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 چکیده

توانـد مقـدمات    متن می یکبافت کنش گفتار در  یبررس
و انسانی افراد در جامعه را فراهم  یروابط اجتماع یلتحل

متـون ارزشـمند ادبـی     ازجمله نامه سازد؛ کتاب گرشاسب
قـرن   حماسـی دارد و در  -است کـه سـاختاري داسـتانی   

هـدف از  . سـت ا شـده   نوشتهبه نظم  يقمر يپنجم هجر
 این هاي گفتار زنان موجود در کنش یبررس ،پژوهش ینا

بـه   توان یاثر م ینا يهاي گفتار کنش یاثر است. با بررس
ـ   یعلمـ  اي یجهنت  ارتبـاط سـطح زنـدگی   اره و مسـتند درب

یافـت و    دسـت ، در مـتن  شانگفتار نوعافراد با  یاجتماع
ـ  . درالگویی را براي بررسی این نوع ادبی ارائه کرد ۀ مقال

 ،جـان سـرل  بنـدي کـنش گفتـار     دسـته  يمبنـا  برحاضر 
 ،انـــد کـــه زنـــان در آن مشـــارکت داشـــته گفتارهـــایی

گفتارهـاي  کـه   دهـد  ینشان م ها یافتهشده است.  استخراج
جان سرل در   بندي یمبر اساس تقس نامه در گرشاسب زنان

، آن یـان عـالوه در م  اسـت. بـه  » اظهاري«هاي  کنشسطح 
. عدم وجود چنین کنشـی در  ندارد وجود» اعالمی«کنش 

دهـد کـه آنـان نقـش اجتمـاعی       یممیان گفتار زنان نشان 
 .اند نداشته نامه گرشاسبدر جامعه کتاب  مالحظه قابل

 

نامه، سرل، کنش  :اسدي طوسی، گرشاسبهاکلیدواژه
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Analysis of the speech act of 
women in Garshasbnameh 
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Abstract 
In this article, female talks have been 
investigated based on classification of 
speech acts John Searle in Garshaspnameh. 
Grshasbnamh, including literary texts, is 
written as the book value fictional epic 
structure and order in the fifth century AH. 
According to figures of speech acts in this 
book, Grshasbnamh can be considered in 
its special speech to investigate the effect 
of speech acts can be non-judgmental, 
general and sweeping generalizations, as a 
result of the documentary on the social 
relation, according to the speech act also 
found in ancient texts and implicitly from 
another angle, provided a model for the 
study of the genre. The Conversations are 
classified based on social life of the speaker 
in three groups. Results show that the 
highest levels of social discourses among 
women-women and women-men. 
Announcers in the top three, equal and 
below are sorted. The findings show that 
most of speech acts statements, 
Representative, co missive, directive and 
expressive act had used among women’s 
statements. The absence of such an act of 
speech, indicates that weren’t significant 
the social role of women in society. 
 
Key words: Asadi Tusi, Garshaspnameh, 
Speech acts, Searle, Women. 
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 مقدمه

ي جامعه، هاي قرارداد نظام نقد در اتکانقاط  از یکی
 به زبان؛ با این نگرش، استآن اجتماع  زبان بررسی

 پود در تاروو فرهنگی  اجتماعییک محصول  عنوان 
اي است که توانش  زندگی بشر تنیده شده و پدیده

-گراندارد (ي گوناگون را ها جنبهبررسی از 

 اجتماعیلت زبان در زندگی رسا ).110: 1377پایه،
یندة تکمیل و آایجاد ارتباط میان گذشته، حال  بشر با

 شود. یم
 ةبازگوکننددهد تا بتواند  یمزبان به انسان اجازه 

باشد هاي رفتاري یکسان از نسلی به نسل دیگر  یوهش
). با این دیدگاه اهمیت و 97: 1375قنادان و همکاران،(

ي گفتاري نمایان ها سازهجایگاه زبان با توجه به 
به دلیل  نامه در این میان کتاب گرشاسب شود. یم

هاي داستانی، قابلیت  یتشخصانعکاس گفتگو میان 
نامه دومین  هاي گفتاري را دارد. گرشاسب بررسی کنش

ۀ فردوسی است. این شاهناممتن مهم حماسی بعد از 
ی بن احمد اسدي ابونصر علاثر در قرن پنجم توسط 

اي معتقدند که وجود  م درآمده است؛ عدهطوسی به نظ
یز در این اثر منظوم از اهمیت و انگ شگفتي ها داستان

تردید  یب)؛ 285: 1352صفا، است (ارزش آن کاسته 
آنچه این اثر را در گروه آثار حماسی قرار داده وجود 

ها و جنگ با تباهی  ها، فداکاري دوستی یهنمها،  پهلوانی
هاي کلی نسبت به  یدگاهد رغم یعلو بدي است و 

ۀ ظرایف ارائتوصیفی بودن این متن کهن، اثر حاضر در 
ارتباطی، گفتار محور است و مانند دیگر آثار حماسی 

 ي،پرور قهرمانمحوري،  روایت اصل چهار بر
ي باورهاي ملی و خرق عادت استوار ساز برجسته

است. در بخش روایی این اثر منظوم، زنان حضوري 
ي ها کنشدر میان  غالباًو نقش آنان  دارند فراوان

