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Abstract  
Language is one of the most prominent and important stylistic elements in literary 

studies. Any change and transformation in the form and content of the language of 

a literary work shows the evolutions of the attitude and knowledge of the creator of 

the work and the society that is effective in its creation. Sometimes the language 

effects directly on the creation of literary styles and writing methods, and 

sometimes it effects indirectly through various forms. Sometimes, literary styles 

overcome the language and cause fundamental changes and evolutions in this 

scope. It’s seen in the history of literary evolutions that sometimes the government 

power effects on language and literary style and even control it. The Safavid 

government reached to power based on a religious ideology historically in Iran, and 

this power consisted of three main sides: 1. Safavid kings, 2. Qizilbash, 3. 

Religious ulama, influenced the style and content of the literary texts of that period. 

The study of language function in literary works and power relations connects 

literary studies to social sciences and linguistics. This study deals with the 

discourse of the influence of power on the prose works of the Safavid period from 

the perspective of the sociolinguistics according to the book ‘Alam-ara-ye Abbasi’ 

and specifies which powers by which rate have influenced the prose of that period. 
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 زبان با شناسیبر اساس جامعه یوصف یدوره قدرت بر نثر ریتأث

 یعباس آرایبر کتاب عالم هیتک

     منیژه پورعلی
همدان، تهران،  نایس یدانشگاه بوعل ،یفارس اتیرشته زبان و ادب یدکتر یدانشجو

 رانیا
  

 رانیهمدان، تهران، ا نایس یدانشگاه بوعل ،یفارس اتیاستاد زبان و ادب  قهرمان شیری
  

 

  چکیده
. هر نوع دآییبه شمار م یادب هاییدر مطالعات و بررس یعناصر سبک نتریو مهم نتریاز برجسته یکیزبان 

 یو دانش یتحواّلت و تطوّرات نگرش ریس ینشان دهنده ،یاثر ادب کیزبان  یو تحوّل در فرم و محتوا رییتغ
 هایوهیو ش یادب هایسبک آمدن دیآمدن آن است. گاه زبان بر پد دیمؤثر بر پد یخالق اثر و جامعه

. کندیدر قالب اشکال گوناگون اعمال قدرت م میمستق ریدارد و گاه به صورت غ میمستق ریتأث ینوشتار
. شوندیحوزه م نیدر ا یو تحوّالت اساس راتییو باعث تغ افتهی یرگیبر زبان چ یادب هایسبک زین یگاه

 یفراوان راتیتأث یبر زبان و سبک ادب یقدرت حکومت یاهکه گ مکنییمشاهده م یتحوّالت ادب خیدر تار
به  یمذهب یدئولوژیا کیبر اساس  رانیا خیدر تار ی. حکومت صفودهدیبه آن سمت و سو م یدارد و حت
-یم لیتشک ،ینید ی. علما3. قزلباشان 2 ی. شاهان صفو1: یقدرت که از سه ضلع اصل نیو ا دیقدرت رس

و  یزبان در آثار ادب یکاربرد یرابطه یگذاشت. مطالعه ریآن دوره تأث یبمتون اد اقیشد، بر سبک و س
پژوهش به گفتمان  نی. ادهدیم وندیپ شناسیو زبان یرا با علوم اجتماع یادب هایمناسبات قدرت، پژوهش

-یم یعباس یبر کتاب عالم آرا هیزبان با تک شناسیاز منظر جامعه یصفو یقدرت بر آثار منثور دوره ریتأث
 .اندگذاشته ریبر نثر آن دوره تأث بسامدی چه با هاکه کدام قدرت کندیپردازد و مشخص م
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  دمهمق. 1
آنها از علوم  لیدر تحل شودیوجود دارند که م یزبان ییکاربردها ،یخیو تار یدر آثار ادب

 یطهیآثار از ح نیکه ا شودیسبب م یعلوم در متون ادب نیبهره برد و کاربرد ا گرید
و ... است، خارج شوند و مورد  یسبک یصرف که شامل بالغت و بررس یادب یعهمطال

هم  یادب ریاز نظر علوم غ یآثار ادب یعلم یگردند و مطالعه قععلوم مربوط وا ریتوجه سا
دوره،  کی یاجتماع_یخیدر بافت تار توانیم نی. بنابراردیقرار بگ تیحائز اهم
 یاسیو س یاجتماع تیّمناسبات قدرت را از منظر هو یو رابطه کیدئولوژیا یکارکردها

 شناسیو زبان یرا به علوم اجتماع اتیادب یکرد و حوزه یبر سبک آثار آن دوره بررس
است که زبان  نینو یزبانشناس هایرشته نیدتریاز جد یکیزبان  شناسیجامعه»داد.  وندیپ

-یم یآن را بررس یفرهنگ_یو در بافت اجتماع داندیم یاجتماع ایدهیرا به عنوان پد
مکتوب  ثاررا در آ یزبان هایتیّاز خاص یاربسی که جا:نه( و از آن1368،یمدرس«)کند

زبان  رینوع تأث یمشخص کننده ،یخیتار یدوره کی یآثار ادب یمطالعه افت،یباز  توانیم
است و فقط  یاجتماع یدهیپد کیزبان در اصل »خواهد بود چرا که  گریکدیو جامعه بر 

 هی( در عصر صفو99:1347واترمن،«)و تحقق دارد تیواقع یاجتماع سیتأس کیبه عنوان 
 توجه با هااز آن کیشده که هر  دیتول یادیچندگانه است، آثار ز هایکه مهد بروز قدرت

کرده  دایپ ایژهیخاص و گفتمان مربوط به آن، جهت و شکل و یاز قدرت یریرپذتأثی به
 است.

 پیشینه پژوهش. 2
نوشته شده است، از جمله  یادزی مقاالت و هاکتاب آن بر جامعه ریدر مورد قدرت و تأث

 زین من؛یب امیلیاز و رانیفوکو و زبان و منزلت و قدرت در ا شلیدرت از مکتاب دانش و ق
 یدر مجله 1392که در  یریجهانگ ریاز جهانگ یدئولوژیچون زبان، قدرت و ا یمقاالت

-هم در کتب سبک یاست. در خصوص نثر صفو دهیچاپ رس هب ینظر استیپژوهش س

در  یبخش مفصل نیآورده شده و همچن یمطالب سایبهار و دکتر شم الشعرایملک یشناس
مبحث اختصاص داده شده است. اما در  نیبه ا یریو تنزّل از دکتر قهرمان ش دیکتاب تقل



 

 

صورت نگرفته  یکنون پژوهش ازبان ت شناسیاز منظر جامعه یقدرت بر نثر صفو ریمورد تأث
 قدرت مشخص شود. یمفهوم کل دیمقوله ابتدا با نیا یو بررس لیتحل یاست. برا

 . روش3
ابتدا مفهوم قدرت و گفتمان آن تبیین شده تا با در نظر ای با روش کتابخانهدر این پژوهش 

های موجود در عصر صفوی بر نثر آن تأثیر قدرت هایجلوه شناسی زبان،گرفتن جامعه
 .آرای عباسی نشان داده شوددوره با تکیه بر کتاب عالم

 

  قدرت. 4
 یاست که در اکثر علوم انسان یمباحث نتریاز عام یکیدارد و  عیوس اریبس یقدرت مفهوم

و نفوذ بر انسان و  ریتا تأث یزیچ یالقا ای یانجام کار ییو مفهومش از توانا شودیم دهید
-یگسترده م یو اقتصاد یاسیس ،یو کنترل روابط و ضوابط ساختار اجتماع رییو تغ عتیطب

به کار  یاهداف متعدد و متنوع یبرا تواندیمعنا که م نیعام است به ا ییناقدرت توا»شود. 
( فوکو، قدرت و مناسبات آن را 40:1380ندس،یه«)است یخاص طیرود و البته تابع شرا

