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چكیده
منشورها ،فرمانها و رسائل سلطانی که در مجموعه منشآت گرد آمده است ،منابع بسیار مهم و ارزشمند و اسناد معتبری هستتند
که میتوانند در کشف حقایق تاریخی و ریتشهی بتسیاری از وقایع ،راهگشای مورخان و اهل تحقیق باشند و به عنوان ستندی
قابل اتکا ما را در شناخت بیشتر خود نگارنده و احوال آن زمان یاری دهد .با تحلیل گفتمان انتقادی که شامل مطالعهی روابت
قدرت در جامعه است میتوان فرآیندهای اجتماعی ،فرهنگی و ایدئولوژیکی موثر بر مجموعه مکاتیب وطواط که مجموعتهای
از منشآت دیوانی و اخوانی است و تاثیر آنها بر خلق معنی را نشان داد .دراین پژوهش مکاتیتب وطتواط بتر استار ن ریته
تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف در سه اصل توصیف ،تفسیر و تبیین بررسی می شود .نتیجه حاکی از آن است که این نامتههتا
به صورت توصیفی و روایتی نوشته شدهاند و سبک نامته هتا همتان ستبک عمتومی دوره دوج ستلجوقیان استت کته در میتان
نویسندگان خراسان معمول بوده است.
.
واژگان کلیدی :رشیدالدین وطواط ،منشآت ،تحلیل گفتمان انتقادی ،ن ریه فرکالف.

مقدمه
زبان به من ورهای مختلفی چتون انتتقال وکتسب اطالعات ،بیان احسارها و مواردی از ایتن قتبیل بته کار متیرود.
از طرف دیگر ،انسانها بهکمک تجربههای شخصی خود از محی بیترون و گفتتار دیگتران ،برداشتتهتا و تعتابیری
حاصل می کنند که گاه با واقتعیت تتطابق دارد و گتاه ندارد و همین عدج تتطابق بترخی تعابیر با واقعیتتهتا باعت
میشود که از گفتگو بین دو یا چند نفر تعبیر دیگری استنباط شود.گفتمانها ،مجسمکننده معنا و ارتباطهای اجتماعی
است آنکه چه کسی ،در چته زمتانی و بتا چه آمریتی متیتوانتد صتحبت کنتد و تحلیتل انتقتادی گفتمتان یکتی از
رویکردهای مؤثر در تحلیل متون ادبی با توجه به درون مایه ،معنا و موقعیت تولید متن هر متن در موقعیتی ویتژه ،بتا
درجات متفاوتی از انتخاب و در نسبتی با قدرت ،تولید می شود در البه به الی متون و اسناد قتدیمی از جریتانهتای
سیاسی و اجتماعی و احوال خصوصی متردج بته ویتژه ائمه ،قضات ،علما ،ادبا ،شخصیتهتای سیاستی ،درباریتان و
حتتی متردج عادی ،سخن به میان آمده و این مکتوبات اطالعات زیادی در زمینه مردجشناسی ،بافت اجتماعی جوامتع
گذشته ،اعتقادات دینی و وجتود نتتحلههتا و فتترقههتای متتختلف متذهبی در ادوار گونتاگون در اختیتار خواننتده
میگذارد.برای نمونه ،القاب و عناوینی کته در خطاب به هر کداج از افراد و طبقتات اجتمتاد در نامتههتای دیتوانی و
اخوانی به کار می رفت و آداب و شرایطی که در نامهنگاری وجود داشتت ،متا را نتسبت به بسیاری مسائل و روابت
اجتماعی آگاه مینماید .نتایج و فواید دیگری کته از ختواندن چنین آثاری به دستت متیآیتد ،اطالعتات ستودمندی
است که درباره تشکیالت دیتوانی ،اعتم از کشتوری و لشتکری و آیتتین متتملکتداری و تتتدبیر امتور کشتور در
سلسلههای گوناگون حکومتی ارائه میدهد .رواب رجال و درباریان بتتا یتتکدیگر و بتتا زیردستتان و بتا مقتاجهتای
مافوق ،مسئولیت و حدود وظایف و اختیارات صاحبان مشاغل و مقامات دولتی و دیوانها متانند وظتتایف قتتضات،

 / 2نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 6931

شحنگان ،محتسبان و همچنین دیوان استتیفا ،دیتوان بریتد ،دیتوان رستائل و انشتا و...و کیفیتت تفتویق قتدرت و
ستلطنت و عتزل و نصب والیان و ملوک والیتها و سرزمینهای تحت نفوذ حکومت مرکزی و ...خوانش دوباره متون
سنتی و بهویژه نامهها و مکاتیبی که در قرون گذشته ،بستر متمایزی از نود زبانی و ادبی فراهم کردهاند متی توانتد در
شناخت سبک قرن بسیار موثر و مفید باشد.
