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فان در این دیدگاه ،بررسیها نشان داد که انتبار تعداد زیادی از بندهای
این خطبه به گوینده  -حضرت نلی لع) -برگشته و در چند مورد نیز «اهلل»

فان بند واقع شده است .در مواردی نیزمسئولیت و انتبلار بنلد بله جامعلة

مخاطب ،یعنی مردم کوفه ،برملیگلردد کله بلهننلوان فانل بنلد انتخلاب

شدهاند .بررسی مفاهیمی که در این نظریه از جز خودایسلتا ملورد انتظلار

است  -یعنی زمان ،قطبیت و وجهیت -نشان داد که در این زمینه بین زبان

نربی و انگلیسی تفاوتها و همین طور وجلوه مشلترکی وجلود دارد .در

این خطبة نربی ،نناصلر وجهلی نملدتا در خلود فعل مسلتتر بلوده و در

مواقعی از برخی واژهها چون «ان ،قد ،لل » ویلا ترکیبلی از آنهلا بلرای بیلان
قطعیت اسلتفاده شلده اسلت .در بررسلی ایلن خطبله ،نمونلههلایی از ادات

وجه نما که ارتباط مستشیم با مفاهیم وجهیت ،قطبیت و زمان دارنلد ،دیلده
نشد به طوری که قطبیت غالب بندهای این خطبه مثبت بود اما برای نشلان

دادن قطبیت منفی نیز نناصر وجهیای چون« ال ،لم  ،ملا ،لملا» در سلیزده

مورد به کار رفته است .بررسی وجهیت ،که در این نظریه بخ

مهملی از

ساختار وجهلی را بله خلود اختصلای ملیدهلد ،نشلان داد کله در غاللب

بندهای این خطبه انتشال پیام با قطعیت از سوی منبعی آگاه  -حضرت نلی

لع) -برای مخاطب

لمردم کوفه) ،و بهصورت ارائه اطالنات در سلاختار

وجهیت خبری بوده و گوینده مسئولیت پیام را میپذیرد .البته نمونلههلایی

از ساختارهای دیگر وجهیت بند ،چون پرسشی و امری نیلز در ایلن خطبله

وجود داشت و در چند مورد بندهایی با وجوه خلای بلرای بیلان تعجلب،

هشدار ،دنا و نفرین به کار رفته بود کله نشل

مهملی در نشلان دادن بلار

معنایی بندها داشتند .دو نوع ممکلن ارزیلابی نیلز در بخل

هلایی از ملتن

خطبه آشکار بود ،ملثال ارزیلابی کلامال مثبلت از جهلاد و کلامال منفلی از
ترک آن در بخ

اول خطبه.

واژههااای کلیاادی :دسللتور نش ل گللرای نظللاممنللد هلیللدی ،فللرانش
بینافردی ،ساختار وجهی ،جز خودایستا ،قطبیت ،وجهیت
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 .1مقدمه

مورد توجه قراردادن متون مذهبی و اسالمی از منظر زبانشناسی در واقع سلابشهای بلهانلدازة
زمان نزول قرآن کریم دارد ،اما زبلانشناسلی جدیلد کله در قلرن بیسلتم و سلالهلای اخیلر

گامهای بلندی با ارائة نظریات جامع برداشلته اسلت ،نیلز ملیتوانلدکمک مهملی در فهلم و
تفسیر متون مشدسی چون قرآن کریم ،نهجالبالغه و ...به محششین و مفسرین بنماید بهطلوری
که کش

برخی حشایق که با استفاده از روشهای دیگر امکانپذیر نبوده است ،بر پایة ایلن

نظریات امکانپذیر گردد .واقعیت این است که نلیرغم مطالعات جسلته و گریختلهای کله
در این باب و آن هم نمدتا در مورد قرآن کریم انجام شده است ،نهج البالغة حضلرت نللی لع)
که اهمیت و جایگاه آن در اسالم و نشل

بلارز آن در هلدایت بشلریت بلرای کمتلر کسلی

پوشیده است ،به قدر کافی ازمنظر زبانشناسی مورد تحلی واقع نشده است.
یکی از دیدگاههای شاخص نللم زبلانشناسلی در چنلد سلال اخیلر ،نگلرش سیسلتمی-

نششی 1به زبان است که مبتنی بر تبیین نش

بوده و زبان را پدیدهای برونفردی و اجتملانی

میداند .نمایندة اصلی این نگرش هلیدی میباشد .از نظر هلیدی ،کلاربرد زبلان در بلی

از

هزاران نس طی انصار تاریخ ،نظام زبانی را به وجود آورده است و در این ملدت واژگلان
زبان برای ارضای نیاز انسان بهتدریج رشد کرده و بر اساس نششلی کله در ارتبلاط بلا نیازهلا
دارد سازماندهی میشود لاحمدزاده .)1387،براین اساس ،ویةگیهای بنیادی معنا در زبلان
همان ویةگیها و محتویات نششیاند که هلیدی آنها را فرانش

مینامد .یک نکتلة کلیلدی

در تفسیر دستور نش گرایی این است که بهطور کلی واحدهای زبانی چندنششلی هسلتند بله
اصلی را در رویکرد نظاممند نشل گلرای خلود ملد نظلر

طوری که هلیدی سه نوع فرانش
قرار میدهد که نبارتند از :فلرانش
متنی.4

این تحشیق بر پایة فرا نش

اندیشلگانی لتجربلی) ،2فلرانش

بینافردی است و «این فرانش

بینلافردی 3و فلرانش

به برقراری ،اسلتمرار ،تثبیلت و

تنظیم روابط اجتمانی مربوط میشود و تعام افراد درگیر در ارتباط زبانی را مد نظلر دارد»
1

Systemic - Functional
)ideational (experiential
3
interpersonal
4
textual
2
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لهلیدی .)53 :1985 ،هلیدی معتشد است که بخشی از متن باید مربوط به کن
درگیر در حوضة ارتباط زبانی باشد« .در اینجا معنی همچون شکلی از نش

افراد متشابل
مطرح ملیشلود

و طی آن گوینده لیا نویسلنده) بله کملک زبلان نمللی را نسلبت بله شلنونده لیلا خواننلده)
صورت میدهد» لمهاجر و نبوی.)7: 1376 ،

«ساختار وجهی 1جایگاه تعامل بینلافردی 2و تلثییر و تلثیر دوسلویة نشل هلای ارتبلاطی

لکالمی) را در الیة واژی -دستوری 3زبان محشق میسازد .شک گیری وجه کلالم در گلرو
نم نناصری است که ننصر وجه 4نامیده میشوند؛ که خود شام فان  ،5جز خودایستا

6

و ادات وجهنما 7میشود .اما نناصر دیگری مانند فع  ،ملتمم و ادات غیروجهلی نیلز در بنلد

وجود دارند که نششی در شک گیری وجله سلخن ندارنلد و آنهلا را بلاقیمانلده 8ملینلامیم»

لهلیدی 68-100 :1985 ،؛ مهاجر و نبوی.)48-56 :1376 ،
در مورد این مطالعه ،ذکر این نکته را ضروری میدانیم که هر چند رویکرد نش گلرای
نظاممند هلیدی هماهنگی و همخوانی نسبتا مناسبی با نلمالمعلانی لنربلی) دارد ،بله طلوری
که به نونی فرانش های زبانی و ساختهلای آغلازگری  /پایلانبخشلی و سلاخت اطالنلی
بسیار متناظر با ساخت مبتدا خبری و تشدم و تثخر آن در نلمالمعانی است ،اما بلههنگلام بله
کار بستن هر نظریة زبانی در زبان دیگر ،پةوهشگر باید متوجه باشد که در دام تلالش بلرای
گزین

دادهها و تحمی نظریة مورد نظر برآن نیفتد .در اینجا نیز هر چند هلیدی تبیین بسیار

جزئی و دقیشی را از زبان ارائه میدهد ،اما چلون مبنلای کلار زبلان انگلیسلی ملیباشلد ،کله
بیگمان با هر زبان دیگر تفاوتهایی دارد ،لذا تبیینها و تشسلیمبنلدیهلای انجلامگرفتله بلر
زبان نربلی در ایلن تحشیلق ،بلر اسلاس آنچله هلیلدی در زبلان انگلیسلی انجلام داده اسلت،
نمیتواند لزوما صدرصد منطبق باشد.

