.
15

توبیخ

مآل کار او بدانجا انجامید که شیطان لعین خیاالت فاسده از بخـارات کاثفـه در دمـاغ او

وجه اخباری /تحذیر و

بشورانید که از تجبر و تکبر از ذروۀ سلطنت و ابهت بر او کبریا و عظمت پرواز نموده.

خبر

محمدامیر جاللی و همکاران -سال دوازدهم ـ زمستان1400ـ شمارة بیست و ششم

16

در جمیع اردو و ممالک او شریعت غرا مندرس شد و طاعات و عبادات منهدم گشت.

17

حال بهمرتبهای رسید که بهطریقۀ رومیه به عالنیه اظهار فسق و فجور میکردند.

خبر
وجه اخباری /خبر

قایدان قضا و قدر به یکبار لباس دولت و سلطنت و عظمت ازو برکشیدند و پالس مـذلت
18

وجه اخباری /تحذیر و

و خواری درو پوشیدند و با وجود همۀ ناز و اعزاز و جلوۀ قدوسی از شـیرخان افغـان کـه

وجه اخباری /تنبه و
تحذیر

یکی از اتباع او بود شکست یافته.
منهیان عالم باال بهگوش هـوش او رسـانیدند کـه الف گـزاف از تجبـر و تکبـر در صـف
19

مصاف زدن پسندیدۀ درگاه الهـی نیسـت و بـهسـخنان واهیـه و حکایـات الغیـۀ زرانـدود

وجه اخباری /تحذیر

هنگامۀ قتال و جدال گرم نتوان کرد.
20

گردنکشی و تکبـر و غـرور آن متجبـر را بـه انـدک فرصـتی بـه طپانچـۀ تادیـب مقهـور

وجه اخباری /تنبه

گردانید.

21

آن دیو که در دماغ همایون جای گرفته بود اکنون در دماغ تو منزل کرده.

وجه اخباری /تحذیر

22

در مقام تجبر و تکبر درآمده در اندیشۀ دوام و خلود بر مسند سلطنت افتادهای.

وجه اخباری /تحذیر

23

از غایت فجور مست غرور شده این همه فتنه و آشوب در عالم و عالمیان انداختهای.

وجه اخباری  /تحذیر

24

از غایت طغیان و بیباکی راه عناد و استکبار پیش گرفته و از سطوت قهر الهی و غضب و
سخط پادشاهی اندیشه نمیکنی.

25

همایون پادشاه بهبرکت لطف الهی نسبت به این خاندان کمر متابعت بر میان بست.

26

دولت ما بهجهان روزبهروز افزون است.

27

آمد از هند همایون که غالمم باشد
اخباری 24 :بند

وجه اخباری /تحذیر
وجه اخباری /ارعاب و
ترغیب
وجه اخباری /هشدار و
ارعاب
وجه اخباری /مبالغه

امری 2 :بند

التزامی 1 :بند

 .3-1-6سطح کاربردشناسی
کنش «تصریحی» دارای بسامد باالی آماری است که این نشانه باتوجه به بافت
درونزبانی (عناصر متنی) و برونزبانی (موقعیت حساس سیاسی و اختالفات مذهبی
موجود بین طرفین نامه) بیانگر موضع قدرت و اقتدار گوینده است؛ چراکه از این
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طریق عقاید و دیدگاههای شاه صفوی مطرح ،تأیید و تأکید میشود .بهسخن دیگر ،در
بندهایی از نامه که کنش تصریحی در آن جریان دارد ،جهتگیری شاه تهماسب
نسبت به سلطان عثمانی به عنوان متخاصم و ناموافق ،و اهل بیت و ائمۀ اطهار و بهویژه
علی (ع) بهعنوان مقتدا و موافق نمایان میشود .شاه صفوی از موضع قدرت عقاید
خود را صریحاً اظهار میکند .کنش «عاطفی» پس از تصریحی باالترین بسامد را دارد.
گوینده ،عبارات و بندهایی را که این کنش در آن جاری است برای زمینهسازی،
آمادهکردن و یا تحریککردن ذهن مخاطب بهمنظور القای عقاید خود بهکار گرفته
است .درواقع کنش عاطفی نیز در جهت تقویت کنش تصریحی که همان اعمال عقاید
و اندیشههای گوینده است ،عمل میکند.
معناشناسی کاربردی (کنشهای گفتاری)
بند (پاره گفتار)