افراد را به انحاء مختلف  یرفته و همه شیکه تا اعماق جامعه پ داندیگسترده م ایشبکه
و  یاجتماع هایمتکثر از شبکه ایکه در مجموعه یتیّچند ظرف ییروی. نکندیم ریدرگ

برنده و  شیپ یدر کل جامعه منتشر و پراکنده است و به شکل راهبردها ینیو د یاسیس
قدرت عبارت است »: دگویی. وبر مشودیم دهدی هاافراد و ارگان نیرونده در روابط ب شیپ

دهد و به فرد امکان مى دیآود مىاجتماعى به وج یاز فرصتى که در چارچوب رابطه
جا ( از آن139:1367وبر،«)کند لیبر آنها تحم گرانیرغم مقاومت داش را حتى علىاراده

 ریتأث گریکدی یزبان و جامعه بر رو ،یاجتماع شناسیزبان و زبان شناسیکه از نظر جامعه
 ریتأث لو اوضاع و احوا طیخود بر شرا ریتعب یزبان برا»گذارند و در اصل یمتقابل م

اثر زبان بر جامعه در  یبررس رد،پذییم ریتأث گمانی( و ب37:1381من،یب)«دنهیم
 یجامعه بر زبان در محدوده ریتأث یو بررس ردگییقرار م شناسیزبان قاتیتحق یمحدوده
خود را از  یوجود لیدال یاجتماع شناسیزبان». اتیزبان و ادب شناسیجامعه هایپژوهش

 ینهیآ ی. پس هر زبانردگییبر م گریکدی با هاو تأثر آن ریزبان با جامعه و تأث یرابطه
جامعه از جمله متمدن  هاییژگیزبان است که و یمایو در س دآییخود به شمار م یجامعه



 

 

 ،یفکر هاییرگیجهت ها،یدئولوژای ها،نظام انحطاط ای شرفتیبودن، پ یبدو ایبودن 
 هایدهیپد یسخن آن است که زبان از همه نیا ی. معناشودیم ظاهرو ...  یاقتصاد ،یهنر

 .(78:1395،العزاویمیرح)«ردپذییم ریآشکارا تأث یاجتماع
متفاوت ظاهر  هایو در فرم ابدییم یاشکال گوناگون گاه،یو جا گاهیاز نظر پا قدرت

و  یو اقتصاد یو اجتماع یاسیگرفته تا قدرت س ینید کیدئولوژیشود، از قدرت ایم
. آورندیرا به وجود م یچند وجه دیشده و نوع جد بترکی هاقدرت نیا ی. گاهیمردم

قدرت قائل شد، بلکه ما با وجوه گوناگون  یواحد برا یتیّ کل توانینم گرید جهیدر نت»
« قدرت کیزیکروفیم»کالم  کیو در  ریّمتغ ،یقدرت در اشکال محل

 لیچند عنصر مجزّا تشک ایممکن است از دو  بیترک نی( که ا106:1390،یداود)«میمواجه
گوناگون و  زیآن ن یطرهینفوذ و س یرهدای و محدوده ب،یشده باشد و بر اساس نوع ترک

اطاعت تابع  یعنیباشد  یاست که مخف نیاستفاده از قدرت گاه بسته به ا». شودیمتفاوت م
 .(7:1381ت،یگالبرا«)نباشد ی[ از عامل قدرت علنسندگانیقدرت]مثالً نو

 قدرت گفتمان. 5
 که هااز گزاره ایاست که به مجموعه گفتمانلیتحل گذارهی( پا1926-1984فوکو) شلیم

 شهیمفهوم گفتمان در اند». دگوییمربوط باشند، گفتمان م یگفتمان بندیشکل کی به
شده  میتنظ «شناسینهیرید»دارد که بر محور روش  گراییبا ساخت یفوکو نسبت خاص

 هایمنفرد، تئور هایشهیو ناخودآگاه، در پس اند ینامرئ یاست... که به صورت ساختارها
فلسفه، علم، رفتارها و گفتارها  شه،یو سخنان روزمره نهفته است و قواعد خود را بر اند

 یجامعه هایدهیپد ی( در اصل، گفتمان علل فرامتن96:1390،یاودد«)کندیم لیتحم
از قواعد  ایمجموعه» کندیم فیتعر نیفوکو گفتمان را چن گرید یاست. در جا یبشر
و  شوندیدوران خاص دانسته م کیدر زمان و مکان معرّف  شهیناشناس که هم یخیتار

-مشروط به آن یو زبان ییایجغراف ،یاقتصاد ،یاجتماع یمحدوده کیدر  یکارکرد ارتباط

 .(21:1378ه،یبشر«)هاست

 ،اجتماعی منزلت و هاانسان به نگاه که است هاآن راتتغیی و هادر نظر گرفتن گفتمان با
. گفتمان قدرت، عملکرد دابییم تیّ و هو شودیم رییتخوش تغدس هاو آثار آن یاخالق

در  گریو به زبان د آوردیسلطه م ریرا ز اشیدیآثار تولانسان و عوامل مربوط به او و 
 نییو مقاومت را تع تیّمؤثر بر حاکم یراهبردها تواندیو م چرخدیم یاجتماع نیادیم



 

 

که با توجه به ادراکات ما از  یزبان دهینقش»و زبان و فرهنگ را به هم مربوط کند.  دینما
 یرابطه مخواهییاست که ما م یزیهمان چ یکنندهنییتع رد،گییاطرافمان صورت م یایدن

 جملهمن یو انتقاد یمکاتب ادب ی( اما همه24:1381د،پاکنها)«میفرهنگ و زبان بنام
و آن  بخشندیم تیّبه آن هو زیو ن کنندیم فیتعر اتیدر بستر ادب را خود قدرت، گفتمان

در مقام  اتیپژوهشگران، ادب شترینظر باز ». دهندیقرار م یو بررس یرا مورد واکاو
در حال تحوّل  ایدهیپد رد،گییرا در بر م یمتفاوت اریکه موضوعات بس یریاصطالح فراگ

را بر  اتیکند، ادب فیخود را چگونه تعر تیفعال کهنیبسته به ا ،یاست و هر مکتب انتقاد
 یگفتمان قدرت هم آثار ادب( 17:1385،کیمکار)«کندیم ینیتصوّرات خود بازآفر یهیپا

قدرت و... .  است،یاقتصاد، س ت،یجنس ریاز جمله تأث کندیم یبررس یرا از مواضع مختلف
امر  نیبر ا یگفتمان انتقاد لی. تحلستیبه آن نگر یاز منظر انتقاد توانیم یبه نحو نیبنابرا
کارکرد  یدر خدمت قدرت است که معموالً درک نحوه یگفتمان، ابزار»دارد که  دیتأک

 یعالم آرا»قدرت بر کتاب  ریپژوهش تأث نی( در ا58:1392،یریجهانگ«)آن دشوار است
 دهیکش ریبه تصو راتیتأث نیمتفاوت بروز ا هایو جنبه ردگییقرار م یمورد واکاو «یاسعب
 هایو قدرت یدولت صفو لیتشک یموضوع به چگونگ نیدرک بهتر ا ی. براشودیم

 .مپردازییموجود در آن م

 صفوی حکومتقدرت در . 6
 یخیبزرگ و عوامل متعدد که در کتب تار هایلیدر قرن دهم با کمک ا یصفو یسلسله
 میکن یادآوری دیبا نجایدر ا»شد.  یزریهیپا لاسماعی شاه توسط است شده اشاره هابه آن