 شود. یمگفتاري نمایان 

ۀ حماسی منظومهاي گفتاري در  کنش
نامه محصول برقراري ارتباط کالمی و  گرشاسب

هایی است که در این اثر حضور  یتشخصزبانی 
گوینده و گفتگو ( یۀسو دوها با توجه به  دارند. کنش

 و بررسی است. طرح  قابلشنونده) 
 

 پژوهش هدف از
ۀ اجتماعی مبادلابزار  عنوان  بهیک اثر  زبانبررسی 

را تعریف و  جامعهیک  فرهنگچگونگی روابط و 
کند. هدف از این پژوهش بازیابی روابطی  یمتبیین 

است که در میان کنش گفتاري زنان در 
است. نتایج پژوهش  شده پنهاننامه  گرشاسب

گفتاري هاي  ة کنشدربارتواند ارزیابی و قضاوت  یم
هاي کهن را مستند سازد.در این  زنان در دوره

هاي زیر پاسخ  پژوهش سعی داریم تا به پرسش
چه نوع غالباً  نامه دهیم: شخصیت زنان در گرشاسب

؟ اند کاربرده بههاي گفتاري را در گفتگو  کنش
نامه چه ارتباطی  هاي گفتاري زنان در گرشاسب کنش

 ؟با نقش و شخصیت اجتماعی آنان دارد
الگوي کنش  بر اساسسنجش و تحلیل مذکور 

است. ابتدا به معرفی  گرفته انجامگفتاري سرل 
یۀکنش گفتار سرل نگاهی خواهیم داشت و با نظر

در خدمت برقراري ارتباط فرد  زبان این دیدگاه که
) به شخصیت 59: 1377باقري،است (با اجتماع 

 م.پردازی یمکالمی  ارتباطاجتماعی زنان با توجه به 
 

 یشینۀ پژوهشپ
یی ها کتابعالوه بر وجود مبانی اولیه این نظریه در 

منابع آمده در ارتباط با تحلیل متون بر  که در بخش
پایه کنش گفتار تاکنون تعداد اندکی مقاله به چاپ 

 شماریم: یبرمرسیده است که 
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و فهم زبان  ینجان آست يکنش گفتار یهنظر« -
له پژوهشگر به مقا ین) در ا1381ي،ساجد»(قرآن
 يها بودن گزاره يچندبعد ینی،د يها گزاره یلتحل

شناسان  یناز د یو اشتباهات برخ یندر د ياخبار
و  ینید يها گزاره يدر غفلت از بعد اخبار یغرب

با  ینید ییو انشا ياخبار يها گزاره یینما واقع
 پرداخته است. ینآست یدگاهد بر یهتک

حضرت امام  نامه یارتز یمتن شناس یلتحل« -
پهلوان نژاد؛ »(کنش گفتار یهنظر یهرضا (ع) بر پا

 یمقاله پژوهشگران سع ین): در ا1389زاده،  رجب
 یندهگو یعاطف یقارتباط عم یجادا یهو توج ییندر تب

حضرت امام رضا  نامه یارتمخاطبان ز یابا مخاطب 
 .اند هکنش گفتار داشت یهبر پا السالم یهعل

البالغه بر  نهج یکمخطبه پنجاه و  یلتحل« -
 »يگفتار يها سرل از کنش يبند اساس طبقه

مقاله از بعد  ین). در ا1390نگارش،  ی؛(فضائل
موجود در متن  يگفتار يها به کنش ینید -یاسیس

 خطبه نگاه شده است.
 هاي یگفتار در سخنران يها کنش یبررس -
، 1385 یورشهر یکاو آمر یرانجمهور ا يرؤسا

). در 1387 ی،ن نژاد؛ اصطهباناتپهلوا»(سازمان ملل
 يکنش گفتار یلبه تحل یسندگانمقاله نو ینا

 یسهو بوش و مقا نژاد ياحمد هاي یسخنران
 ۀ کنش بیانیاند و رابط پرداخته یکدیگربا  یجشاننتا
 .اند یدهسنج یجبه نتا یدنآنان را با رس یانیب غیرو 

یک از آثار  یچهشود  یمکه مالحظه  طور همان
یماً به تحلیل ادبی متون کهن و پیوند آن با تقمسمذکور 

 غالباًهاي پیشین  یلتحلشود. در  ینمکنش گفتار مربوط 
پژوهشگران به بررسی کنش گفتار در متون مذهبی و 

تواند بابی تازه  یم. پژوهش حاضر اند پرداختهسیاسی 
در ارتباط با بررسی کنش گفتار در متون ادبی و ارتباط 

 جتماعی بگشاید.آن با دانش نقد ا

 یۀ کنش گفتارنظر
یۀ نظرجی ال آستین از پیشگامان پرداختن به 

ۀ اطالعات مبادل) است. او 240: 1970آستین (گفتار
داند و گفتن را برابر با  را در قالب ساختار گفتار می

: 1372 لطفی پور،آورد ( یمکنش گوینده به شمار 
ان او دو نوع اداي سخن وجود دارد: بی ازنظر). 10

شکل  درواقعکننده که  یینتعو بیان  اجراکننده
آید و شکل دوم  یمنخست، کنش کالمی به شمار 

است شود که قابل صدق و کذب  یمشامل کنشی 
دستور ). در مقابل این نظریه 111: 2002اسچکنر، (