ردیف

کنش گفتاری

مهملــی کــه گفتــه ،معلــوم نکــردهای و ندانســتهای کــه در هــیچ زمــانی کســی ندیــده و نشــنیده
1

و در هــیچ دیــاری واقــع نشــده کــه از شــیعیان آل محمــد یــک نفــر تغییــر مــذهب خــود داده

تصریحی

طریق مخالفان آل محمد اختیار کرده باشد.
2

هــیچ ســال و هــیچ مــاهی نیســت کــه چنــدین هــزار کــس از ســنیان بــداعتقاد پراکنــدهمــذهب
تغییر اعتقاد و مذهب خود نداده طریق مستقیم اهل بیت اختیار نکند.

تصریحی

3

موالیان و شیعیان آل محمد روزبهروز زیادت میشوند.

تصریحی

4

در ملک روم و ماوراءالنهر و هندوستان صدسال پیشتر از این پانصد تن شیعه نبودند.

تصریحی

5
6
7
8
9
10
11

امــروز در هــر دیــاری از پانصــد هــزار متجاوزنــد روزبــهروز در ترقــی و تزایــد و عــداوت ایــن
جماعت مبارک نباشد و میمنت ندانسته باشد.
درنگــر کــه آل ابوســفیان چــه دیدنــد و آل مــروان و آل زیــاد و برامکــه و آل عبــاس کــه
هفتادهزار گهوارۀ زرین به اطراف و جوانب میبردند.
هر یـک از ایشـان چنـدین از سـادات اهـل بیـت بـهقتـل رسـانیدند کـه از ایـن مـذهب و طریـق
و از این طایفه اثری باقی نماند.
نسلهای ایشان منقطع شد بهدست سلطانان عادل و پادشاهان جهانگیر.
امــروز در شــرق و غــرب ســادات عــالیدرجــات بیشــتر از ســتارگانند جملــه مرفــهالبـال بــا مــال
و نعمت و جاه و حشمت.
تقیّه که سـابقاً بـه واسـطۀ قلـت احبـا و انصـار و کثـرت اعـدا و اشـرار واجـب بـود ،اکنـون بـه-
سبب کثرت اعوان و انصار مکروه بلکه حرام شد.
هنـد و ســند و عـرب و عجــم بلکـه مِــن مطلـعالشــمس الـیالمغــرب لـوای محبــت اهـل بیــت و

تصریحی
تصریحی
تصریحی
تصریحی
تصریحی
عاطفی
تصریحی
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سادات برافراشتند.
همایون بـن بـابر کـه پادشـاه کشورگشـای صـاحبقران و خسـرو عـالیرای پادشـاهنشـان بـود بـه
12

کثــرت ممالــک و شــوکت ممالیــک از تــو و جمیــع ســالطین عــالم ممتــاز بــود و طریــق

تصریحی

عدالت و سبیل نصفت با طوایف رعایا و صنایف برایا مسلوک میداشت.
مآل کـار او بـدانجا انجامیـد کـه شـیطان لعـین خیـاالت فاسـده از بخـارات کاثفـه در دمـاغ او
13

بشــورانید کــه از تجبــر و تکبــر از ذروۀ ســلطنت و ابهــت بــر او کبریــا و عظمــت پــرواز

تصریحی

نموده.

محمدامیر جاللی و همکاران -سال دوازدهم ـ زمستان1400ـ شمارة بیست و ششم

14

در جمیع اردو و ممالک او شریعت غرا مندرس شد و طاعات و عبادات منهدم گشت.

تصریحی

15

حال بهمرتبهای رسید که بهطریقۀ رومیه به عالنیه اظهار فسق و فجور میکردند.

تصریحی

16

مثل این خیاالت فاسده که از وساوس ابلیس است ،در خاطر او راه یافته.

عاطفی

قایــدان قضــا و قــدر بــهیکبــار لبــاس دولــت و ســلطنت و عظمــت ازو برکشــیدند و پــالس
17

مــذلت و خــواری درو پوشــیدند و بــا وجــود همــۀ نــاز و اعــزاز و جلــوۀ قدوســی از ش ـیرخان

تصریحی

افغان که یکی از اتباع او بود شکست یافته.
منهیــان عــالم بــاال بــهگــوش هــوش او رســانیدند کــه الف گــزاف از تجبــر و تکبــر در صــف
18

مصــاف زدن پســندیدۀ درگــاه الهــی نیســت و بــهســخنان واهیــه و حکایــات الغیــۀ زرانــدود

تصریحی

هنگامۀ قتال و جدال کرم نتوان کرد.
19

گــردنکشــی و تکبــر و غــرور آن متجبــر را بــه انــدک فرصــتی بــه طپانچــۀ تأدیــب مقهــور
گردانید.