 یمصطف)«انهیعیش یدر چهارچوب انهیبود با جوهر صوف یدعوت ،یصفو لیکه نهضت اسماع
به وجود آمد که تا آن  کیدئولوژیا یحکومت ان،یبا ظهور صفو یعنی( 397:1359،یبیالش

که در  شوندیم دایپ ییگاه نمادها خیدر گذرگاه تار»صورت سابقه نداشت.  نیزمان به ا
 کیکه همانند  یاتفاقات یعنی رند؛گییعطف لقب م ینقطه ندگانیآ یشهیاند یمنظومه

 یرهیزنج یبه سرحلقه لیو خود تبد کندیم زیمتما گرید هایرا از دوره ایسمبل، دوره
 ن،یزم رانیو خم ا چیپر پ ینقاط در جاده نیاز ا یکی. شودیم میاز مناسبات و مفاه ایتازه
تا انقراض، فراز و  لیحکومت از تشک نی( ا9:1387،یلیخل«)است هیسلسله صفو لیتشک

 خیتار»داشت.  وطو سق لیتشک یبرا یرا تجربه کرد  و حوادث و عوامل یادیز یفرودها
بعد از  لخانانیدر خالل دوره مغوالن، ا یعراق و آناتول ران،یدوره در سرتاسر ا نیا یاسیس



 

 

امور است... تا آنجا که  یو فروپاش یآنها... مشحون از آشفتگ ندیایپ هایمغول و دولت
به وجود  انیو صفو لیتحوّل را شاه اسماع نیداشت و ا یتحوّل آمادگ یزمان برا

 یدر همه ییدوران ثبات و اقتدار و شکوفا ی( دولت صفو203:1363،یمزاو)«ندآورد
با شروع  کهنیرا با شاه عباس اول و دوران انحطاط را بعد از او تجربه کرد تا ا هانهیزم
 نیکه ا یهنگام»: دگوییرقم خورد. شاردن م زشانگیغم انیپا ن،یلطنت شاه سلطان حسس

رخت  رانیاز ا زیرخت بربست، رونق و رفاه ن جهانپادشاه بزرگ ]شاه عباس[ از 
چون  یعوامل مختلف ریقدرت تحت تأث یمنحن انیم نی(  در ا225:1372،یوریس«)بربست

 کیمردم بود و با در اوج قرار گرفتن هر  یو عامه ندی عالمان ها،قزلباش ،یصفو نیسالط
شدن  یتشتّت و التقاط ببنبودن قدرت، س صداکی. که عالوه بر کردیم رتغیی هااز آن

 دوره  شده است. نیزبان و نثر ا

بر زبان و  یقدرت حکومت یکه گاه مکنییمشاهده م رانیا یتحوّالت ادب خیتار در
 یمثال در دوره یبرا دهد،یبه آن شکل و جهت م یفراوان دارد و حت راتیتأث یسبک ادب

و ادبا و علما، تحت  شودیم یو علم یادب هایانجمن ییبرپا یخود حکومت متولّ  یموریت
که قدرت در دستان  مکنییمشاهده م زین ی. گاهپردازندیم تیّبه فعال ینظارت ارکان دولت

و  دهندیسمت و سو م اتادبی به که هستند هاو آن ردگییخود روشنفکران زمانه قرار م
در هند، سبک  یرانیکه شاعران مهاجر ا یگورکان یمانند دوره ند؛نماییم نتعیی را هاسبک

 یکنندهنییتع ینظام_یاسیهم قدرت س یگاه. ندبریم شیپ یدگیچیرا به سمت پ یادب
و  یغالباً سفارش اتیکه ادب یغزنو یمانند دوره ؛است سندگانیشاعران و نو یخط و مش

بر  ،ی. حکومت صفوابندییبارز م ایدر نظم و نثر جلوه زیغلوآم حیو مدا شودمی یشیستا
 یاز سه ضلع اصل تحکوم نیا یاسیو قدرت س دیبه قدرت رس یمذهب یدئولوژیاساس ا

 ی. در قاعدهنید ی. علما3 . قزلباشان2 ی. شاهان صفو1شده بود که عبارتند از:  لیتشک
و روشنفکران  کردگانلیتا تحص سوادیمختلف مردم از عوام ب هایهرم قدرت، گروه نیا

هرم  یکه در باال یهمان سه گروه یلهیقرار داشتند که فکر و فرهنگ و زبان آنان به وس
حکومت، توسعه  کیقدرت در  دآورندگانیپد»آن که  لی. به دلشدیم نییداشتند تع ارقر

 یدر حوزه یاگر زبان فارس هیصفو یدر دوره ،هستند زیدهندگان زبان و فرهنگ خود ن
 یکی شود،یم دهیو ابتذال و انحطاط کش یاز آن در نگارش متون، به سست تیّ گفتار و به تبع



 

 

در جامعه  یگانگیو ب یدو عنصر عوامانگ یغلبه نیدر هم دیبا ابارز آن ر هایاز علّت
 .(315:1398،یریش)«جستجو کرد

 جامعه شناسی زبان. 7
مختلف اجتماع و فرهنگ بر  راتیتأث یاست که به بررس ییزبان از علوم نوپا شناسیجامعه

و  یاسیس ،یاقتصاد ،یاجتماع هاییکه دگرگون دهدیو نشان م پردازدیزبان و بالعکس م
و به تبع، زبان و عوامل مربوط به  گذاردیم ریو... چگونه بر زبان و ادب هر دوره تأث یمذهب

ساخت زبان و ساخت جامعه  انیم». شوندیو فرهنگ مؤثر واقع م یآن چگونه بر سبک ادب
زبان جدا  یتنگاتنگ وجود دارد و مطالعه یرابطه ،یو اجتماع یزبان یرهایّو روندها و متغ

از آن به دست  انهگرایهمه جانبه و واقع یفیتوص تواندیآن نم یتماعاز بافت اج
به وجود  طیبه شرا دیبا یاثر ادب ایمتن  کی یبررس یبرا نی( بنابرا14:1368،یمدرس«)دهد

زبان آشکارا به »شده است توجه کرد، چون  دیکه اثر در آن تول ایآمدن آن در جامعه
متقاعد کردن افراد مورد استفاده و سوءاستفاده  ای گرانیتسلّط بر د یبرا ایلهیعنوان وس

ارتقاء  اشهیهدف اول دیو شا فتمانگ یبررس یمطالعه یاز اهداف اصل یکیو  ردگییقرار م
که زبان به  ی( در جوامع118:1395دوسن،یو«)است ندیفرا نیا یفهم افراد از چگونگ

 و هانوع زبان یبررس شودیم دهید چندزبانی آن در زمانوجود دارد و هم یصورت التقاط
خواهد  یدبآمدن متون و آثار مختلف ا دیپد ییچرا یکنندهنتعیی هاآن بر غالب فرهنگ

قوم  ایملت  کیو مانند آن، فرهنگ  یمذهب ،یاقتصاد ،یاسیس ،ینظام لیبه دال یوقت»بود. 
در زبان ملت مغلوب به صورت غلبه  نیشود، آثار ا رهیچ یگریقوم د ایبر فرهنگ ملت 

به  تواندیکه م یتنوع زبان نی(  همچن28:1389،یباطن)«شودیظاهر م شماریب یعناصر قرض
فرهنگ  ریتأث نیّظاهر شود، مب یو نوشتار یخواندار ،یداریشن ،یگفتار وناگوناشکال گ

 یخواهد بود که هر کدام روشن کننده یفرهنگ ینهیشیاز نظر پ یطبقات مختلف اجتماع
 شناسیزبان، همانند روان شناسیجامعه»است و  یدیروابط پنهان بافت و اجتماع بر اثر تول

( تا 84:1359ن،یالک دنیه)«نهدیرفته و به عالم عمل گام م راترمحض ف یزبان، از عالم نظر
 زانیو م دینما یآثار بررس دیرا در تول یو اجتماع یو فرهنگ یزبان یرهایّمتغ یبه طور کل