ازآنجاکه درون مایه ،فکر اصلی و مسل هر اثر ادبی است و جهت فکری و ادراکی نویسندهاش را نشان می دهتد متا
بر آن شدیم که در پرتو ن ریه گفتمان انتقادی نامههای رشیدالدین وطواط را واکاوی و تحلیل کنیم.و گفتمتان غالتب
در نامه های رشیدالدین وطواط ،سبک نامهها ،تاثیرات مناسبات قدرت در این نامه هاو روند شکل گیری کالج آنها را
بررسی کنیم.هرچند تحقیقات متنوعی وجود دارند که در پرتو ن ریته گفتمتان انتقتادی فترکالف انجتاج شتدهانتد در
راستای عنوان این تحقیق ،پژوهشی انجاج نشده است .
مطالعات نظری:
وظیفه و هدف اصلی گفتمان ،فراهم آوردن توصیف یکپارچه از این مسئله است :چگونه کاربرد زبتان بتر باورهتا و
تعامل تأثیر می گذارد و بعکس ،چگونه تتعامل بر نحوة سخن گفتن مردج تأثیر میگذارد .چگونه باورها ،کاربرد زبتان
و تعامل را کنترل میکنند .انت ار میرود که مطالعات گفتمانی ،عالوه بر توصیف ن اجمند ،ن ریههتایی بترای توحتی
مناسبات میان کاربرد زبان ،بتاورها و تتعامل ارائه کنند(.وِنتدایک« )23 :2831 ،تحلیتل گفتمتان شتامل تتالش بترای
مطالعه ساختمان زبان در مرتبه ای فراتر از جملته و نیتز فراتتر از بنتد دستتوری استت .بنتابراین بته من تور مطالعته
واحدهای زبانشناختی بزرگتر مانند متون نوشتاری به کار میرود .تحلیل گفتمان در متون اجتماعی ،با زبان کاربردی
و به شکل شاخصتر با کنش متقابل یا گفتگو میان گویندگان مرتب است» (میلز)21 :2831 ،
فترکالف گتفتمان و تحلیل گفتمان را اینگونه تعریف متیکند :متن گفتمتان را متتجموعب بتتههتمتافتتهای از ستته
عنصر عمل [کردار] اجتماعی ،عمل گتفتمانی (تتولید ،توزیع ،و مصرف متن) و [خود] متن متیدانتم و تحلیتل یتک
گفتمان خاص ،تحلیل هتریک از ایتن سه بعد و رواب میان آنها را طتلب میکند .فرحیب ما ایتن استت کته پیونتدی
معنادار میان ویتژگیهای ختاص متون ،شیوههایی که متون با یکدیگر پیوند مییابند و تعبیر میشوند و ماهیت عمتل
اجتتماعی وجتود دارد( .فرکالف )33 :2833 ،تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف از سه سط توصتیف ،تفستیر و تبیتین
برخوردار است.
توصیف مرحلهای که با ویژگی های صوری متن مانند واژگان ،دستور و ساختهای متنی سروکار دارد .تحلیلگتر در
ارتباط با واژگان و دستور باید به پرسشهای مربوط به ارزشهای تجربی ،ارزشهتای رابطتهای و ارزشهتای بیتانی
متن و در بخش ساخت های متنی ،به سؤاالت مربوط به استفاده از قراردادهای تعاملی و ارتباط متن بتا ستاختهتای
گستردهتر پاسخ گوید( .فرکالف)231 :2833 ،
تفسیربه ن ر فرکالف ،از طریق ویژگیهای صوری متن ،نمیتوان مستقیماً به تأثیرات ستاختاری ایتن ویژگتیهتا بتر
شالودة جامعه دست یافت؛ زیرا رابطب متن و ساختارهای اجتماعی ،رابطهای غیرمستقیم است .اینجاست که حترورت
تفسیر مطرح می شود تا متن بر اسار مفروحات عقل سلیم ،که به ویژگیهای متن ارزش میدهنتد ،تولیتد و تفستیر
شوند .تفسیرها ،ترکیبی از محتویات خود متن و ذهنیت مفسر است .من ور از ذهنیت مفسر ،دانشزمینهای استت کته
مفسر در تفسیر متن بهکار می بندد.از ن ر مفسر ،ویژگی ظاهری متن در حقیقت بهمنزلب سرنخهایی هستتندکه عناصتر
دانشزمینهای ذهن مفسر را فعال میسازند و محصول ارتباط دیالکتیک این سرنخها و دانشزمینتهای مفستر خواهتد
بود( .همان)122 :
تبیین ،مرحلهای است که به بیان ارتباط میان تعامل و بافت اجتماعی متیپتردازد :اینکته چگونته فراینتدهای تولیتد و
