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Abstract 

Discourse analysis is derived from the modern fields of linguistics and tries to reveal the 

relationships and emotions behind the words and inside the text. This idea which has 

been directly influenced by Michel Foucault, deals with topics beyond the sentence, 

such as semantic connection, grammar, speech acts, context, frequency of acts, and 

kinds of sentences. The present study tries to prove that all of the propositions in 

discourse analysis originating from the West exist in Persian semantics as well. 

Therefore, love letters of four lyrical poems have been reviewed based on discourse 

analysis method, and then adjusted to topics of rhetoric. Grammar's style of sentences 

and speech acts of love letters in all four poems are directly related to semantic 

connection and situational context of the sentences. Also, by changing the texture, 

grammar style of sentences and speech acts alter as well. Then again, by the 

implementation of the actions and grammar's style with verbal actions are used in love 

letters based on how the audience is influenced. 
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 معانی علم مباحث فوکو و میشل گفتمان تحلیل الگوی یبررس

 غنایی منظومة چهار عاشقانة های نامه در

 

 ∗∗سیده مریم روضاتیان -∗فرزانه امیرپور

 

 دهیچک

 درون و کلماا   در نهفتاه  احساساا   و روابط کوشد یم و است یشناس زبان نینو یها شیگرا از برگرفته گفتمان لیتحل

 باه  یادبا  متاون  در ایجااد شاد و   فوکاو  شال یم ةشا یاند تأثیرپاییرفتن از  با میمستقطور  به هینظر نی. اکند آشکار را متن

. پاردازد  یما  جمال  انواع وها  کنش بسامد بافت، ی،گفتار یها کنش جمال ، نحو یی،معنا وندیپ مانند فراتر وضوعاتیم

 وجاود  زیا ن یفارسا  یمعاان  علم در یغرب منشأ با تمانگف لیتحل یها گزاره همة کند ثابت تا است آن یپ در این پژوهش

 با سپس و یبررس گفتمان لیتحل یالگو برپایة ییغنا منظومة چهار عاشقانة یها در این پژوهش نامه سبب نیهم بهدارد. 

 منظوماه،  چهار هر در عاشقانه یها نامه یگفتار یها کنش و جمال  ینحو سبکد. شو می داده قیتطب یمعان علم مباحث

 یهاا  کانش  و جمال  ینحو سبک بافت، نیا رییتغ با و دارد جمال  یتیموقع بافت و ییمعنا وستیپ با یمیمستق رابطة

 وهاا   کانش  قیتطب با ؛داند یبالغت م یدارد و آن را شرط اصل دیکأحال ت یاقتضا بر ی. علم معانکند  یم رییتغ زین یگفتار

 باه  حاال  یاقتضاا  بنابر و درست عاشقانه کامالً یها نامه در یالمک یها کنش شد با این علم روشن جمال  ینحو سبک

 .است  رفته کار

 

 های کلیدی واژه

 عاشقانه یها نامه ی؛معان علم فوکو؛ شلیم گفتمان؛ لیتحل

 

 مقدمهـ 1

 نیا . ااسات  یانساان  رواباط  یبرقرار در وندیپ ابزار نیتر مهم و یقرارداد اصوا  و وحروف ها نشانه از یا مجموعه زبان

 شاده  مطرح یمختلف مباحث آن گوناگون یکارکردها دربارة و کرده جلب خود به را شهیاند صاحبان نظر ربازید از دهیپد
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 ی،گفتاار  ایا  و ینوشاتار  گفتماان  کاه  است یا رشته نیب یکردیرو (Dicource Analysisگفتمان ) لیتحل امروزه. است

 اول شیگارا  کناد.  زباان را بررسای مای    در آن دیتولباز و دیتول یگچگون و یانسان روابط نوع گفتمان، بر جامعه را یثأت

 لیا (. تحل665: 6032زاده،  ی)صاالح اسات   یاجتماع و یاسیس فلسفة در آن گرید سطح ی وشناس زبان در گفتمان لیتحل

 و یهنر آثار و ا یادباگر پییرفته شود  اما ای دارد؛ ویژه توجه و دیکأت یاجتماع و یاسیس یها انگفتم و متون گفتمان بر

 و لیا تحل تاوان  یما  کردیرو نیا با زین را یادب آنگاه متون باشند، افکار و دیعقا انتشار و ارتباط خدمت در توانند یم یادب

 کارد یرو نیا ا شاود.  مای  یبررسا  یاجتماع یها ارزش و یفرهنگ ی وتیجنس روابط گفتمان، لیتحل یةنظر در. کرد ریتفس

 هادف (. 6: 6085 ی،لا ی: خلک.ر)کناد   توجه مای  زین متن در روابط نیا شینما یچگونگ و افراد انیم روابط همچنین به

آشکار شود  آنان یاصل اهداف و سندهینو و ندهیگو یها ناگفته تا است آن سوی متون در بینی جهان افتنی گفتمان، لیتحل

 سااختار  رابطاة  گفتار و یا متن جادیا مؤثر در یاجتماع طیشرا به مجموعه گفتمان لیتحل در(. 5: 6080 ،کیدا ون: ک.ر)

 وقوع طیشرا در اما ؛هستند دارا را خود خاص مفهوم ییتنها به هرکدام ها واژه». شود یمتوجه  یکل یا گزاره در ها،واژه و

 یپا  در یگونااگون  و متفااو   یرگیاریتاث و افتیدر درنتیجه انتقال، خواهند داشت؛ یمتفاوت یمعان گوناگون اذهان در و

 در کاه  شاود  یما  نوشاته  ویاژه  یهدف یبرا یا نوشته و اثر هرگونه هینظر نیا برپایة نیبنابرا ؛(05: 6008 یی،ایحی)« ددارن

 .است شده زاده زمانه یاجتماع بافت و تیموقع با ارتباط

ی ادبا  مخاطاب آثاار  با این روش  رایز ؛دانجام یم ا یادب بهتر فهم به گفتمان لیتحل دگاهید از اشعار لیتحل و یبررس

باا   آیا شااعر  فهمد که می یابد؛ همچنین درمی را سندهینو یواقع منظور و معنا کند و ی را درک میادب زبان نیریز یها هیال

 او یا  هادایت کناد   دخاو  اهاداف  سوی به را مخاطب ذهن پنهانی، در پی آن است تا جمال  در ها واژه مختلف نشیچ

 را خاود  ویاژة  یهاا  برداشات  و نظر کناد  اظهار خود تا دهد یم اجازه وانندهخ به و کند را آشکار می قیحقا ،شتریباینکه 

 (.  062: 6000 ی،)آشورباشد  داشته

کادام   از یمعاان  تار  روشان  و بهتار  انتقاال  یبارا  ییغناا  منظومة چهار عاشقانة یها نامه در دهد یم نشان پژوهش نیا

 و ویاس  در باار  نینخسات  عاشاقانه  یهاا  نامهاست.   شده  استفاده کالم بالغت برای یگفتمان و یارتباط ی وزبان یها روش

: ک.ن) اسات  یفارسا  ا یادب در ییسرا نامه ده سرآغاز ،ها نامه نیا سرودن در اسعد نیفخرالد روش و کاربرد یافت رامین

 کیا  از را نیراما  و سیو داستان و دانسته یم یپهلو زبان اسعد نیفخرالد» است معتقد فروزانفر(. 555 :0، ج6002صفا، 

 نیبنابرا ؛(015: 6052 فروزانفر،)« است  زده خود یدان یپهلو از دم کلما  یبعض اشتقاق در و نموده ترجمه یپهلو اصل

 .رسد می یاشکان دوران به عاشقانه یها نامه پیشینة

 یخیتار ییماجرا داستان، نیا یها شهیر» .است( 160ا   500)ی نظام شیرین و خسرو یها نامه ،لیتحل برای گرید منبع

 اخباار  غارر ( 610) و االضاداد  المحاسان  کتاب  در اما ؛شده  برگرفته شاهنامه از آن هستة و است یساسان دورة به متعلق

 منظوماة  در(. 06: 6058 ی،احیا )ر «اسات   شاده   اشااره  داستان نیا به زی( ن002) بلعمی تاریخ و( 552ا503) فرس ملوک

عاشاقانه او را دلاداری    یزباان  باا  و ساد ینو یما  او باه  یا نامه مجنون، پدر مرگ از پس یلیل ،(160ا500) مجنون و لیلی

 داساتان  پژوهشگران یبرخ اعتقاد به. کند یم انیب فیلط یزبان با را خود عاشقانة یها گله او پاسخ نیز در دهد. مجنون می

: 6055، پکاا ی)ر اسات  شاته دا رواج یباابل  ا یا ادب در است کاه  یمیقد یمردم موضوع کی از  شده اقتباس مجنون و یلیل

 (.05: 6000 ی،)کراچکوفسک« دارد تعلق ها عرب به داستان ةشیر و اصل»است  معتقد یکراچکوفسک اما ؛(022

. اسات ( 005اا 156)ی دهلو خسرو ریام خسرو و شیرین در موجود یها هنام پژوهش، نیا در لیتحلبرای  گرید منبع 



 55/    بررسی الگوی تحلیل گفتمان میشل فوکو و مباحث علم معانی

 
 لیا تحل یاة نظر مباحاث  ةسا ی. مقامند اسات  گله او از پاسخ، در زین نیریش و است سرزنش سراسر ،نیریش به خسرو نامة

 به غرب، در یارتباط یةنظر نیا طرح از شیپ ها سالعلم بالغت  یعلماکه  دهد یم نشان یمعان علم از یمباحث با گفتمان

 حیصاح  کاربرد. اند دهکر مطرح یمعان علم از یمباحث قالب در را آن و بودند آگاه گیارریثأت و حیصح گفتمان کی یایزوا

 ( ساازگار Michel Foucault) فوکو شلیم یةنظر با کامالً ا که ارزشمند اثر چهار نیا در حال یاقتضا بحث و یمعان علم

 ارتباطاا   علام  یمباان  هماة  از کاه  کارده اسات   لیتباد  یمتاون  باه  را آنهاا  و شاده  ها نامه نیا یرگیاریثأت سبب است ا 

 گیشاته  از یمعاان  علام  باه  کردیرو با یادب متون ی. بررسگیارند یم ریثأت بسیار نوندهش احساس و ذهن بر و برخوردارند

 یهاا  روش ی،کااو  گفتمان و یشناس زبان دیجد یها دگاهید ارائة و نینو یها هینظر طرح با امروزه اما است؛ داشته وجود

ی بررسا  و لیا تحل را یمتاون ادبا   نهاا آ از یریگ بهره با است و پژوهشگران شده یمعرف متون یعلم مطالعة یبرا یمختلف

 Jacques) دایا در ژاک فوکو، شلیم یها هینظر برپایة که است یگفتمان یشناس سبک یةنظر ها دگاهید نیا از یکی. کنند می

Derrida)  نیباخت لییخایم و (Mikhail Bakhtin) (012: 6032، کی: مکارک.ر)است  شده یزیر هیپا. 

 از». دارد وجاود  تعامال  بافات  و ماتن  نیب که است نیا بر دیکأت گفتمان، لیتحل نگیارایبن فوکو، شلیم های نظریه در

 رابطاة  و یرکالمیغ ارتباطا  گفتار، نوشتار، ای متن وقوع ةنیزم یاجتماع طیشرا مجموعه گفتمان، لیتحل در فوکو دگاهید

یی، ایا حی)« است ارتباط لیتحل روش نیتر برجسته گفتمان لیتحل و شوند یم ستهینگر یکل یا گزاره در ها واژه و ساختار

 در عاشاقانه  یهاا  ناماه  ا یا اب همة منظور، در متون یکاو گفتمان هدفمندکردن برای این پژوهش در نی(؛ بنابرا00: 6008

 ا یا اب یگفتار کنش ی ونحو سبک ازنظر خسرو و شیرین و مجنون و لیلی ،و شیرین خسرو ،رامین و ویس های منظومه

 .دوش ی میبررس یمتن درون و یمتن برون عوامل به توجه با ها گفته ارهپ انیم رابطة و

 پژوهش هدف 1ـ1

 :است ریز های پرسش به یپاسخگوئ این پژوهش از هدف

 است؟ شده  استفاده  زانیبه چه م منظور های نامه از هریک در یگفتمان یها از کنش (6

 ؟است بوده  تاثیرگیار جمال  بیان سبک بر موقعیتی بافت آیا (0

 دارد؟ مطابقت معانی علم مباحث با گفتمانی و کالمی های کنش آیا (0

 است؟ برآمده  گویندگان منظور و معنا بیان عهدة از جمال  نحوی سبک آیا (5

 است؟ داشته  بیشتری کاربرد گفتمانی کارکردهای کدام ها از نامه هریک در (5

 اندیشاة  و از افکاار  تاری  دقیاق  ظور، فهام من های نامه نحوی سبک و گفتاری های کنش شمار کردن مشخص با آیا (1

 آید؟ به دست می شاعر

 پژوهش روش 2ـ1

. شاود  طور دقیق تحلیل می به جمال  شمار نوع و ینحو سبک ازنظر غنایی ةچهار منظوم ةعاشقان یها نامه مقاله نیا در

خواهاد   مطابقت گفتمان لیتحل اصول با سپس و یبررس یمعان علم در وصل و فصل و انشا خبر و مباحث ازنظرها  نامهاین 

 جادول  قالاب  در شدهیبررس یها بخش از کهری نمودارها، داتعد سبب به اما ؛است یلیتحل ا  ی فیتوص پژوهش روششد. 

 .خواهد شد ارائه یریگجهینت درو نوع جمال   یسبک نحو یفراوان ینمودار کل نیهمچن د؛وش می ارائه

 پژوهش پیشینة 3ـ1

 آنهاا  جملاة  از شاده کاه   انجاام  عاشاقانه  یها نامه دربارة اندکی یها پژوهش تاکنون شده، انجام یها یبررس به توجه با

 عبار  است از:
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 دگرگاونی  سایر  «فارسای  زباان  در ناشاناخته  ادبای  نوع یک سرایی نامه ده» مقالة در( 6080) محمدیخان اکبرعلی (6

 .است کرده بررسی را عاشقانه های نامه

 شاعر  در سارایی  ناماه  سای  و نامه ده دگرگونی سیر خود، پژوهش در( 6030) حیدری ولبت و باباصفری اصغرعلی (0

 .اند کرده بررسی محتوایی و ساختاری تحلیل بر تکیه با را فارسی

 .است پرداخته عاشقانه های نامه محتوایی و کمی تحلیل به پژوهشی در( 6035) جعفری سمانه (0

 البتاه  نشاده اسات؛   واکااوی  معاانی  علم با گفتمان تحلیل مباحث ایسةبرپایة مق فارسی نظم متون از یک هیچ تاکنون

 عبار  است از: جمله آن از که  شده تحلیل گفتمان برپایة نظریة تنها نظم، متون از برخی

 .اند پرداخته مشروطه طنز شعر گفتمان تحلیل به ای مقاله در( 6030) همکاران و هفشجانی عباس (6

 منظار  ایان  از را ثالاث  اخاوان  شعر ،«آدمک و هشتم خوان شعر گفتمانی تحلیل» مقالة در( 6035) جعفری طاهر (0

 است.  کرده بررسی

 هاای  مااهی  پیغاام  شاعر  ،«سپهری سهراب از ها ماهی پیغام شعر گفتمانی تحلیل»مقالة  در( 6085)فرهنگی  سهیال (0

 .است کرده  واکاوی گفتمان تحلیل منظر از را سپهری سهراب

« گفتماان  تحلیال  منظر از پور امین قیصر آثار در نماد و اسطوره کارکرد به نگاهی»مقالة  رد( 6030) صالحی پریسا (5

 .است پرداخته  موضوع این بررسی به

 

 چیست؟ گفتمان تحلیل ـ2

 باه  زباان  کاربرد مختلف های جنبه ةمطالع گفتمان، ةمطالع و است بند ای و جمله از باالتر یسطح در زبان کاربرد گفتمان

: 6003فرکالف، : ک.ر) ندیب یم یاجتماع کارکرد کی مانند ی،گفتار چه و ینوشتار چه را، گفتمان فرکالف. دیآ یم شمار