 آن از  پس همان)وگرفته( شکل» زایایی گشتاري« زبان
یقی از نگاه که تلف شده مطرح یۀ استنباطی گرایینظر

گشتاري و ساختارگرایی بود. در این نظریه نقش 
ی قرار بررس موردها در زبان  ارتباطی جمله

 )25: 1375(فخام زاده،  .گرفت یم
ۀ نظریات ادامیۀ کنش گفتار جان آر سرل در نظر

سرل که  جان )172: 1384صفوي، ( .مذکور است
ي ها کنش آستین قرار دارد یۀنظریر مستقیم تأثتحت 

 ازنظرة آستین را بسط داد. با این تفاوت که اجراکنند
آستین گفتارها در دو گروه کنشی و غیرکنشی یا 

سرل  ازنظرگیرند و  یمهمان بیانی و غیربیانی قرار 
 .یندآ یمگفتارها همگی گفتار کنشی به شمار 

) تئوري سرل در حال حاضر 302: 2000برینتون،(
یا به خود را در دن نظران صاحببیشترین توجه 

 ).226: 1997لوینسون، (معطوف ساخته است 
براساس دیدگاه سرل نظام کنش گفتاري عالوه 

ها تنظیم  بر بیان تکواژها و کلمات بر پایه جمله
) و داراي معنا و مرجع 182: 1979سرل، شود ( می

تري به  یقعماست. همین نگاه سبب شد به شکل 
گروهی  توجه شود تا جایی که اینک ها جملهبافت 
یري بافت کنش گفتار را در تعامل با ماهیت و گ شکل

اسبیسا، کنند ( یممقصود از تولید آن کنش قلمداد 
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  بهیجه چنین نگرشی، بافت گفتار درنت)؛ 423: 2002

ی عملکرد اجتماعی و انسانی افراد را نشان نوع
هاي گفتاري گویندگان زن در  دهد؛ بنابراین کنش یم

نایی اجتماعی است؛ نامه حاوي مع گرشاسب
ي انسانی ها کنشباره پویترس معتقد است که  یندرا

پویترس، شود ( هاي گفتاري محقق می از طریق کنش
توان  یمهاي انسانی را  )؛ لذا اهمیت کنش337: 2008

بندي  ي گفتاري بیرون کشید. طبقهها کنش يال البهاز 
زیر  صورت بههاي گفتاري از دیدگاه سرل  کنش
 است:

 )Representative act(ظهاري کنش ا
 )commissive actکنش تعهدي (
 )expressive actکنش عاطفی (
 )directive actکنش ترغیبی (
 )declaration actکنش اعالمی (
ي گفتاري ها سازهنامه استفاده از  در گرشاسب

کنش  میان آنان به کمک گفتگوها و ایجاد  یتشخص
 اد کرده کهعنصري مستقل در داستان ایج گفتاري،

براي  اسدي طوسیترین ابزار  کلیدي وترین  مهم
داستانی است. در این متن، تنوع  طرح یشبردپ

مختلف گفتار وجود دارد؛ ارتباط این مسئله با کنش 
پذیر  یهتوجیۀ براونویول اولگفتار با نگاهی به تئوري 

و  صورت  بهاست. او تحلیل گفتار گوینده را محدود 
د و برداشت معنایی گفتار را در کن ینمشکل زبانی 
)؛ ورشون 1: 1989براونویول، دهد ( یماولویت قرار 

معتقد است تئوري سرل پوشش خوبی براي 
ي ها کنشي گفتاري است زیرا ها کنشبندي  طبقه

گیرد یبرم درگفتاري سرل انواع مختلف گفتار را 
) به این معنی که یک گفتار 24: 2003(ورشورن، 

 یک یا چند کنش باشد. تواند متضمن می
در تعریف  مؤثربا این باور که گفتگوها عواملی 

توان نتیجه  یم) 1: 1983ارتباطات هستند (استاب، 

گرفت که گفتارها و گفتگوها در متن کهن داستانی 
 اند نبودهاي از کلمات  ۀ مردهمجموعنامه  گرشاسب

که موجبات ایجاد و تعریف  اند بودهبلکه جمالتی 
 .اند ساخته ماعی را فراهم روابط اجت
دهد  یمنامه نشان  در گفتارهاي گرشاسب تأمل

گوید. چنین سخن  یمکه گاه فرد با خود سخن 
هدف نیست و مقدمات ایجاد ارتباط  یبگفتنی نیز 

کند. براي  یمذهنی صاحب سخن را با دیگران فراهم 
مثال در ماجراي دختر شاه روم و دیدار با گرشاسب، 

 گوید: یمگونه سخن  ینادختر با خود 
 پرخرداین  است یشاهه دل گفت ــب

 کزین سان نشست از شهان در خورد
 )50: 1386(اسدي طوسی، 

ینکه ذهنی است ا بایر چنین کنش گفتاري تأث
قسمتی دیگر یعنی در ایجاد کنش گفتار واقعی دختر 

دهد،  یمین روي ا از  پسپادشاه با گرشاسب که 
تعداد زیادي  نامه در گرشاسبشود.  یمنمایان  کامالً
ي گفتاري در ابیات به واحدهاي ها کنشاز 

ها را کامل  شده و ساختار داستان یلتبداي  مکالمه
. در فرهنگ غرب مکالمه یا دیالوگ به کرده است