 بگذارد. شیرا بسنجد و به نما کیقدرت نفوذ هر

 هیقدرت بر زبان نثر دوره صفو ریتأث. 8



 

 

است و  رگذاریکه گفته شد قدرت در تمام اشکالش بر زبان و ادب جوامع تأث طورهمان
ود مظهر بروز که خ هیصفو ی. دورهکندیم ینوشتار را دچار دگرگون اقیسبک و س

 و هاوجود زبان لیو دل ستین یامر مستثن نیاز ا زیمختلف پنهان و آشکار است ن هایقدرت
قدرت بر آن  راتیدر تأث توانیدر آن اجتماع را م آمدهمختلف آثار به وجود هایسبک

 ریغ ریّمتغ کیبه عنوان  یاجتماع هایو طبقه یزبان یرهایّمتغ انیم»متون جستجو کرد. 
موجود در  یاز تنوعات زبان یبخش نیوجود دارد بنابرا ایقابل مالحظه یهمبستگ ،یزبان

( 160:1368،یمدرس«)است حیتوضقابل  یاجتماع یجامعه، با توجه به عامل طبقه کی
 رانیاست. گرچه در ا یبر زبان و فرهنگ جامعه، چندزبان رگذاریاز عوامل تأث گرید یکی

کرد.  دایجلوه پ شتریب یژگیو نیا یوجود داشته است اما در عصر صفو یچند زبان شهیهم
خود را برکنار  گریبا زبان د یختگیکه بتواند از آم ستین یزبان چیدر عالم ه»

 یبرا یاشراف داشتند و حت یکه بر زبان عرب تیّروحان ی( طبقه279:1381،بهار«)دارد
 یبدنه اکثر و مردم بودند، ترک که هاباشبود، شاهان و قزل شانیاز آنان زبان مادر یبرخ

کردند، هر کدام در فرهنگ و ادب به سهم خود مؤثر بودند. یتکّلم م یجامعه که به فارس
و  یالتقاط یآمدن متون دیقدرت و زبان و فرهنگ در اجتماع، سبب پد دنبو یالتقاط نیا

 متون در مثالً . است متفاوت هادرآن هاشد که بسامد نفوذ هر کدام از قدرت تیّبدون خالق
 یخیو در متون تار شودیم دهید شتریب یدئولوژیا ریو تأث تیّقدرت روحان یردپا مذهبی

نفوذ  یشده، ردپا فتألی هاقزلباش یطبقه ریتأث تحث سندگانینو ایکه توسط پادشاهان 
از آن که توسط علما و  ریغ ای یخیو در کتب تار داستیپ یفرهنگ عامه به طور بارزتر

روشنفکر مشهود  انیو جر میفخ اتیادب ریتأث یبه نگارش درآمده، ردپا کردهلیتحص یادبا
 رایرو به انحطاط نهاد، ز یمذهب اتیادب یبه استثنا ،یدر عهد صفو اتیادب»است. در واقع 

مشغول  ییو کشورگشا یمثل کشوردار یگریبه امور د یکه شاهان صفو
 .(75:1363،یمدراحیم«)بودند

 یعباس یعالم آرا. 9
ترکمان، آن را در  گیکه اسکندر ب یاست به زبان فارس یخیتار یکتاب یعباس یآرا عالم

از زمان شاه  یپادشاهان صفو یزندگ خیدرآورده است و تار ریتحر یه.ش به رشته 1025
آثار  ریو نسبت به سا شودیرا شامل م ریشاه عباس کب یپادشاه انیتا پا کمی لیاسماع
 سندهیاز سواد و سِمَت نو یامر ناش نیو محکم نوشته شده که ا هساد یبه نثر یصفو یدوره



 

 

 میعمدتاً تسل یدوره به لحاظ ساختار زبان نیا سانینثر نو»گفت  توانیاما در کل م ؛است
 یعیبد دادیرو نیبود. بنابرا افتهیرواج  یموریدر عهد ت نیاز ا شیشدند که پ یاتیّخصوص

 یادب هایتیّهمان ظرف یصفو سندگانیبلکه نو وست؛یدوران به وقوع نپ نیا یدر نثر فارس
در  یو ترک یفراوان از کلمات عرب یو استفاده یریرپذیگذشته را به خدمت گرفتند و با تأث

 فیو لط سیاز سبک سل یانشقاق نثر فارس ینهیزم یموریاز دوران ت شیپ یسندگیفن نو
 یپژوهش کتاب عالم آرا نای در( 229:1397،نژادبهرام«)دوران گذشته را به وجود آوردند

 ریانتخاب شده است که تأث یصفو یدوره یکامل از سبک التقاط ایبه عنوان نمونه یعباس
 .شودیم دهیمختلف در آن د یقدرت با بسامدها انیسه جر

 یعباس یدر کتاب عالم آرا یسبک التقاط یاهیژگیو. 10
حائز  یاز نظر سبک ،یخیروشنگر تار هایجنبه یکتاب درخور تأمل است و سوا نیا نثر
که از منظر  شودیعصر محسوب م نیا نگاریعیبرتر وقا هایو از نمونه باشدیم تیاهم

موجود در آن عصر به نگارش  هایقدرت ریاز قدرت روشنفکران و سا ریبا تأث یگفتمان
 هایو گفتمان یاجتماع صیخصا یهمه باًیزبان، تقر یسشنادرآمده و از منظر جامعه

 کیتحت نفوذ  ،یاجتماع یکه هر طبقه مدانییآن عصر را انعکاس داده است.  م اناتیجر
 قتیحق نیو ا دآییاهداف آن به حساب م التیقرار دارد و جانبدار تحم یاسیقدرت س

که در  گرددیم اتیو ادب جتماعا در هامنش و هااز تعامالت و کنش ینوع یآورنده دیپد
 ندگانیگو اجتماعی سطح اختالف هااز زبان بعضی» چه اگر. است نمودار هاآن یبافت زبان

-یآشکار م یاختالف را به طور بارز نیا گرید یبعض یول دهندیخود را چنان نشان نم
کاربرد  یوهیو ش انیب یمثل موضوع و نحوه یمورد به عوامل نی( و ا44:1389،یباطن«)کنند

 یکارگر در زندگ کیحاکم و  کیعالم و  کیدارد؛ چنان که  یبستگ یروابط اجتماع
 یاساس هایقطعًا با هم تفاوت سند،یهم بنو یو اگر مطلب ندگوییهم سخن نم هیهرگز شب

و  شودیکه در گفتار کاربرد دارد، در نوشتار محدود م یخواهد داشت. اصطالحات خاص
با هم مخلوط شده  گاهی البته که اندجداگانه یسبک و زبان یگفتار دارا ونوشتار  نیبنابرا

وجود  یهمانند هایتیّمحدود زیدر هر سطح ن» نیو همچن آورندیم دیپد یبیترک یو سبک
به کار رود، در  تعلّق دارد ینیمع یکه به سطح گفتار ایکه اگر فرضاً واژه ینمع نیدارد، بد

به دنبال آن قرار  توانندیمتعلق به همان سطح م یاهواژه ریآن صورت فقط سا
 یدوره یو زبان نوشتار یسبک ادب ،ی( به طور کل138_139:1376،لیترادگ)«رندیگ



 

 

-یاست و م رالحالیّمختلط، ملتقط و متغ یعباس یمانند عالم آرا یخصوصاً در آثار هیصفو
جستجو کرد و  یو اجتماع یاسیس هاییرا در آشفتگ یآشفته حال نیا لیاز دال یکیتوان 