 اساتفاده  آنهاا  از هاا  دهیا پد ةمطالعا  درمناد   نظاام  طاور  به که کشف های روش از یا مجموعه یعنی گفتمان لی(. تحل60ا5

« دانناد  یما  ماتن  کیا  دل در صدا کی بازنمود و شنونده و ندهیگو یبستان بده ی،کالم مراودة را گفتمان» نیبنابرا؛ شود یم

 لیا دل نیهم به» دادند. دیجد ییمعنا ریاخ قرن در گفتمان یةنظر ی بهغرب ةمتفکران برجست گریفوکو و د .(3: 6080 ،لزی)م

 یمعناا  باه  ایا  آن ییفوکاو  یمعناا  باه  را آن دارناد  دیکأت مفهوم نیا کاربرد هنگام به یغرب سندگانینو از یاریبس امروزه

 و یفرهنگا  بافت) یاجتماع بافت تیاهم بر یشناس زبان از شاخه نی(. ا52: 6080 ی،می)سل« برندکار   به ییفراساختارگرا

 از فراتار  زباان  نییتب گر انینما گفت، گفتمان، توان یم نگرش نیا . باکند یم دیکأت زبان ةتوسع و دیتول در( یتیموقع بافت

 تاوان جساتجو   مای  افراد انیم ارتباطا  یةکل و یرکالمیغ یها کنش و ها نشانه در را آن و است را عبا و کلما  و جمله

 یبررسا  جامعاه  در را زباان  کارکرد که است یشناس زبان در یا رشته نیب یعلم روش کی گفتمان لیتحل قتیحقدر. کرد

 یبرا یاسیس ا  ی اجتماع یآگاه کی از برآمده و درمجموع یشناس نشانه ی وشناس زبان از برآمده کردیرو نیا پس. کند یم

 کاه  کناد   مای  لیتحل و هیتجز ای یاجتماع بافت با ارتباط دررا  متون است. این نگرش ارتباطا  و گفتمان زبان و مطالعة

 (.51: 6085 زاده، آقاگل :ک.ر)شوند  ریتفس دیبانیز  بافت همان در ؛ بنابرایناند آمده وجود به آن بستر در آثار نیا

 ی واجتمااع  ینهادهاا  سالطه و  و قادر   ی و رواباط خیتاار  بافت مانند یعوامل است معتقد گفتمان لیتحل کردیرو 

 یچگاونگ  گفتماان  لیا تحل نیبنابرا» ؛آورند یم وجود به را یدیجد یمعان و یزبان صور  ای متن بینانه، جهان و یفرهنگ

 ی واجتمااع  ةنا یزم مانند یزبان برون عوامل و یزبان درون عوامل با ارتباط در را یزبان یها امیپ و معنا یریگ شکل و تبلور



 50/    بررسی الگوی تحلیل گفتمان میشل فوکو و مباحث علم معانی

 
 (.62: 6000 ی،ساعد پور ی)لطف« کند یم یبررس یتیموقع و یفرهنگ

 و شاد  وارد ییکاا یآمر و ییاروپاا  یشناسا  زباان  باه  ساپس  آماد؛  وجاود  به غرب ا یادب در گفتمان لیتحل اصطالح

 درگفتماان   لیتحل یشناس سبکبه نام  یشناس ی سبکنوع شد سبب یدگاهد نیا از متون ی. بررسافتی گسترش روز به روز

 دو ی،ادبا  یبررسا  نیا در». است متون یفرهنگ و یاجتماع ی وزبان یها یژگیو یبررس آن هدف که دیآ به وجود ا یادب

 و دهد یم قرار یشفاه ارتباط متفاو  اشکال بر را مطالعه که ییکایآمر ا یسیانگل مکتب نخست. دارد وجود بزرگ مکتب

 مکتاب  .(012: 6032 ،کیا )مکار «اسات   نهااده  انیا بن مکتاوب  متاون  براسااس  را یکاو گفتمان که یفرانسو مکتب دوم

 نوشاتاری را  متون طور اساسی و البته نه محدود، به است، آمده وجود به فوکو شلیم آثار یةپابر که کردیرو نیا یِفرانسو

 و متفااو   یخیتاار  یبساترها  تیاهم بر فوکو دگاهید نی. بنابراکند بررسی می اآنه یاسیس و یاجتماع ی ونهاد بافت در

 ارتبااط  و یشناس زبان های یهنظر برپایة تنها پژوهش نیا کردیرو دارد؛ دیکأت زین گفتمان یریگ شکل بر قدر  مفهوم ریثأت

 اسات؛  نوشاتار  و گفتار در زبان یجلت یمعنا به یزبان ارتباطا  ةنیزم در فوکو یشناس گفتمان کردیرو .است فوکو یکالم

 یاجازا  کاه  میمفااه  و کلماا  » دگاهیا د نیا ا از. کناد  یما  دیا کأت عمال  و حرکات  در جایگااه  زبان بر طور اساسی به اما

 و شود یم دگرگونآنها  ارتباط متفاو ، یها مکان وها  زمان در و ستندین داریپا و ثابت هستند، زبان ساختار ةدهند لیتشک

 یفرهنگ و یاسیس ی،اقتصاد ی،اجتماع طیشرا یدگرگونزادة  خود ارتباطا  نیا ی. دگرگونکنند یم القا را یمتفاوت یمعان

 ثابات  تواند ینم است طیشرا نیا دهندة حیتوض که زین زبان ساختار ،ستندین داریپا و ثابت طیشرا نیا چون بنابراین است؛

 .(61: 6082 عضدانلو،)« بماند یباق

 عباار   کاه  یزباان  چارچوب ؛افتد یم اتفاق چارچوب دو در که است یارتباط یندیفرا گفتمان بر آن است که فوکو

 خوانناده  یبارا  سانده ینو کاه  ینوشاتار  چاارچوب  و کناد  یم بازگو شنونده یبرا ندهیگو که یگفتار یها جمله از است

 موضاوع  ای امیپ ،رندهیگ تنده،فرس :است  شده لیتشک عنصر چند از که است یکالم یرخداد گفتمان» جهینتدر ؛فرستد یم

 و ناده یگو یاساتراتژ  در ییبسازا  ریثأتا  هدف،»گفتمان  در که است نیا مهم نکتة(. 030: 6013 راد، انی)محسن« هدف و

 باا  کاه  کناد  یم ریتفس را یسبک یرهایمتغ از یاریبس و گیارد یم ریثأت آن ساخت ةویش و گفتار شکل در و دارد سندهینو

 یها کنش به همواره روزمره کالمی یها کنش است معتقد فوکو(. 05: 6000 ی،: ساروخانک.ر)« است همراه یزبان ندیفرا

 صاورتی  در کالمای  کانش  هر او نظر به. است قتیحق به متمایل ارادة مظهر او نظر به نیا و شود یم لیتبد جدی کالمی

 کانش  کیا  «دیا بار خواهاد  باران» جملة مثال برای کرد؛ جادیا بتوان اعتبارسنجی برای ینیقوانآن،  دربارة که است جدی

 باه  توجاه  باا  را گازاره  نیا ا یهواشناسا  کارشناساگر اما  دارد؛ مکانی و محلی تیاهم و معنا تنها که است روزمره کالمی

 (.605: 6003فوکو، )رود  به شمار می جدی کالمی کنش کی بیان کند، ای ویژه قواعد

 از یخاوب  باه  نکتاه  نیا ا واناد   داشاته  توجه جمله بافت با ساخت ارتباط و بافت ةدیپد به میقد از زین بالغت یعلما

 تیا اهم آن بافات  با کالم ساخت ارتباط ی،معان علم در سبب نیهم به. شود می افتیدر «مقال مقام لکل» معروف عبار 

 تیموقع تیرعابه  گربه بیان دی ای حال یمقتضا با کالم انطباق به آن قبول و و حسن کالم سنجش اریمع و بسیاری دارد

 یعنا ی اسات؛  آن باا فصااحت   هماراه  حاال  یمقتضا با آن مطابقت همان کالم بالغت»است  معتقد ی. سکاکدارد یبستگ

 جماال   اناواع  کااربرد  و وصال  ایا  فصل حیف، ای ذکر ،ریخأت ای میتقد ،دییتق ای اطالق معرفه، و نکره تیموقع تیرعا

 درباارة  یسکاک دگاهید نی(. ا00: ق6502 ی،)سکاک« دارد یبستگ مخاطب یاآگاهن ای یآگاه زانیم به که ییانشا ای یخبر

 علام  از یمبااحث  انطبااق  است و همچنین گفتار سبک و کالم ةویش با تیموقع و بافت ارتباط انگریب کالم نیریز یها هیال
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 زباان  در گفتماان  اصاطالح که  ستین بسیاریمد  زمان پایه  نیا بر. کند یم آشکار را گفتمان دیجد های یهنظر با یمعان

کااربرد   دور یهاا  گیشاته  از یمعان علم سنت در یعمل شکل به اما یافته؛ گسترده کاربرد ایرانی یفرهنگ حوزة و یفارس

 .است  شده یم یبررس کالم در متعدد های قالب بحث در داشته و

 

 نحوی سبک ازنظر جمالت واکاوی ـ3

 یدساتور  رابطةآنهاست.  ینحو سبک ازنظر جمال  یواکاو متون، لیتحل در همرحل نینخست گفتمان لیتحل یةنظر بربنا

 ینحاو  کبسا  و گسساته  ینحاو  سابک  یاة ال دو در را آنها که شود یم میتقس هیال چند به یشناس سبک در ها جمله انیم

 کوتاه یها ملهج در که است مستقل یها شهیاند از یگروه دربردارندة گسسته ینحو سبک» .کرد خالصه توان یم هیپا هم

 هام  از نقطه با را آنها توان یم و است مستقل ةشیاند کی دربردارندة جمله هر و ندیآ یم گریکدی کنار در مستقل و مقطع

 ی،)فتوح« بخشد یم شتاب تیروا و داستان روند به و شود یم یزیانگ جانیه و شهیاند سرعت باعث سبک نی. اکرد جدا

 یهاا  جملاه  سابک،  نیا . ازناد  یما  رقم را آرام ییگفتگو و رود یم کار به بلند جمال  در هیپا هم سبک اما ؛(001: 6036

 حرکات  واند  وابسته هم به ها جمله آن در که است یبیترک یها سبک نوع از و زند پیوند می هم به عطف واو با را مستقل

 یاة نظر از مبحث نیا .(000 :همان) رود یم کار به مبهم گاه و مهم مطالب حیتوض یبرا جمال  نی. اکند یم کند را سبک

 وساتن یپی معاان  علام  دگاهیا د از. وصال  اسات  منطباق  یمعاان  علام  در وصل و فصل مبحث با قیدقطور  به گفتمان یبررس

 ازنظار  جماال   گسسات  و یوساتگ یپ ی. بررسا اسات  دو جمله وندیترک پ فصل و عطف حرف با گرید جملة به یا جمله

 هاا  جملاه  ییمعناا  و یدساتور  ویژگای  گرید بیان به. است یمعان علم مباحث از یکی آنها فصل ای وصل یاقتضا با مطابقت

 گریکاد ی باه  هاا  جملاه  وصال  از کاه  دارناد  ییها یژگیو گاه و شوند وصل گریکدی به عطف حروف با یگاه کند یم اقتضا

 یمعاان  یعلماا  حدر اصاطال  اماا  اسات؛  گسساتن  یعنی فصل آن مقابل و وستنیپ یمعن به اصل در وصل. کند جلوگیری می

باه   مبحاث،  نیا ا در ویژه عطف، به بین حروف و پیوند زده شود گرید جملة بر عطف حروف با یا جمله که است آن وصل

 اناد:  کارده  ریتفسا  عطاف  واو اوردنین و آوردن به را وصل و فصل یبعض که تاحدی  شود؛ می  توجه همه از شیب عطف واو

 (.600: 6005 یی،)هما «باشند اوردهین عطف حرف آنها نیماب ساخته، جدا گریکدی از را جمله دو که است آن فصل»

 تیا اهم در یجرجاان  عبدالقاهر اند. داده اریبس تیاهم وصل و فصل مبحث به دور یها گیشته از بالغت علم یعلما

 که تا آنجا  ؛است مقوله نیا در که یدقت و غموض جهت به اند، دانسته بالغت حدّ را مبحث نیا: »دیگو یم وصل و فصل

: 6018 ی،)جرجاان  «باشاد  شاده  کامال  بالغات  مطالاب  تمام در آنکه مگر ؛کند ینم احراز راه نیا در را یلتیفض کس چیه

 یمعاان  علام  شاگرد  نیتار  بااارزش  و نیتار  مهام  را وصال  و فصال  همواره جاحظ مانند یسانینو بالغت نیهمچن ؛(036

 و اباواب  در برساد،  مطلاوب  کماال  باه  مبحث نیا در هرکس بودند عتقدم رایز ؛(02: 6005ی، دامغان ی)مهدو اند دانسته

 تاکنون گیشته از که است یانسجام و یوندیپ عنصر کی «واو» نیبنابرااست.  افتهی یرگیچ زین بالغت علم گرید مباحث

 افازودن  ضامن : »ستا معتقد دوردیفرش است؛ یشیافزا یوندهایپ از واژه نیااند.  کرده دیتأک آن تیاهم بر یبالغ آثار در

 است معتقد ییهما ؛ اما(001: 6080 ،دوردی)فرش «دکن یم هیپا هم را آنها ،گریکدی به گروه ای کلمه ای واره جمله چند ای دو

 به باتوجه...( و تا که، چون هرچند، تا، که، اگر،) عطف حروف از هرکدام. ستین «و» به منحصر یفارس در وصل عالمت»

 و اتصاال  قواعاد  طارح  یمعاان  علم در البته(. 602: 6005 یی،)هما «کند یم نییتع را وصل موضع ی،دستور قاعدة و معنا

 .افزود بتوان مخاطب بر کالم ریتأث به آن از استفاده با که دارد ارزش یصورت در ها جمله انفصال



 53/    بررسی الگوی تحلیل گفتمان میشل فوکو و مباحث علم معانی

 
 باه  را کاالم  و دنشاو  وارد ساخن  یمعناا  باه  یبیآسا  کاه  است تا هنگامی الزم غیبل ندةیگو یبرا فصل موارد تیرعا

 ،دیا افزا یما  آن یاساتوار  و بالغات  باه  ساخن  در بجا فصلِ که اندازه همان به کند؛ زیران لیتبد ربط یب و دهیبر یسخنان

 و نامربوط را سخن یگاه یحت و کاهد یم آن ییوایش و سخن ییرسا از وصل و فصل جایگاه به توجهی بی و بودننابجا

 هرگاز  ،کنناد  ینم توجه آن جایگاه و وصل از فصل تیاهم به که یپردازان سخن و نشاعرا نیبنابرا ؛دهد یم نشان گسسته

 .یابند دست نمی جاودانه اشعار و آثار آفرینش به

 مطالعاة  گفات  تاوان  یما  به دست آمد، عاشقانه یها نامه در ا یاب وصل و فصل نحوة یبررس از که یجیبه نتا باتوجه

 و اسات  مطالاب  انیا ب یبارا  زباان  توانمنادی  و گنجاایش  از استفاده در عرشا مهار  دهندة نشان وصل، و فصل جایگاه

 وصال  ادا  کااربرد  همچنین. وابسته است کالم یاجزا نشیچ در مهار  و سندهینو ذوق سالمت به فن نیا در یرگیچ

 کناد  سابک  نیا ا از بتواناد  شااعر  و شکل گیرد آرام یسبکدارد،  ازین شاعرآرامش  که به ییها بخش در شود تا می باعث

 .کند دعو  تفکر و تأمل به را خود مخاطب و برد مهم بهره نکا  انیب یبرا

ــو ــا  یینگ ــارهیب آن ح ــون چ ــتا چ  س

 

ــ کــه  ــم در مــ  یب  ســتا خــون مــو  انی

 (222: 1331 ی،)گرگان                         

 یشاتر یب یزیانگشاور  و جاان یه و شاد   خاود  ساخن  به کالم انیم گسست و ایجاد با کاربرد فصل شاعر مقابل در 

 6.شودیم مخاطب احساسا  ختنیبرانگ سبب و دهد یم

 