یا ضربدري  چندجانبهمعناي گفتگوي دوتایی یا 
جمله به مخاطب این  هرچنداست و متکلم پس از 

ا سخنی بگوید. حدود دو هزار دهد ت امکان را می
دیالوگ  صورت بهنامه  بیت از ابیات گرشاسب

 ها گفتگوي محوري آمده است. یکی از این نمونه
 میان دختر پادشاه روم و پدرش است:

 اي بخت پیشت رهیــچنین گفت ک
 ودي تو فرمان ز پیشــرا داده بـــم

 اخترست م آن شاه نیکـــکنون جفت
 کرد آنچه بود ار جم یادـــه کـــهم
 رهی ی که ناید ز من بیـــو دانـــت

 را که خواهم کنم جفت خویش که آن
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 ه از هر شه اندر جهان بهترستــــک

 ید ازو شاه شادي نمودـــو بشنــچ
 )60(همان: 

 مبر، گفت غم کان کنم کت هواست
 ر جم از جان و شاهی و گنجــز به

 و رو زو ره پوزش من بجويـــــت
 فرمان و رایت رواست ر رويــبه ه

 رنج و بدهم ندارم بهـــــراي تـــب
 گه نزد اوي ردا من آیم بهــه فـــک

 (همان)
نامه بخش  در میان گفتگوهاي موجود در گرشاسب

هاي داستانی  یتشخصمهمی از گفتار و گفتگوي 
شده است. انتخاب گفتار زنانه در این   یانبتوسط زنان 

در  تی نیز نزدیک است؛بررسی تا حدي به ادبیات جنسی
 برحسبی اجتماعی زباني ها گونهمطالعات جدید، 

طبقه، تحصیالت، شغل، سن، جنس وپارامترهاي دیگر 
) که توجه 28: 1374یول، شوند ( یمبررسی  اجتماعی

هاي بیشتري را  یبررستواند موجبات  یمبه این امر 
شخصیت  کنش گفتار را با محوریتبحث فراهم سازد.

گیریم. این  یمنامه پی  جراهاي گرشاسبمادر  زنان
گفتارهاي زنان با  شده است: یدهدمبحث از دو زاویه 

مردان و گفتارهاي زنان با زنان. براي نمونه گفتار دختر 
پادشاه روم با جمشید؛ زن گرشاسب با اثرط؛ زن 
بازرگان با گرشاسب و دختر کورنگ با پدر ازگفتارهاي 

اه روم با کنیزان؛ زن زنان با مردان وگفتار دختر ش
بازرگان با دختر شاه روم؛ دایه با دختر شاه روم و 
دختر شاه زابل با زن جادو از گفتارهاي میان زنان است 

در  و هریک از زنان در آن کنش گفتاري دارند.
نامه بر اساس آغاز گفتار، تعداد چهارصد و  گرشاسب

ع نود و دو ساختار گفتاري وجود دارد که از این مجمو
، متعلق به زنان است. در سیزده بدنه نزدیک به بیست

ساختار گفتاري، جنسیت گویندگان دو طرف، زن است 

و در هفت ساختار گفتاري، زنان با مردان سخن 
بررسی کمیت کنش گفتار زنان در  گویند. می

دهد که زنان در  یم نامه در این مرحله نشان گرشاسب
کمتر انجام کنش گفتاري، نسبت به مردان 

؛ البته این امر با توزیع قدرت در میان اند حضورداشته
هاي مرد این کتاب مرتبط است. ابتدا به تعیین  یتشخص

بندي سرل  جایگاه کنش گفتاري زنان براساس تقسیم
 پردازیم. یم
 

 ي گفتاري زنانها کنشبندي  دسته

 کنش اظهاري
در این کنش صدق گزاره وجود دارد و گوینده باور 

کند و گاه  مبنی بر درستی وقایع بیان میخود را 
سرل، شود ( جمالت گوینده با توصیف همراه می

کردن، بیان واقعیت،  یدمفاهیمی نظیر تأک). 13: 1979
 گیرد. یمگیري در این مجموعه قرار  یجهتصدیق و نت

گفتارهاي اظهاري که بر اساس آغاز گفتگو میان 
 شده است: بدل ردوزنان 

 ختر شاه رومازرگان با دـزن ب
 ندانمش گفت از هنر و ز نژاد

 کن چنان کس ز مادر نزادـولی
 )206: 1386(اسدي طوسی، 

ة دربردارندکنندة باور گوینده و  یانباین کنش 
انفعال ذهنی او نسبت به مرد منتخبش است؛ زیرا 

یفتۀ رفتار مردي شده است و این شیفتگی شگوینده 
یرپذیري تأثو  قرارگرفتهدر قالب کنش اظهاري 

 دهد. یمگوینده را نشان 
 زانــیـا کنــاه روم بــر شـتـدخ

 تور فرزند اوست نیکاهمی گفت 
 انند اوستــــرا همـــازو زاد زی

 )63(همان: 

 



 25 مریم جاللی/ معصومه صادقی، نامهبررسی سطوح گفتار زنان در گرشاسب

 
در این کنش گوینده یقین خود را نسبت به 

کند و نظر خود را نسبت به  یمموضوع ابراز 
 کند. یمشخصیت ابراز 

 هــا دایــاه روم بـر شـتـدخ
 چنین داد پاسخ کزاین نوجوان
 دلم شد به مهر اندرون ناتوان
 )207همان: (