مردم و  یلهیآموزش و فرهنگ و ادب به وس یبر رو یمخرب ریرفتارها، تأث نیا»بدون شک 
 .(316:1398،یریش)«گذاردیو شاعران م سندگانینو

  یعباس یبر کتاب عالم آرا کردهلیقدرت روشنفکران تحص ریتأث. 10_1
خاص در آثارشان بر  یهستند که با سبک یقدرت یدارا یخیتار یدر هر برهه روشنفکران

 یرابطه یدرباره شناختیبحث جامعه». رندپذییم ریتأث از آن و گذارندیم ریجامعه تأث
 یانیپا یساختار نیّ تع میو مفاه یفرد تیّدر مورد عامل یمفهوم یقدرت به مثابه

 کینوشتار  نیب یقدرت سبب بروز تفاوت اساس نیم( اما ه234:1379،آرکلگ«)ندارد
از  کبی اسکندر که جا. از آنشودیم یعاد یسندهینو کیکرده با لیروشنفکر تحص

 باًیتقر یانیب یوهیاست از شکرده  یبوده، در کتاب خود سع انیدربار صفو انیمنش یجمله
گرداند و به کالمش  یخیمعلومات تار یخود را چاشن یفاخر استفاده کند و معلومات ادب

عامه پسند  یدوره)گفتارگرا نیا ینثر هایانیآثار و جر ریببخشد که در سا یاستوار ینوع
در  توانیقدرت را م نیا ریتأث ی. از جمله نمودهاشودینم دهی( دیمذهب یو عربگرا

 ،ینثر هایییخاص، واج آرا یانهیمناسب، کلمات منش هایاستفاده از سجع
از  یکیمشاهده کرد. در ضمن  ،یاز افراط در سبک گفتار زیپره ،یادب یهاالمثلضرب

عالم  خیعرضه شده است که بر خالف تار خیتار یدقت نظر در ارائه ر،یتأث نیا هاینشانه
انجام شده و کمتر به اغراق و  یدارو درست و با حفظ امانت حیصح ،یصفو یآرا

است و در  قیدق اتیّدر واقع یبیطرز عج هب» گیپرداخته است. اسکندر ب سازیافسانه
از  یبرخ ری( در ز217_218:1380،یوریس«)امور گشاده دست است خیتار یارائه

 .شودیم انیقدرت ب نیا ریتأث هایجلوه
شده که از آوردن جمالت بدون فعل امساک  یامکان سع یکتاب تا جا نیدر ا (1

فعل هستند)اگر  یدارا یکل ایدوره اکثر جمالت با قاعده نیآثار ا ریشود و بر خالف سا
 به کار رفته است(.  زین یوجه وصف انیم نیچه در ا



 

 

پسر ملک سلطان  یرستمدار ریفرار نمودن ملک جهانگ افتیسوانح که وقوع  از»
و دولت سست اعتقاد  نی. ملک سلطان محمود و پدر او در امور داستمحمد حاکم کجور 

 .(503،همان)«نمودیم تریالحاد قو یوهیبلکه ش بود
است به  میقد میسبک فخ ادآوریسجع که  ینوع یحیو توض یفیدر جمالت توص (2

از نثر  دیتقل»صاحب اثر است.  یسندگیو مهارت نو یسواد ادب گرانیکه ب خوردیچشم م
مقامات  یوهیدوران است، اما نه به ش نیمتداول در ا یاز هنرها یکی زیموزونِ مصنوع ن

... دهندیقرار م گریکدیاز کلمات ناآشنا را در کنار  یوصّاف که انبوه خیتار ای یدیحم
 انیمتداول در م یمعتدل و متعادل و با استفاده از کلمات آشنا و تا حدود یااوهیبلکه به ش

 .(390:1398،یریش«)کرده و علم و ادب آموختهلیافراد تحص
بود اوقات  یو کام ستان یو استدراک لذات نفسان یرا که آغاز جوان یجهانبان نواب»

در خلوات بزم و صحبت صرف شده همواره با مخصوصان و هم صحبتان  ریبه سر فیشر
 یدوستکام ینشاط افزا هایو جرعه یحانیعشرت آراسته اقتداح راح ر

 .(296،همان)«دکشییم
هنرمندانه در نثر که  هایآراییاستفاده از واج ه،یمثل تشب ایساده هایهیعالوه بر آرا (3

 :شودیم دهید ادیکتاب ز نیدر ا دافزاییکالم م ییبایو به ز اندازدیشعر م ادیآدم را  به 
کرده به نوک ناوک  ربارانیسپاه منصور را چون رجم ت هیآن طرف بهادران اوزبک از»

 .(54،همان)«دوختندیم رانیترک تاتارک دل
بروز قدرت  هایاز جنبه یکی زیدر قالب شعر ن یادب هایاستفاده از ضرب المثل (4

اکثر  یصفو یکه  در کتاب عالم آرا یاست. در صورت سندهینو نیدر کالم ا یروشنفکر
 . هستند انهیامثال عام

چراغ کذب را نبود »مصرع که  نیعقل ابله طراز بود به مدلول ایقلندر مرد ب چون»
 .(373،همان«)او بر الوار ظاهر شدن گرفت زآمیروز به روز کذب «یفروغ
 مآبیو فاضل ینمود روشنفکر ینوع زین انهیخاص منش باتیآوردن واژگان و ترک (5

مثل: حسب االمر، حسب  ی. عباراتکندیکتاب عرض اندام م نیا یجا یاست که در جا
الفرموده، حسب االستدعا، حسب الفرمان، حسب االشاره، حسب المرام و حسب الحکم 

 کاربرد هستند. نیا یهاو... نمونه



 

 

که  افتیعز صدر  ونیحکم حکم هما رزایالسلطنه محمد بابر م ریظه االستدعاء حسب»
 .(39،همان«)برو مسلم باشد دیخود فتح نما یآنچه او از مملکت ماوراء النهر به سع

هم پرداخته شده است.  شناختیو روان یو حکم یفلسف هایکتاب به جنبه نیدر ا (6
شاه  خیتار یبه نام سرگذشت اسالم از دقت خردمندانه اشیماندن ادیهاجسون در اثر به »

که در مورد  یعیوس دلبستگی و شناسانهو از درک روان کیاثر اسکندر ب ریعباس کب
 ی( مثالً در ابتدا213:1372،یوریس)«دگوییسخن م دهد،یحوادث دنبال شده نشان م

 یآرزو نیآنان که بد». دگوییقدوم و حدوث سخن م یمبحث فلسف یکتاب درباره
 نیکه در اول رتندیح هبادی سرگردانان اندجسارت بر شاهراه مقصود نهاده یغفلت افزا پا

که از جهان هوش و  ندیننادا یکو ناننشی سر اند،در گل مانده یگام خواهش و سپاسگزار
 نیقیدر بزم دانش شمع  تیّنشان صمد افتدری گمان به که هاآن و اندخرد دور افتاده

 .(1:1382،ترکمان«)قدوم درمانده و قال حدوث و لیافروخته به ق

 یعباس یبر کتاب عالم آرا تیو روحان یقدرت مذهب ریتأث .2-10
 ریبا قلم روشنفکرانه است اما از تأث یخیکتاب تار کی یعباس یچه کتاب عالم آرا اگر

آن  تیّروحان گرایییعرب ریتحت تأث یو مذهب دور نمانده و به طور کل یدئولوژیقدرت ا
 ایهیپا کنند،یکه عمل نم یدر برابر افراد یحت هژمونی» که جاعصر قرار دارد. از آن

هم  گی( قلم اسکندر ب89:1379،آرکلگ)«شودیبالمنازع م ایطهسل جادیا یبرا یمجاز
قرار گرفته است. قدرت مذهب  یسنوییعرب یگفتمان مذهب با جلوه یتحت نفوذ هژمون