 عاشقانه های نامه در فصل جایگاه ـ2

. شاود  یم استفاده احساسا  و عواطف انتقال یبرا هم کنار در یثانو و یقیحق یمعان با انشا و خبر عاشقانه، یها نامه در

 یمعناا  باه  انشاا  و ازنظر خبار  جمله تنوع ی،بالغ قواعد برپایة. جامدان می یکنواختی از میمفاهشدن  به خارج موضوع نیا

 به ایان موضاوع ماوارد    باتوجه. دنشو ینم متصل هم به عطف با حرف جمله دو صور ، نیا در آنهاست و انقطاع کمال

 .کرد یبررس توان یم عاشقانه یها نامه دردر جایگاه فصل  را ریز

 انقطاع کما  1ـ2

 باه  رباط  حاروف  از اساتفاده  بادون  جملاه  دو کامال  ییجدا آنها در که یطور به است، جمله دو کمال انقطاع آوردن

 جملاه  دو اخاتالف  جمله؛ دو بودن ییانشا و یخبر در اختالف: است وجه دو بر انقطاع کمال. نجامدین نادرست برداشت

 .معنا و لفظ برپایة

ـ  به ـ  یم ـ  مژگـان  ز  یبنش ـ ر چـه  یم  ؟یزی

 

 یزیـــخبرن غـــم از گـــر زدیـــخ غمـــت 

 (261: 1311 ی،)نظام                            

 اتصا  کما  2ـ2 

 اول جملة یبرا بدل ای انیب عطف ،دیتأک در جایگاه و باشد اول جملة پیرو دوم، جملة است که یهنگامکمال اتصال 

 .به کار رود

ــو ــوگند را ت ــون س ــاد چ ــزان ب ــتا ب  س

 

ــو  ــدیپ را تـ ــون ونـ ــتا روان آب چـ  سـ

 (233: 1331 ی،)گرگان                          
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 اتصا  کما  شبه 3ـ2

 .دانست اول جملة یبرا یحیتوض و مکمل را دوم جملة شبه کمال اتصال زمانی است که بتوان

 بگشـــــاد ونـــــدیپ را مـــــاه پرنـــــد

 

 بگشـــاد بنـــد ســـویگ ز برقـــ  رخ ز 

 (262: 1311 ی،)نظام                            

 انقطاع کما  شبه 2ـ2 

 .کند منتقل می خواننده ای شنونده به را ندهیگو مقصود خالف اول، جملة به دوم جملة پیوند انقطاع کمال شبه رد

ــ  ــشیپ ار م ــ ش ــ یدم ــرده یب ــم پ  باش

 

ــه  ــت ب ــود دس ــش خ ــرده هالک ــم ک  باش

 (111: 1162 ی،)دهلو                          

 آثاار  نیا ا یسبک یژگیو ینوع و است عاشقانه یها امهن در داستان محسوس یوستگیپ لیدال از عطف حروف کاربرد 

کااربرد و   بناابراین  انجاماد؛  مای  کاالم  شاتر یب ریتأث و تیجیاب و امیپ مؤثر انتقال به ویژگی سرانجام نی. ارود به شمار می

 سابک  اسات،  رفتاه  کار به وصل که سخن از ییها بخش در. است فوکو یگفتمان یةنظر بر منطبق فصل، و وصل بررسی

بیش از آنکاه   دهند؛ گویا شکل می را آرام یسبک عطف، حروف با شدن عطف باها  جمله و است هیپا هم جمال ، یحون

 یزیا ت و یتناد  و یسرکشا  مانع ربط، حروف وجود قتیحقدر»برخوردارند.  یکند و مطلب را توضیح دهند، از آرامش

 گسساته  سبکی نکرده است، استفاده وصل حروف زا شاعر که ییها بخش در اما ؛(15: 6003 ،نوسی)لونگ« شود یم سبک

 یهاا  جاان یه و یعاطف شور زادة که رامین و ویس مانند یا منظومه در. دیفزایب مخاطب توجه و جانیه بر تا کند ایجاد می

 ناده یگو یبارا  را کاالم  یفضا ی،تناوب یها جمله و است گسسته بیشتر از نوع ینحو سبک است، معشوق و عاشق چیرة

 کهریا  کااربرد  زانیم دهندة نشان ریز جدول. افزاید می را متن شتاب ،نیهم و کند انیب را جانشیه آسانی به تا ندک یم باز

 .است پژوهش عاشقانة یها نامه در ینحو یها سبک از

 (درصد) عاشقانه یها نامه در ینحو یها سبک کاربرد زانی: م6جدول

 گسسته نحوی سبک پایه هم نحوی سبک منظومه ردیف

 2/2 10 2/2 00 نیو رام سیو 6

 2/2 08 2/2 00 نیریو ش خسرو 0

 2/2 16 2/2 03 مجنون و یلیل 0

 210/2 2/2 08 خسرو و نیریش 5

 راماین  و ویاس  در آن نیکمتر و ینظام شیرین و خسرو یها نامه ا یاب در هیپا هم ینحو سبک نیشتریب جینتا برپایة 

 سابک  با را خود داستان تیشخص بر حاکم بینی جهان و نگرش اند توانسته یخوب به شاعر دو هر درواقع. شود مشاهده می

 و عاشق یتیشخص منظومه نیا در سیو شده است. نوشته سیو زبان از رامین و ویس یها نامه شتری. بدهند نشان ینحو

 در گسساته  یحاو ن سابک  کااربرد  و او از شاده  انیا ب جماال   به همین سبب ناوع  است؛ عاشقانه جانا یه و ازین از پر

 ناماه  دو خاود  منظوماة  در ینظاام  گرید یسو از. دارد یمهم نقش ویس عاشقانة و یاحساس تفکر و تیشخصبازگویی 

 با تأکید بار  که است هیپا هم سبک غالب، ینحو سبک نامه دو هر در. است نیریش از یگرید و خسرو از یکی که آورده

 پادشااه  گااه یخسارو در جا  تیشخصا  یبارا را سابک   نیا انظاامی  اینکاه  . اسات  آرام یسبک جمال ، در تفکر و تأمل

 از شاتر یب زیا ن نیریشا  زبان از شده انیب ا یاب در ینظام که است نیا مهم نکتة اما است؛ هیتوجدرخور  کامالً گزیند، برمی



 16/    بررسی الگوی تحلیل گفتمان میشل فوکو و مباحث علم معانی

 
 یرینشا  و خسرو و در است میحک یفرد ینظام گفت دیبا مطلب نیا هیتوج در. است کرده استفاده هیپا هم ینحو سبک

 و یویا دن مساائل  نیریشا  یحتا  منظومه از ییها بخش در سبب نیهم به. دکن یم بیان نیریش زبان از را خود حکمت گاه

: 6036ی، : نظاام ک.ن) سات ین ینظاام  خاود  جاز  یکسا  نیریشا  تردیاد  ها بی بخش نیا در کند و تبیین می زین ی رااخرو

 دیا گو سخن او زبان از داستان از ییها بخش در شاعر تاس شده سبب داستان تیشخص نیا به ینظام عالقة(. 033ا038

 زاده بازرگ  زنی اصالت، ازنظر را نیریش ینظام»است.   داشته ریثأت او ینحو سبک انتخاب در شک بی شاعر دگاهید نیا و

 تاسا  یعا یطب و( 61: 6000 ی،رجانیس یدی)سع «داند می زنان نیباتریز و نیخردمندتر مظهر تیشخص و ییبایز ازنظر و

 و بارادرزاده  در جایگااه  نیریش تی. شخصباشد آرامش و تفکر با همراه و جانیهاز دور  ،تیشخص نیا ینحو سبک که

در آن . اسات  نیریشا  سخنان یبرا ینحو سبک نیا انتخاب در مؤثر عوامل از زین بانو نیمه نام به یقدرتمند زن نیجانش

در  نیریشا  و باانو  نیمها  انتخاب با ینظاماما  بوده است؛ او ینیشن پرده و زن بودن فیضع بر جامعه یجمع روزگار اعتقاد

 یحت زن، به نسبترا  خود ةشیاند و دگاهید ،گاهیجا نیتر یعالدر  آنها قراردادن و داستان ی قدرتمندها تیشخصجایگاه 

 است.  داده ، نشانها تیشخص نیا سخنان ینحو سبک در

 

 گفتاری کنش برپایة جمالت تحلیل ـ5

 یظااهر  یمعنا تنها ی،گفتار کنش در» .است یگفتار کنش برپایة جمال  لیتحل گفتمان، یبررس یالگوها از رگید یکی

 ماتن  کیا  یهاا  ناگفتاه  شاامل  و دارد خاود  باا  پنهان صور  به را یمکان و یفرهنگ ی وزمان طیشرا بلکه ؛ستین منظور

 :شود تقسیم می بخش پنج به کنش نیا .(05: 6085ی، ارمحمدی)« شود یم

 اظهاری یا تصریحی کنش 1ـ5

 صادق  باه  نسابت  را ناده یگو تعهاد  کانش  ناوع  نیا . ااست ندیفرا کی از یگزارش ای واقعه کی انیب یبرا»این کنش 

« کناد  منتقال  شانونده  به ساده یزبان به را خود ةدیعق و یروان حال تا کوشد می ندهیگو که دهد یم نشان و کند یم انیب یا گزاره

 برابار تاوان   یما  یمعاان  علام  در ییابتادا  یخبار  جمال  کاربرد با قیدقطور  به را یگفتمان یالگو نی(. ا083: 6080 ،انی)اکمج

 ةیا پابر خبار  یثاانو  و یادبا  یهاا  زهیا انگ ی،معاان  در دانش. شود استفاده می یخبر جملة خبر از کردن فرد بی برای آگاه. دانست

 و شااعران  عواطاف  و احساساا   و شاه یاند یژرفاا  از را وانناده خ با این شیوه شود. علم معانی می یبررس بالغت و فصاحت

 گفتاار  از یجادا  و( ذهان  از رونیا )ب خارج در مدلولش که است یسخن خبر این علم، دید از نی. بنابراکند می آگاه سندگانینو

ی ناهمااهنگ  خبار،  باودن  دروغ از مراد و است قتیحق و تیواقع با آن یهماهنگ خبر، بودن راست از مقصود. باشد داشته وجود

 قارائن  و ا یخصوصا  از دیا با کیب و صدق احتمال در که است یمعن نیا حیتوض یبرا ذاتاً، میگفتکه نیا. »است تیواقع با آن

 احتماال  ذاتااً  یخبار  کاالمِ  مییگاو  یما  ،میا ا کرده نظر صرف امارا  و نیقرا همة از که حالت نیا در و کرد نظر صرف یخارج

 ؛میبادان  محاض  راست ای محض دروغ را جمله آن واسطة به که باشد در کار نیقرا یبعض است ممکن چه دارد؛ کیب و صدق

 باا  یعنا ی ذاتااً،  یخبار  جملاة  هایا  ماع  ؛میباش داشته را نانیاطم و اعتماد تینها اش ندهیگو به ای باشد یاستدالل هیقض نکهیا مثل

 (.30: 6005یی، )هما «است کیب و صدق قابل مُخبر، و خبر حال ا یخصوص از نظر قطع

 معتقد و است منکر ای جاهل و است جاهل ای کالم حکم به است عالم ای مخاطب: »است معتقد گفتار هنجار صاحب

 مگار  ؛باود  خواهد لغو او به کالم یالقا است، عالم اگر پس ؛الیهن یخال ای و سؤال درصدد و است متردد ای و خالف به

 باه  را یخبار  جملاة  ی،بالغا  متون در نیبنابرا ؛(06ا02: 6010 ی،)تقو «حکم افادة نه باشد، یگرید غرض مقصود، آنکه
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 ،دیتأکاز  بهره بی یِخبر جمال . است مخاطب به توجه بر یبند میتقس نیا ةی. پاکنند یم میتقس یانکار و یطلبیی و ابتدا

 ایا  شاک  حالات  خبار،  برابار  در که شده استخلق  متکلم تصور در یمخاطب حالت، نیا در. شود یم دهینام ییابتدا خبر

 چیها  بادون  و یساادگ  باه  ندهیگو که است گفتمان لیتحل در یاظهار کنش با منطبق خبرها از دسته نیا انی. بندارد انکار

 .کند یم آگاه یموضوع از را او و منتقل شنونده به را خود ةدیعق یدیکأت

ــنم ــون ت ــو چ ــت یم ــ  از گش ــردن رن  ب

 

ــم  ــون دل ــن  چ ــت س ــبرکردن از گش  ص

 (231: 1331 ی،)گرگان                         

ــتم ــر ســ ــد د  بــ ــد یخداونــ  نباشــ

 

ـ جو چــو    نباشـــد یخردمنــد  کـــ  دیـ

 (163: 1162 ی،)دهلو                          

 یبارا  ییابتدا خبر از آثار نیا همة در ندگانیگو داد نشان شده یبررس آثار در مخاطب برپایة احوال خبر انواع یبررس 

 یطلبا  خبار  از باالتر رامین و ویس جز به همة آثار در جمال  نوع نیا شمار و اند برده بهره خود احساسا  و رافکا انیب

 اسات؛   شده سروده مخاطبان به شاعر احساسا  و عواطف انتقال هدف با ،شده یبررس عاشقانة یها . نامهاست یانکار و

. کناد  انیا ب آشاکارا  را خاود  عواطاف  و دیا گو ساخن  یدگیچیپ بدون خود احساسا  از کوشد یم شاعر سبب نیهم به

 باوده  خسارو  ای نیریش اول درجة در ینظام سخن یرواست؛ برای مثال  نامه رندةیگ ها نامه نیا در شاعر یاصل مخاطب

 کیهر سبب نیهم به اند؛ بوده شاعر منظور زین متون، نیا سوم و دوم درجة مخاطبان یعنی آثار، نیا خوانندگان اما است؛

 در یمتناوع  یهاا  روش از آنهاا،  به احساس و عاطفه انتقال و نیمخاطب از دسته نیا بر شتریب یرگیاریتأث یبرا شاعران از

 دهیا انجام این آثاار  در احساسا  شتریب انتقال یی بهابتدا خبر کاربرد در متنوع یها وهیش نی. ابرند یم بهره خود انیب وةیش

 یکا ی ارتباطاا   علم ازنظر و شمار بسیاری دارد ،عاشقانه یها در نامه یاظهار کنش گفتمان، لیتحل یالگو ةیپابر 0.است

 و عشاق  از خاود را  فیتوصا  کوشاد  می یگفتار کنش نیا با شاعر. است احساسا  و عواطف انتقال در مؤثر یها راه از

 از دساته  نیا ا نیناابرا ب اسات؛ اش  عاشاقانه  یها دگاهید و ها شهیاند روشن بیان او و هدف سازگار کند کلما  با معشوق

 ینظاام  شایرین  و خسارو  در آن یبااال  و شامار  دارد یاریبس ارزش ییغنا شعر در است شاعر احساس انیب کهها  کنش

 و خسارو  در یاظهاار  کانش . است سادة احساسا  انیب یعنی یی،غنا شعر یژگیو نیا با ینظام شتریب ییآشنا دهندة نشان

 انیا م داساتان  جریان در که است یابهامات زدودن یبرا شاعر تالش سبب به آن یفراوان و است گفتار غالب کنش شیرین

 است.  آمده وجود به معشوق و عاشق

 .است شده یبررس یها نامه از کهری در یاظهار کنش کاربرد دهندة نشان ریز جدول 

 عاشقانه یها نامه در یاظهار کنش کاربرد زانیمدرصد : 0جدول

 اظهاری کنش منظومه ردیف

 208/2 نیرام و سیو 6

 253/2 نیریش و خسرو 0

 200/2 مجنون و یلیل 0

 2/2 58 خسرو و نیریش 5

 ترغیبی کنش 2ـ5

 نیا ا بار  یبا یترغ کانش  یمنظاور نکتة . است پرسش طرح ای شنهادیپ ارائة دستور، صدور تقاضا، انیب یبرا کنش نیا



 10/    بررسی الگوی تحلیل گفتمان میشل فوکو و مباحث علم معانی

 
 علام  در کنش نی. اکارهاست انجام به شنونده داشتنوا و بیترغ برای ندهیگو تالش کنش نوع نیا که است استوار اصل