کنش گفتاري فوق در پاسخ به کنش گفتاري 
دیگري صورت گرفته است و در تبادل گفتگو، 

 انفـعال 
 شود. یمگوینده دیده 

 یۀ دختر شاه رومدازن بازرگان با 
 چنین داد پاسخ که تا روز دوش

 ت نوشه یادش دمادم کشیدسـب
 )207 (همان:
 کند. یمکنش اخیر وضعیت موجود را توصیف 

ین کنش گفتاري با دربرداشتن توصیف دلسوزي ا
یري او را نشان اثرپذبراي عاشق، انفعال گوینده و 

 دهد. یم
هشت کنش گفتاري  نامه در میان اشعار گرشاسب

زنان به شکل اظهاري آمده و در اغلب این ساختارها 
یگران نظر داده است و در اندکی از ة ددربارگوینده 

ینکه ابیات ا بایید کرده است. تأموارد نیز خود را 
اطّالع رسانی و توصیف ذهنیت  باهدف غالباًمذکور 
اند، اغلب گویاي انفعال زنانه هستند  شده یانبگوینده 

 .اند بودهو تنها در دو مورد بی جانب و خنثی 
 

 کنش ترغیبی
ده سعی در ترغیب در این کنش گفتاري، گوین

ین کنش گفتار، گاه با ا مخاطب به انجام کار دارد.
سرل، است (اجبار، دعوت، تمنا و خواهش همراه 

نامه  ). اغلب گفتارهاي امري در گرشاسب15: 1979
که متضمن دستور و فرمان هستند در ایجاد ارتباط 

طرفه ختم  اي یک مانند وبه رابطه یماجتماعی، ناتمام 
ی در ابیاتی که درخواستی به شمار شوند؛ حت یم
بیش از سطح پاسخ در متن سطح پرسش آیند،  یم

ماند.در  یمپاسخ باقی  یباست به این معنا که پرسش، 
معناي  ي مختلف این نوع کنش گفتار،ها قسمت

، توبیخ یا بازجوئی ،خواستزبه با یۀ پرسشثانو
شود. این کنش در میان  یل مـــتبدیاستفهام انکاري 

 اي ـارهگفت
 زنانه به شکل زیر صورت گرفته است:

 سخن دایه با دختر پادشاه روم
 رنگ دید یبو دایه رخ ماه ـچ

 نو چه انده رسید؟ بپرسید کت
 )207  همان:(

پرسش ترغیبی براي گرفتن پاسخ است. در این 
انفعال یا عدم آن، بستگی به موقعیت  نوع گفتار،

 گوینده دارد.
 زن گرشاسب با اثرط

 ا ساخته زي پدرــه هــالببسی 
 که از پهلوان چیست نزدت خبر

 )289(همان: 
براساس این تبیین، کنش واقعی گفتار با توجه به 

، »خبرگرفتن«بافت زبانی ترغیبی است و با فعل 
 ،خواند یم فرا ییگو پاسخگوینده، مخاطب را به 

حال انفعال رفتار یک زن نسبت به مرد در این  یندرع
 شود. یمیده کنش گفتاري د

 دختر شاه روم با زن بازرگان
 مرد بیواره کیست؟ نیکاد ــــبپرسی
 اش سخت یکبارگیست یگستاخکه 

 )206همان: (
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شود و  یمعبارت فوق در ابتدا با ترغیب شروع 

پرسد.  یمة فرد مقابل دربارکنشگر نظر مخاطب را 
کنشگر گفتاري با  عنوان بهینجا دختر پادشاه ادر 

حال کالم او فحوایی  ینع درکند و  یم سؤالتحکم 
 توبیخ آمیز دارد.

 دختر شاه زابل با کنیزك
 نخواستا اگر چیز جز می ـــه برنـک

 بدان پس که مهمانیی خواست راست
 )48(همان:

به شنونده هشدار و آگاهی  »بدان«ة واژبا  گوینده
دهد و او را به سمت آگاهی یافتن ترغیب  یم
ه به شخصیت گوینده در حال با توج یندرعکند؛  یم

 این کنش گفتاري اثرپذیرینهفته است.
 زن بازرگان با گرشاسب

 بسازید در گلشن زرنگار
 از نوبهار تر خرمیکی بزم 

 )208(همان:
کنش گفتار باال، درخواستی، پیشنهادي است و 

 معناي انتظار در آن قرار دارد.
 زن جادو با نامداران سپاهیان زابل
 انه زودبگویید تا اندرین خ

 بیاید که داردش بسیار سود
 )236(همان:

حال  ینع در کنش گفتار با توصیه همراه است
 منفعالنه است. عملکرد زن جادو در مقابل سپاه،

 دختر پادشاه روم با گرشاسب
 چهر گفت ایچ پیل آن توان يپر

 ندارند پس چون توانی تو آن؟
 )209(همان: 

ترغیب  سؤالدختر پادشاه، گرشاسب را با این 
کند تا توان خود را به نمایش بگذارد. بازتاب  یم

 مدنظرعمل شنونده براي گوینده، پاسخی را که او 
 آورد. یمدارد به ارمغان 

 دختر پادشاه روم با پدرش
 مشو گفت در خون شاهی چنین

 که بدنام گردي برآیی ز دین
 )61(همان: 