. گرددیاگر آشکار نباشد به صورت ناخودآگاه مؤثر واقع م حتی هابر ذهن و زبان انسان
که پس از نام ائمه استفاده شده است  هاییتیّو سالم و تح ثیو احاد اتیکتاب آ نیدر ا

 هیصفو یدوره چون او در ،شناسیاست. از نظر جامعه یپنهان ریتأث نیا ینشان دهنده
مقتدر است، پس از  تیّدر دستان روحان  عهیو گفتمان ش یکه قدرت غالب فکر ستهزییم

نا معمول در  یعرب اتجامعه، از کلم یچند زبانگ لیبه دل زیگرفته و ن ریقلم و فکر آنان تأث
کالم عرب، تطابق صفت و  یوهیبه ش زین یاستفاده کرده است و گاه یبافت جمالت فارس

نکته الزم  نیبه کار برده است. اما ذکر ا یدار عرب نیتنو ودیکرده و ق تیموصوف را رعا
 ت،ماهر دربار اس انیدارد و خود از منش یبر زبان فارس یتسلّط کاف سندهیاست که چون نو

ه رساله در از جمل دوره نیا هایکتاب ریسا هیدر جمالت کتابش راه ندارد و شب ینحو عرب



 

 

به کار نبرده است. در  ت،یّلفظ به لفظ را به سبک روحان یترجمه یوهی، شپادشاهی صفوی
را در  تیّروحان گراینثر عرب انیقدرت مذهب و التقاط جر ریتأث هایاز جلوه یبرخ ریز
 :مشمرییکتاب بر م نیا

 یبرا یو اشعار و امثال عرب ثیو احاد اتیدوره از آ نیا جیاز سبک را تیّبه تبع (1
 یب سندهیقلم نو کندیم انیو شاهد آوردن در نوشتار استفاده شده است که ب دنیبخش نتیز

عامل در  نیمهمتر عشرییاثن عیّتش»که  مدانیینبوده است و م تیّاز قدرت روحان ریتأث
 یکی عهیگفتمان ش( و 26:1372،یوریس«)بود هیصفو یاسیس یدئولوژیو ا یمذهب غاتیتبل

 در آن دوره است. گرایییو عرب گویییبه عرب شیاز عوامل گرا
 اءیافکار معجزآثار حضرت شاه اول جیکه از نتا اتیاب نیما صدق ا یبیسروش غ از»

است در خاطرشان خطور  بابُها یُالعِلم و عل ۀُنَیاَنا مَدکنوز  یمفتاح عقده گشا ایسرور انق
 :نمودیم

 یالزک فهم   خفاه عن دقی                  یخف  کم هلل  من  لطف  و
 «الشجی القلب  و فرج کربه          عسر         من بعد  یسراتیکم  و

 (243:1382،)ترکمان
قدرت  هایاز نشانه ،یدر بافت جمالت فارس یاستفاده از کلمات و عبارات عرب (2

 گرایعرب ینثرها یکتاب است و اگر چه بسامد آن به اندازه نیبر نثر ا ینفوذ زبان عرب
کتاب قابل  نیدر ا یژگیاز همان و هاییاما باز هم رگه ستین تیّ تحت نفوذ قدرت روحان

که در زبان معمول بر کالم  ثیو احاد اتیاز آ ریغ یعرب یهامشاهده است. آوردن کلمه
 یکلمه ایبرگشت  یعود به جا یاست مثالً کلمه یژگیو نیتابع هم ست،ین یعموم جار
 خیکتاب طبق عادت مرسوم سبک آن دوره، تار نیمردم و... . در ضمن در ا یناس به جا

 گر بر اثبات مدّعاست.ید یلینوشته شده است که خود دل یبه زبان عرب عیوقا
بعد از عرض سپاه  اسیهذا الق یعلجمع آمده بودند  ونیهما یکه در اردو الناس ریسا»

در حرکت  انیک یاکاسره و کوکبه یبه عزم قتال مخالفان به دبدبه یبازار جاه القییاز 
 .(78،همان«)آمدند

مشرف  یامراء و مصلحان به شرف سجده نواب اشرف و جهانبان یلهیبه وس فرستادگان»
 .(283،همان«)المرام عود نمودند یمقتضگشته 



 

 

از آثار نفوذ قدرت  تواندیم زین نیبا تنو یعرب ودیاز حد از ق شیاستفاده ب (3
که تحت نفوذ قدرت  هاییکتاب مثل کتاب نیکه در ا دیدر نثر به شمار آ گراییعرب
 .دارد مصداق وفور و تنوّع به اند،در آمده ونیبه قلم روحان یمذهب
پنج هزار اسب و  یه، موازسلطان افشار و رفقاء الوس و احشام اخالط را تاخت یشاهقل»

باز  سالمًا غانماًصد هزار گوسفند و پنجاه هزار گاو به دست آورده،  کی
 (73،همان«)گشتند

خود  اریاز د جبراً قهراًرا  یحکم فرموده همگ شانیا یبا جال یمهتر پادشاه قهرمان»
 .(417،همان«)کرده به مازندران فرستادند رونیب

است و در زبان  یو عدد که خاصّ زبان عرب ثیتطابق موصوف و صفت از منظر تأن (4
 کتاب لحاظ شده است. نیبه کار رود، در ا دینبا یفارس
 لهیخود را وس عمه محترمهخاطر  ییو رضاجو یشیظاهرًا قرابت و خو متیعز نیبد»

 .(22،همان«)ساخت و به احضار شاهزادگان حکم کرد
فراخور حال مرحمت  فاخره و انعامات وافرهخالع  زیحضرت ن آن»

 .(99،همان«)فرمودند

 یعباس یقدرت عامه بر نثر عالم آرا ریتأث. 3-10
نثر گفتارگرا، اگر چه اندک، در آن  هایگرفته و نشانه ریتأث زیکتاب از قدرت عامه ن نیا

به زبان  یکالم نوشتار یکیکه نزد میرا در نظر داشته باش نیا دیو البته با شودیم دهید
 هایاست که در کتاب یدر عصر صفو یسینثر نو یعموم صیاز خصا یکی یگفتار

 یسع گیجا که اسکندر ب. از آنشودیگوناگون مشاهده م یمختلف آن دوره با بسامدها
در کالمش کمتر از  یژگیو نیا هایجلوه نیفاخر ارائه دهد بنابرا یکرده است که کالم

را سهوًا در  ینثر نوشتار یعدول از قاعده نیا یباز هم گاه یمشابه است ول آثار ریسا
قرار  یزبان نوشتار اریرا در اخت یکه امکانات زبان گفتار مینبییو م مکنییاثرش مشاهده م

گونه امکانات است که نثر  نیحساب و کتاب ا یو ب یالتقاط یاستفاده لیبه دل»داده است. 
( 362:1398،یریش«)شده است لیتبد تیّ هویو ب ختهیدر هم آم ایدهیبه پد یصفو یدوره
 :میکنیمشاهده م یعباس یقدرت را در کتاب عالم آرا نیا ریتأث هایجلوه ریدر ز



 

 

وار  فیدوره به صورت موت نیکه در اکثر آثار ا یحذف افعال و آوردن وجه وصف (1
و نشان از قدرت  گفتمان فرهنگ عامه  خوردیبه چشم م زیکتاب ن نیدر ا شود،یم دهید

سبب  یژگیو نیا دیآورده است. شا دیملتقط را پد یدارد که بر زبان نثر نفوذ کرده و سبک
 دیو تمج فیو تعر گوییتملق یو مسلسل وار برا یمتوال هایفیاما چون توص»باشد  جازیا