 برپایاة  زیا ن یفارسا  یبالغا  متاون  شتریب در. است پرسش و یتمن منادا و امر و مانند یطلب یانشا جمال  با برابر یمعان

  باه  کاه  اسات  یمطلاوب  خواستن قتیدرحق یتمن»است.  شده فیتعر یطلب یانشا انواع از یتمن ی،عرب در انشا ما یتقس

 یتمنا  لعال   و لاو  هال و  لةیوسا  به یگاه و باشد یم تیل یعرب در مخصوصش لفظ. باشد محال ای دشوار آوردنش دست

 در خاواهش  و طلاب  و اسات  ماتکلم  آرزومنداناة  درخواست آشکارکردن بر یمبتن ی(. تمن620: 6005 یی،)هما «کنند یم

 در را او و کناد  یما  پررنا   را ماتکلم  ورحضا  یترجا  و ی. تمنا شاود  یما  احساس کمتر انشا انواع ریسا به نسبت یتمن

 هادف . اباد ی یما  شیافازا  یتمن در مقصود گمان رسیدن به سبب نیهم به ؛رساند یم یاری احوال و عواطف آشکارکردن

 انیا ب رایا ز دارد؛ یا ژهیا و گاهیجا عاشقانه یها نامه در مبحث نیااست و به همین سبب  متکلم احساس انیب یتمن یاصل

 یعااطف  ناة یزم جااد یا باا  کند؛ همچناین  می آگاه ندهیگو عواطف از را مخاطب یی،غنا متون همیتش دربر ا افزون احساس

سارزنش   مانند نااتوانی و  یاحساسات انیب یبرا منظور متون در جمال  از دسته نی. ادهد را انتقال می آسانی احساسا  به

 .است شده استفاده یآرزومند و تحسر و

ــود چــه ــر یب ــد گ ــ یب ــر میب ــا و س  نج

 

ــود  ــر  ینبـ ــ  شـ ــ و خلـ ــ میبـ  نزدایـ

 (222: 1331 ی،)گرگان                         

 یکا ی استفهام، ای پرسش یمعان علم دگاهید از ی در ارتباط است.بیترغ کنش ی است که باگریموارد د ازطرح پرسش  

 باه  احسااس  و مفهاوم  انتقاال  در شایوة  یرگایار یتأث و یثانو یمعان رشیپی سبب به که است یطلب یانشا انواع از گرید

 کاه  یماوارد  در اسات،  دنیپرسا  یمعناا  باه  قتیدرحق استفهام. »رود به شمار می یمعان علم مهم های بخش از مخاطب،

 یبرقارار  خواننده، ای شنونده به ندهیگو از امیپ انتقال نخستین شرط (.625: 6005یی، )هما «باشد یامر به جاهل ،ندهیگو

 و جمال  یها یژگیو رو نیازا رود؛ به شمار می ارتباط نیا یبرقرار یمجرا آنها نوع و ال جم و کلما  و است ارتباط

 اسات و در آنهاا   ییغناا  متاون  از یبخشا  عاشاقانه  یهاا  ناماه  .دهد یم قرار ریتأث تحت را ارتباط یبرقرار شیوة آنها نوع

 متاون  از دساته  نیا ا در یاصال  دافاها  از یکا ی اسات.  ماؤثر  ناده یگو به اهداف رسیدن برای ارتباط یبرقرار یچگونگ

 نیا ا باه  پرساش  ابازار  باا  کوشد می ندهیگو است. به همین سبب خواننده ای شنونده عواطف و ی بر احساسا رگیاریتأث

ایان   در یپرسشا  جمال  از استفاده یاصل لیدال از یکی داد نشان متون نیا در پرسش ی. بررسشود کینزد خود هدف

 از هرگاز  هاا  پرساش  نیا ا درمتکلم  است؛ بوده متکلم احساسا  و عواطف از او کردن و آگاه مخاطب توجه جلب آثار،

 خاود  یبارا  کاه  کناد  مای  بیترغ یپاسخ را به مخاطب ذهن تنها بلکه خواهد؛ پاسخی نمی نامه کنندة افتیدر ای مخاطب

 0.است آشکار و روشن متکلم

ــه ــ  ن ــود ب ــه آن ب ــمیپ از ک ــ ش  ؟یبرفت

 

ــه  ــ کـ ــن یرفتـ ــ زیـ ــو اریـ ــ نـ  یگرفتـ

 (222: 1331 ی،)گرگان                          

 یبارا ی با یترغ کانش  نیا ا از شاود،  پرسش که در ادامه بیان می مختلف یها وهیش از استفاده با ها نامه نیا در شاعران 

 .اند برده بهره منظور مقاصد

 هاا  جملاه  ایان  یادا آهنا   تنهاا  و وجاود نادارد   پرساش  لفاظ  جماال ،  از دسته این در: کالم آهن  با پرسش (6

 معناای  در توانناد  مای  پرسش، ادا  همراه با پرسشی های جمله همة مانند ها جمله این. آنهاست بودن پرسشی دهندة نشان

 .هاست شیوه سایر از بیشتر غنایی های نامه مجموع در پرسش شیوة این کاربرد شمار. روند کار به ثانوی یا حقیقی
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ــاش دلتنـــ  ــر مبـ ــت اگـ ــتین کسـ  سـ

 

ـ  کـ   م   ـ ا آخـر؟  مین  سـت؟ ین بسـت   ی

 (112: 1316 ی،)نظام                            

 توانند در جایگاه می و پییرند می باواسطه مفعول یا واسطه بی مفعول نقش یعنی دارند؛ اسم های ویژگی که الفاظی (0 

 .غیرانسان برای «کدام و چه» و انسان برای «کی و که» مانند؛ بگیرند مسند و مسندالیه نقش یا روند کار به جمله گزارة
 ؟یمهربـــان در مـــ  چـــو یدانـــ را کـــه

 

ــو  ــو چ ــا ت ــ  ب ــان م ــا ینم ــه ب ــان ک  ؟یم

 (233: 1331 ی،)گرگان                         

 .چند مانند اعداد؛ به مربوط پرسش های واژه (0 
ــه ــد یزار ب ــوز  چن ــون س ــت؟ چ  چراغ

 

ــش  ــا بکـ ــم تـ ــار وارهـ ــت ز یبـ  داغـ

 (132: 1162 ی،)دهلو                           

 .رود می کار به «کی» شکل به فارسی زبان در که ظرف زمان دربارة پرسشی واژة (5 
 ؟یینمــا یکــ تــا مــرا یرحمــ یبــ ز

 

 ییجــــــــدا درد و یدور غیــــــــدر 

 (221: 1331 ی،)گرگان                          

 .رود می کار به «کجا» شکل به فارسی زبان در که مکان ظرف دربارة پرسشی واژة (5 
 یجوشـــبـــه خـــون ز غلطـــم ینـــ ینـــ

 

 یفروشــ خــون بــه کجــا؟ بــه وانگــه 

 (111: 1316 ی،)نظام                            

 .رود یم کار به زین پرسش و استفهام یبرا و است قیتصد دیق «مگر» واژة 
ــر ــا آن مگـ ــرد روزهـ ــوش؟ یکـ  فرامـ

 

ـ  مـ   ز یبـود  تو که  ـ  و صـبر  یب  هـوش  یب

 (222: 1331 ی،)گرگان                          

 کاار  باه  پرسشای  صافت  در جایگااه  قیادی  و مساندی  وصافی و  حالت مانند هایی حالت در که چگونه و چون (1 

 .روند می
ــر ز ــا بهـ ــه مـ ــ بـ ــود یآبـ ــ بـ  ریتقصـ

 

ــه  ــو ب ــرانید یج ــون گ ــ چ ــ رود یم  ریش

 (163: 1162 ی،)دهلو                          

 .رساند می را ارسی پرسشف زبان در که «چرا» پرسشی واژة (0
ــرا ــتشیبا چــ ــت  او  ســ  درد؟ از کشــ

 

 خـورد؟  انـدهش  یخـواه  چنـد  یکشت چو 

 (262: 1311ی، )نظام                            

 ایا  و پاساخ  افات یدر یبارا  اناد،  کار رفته به یثانو یمعنا در و یپرسش شکل به آثار نیا در که هایی هجمل درمجموع 

 یبرخا : »شاود  یما  یاادآور  خطاباه  فان  در ارسطو که است یا وهیش برپایة قاًیدق بلکه ؛است  دهنش انیب ریخ و یآر شنیدن

 یکسا  چاه : ندیگو یم که یهنگام ؛شود یم گیاشته مستمعان بر ،برند یم کار به سانینو یسخنران که یا وهیش توسط را یتأث

 باا  و شود یم نیشرمگ شیخو یاطالع یب از دهشنون حالت نیا در... که است آشکار یفرد هر بر ای نداند؟ را آن که است

 ؛(060: 6006 ارساطو، ) «باشاد  بارده  یا بهاره  برخوردارناد،  گرانید که یآگاه از بتواند تا کند یم موافقت اظهار سخنران

 باا  یپرسشا  جماال   رایا ز است؛ مؤثر اریبس ،نیمخاطب با شتریب ارتباط جادیا و متن کردن زنده در پرسش کاربرد نیبنابرا

 نقش و دهد یم قرار توجه مرکز در را مخاطب میمستقطور  به ،...و ناامیدی تنبه و و امر سرزنش و یثانو اهداف و توامح

 .دارد متکلم ای ندهیگو احساسا  با مخاطب کردن کیشر و بیترغ عواطف و کیتحر در یشتریب

 درامار  . اسات  منطباق  یمعاان  معلا  ی درنها  و بحاث امار   باا  که ی استبیترغ کنش در گرید موارد از صدور دستور



 15/    بررسی الگوی تحلیل گفتمان میشل فوکو و مباحث علم معانی

 
 خاود  طالاب،  که یحالت در یعنی استعال؛ لیسب بر است، فعل حصول طلب امر،: »است شده فیتعر اینچنین البالغه معالم

 باه  فقاط  بلکاه  ناه؛  ایا  باشاد  نیچن واقع و حق در خواه. بداند ،کند یم طلب او از که یکس از باالتر مرتبه، و شأن در را

 متاون  در (.653: 6053 یی،)رجاا  «کنند موصوف ادب اسائة به را طالب دوم، صور  در لیا و دباش طالب یادعا حسب

 باه  نسبت ندهیگو جایگاه یبرتر و یعمل ندادن ای دادن انجام درخواست و طلب بر امر، دربارة فیتعار یاصل ةیتکی بالغ

 یثاانو  یمعناا  در ینه ای امر گفت دیبا شود،ن تیرعا ینه و امر بیان در شرط دو نیا از یکی اگر نیبنابرا است؛ مخاطب

 بااالتر  مخاطب به نسبت ندهیگو جایگاه ای و نرود کار به یدرخواست انجام قصد به ینه ای امر اگر یعنی است؛ رفته کار به

 جماع  و مفارد  شاخص  دوم ساخت دو در فقط امر فعل ی،دستور ازنظر. است رفته کار به یثانو اهداف با جمله نباشد،

 در یآشاکار  اخاتالف  نیبنابرا ؛دیآ یم دست به ینه فعل فعل، مضارع شةیر آغاز به «م» ای «ن» افزودن با و یابد یشکل م

 کند. فعل تغییر می یمعنا تنها و ستین ینه و امر یدستور ساخت

 در جمال  از دسته نیا گویا .دارد کاربرد یثانو یمعنا در هم و یقیحق یمعنا در هم عاشقانه یها نامه در ینه و امر

 بارای  یگاه یامر های جمله کاربرد نیهمچن اند؛ رفته کار به مخاطب توجه جلب و دیتأک قصد با شتریب شده یبررس متون

 شیافزا توجه، جلب جمال ، از دسته نیا کاربرد از شاعر هدف و است مخاطب به نسبت متکلم برتر جایگاه دادن نشان

 متاون  در یامار  هاای  جملاه  وجاود . اسات  مخاطاب  بیترغ و متکلم ال یتما و قیعال از او کردن آگاه مخاطب، تمرکز

 سارزنش،  مانناد  یثاانو  یمعاان  با جمال  از دسته نیا زیرا کاربرد دارد؛ اشاره متن درون در مخاطب حضور به عاشقانه

 ناامبرده  شاعران باشد. داشته پررن  حضور متن، درون درمخاطب  که است عاقالنه یصورت در... و یتمن ،ریتحق ،دیتهد

 و موضاوع حالات   نیهم و اند برده کار به یثانو مقاصد با را یامر یها جمله متن، در مخاطب حضور بودن  الزم سبب به

 کااربرد  نیبناابرا  شود؛ می تیتقو متن در مخاطب و متکلم نیب ارتباط جهیدرنت کند؛ می آشکار زینرا  متکلم برتر تیموقع

 و ماتکلم  نیبا  ارتبااط  انیا جر ماتن،  در مخاطب حضور بر هیتک و امیپ یعاطف نةیزم تیتقو با ییانشا های جمله نوع نیا

 و بارد  بهاره  ارتبااط  جااد یا در محاور  مخاطاب  یعا یطب ابازار  از که است یکس اریهوش متکلم .کند یم تیتقو را مخاطب

 5.شود یم موضوع نیا سبب که ی استمهم اریبس ابزار از یکی ینه و امر جمال 

را  جماال   از دساته  نیا ا نییپاا  شامار  معشوق، جیب در ینه و امر رن  کم نقش و آثار نیا ییغنا نةیزم به باتوجه

 در هاا  جمله از دسته نیا که است نیا گرید مهم نکتة. کرد هیتوج توان می یخوب به یطلب یانشا های جمله ریسا به نسبت

 یهاا  ناماه  ییغناا  یفضاا  باا  کاه  اناد  رفته کار به... و ییدلجو تمنا، دعا، مانند یا هیثانو یمعان در شتریب ،شده یبررس متون

 .دارد یشتریب تناسب عاشقانه،

 :دعا
 آور مــ  یز را یو شیخــو فضــلبــه 

 

ــ و  ــز ایـ ــرا دریـ ــنزد مـ ــر او کیـ  بـ

 (252: 1331 ی،)گرگان                          

 :تمنا 
ــوان  ــو خ ــ  یچ ــو عاش ــه را ن ــدهل ب  زی

 

ــاک در ز  ــ  روا یخـ ــر کـ ــا بهـ ــن مـ  زیـ

 (112: 1162 ی،)دهلو                          

 :خواهش 

ــد ــزن چنـ ــره  یمـ ــر گـ ــتمند بـ  یمسـ

 

ــه  ــو از دارد ک ــر ت ــر ب ــو ه ــد یم  یبن

 (113: همان)                                     
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 :استرحام

 گـــوش در حلقـــه غـــال  چـــوهســـتم 

 

ــ  ــه دار یمــ ــدگ بــ ــروش و میبنــ  مفــ

 (112: 1316 ی،)نظام                          

 :ییدلجو 

ــاشدلتنـــ   ــر مبـ ــت اگـ ــتین کسـ  سـ

 

ــ   ــ کــ  م ــا آخــر مین  ســتین بســت  ی

 (112: همان)                                     

 :بیتأد 

 زدیــــر دانــــه کــــه منگــــردهقــــان 

 

ــ  ــه  یآن بـ ــه ز کـ ــه دانـ ــخ دانـ  زدیـ

 (همان)                                            

 :سرزنش 

 یخـورد  تـو  هـم  خونش که خور یغمش م

 

 یکـرد  تـو  هـم  خـوارش  کـه  ک  زشیعز 

 (262: 1162 ی،)دهلو                         

 :هیتسو 

ــ   ــدرم ــار ان ــو ک ــرد  ت ــان و د  ک  ج

 

ــو  ــ ت ــه یدان ــواه هرچ ــ  یخ ــانیبد ک  ش

 (226: 1331 ی،)گرگان                          

 بااب  در سای. شممنطبق است یمعان علم در منادا با که است ییجمال  تقاضا ی،بیترغ کنش های جمله از گرید دستة 

 مخاطاب  توجاه  ندا حرف باکه  است انیا برای اناد، داده قارار یطلب یانشا جزء را ندا نکهیا: »گوید می ییندا یها جمله