تفسیر تحت تأثیر اجتماد قرار دارند .در این سط  ،به توحی چرایی تولید چنین متنی از میان امکانات مجاز موجتود
در آن زبان ،برای تولید متن در ارتباط با عوامل جامعهشناختی ،تاریخی ،گفتمان ،ایدئولوژی و قتدرت و قراردادهتا و
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دانش فرهنگی اجتماعی میپردازد .هدف از تبیین ،توصیف گفتمان بهعنوان بخشی از یک فرایند اجتماعی استتمن ور
فرکالف از ساختارهای اجتماعی مناسبات قدرت است و هدف از فراینتدها و اعمتال اجتمتاعی ،فراینتدها و اعمتال
مربوط به مبارزه اجتماعی است .بنابراین ،تبیین عبارت است از :دیدن گفتمان بهعنوان جزئی از روند مبارزه اجتماعی
در ظرف مناسبات قدرت( .همان)112:
این پژوهش ،از لحاظ هدف کاربردی محسوب میشود و روش پژوهش بر استار خصوصتیات موحتود یتا مستأله
تحقیق از نود مطالعههای توصیفی است .مأخذ نامههای پژوهش حاحر از کتاب ،نامههای رشیدالدین وطواط تتألیف
قاسم تویسرکانی است .که از دیوان منشآت او به ناج عرائس الخواطر برگرفته شده است.
بحث و بررسی:
در بررسی متن جدای از دیگر متنها و بدون در ن ر داشتن زمینه و اوحاد اجتمتاعی ویژگتیهتای صتوری متتن در
بافت نامه خودنمایی میکند .انتخابهای خاص دستوری از واژگان در گزینش نود واژگتان همنشتینی و هتمآیتی و
واژگان دیوانی و واژگان سیاسی و  ...با ترکیبهایی از نود خاص همراه میشوند .در این قسمت نامهها به دو دستته
سلطانیات و اخوانیات تقسیم شدهاند؛ سلطانیات به  2دسته -2 :خطاب به سالطین با موحود سیاسی  -1خطتاب بته
امرای محلی با موحود سیاسی  -8خطاب به امرای محلی با موحود اجتماعی  -1خطتاب بته مستئولین دربتاری بتا
موحود اجتماعی  -2خطاب به مسئولین درباری با موحود دینی ،از هم تفکیتک شتدهانتد .اخوانیتات؛ ایتن نامتههتا
خطاب به سالطین ،امرای محلی و مسئولین دربار هستند که عموماً موحوعاتشان اجتمتاعی ،سیاستی و دینتی استت.
نامه های رشید الدین با استفاده از ن ریه فرکالف در سه سط توصیف تفسیر و تبیین مورد بررسی قرار می گیرد.
 -6خطاب به سالطین با موضوع سیاسی
تهنیت اتسز خوارزمشاه به سلطان سنجر ،در رهایی از فتنه غزان
در سطح توصیف :عناوین و لقبهایی چون :سلطان بنی آدج ،فرمانده شرق و غرب ،همتایون خداونتد عتالمی ،ذات
مبارک و خدواند عالم (که مکرر آورده) شاخصهای اجتماعی هستند که به اقتضای موقعیت سلطان انتخاب شدهانتد
و نگارنده برای ایجاد ارتباط و آماده سازی زمینه برای القای مطلب به مخاطبش از آنها بته صتورت دقیتق و حستاب
شده بهره گرفته است .نحوة مورد خطاب قرار دادن شخصیتها در نامه ،رابطب قدرت را نشان می دهتد .رشتیدالدین
وطواط ،در به کار بردن القاب و عناوین ،با توجه به همین رابطب سلطه عمل میکند ،البته باید اذعان کرد که در متورد
سلطان سنجر ،این رابطه را با حس احتراج ویژه ای آمیخته است .که نشاندهندة احتراج به مرتبب واالی ستلطان ستنجر
است و اینکه نویسنده ،به مخاطبش ارادت قلبی دارد.
« زندگانی خذاوند عالم ،سلطان بنی آدج ،فرمانده شرق و غرب در پاذشاهی و قدرت ،و جهانداری و نصرت ،دراز باذ
هزاران سال ،اولیا منصور ،و اعدا مقهور ،و سعادات حاصل ،و کرامات متواصل ،و ایتزذ ،تعتالی ،حتاف و ناصتر و
معین» این جمالت حاکی از آن است که پذیرنده نامه در مقاج پادشاهی است و در باالترین قدرت سیاسی قرار دارد.