1

mood structure
interpersonal negotiation
3
lexico-grammar
4
mood element
5
subject
6
finite
7
modal adjunct
8
residue
2
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در این بررسی خواهیم کوشید سلاختار وجهلی خطبلة  27نهلجالبالغله حضلرت امیلر را
مورد تحلی قرار دهیم تا ببینیم مفاهیم مورد نظر هلیدی از ساختار وجهلی بلهننلوان نصلارة
فرانش

بینافردی ،چگونه در خطبة مذکور نملود پیلدا ملیکننلد .للذا ابتلدا برخلی کارهلای

انجامشده مرتبط با این موضوع را مد نظر قرار خواهیم داد و آنگلاه چلارچوب نظلری ایلن
تحشیق ارائه خواهد شد و سپس پس از تحلی خطبلة جهلاد لخطبلة  )27نهلجالبالغله از ایلن
منظر ،به بحث و نتیجهگیری در مورد آن خواهیم پرداخت.
 .2پیشینة تحقیق

بررسیهای محشق نشان میدهد که تاکنون مطالعات چندانی با رویکلردی یکسلان بلا آنچله

در این تحشیق مورد توجه است ،صورت نگرفتله و نملدة مطالعلات زبلانشلناختی درملورد
نهجالبالغه ،زیباییهای زبانی این ایر را مد نظر قرار دادهاند؛ از آن جمله میتوان به بررسلی
صللنایع ادبللی در نهللجالبالغلله توسللط دلشللاد تهرانللی ل )19-27 :1391اشللاره نمللود .ایشللان
نمونههایی از سجع ،تشبیه ،استعاره و کنایه را از نهجالبالغه استخراج نموده و ادنلا ملیکنلد
که این صنایع چونان آبی روان و درخشان جاری در جویبارهای زیبلا و سلیرابکننلدة کلام
تشنگان معرفت و حشیشت و از نوام شگفتی کتاب نهجالبالغه هستند» لهمان).
اوسط ابراهیمی ل )321-332 :1379نیز انواع گوناگونی از سجع ،تضاد ،تشلبیه ،اسلتعاره
و کنایه را از نهجالبالغه استخراج نموده و به نظمت این ایر ،با استناد به فرملای

تنلی چنلد

از بزرگان تثکید کرده است .بهنام ل )61-79 :1381نیز تحلیلی زبانشناختی از گزیلدههلایی
از کالم امام نلی لع) در نهجالبالغه را ارائه نموده و اصول مهم زبانشناسی متنمدار ،یعنلی

انسجام متنی 1و توازن 2را مد نظر قرار داده و سعی کرده است بر اسلاس رویکلرد نظلاممنلد
نش گرای هلیدی ،حشیشت معنوی نبلارت «نهلجالبالغله» را کله هملان روش زیبلای سلخن
گفتن است ،در نمونههای سخن حضرت نشان دهد.
برخی مطلعات مشابه نیز ،نه بر روی نهجالبالغه بلکه بر متن قلرآن کلریم انجلام پذیرفتله
است که از آن جمله میتوان به تفسیر زبانشناختی سلورة نصلر توسلط احملدزاده ل:1387
textual cohesion
parallelism

1
2
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 )19-35اشاره کرد که تالش کرده است نکات جدیدی را دربارة معنیشناسی این سوره از
جمله ارتباط ناششانة انسان بلا خلدا و دیگلر انسلانهلا ،بازتلاب جهلان گوینلده و شلنونده و
خواننده ،تشدم و تثخر حسابشدة واژههای متن سوره ،پیوند اسرارآمیز اطالع کهنه و نلو و
استفاده از انواع گونههای انسجام و ارتباط سلسلهوار معانی و ...را ارائه کند.
حری ل )1388نیز کارکرد تعری
آفرین

هستند را در پرتو فرانش

دو سورة قرآنی «ی» و «حجر» که ناظر بلر داسلتان و
متنلی هلیلدی بررسلی نملوده و ادنلا ملیکنلد اطالنلات

گفتمان در این دو سوره بهگونهای کارآمد ساختاربندی شدهاند ،که هر چنلد برخلی الفلا
نینا تکرار میشوند ،اما نحوة ارائة اطالنات کامال بلدیع و تلازه اسلت و او ایلن را تصلری
قرآنی میخواند .مسبوق و بیات ل )1391نیز در مشالهای به بررسلی روابلط بینلامتنی قلرآن و
نامة سی و یکم نهجالبالغه پرداخته و ادنا میکنند بیشترین رابطله بلهصلورت نفلی متلوازی
بوده که بهمنظور درک متن پنهان ،به خوان

آگاهانه و نمیق نیازمند است.

با توجه به این که موضوع وجهیت در این تحشیق یکی ازجنبههای اصللی ملورد بررسلی
بوده است و در سالهای اخیر نیز توجه پةوهشگران به این موضلوع بیشلتر شلده اسلت ،للذا
اشارهای به برخی مطالعات انجامشلده در ایلن بلاب مفیلد ملینمایلد؛ از جملله ملیتلوان بله
مطالعات استاجی و حامدی شیروان ل ،)1389توانگر و نموزاده ل ،)2009رحیمیان ل،)1378
نموزاده و رضایی ل ،)1389نموزاده و شاهناصری ل ،)1390پالمر ل ،)2010پلورتنر ل)2009
و ...اشاره نمود.
 .3چارچوب نظری

رویکرد نظاممند نش گرای هلیدی ریشه در سنت نش گرایی اروپا داشته و نمدتا بر نظریة
نظام ساختار فرث 1مبتنی بوده و از اصول انتزانی یلمسلو 2و برخی ایدههای مکتلب پلرا

3

بهللره مللیبللرد لابوالحسللنی و میرمالللک یللانی .)131 :1387 ،در ایللن دیللدگاه ،زبللان و سللایر
نظامهای نشانهشناسی بهننوان شبکهای از انتخابهای بههممرتبط تفسیر میشلوند لهلیلدی،
1

Firth Systemic Structure Theory
Hjelmslev
3
Prague School
2
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 ،)xiv :1994و سه سطح معنایی ،دستور -واژگانی ،و واجشناسی برای آن قائل ملیشلوند.
هلیدی زبان را ابزار انتشال معنی و برقراری ارتباط میان افراد یک جامعه میداند و در نتیجله
آن را نهاد اجتمانی و بخشی از نظام اجتمانی می داند لهلیدی39 :1978 ،؛ مهاجر و نبلوی،
 .)18 :1376در این نظریه ،بافت با مفهوم گونة کاربردی یعنی گوناگونی زبلان بلا توجله بله
کاربرد ،معنا میشود لهلیدی وحسن .)44 :1976 ،متغیرهای زبانی یک بافلت شلام حلوزة

کالم ،1فحوای کالم 2و شیوة کالم 3است .تشخیص و شناسایی این سه متغیر بلافتی اتفلاقی و
دلبخواهی نیست زیرا هریک از آنها بیانگر یک نلوع معنلی و در نتیجله یلک نلوع فلرانش
زبانیاند.
هلیللدی مجمللوع نشل هللای زبللانی را در سلله فللرانش

بینافردی 5و فرانش

متنی 6جمعبندی میکند .فرانش

4

اندیشللگانی لتجربللی)  ،فللرانش

اندیشگانی زبان ،درک و دریافت ملا

از واقعیلت و در نتیجله تجربیلات مللا را سلازمانبنلدی ملیکنللد؛ هلم تجربیلات نینلی و هللم
تجربیات ذهنی .این فرانش

جهانبینی گوینده لیلا نویسلنده) را منتشل ملیکنلد و تجربله و

رویکرد او را نسبت به جهان خارج انتظام ملیبخشلد لفلالر .)1381 ،جهلان هنگلامی کله در
زبان بازمیتابد ،بهصورت پدیلدههلای متملایز و مرزمنلدی در ملیآیلد و ایلن نمل زبلان،
پیوستار جهان را به سه بخ

نام تشسیم میکنلد :فراینلد ،7شلرکتکننلدگان در فراینلد 8و

نناصر پیرامونی فرایند 9لاحمدزاده.)1387 ،
فرانش

متنی در واقع کاربرد زبان برای تولید متون گفتاری یا مکتوب است .زبلان میلان

خود و بافت ارتباط برقرار میکند تا با تناسب بافتی که در آن جاری میشود و بلا توجله بله
ویةگیهای مترتب بر آن بافت متنآفرینی کند .این کارکرد بیانگر مدخلیت 10کالم ،هم بلا