 ناوع  ساه  هر یمجاز یعاانم و نادارد یحکم مخصوصا ندا. شود یم دهید جمال  همة در ندا. میکن یم طلب خود به را

 اداماه  . او در(616و  612: 6081 ،ساا ی)شم «ذکار کارد   نداسات،  حارف  بار  مشتملکه  یجمالت دربارة توان یم را جمله

 آن،حکام   «یشاو  خبر صاحببکوش که  خبر یب یا» عبار  در: »کند یم نییتب گونه نیا مثال کیذکر  باا را خود شةیاند

که  ای یثانو اهداف ادگاهید انیا بارپایة(. همان(« )قی)تشو است «یشو خبر حبصابکوش که »ی امر جملةحکم  همان

 و چاه  یخباار  چاه  جملااه،  ایا  عباار   هماة  ازکه  است یمقاصد درواقع ،کنند یم بیان ییندا یها جمله یبرا ونیبالغ

 در نادا  مبحاث  تیا اهم وجاود  گفت با دیبا عاشقانه یها نامه در منادا کارکرد لیتحل و نییتب در. شود یی دریافت میانشا

 شیرین و خسرو در یبالغ ابزار نیابه  متن، در مخاطب حضور کردن پررن  و عواطف انتقال در آن نقش و یطلب یانشا

 یینادا  یهاا  جمله از بار دو تنها اثر، نیا عاشقانة یها نامه ضمن در ینظام توجهی نشده است. چندان خسرو و شیرین و

 .کند می استفاده

 !افــــروز د  یا ســــتاره او ،یروز تــــو

 

 روز شـــود چـــون ســـتاره ردیـــمفرو 

 (265: 1311 ی،)نظام                          

  رنــ   یبــد د  نــاز  شــاه یا مــرن 

 

 گـن   بـه  خـا   در صـنم  آن است گن  که 

 (261: همان)                                     

 .است کرده استفاده ییندا جملة از بار کی تنها خود یها نامه در زین رخسرویام 



 10/    بررسی الگوی تحلیل گفتمان میشل فوکو و مباحث علم معانی

 
 خوســت منــت کـازار  دوســت یا زیــن تـو 

 

ــو  ــد  یروز چ ــو یروز باش ــت یش  دوس

 (113: 1162 ی،)دهلو                          

 .دارد یا گسترده کاربرد مجنون و لیلی در آن از شیب و رامین و ویس در یبالغ ابزار نیا 

 میکـــه تـــا از تـــو جـــدا ســـایو بـــدان

 

ــر   ــه د  بـ ــراد  بـ ــر مـ ــا یهـ  میپادشـ

 (221: 1331ی، )گرگان                          

ــارا ــو را ا نگ ــود ت ــخ ــ   ی ــرزنش ب  س

 

ــاک       ــو ن ــا  ت ــان ن ــد در جه ــه باش  ک

 (252: همان)                                     

ــ یا ــا  رو  ةکعبــ ــ  جمــ ــمــ  تیــ

 

ــتان کو    ــ  آســ ــراب مــ ــمحــ  تیــ

 (112: 1316 ی،)نظام                            

ــمنبر یز عشـــــقت ا بگذشـــــت  ســـ

 

ــک و د   ــو خشـ ــار از لـ ــکـ ــر ةدیـ  تـ

 (111: همان)                                     

 «مجناون  و یلیل» در ینظام و «یا اال» و «یا» ،«ا» یندا حروف از استفاده با بار 00 رامین و ویس در اسعد نیفخرالد 

 عواطاف  بهتر انتقال و شتریب یرگیاریتأث به گونه این و اند داده قرار ندا را بمخاط ،«یا» حرف از استفاده با تنها و بار 02

اسات؛ باه    شاده  ینامگایار  یبا یترغ کنش لیذ در یطلب یانشا به مربوط یها نمونه همة 5.اند پرداخته خود احساسا  و

 درد انیا ب یاعران بارا کنش غالاب در ساخن شا    ژهیو به و شمار بسیاری دارد عاشقانه یها نامه در کنش نیا همین سبب

 جاان یه و ماؤثرتر  را کاالم  تمناا،  نادا و  امر و ی وبالغ پرسش از استفاده. است معشوق و عاشق وصال دیام انیب و فراق

 و یدرونا  احاوال  و وضاع  به نسبت کردن مخاطب بر آگاه افزون جمال ، نیا از کهری کاربرد با ندهیگو و کند یم زتریانگ

 درماتکلم   دهاد  یم نشان عاشقانه یها نامه در یبیترغ کنش کاربرد. کند نیز می بیترغ را وداستان، ا یها تیشخص یکنون

 کانش  نیا ا شامار  نیشتری. باست آورده یرو مخاطب بیترغ به اندازه چه تا خود یاجتماع گاهیجا از استفاده با نامه هر

 هبا  شیهاا  ناماه  هماة  و قرار دارد عاشق گاهیجا در ها نامه نیا در سی. وشود دیده می رامین و ویس یها نامه در یگفتار

 و ویاس  در جماال   نیا یفراوان است؛ همین موضوع سبب هجران رساندن انیپا به یبراو  اقیاشت و سوز سر از نیرام
 .شده است رامین

 .دهد یم نشان عاشقانه یها نامه در را ییبیترغ کنش تکرار بسامد ریز جدول 

 عاشقانه یها نامه در یبیترغ کنش کاربرد زانیمدرصد : 0جدول

 عاطفی کنش 3ـ5

 حالات  ،ها کنش گونه نیا با ندهیگورخدادهاست.  به نسبت افراد تیذهن وها  نگرش احساسا  و انیب یبرا کنش نیا

 مبحاث  باا  قیا دقطاور   را به یگفتمان یشناس سبک از بحث نی. اگیارد یم انیم در مخاطب با را خود احساسا  و یدرون

 ترغیبی کنش منظومه ردیف

 2/2 05 نیرام و سیو 6

 203/2 نیریش و خسرو 0

 201/2 مجنون و یلیل 0

 200/2 خسرو و نیریش 5
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 ی،فارسا  و یعربا  بالغات  یها کتاب در یمعان علم برپایة. دانست برابرتوان  یم یمعان علم در یرطلبیغ یانشا های جمله

 افعاال  ،قاعاا  یا و عقود یها غهیص قسم، تعجب، یها غهیص ذم، و مدح یها غهی: صاز عبار  است یطلبریغ یانشا انواع

 ییدعاا  غةیص یعرب در رایز ؛دانند یم یرطلبیغ یانشا انواع از را دعا یبرخ نیهمچن (.600: 6053 یی،)رجا یترج ای رجا

 کاار  باه  ای ژهوی یها غهیص با دعا بیشتر، یفارس در اما ؛شود یم ارادهدعا  ی،خبر جمال  یبعض از و ندارد وجود ای ویژه

 اناد؛  کرده خارج یبالغ یها یبررس حوزة از را جمال  نوع نیا یفارس و یعرب یبالغ منابع .(600: همان)است  رفته یم

 برخوردار اسات. در  ای ویژه یارتباط ارزش از گفتمان لیتحل یةنظر در هم و یمعان علم در هم جمال ، از دسته نیااما 

 نیا ا در نیهمچنا  گرفات؛  نظار  درتوان  یم یثانو یمعنا جمال ، نیا از یبرخ یبرا ،هشد یبررس یها نامه و ییغنا متون

 نیا ا رایا ز داشات؛  دور نظر از ی آنها را نبایددیتأک که نقش رود یم کار به تعجب ای و دعا و قسم یبرا یجمالت شبه آثار

 و مادح  یعربا در  .دارناد  ریتاأث  اریبس مخاطب و متکلم نیب ارتباط جادیا در ،ستندین کامل جملة کی اگرچه جمال  شبه

 ایا  ییانشاا  ی وخبار  جماال   یثاانو  یمعن صور  به همواره یفارس در اما دارد؛ یا جداگانه ساخت عقود، مانند میمت

 سابب  نیهما  باه  اوست؛ دییتأ و ممدوح کین صفا  در اغراق و فیتوص بیشتر، ها جمله نی. اشود یم انیب جمال  شبه

 یمعنا  در جایگااه  و ییانشاا  و یخبار  یها جمله قالب در و ندارند یا ژهیو ساخت زین عاشقانه یها نامه در ها هجمل نیا

 باا  و جماال   شابه  و ییانشاا  ی وخبر جمال  از استفاده با عاشقانه یها نامه همة درشاعران . است شده انیب آنها یثانو

 یزیشاورانگ  و جاناا  یه اباراز  باه  ازیا ن .اناد  کارده  شاتر یب را خاود  کاالم  یعاطف و یاحساس بار ذم، و مدح یثانو یمعن

 ژرفابخشایدن  و جااد یا در اسات. ایان موضاوع    شده این آثار در جمال  گونه نیا کاربرد سبب ها نامه نیا از ییها بخش

 یبارا برشمرده  صفا  با کاربرد شتریب ،شده یبررس یها نامه در ذم و مدح. دارد ریتأث اریبس مخاطب و متکلم انیم ارتباط

بیاان شاده    پروردگاار  یثناا  ستایش و یبراتی فایتوص ها نامه نیا آغاز در. شود یم کینزد ثنا و مدح ت که بهاس مخاطب

 .است ذم و مدح از ییها نمونه ها، نامه متن درمعشوق   فایتوص اما است؛

 یبـــو ســـم  مـــاه بـــدان مـــ  از درود

 

ــ  از درود  ــدان مـ ــ بـ ــاجو اریـ  یجفـ

 (252: 1331 ی،)گرگان                          

 مانناد  یجمالتا  شبه با تعجب یفارس یمعان در علم. است یعاطف گرید یها کنش از زین یشگفت و تعجب آشکارکردن 

 جماال  . شود یم بیان یثانو یمعن ی در جایگاهطلب یانشا و یخبر یها جمله قالب در او ی... شگفتا وا، وه، عجبا، ی،زه

 در. گرفات  نظار  در توان یم یبالغ کارکرد آنها یبرا روند؛ به همین سبب می ارک به زین ییکنا ای یمجاز یمعن در یتعجب

 .اند رفته کار به یثانو یمعن با و ییانشا ای یخبر های جمله قالب در جمال  از دسته نیا عاشقانه یها نامه

ــو ــه دار  عج ــرم  ک ــون ب ــند چ  یپس

 

ــ  ــون و یزار  یچنــ ــتمند  یچــ  یمســ

 (221: 1331 ی،ان)گرگ                          

 یبارا  یشخصا  کاه  اسات  آن سوگند ای هستند. قسم یعاطف کنش با جمال  از یگرید دستة ییجمال  قسم و دعا 

 درواقاع . کناد  دیا تأک خاود  ساخن  بر ی،مقدس امر ای خداوند قراردادن گواه با شیها گفته راستی و خود بودن برحق اثبا 

 سااخته  شاود ا   یما  حیف یمعنو نةیقر به معموالً جمله ا  فعل و قسم مورد و قسم حرف از که است یخبر جملة قسم

 اسات  جملاه  شابه  شکل به ییسوگندها اول دستة: هستند دسته دو ساختار، ازنظر یفارس زبان در جیرا یها . قسمشود می

 جملاة  کیا  اصال  در کاه  اسات  ییسوگندها تو، جان به مانند دوم واهلل؛ دستة مانند اند؛ شده وارد یفارسبه  یعرب از که

 یقا یحق البتاه هادف   .(15: 6001 زاده، اشارف  و مقادم  ی)علواست  شده حیف یمعنو نةیقر به آنها فعل و است یخبر



 13/    بررسی الگوی تحلیل گفتمان میشل فوکو و مباحث علم معانی

 
 عاشاقانة  یها نامه انیم . دررود یم کار به جمله یدیتأک بار افزودن یبرا و است سخن تیحقان اثبا  قسم، انیب از متکلم

 کاالم  دیا تأک بر با این شیوه تا است کرده استفاده قسم شکل به یخبر جمال  از بار 1 اسعد، نیفخرالد تنها شده، بررسی

 .نشد افتی قسم کاربرد از شاهدی چیه ،گرید منظومة سه ةشد یبررس یها بخش در. دیفزایب

ــی ــر یک ــو ب ــم ت ــه در ده ــوگند نام  س

 

ــه  ــ  بـ ــت حـ ــر و یدوسـ ــدیپ و مهـ  ونـ

 (232: 1331 ی،)گرگان                         

 باه  نسابت گار   خواهش نییپا مرتبة انشا، در طلب انواع ریسا با دعا تفاو . است خداوند از درخواست یمعنا هب دعا 

 جماال   قالاب  در محترمانه طلب را آن و اندکرده یمعرف یامر جملة را دعا بالغت اهل از ی. بعضاست شونده خواهش

 بالغت یعلما انیم در البته. اند دانسته یطلبریغ یانشا را آن نیز گرید یگروه اند؛ دانسته دعا یثانو یمعن در و ینه و امر

 اقساام  از یفارسا  دردعاا  . است نظر اختالف آن بودن یرطلبیغ ای یطلب دربارة اما اختالفی نیست؛ دعا بودن ییانشا دربارة

 دردعاا   .(600: 6000 ،ساا یشم(؛ )15: 6001 مقادم،  ی: علاو ک.دانسته شاده اسات )ر   یرطلبیغ یعرب در و یطلب یانشا

 :است رفته کار به ساخت و شکل سه در عاشقانه یها نامه یبررس

 دعا: یثانو یمعن با یامر جملة: الف

 ییرهــا غــم  یــز مــرا جــان ده تــو

 

ــو  ــم از بـــردار تـ  ییجـــدا بـــار دلـ

 (251: 1331 ی،)گرگان                          

 قبال از  کاه  است یالتزام مضارع معموالً ییدعا فعل. است رفته کار به ییدعا فعل آن ساختار در که ییدعا جملة: ب 

 .نادیمب مانند ؛کنند یم اضافه آن به یمیم ی،نف در و شود یم افزوده یالف آن آخر

ــر ــاد اگـ ــد فرهـ ــ شـ ــاد  یریشـ  بمانـ

 

  بمانــاد  ینســر زردگــل از بــا  چــه 

 (265: 1311 ی،)نظام                            

 جماال   شابه  نیا . ارود باه شامار مای    جملاه  شابه  ی،فارس در یعرب ییدعا یها جمله همة :ییدعا یها جمله : شبهج 

 .است یاصل جمله یمعنا تأکیدکنندة و معترضه جملة صور  به

ــااه ــز عفـ ــم دو  یـ ــ چشـ ــار  لیسـ  بـ

 

ــه  ــ یروز در کـ ــتند  یچنـ ــ هسـ  ار یـ

 (226: 1331 ی،)گرگان                         

 کاردن  فاراهم  باه  ماتکلم  نیز دقت آن سبب و است شده استفاده ییدعا جمال  از شده، هشپژو آثار در همة نیبنابرا 

 هادف  طور قطعی به. است احساسا  و عواطف بهتر انتقال یبرا مخاطب با یقو ارتباط یبرقرار و یعاطف مناسب نةیزم

 یجاا  باه  آن اسات کاه   کلمهادف مات   بلکه ؛ستین آن یاصل یمعنا در دعا کاربرد جمال ، از دسته نیا درمتکلم  یاصل

 دهاد؛  قارار  ریتاأث  تحات  شتریب را او راه نیا از و دیگو سخن مخاطب با دعا ی با کاربردامر ای یخبر جمال  از استفاده

 مخاطب به عشق، آن را درخود  تین بر آشکارکردن حسن افزون کوشد می جمال  از دسته نیا کاربرد با متکلم نیهمچن

 اناد؛  رفته کار به یعاطف کارکرد با و جمال  ییثانو یمعنعاشقانه در جایگاه  یها نامه در ال جم از دسته نی. اکند اثبا 

 ناده یگو احسااس  انگریا ب که یا جمله هر که یمعن نیا به»شوند؛  یم داده صیتشخ معنا برپایة ندارند و یمشخص صور 

 جماال   از دساته  نیا گفتمان لیتحل در(. 600: 6000، سای)شم« خوانند یم یعاطفجملة  نشود ادا اخبار قصد به و باشد

 ایا  یدوسات  درجاة  دهندة نشان و ندهیگو احساسا  و جانیه شور و دربردارندة رایز شناسند؛ یم یعاطف کنش عنوان با را

نیااز   عواطاف  ختنیبارانگ  راه از شنونده بر یرگیاریثأت به کالم یتیموقع بافت یی،غنا ادب در .است موضوع از او نفر 
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سابب  به  ها در این نامه جمال  از دسته نیا کاربرد و است یدرون جانا یعاشقانه سرشار از عواطف و ه یها امهن دارد.