در سطح تفسیر:این نامه در ماجرایی سیاسی روایت میشود .ماجرای این نامه به فتنه و بدخواهی گماشتگان ستلطان
سنجر برمیگردد که زمینه را برای فتنه غزان فراهم میکنند و در نتیجه هتم گرفتتاری و استارت را بترای ستلطان بته
ارمغان می آورد .عناوینی و شاخصهای خطابی که در ابتدای نامه ذکر شده ماننتد«خدوانتد عتالم ،فرمانتده شترق و
غرب و » ...و اعالج رحایت از این انتصاب با آوردن «تعبیه الهی» و  ...نشان میدهد کته فرستتنده کالمتش را برپایته
رواب و گفتمان سیاسی گذاشته است .فضای گفتمان مرزبندی شخصیتها را مشخص کرده است.
در سطح تبیین :این نامه از طرف اتسز خوارزمشاه و به قلم رشیدالدین وطواط برای سلطان سنجر ستلجوقی – پتس
از رهایی از اسارت غزان نوشته شده است .بر اسار آنچه از متون تاریخی استنباط میشود سنجر متردی نیکتومنش،
دادگر ،پاکدل ،باگذشت و دیندار بوده است اما امرایش ناپاک بودهاند و فتنه غزان خود از آثار همین بیدادگری عمتال

 / 4نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 6931

او بوده است .در سال  211ق  2213 /ج ،پس از آن که بهرامشاه غزنوی ،سربریده سیف الدین سوری را بتا پیشتکش
های فراوان به نزد سلطان سنجر فرستاد ،برادرش عال التدین حستین بتن غتوری کته لقتب جهانستوز داشتت ،بته
خونخواهی برادر ،آهنگ پیکار با سلطان کرد .سلطان از مرو رهسپار هرات شد و در اوبه ،در برابر دشمن صف آرایی
نمود .در جنگی که بین دو سپاه روی داد ،سلطان سنجر پیروز و عال الدین حسین دستگیر و اسیر شتد .امتا پتس از
چندی بار دیگر او را به غور فرستاد .در اواخر عمر با (فتنه غز) مواجه شد و در جنگی که با آنها کترد مغلتوب و بته
همراه زوجه خود ،ترکان خاتون به اسارت افتاد « 213ق  2228 /ج» خراسان به دست غز ،عرصه قتل و غارت شتد و
سنجر سه سال در اسارت آنها باقی بود ،باالخره ،پس از رهایی از دست ترکان به مرو بازگشت و دوباره به ستلطنت
نشست( .تویسرکانی 111 -233 :2838 ،نقل به مضمون)در ایتن نامته ،نقتش چاپلوستان در تقویتت ستلطب گفتمتان
فرودست نسبت به فرادست پوشیده نیست.
 -1خطاب به امرای محلی با موضوع سیاسی
نامه اتسز خوارزمشاه به عمادالدین ،ابوالفتح ،احمد بن عالء الدین قماج(عامل سلطان سنجر در بلخ)
در سطح توصیف:در نامه چهارج نحوة خطاب قرار دادن شخصیتها  ،به وحوح رابطب قدرت را نشتان متی دهتد .و
نشان میدهد چهکسی بر اریکب قدرت تکیه دارد و چهکسی زیردست اوست .و زیردستان در چه جایگاهی نسبت بته
هم قراردارند .اگرچه نامه مستقیم برای شخص سلطان نیست اما هر گاه نامش میآید ،القاب و عناوین تکریمتی هتم
ذکر شده است« :خداوند عالم ،نفذه اهلل فی الشرق و الغرب»و « پیش تخت اعلی ،أعالهُ اهللُ »،برای عمادالدین که گویا
اتسز خود را با او هم سط میداند – یا به دلیل احسار رفاقت -از القاب استفاده نکرده و فق بعد از گفتن «جانب
محرور= (به جای حضور مبارک یا جنابعالی که امروزه رایج است) » عبتارت دعتایی «زادهُ اهللُ حراسَته» و بترای
فرستاده عمادالدین – نجم الملک  -عبارت دعایی «أداجَ اهللُ عزهُ» استفاده کرده است.
در سطح تفسیر:این نامه هم در ماجرایی تاریخی -سیاسی روایت میشود .بافت کالج و از جمله عبتارت«و در تیمتار
داشت اینجانب پیش تخت اعلی ،أعالهُ اهللُ ،مبالغت نمایذ ،و آرزوی و مرادی که باشذ بنویسذ ،تا در اتماج آن اهتمتاج
بلیغ داشته آید» نشان میدهد که اتسز میخواهد با تکیه بر دوستی و سابقهی رفاقت ،عمادالدین حتمن ایجتاد چهتره
خوب و مثبت از او در ذهن سلطان سنجر ،وی را نیز از امور و برنامه آگاه کند.