با تحذیر است. دختر  توأماین کنش درخواستی، 
داند  یم ینکها باند به پدر تحکم کند بنابراین توا ینم

ممکن است درخواستش پذیرفته نشود، سخن خود 
کند. فرمان نهایی پدر، انفعال  یمرا به پدر بازگو 

 دهد. یمکنش گفتاري دختر را نشان 
 دختر پادشاه روم با جمشید

 سلــاسخ بت دل گـــچنین داد پ
 که خورشید پوشید خواهی به گل

 )56(همان:
استفهام انکاري موجود در این کنش ترغیبی 
همراه با درخواست است؛ یعنی گوینده از شنونده 

 که آنجا ازخواهد تا کاري را انجام ندهد اما  یم
جمشید، مختار است، کنش گفتاري دختر پادشاه 

 اثرگذارنده نیست.
نامه در  هاي گفتار ترغیبی زنان در گرشاسب کنش

 صرفاًها  این کنش اند فتهقرارگرۀ گفتاري بدنیازده 
ي مذکور ها کنشتبادل پرسش و پاسخ نیستند بلکه 

یري اثرپذ یشگرنماامري و درخواستی بودن،  باوجود
 زنان در گفتار است.

 

 کنش تعهدي
در این کنش گوینده خود را متعهد به انجام کاري 

ي گفتار با گذشت ها کنشکند؛ بازتاب این نوع از  می
 )15: 1386سرل، ( .شود یمزمان محقق 

یۀ پااین نوع گفتارهاي زنانه بر  نامه در گرشاسب
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است؛  شده بناهاي اولیه  کنشایجاد تضاد و پیش

 کامالًتواند  ینمة گفتگو سازۀ گفتاري در بدنبنابراین 
که به  است يضرورمستقل درنظر گرفته شود و 

زیرساخت گفتار دقت و معناي ثانویه آن درنظر 
هاي زیر در این مجموع قرار  گرفته شود. کنش

 گیرند: یم

 دختر شاه روم با جمشید
 ال و پر ماده راستــدو ب رفت اــبگ

 بدوزم پس آن کم خوش آید مراست
 )53(همان: 

 دایه دختر شاه روم با زن بازرگان
 بدو گفت دایه که کامت رواست

 ر میهمان ترا این دو راستــــاگ
 )208(همان: 

 سپاه افریقی پیرزن قیروانی با ساالر
 ر نشناخت او را و گفتــزن پی

 خواهی و جایی نهفت اگرخورد
 ه زرکن شیارـارم کـرازت نیـگ

 در کبارـنگویم که خاك آور ان
 دم دروـزمانی بدین داس و گن

 ار و خورـبکن پاك پالیزم از خ
 )264(همان: 

در ساختارهاي فوق ازدواج و پیوند دختر شاه روم 
از جانب دختر نسبت به با جمشید کنشی تعهدي 

پیمان و  جمشید است و انفعال دارد. در شعر دوم نیز
سطحی و با توجه به اختیارات اجرایی  صورت  بهقول 

و کنش گفتار خنثی است و در  شده انجامگوینده 
توسط زن  ۀ شعري، ایجاد شرط و شرایطبدنسومین 

در ابتدا  نسبت به مرد، براي بخشیدن امکانات است.
شود که پیرزن قیروانی ساالر سپاه افریقی را  یم یدتأک

 کنش در اثرگذار اونشناخته است؛ بنابراین رفتار 
 شود. یمگفتاري توجیه 

 کنش عاطفی

 ده احساسات خود را ــدر این نوع کنش گفتاري، گوین
ین کنش گفتار گاه با تبریک، درود و ا کند. بیان می

سرل، ( .استتحسین، قدردانی و حتی ناسزا همراه 
هاي گفتاري عاطفی  کنش نامه ) در گرشاسب16: 1979
شود؛  یمگاه با دیگر انواع کنش گفتار، تکمیل  زنان

 براي مثال در بیت:
 زن جادو با دختر شاه زابل

 يرجوــمهبه زابل زبان گفت کاي 
 يبه گوچنین میهمان چون فتادت 

 )54-53: 1386اسدي طوسی، (
پس ترغیبی س شده  شروعگفتار با کنش عاطفی 

خواهد  شود، زیرا زن جادو از دختر شاه زابل می می
که مشکلش را با او در میان بگذارد. سپس با 

کند و به او  نگري می یندهآي اظهاري براي او ها جمله
 کنش دردهد که صاحب فرزند خواهد شد.  وعده می

 یانبدلجویی  صورت به گفتاري عاطفی فوق اثرپذیري
در  فتاري عاطفی زناني گها کنش شده است. 