 یهاا  حالات  و بارد  یما  بهاره  خود احساسا  انتقال یبرا جمال  این از شاعر. است ، موضوعی آشکارتیموقع یاقتضا

 عاطفاه  اسات؛ زیارا   یعاطف کنش یی،غنا شعر در شده توجه یها کنش از یکی سبب نیهم به. کند یم انیب را خود یدرون

 گوناه  نیا ا کاربرد سبب و همین موضوع است یعاطف نگرش آثار نیا در عاشقانه وندیپ اساس. است عاشقانه شعر یمبنا

 یسخنگو و رود یم فراتر زین خود شعر و داستان چهارچوب از گاه آثار نیا درشاعر . است عاشقانه یها نامه در جمال 

آنهاا   حاال  یاقتضا ای و و مخاطب متکلم تیموقع به یعاطف کنش بسامد عاشقانه یها نامه در. شود یم بشر یجمع ةعاطف

 و خسارو در  آثاار اسات؛   بقیاة  از شاتر یب راماین  و ویسدر  آن از پس و مجنون و لیلی در یعاطف کنش .گردد یمباز زین

 آن مجناون  و لیلی در کنش نیا یباال سبب شمار. دارد ار بسامد نیکمترنیز  رخسرویام خسرو و شیرین و ینظام شیرین

 از کوشاد  مای  داساتان  نیا با ینظام و است شده ختهیآم عرفان یچاشن با مجنون و یلیل عشق به ینظام کردیرو که است

 کاه  یعااطف  کنش سبب نیهم به. کند میترس زین را عارفانه یعشق و شور جوشش عاشق، کی گاهیجا در و مجنون زبان

 راماین  و ویاس  در کانش  نیا یباال شمار. است آثار ریسا از شیب اثر نیا در دعاست، و قسم مانند هایی هجمل آن اساس

 هماة  ،ردیگ یم بر در راها  نامه شتریب که نیرام به یشها نامه ویس در زیرا است؛ داستان ویژة بافت و تیموقع سبب به زین

 و احساساا   عواطاف  ختنیبارانگ  در یعااطف  جماال   کاربرد و با کشد یم ریتصو به را دهید هجران عاشق کی حاال 

 و ییباا یز باه  بتواند اسعد نیفخرالداست تا  شده سبب رامین و ویس یها نامه در جمال  نیا کاربرد. کوشد می معشوق

 1 .کند انیب ینیزم یعشق قالب در را خود احساس و عاطفه عاشق، کی گاهیجا در

 عاشقانه یها نامه در یعاطف کنش کاربرد زانیمدرصد : 5جدول

 عاطفی کنش منظومه ردیف

 263/2 نیرام و سیو 6

 20/2 نیریش و خسرو 0

 2/2 06 مجنون و یلیل 0

 2/2 3 خسرو و نیریش 5

 تعهدی کنش 2ـ5

کوشاد تاا    مای  دیا کأتباا   ناده یگو کنش نیا در. است عمل کی تحقق به ندهیگو تعهد انیب یبرا جمال  از دسته نیا

 یالگاو  از بخاش  نیا ا .اسات  ضاروری  مخاطاب  ناان یاطمکسب  یبرااین  و است صادق کالمش کند متقاعد را شنونده

 .دارد انطباق یمعان علم در یانکار و یطلب خبر مبحث با کامالً گفتمان

 عاشقانه های نامه در طلبی خبر 1ـ2ـ5

 زباان  در امیا پ آشاکار و مساتقیم   نتقاال ا تیا اهم دهندة نشان خبر انواع شمار و کارکرد ،شده یبررس یها نامه همة در

اسات    شده  استفاده یخبر یها جمله از شتریب یی،غنا آثار نیا دراحوال  و احساسا  انیب یبرا تصور، هاست. برخالفآن

 کننادة  نیای تع او یآگااه  ساطح  درنظرگرفتن و مخاطب احوال به توجه. یی در این باره نقش کمتری دارندانشا جمال  و

 شهیاند انیب یبرا ییابتدا خبر از نخست آثار، نیا ندگانیگو سبب نیهم به است؛ یخبر های جمله انواع از استفاده زانیم

 ظااهر  اقتضاای  ی،در علام معاان   0.اناد  کارده  اساتفاده  یطلب یخبر جمال  از آن از پس و اند گرفته بهره خود احساس و

 آنکاالم   در نخساتین  اصال  درحقیقات . بپنادارد  رکنندهانکا ای فردی در تردید رامنکر ریغ مخاطب شاعر، کند یم جابیا



 06/    بررسی الگوی تحلیل گفتمان میشل فوکو و مباحث علم معانی

 
 را او ندارد، یانکار و دیترد مخاطبکه  حال همان در اما شود؛ آورده دیتأک بدون مخاطبان، گونه نیا یکه کالم برا است

 .کند یم دیتأک مختلف های شیوه را بهکالم  و پندارد می منکر

 :ها عبار  است از نامه نیا در یطلب خبر آوردن و دیتأک یها وهیش نیتر مهم

 مخاطاب  توجاه  جلاب  بارای  جملاه  تأکیادی  بار افزیش بر افزون ساختار این: تحییر و تنبیه قالب در امر کاربرد -

 :شود می استفاده

ــو ــو یز ت ــرد ک ــر و م ــو ه  یروز زاد ک

 

 یروز داد دیــــببا تــــ  مــــرگش بــــه 

 (261: 1311 ی،)نظام                          

 ف:وص در مبالغه  

ــان ــم چن ــه جوش ــد ک ــر جوش ــاد از بح  ب

 

ــان  ــرز  چن ــه ل ــرزد ک ــرو ل ــاد س  شمش

  (251: 1331)گرگانی،                           

 مشترک: ریضم از استفاده  

 بــدنا  ســتیک مــا از کــه یدانــ خــود تــو

 

 کـــا  همـــه دیـــجو بـــد نـــا  از کجـــا 

 (232: همان)                                   

 :جمله ابتدای در شخصی اییرهضم کاربرد  

ــو ــت ییت ــذرد ک ــر نگ ــه د  ب  یروز ک

 

ــر  ــتمند در  یبـ ــت یمسـ ــوز داشـ  یسـ

 (166: 1162 ی،)دهلو                          

 کلمه: تکرار 

ــو روز  ــو چــ ــ شــ ــرد اهیســ  یکــ

 

ــم  ــم هــ ــم یزد زخــ ــرد آه هــ  یکــ

 (112: 1316 ی،)نظام                          

 تأکید: ادا  کاربرد 

ــده ــ فکنـ ــ چیپـ ــه چیپـ ــ در نامـ  شیپـ

 

ــ  ــد یهم ــ و خوان ــچیپ یهم ــر دی  شیخــو ب

 (131: 1162 ی،)دهلو                          

 ضمیر: تکرار 

ــنم ــ مـ ــ یبـ ــ درد  وز اریـ ــ یبسـ  اریـ

 

ــنم  ــ مـ ــار یبـ ــ درد  وز کـ ــار یبسـ  کـ

 (236: 1331 ی،)گرگان                          

 قصر: ادا  با تأکید  

ــ ــر  یهم ــه یمه ــورز ک ــرا د ی ــ  م   ب

 

ــن نـــورز   ــا مهـــر هرگـــز زیـ  کـــ  بـ

 (231: همان)                                   

 :«که» عطف حرف با تأکید  

ــ ــا یبلـ ــتا  یـ ــم سـ ــآدم رسـ   زادیـ

 

 ادیــــ آورد ریــــد را دورافتــــاده کــــه 

 (161: 1162 ی،)دهلو                          

 انجامد: می نیز کالم قصر به که منفی حروف با تأکید  
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ــوده کســـ آ ــه یسـ ــو در کـ ــدیب تـ  نـ

 

 ندینشـــ مـــ  روز بـــه کـــه آن نـــه 

 (115: 1316 ی،)نظام                            

 کالم: تکرار  
ــ ــو یهم ــه میگ ــ  ب ــا پاس ــه ت ــجاو ب  دی

 

ــه  ــام بـ ــه د یـ ــام بـ ــه د یـ ــام بـ  دیـ

 (221: 1331 ی،)گرگان                         

 قسم: 
ــه ــان ب ــو ج ــه ت ــا ک ــو از ت ــدا ت  میج

 

ــو   ــو گــ ــان در ییتــ ــا دهــ  میاژدهــ

 (261: همان)                                  

 جماال   از شاده،  بررسای  آثار ریسا به نسبت رامین و ویس عاشقانة یها نامه در ،دهد یم نشان نمودار که گونه همان 

 یهاا  ناماه  در مقابال  رد. اسات  آثار ریسا از شیب اثر نیا در یطلب خبر کاربرد شده است؛ اما استفادهکمتر  ییابتدا یخبر

 درباارة . است یطلب سپس و ییابتدا خبر برای بیترت به یخبر جمال  کاربرد زانیم نیکمتر و نیشتریب شیرین و خسرو

 باه  نسابت  اسات و  تار  قااطع  یی،ابتادا  خبار  انیا ب هنگام متکلم گفت توان یم ییابتدا برپایة خبر مخاطب و متکلم رابطة

 باه  را یامیا پ راه نیا ا از و بارد  کاار  به ییابتدا یخبر جمال  ،سندهینو هرجا گرید انبی به دارد؛ یبرتر جایگاه مخاطب

 نیشاتر یب بیا ترت به شده یبررس آثار در. کند یم تیتثب مخاطب از برتر یگاهیجا در را خود تیوضع دهد، انتقال مخاطب

 نیبناابرا  اسات؛  راماین  و یاس و و مجناون  و لیلی ،خسرو و شیرین ،شیرین و خسروبرای  ییابتدا یخبر جمال  تعداد

 نقاش  از و کناد  یما  تیا تثب مخاطاب  از برتار  یگااه یجا در را خاود  تیوضع شیرین و خسرو در ندهیگوگفت  توان یم

 در .دهاد  یما  نشاان  چیاره  را ماتکلم  و دیافزا یم معنا انتقال آشکاری و بودن یقطع بر کاهد؛ همچنین می متن در مخاطب

 و یخبررساان  یبارا  آنکاه  از شیب عاشقانه، یها نامه نگارش اساس. است تر رن پر متن در مخاطب نقش رامین و ویس

 ی وروحا  حااال   خواهاد  یم ندهیگو یعنی است؛ احساسا  و عواطف انتقال یبرا باشد، یموضوعات از مخاطب یآگاه

 حضاور  اسات  زمال آثاار  نیا ا در سابب  نیهم به. دهد انتقال نامه مخاطب به کالم نیمؤثرتر با را خود یدرون و یعاطف

 ماتکلم  حضاور  نیشاتر یب شاده  بررسای  آثاار  انیا م در به همین سبب باشد؛ تر پررن  مخاطب به نسبت ندهیگو و متکلم

 حضاور . شاود  مشااهده مای   راماین  و ویسدر  انیپا در و مجنون و لیلی ،خسرو و شیرین ،شیرین و خسرو در بیترت به

 اریبسا  آثاار  ریسا با مقایسه در ،مخاطب با یقو ارتباط یقراربر یبرا ندهیگو کوششبه سبب  رامین و ویس در مخاطب

 بیاان  ترشا یپکاه   ماتن،  در یانکار و یطلب یخبر جمال  کاربرد در اسعد نیمتنوع فخرالد یها روشاست.  تر محسوس

بار   افازون  یتعهاد  کانش . انجامیاده اسات   اثر نیا در یتعهد کنش یباال و شمار متن در مخاطب حضور تیتقو به شد،

 شاده  یبررسا  یها نامه در. متکلم دارد ضرور  زین مخاطب نانیاطم جلب یبرا متن در مخاطب و متکلم نقش دادن ننشا

 .ببرد انیم از خود عشق به نسبت مخاطب را یاحتمال دیو ترد شک کوشد یم خود تأکیدکردن بر سخن با

 عاشقانه یها نامه در یتعهد کنش کاربرد زانیمدرصد : 5جدول

 تعهدی کنش منظومه ردیف

 268/2 نیرام و سیو 6

 265/2 نیریش و خسرو 0

 2/2 61 مجنون و یلیل 0

 2/2 61 خسرو و نیریش 5



 00/    بررسی الگوی تحلیل گفتمان میشل فوکو و مباحث علم معانی

 
 اعالمی کنش 5ـ5

 باا  اگار  کاه  است ییکارها دربارة کنش نی. ارود یم کار به رخداد کی دادن دربارة آگاهی و واقعه یگیار نام یبرا کنش نیا

را دارناد.   کانش  نیا ا کردن منصوب و کردن محکوم مانند خبردادن، ی. افعالانجامد یم اجتماع در یراتییتغ به شود انجام تیموفق

 خاارج  جهاان  در یواقعا  را ییا آنهاا تغ  انیب زمان با هم که است ییگفتارها دربردارندة کنش نی( ا63-60: 6085 سرل،: ک.ر)

 ناه ینهاد یهاا  کانش  راهاا  نآ است و به همین سابب سته واب یقانون و یاجتماع ینهادها بهها  کنش نیا مؤثربودن. شود یم جادیا

 خاارج  جهاان  و گزارة جمله یمحتوا نیب و آفریند می رییتغ خارج جهان در جمله انیب جمال  با نیا در ندهی. گودیتوان نام یم

 گفتماان  لیا تحل مبحاث  نیا ا رسد یم نظر به و نشد افتی جمال  نیا از یا نمونه عاشقانه یها نامه در .کند یم جادیا سازگاری

 .ارتباط دارد یفارس زبان دستور مباحث با باشد، ارتباط در یمعان علم مباحث با کهنیا از شیب

 عاشقانه یها نامه در یگفتمان یها کنش کاربرد زانی: م6نمودار

 
 

 عاشقانه یها نامه در ینحو یها سبک کاربرد زانی: م0نمودار
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 گیرینتیجه ـ6

 علام  از شااخه  نیا . ااسات  گفتماان  لیا تحلشاده در   بیاان  مباحث از آنها یگفتار کنش و جمال  ینحو سبک به توجه

 در کوشاد باا   است. این نظریه مای  گرفته شکل فوکو شلیم یها شهیاند برپایة و شود مربوط می ستمیب قرن به یشناس زبان

 یحتا  و شااعر  یفکار  بافت ،ارتباط نوع سخن، نیریز یها هیال به جمال ، ینحو سبک و کنش انواع شمار گرفتن نظر

 نیا ابررسای شاد.    فوکاو  گفتمان لیتحل یةنظر با انطباق در یمعان علم از یمباحث پژوهش نیا در. برد یپ یاجتماع بافت

 از یمبااحث  ضامن  در این مباحث را یدانشمندان اسالم شیپ ها سال است؛ اما غرب دیجد علوم ازجمله یگفتمان مبحث

 در کاه  جماال   ینحاو  سابک  و یگفتاار  یها کنش نوع شمار دهد یم نشان ها افتهی نیچن. هماند کرده مطرح یمعان علم

 دارد جامعاه  و بافت شاعر تفکر بر حاکم بینی و جهان شهیاند نوع با یمیمسق ةرابط است، یمعان علم از یمباحث با انطباق

 است.  آمده وجود به گفتگو و انیب از وهیش نیا یرونیب عوامل به توجه با و

 و شاد  یبررسا  گفتماان  لیا تحل یاة نظر و یمعاان  علام  دگاهید از ییغنا منظومة چهار عاشقانة یها نامه بنیان نیهم بر

 کانش  ،جینتاا  برپایاة . ساازگار اسات   یمعاان  علام  مباحاث  از یکی با گفتمان لیتحل مباحث از کهری کرد، ثابت ها افتهی

 کانش  شامار بسایار  . هساتند هاا   ناماه  نیا یگفتمان یها کنش پرشمارترین بیترت به یعاطف و یتعهدی و بیترغ ی واظهار