فرستنده نامه با تأکید بر پیشینه دوستی از همان آغاز نامه و بیان حرب المثل« وَ اَلوَلتدُ الحُتر یَقتَتدی بآبائته الغُتر» و
استفاده از واژگان صمیمی همچون« :ساحت عزیز» و « نبشته عزیز» میخواهتد از تمتاج ظرفیتتهتای موجتود بترای
مقبول بودن در نزد سلطان سنجر استفاده کند.
در سطح تبیین:این نامه از طرف اتسز خوارزمشاه و به قلم رشیدالدین وطواط ،دبیر اتسز ،بترای عمتاد التدین نوشتته
شده است .احمدبن عال الدین ابی بکربن قماج ،ملقب به عمادالدین صاحب قلعهی ترمذ بود.
نویسنده برای اهمیت دادن و تأکید گفتمانش در این نامه به مکان و زمان پارهای از رخدادها اشاره کرده است« :قلعته
محروسه ترمد»« ،لب آب سمرقند»« ،معبر آمویه» و «در جمله سه روز.»...به ن ر میرسد رشیدالدین وطواط با آگتاهی
کامل از ذهن و روح اتسز شیوهی گفتمانش را طوری چیده است که شاید اگر ن ر خود اتستز را دربتاره متتن جویتا
میشدند ،میگفت :بهتر از این نمیشود.
 -9خطاب به امرای محلی با موضوع اجتماعی
دعوت اتسز از نصر بن خلف(امیر زابل) برای دفع شر غزان
در سطح توصیف:عناوین ولقبها متناسب با موقعیت افراد به کار رفته است؛ هرگاه ناج سلطان سنجر میآید بترایش
خطاب «خداوند عالم» و دعای رایج سالطین «خَلدَ اهللُ مُلکَهُ» آمده است .برای نصر بتن خلتف از شتاخص شخصتی
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«مجلس اعلی» استفاده شده است؛ این عنوان در بین کارگزاران و عمال دولتی ،برای خطتاب بته وزیتر و یتا امترای
محلی به کار میرفته است .برای جالل الدین والی خراسان لقب «خاقان اع م» به کار برده است« .رفع این حادثته ،و
دفع این نازله در ذمت همت مجلس شریف  ...ثابتتر و الزجتر است» و « کی حرکتت فرمایتد و در قطتع مراحتل و
طی منازل مسارعت نماید» این جمالت و عبارات «ملک آجل عادل» و «مجلس اعلی»حاکی از آن است که پذیرنتده
نامه در مقاج امیر و فرمانروا و فرمانده محلی است .و این خطابها جایگاه قدرت آن دو را نشان میدهد.
کاربرد افعالی که فاعل و کنشگر آنها سلطان و نصر بن خلف است که در وجه سوج شخص ساخته شده است ،نشتان
از تکریم مقاج سلطان و امیر نصر بن خلف دارد .فرستنده از لف «این دوست»  1بار استفاده کرده است .بته عبتارتی
شاخصهایی شخصی همچون لف «این دوست» و «ختویش» بترای اتستز و «او» و «مجلتس شتریف» شتاخصهتای
اجتماعی مانند« :ملک آجل عادل» و «مکتوب بزرگوار» برای مخاطبش و به کار بردن القابی که پیشتر آمد و شاخص-
های زمانی حال چون :امروز« امروز روز فرصت است »...که برای ترغیب مخاطب و اهمیت واقعه به کار رفته استت.
نشان دهنده جایگاه آنها در هرج قدرت است که هم سط بودن آنها را نسبت به مرکز قدرت نمایان میکند.
در سطح تفسیر:این نامه در ماجرایی اجتماعی روایت میشود .ماجرای این نامه دعوت اتسز از نصر بن خلتف (امیتر
و فرمانروای زابل) که به خراسان برود و آنها را در ریشه کن کردن فتنته غتزان یتاری کنتد.عناوینی و شتاخصهتای
خطابی که در نامه ذکر شده نشان میدهد که فرستنده کالمش را برپایه رواب و گفتمان دوستانه و اجتمتاعی گذاشتته
است.
در سطح تبیین:این نامه از طرف اتسز خوارزمشاه برای نصر بن خلف (امیر زابل) – پتس از رهتایی ستلطان ستنجر
سلجوقی از اسارت غزان نوشته شده است .حاکمیت ابوالفضل بر سیستان پس از چیرگی بر رقیبتان ،از ستوی ستنجر
نیز رسماً مورد تأیید قرار گرفت و با ازدواج ابوالفضل با صفیه خاتون خواهر ستنجر ،روابت آن دو استتواری یافتت.