 است که آغازشدهندایی  صورت به غالباًنامه  گرشاسب
 کنیم: یمیی را ذکر ها نمونه

 کنیزك با دختر شاه زابل
 کنیزك بخندید و آمد دوان

 ي مه بانوانبگفت اانو ـبه ب
 )48(همان: 

 دختر پادشاه روم با جمشید
 فغ ماهرخ گفت کاي ارجمند

 ژنددر این پرنیان از چه ماندي ن
 )54(همان: 

 دختر پادشاه روم با جمشید
 به جم گفت کاي خسته از رنج راه

 گاه از چه کردي پناه ایهــن ســدری
 )49(همان: 
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 دختر پادشاه روم با پدر

 چنین گفت کاي بخت پیشت رهی
 ادید زمن بی رهیـــودانی که نــت

 )60(همان: 
 دختر پادشاه روم با جمشید

 دانک ــه نیـدالرام گفت اي ش
 نه هر زن دو دل باشد و ده زبان

 )57(همان: 
 دختر پادشاه روم با پدرش

 که سازد نهان شه به جانش گزند
 رو ارجمندـچنین گفت کاي خس

 )212(همان: 
هاي  دهد که اغلب کنش یمهاي فوق نشان  مثال

نوازش، دعا،  نامه با در متن گرشاسب گفتاري عاطفی
یک دان و ن همچون صفات: ارجمند، تحسین و ثنا

است.  شده شروعمخاطب مرد،  رهی دار براي
ة توجه دهند نشانگفتارهاي زنان با مخاطبان مرد، 

یژة زنان به مردان و انفعال آنان در کنش گفتاري و
یرمستقیم غهاي مذکور گویاي تسلط  یرياثرپذاست. 

 مردان اجتماع بر زنان است.
 

 اعالمی کنش
گوینده چیزي  عدرواقاین کنش با اجرا همراه است. 

گوید همراه با اجراي عملی آن است و  را که می
ندارد ۀ زمانی میان گفتار و عمل وجود فاصل

)؛ براي مثال اعالم انتصاب فردي 17: 1979سرل،(
با انتصاب آنی او در آن مقام است.  توأمبه مقامی 

یک از گفتارهاي زنانه در  یچهچنین کنشی در 
نگاه به شخصیت  یده نشده است.دنامه  گرشاسب

نامه و چگونگی کنش گفتار آنان  زنان در گرشاسب
از تفوق و  خود و با مردان، حاکی جنسان همبا 

تسلط مردان بر زنان است؛ اثرپذیري زنان نسبت به 

شود. البته  یمي گفتاري دیده ها کنشمردان در اکثر 
 ۀجامعاي نوظهور در  پدیده کشف صرفاًاین مسئله 

نیست. میل معتقد  نامه شاسبشده در گر  یمعرف
شود  است که این سلطه محدود به گروه خاصی نمی

یشتر میان مردان و اقشار و طبقات مختلف پو 
: 1379میل،است (اجتماعی جوامع مشترك بوده 

 صورت بهتوان  یمحاضر  وجود با بررسی ینا با). 29
 کرد. نظر اظهار باره یندرامستند 

ان زن در با توجه به کنش گفتار گویندگ
ي گفتاري، ها کنشیی که ها بخشنامه در  گرشاسب

واکنش گفتاري در پی داشته و منجر به دیالوگ شده 
توان روابط پنهان میان نوع کنش گفتاري  یماست، 
هاي زن را در تطابق با شخصیت اجتماعی  یتشخص

افراد بازیابی کرد. بر این اساس ابتدا موقعیت 
 تعیین شود.اجتماعی کنشگران گفتار باید 

 

 موقعیت اجتماعی طرفین گفتگو در کنش گفتاري
ها و عناصر  زبان این قابلیت را دارد تا تمام زمینه

کند ترکیب  یکدیگرمنتخب را در زمان و مکان با 
 ).262: 1379ریویر،(

نامه  ماجراهاي زنانه را در کتاب گرشاسب آنچه
برد، گفتگوهایی است که حاصل چنین  یمپیش 

هاي اجتماعی موجود در اثر  یتشخصمیان  ترکیبی در
ة شناخت اسدي طوسی به دهند نشاناست. این امر 

هاي  تفاوت بسا چههاي اثر است.  یتشخصۀ میان رابط
ۀ اجتماعی در میان طبقاجتماعی اعم از جنسیت و 

افراد وجود داشته باشد اما این امر مانع ایجاد ارتباط 
ی به نقل از کالمی در اثر مذکور نشده است؛ مدرس

ی جامعه زبانکه در سطح یک  بلومفلید گفته است
هاي درونی آن  يقشربندي وجود دارد که با ها تفاوت
مانع ایجاد ارتباط  معمول طور بهاما  اند مربوط جامعه

 )18: 1368 (مدرسی، .گردند ینممیان سخنگویان 
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 بر اساس نامه ي گفتاري زنان در گرشاسبها کنش

یندگان و شنوندگان به سه گروه موقعیت اجتماعی گو
 شود: تقسیم می

 موقعیت اجتماعی برابر با شنونده؛گوینده زن در 
 به شنونده؛گوینده زن در موقعیت اجتماعی برتر 

نسبت به گوینده زن در موقعیت اجتماعی پایین 
 شنونده

 

 گویندگان با موقعیت اجتماعی برابر
ان ۀ گفتاري موقعیت اجتماعی گویندگبدندر چهار 

دختر  بوده و به این شرح است: با یکدیگر برابر
)؛ 61 -60: 1386اسدي طوسی، پدر (پادشاه روم با 

؛ دختر )57-49همان: ( یدجمشدختر پادشاه روم با 
)؛ دختر پادشاه روم با 50همان: خود (پادشاه روم با 

 ).209گرشاسب (همان: 
 سطح همرسد کنش گفتاري در زنان  یمبه نظر 
و مهم آن است که  هاست کنشر از دیگر در اثر کمت

 درواقع. اند بودهمردان  غالباًشنونده این گفتارها 
 اجتماعییله موقعیت وس بهالگوي سخنگویی زنان 