 یاصال  محاور  احساساا   ابراز و عواطف انیب یی،غنا شعر در که است نکته نیا ةدهند نشان عاشقانه یها نامه در یاظهار

 جماال   و یبا یترغ کانش  در ناده یگو رایز است؛ یبیترغ کنش عاشقانه یها نامه در برجسته کنش نی. دوماست گفتمان

 زیا ن نکته نیا و است مخاطب عواطف ختنیبرانگ و بیترغ ی، در پیبالغ پرسش و منادا تمنا و امر و مانند ی،طلب یانشا

 یبا یترغ کانش  از و پاس  اسات  یدیکأت و یطلب خبر جمال  دربردارندة یتعهد کنش. است ییغنا شعر یاصل یمبان از

 در جماال   از دساته  نیا ابسایار   کااربرد . ر بسایاری دارد شاما  یعااطف  کانش  آن از پس دارد. این آثار در را یفراوان نیشتریب

 از آثاار  نیا ا درشااعر   ی. گااه اسات  یعااطف  نگارش  آثاار  نیا ا در عاشاقانه  وندیپ عاشقانه به سبب آن است که بنیان یها نامه

 قسام و  ایان کانش،   جماال   شاتر ی. بشود یم بشر یجمع عاطفة یسخنگو و رود یم فراتر زین خود شعر و داستان چهارچوب

 زیا ن راماین  و ویاس  در. اسات  مجنون و یلیل عشق به ینظام یعرفان نگاه سبب به مجنون و لیلی در آن و شمار بسیاردعاست 

ویاس   داشته است؛ زیارا  کاربرد گرید اثر دو از شیب حوادث، ریس داستان و نیا ویژة بافت و تیموقعسبب  به یجمال  عاطف

 کااربرد  و باا  کشاد  یما  ریتصاو  باه  را معشوق ییوفا یب گرفتار و دهید هجران شقعا کی حاال  ،نیرام بسیارش به یها نامه در

توانساته   جماال   نیا ا باا کااربرد بسایار   اسعد  نیفخرالدیزد. برانگرا احساسا  معشوق  عواطف و کوشد می یعاطف جمال 

 .کند انیب ینیزم یعشق قالب در را عاشقانه شوق و شور جوشش عاشق، کی گاهیجا در و ییبایز به است

 باار  بر جمال ، فصل و گسسته های جمله کاربرد با شاعر رایز است؛ گسسته از نوعها  نامه در ینحو سبک نیشتریب

. سابک  بخشد یم شد  را آن یاحساس و ییغنا جنبة شعر، به تند وزن دادن با و دیافزا یم خود شعر یجانیه و یاحساس

 شاده اسات   استفاده گریکدی کنار هر دو در ها نامه نیا در دهد یم اننش جینتا و برخوردار است ییواال گاهیو کنش از جا

 ی درآنها باا بافات اجتمااع    وندیجمال  و پ وندیبر پ موجود یقراردادها از سوی دیگر. گیارد ریثأت بسیار مخاطب بر تا

 حیصاح  یها وهیش از این آثار ندگانیگو کهنیا بر افزون انجامیده است و موفق گفتمانی و ارتباط جادیا بهعاشقانه ی ها نامه

 .اند بوده موفق زین مخاطب به آن انتقال ؛ دراند داشته یآگاه ارتباط یبرقرار و گفتمان

 

 

 



 05/    بررسی الگوی تحلیل گفتمان میشل فوکو و مباحث علم معانی

 
 ها نوشتپی

 :عاشقانه های نامه در وصل کاربرد. 6

 :«که» ربط حرف کاربرد شواهد -

(؛ 00 /006) (؛63 /006(؛ )68 /006) (؛3 /006(؛ )00 /002) (؛02 /002(؛ )63 /002(؛ )68 /002(؛ )60 /002): راماااین و ویاااس

 ،02 ،60 ،61، 65 ،65 ،60 ،3 ،0 ،5 ،0 /000(؛ )05 /000) (؛00 /000) (؛68 /000(؛ )66 /000) (؛65 /000) (؛3 /000(؛ )6 /000)

 ،60 ،62 /001) (؛08 ،00 ،06 ،63 ،61 ،65 ،60 ،3، 0 ،0 /005) (؛00 ،00 ،68 ،65 ،60 ،66 ،3 ،0 /005) (؛5-0 /005(؛ )06-01

 ،1 ،0 ،0 /056) (؛01 ،61 ،0 ،0 ،6 /052) (؛08 ،00 ،01 ،02 ،60 ،66 /003) (؛60 ،3 /008) (؛08 ،00 ،01 ،0 ،6 /000) (؛63 ،65

 /055) (؛01 ،00 ،60 ،65 ،60 ،8 ،0 /050) (؛05 ،02 ،60 ،61 ،60 ،60 ،66 ،1 ،5 ،5 ،0 ،6 /050) (؛08 ،05 ،05 ،68 ،65 ،62 ،0

 ،65 ،66 ،3 ،8 ،1 ،5 ،5 /050) (؛05 ،06 ،63 ،65 ،1 /051) (؛05، 00 ،61 /055(؛ )06 ،63 ،68 ،60 ،65 ،60 ،66 ،62 ،3 ،8، 0 ،5

 ،5 /056) (؛08 ،00 ،05 ،02 ،63 ،61 ،65 /052) (؛02 ،63 ،60 ،60 ،8 ،5 ،0 /053(؛ )00 ،05 ،06 ،60 ،60 ،0 ،0 ،6 /058) (؛61

 .(05 ،68 /002) (؛00 ،63 ،68 ،60 ،65 ،60 /013) (؛68 ،60-0 /050) (؛05-61 ،8 ،0 /050) (؛00 ،06 ،60 ،60 ،8

 ؛61 ،60 ،0 /011(؛ )60 ،61 ،3 ،0 /015) (؛65 ،60 ،62 /015) (؛60 ،60 ،8 ،5 ،0 /010) (؛65 ،66 ،62 /010) :شاایرین و خساارو

 .(60 ،60 ،3 ،5 /002(؛ )68 ،60 ،60 ،66 ،62 ،3 ،1 ،0 /013) (؛60 /018

 /630) (؛60 ،66 /631) (؛61 ،65 ،60 ،66 ،8 ،5 /635) (؛6 /630) (؛60 ،60 ،0 /630) (؛8 ،6 /636) (؛0 ،0 /632) :مجنون و لیلی
0، 5). 

 /600) (؛66 ،62 /606(، )6 /602) (؛60 ،62 ،3 ،5 /618) (؛5 ،0 ،6 /610) (؛66 ،62 ،0 ،5 ،0 /611(؛ )66 /615) :خسرو و شیرین

 (؛66 ،62 ،3 ،8 ،0 /608) (؛8 ،5-0 /600) (؛62-5 /601) (؛3 ،0 ،5 /605) (؛66 ،3 ،5 /605) (؛62 ،3 ،0 ،0 /600) (؛66 ،8 ،6

 .(62، 3 ،0 /686) (؛8 ،6 /682) (؛60 ،1 /603)

 «واو» ربط حرف کاربرد شواهد -

 /005(؛ )01 ،0 ،6 /000(؛ )03 ،02 ،63 /000(؛ )65 /006(؛ )65 ،0 ،0 /000(؛ )00 ،60 /006(؛ )63، 65 /002) :راماااین و ویاااس

 /055(؛ )3 /050(؛ )00، 60 /056(؛ )0 /052(؛ )65 ،5 /003(؛ )05 /008(؛ )8 /000(؛ )6 /001(؛ )00 ،65 ،6 /005(؛ )05 ،61 ،66

(؛ 62 ،8 ،0 /050) (؛3 ،8 ،1 ،0 /056(؛ )01 ،8 /052(؛ )0 ،6 /053(؛ )00 ،66 ،3 ،0 ،5 /051(؛ )05 ،60 ،65 ،65 ،0 /055(؛ )5 ،0

(013/ 63.) 

 (.8 ،0 /002) (؛8 /013(؛ )68 /018(؛ )68 ،65 ،3 ،8 ،1 ،0 /015(؛ )60 ،5 ،0 ،6 /010(؛ )65 ،60 /010) :شیرین و خسرو

 (.1 /630(؛ )0، 6 /635(؛ )65 /630(؛ )1 /636(؛ )60 /632(؛ )0، 0 /683(؛ )6 /688(؛ )60، 66، 8-1 /680): مجنون و لیلی 

 (.8 /686(؛ )62 /682(؛ )66 /603(؛ )0-603/6(؛ )0 /600(؛ )6 /618(؛ )0 /610(؛ )66 ،0 /615) :خسرو و شیرین

 :«تا» ربط حرف کاربرد شواهد -

(؛ 00 ،60 /056(؛ )63 ،68 /000(؛ )63 ،60 ،0 ،5 /001(؛ )05 ،00 /005(؛ )61 /005(؛ )05 /006(؛ )60 /002) :راماااین و ویاااس

(؛ 8 ،1 ،0 /056) 01 ،00 ،8 /052(؛ 0 ،6 /053) (؛66 ،3 ،0 ،5 /051(؛ )05 ،60 ،65 ،65 ،0 /055(؛ )02 ،5 ،0 /055(؛ )3 /050)

 (.63 /013(؛ )0 /050)

 (.8 ،0 /002(؛ )68 /018(؛ )68 ،65 ،3 ،1،8، 0 /015(؛ )60/ 015)(؛ 0، 6 /010(؛ )65 ،60 /010): شیرین و خسرو

 (.1 /630(؛ )8 /635(؛ )0 ،6 /635(؛ )65 ،1 ،5 /636(؛ )60 /632(؛ )5 ،0 ،6 /688(؛ )60 ،66 ،8-1 /680): مجنون و لیلی

 (.8 /686) (؛62 /682(؛ )0-6 /603(؛ )62 /600(؛ )3 /600(؛ )66 /618(؛ )0 /611(؛ )66 /615) :خسرو و شیرین

 عاشقانه: یها نامه در ییابتدا خبر کاربرد .0

 :رامین و ویس منظومة یها نامه در ییابتدا شواهد خبر -

، 60-0/ 006(؛ )00، 63، 68، 60، 61 /002(؛ )65 /002(؛ )65 /002(؛ )66 /002(؛ )62 /002(؛ )8 /002(؛ )0 /002(؛ )1 /002)
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/ 005(؛ )03، 05، 63، 68، 0، 1، 6/ 000(؛ )03، 00، 00-63، 62-6/ 000(؛ )65-8/ 006(؛ )60-1/ 000(؛ )08، 00، 63-05، 60

، 02، 60، 66، 1/ 001(؛ )03، 08، 00، 01، 05، 60، 65، 60، 66، 62، 1، 5، 5، 0/ 005(؛ )06-05، 63، 68، 60، 3-65، 5، 5، 6

، 65، 66، 62، 8، 5/ 003(؛ )00، 06، 60، 62، 8، 5، 0/ 008(؛ )00، 01، 05، 00، 06، 02، 60، 65-66، 8، 0، 1، 6/ 000(؛ )05، 00

، 63، 60، 65، 3، 0-0/ 050(؛ )01، 05، 63، 60، 65، 62، 5، 0، 6/ 056(؛ )00-06، 61-60، 5-0/ 052(؛ )03، 00، 01، 00، 00، 65

، 8، 5-0/ 051(؛ )65، 65، 66، 3، 8، 0، 0، 6/ 055(؛ )05، 65، 1/ 055(؛ )05، 05، 00، 63، 68، 60، 66، 8، 1، 5، 0/ 050(؛ )01، 00

-8/ 053(؛ )00، 65/ 058(؛ )05، 00، 06، 02، 68، 60، 61، 65، 60، 60، 62، 0، 1، 0-6/ 050(؛ )05، 05، 00، 06، 02، 60، 60، 62

، 66، 62/ 050(؛ )63، 65، 66-3، 8، 5، 6/ 056(؛ )05، 00، 00، 60، 65، 66، 0، 1، 0-6/ 052(؛ )05، 00، 00، 02، 68، 65، 60، 62

 (.03 - 01، 00، 02، 66 ،3، 8، 5، 5، 6/ 002(؛ )02، 63، 65، 65، 66، 3-0/ 013(؛ )01-06/ 050(؛ )65، 60

، 5، 0/ 015(؛ )66، 3، 8، 1-6/ 015(؛ )60-62، 0-0، 6/ 010(؛ )65-62/ 010: )ینظام شیرین و خسرو در ییابتدا خبر شواهد - 

 (.8/ 002(؛ )60 ،8، 0، 5، 6/ 013(؛ )61، 65، 60 ،62-5، 0/ 018(؛ )61 ،65/ 010(؛ )5-6/ 011(؛ )65-63

 ،66 ،8-5، 0، 6/ 683(؛ )60 ،62، 8، 5 ،5/ 688(؛ )63 ،3-0/ 680(؛ )65/ 681) :ینظاام  مجناون  و لیلای  در ییابتدا خبر شواهد -

-8، 5، 0 ،6/ 635(؛ )5 ،0/ 635(؛ )62 ،8 ،5 ،0/ 630(؛ )65/ 630(؛ )60 ،0-6/ 636(؛ )60،65 ،60، 62، 5، 5، 0، 6/ 632(؛ )60

 (.0 /638(؛ )8 ،1 ،5 ،0/ 630(؛ )5-6/ 631(؛ )60-65، 62

، 5-0 ،6/ 618(؛ )66 ،3 ،8 ،0 ،5، 0/ 610(؛ )62 ،0 ،1، 5، 6/ 611(؛ )62 ،3 ،1/ 615) :خسارو  و شیرین در ییابتدا خبر شواهد -

، 8 ،1، 5 ،0 ،0/ 605(؛ )66، 3-5، 0 ،6/ 600(؛ )60-5، 6،0/ 600(؛ )66، 3-6/ 606(؛ )62 ،3 ،8 ،0/ 602(؛ )66-3، 0/ 613(؛ )3

 ،62، 5 ،6/ 682(؛ )66، 3، 0، 0-6/ 603(؛ )1، 5، 6/ 608(؛ )3، 0-5/ 600(؛ )66 ،1 ،5 ،0/ 601(؛ )0-5 ،5 ،6/ 605(؛ )60، 3

 (.0 ،0، 6/ 680(؛ )66 ،62، 8 ،0 ،5 ،5 ،0/ 686(؛ )66

 عاشقانه یها نامه در پرسش کاربرد .0

 /005(؛ )61 /005(؛ )00، 8 ،5 ،5 /000(؛ )61 ،3 /006(؛ )00، 02، 60 /002) :راماین  و ویس یها نامه در پرسش کاربرد شواهد -

(؛ 05 ،06 ،68 /052(؛ )05 ،60 /003(؛ )00 ،61 ،65 ،60 ،6 /008(؛ )08 ،61 ،0 /000(؛ )05 ،00 ،68 ،65 /001(؛ )63،68،02 ،8

 /051(؛ )06 /055؛ )(01 ،00 ،00 ،06 ،02 ،63 ،68 ،60 ،60 ،8 /055(؛ )0 /050(؛ )65 ،60 ،60 ،66 ،62 /050(؛ )61 ،0 ،0 /056)

 (.06، 65 ،65 ،60 /002(؛ )00 /013(؛ )01 /052(؛ )61 ،66 ،1 ،0 ،053/6(؛ )05 ،62-0 /058(؛ )00 ،65 ،3 /050(؛ )0

 (.6 /006(؛ )65، 65 ،5 /013(؛ )5، 0 /015(؛ )60، 62 /015(؛ )0 /010) :شیرین و خسرو یها نامه در پرسش کاربرد شواهد -

 /635(؛ )1 /635(؛ )5-0 /630(؛ )65 /636(؛ )65، 1 /632(؛ )66، 1 ،6 /688) :مجنون و لیلی یها نامه در شپرس کاربرد شواهد -

0، 5، 1 ،61.) 