وی در جنگهای بزرگ پهلوان لشکر سنجر بوده و در جنگ غزنه که به سال  213میان ستنجر و بهرامشتاه روی داد،
دالوری ها کرده است .برخی از مورخان و شاعران عصر سلجوقی ،شجاعت و دالوریهای او را در این پیکتار کته بته
پیروزی سنجر انجامید ،فراوان ستودهاند (تویسرکانی 122 -121 :2838 ،نقل به مضمون)
فرستنده نامه با گزینش عبارات و با شاخصهای احتراج آمیز«حرکت فرمایتد»« ،در حرکتت تعجیتل فرمتوده آیتد» و
«اعالج فرماید» و ...و سایر شاخصها به مخاطبش احتراج میگذارد ظاهر کالج خواهشتی استت امتا زبتان گفتمتانش
امری و دستوری است « در قطع مراحل و طی منازل مسارعت نماید.
-4خطاب به مسئولین درباری با موضوع اجتماعی
تقلید؛ نامهی انتصاب امیری به امارت منطقهای در خراسان توسط اتسز
در سطح توصیف:نحوة مورد خطاب قرار دادن شخصیتها و شاخصها ،رابطب و جایگاه افتراد را در قتدرت نشتان
می دهد؛ زیرا عناوین ولقب ها متناسب با موقعیت افتراد و بته ستبک رایتج مکاتیتب آن دوران بته کتار رفتته استت؛
شاخصهای به کار رفته در این نامه به خوبی رابطهی فرادست و فرودست را نشان میدهند؛ برای امیتری کته بته او
حکم میدهد از شاخص اجتماعی«فالن» استفاده میکند در مقابل برای خود پادشاه از عبتاراتی چتون« :پتیش بارگتاه
ما»« ،علم ما» ،حضرت ما» استفاده شده است .شاخصهای اجتماعی هم در این نامته فاصتله قتدرت را بتین متردج و
حکومت نشان می دهد :مثال برای مردج خراسان لف «ایشان» و «آن رعایا» آورده است .و یا شتاخص مکتانی کته بتا
حمیر «آن» بعد فاصله را نمایان میکند؛ «آن ممالک»« ،آن خطه»( .خطیبی)111 :2811 ،
در سطح تفسیر :ماجرای این نامه انتصاب امیری به امارت منطقهای در خراسان توس اتستز استت.نگارنده کالمتش
را برپایه رواب و گفتمان اجتماعی گذاشته است .فضای گفتمان مرزبندی شخصیتها را مشخص کرده استت .زاویتب
دید رشیدالدین وطواط در این نامه اولشخص مفترد استت.در ایتن نامته بترای یتادآوری و تأکیتد و میتزان اهمیتت
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شاخصهای مکانی و زمانی مطرح است .فرستنده نامه با تأکید و آمرانه هدف ،ایدئولوژی و گفتمان خود را به پتیش
میبرد؛ «این مثال(دستور) اصدار افتاد»« ،بر موجب مثال بروند و از حکم فرمان عدول نپسندند».
در سطح تبیین:دیپلماسی عمومی اتسز در این نامه طوری است که میخواهد فضای حکمتش را بته ستوی گفتمتان
مذاکره ی همراه با اقناد و ترغیب پیش ببرد.نگارنده برای اهمیت دادن و تأکید گفتمانش در این نامه به مکان و زمتان
رخدادها اشاره کرده است.
 -5خطاب به مسئولین درباری با موضوع دینی
در تقلید خطابت (انتصاب امام جماعت) توسط اتسز
در سطح توصیف:نحوة مورد خطاب قرار دادن شخصیتها و شاخصها ،رابطه و جایگاه افتراد را در قتدرت نشتان
می دهد؛ زیرا عناوین ولقبها متناسب با موقعیت افراد به کار رفته است؛ شاخصهای به کار رفتته در ایتن نامته بته
خوبی رابطهی فرادست و فرودست را نشان میدهند؛ وجود افعال امری هم رابطه قدرت را پررنگتر میکند «القتاب
و ناج ما بر زفان براند» کاربرد افعالی که فاعل و کنشگر آنها سلطان است و در وجه سوج شخص ساخته شتده استت.
نشان از تکریم مقاج سلطان دارد.واژگان رسمی انتخاب شدهاند و ارزش رابطهای آنها مشخص است.
در سطح تفسیر:این نامه در ماجرایی دینی روایت میشود .در تقلید خطابت (انتصاب اماج جماعت) ماجرای این نامه
صدور حکم اماج جماعت توس اتسز است .نگارنده کالمش را برپایه رواب و گفتمان دینی گذاشتته استت .فضتای
گفتمان مرزبندی شخصیتها را مشخص کرده است .زاویب دید رشیدالدین وطتواط در ایتن نامته اولشتخص مفترد
است.