عاطفی

20

آن دیو که در دماغ همایون جای گرفته بود اکنون در دماغ تو منزل کرده.

عاطفی

21

در مقام تجبر و تکبر درآمده در اندیشۀ دوام و خلود بر مسند سلطنت افتادهای.

عاطفی

22

از غایت فجور مست غرور شده این همه فتنه و آشوب در عالم و عالمیان انداختهای.

عاطفی

23

از غایــت طغیــان و بــیبــاکی راه عنــاد و اســتکبار پــیش گرفتــه و از ســطوت قهــر الهــی و
غضب و سخط پادشاهی اندیشه نمیکنی.

24

همایون پادشاه بهبرکت لطف الهی نسبت به این خاندان کمر متابعت بر میان بست.

25

دولت ما بهجهان روزبهروز افزون است.

26

آمد از هند همایون که غالمم باشد
تصریحی 18 :بند

عاطفی 8 :بند

عاطفی
تصریحی
عاطفی
تصریحی

ترغیبی0 :

تعهدی0 :

اعالنی0 :

 .2-6تبیین
بافت برون زبانی (موقعیتی) این نامه ،ایران عصر صفوی و دقیقاً دوران پادشاهی شاه
تهماسب صفوی ( 930-984هـ.ق) در بحبوحۀ لشکرکشی سلطان سلیمان قانونی به
نزدیکی مرز ایران و نیز انعقاد مهمترین پیمان صلح میان دولت ایران و عثمانی است.

سبکشناسی انتقادی نامة شاه تهماسب صفوی به سلطان سلیمان عثمانی با رویکرد ...ـــــ 225

در این دوره گفتمان «سیاست» و «دین» دو «گفتمان عمومیِ »1جامعۀ ایران محسوب
میشود و یکی از مهمترین پیشفرضهای حوزۀ فرهنگ و روابط اجتماعی در این
دوره «برتری مذهب شیعه» است .این پیشفرض در تمام مناسبات اداری ،سیاسی،
فرهنگی و دیوانی عصر صفوی و ازجمله افق دید گوینده این نامه حضور دارد و در
جهت حفظ و تقویت قدرت حکومت عمل میکند؛ بنابراین کارکردی ایدئولوژیکی
پیدا میکند .نویسنده مدام از تکنیکهای ایدئولوژیکی مانند بازتعریف اصطالحاتی
چون «خواص» در برابر «عوام» و یا بازتعریف وجهتسمیۀ اصطالح «اهل سنت» در
جهت تحقق و تحکیم حاکمیت شاه صفوی و نیز تقویت پیشفرض مذکور استفاده
میکند:

 مراد از سنی آن بود که به سنت معاویه عمل نموده است و مراد از شیعهآنکه به سنت حضرت امیرالمومنین عمل کند؛ زیرا که اگر از وجه تسمیۀ سنی
غرض پیروینمودن به سنت حضرت پیغمبر بودی ،پس چرا طایفۀ شیعه سنی
نباشند؟! [ ]...و آن سنت عمر خطاب است و نه سنت رسول خدا است ]...[ .پس
معلوم شد که غرض از وجه تسمیۀ سنی عداوت اهل بیت رسول است و اتباع
ایشان از محبان و یکجهتان.
میبینیم تعریفی که از اصطالح «اهل سنت» ارائه میدهد ،در جهت ترفیع جایگاه
ایدئولوژیکی خود و تحقیر ایدئولوژی و اعتقادات مخاطب (سلطان عثمانی) است.
بهعبارت دیگر ،پیش فرض گفتمان دینی نویسنده یعنی برتری تشیع ،که خود بخشی از
دانش زمینه ای است ،مقوم و اعتباردهنده به ساختار اجتماعی یعنی قدرت و حاکمیت