1

field of discourse
tenor of discourse
3
mode of discourse
4
ideational (experiential) metafunction
5
interpersonal metafunction
6
textual metafunction
7
process
8
participants
9
circumstance
10
relevance
2
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بافت متنی 1پی

و پس خود و هم با بافت موقعیتی است و بلر چگلونگی ترتیلب و آرایل

اطالنات اندیشهپلردازی و بینلافردی موجلود در ملتن مبتنلی اسلت .اینجلا «نظلام معنلایی بله
گوینده لیا نویسنده) اجازه میدهد که معنا را بهمنزلة متن ساختاردهی و هر ننصر را بهمنزلة
تکهای از اطالنات سامانبندی کرده و بهطور معناداری با آنچله پلی تلر بیلان شلده اسلت،
مرتبط میکند» لهلیدی.)1985 ،
بینلافردی اسلتوار اسلت ،ایلن فلرانش

از آنجا که این مطالعه بر پایة فرانش

درادامله بلا

تفصی بیشتری مورد توجه قرار میگیرد .زبلان روابلط اجتملانی را حفل  ،تثبیلت و تنظلیم
میکند و معنا همچون شکلی از کن

مطرح میشود که طی آن گوینده نملی را نسبت بله

شنونده صورت میدهد لهلیدی .)53 :1985 ،للذا ،اسلاس فلرانش

بینلافردی ارتبلاط زبلانی

است ،یعنی برقراری تعام دوسویه در جهت ایجاد روابط مناسلب اجتملانی .آنچله بلین دو

طرف رابطه رد و بدل میشود یا اطالنات 2است و یا کاال و خدمات .3هلیدی معتشلد اسلت
که لبخشی از) بند باید کار انتشال و دریافت معنی را بین تعام کننلدگان زبلانی را بلر نهلده
داشته باشد .لذا «نظامهای واژی -دستوریای وجود دارند که ما با تکیه بر آنها ،پیام خود را
به نحوی بیان میکنیم که شنوندگان ما شانس خوبی را داشته باشند تا دلی آنچه را بله آنهلا
میگوییم بفهمند» لتامسون.)39:1996 ،
جهت تحلی متن از منظر فرانش

بینافردی هلیدی ابتدا بند را به دو جز اصلی وجلهنملا

و باقیمانده تشسلیمبنلدی ملینمایلد و وجلهنملا را حاصل جملع جلز خودایسلتا و فانل
میداند؛ مانند:
وانی قد دنوتکم الی قتال هوال الشوم لیال و نهارا و سرا و انالنا.
ننصر وجه :جز خودایستا  +فان لان ،قد  +لی)  /باقیمانده :سایر نناصر بند
وجه نش

اساسی در نملی کردن نش

بینافردی بند را به نهده دارد زیلرا فانل کله در

نگاه سنتی بهننوان چیزی که بشیة جمله در مورد آن اسلت ،مطلرح اسلت ،در ایلن رویکلرد
تعیینکنندة ننصری از جمله است کله گوینلده لیلا نویسلنده) ملیخواهلد مسلئولیت انتبلار
1

co-text
information
3
goods and services
2
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ادنایی را که در بند مطرح میشود به آن منتش کند .به نبارت دیگر ،فان ننصلری از بنلد
است که انتبار بند بر آن بنا می شود لتامسون.)45 :1996 ،
جز دیگر وجه ،جز خودایستا میباشد که سه نش

3

اساسی زمان ،1قطبیت 2و وجهیت

بند را نشان میدهد .جز خودایستا میتواند تظاهر آوایی داشته باشلد ،ماننلد افعلال کمکلی
انگلیسی  are ، have ،do ،didو ،...که بیشتر در تبیین زمانی بند نمود دارند و افعال کمکی

وجهی 4در انگلیسی مانند  ،will ،could ،canو ،...که بیشتر نشاندهندة وجهیت بند هسلتند.
خیلی از مواقع نش لهای) مرتبط به جز خودایستا در خود بند مسلتتر اسلت ،ملثال گذشلته
بودن فع  wentاز خود فع واژه استنباط میشود ،لو این شک غالب نشان دادن نش هلای
مرتبط به جز خودایستا در زبان مورد مطالعه این تحشیق  -زبان نربی -میباشد).
در مفهوم قطبیت بند ،باید گفت که بند یا دارای ساختار مثبت اسلت یلا منفلی ،کله ایلن

حالت غالبا در جز خودایستا نمود پیدا میکند ،ولی برخی از متممهلا 5لماننلد  )nothingو
برخی ادات وجهنما 6لمانند  )hardlyنیز میتوانند در تعیین قطبیت بنلد نشل

داشلته باشلند؛

مانند He hardly helps his family. :و یا . He said nothing to me
وجهیت در زبان انگلیسی یا با افعال کمکی وجهی و یا توسط ادات وجهنملا یلا ترکیبلی
از هر دو نشان داده میشود .در واقع هلیدی یک تشسیمبندی کلی و سلهگانله از ادات ارائله

مللیدهللد .نللوع اول را ادات مللوقعیتی 7مللینامللد؛ لماننللد «تحللت ،نللن ،خل ل » در نربللی و

 early,on his backدر انگلیسی) که این نوع بیشتر در مفهوم فلرانش
میکند .نوع دوم ادات نطفی 8بوده که بیشتر مرتبط با فرانش

تجربلی نشل

بلازی

متنیاند لمانند «نندئذ ،بینملا،

کانما» در نربی و  on the other handدر انگلیسی) .نوع دیگر نیز ادات وجهنما ملیباشلند

که خود به دو دسته ادات وجهی 9و ادات تفسیری 10تشسیم میشوند .این نلوع ادات ارتبلاط
1

tense
polarity
3
modality
4
modal auxiliary verbs
5
complements
6
modal adjuncts
7
circumstantial adjuncts
8
conjunctive adjuncts
9
mood adjuncts
10
comment adjuncts
2
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مستشیم با فرانش

بینافردی داشته و لذا جز ساختار وجهی به حساب میآیند .ادات وجهلی

بیشتر با فع واژه در ارتباط بوده تلا جلز خودایسلتا و مفلاهیمی در ارتبلاط بلا زملان لماننلد:
«دائما» در نربلی و  alreadyدر انگلیسلی) ،قطبیلت لماننلد« :نعلم» و «کلال» در نربلی و yes

درانگلیسی) و وجهیت لماننلد« :احیانلا» و «احتملاال» در نربلی و  maybeدر انگلیسلی) را بلا
خود دارد .ادات تفسیری نیز نظر و دیدگاهی را در مورد پیام ک بند ارائه ملیدهلد لماننلد:

«سو الح » و «معاالس » در نربی و  unfortunatelyدر انگلیسی) .مفهوم وجهیت بر پایة
دو نوع روش تعاملی ممکن در ارتباط زبانی قاب تبیین است .منظور ایلن اسلت گوینلده لیلا

نویسنده) یا اطالنات 1را درخواست میکنند لوجله پرسشلی) 2و یلا تشلدیم ملیکنلد لوجله

خبری) ،3و یا این که کاال  /خدمات 4درخواست میکند لوجه امری) 5و یلا پیشلنهاد ارائله

6

آن را میدهد .در مورد نخست نمود وجهیت یا در مفهوم احتمال 7و یا در نوع تکرار زمانی

فع

8

میباشد .اما در روش دوم وجهیت یا در مفهوم اجبار 9و یلا در مفهلوم تمایل

10

ظلاهر

میشود لتامسون )40:1996،لدر رویکردی نسلبتا مشلابه در نحلو نربلی لو دسلتور فارسلی)
برای یک جمله میتوان وجوه خبری ،پرسشی ،التزامی ،امری و تعجبی را در نظر گرفت).