 شده است. یینتعآنان 
 

 گوینده زن با موقعیت اجتماعی برتر

ین سطح کنش زبانی توسط کسی صورت در ا
اعی گیرد که نسبت به شنونده در موقعیت اجتم یم

ي ها نقش. هر یک از طرفین داراي قرار داردبرتر 
متفاوتی هستند و بازتاب آن در کنش  اجتماعی

یی اشاره ها نمونهشان مشخص است. به  يگفتار
)؛ دختر 207همان: (دختر شاه روم با دایه  کنیم: یم

)؛ دختر شاه زابل 206همان: (شاه روم با زن بازرگان 
شاه زابل با کنیزك )؛ دختر 54همان: جادو (با زن 

همان: ()؛ دختر شاه زابل با گروه زنان 48همان: (
63( 

هاي گفتاري این سطح اغلب میان زنان  کنش
دهد فرمان پذیري، توسط  یمداده است و نشان  يرو

گرفته و اغلب ارتباط  یمدست صورت  یینپازنان 
است که موقعیت برتري  شده شروعبا زنانی  کالمی

 .اند تهداشنسبت به دیگران 
 

 دست یینپاگوینده زن با موقعیت اجتماعی 

کنش گفتاري در این سطح در میان گفتگوي زنان با 
شده  یعتوز يتساو بهیباً تقرزنان و زنان با مردان 

دهد زنان زیردست آزادي بیشتري  یماست و نشان 
ي موجود را ذکر ها نمونه اند. در ارتباط با افراد داشته

اه روم با زن بازرگان (همان: کنیم: دایه دختر ش یم
)؛ زن جادو با نامداران سپاهیان زابل 208 -207

)؛ پیرزن قیروان با ساالر سپاه افریقی 236(همان: 
)؛ 207همان: ()؛ دایه با دختر شاه روم 263(همان: 

)؛ 208 -206همان: روم (زن بازرگان با دختر شاه 
 ).208همان: (زن بازرگان با گرشاسب 

هاي سرل در کنش گفتار با  بندي میتقسارتباط 

شود: از میان  یمگونه تبیین  یناموقعیت اجتماعی 

 آغازشدهاظهاري  صورت به هشت کنش گفتاري که

 بدنه سهمتعلق موقعیت برتر اجتماعی و  بدنه سهاست 

ة کنند شروع دوبدنهبا موقعیت اجتماعی برابر و در 

ۀ بدنکنش گفتار، زیردستان هستند.از میان یازده 

گفتاري در کنش ترغیبی، پنج بدنۀگفتار از جانب 

از جانب گویندةبرتر و  بدنه سه ،سطح هم یندةگو

گوینده زیردست صورت گرفته  از جانب بدنه سه

 صورت به سطح هماست. کنش گفتار زنان در شکل 
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پرسش و انتظار پاسخ بوده است. کنش گفتار افراد 

د و کنش دست، شکل امري و نهی دار یینپابرتر با 

 مؤدبانهپرسش  صورت بهگفتار زیردست با برتر 

 شده است. یانبهمراه با دلسوزي و گاه خواهشی 

 

 گیريیجهنتبحث و 

برقراري  منظور بهنامه  هاي گفتاري در گرشاسب کنش

ها  ارتباط گوینده با مخاطب یا مخاطبان است. این کنش

یۀ گوینده و مخاطب و در نظر گرفتن دوسوبا توجه به 

یندة زن در سه موقعیت اجتماعی برابر، برتر با گو

هاي گفتاري  است. بررسی کنش شده انجام دست یینپا

دهد که گویندگان زن اغلب افراد برتر  یمزنان نشان 

به  يبردار فرماناجتماع هستند و شنوندگان در حالت 

پاسخگو و متکلم هستند.  ندرت بهبرند و  می سر

ۀ کنش گفتار زن محور در بدن از میان بیست عالوه به

نامه، سیزده کنش گفتاري متعلق به زنان با  گرشاسب

زنان و هفت کنش گفتار متعلق به زنان با مردان است. 

ي گفتارهاهاي گفتاري سرل  با توجه به تئوري کنش

ترغیبی، اظهاري، عاطفی و تعهدي به ترتیب بیشترین 

کنش بسامد کاربرد را میان کنش گفتاري زنان داشته و 

کنش  عالوه بهاعالمی هیچ نوع کاربردي نداشته است. 

 صورت بهداشته و  مؤدبانهفحوایی  غالباًگفتار ترغیبی 

ي گفتاري ها کنشاست.  شده مطرح سؤالخواهش و 

تر میان کنشگر زن و مخاطب مرد  یشبعاطفی 

است. این شکل از کنش گفتاري نشان  گرفته انجام

یر به پذ سلطهیز و آم راماحت کامالًدهد زنان نگاهی  یم

ي اظهاري نیز در جهت ایجاد ها کنشاند.  مردان داشته

یید صدق گفتار زنانه بوده است. در تأشناخت، تثبیت و 

ترین درجه قرار دارد  یینپااین میان کنش تعهدي که در 

اغلب  درمجموعبا عهد و پیمان همراه است.  غالباً

ف جایگاه شده، نشانگر ضع یبررسي گفتاري ها کنش

بودن نقش  رنگ کماجتماعی زنان نسبت به مردان و 

نامه  شده در گرشاسب یمعرف اجتماعی آنان در جامعه

 است.
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