(؛ 3، 8 /601(؛ )0، 0 /605(؛ )66، 6 /605(؛ )1 /613(؛ )60، 66 /618) :خسارو  و شایرین  یهاا  ناماه  در پرسش کاربرد شواهد - 

 (.8، 5 ،0 /682(؛ )60، 0 ،5 /608(؛ )5، 0 /600)

 عاشقانه یها نامه در ینه امر و . کاربرد5

 /055(؛ )08 /056(؛ )02، 68 /003(؛ )5 /008(؛ )5، 0 /001(؛ )60 /000) :راماین  و ویاس  یها نامه در ینه و امر کاربرد شواهد -

 (.68، 0 002/6(؛ )8، 1-6 /050(؛ )05، 05 /056(؛ )68، 61 ،65 ،60؛ 3 /052(؛ )05 /053(؛ )68 /051(؛ )02، 60 ،1 ،5

 ،1 ،5 ،0 ،0 /002(؛ )68 ،60 ،65 ،60 ،66 /013(؛ )60 /015(؛ )65 /015) :شایرین  و خسارو  یها نامه در ینه و امر کاربرد شواهد

3، 66 ،60.) 

(؛ 66 /635(؛ )0 ،1 ،5 ،0 /630(؛ )60 /630(؛ )1 ،8 ،0 /632(؛ )0 /683) :مجناون  و لیلای  یهاا  ناماه  در ینها  و امر کاربرد شواهد

(635/ 0.) 

(؛ 0 /600(؛ )0، 5 /601(؛ )0، 5 ،0 ،6 /602(؛ )5، 5 /613(؛ )62، 1 /618) :خسارو  و شیرین یها نامه در ینه و امر کاربرد شواهد

 (.3 /686(؛ )8 /682(؛ )62، 3 /608)
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 :عاشقانه یها نامه در منادا کاربرد .5

 /003(؛ )05، 05 /008(؛ )60 /001(؛ )00 /005(؛ )00-02 /000(؛ )63 /006) :راماین  و ویاس  یهاا  نامه در منادا کاربرد شواهد -

(؛ 05 /058(؛ )66، 8 /050(؛ )61 ،60 ،60 /051(؛ )00 /055(؛ )60، 6 /055(؛ )60 /050(؛ )6 /050(؛ )02، 61 /052(؛ )06، 60

 (.06 /013(؛ )3 /050(؛ )63 /056(؛ )05 ،5 /052(؛ )65 ،60 ،5 ،0 /053)

 /631(؛ )0 /635(؛ )66 ،62 ،3 ،8 ،0 ،1 ،6 /630(؛ )60 /636(؛ )68-62 /680) :مجناون  و لیلای  یها نامه در منادا کاربرد شواهد -

 (.630/5(؛ )8

 :عاشقانه یها نامه در یطلبریغ یانشا کاربرد شواهد .1

 (.00 /002(؛ )08، 00، 02-6 /050(؛ )01-61 /050) :رامین و ویس یها نامه در مدح یطلبریغ یانشا شواهد ریسا -

 (.0 /002(؛ )68 /018(؛ )60، 0، 6 /018(؛ )60، 3، 8 /010) :شیرین و خسرو یها نامه در مدح یطلبریغ یانشا شواهد ریسا -

 (.66- 636/8(؛ )5-6 /680) :مجنون و لیلی یها نامه در مدح یطلبریغ یانشا شواهد ریسا -

 (.0 /600(؛ )8، 1 /615) :خسرو و شیرین یها نامه در مدح یطلبریغ یانشا شواهد ریسا -

(؛ 05 /000(؛ )0، 0 /005(؛ )1 /005(؛ )66 /006(؛ )60 /002) :راماین  و ویاس  یها نامه در تعجب یطلبریغ یانشا شواهد ریسا -

 (.1، 053/5(؛ )65 /050(؛ )60 /055(؛ )0 /050(؛ )3 /052(؛ )60، 8 /003)

 .اند رفته کار به تعجب یثانو یمعن با و ییانشا ای یخبر جمال  قالب در جمال  از دسته نیا ،گرید اثر سه عاشقانة یها نامه در

 (.60 /053(؛ )65/ 005(؛ )68، 61 ،65،65 /000) :رامین و ویس یها نامه در قسم یطلبریغ یانشا شواهد ریسا -

(؛ 1-6 /050(؛ )05 /056(؛ )05 /056(؛ )63 /050(؛ )02 /005) :راماین  و ویاس  یهاا  ناماه  در دعا یطلبریغ یانشا شواهد ریسا -

 (.62 /013(؛ )03 /050(؛ )8 /050)

 (.0 /006(؛ )65 /002(؛ )1 /002(؛ )65 /015): شیرین و خسرو یها نامه در دعا یطلبیرغ یانشا شواهد -

 (.6 /638)(؛ 1 /631(؛ )0 /630(؛ )60 /630(؛ )3 /632) :مجنون و لیلی یها نامه در دعا یطلبریغ یانشا شواهد -

 (.3 /682(؛ )0 /618): خسرو و شیرین یها نامه در دعا یطلبریغ یانشا شواهد -

 :عاشقانه یها نامه در یطلب خبر شواهد .0

(؛ 08، 01، 60-65، 0، 0 /000(؛ )08، 01-00، 60-66 /000(؛ )0، 0/ 000(؛ )6 /006) :رامااین و ویااس در یطلباا خباار شااواهد -

، 63، 68، 62، 3، 5، 5، 0 /000(؛ )63، 61، 60، 62، 3، 8، 1، 5، 6/ 001(؛ )05، 00، 61، 60، 3، 0، 0، 6 /005(؛ )0، 1، 0 /005)

، 66، 3، 1، 5 /056(؛ )68، 66-5، 6 /052(؛ )08، 05، 65، 3، 1، 5، 0، 0، 6 /003(؛ )02، 63، 68، 65، 66، 0، 0 /008(؛ )05، 00

، 62، 5، 0 /055(؛ )05، 61، 65، 62-0، 5-0 /055(؛ )00، 60-65، 62، 3، 5، 6 /050(؛ )68، 8/ 050(؛ )00، 02-05، 68، 65، 60

، 63، 0، 1 /053(؛ )01-60، 65، 6،66 /058(؛ )05، 5 /050(؛ )00، 63، 68، 65، 66، 3، 0، 6 /051(؛ )05، 05، 63، 68، 60، 60

(؛ 68-61، 60، 60 /013(؛ )60، 60، 0 /050؛ )(08، 02، 60-65، 60، 60، 0، 5-0 /056(؛ )06، 02، 63، 60، 62، 5 /052(؛ )06

(؛ 03 /056(؛ )0 /001(؛ )05، 60، 0 /005(؛ )60-66، 62، 3، 5 /000(؛ )5 /000(؛ )01 /006(؛ )05، 05، 60، 60، 1، 0، 0 /002)

 (.62، 0 /002(؛ )00 /013(؛ )68، 1 /056(؛ )8 /052(؛ )61، 60، 60 /058(؛ )02 /050)

، 3، 1، 0، 0 /013(؛ )65، 60، 66 /018(؛ )60، 66، 62، 3، 8، 0، 6 /015(؛ )60، 0 /015) :شیرین و خسرو در یطلب خبر شواهد -

 (.60، 62، 5، 6 /002(؛ )61

 /635(؛ )60، 66، 6 /630(؛ )66، 0 /632(؛ )62، 3، 5 /683(؛ )3، 0، 0، 0 /688) :مجناون  و لیلای  یها نامه در یطلب خبر شواهد -

 (.0، 0، 6 /630(؛ )60، 60، 66، 62، 3 /631(؛ )60، 66، 0 /635(؛ )8، 0، 5

، 6/ 613(؛ )8، 0/ 618(؛ )60، 62، 1، 5، 0، 6/ 610(؛ )66، 3، 8، 0/ 611(؛ )66 /615) :خسارو  و شیرین در یطلب خبر شواهد 

، 5، 5/ 603(؛ )06، 8، 0، 0/ 608(؛ )62، 6 /600(؛ )62 /601(؛ )8 /605(؛ )62، 0، 5/ 605(؛ )0، 62/ 600(؛ )60/ 606(؛ )8، 0، 0

 (.1، 0، 6/ 686(؛ )1، 0/ 682(؛ )60، 62، 8
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 .رهنما: تهران بهرامی، علی ترجمة ،ارتباط و زبان بر درآمدی شناسیزبان(. 6080) همکاران و اکمجیان -5

 تحلیال  بار  تکیاه  باا  فارسای  شعر در سرایی نامه سی و دَهنامه تطور سیر» (.6030) بتول حیدری، اصغر؛ علی باباصفری، -5

 .58-05 ،06شمارة ،6دورة ،غنایی ادب پژوهشنامه، «محتوایی و تاریساخ

 .دوم چاپ اصفهان، فرهنگسرای: اصفهان ،فارسی بدیع و بیان و معانی فن در گفتار هنجار(. 6010) نصراهلل تقوی، -1

 .رضوی سقد آستان: مشهد رادمنش، محمد ترجمة ،االعجاز دالئل(. 6018) عبدالرحمن بن عبدالقاهر جرجانی، -0

 -علمای  فصالنامه  ،«فارسای  ادب غناایی  هاای  منظوماه  مشاهورترین  در عاشاقانه  هاای  نامه» (.6035)سمانه  جعفری، -8

 .02-0 ،68، شمارة1دورة غنایی، ادبیا  و زبان مطالعا  تخصصی

 لاوم ع در جدیاد  تحقیقاا   ،«ثالاث  اخوان مهدی آدمک و هشم خوان شعر گفتمانی تحلیل»(. 6035)طاهر  جعفری، -3

 .51-50، 5شمارة دوم، سال انسانی،

 -60 ،06شامارة   ،گلچار   ،«فارسای  زباان  در ناشناخته ادبی نوع یک سرایی نامه ده» (.6080) اکبر علی محمدی خان -62

02. 

: تهاران  ارشاد،  کارشناسای  ناماة پایاان  دبساتان،  مقطع فارسی کتاب متن انتقادی کالم تحلیل(. 6085) مهسا خلیلی، -66

 .تهران دانشگاه

 .خاور ادبیا  نشریا  اداره: مسکو. اف علی غضنفر مقدمة با خسرو و شیرین(. 6310) امیرخسرو دهلوی، -60

 .کتاب و نشر ترجمه بنگاه انتشارا : تهران شهابی، عیسی ترجمه ،ایران در ادبیا  تاریخ(. 6055) یان رپیکا، -60

 .شیراز دانشگاه انتشارا  :شیراز ،البالغه معالم(. 6053) محمدخلیل رجایی، -65

 .امیرکبیر: تهران ،و شیرین خسرو قهرمانان(. 6058) لیلی ریاحی، -65

 .اطالعا : تهران ،جمعی ارتباط مسائل و شناسیجامعه(. 6000) باقر ساروخانی، -61

 .انسانی علوم پژوهشگاه: قم عبداللهی، محمدعلی ترجمه ،گفتاری افعال(. 6085) جان سرل، -60

 .پیکان نشر: تهران ،زن دو سیمای(. 6000) اکبر علی سیرجانی، یدیسع -68

 .العلمیة دارالکتب: بیرو  ،العلوم مفتاح(. ق6502) علی بن محمد بن یوسف ابویعقوب سکاکی، -63

 .55-52یهان، : کتهران ،063 شماره فرهنگی، کیهان ،«فوکو اندیشه در گفتمان»(. 6080) اصغر سلیمی، -02

 .هشتم چاپ فردوس،: تهران ،ادبی انواع(. 6000) یروسس شمیسا، -06

 هاای  پاژوهش  ،«پاور  امین قیصر آثار در نماد و اسطوره کارکرد به نگاهى»(. 6030)ناصر  نیکوبخت، پریسا؛ صالحی، -00

 .660-35، 60، شمارة5دوره شناسی، سبک و ادبی

 .دوم یشویرا از نخست چاپ میترا،: تهران معانی،(. 6081) ---------- -00

 فرهنگی معرفت ،«کیفی تحقیق های روش فوکو، میشل گفتمان تحلیل بر درآمدی»(. 6032) عبدالهادی زاده،صالحی -05
 .خمینی امام پژوهشی و آموزشی مؤسسه: قم ،0شماره ،اجتماعی و



 03/    بررسی الگوی تحلیل گفتمان میشل فوکو و مباحث علم معانی

 
 .هفتم چاپ فردوس،: تهران سوم، جلد ایران در ادبیا  تاریخ(. 6002) اهلل ذبیح صفا، -05

 و ادبای  نقاد  هاای پاژوهش  ،«مشاروطه  طناز  شاعر  گفتماان  تحلیال »(. 6030) همکاران و سجاد هفشجانی، اسیعب -01
 .630-615، (60 پی در پی) 6شماره ،شناسی سبک

 .سمت: تهران ،جامعه و گفتمان(. 6082) حمید عضدانلو، -00

 .دوم چاپ سمت،: تهران ،بیان و معانی( 6001) رضا زاده، محمد؛ اشرف مقدم، علوی -08

 .سخن: تهران ،رویکردها و ها روش ها، نظریه: شناسی سبک(. 6036) محمود فتوحی، -03

 .سوم چاپ امیرکبیر،: تهران ،فارسی زبان در آن تحول و جمله(. 6080) خسرو فرشیدورد، -02

 و فرهنا   وزار تهاران:   دیگاران،  و پیران شایسته فاطمه ترجمة ،گفتمان انتقادی تحلیل(. 6003) نورمن فرکالف، -06

 .رسانه تحقیقا  و مطالعا  مرکز اسالمی، ارشاد

 .خوارزمی: تهران ،سخنوران و سخن(. 6052) الزمانبدیع فروزانفر، -00

 ادبیاا   و زباان  هاای پاژوهش ، «ساپهری  ساهراب  از هاا  ماهی پیغام شعر گفتمانی تحلیل»(. 6085)سهیال  فرهنگی، -00
 .85-13، 1شمارة ،فارسی

 .نی نشر: بشیریه، تهران حسین: ترجمه هرمنوتیک، و ساختگرایی فراسوی(. 6003) یشلم فوکو، -05

 احمادنژاد،  کامال  ترجمه ،مجنون و لیلی تاریخی هایریشه در پژوهشی(. 6000) اولیانویچ ایگنانی کراچکوفسکی، -05

 .زوار: تهران

 .هیرمند: تهران ،مینوی مجتبی تصحیح ،رامین و ویس(. 6083) اسعد فخرالدین گرگانی، -01

 .03-3 ،6شمارة 62دورةشناسی، زبان مجله. «کاوی سخن بر درآمدی»(. 6000) کاظم ساعدی، پور لطفی -00

 نگاه.: تهران سیدحسینی، رضا ترجمة ،سخن شکوه باب در لونگیتوس رساله(. 6003) لونگیتوس -08

 .سروش: تهران شناسی،ارتباط(. 6013) مهدی راد، محسنیان -03

 .آگه: تهران نبوی، محمد و مهاجر مهران ترجمة ،معاصر ادبی نظریه دانشنامه(. 6032) ریما ایرنا مکاریک، -52

 .50ا65 ،0شمارة ،فرهنگستان نامه ،«بالغت باب در»(. 6005) احمد دامغانی، مهدوی -56

 .سانهر مطالعا  مرکز: تهران پیران، شایسته فاطمه: ترجمه ،گفتمان(. 6080) سارا میلز، -50

 .قطره نشر: تهران حمیدیان، سعید کوشش به ،مجنون و لیلی(. 6001) یوسف بن  الیاس نظامی، -50

 .سیزدهم چاپ قطره، نشر: تهران حمیدیان، سعید کوشش به شیرین، و خسرو(. 6036) ----------------- -55

 مترجماان،  گاروه  ،انتقاادی  کاویگفتمان تا نمت دستور از: گفتمان تحلیل در مطالعاتی(. 6080) ی. اتئون دایک، ون -55

 .هارسانه تحقیقا  و مطالعا  مرکز: تهران

 چااپ  همااذر،  انتشاارا  : تهاران  ،بیاان  و معانی دربارة همایی عالمه هاییادداشت(. 6005) بانو ماهدخت همایی، -51

 .سوم

 .هرمس: تهران ،انتقادی شناسی گفتمان منظر از ارتباطا (. 6085) اهلللطف یارمحمدی، -50

 عماومی،  رواباط  تحقیقا  فصلنامه ،«عمومی روابط تعریف در بازاندیشی ضرور »(. 6008) احمد ای،ایله یحیایی -58

 .66-5اول،  شماره دوم، سال