یک نکتة مهم در مورد وجهیت منشث 11آن ملی باشلد؛ کله ملیتوانلد خلود گوینلده لیلا

نویسنده) باشد یا به طلور غیرمسلتشیم دیلدگاه کسلی دیگلر از طریلق گوینلده لیلا نویسلنده)
گللزارش شللود لتامسللون .)63 :1996 ،مللثال در داسللتانهللا گوینللده لیللا نویسللنده) از منظللر
شخصیتهایی صحبت میکند که درون داستان هستند ،نه از زبان خودش بهننوان ناقلی که
بر همه چیز اشراف داشته باشد .این امر بانث ملیشلود خواننلده چیزهلا را متفلاوت ببینلد و
همگام با ذهن شخصیت داستان به جللو بلرود« .نویسلنده بلا اسلتفاده از افعلال وجهلی ماننلد
1

giving / demanding information
interrogative
3
statement
4
giving / demanding goods and services
5
command
6
offer
7
probability
8
usuality
9
obligation
10
inclination
11
source of modality
2
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 might,must,...و افعالی مانند  hoped, thought,...و به کار بردن جمالت تعجبی و ناقص
به نونی نش

خود را بهننوان نش کننده مخفی نموده و رشتة افکار شخصیت داسلتان را پلی

میگیرد .مثال دیگر میتواند گزارش روزنامهای باشد که در آن واقعیلات جملعآوریشلده
توسط روزنامه نگار ،به صورت نینی و خنثی گزارش میشود بهطوری که نله روزناملهنگلار
بلکه مردم بهننوان منشث وجهیت درگیر میشوند» لتامسون.)46:1996،

موضوع دیگر در بحث وجهیت ،میزان تعهد گوینده لیا نویسنده) 1به انتبار 2چیلزی کله

گفته میشود میباشد که میتواند در درجات مختل

بررسی شلود .ملثال در جمللة I shall

 never be happy.در مشایسه با جمللة  I may be quite wrongمیلزان تعهلد گوینلده لیلا
نویسنده) بهمراتب بیشتر است.

یکی دیگر از جنبههای وجهیلت ،مفهلوم مسلئولیتپلذیری 3ملیباشلد کله گوینلده لیلا

نویسنده) در مورد گفته میپذیرد .ممکن است وجهیت در خود بند اصلی ذکر شده باشد و
یا در بندی مجزا بیاید و در هر کدام از این موارد ممکن است گوینده لیا نویسنده) مستشیما
مسئولیت پیام ذکرشده را بپذیرد ،لدر انگلیسلی بلا اسلتفاده از فانل  ،Iکله در ایلن صلورت
غالبا بیان وجهیت با افعال کمکی وجهی است) و یا بیشتر با استفاده از افلزودههلای وجهلی،
بهجای بیان ذهنیات خود ،با گنگگویی و درگیر کردن جملع در مسلئولیت بیلان ،کلالم را
طوری بیان نماید که گویی جزئلی از جهلان خلارج اسلت لتامسلون .)61:1996،بلرای ایلن
دستهبندی حالتهای بینابینی نیز ممکن است؛ و از آنجا گوینده لنویسنده) میتوانند بلا بیلان
ایدة خود بهصورت نینی ،نش

خود را کمرنگ کنند ،این موضلوع از جنبلههلای مختلل

دارای اهمیت میباشد.

ارزیابی 4یعنلی مشلخص کلردن نظلر گوینلده لنویسلنده) در ملورد چگلونگی موضلوع

لشخص ،اتفاق ،وضعیت ،دیدگاه ،و )...که خوب است یا بد .بلد و خلوب دو انتهلای یلک
پیوستار هسلتند و برخلی ترکیبلات دیگلر لملثال  importanceدر انگلیسلی) نیلز ملیتواننلد
ارزیابی گوینده لنویسنده) را از پیام نشلان دهنلد لتامسلون .)62 :1996 ،ارزیلابی نملدتا در
1

speakers commitment
validity
3
responsibility
4
evaluation
2
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غالب واژگان و کمتر در شک ساختار دستوری نمود پیدا میکند .به هر حال ایلن موضلوع
هسته معنایی هر متن است للذا بایلد در تحلیل معنلایی بینلافردی ملد نظلر باشلد .اسلتفاده از
کلمات سخی

1

چه در معنای واقعی خودش و چه در مفهوم اسلتعاری ملیتواننلد از جملله

موارد روشنکنندة ارزیابی گوینده لنویسنده) از پیام باشد.
آخرین موضونی که در این بحث به آن می پردازیم ،نششی است که می توان بلرای دو

طرف در هنگام تعام و مذاکره 2در نظر گرفت .هنگامی که انتشال پیام انجام میگیرد ،مثال
وقتی که گوینده پیشنهاد ارائة خدمتی را ملیدهلد ،جلواب ملورد انتظلار بلرای او از سلمت
شنونده ،قبول پیشنهاد خواهد بود و همین طور اگر سئوالی را مطرح میکند ،انتظلار جلواب
خواهد داشت« .البته شخص مشاب در پاسخ مورد انتظار گوینده محلدود نیسلت و در واقلع
با بصیرت خود شق دیگری از انتخاب را نیز دارد» لتامسون)67 :1996 ،؛ یعنی ممکن اسلت
یک پیشنهاد رد شود و یا یک سئوال بله چلال

کشلیده شلود .جهلت ادامله یلافتن ملذاکره

ممکن است نیازی به پاسخ کالمی نباشد بلکه پاسخ مناسب به انجام رساندن یک فع باشد.
بهدلی تفاوتی که در ذات ارتباط نوشتاری و گفتاری است ،نملیتلوان نشل هلای ارتبلاطی
متناسب و منطبق را درآنها انتظار داشت .در نوع نوشتاری ،ارائة اطالنات در ساختار خبلری
نسبت به سایر ساختارهای ممکن نوع غالب میباشد .اما نکتهای که در هر دو نلوع ارتبلاطی
مهم مینماید ،نششی است که گوینده لنویسنده) برای مخاطب متصور است لنش
این نش

الشایی).3

نمدتا با نلوع نلامی کله بلر مخاطلب گذاشلته ملیشلود ،مشلخص ملیشلود .ملثال

 Readers, I married him.مشخص میکند که نویسنده چه نگاهی به مخاطلب خلود دارد
و این نوع انتظار او را از طرف مشاب مشخص میکند؛ لذا نش

نمدهای در فرایند ارتباط دارد.

 .4تجزیه و تحلیل متن خطبة جهاد

خطبة جهاد بهننوان خطبة بیست و هفتم کتاب نهجالبالغه ،بههنگام هجوم لشلکریان معاویله
به شهر انبار در سه بخ

بیان شده است :بخ

مللورد دنللوت بلله مبللارزه و نکللوه

اول در بیلان فضلیلت جهلاد ،بخل

از نافرمللانی کوفیللان و بخل

دوم در

آخللر در موضللوع بیللان
1

swearing
interaction and negotiation
3
projected role
2
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مظلومیت خود و نل شکست کوفیان .این خطبه در مجموع از صد بند تشکی شلده اسلت.
وقتی که به متن از منظر فرانش

بینافردی نگاه میکنیم ،نمود این فرانش

را در نناصر وجه

میبینیم .لذا ابتدا براساس تعریفی که از ساختار وجهی در قسمت چارچوب نظری ارائه شلد
و تشسیمبندیای که برای آن در دستور نش گرای نظاممند هلیدی مطرح است ،بلهتفصلی
تمامی بندهای این خطبه را تجزیه کرده و سپس به بررسی مفلاهیم اصللیای ماننلد قطبیلت،
وجهیت ،ارزیابی و ...که بر اسلاس ایلن دیلدگاه در ننصلر وجله تجللی ملیکنلد ،خلواهیم
پرداخت و نمونههای آن را در خطبة جهاد ذکر خواهیم کرد.
بند ل )1فان الجهاد لکان) باب من ابواب الجنه
اجزای اصلی بند از منظر فراتش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان «ان الجهاد»
باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )2فتحه اهلل لخاصه اولیایه
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «فتح» لاهلل)
باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )3و هو لکان) لباس التشوی
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «کان» لهو)
باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )4و لهوکان) درع اهلل الحصینه
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «کان» لهو)
باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )5و لهو کان) جنته الوییشه
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «کان» لهو)
باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )6فمن ترکه رغبه ننه
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان در فع واژة «ترک» مستتر
است من)

باقیمانده :سایر نناصر بند
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بند ل )7البسه اهلل یوب الذل
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان در فع واژة «البس» مستتر
است لاهلل)

باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )8و شمله لاهلل) االبال
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان در فع واژة «شم » مستتر
است لاهلل)