فرستنده نامه با تأکید و آمرانه هدف ،ایدئولوژی و گفتمان خود را به پیش میبرد .چیدمان گفتمانها براسار ستبک
و شیوهی خاص آن دوران بوده است(تویسرکانی.)31 :2838 ،
در سطح تبیین :ماجرای این نامه صدور حکم اماج جماعت توس خوارزمشاه است .گفتمان این نامه جتزو گفتمتان-
های غالب منشورها و احکامی است که از مقاج پادشاه به زیردستانش نوشته میشود .با توجه به محتوای گفتمتان کته
رنگ وبوی دینی دارد نگارنده از دعاهای فروانی استفاده کرده و به نوعی با ذکر این ادعیههتا متیخواهتد مهتارت و
اشراف بر آموزههای دینی را هم به رخ مخاطبش بکشد .نگارنده در قالب نامهی انتصاب اماج جماعت ،بخش زیتادی
از اندیشهاش را به گفتمان در آورده است و انگار به دنبال ارائه سیمای مدینه فاحله است.
نتیجه گیری
منشورها و فرمانها و رسائل سلطانی در کشف حقایق تاریخی و ریتشهی بتسیاری از وقتایع ،راهگشتای مورختان و
اهل تحقیق باشد ارزش بسیاری دارند.در این نامهها گاه به حوادث و شخصیتهای تاریخی اشاره متی شتود کته در
هیچ یک از کتتب تتاریخ اطالعی از آنها به دست نمی آید .این متون بته نتوعی مستائل اجتمتاعی و سیاستی دوران
خود را انعکار می دهند .و برجستگیهای زبانی و ادبی و وجوه کالمی نویسنده را نشان می دهد.برای رستیدن بته
این شناخت سلطانیات در مکاتیب وطواط به پنج دسته تقسیم و از هم تفکیک شدهاند .اخوانیات؛ این نامهها خطتاب
به سالطین ،امرای محلی و مسئولین دربار هستند که عموماً موحوعاتشان اجتماعی ،سیاسی و دینی است .این نامههتا
از طرف خود رشیدالدین وطواط نوشته شدهاند؛ برای جالل الدین محمود بن محمد ،بترای منتجتب التدین ،ابوغتانم
بسطامی ،ابومحمد خرقی ،خواجه ادیب صابر و امیری که اسمش را نیاورده ،نوشته است.
 در نامههایی که به سلطان سنجر نوشته است:لقبها ،دعاها و عناوین به اقتضای موقعیت سلطان انتخاب شدهانتدو نگارنده برای ایجاد ارتباط و آماده سازی زمینه برای القای مطلب به مخاطبش از آنها بته صتورت دقیتق و حستاب
شده بهره گرفته است .ونشان میدهد فضای گفتمان مرزبندی شخصیتها را مشخص کرده است.
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 در نامههایی که به امرای محلی -عمادالدین ،ابوالفت ( عامل سلطان سنجر در بلخ) ،نصر بتن خلتف(امیر زابتل)،ابوالفت  ،رستم بن علی شهریار(امیر مازنداران) ،عال الدین حسین بن علتی (پادشتاه جبتال) ،ابوشتجاد طتوطی بتن
اسحاق ( از امرای غز)  -نوشته است :فرستنده نامه با تأکید بر سابقه دوستی از همان آغاز نامه میخواهتد از تمتاج
ظرفیتهای موجود برای درخواستش استفاده کند .نحوة مورد خطاب قرار دادن شخصیتها و دعاها ،رابطب و جایگاه
افراد را در قدرت نشان می دهد؛ زیرا عناوین ولقبها متناسب با موقعیت افراد و به سبک رایج مکاتیب آن دوران بته
کار رفته است .در کار امرا و فرمانروایان محلی جدییت نشان می دهد و نتایج کار را پیگیرانه دنبال می کرده استت .و
به ن ر میرسد در این جریان دو هدف مهم را دنبال میکند  -2کسب رحایت سلطان سنجر  - 1دفتع فتنته غتزان از
سر خود .جالب است که اتسز برای دفع و ریشه کن کردن فتنه غزان با عال الدین ابوعلی (پادشاه جبال) و نصتر بتن
خلف (ملک نیمروز) و ابوالفت (ملک مازندران) مکاتبه میکند و از طرف دیگر سردار غزان را هم ترغیب میکند که
به زیر سایه سلطان سنجر بیاید .گفتمان دوگانهی اتسز حاکی است که گویا وی به دنبال سیاست موازنه مثبت است.