 . 1گفتمان عمومی ،گفتمانی است که بیشترین تعداد کنشگر یا بیشترین کارکرد و حضور را در جامعه داشته
باشد ،و بهنوعی همان گفتمان غالب است؛ با این تفاوت که «کسی [یا گروهی] که بتواند گفتمان عمومی را
کنترل کند ،بهطور غیرمستقیم اذهان و افکار (ازجمله ایدئولوژیهای) افراد و بنابر این کردارهای اجتماعی را هم
کنترل میکند( .وندایک؛ »)52 :1394
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دستگاه صفوی است .در جایی دیگر تیغ پادشاهی و سیاست شاه صفوی را مظهر و
تجلی قدرت الهی میخواند:
 با وجود این همه سعی باطل امروز هیچکدام را نه اثری [ ]...جمله مستأصل شدندو نسلهای ایشان منقطع شد بهدست سلطانان عادل و پادشاهان جهانگیر و هر یک
ازیشان به بالیی و محنتی و شدتی گرفتار شده به جهنم واصل میشدند.
محمدامیر جاللی و همکاران -سال دوازدهم ـ زمستان1400ـ شمارة بیست و ششم

قسمت مشخصشده ،عبارت کلیدی و مهم این بخش است .معنای تلویحی آن این
است که تمام گردنکشیها و نافرمانیهایی که پیش از این مذکور افتاد ،بهواسطۀ
سلطانی عادل و شاهی جهانگیر (شاه تهماسب) تأدیب خواهد شد و خاتمه پیدا خواهد
کرد؛ همانگونه که پیش از این چنین شده است .درواقع گوینده خود را منتقم خون
سیدالمرسلین و نگاهدارندۀ نام و یاد او میداند .در اینجا نیز شاهد تقویت دانش
زمینهای و ایدئولوژی نویسنده هستیم که در نهایت منجر به مشروعیت و حاکمیت
سلطنت صفوی میشود .از طرفی این بخش از متن را میتوان درحکم بیتِ تخلص در
قالب شعری قصیده درنظر گرفت! توضیح آنکه گوینده با بیان رشادتهای خود در
انتقام خون سیدالمرسلین عالوه بر مشروع کردن عملش ،به مخاطبش گوشزد میکند
که به قدرت خود غره مشو ورنه بر تو همان میرود که بر سر پادشاه گورکانی رفت!
در ادامۀ این بخش و در تأکید عبارات پیشین میخوانیم:
 امروز در شرق و غرب سادات عالیدرجات بیشتر از ستارگانند [ ]...و تقیّه کهسابقاً بهواسطۀ قلت احبا و انصار و کثرت اعدا واجب بود ،اکنون بهسبب کثرت اعوان
و انصار مکروه بلکه حرام شد.
میبینیم که وجوب ،کراهت و یا حرام بودن «تقیه» –بهعنوان پیشفرضی از روابط
اجتماعی در گفتمان دینی -در ارتباط مستقیم با قدرت و عامل قدرت – ساختار
اجتماعی -یعنی شاه صفوی است؛ یعنی آن را تأیید و تقویت میکند .قیدهای «امروز»
و «سابقاً» نیز ناظر به قیاس عصر شاه تهماسب با دوران امامان شیعه نیست؛ بلکه بیانگر
مقایسۀ وضعیت دیروز و امروز دولت صفوی است .میدانیم که شاه تهماسب اساساً به-

سبکشناسی انتقادی نامة شاه تهماسب صفوی به سلطان سلیمان عثمانی با رویکرد ...ـــــ 227

دلیل قلت عساکر در اکثر نبردها خصوصاً با دولت عثمانی از تاکتیک «امحای منابع»
بهره میبرد و نواحی مرزی آذربایجان که ارتش مهاجم عثمانی میبایست از آن
بگذرد بهطور منظم ویران میشد؛ (سیوری؛  )56 :1397حالآنکه دولت صفوی
برخالف گذشته ،اکنون دارای توان و آمادگی رویارویی و نبرد است؛ زیرا پیروان و
سپاهیانی فراوان دارد و مناطق زیادی تحت فرمان و منقاد اوست؛ لذا دیگر نیازی به
«تقیه» (در اینجا با داللت «بیم» از دیگری) نیست.