باقیمانده :البال

بند ل )9و دیث لاهلل) بالصغار
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا +فان مستتر در فع واژة «دیث» لاهلل)
باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )10و لدیث اهلل) و الغماه
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «دیث»
لاهلل)

باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )11و ضرب لاهلل) نلی قلبه باالصهاب
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «ضرب»
لاهلل)

باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )12و ادی الحق منه بتضییع الجهاد
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «ادی »
لالحق)

باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )13و لهو) سیم الخس
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «سیم» لهو)
باقیمانده :سایر نناصر بند
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بند ل )14و لهو) منع النص
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «منع» لهو)
باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )15اال
ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان در واژة «اال» مستتر است
باقیمانده :اال

بند ل )16و انی قد دنوتکم الی قتال هوال الشوم لیال و نهارا و سرا و انالنا
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان ان  +قد ل لی)
باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )17و لانا) قلت لکم
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «قلت» لانا)
باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )18لانتم) اغزوهم
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «اغزو»
لانتم)

باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )19قب ان لهم) یغزوکم
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «یغزو»
لهم)

باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )20فواهلل لانا اقسم باهلل)
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع «اقسم» لانا)
باقیمانده :فواهلل

بند ل )21ماغزی قوم قط فی نشر دارهم
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان ما  +مستتر در فع واژة «غزی»
باقیمانده :سایر نناصر بند
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بند ل )22اال ذلوا
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «ذلوا»
باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )23ف لانتم) تواکلتم
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع «تواک » لانتم)
باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )24و لانتم) تخاذلتم
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «تخاذل»
لانتم)

باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )25حتی شنت نلیکم الغارات
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «شنت»
باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )26و ملکت نلیکم االوطان
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «ملکت»
باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )27و هذا لکان) اخو غامد
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «کان» هذا
باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )28و قد وردت خیله االنبار
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان قد خی
باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )29و لخی ) قد قت حسان بن حسان البکری
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان قد لخی )
باقیمانده :سایر نناصر بند
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بند ل )30و لخی ) ازال خیلکم نن مسالحها
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «ازال»
لخی )

باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )31و لشد بلغنی
ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان لشد مستتر در فع واژة «بلغ»
باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )32ان الرج منهم کان یدخ نلی المراه المسلمه
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان ان ،کان و مستتر در فع واژة
«یدخ » لالرج )

باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )33و لان الرج منهم کان یدخ نلی) االخری المعاهده
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان لان ،کان و مستتر در فع واژة
«یدخ » لالرج )

باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )34فل للرج ) ینتزع حجلها
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «ینتزع»
باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )35و لفالرج ینتزع) قلبها
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «ینتزع»
لالرج )

باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )36و لفالرج ینتزع )قالئدها
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «ینتزع»
لالرج )

باقیمانده :سایر نناصر بند
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بند ل )37و لفالرج ینتزع) رنثها
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة لینتزع)
لالرج )

باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )38ما تمتنع لهم) منها اال باالسترجاع
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان ما ،مستتر در فع واژة «تمتنع»
لهم)

باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )39و لما تمتنعهم منها اال) باالسترحام
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان لما) ،مستتر در فع واژة
«تمتنع» لهم)

باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )40یم انصرفو وافرین
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «انصرفوا»
باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )41ما نال رجال منهم کلم
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان ما ،مستتر در فع واژة «نال»
لرجال)
باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )42و ال اریق لهم دم
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان ال و مستتر در فع واژة «اریق»
لدم)

باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )43فلو ان امرا مسلما مات من یعد هذا اسفا
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان لو و ان و مستتر در فع واژة
«مات» لامرا)

باقیمانده :سایر نناصر بند
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بند ل )44ما کان به ملوما
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان ما و مستتر در فع واژة «کان»
باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )45ب کان به نندی جدیرا
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان ب و مستتر در فع واژة «کان»
باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )46فیا نجبا لفهذا کان نجیبا)
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان فل یا لهذا)
باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )47و اهلل یمیت الشلب
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «یمیت»
لاهلل)
باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل ) 48و لاهلل) یجلب الهم من اجتماع هوال الشوم نلی باطلهم
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «یجلب»
لاهلل)
باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )49و لانتم) تفرقکم نن حشکم
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «تفرق»
لانتم)

باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )50لکان) قبحا لکم
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «کان»
باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )51و لکان) ترحا للکم)
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «کان»
باقیمانده :سایر نناصر بند
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بند ل )52حین صرتم غرضا یرمی
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «صرت»
باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )53یغار نلیکم

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «یغار»
باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )54ولانتم) ال تغیرون
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان ال و مستتر در فع واژة
«تغیرون» لانتم)

باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )55ولهم) تغزون

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «تغزون» لهم)
باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )56و لانتم) ال تغزون
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان ال و مستتر در فع واژة
«تغزون» لانتم)
باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )57و لهم) یعصی اهلل
اجزا اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «یعصی» لهم)
باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )58ول انتم) ترضون
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «ترضون»
لانتم)

باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )59فاذا لانا) امرتکم بالسیر الیهم فی ایام الحر
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان فل و مستتر در فع واژة
«امرت» لانا)

باقیمانده :سایر نناصر بند
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بند ل )60لانتم) قلتم
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة« قلتم»
لانتم)

باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )61هذه لکان) حماره الشی
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «کان»
لهذه)

باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )62لانت) امهلنا

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة امهلنا
لانت)
باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )63یسبخ ننا الحر
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «یسبخ»
باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )64و اذا ل انا) امرتکم بالسیر الیهم فی الشتا
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «امرتکم»
لانا)

باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )65لانتم) قلتم

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «قلتم»
لانتم)

باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )66هذه لکان) صباره الشر
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «کان» هذه
باقیمانده :سایر نناصر بند
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بند ل )66لانت) امهلنا
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «امهلنا»
لانت)

باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )67ینسلخ ننا البرد
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «ینسلخ»
باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )68ک هذا لکان) فرار من الحر
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «کان»
لهذا)

باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )69و لک هذا کان فرار من) الشر
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «کان»
لهذا)
باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )70فاذا کنتم من الحر و الشر تفرون
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان فل و مستتر در فع واژة
«تفرون» لکنتم)

باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )71فانتم لکان) من السی
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

افر

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان فل و مستتر در فع واژة «کان»
لانتم)

باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )72واهلل لانا اقسم باهلل)
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع «اقسم» لانا)
باقیمانده :واهلل
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بند ل )73یا لانتم کان) ا شباه الرجال
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة لکان)
لانتم)

باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )74و لانتم کان) الرجال
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «کان»
لانتم)

باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )75لانتم کان) حلوم االطفال
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «کان»
لانتم)
باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )76و لانتم کان) نشول رباب الجحال
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «کان»
لانتم)

باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )77لانا) لوددت

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان ل و ان و مستتر در فع واژة
«وددت» لانا)

باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )78انی لم ارکم
ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان لم وان و مستتر در فع واژة
«ارکم» للی)

باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )79ولانی) لم انرفکم
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان لم ولان) و مستتر در فع واژة
«انرفکم» ل لی)

باقیمانده :سایر نناصر بند
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بند ل )80واهلل لانا اقسم باهلل)
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع «اقسم» لانا)
باقیمانده :واهلل

بند ل )81معرفه جرت ندما
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع «جرت»
لمعرفه)

باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )82و لمعرفه) انشبت سدما
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع «انشبت»
لمعرفه)

باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )84قاتلکم اهلل
ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع «قات » لاهلل)
باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )85لشد لانتم) مالت قلبی قیحا
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان ل و قد و مستتر درفع واژة
«مالت» لانتم)

باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )86و لانتم) شحنتم صدری قیظا
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع «شحنتم» لانتم)
باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )87و لانتم) جرنتمونی نغب التهمام انفاسا
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «جرنتموا»
لانتم)

باقیمانده :سایر نناصر بند
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بند ل )88و لانتم) افسدتم نلی رایی بالعصیان
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «افسدتم»
لانتم)

باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )89و لانتم افسدتم نلی رایی با) الخذالن
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «افسدتم»
لانتم)

باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )90حتی لشد قالت قری
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان ل و قد و مستتر در فع واژة
«قالت» الشری
باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )91ان ابن ابی طالب لکان) رج شجاع
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان ان و مستتر در فع واژة «کان»
لابن ابی طالب)

باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )92ولکن لکان) ال نلم له بالحرب
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان ال و مستتر در فع واژة «کان»
باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )93لکان) هلل ابوهم
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان مستتر در فع واژة «کان»
لابوهم)

باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )94و ه احد منهم لکان) اشد لها مراسا
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان ه و مستتر در فع واژة
«کان» لاحد)
باقیمانده :سایر نناصر بند
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بند ل )95و ه احد منهم لکان) اقدم فیها مشاما منی
بینافردی

اجزای اصلی بند از منظر فرانش

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان ه و مستتر در فع واژة
«کان» لاحد)

باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )96لشد لانا) نهضت فیها
بینافردی

اجزای اصلی بند از منظر فرانش

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان ل و قد و مستتر در فع واژة
«نهضت» لانا)

باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )97و لانا) ما بلغت العشرین
بینافردی

اجزای اصلی بند از منظر فرانش

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان ما و مستتر در فع واژة «بلغت»
لانا)

باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )98و ها انا ذا قد ذرفت نلی الستین
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان ها وذاوقدو مستتر در فع واژة
«ذرفت» لانا)

باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )99و لکن لکان) ال رای
اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

اجزای اصلی بند از منظر فرانش

بینافردی

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان ال و مستتر در فع واژة «کان»
باقیمانده :سایر نناصر بند

بند ل )100لمن ال یطاع

ننصر وجه :جز خود ایستا  +فان ال و مستتر در فع واژة «یطاع»
باقیمانده :سایر نناصر بند

همانطور که در تحلی ساختاری متن مشخص است ،اجزای اصلی بند از منظر فلرانش
بینافردی ابتدا به دو جز ننصر وجه و باقی مانده تشسلیم شلده اسلت .ازآنجلا کله بلر اسلاس
دیدگاه هلیدی ،باقیمانده نش

چندانی در فرانش

بینلافردی ایفلا نملیکنلد و نملدة نشل

برنهدة ننصر وجه میباشد ،ابتدا ،اجزای ننصر وجه یعنی فانل و جلز خلود ایسلتا ملورد
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بررسی قرار میگیرند .بیان این نکته الزم مینماید که هرچند ادات وجلهنملا در ایلن نظریله
نش

مهمی را در تبیین مفاهیم مرتبط به ساختار وجهی و وجهیلت دارنلد املا در ایلن خطبله

نمونههایی از آن یافت نشد ولی از دیگر انواع ادات که بیشتر به فرانش

تجربلی و متنلی بلر

میگردند نمونههایی در متن وجود داشت.
 .1 .4فاعل

همانطور که ذکر شد ،تعری

فان در این رویکرد ،متفاوت با تعری

سلنتی آن و جزئلی

از بند است که گوینده مسئولیت انتبار ادنای مطروحه در بند را به آن منتش میکند .با این
دید ،آنچه پس از تحلی مجموع  100بند خطبة جهاد حاص شد نشلان داد کله در مجملوع
فان در  28مورد نمود آوایی داشته که یا بهصلورت اسلم ،نبلارت اسلمی و یلا بلهصلورت
ضمیر لمتص یا منفص ) بوده و مابشی بهصورت مستتر در فع میباشند .للذا حلدود هفتلاد
درصد از موارد خود فع واژه یکی از مفاهیم اصلی ساختار وجهی لیعنی فان ) را در خلود
مستتر دارد و این یکی از ویةگیهای زبان نربی است .در چند بند ،فان «اهلل» اسلت؛ لملثال
در بند  2جهاد از طرف خدا برای بندگان خای ،و در بند  7لباس ذلت از طرف خدا بلرای
تارکین جهاد ،و .)...با توجه به این تعری

از فان  ،ملیتلوان گفلت در ایلن ملوارد نهایلت

انتبار به پیام مربوطه در بند داده شده است؛ چرا که مسئولیت انتبار آن به «اهلل» برمیگردد.
در بخ

سوم خطبة حضرت ،در چنلد بنلد پشلت سلرهم قلوم خلود را بلهننلوان فانل

میآورد :و لانتم )مالتم قلبی قیحا ،و لانتم) شحنتم صدری غیظا ،ولانتم) جرنتملونی  ،...بله
نظر میرسد به این طریق حضرت سعی میکند مسئولیت پیام بندهای مذکور یعنی پر شلدن
قلب

از چرک و سینهاش از غی و ،...را که حاص بیغیرتی و در نتیجه شکسلت کوفیلان

میباشد را به گردن خودشان بیاندازد.
 .2 .4جزء خودایستا

با توجه به تعریفی که از جز خود ایستا در زبان انگلیسی شد ،بیان زمان  ،وجهیت و قطبیلت
بند نمدتا بر نهدة این جلز از بنلد ملیباشلد .تحلیل خطبلة  27نهلجالبالغله از ایلن منظلر،
تفاوتهای زبان نربی و انگلیسی را در چگونگی نشلان دادن مفلاهیم سلهگانله فلوقاللذکر
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مشخص میکند .زمان در زبان نربی نمدتا از فع واژه مشخص میشود لذا میتلوان گفلت
این بخ

از مفهوم جز خودایستا غالبا در فع مستترمیباشد .در بخ

ابتدایی ملتن ،زملان

حال ،ساختار غالب است لفتح ،تلرک ،اللبس و .)...املا واقعیلت آن اسلت کله ایلن پیلامهلا
محدود به زمان خاصی نیستند و ساختار زملان حلال بلهکاررفتله در هملة زملانهلا معنلیدار
خواهد بود.
در بخ

دوم خطبه با استفاده از ساختار زمانی گذشته ،حضرت سابشه جامعة خود را بله

آنها گوشزد میکند و از اتفاقاتی که افتاده یاد میکند لدنوتکم ،تواکلتم ،قت  ،ملکت و)...
و سپس نتیجه این پیشینه را با به کار بردن زملان حلال ،بلرای آینلده بیلان ملیکنلد لیمیلت-
یجلب و .)...در بخ

پایانی خطبه نیز نلی لع) سوابق ناصواب و آزاردهنده قوم خلودش را

با افعال زمان گذشته بیان میکند و سبب مظلومیت خودش را توضیح میدهلد و درآخلرین
بندهای خطبه بهزیبایی نتیجة این نوع سابشه را به این گونه جمعبندی میکند :و لکلن ال رای
لمن ال یطاع ،اما دریغ ،آن کس که فرمان

را اجرا نکنند رایی نخواهد داشت.

 .3 .4قطبیت

غالب بندهای خطبه جهاد دارای قطبیت مثبت بوده ولی در جمع  13بند دارای قطبیت منفلی

است :نناصر وجهی منفیساز «لم»  2مورد« ،ما»  5مورد و « ال»  7ملورد؛ کله نبارتنلد از-1 :
لم ارکم  -2لم انرفکم -3ما تمنلع اال باالسلترجاع  -4لملا تمنلع ) اال باالسلترحام  -5مانلال
رجال منهم کلم  -6ما کان به ملوما  -7ال نلم له بالحرب  -8ال رای  -9لمن ال یطاع  -10ال
اریق لهم  -11ال تغیرون  -12ال تعزون ،و  -13ال رجال.
در بخ

ابتدایی خطبه که حضرت نلی لع) به بیان فضیلت جهاد میپردازد ،همة بنلدها

قطبیت مثبت دارند .اما در بخ

دوم خطبه  7بند دارای قطبیت منفلی دیلده ملیشلود .ابتلدا

صحنة تجاوز لشکر معاویه را به تصویر میکشد که در آن آسیب فراوان بله ملردم بلیدفلاع
شهر انبار رسیده در حالی که لشکریان معاویه بدون کمترین آسیب باقی ماندهاند ،که نتیجلة
آن تثس