 در نامههایی که خطاب به مسئولین درباری – تقلید و تفویق و ترتیب امور والیت -نوشته است :بتا توجته بتهماهیت حکم بودن نامهها میتوان گفت که نگارنده به اطناب دست زده و عالوه بر گفتمان مورد ن رش به تعریتف و
تمجید و توحی احافی پرداخته است و به ن ر با این کار خواسته که مهارت و اشراف خود را نسبت بته مستائل بته
رخ مخاطبش بکشد .شاخصهای به کار رفته در این نامه به خوبی رابطهی فرادست و فرودست را نشان میدهند.
نکته قابل تأمل اینکه اغلب جمله ای که حکم انتصاب در آن قرار دارد را به صورت مجهول آورده است و افعتال در
وجه سوج شخص ساخته شده است که نشان از تکریم آنهتا دارد .کتاربرد یتک طرفتب حتمایر مفترد بترای نگارنتده
مصداقهایی از رابطهی فرادست (مافوق) ت فرودست (مادون) است.جملهها خبری – توصیفی و بیانگر مجموعتهای
از رخدادها هستند .جمالت بهصورت معلوج و مجهول و افعال نیز به هر دو وجه مثبت و منفی آمدهاند.
در عنوان نامه ها با توجه به سلسله مراتب قدرت عمل میکند آن جایی که نامه به سلطان برمیگتردد نامته «مفاوحته
کریم» است و نامه خودش را «مالطفته» متیخوانتد و در جاهتای دیگتر و در راستتای شخصتیتهتا از مکتوبتات و
مفاوحات و ...هم استفاده کرده است .حتی در به کاربردن شاخصهای مکانی ،رابطه قتدرت را در ن تر متیگیترد و
برای مکان هم دعای خیر میکند« سلطان در حمان سالمت بدارالملک ترمذ ،حَرَسَها اهللُ رستید» و ستایر مکتانهتا را
فق ناج میبرد :خوارزج ،خراسان ،خبوشان و مازندران .نحوة مورد خطتاب قترار دادن شخصتیتهتا در نامته ،رابطتب
قدرت را نشان می دهد .رشیدالدین وطواط ،در به کار بردن القاب و عناوین ،با توجه بته همتین رابطتب ستلطه عمتل
میکند.
هم آوایی واژگان در کل مطالعات دیده می شود .اکثر جمالت در نامه ها بهوسیلب حرف عطف «و» به یکدیگر متصل
میشوند و حتی در بیشتر موارد ،بعد از عالمت نقطه هم جمله با «و» آغاز میشود.
براسار مطالعات انجاج شده در راستای تحلیل و تبیتین نامتههتای رشتیدالدین وطتواط متیتتوان گفتت :نامتههتای
رشیدالدین وطواط که به صورت توصیفی و روایتی و بته ستبک عمتومی دوره دوج ستلجوقیان استت کته در میتان
نویسندگان خراسان معمول بوده است و بسیاری از نامه ها منعکس کننده تاریخ خوارزمشاهیان و ارتباط متقابتل آنهتا
با خالفت عباسی ،سالطین سلجوقی و والیات همجوار (خبوشان ،خراسان ،آمویه) و نشان دهنده تتاریخ اجتمتاعی-
سیاسی والیت خوارزج و معرفی رجال دینی ،علمی و ادبی آن زمان است.
منابع و مآخذ
کتابها:
 آقاگل زاده ،فردور ( )2831تحلیل گفتمان انتقادی ،تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی -تویسرکانی ،قاسم ( )2838نامههای رشیدالدین وطواط ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
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 جوینی ،عطاملک ( )2833تاریخ جهانگشای جوینی،به تصحی محمدبن عبدالوهاب قزوینی،تهران ،انتشارات هرمس شیبانی اقدج ،اشرف ( )2831کلید واژههای سبک شناسی ،تهران :انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکتزی ،چتااول.
 فرکالف ،نتورمن ( ،)2833تتحلیل گتفتمان انتتقادی ،تترجمب فتاطمه شایستته پیتران و دیگتران :تهتران ،مرکتز مطالعتات وتحقیقات رسانه.
پایان نامهها:
 علمشاهی ،محمد رحا(« )2838تحلیل انتقادی گفتمان ترجمه کتاب سلطه یا بقای چامسکی براسار متدل فترکالف» پایتاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد واحد شاهرود .دانشکده ادبیات و علوج انسانی
 محمدزاده ،مهناز (« )2831خوانش انتقادی گفتمان حلمانیه با تأکید بر رباعیات اوحدالدین کرمانی بر اسار روش فترکالف»پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده زبان و ادبیات فارسی