 یدر همه وهیش نیبرخوردار است، ا گستردگی و رواج از هاسال نیدر ا هاتیّاز شخص
عنصر  نیااما فراوان دارد...  یاستفاد یسینو ختاری و منشآت در خصوص به هاانواع نوشته

باعث ابهام و اخالل در  یبلکه حت کند،ینم باینثر ز نشیبه آفر ینه تنها کمک زین یبالغ
 .(370،همان)«ردیدرون متن انجام بپذ دیکامل آن با یابیالبته ارز شود؛یکالم م

از مهابت  هیفرمودند مشار ال لغاریبر سر اوا گشتهجنت مکان از اراده فاسد او آگاه  شاه»
خود را به قلعه وان  ختهیگر جانیبه سرعت برق و باد به جانب آذربا دهیشیاندآن حضرت 

 .(1382:49،ترکمان«)متحصن شد انداخته
که در زبان گفتار و نثر گفتارگرا به شدت  انهیاستفاده از الفاظ و اصطالحات عام (2

هم که از  انهیعام هایوجود دارد. فحش یکتاب با بسامد کمتر نیدر ا شود،یم دهید
کتاب نمود دارد مثل: بد رگ، نمک به حرام، حرامزاده  نیمظاهر فرهنگ عامه هستند، در ا

 شتربی جامعه در قزلباشان حضور خاطر به عصر آن در هافحش گونه نیو... . البته رواج ا
 هایگروه نیبا ا یستیدر هم ز یریناگز لیبه دل یصفو یدر دوره ینثر فارس»شده بود و 
و تن  ییجز هم سو ایچاره گانه،ینخ و برخوردار از زبان و فرهنگ بسنا هم یمتنوع و حت

است که  لیدل نیخود ندارد... به ا ینیبروزات ع در یقاطدادن به تلوّن و تزلزل و کنش الت
عالمان  یبه رغم فراوان یصفو یغالب بر جامعه یادعا کرد که فضا یبه سادگ توانیم
 ی( در کل کتاب برا317:1398،یریش«)کامالً عوامانه است یفضا کیدر مجموع  ،ینید

هستند.  یگفتار یالحاصل استفاده شده که کلمات ایالقصه  یاز کلمه دادهایشروع خبر و رو
کتاب  نیدر انیز الفور، مثل برق و باد، شربت شهادت و ...  یچون اهلل اعلم، ف یاصطالحات

 فراوان آمده است.
ناالن قطع تعلق از خراسان کرده روانه بخارا  یپر حسرت و خاطر یبا دل الحاصل»

 (58:1382،ترکمان«)شد
 (118،همان)«شودیم یرود منجر به فساد کل ریتأخ بد رگانگونه  نیا استیدر س اگر»



 

 

دولتخواهان را اعتماد به جانب او  انیو ما صوف حرام نمکانستاز جمله  کیب زال»
 (120،همان)«ستین

قدرت عوام بر  ریتأثمصادیق از  یکی زیزبان گفتار ن یوهیبه ش ینحو هایییجابجا (3
 هافعل یدر حوزه ییجابجا نی. اشودیم دهید یکتاب است که اگر چه اندک ول نینثر ا

داده است.؛  یرو گریکدی بر هامفعول و هامتمم یبه صورت تقدّم برخ شتریو ب فتادهنی اتفاق
 یژگیو نیاز ا ایجلوه انهیعام یوهیبه ش« خواست»مانند  فعل کیتقدّم  یگر چه گاه

و بافت  گرددیسخن م یو ناهمگون یباعث ناهماهنگ یکالم هایتزلزل نیباشد. ا تواندیم
هماهنگ نبودن ». آوردیم دیناموزون در سبک پد یبیو ترک بردیم نیدست نثر را از بکی

معنا که گاه در  نیاست؛ به ا ینثر صفو اتیّصاز خصو زین گریکدینثر با  هایگونه قیتلف
 بارهکیبه  ،یفنّ  زآمیتکلّف یعبارات ای یاوج استفاده از کلمات با فخامت و پر طمطراق ادب

 نیا سندگانیو از آنجا که نو شوندیاز افعال خاص نثر مرسل به عرصه وارد م یشمار
 هایگونه نیب یهماهنگ جادیا یمغول، مهارت الزم برا یدوره سندگانیدوره، در حد نو

و  شودیفاحش م رییکالم دچار تغ دستیکیمختلف نثر را ندارند، ناگهان لحن و آهنگ و 
 (387:1398،یریش)«دهدیخود را از دست م یو رسم یجد تیّنوشته هو

خان مهم به اصالح  ریو ام بانینواب جهان یانهیکه م خواست یباش یقورچ»
 (298،همان«)آورد
 اریاخت یپوش بودند ساعت هیانتماس دیعاشورا که شاه و سپاه در شهادت شه امیا در»

 (352،همان«)شاهزاده را به خدمت والد نامدار بردند یترترجاه ورتیدر کرده 
 هایاز نشانه یکی نیبه کار رفته و ا اریکتاب بس نیدر ا یواژگان و اصطالحات ترک (4

به عنوان  یدر عصر صفو یو عرب یکه زبان ترک مدانییاست. م یقدرت عوامانگ ریتأث
 لیمستح یدر جامعه و حکومت حضور داشتند اما در زبان فارس گانهیب یکاربرد هایزبان

 ریکم نفوذتر باشد، غ ای ترکوچک یزبان تیّ که اقل یدر موارد»که  ییشدند و از آن جا
 از اغلب هاآن نیداشته باشند و متکلّم یمقام رسم تیّاقل هایزبان ایمحتمّل است که زبان 

دوره  نی( در ا184:1381،لیترادگ)«ندگراییم یمحض به دو زبانگ یضرورت علم روی
به موازات در کنار  زیدو زبان ن نیا یول بود یزبان فارس ،یسندگیاساس کار تکلّم و نو زین

بر جا گذاشتند.  یقابل انکار ریغ راتیتأث یو بر زبان فارس شدندیاستفاده م یزبان فارس
قورخانه، الکاء، قراول،  ،باشییقورچ ،یوزباشیمثل  یوانید یترک باتیکلمات و ترک



 

 

که متأثر از قدرت نفوذ  مینبییکتاب به وفور م نیدر ا یو... را در کنار اشعار ترک ورتی
 .است تبارو قزلباشان ترک نیگفتمان فرهنگ و زبان سالط

به لوازم آن پرداخت و  ونیهما ینهاده حسب االشاره دهیشت قبول بر دانگ هیال مشار»
 گفت به خدمت نواب سکندر شأن فرستاد: یبه ترک یرباع نیا

 اتکم   یکانیت    یال   غم     یدودت             مکمی یاثر اولد یشاه جهان ب یا
 «آخرامکم  یدوتد سولدوش  امکنه        کاهنده       خدمتله  در    یلدکیب وزی

 (260:1382،)ترکمان
آغاز مطالب،  برای ها،خانهدر قهوه یرواج نقال لینقاالنه به دل یوهیاستفاده از ش (5

 انیب گونهنیدر متن با ا یاست که وقت یبر نوشتار یزبان گفتار راتیاز تأث گرید یکی
موزون به نقل  ایکه با مقدمه مافتییم یصفو هایخانهنقاالن در قهوه ادیبه  میشویمواجه م

 .پرداختندیماجرا م ای ستانو طرح دا
 رسیخروج پادشاه ستوده ،آراییرزم سخن انیو معرکه آرا ییپردازان بزم دلگشا نغمه»

 افروزانجمن ،ییایجو یهیباد یمایمرحله پ ،ییکشورگشا یمعرکه آرایصف فعال،دهیحم
 ینهیآ ،یدریدولت ح نمایآسمان جاه و جالل، جام جهان آرایجهان آفتاب اقبال، بزم