خوردن حضرت میباشد .دو بند دیگری که در این بخ

دارند ،به توصی

از خطبه قطبیت منفلی

مردم کوفه میپردازد که مورد هجلوم و حملله هسلتند ،وللی در دفلاع از

خود سستی میکنند.
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در بخ

پایانی خطبه ،جمعا ش

مورد بند با قطبیت منفلی وجلود دارد کله سله ملورد

جایگاه دون مردم کوفه را در دید حضرت نلی لع) مشخص ملیکنلد .در سله بنلد انتهلایی
دارای قطبیت منفی ،حضرت نلی ل ع) جایگلاه خلودش را در مشابل شلعار نادرسلت ملردم
کوفلله لال نلللم للله بللا الحلرب) تبیللین مللینمایللد .در کل خطبلله بیللان قطبیللت بللا اسلتفاده از
نناصروجهی بوده و نمونهای از متمها یا افزودههای وجهی که قطبیت بنلد را بانلث شلوند،
وجود ندارد.
 .4 .4وجهیت

وجهیت بهننوان اصلی ترین مفهوم در ساختار وجهی فلرانش

بینلافردی ملد نظلر اسلت .در

تشسیمبندی وجهیت به دو نوع اصلی کله یکلی بلر مبنلای درخواسلت و یلا ارائلة اطالنلات
لجمالت خبری و پرسشی) و دیگری درخواست و یا ارائة خدمات و کاال لجمالت خبلری
و امری) در این رویکرد مشخص شد ،میتوان گفت غالب بندهای موجود در این خطبله از
نوع خبری و به منظور ارائة اطالنات از منبعی آگاه به مخاطبی ناآگاه میباشد و لذا سلاختار
غالب ،وجه خبری است .در سه مورد و در بخ

دوم خطبه ،بند پرسشی دیده میشلود کله

در واقع وضعیت مخاطب زیلر سلئوال بلرده ملیشلود :یغلار نللیکم وال تغیلرون و تغلرون
والتغرون یعصی اهلل وترضون لبه شلما حملله ملیکننلد ،شلما حملله نملیکنیلد بلا شلما
میجنگند و شما نمیجنگید معصیت خدا میشود و شما رضایت میدهید ).
دو مورد بند پرسشی نیز در انتهای بخ

سوم خطبه وجود دارد :ه احد منهم اشلد لهلا

مراسا لو ه احد منهم) اقدم فیها مشاما منی با برانگیختن ذهن مخاطب با استفاده از ایلن
ساختارهای پرسشی ،در اص حضرت بهجای ایلن کله درخواسلت اطالنلات کلرده باشلد،
یادآوری و تثییلد واقعیتلی انکارناپلذیر را نلزد مخاطلب خلود دارد و آن تعریل

درسلت و

واقعی جایگاه خود میباشد.
به کار بردن برخی از بندهای خای در این خطبله نلالوه بلراین کله ملیتوانلد بلهدلیل
تفاوت ساختاری زبان نربی و انگلیسی باشد ،از بُعد معنایی نیز مهم مینماید .از جملله آنهلا
استفاده از بندهای تعجبی ،بندهای دنایی ،و بندهایی با مفهوم هشدار و بندهایی میباشد که
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در آنها قسم یاد میکند .تحلی این نوع بندها بهدلی خای بودن ،در قالبی کله سلایر بنلدها
تحلی شد ،قدری مشک مینمود .لذا بیشتر بر اساس معنایی که بند منتش ملیکنلد و بلا در
نظر داشتن نناصر محذوف هر بند ،این کار انجام شد .نمونههایی از بندهای مذکور نبارتند
از :تعجبی لفیانجبا ،نجبا)؛ هشدار ل اال )؛ دنایی لقبحالکم و ترحا ،قلاتلکم اهلل ،هلل ابلوهم)؛
قسم لفواهلل ،واهلل).کاربرد این ساختارهای خای بهوضوح انتراض حضلرت نللی لع) را بله
شرایط مردم کوفه در آن زمان و دلشکستگی ایشان را نشان میدهد .
ساختار امری نیز در سه مورد در ک خطبه دیده میشود .در ابتلدای بخل

دوم خطبله:

اغزوهم قب ان یغزوکم؛ که در آن حضرت نلی لع) ،قوم خود را امر به جهاد میکند یا بله
نبارتی دیگلر ،حضلرت درخواسلت ارائلة خلدمات را از مخاطلب خلود دارد .در دو ملورد
دیگر رابطه برنکس میشود؛ یعنی جای حضرت نلی لع) با قوم
بنللد در بخل

نوض میشود .ایلن در

دوم خطبلله و آنجاسللت کلله قللوم حضللرت بللرای ایشللان نللذر مللیآورنللد و

درخواست خدمت را مطرح میکنند :امهلنا یسبخ ننا الحر و لامهلنا) ینسلخ نناالبرد.
همانطورکه در زبان انگلیسی نناصر وجهی مانند افعلال کمکلی وجهلی و افلزودههلای
وجهی ،نشان دادن وجهیت جمله را بر نهده دارند ،در زبان نربی هم برخی نناصلر وجهلی
مانند قد ،ان ،لو  ...این کار انجام میدهند .حضرت نلی لع) با به کار بردن «قد» در  8بند از
خطبة جهاد ،قطعیت را در پیام این بندها نشان میدهد .در ابتدای بخ

دوم خطبه با به کلار

بردن همزمان «ان» و «قد»  ،دیگر شکی باقی نمیماند که حضرت بارهلا ملردم

را دنلوت

به جهاد کرده است :انی قد دنوتکم الی قتال  ...در ادامه نیلز جریلان قتل فرمانلدارش را در
قالب یک خبر گزارش میدهد ،با اسلتفاده از «قلد» و «لشلد» لل  +قلد) ،قطعلی بلودن آن را
مشخص میکند :و هذا اخوغامد قد وردت  ...و قد قت  ...ولشد بلغنی  ...لذا بر همگان نیان
میکند که این اتفاق تلخ قطعا در شهر انبار افتاده است و سربازان معاویه به شهر وارد شلده،
فرماندار را کشته و حتی مردی از آنها به زن مسلمان و زنی غیرمسلمان هجوم برده و آنها را
غارت کرده است.
در بخ

سوم این خطبه نیز در چند مورد قطعیت پیام بلا اسلتفاده از نناصلر فلوق نشلان

داده میشود :لشد مالئم قلبی قیحا ،لشد قالت الشری  ،و لشد نهضت و ...لذا ملیتلوان گفلت
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نناصر وجهی این خطبه غالبا در جهت تثیید و تثکید حتمی بودن رخلدادها ،و نلدم تردیلد
در پیامهای مطرحشده به کار رفتهاند .شاید این بدان خاطر باشد که ذات خطبله ،بیلان یلک
سری واقعیات است که گوینده لحضرت نلی) ،تردیدی در درستی آنها ندارد.
 .5 .4منشأ وجهیت

نکتة دیگر در مورد وجهیت ،منشث آن میباشد و آن بدین معناسلت کله آیلا آنچله گوینلده
لنویسنده) گزارش میدهد ،با زبان خود نش میکند و یا از زبان مشارکین موجلود در ملتن،
مفهوم ذهنی خود را منتش میکند .بررسی این خطبه از منظر منشلث وجهیلت نشلان ملیدهلد
حضرت نلی لع) در غالب پیامهایی که در این خطبه منتش میشود ،خود منشلث پیلام اسلت
لکه به نظر میرسد این ویةگی خطبه و سخنرانی باشد) .در مواردی نیز حضرت بلا بله کلار
بردن ساختار هشداردهنده لمانند اال) و یاد کردن قسم لمانند واهلل ،فواهلل) و نفلرین لقلاتلکم
اهلل) ،بهنونی نش

اهلل را برجسته میکند به طلوری کله منشلث وجهیلت بله بلاالترین قلدرت

ممکن ،یعنی خدا برمیگردد .مشابه این میتوان در بخل

اول خطبله ،از بنلد سلوم بله بعلد

اشاره کرد که خداوند در بهشت را برای بندگان خاص

میگشاید ،خداوند لباس ذللت را

برترککنندگان جهاد میپوشاند و.)...
 .6 .4تعهد گوینده

در بررسی میزان تعهد گوینده به انتبلار چیلزی کله گفتله ملیشلود و میلزان مسلئولیتی کله
گوینده در بیان پیام می پذیرد ،قطعیت و تعهد صددرصد را میتوان از مجموع پیامهای این

خطبه دریافت کرد چرا که در هیچ یک از بندها ،از نناصلر وجهلیای کله ایجلاد شلک و
تردید میکنند ،خبری نیست؛ در مشاب نناصری چون ان ،قد و ...در چنلدین ملورد بله کلار
رفته که متضمن انتبار پیام است .بهطور مثال ،در ابتدای بخ