نتیجهگیری
نتایج این پژوهش ،بر مبنای رویکرد اجتماعی -نشانهشناختیِ فرکالف ،رویکرد
اجتماعی -شناختیِ وندایک و نیز بر اساس یکی از مؤلفههای الگوی جامعهشناختی-
معنایی ونلیوون ،نشان میدهد که گفتمان «دین» و «سیاست» بهعنوان دو گفتمان غالب
و قدرتمند و تأثیرگذار در دورۀ مورد بحث حضور توأمان دارند .با توجه به آماری که
جدولها در سطح رمزگان (ساختاری /فرایندی) بهدست میدهند ،در گام اول وجود
دو گفتمان «دین» و «سیاست» تأیید و در گام دوم نحوۀ استفاده از آن گفتمانها نمایان
میشود .فراوانیِ باالیِ رمزگانِ نهادِ دین در سطح ساختاری و نیز کمیّت و کیفیّتِ
ترکیباتِ رمزگانی در سطح فرایندی بیانگر و نشاندهندۀ اعتقاد و جهتگیریِ
ایدئولوژیکیِ گوینده (دستگاه صفوی) است که در نظامِ موردِ بحث در این پژوهش،
این ایدئولوژی همانا تکیۀ نهاد قدرت بر نهاد دین و گفتمانِ دینی است .بههمین دلیل
است که گوینده سعی در اثبات حقانیت و برتری مکتب شیعه دارد؛ چراکه برتری
مکتب شیعه  -بهعنوان یکی از مهمترین مصادیق گفتمان دینی -یعنی حاکمیت و
اقتدار شاه صفوی .این موضوع ،به شیوههای مختلفی در دورۀ مورد بحث نمایان
میشود و در مناسبات قدرت و حکومتی عمل میکند؛ چنانکه در عنصر زبانیِ
«شاخص» نیز وجود آن گفتمانها و جهتگیریها را میتوان مشاهده کرد.
از آنجا که این فرایندها همگی بهواسطۀ کارکرد زبان در سطوح مختلف
(واژگانی ،نحوی و کاربردشناسی) روی داده است و پایۀ زبانی دارد ،میتوان گفت
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این «زبان» است که همزمان باعث مشروعیتبخشی به گفتمان دین و سیاست /قدرت
شده است .با عنایت به آنکه قدرتِ حکومت با نهادِ دین مستند میشود ،در واقع زبان
با مشروعیتبخشی به گفتمان دین اقتدار حکومت را حفظ میکند؛ و در عین حال
اقتدار حکومت نیز بزرگترین ضامن مشروعیتِ گفتمان دین است!
تحلیلهای زبانی نشان می دهد که ایدئولوژیِ غالب و مسلطی که در پسِ الفاظ،
محمدامیر جاللی و همکاران -سال دوازدهم ـ زمستان1400ـ شمارة بیست و ششم

واژگان ،عبارات و جمالتِ این نامه (با قابلیت تعمیم به دیگر مکتوبات و مراسالت این
دوره) قرار گرفته است ،ایدئولوژی «قدرت» و یا ایدئولوژی «اقتدار طلب» است .این
جهتگیری اندیشگانی یا ایدئولوژیکی با شگردها و تکنیکهای مختلفی نمودار
میشود و قدرت و اقتدار حاصل از زبان را بر مخاطب (دیگری) اعمال میکند.
ازجمله مهمترین این شگردها -در بستر رابطۀ تقابلیِ «ما /آنها» (که مهمترین
پیشفرض و راهبرد ایدئولوژیکی محسوب میشود) -تکنیک «عنواندهی» و
«تکذیب» است که بهواسطۀ عنوان یا لقبی (شاخص) مشارٌالیه را در گروه «ما» (در برابر
آنها) قرار میدهد؛ (=عنواندهی)؛ سپس بالفاصله با استفاده از تکنیک «تکذیب»  -از
نوع موافقتِ آشکار -مشارٌالیه را در مرتبهای پایینتر و نازلتر از خود قرار میدهد.
بهسخن دیگر ،گوینده با ارزشدهیِ مثبت برای طبقۀ «ما» و ارزشدهیِ منفی برای
گروهِ مقابل (آنها) از قدرت زبان برای حفظ اقتدار خود بهره میبرد.
«زبان» مهم ترین ابزار جهت اعمال قدرت بر مخاطب و یا دفاع ،حمله و یا گریز از
میدان نبرد اندیشگانی و ایدئولوژیکی محسوب میشود؛ نزاعی که به گواه مکاتبات
موجود ،دامنه ای طوالنی و دراز میان دستگاه حکومتی ایران و عثمانی دارد و حتی
بهاستناد منابع ترکی مایه و بارقۀ جنگهای مشهور این دو حکومت بهحساب میآید
(یاشار اوجاق)43 :1394 ،؛ لذا در این دورۀ تاریخی ،پادشاهان قدرتمند الزاماً دستگاه
و دیوان رسائل قدرتمند و نظاممندی نیز بایست میداشتهاند.
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