 گشاییو جهان یریو اخبار کشورگ آزماییشجاعت و رزم ،عشرییمذهب حق اثن یرونما
نمط گزارش داده  نیبد ییآرا ثیخصال را در انجمن حد یواالگهر مرتضو اریآن شهر

 ( 25،همان«)که...
 هاییکه در کتاب شودیفرهنگ عامه محسوب م هایاز نشانه زین ایخواب و رؤ انیب (6

کتاب  با  نیو در ا شودیم دهیبه وفور د یصفو یشاه طهماسب و عالم آرا یمثل تذکره
 عوامانه داده است. ایکم، وجود دارد و به آن جنبه یلیبسامد خ

در سر دارد و  یو کاله سمور دانیدر م یریکه شمش دیدر خواب د یجمله شب از»
-یم یکه عالم را روشن گرددیطالع م ونشیاز فرق هما یآفتاب داردیچون کاله از سر بر م

 .(13،همان«)بخشد

 یرگیجهیبحث و نت. 11
. از نظر کنندیم نییگفتار و نوشتار را تع اقیو سبک و س رگذارندتأثی زبان بر هاقدرت
 نیو در ا گذارندیاثر م گریکدیزبان، هم زبان و هم اجتماع به طور متقابل بر  شناسیجامعه



 

 

-یمتقابل قرار م یمعادله نیا ریتحت تأث زنی هاشده و گفتمان مربوط به آن دیآثار تول انیم
چند  نیدر قدرت وجود نداشت و قدرت در ب ییاصدکه تک هیصفو ی. در دورهرندیگ

 فرهنگ با هاحاکم و قزلباش نیسالط عه،یش یدئولوژیبا ا یمذهب تی)روحانگروه عمده
 نیگفتمان ا یِ بیترک ریشده بود، شاهد تأث می(تقسعلمی فرهنگ با روشنفکران و عامه

 ینثر در دورهزبان بودن  یالتقاط یاصل لیو دل میرشده در آن عص دتولی آثار بر هاقدرت
است و در  انیکامالً نما یآثار،  بازتاب قدرت مذهب یامر است. در برخ نیهم هم هیصفو
کرده است. در کتاب  داینمود پ بازاریبا فرهنگ کوچه انقدرت قزلباش ریآثار، تأث یبرخ

 یمنصب حکومت یو دارا کردهلیتحص یکه فرد سندهیدانش نو لیبه دل یعباس یعالم آرا
 یشتریبسامد ب یقدرت حکومت یدر راستا یروشنفکر انیقدرت جر ریتأث هایبود، جنبه

 یتمام ریکه بازتاب تأث شودیمحسوب م یصفو یدوره ینثر التقاط نیتریکتاب و نیدارد. ا
 و دهدیم شیو پنهان زمان خود را با بسامد گوناگون در قالب نوشتار نما دایپ هایقدرت

 انهیمنش یبا قلم یبیترک یرا در نثر یو فرهنگ علم یمؤلفش فرهنگ عامه و فرهنگ مذهب
 .دینمایمختلف م هایگفتمان ریرا درگ نیپردازش کرده است و در تمام کتاب مخاطب

 منافع تعارض
 .تعارض منافع ندارم

 منابع
تهران:انتشارات  ،یونسی یمصطف یقدرت، ترجمه های( چهارچوب1379آرکلگ، استوارت)

 . یمطالعات راهبرد یپژوهشکده
 ،یبی)مجموعه مقاالت(، ترجمه م.خوشنام و منوچهر غشناسی( زبان و جامعه1389محمدرضا) ،یباطن

 .رانیا یچاپ دوم، تهران:انتشارات کتابخانه مل
 قم: انتشارات نقد و نظر. ،یاسیس شناسیجامعه هایگفتمان ،ی( دوست و جامعه مدن1378)نیحس ه،یبشر

 جلد اول، تهران: انتشارات زوّار. ،شناسی( سبک1381)یمحمدتق بهار،
 یکتب علوم انسان نیسازمان مطالعه و تدوتهران:  ران،یفرهنگ و تمدن ا خی( تار1397محسن) نژاد،بهرام

 (.سمت)هادانشگاه
 .یه رضا ذوقدار مقدم، تهران: نشر نمترج ران،ی( زبان، منزلت و قدرت در ا1381)امیلیو من،یب

 در زبان، تهران: انتشارات گام نو. یو فرودست ی( فرادست1381)میمر ،یپاکنهادجبروت



 

 

تهران:  ،ییمحمد طباطبا ی، ترجمهبر زبان و جامعه یدرآمد ،یاجتماع شناسی( زبان1376)تریپ ل،یترادگ
 نشر آگاه.

 .ریرکبیافشار، تهران: انتشارات ام رجیا حیبه تصح ،یعباس آرای( تارخ عالم1382)گیاسکندرب ترکمان،
 تهران: نشر ققنوس. ،یصفو خی( تار1387)مینس ،یلیخل
تهران: نشر  ،یترجمه جواد اصغر ،شناختیزبان هایپژوهش شناسی( روش1395نعمه) ،یعزاو میرح

 دانشگاه تهران.
 تهران: نشر مرکز. ،یزیعز زیترجمه کامب ،یعصر صفو رانی( ا1372راجر) ،یوریس

 تهران: نشر مرکز. ،اللهیروح علیترجمه رمضان ان،ی( در باب صفو1380) _________
 (، تهران: نشر ورا.یدر عصر صفو یو تنزل)نثر التقاط دی( تقل1398قهرمان) ،یریش

 قدرت، ترجمه محبوبه مهاجر، چاپ دوم، تهران: نشر سروش. آناتومی( 1381)کنتجان ت،یگالبرا
 .یفرهنگ قاتیزبان، تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و تحق شناسی( جامعه1368)ییحی ،یمدرس
 آژند، تهران: نشر گسترده. عقوبیترجمه  ،یدولت صفو شیدای( پ1363)شلیم ،یمزاو

قراگوزلو، تهران: انتشارات  یذکاوت رضایو تصوف، ترجمه عل عیّ( تش1359کامل) ،یبالشییمصطف
 .ریرکبیام

چاپ  ،یمعاصر، ترجمه مهران مهاجر و محمد نبو یادب هایهنظری نامه( دانش1385)مایرناریا ک،یمکار
 دوم، تهران: انتشارات آگاه.

 .ریرکبیتهران: انتشارات ام ،یو مذهب در عصر صفو نی( د1363)میمر ،یراحمدیم
 یتهران: شرکت سهام ،ایبدره دونیترجمه فر ،شناسیدر زبان یری( س1347)تیجان واترمن،

 .یبیج هایکتاب
 تهران: نشر مرکز. ،یترجمه احمد صدارت ،شناسیجامعه یاساس می( مفاه1367ماکس) وبر،

تهران: انتشارات  ،یو نگار داود غمیلیگفتمان، ترجمه نگار ا لی( تحل1395)یاچ.ج دوسن،یو
 .شناسانجامعه

 انشگاه آزاد.تهران: نشر د ،ینیحس اءیترجمه محمدض ست،یچ ی( زبانشناس1359سوزت) ن،یالک دنیه
 .رازهیتهران: انتشارات ش ،یونسی ی( قدرت از هابز تا فوکو، ترجمه مصطف1380)یبار ندس،یه

 مقاالت
 یانتقاد کردیدر رو یدئولوژی( زبان، قدرت و ا1392)زادهیگیبندر ر یو عل ریجهانگ ،یریجهانگ

 .57-82-1392و زمستان  زییپا ،ینظر استیپژوهش سگفتمان،  لینورمن فرکالف به تحل
سال  ،یاسیفصلنامه مطالعات سفوکو،  شلیم شهیمناسبات قدرت در اند لی( تحل1390)اصغریعل ،یداود

 .1390، تابستان 12سوم، شماره 