دوم خطبه حضرت نللی لع)

تعهد کام خود را به پیامی که شب و روز ،آشکار و نهان انالم کرده اسلت ،بلا اسلتفاده از
«ان» و «قد» قطعیت میبخشد :و انی قد دنوتکم الی قتال  ...مشابه این نمونه میتلوان بله بنلد
 16اشاره کرد که آنچه به حضرت ابالغ شده است لهجوم مردی بلر زنلی مسللمان و زنلی
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غیرمسلمان) از زبان خودش و با قطعیت تصدیق میشود :و لشد بلغنی ان الرجال ملنهم  ...در
بندهایی از بخ

سوم خطبله بنلد76،77و 78نیلز مسلئولیت و تعهلد قطعیلت تنفلر خلود از

کوفیان را ،با استفاده از نناصر وجهی «ان» و «لم» و بلهطلور مسلتشیم از زبلان خودشلان بیلان
میکنند  :لوددت ان لم ارکم و لم انرفکم .در انتهای خطبه نیز تعهد قطعی گوینلده بله پیلام
مشخص است :لشد نهضت فیها و مابلغت العشرین لملن) هنلوز بیسلت سلال نداشلتم کله در
میدان جنگ حاضر بودم).
در مجموع صد بند این خطبه نمونهای از گنلگگلویی و فلرار از مسلئولیت بیلان کلالم
وجود ندارد و به نظر میرسد حضرت امیر با اطمینانی کام  ،اصلولی درسلت را بلا قطعیلت
بیان میدارد و سعی دارد با استفاده از برخی بنلدهای تعجبلی ،هشلدار ،دنلایی و ...هرگونله
تردید را از ذهن مخاطب بزداید.
 .7 .4ارزیابی

در موضوع ارزیابی پیام بند ،دو نوع ارزیابی «خوب» و «بلد» پیلام در خیللی از بنلدهای ایلن

خطبه آشکار است .در بخ

اول خطبه ،خوب بودن جهاد در مشاب بد بودن تلرک جهلاد،

اص موضوع ملیباشلد .گوینلده بلا بله کلار بلردن ویةگلیهلای بلارزی بلرای جهلاد چلون
«بابالجنه ،لباس تشوی ،درعالحصنه ،جنهالوییشله» و در مشابل برابلر کلردن تلرک جهلاد بلا
نباراتی چون :اثوبالذل،البالء،الصغار،القماءة و ...بهوضلوح و بلهزیبلایی ارزیلابی خلود را
نشان میدهد.
در قسمت دوم خطبه نیز پس از توصی

صحنة تجاوز فرمانده معاویه و حمللة فلردی از

سپاه به زنان ،با بیان «فلوان امرا مسلما مات من بعد هذا اسفا ملا کلان بله ملوملا ،بل کلان بله
نندی جدیرا» ،ارزیابی خود را ازاین اتفاق نشان ملیدهلد؛ تلخلی ایلن حادیله کله ملیسلزد
مسلمانی برای آن بمیرد.
در قسمتی دیگر از بخ

دوم خطبه ،ارزیابی حضرت بلا معرفلی دو جبهلة حلق و باطل

مشخص است ...« :و یجلب الهم من اجتماع هوال الشوم نلی باطلهم وتفرقکم نن حشکلم»،
اتحاد دشمن بر باط خودشان و افتراق مسلمانان درحالی که بلر حلقانلد .در انتهلای بخل
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دوم خطبه نیز جنگ و شمشیر را با گرما و سرما مشایسه میکنلد و ترسلناکتلر بلودن آن از
گرما و سرما بدین گونه ارزیابی میشود :فانتم واهلل من السی

افر «بله خلدا شلما از شمشلیر

لنسبت به گرما و سرما) فراریترید».
شروع بخ

سوم خطبه نیز بهوضوح ارزیابی حضرت را از مردم

نشلان ملیدهلد« :یلا

اشباهالرجال و ال رجال ،حللوم االطفلال و نشلول ربلابالحجلال «ای ملرد نمایلان نلامرد ،ای
کودک صفتان بیخرد که نش های شما به نروسان پردهنشین شباهت دارد»! چیزی کله دل
پرخون و سینة پردرد و تباه شدن رای حضرت را سبب شده است.
 .8 .4نقش شرکتکنندهها در فرایندهای تعامل و مذاکره

نکتة آخردر تحلی خطبة جهاد بر اساس فرانش

بینافردی ،مشخص نمودن نشل

مشلارکین

در فرایندهای تعاملی و مذاکره میباشد .همان طور که قبال نیز ذکر شد ،بندهای ایلن خطبله
نمدتا خبری بوده که البته نوع غالب در متون نوشتاری ملیباشلد و للذا انتشلال اطالنلات از
طرف گوینده لحضرت نلی) به شلنونده لملردم کوفله) ملی باشلد و در ملواردی نیلز سلایر
ساختارها استفاده شده است .اما آنچه در این خطبله و ملرتبط بله ایلن موضلوع بیشلتر دیلده
میشود ،نش

هایی اسلت کله بلا خطلاب قلرار دادن مخاطلب بلا ننلاوین خاصلی ،از سلوی

نویسنده برای مخاطب در نظر گرفته میشود .در ابتدای بخ

دوم خطبه حضلرت مخاطلب

خود را «هوال الشوم» خطاب قرار داده و آنگلاه پیلام خلود را ملیگویلد یعنلی ملن شلما را
میشناسم و شما نیز مرا و ما از جایگاه واقعی همدیگر باخبریم.
در ادامه ،فرماندة لشکر معاویله را «اخلو غاملد» خطلاب ملیکنلد .او کله نلام اصللیاش
نمربننبداهللبنکلببنحارثبن کعببننبداهللبنماللکبلننصلربنازد بلوده و چلون میلان
قوم

شری واقع شده که او آن را اصالح کرده  ...به غامد معلروف شلده اسلت لدامغلانی،

)247 :1367؛ حضرت امیر نیز همین ننوان را که برای مخاطب بار معنایی خاصلی را تجللی
میکند ،انتخاب کرده است .در شروع بخ

سوم نیز مخاطبین خود را با نناوین چلون ملرد

نمایان نامرد ،کودک صفتان بیخرد و نروسان بیتجربه خطاب میکند ،تا دیدگاه خودش
را نسبت به مردم کوفه بیان نماید.
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 .5نتیجهگیری

بررسی متن نهجالبالغه حضرت نلی از منظر زبانشناسی ،میتواند کمک خوبی به فهم بهتر

مفاهیم نهفته در این بحر بیکران بنماید .اما واقعیت این است کله ایلن روش مطالعله تلاکنون
بهصورت درخوری مورد توجه محششیین و مفسرین نبوده است .در این مطالعه سعی بلر ایلن
بود تا خطبة جهاد نهجالبالغه از منظر فرانش

بینافردی نظریة نشل گلرای نظلاممنلد هلیلدی

مورد تحلی و بررسی قرار گیرد .پس از تجزیله وتحلیل ملتن خطبلة ملذکور ،تفلاوتهلا و
شباهتهایی بین زبان نربی بهننوان زبان مورد مطالعه ،و زبان انگلیسی بلهننلوان زبلانی کله
مبنای نظریة هلیدی میباشد ،مشخص گردید .ایلن مطالعله نشلان داد کله تشسلیمبنلدیهلا و
مفاهیم مورد نظر هلیدی  ،به نونی در این خطبه نهجالبالغه نیز قاب تبیین میباشلد؛ هلر چنلد
در برخی موارد روش بروز مفاهیم مد نظر در دو زبان کامال بر هم منطبق نیست .بررسلیهلا
نشان داد که فع واژة نربی نش

نمدهای در تبیین مفلاهیم مفلاهیم وجهلی دارد بله طلوری

که در خیلی از موارد فان و جز خودایستا در خود فع واژه مستتر بوده و لذا محلذوف بله
نظر میرسند.
در فرانش

بینافردی مفاهیمی چون ساختار وجهی لفان  +جز خود ایسلتا) ،وجهیلت،

منبع لمسئول) بیان پیا م ،میزان تعهد گوینده در انتبلار پیلام ،نلوع ارزیلابی گوینلده از پیلام و
نش
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از فع واژه برداشت میشود ولی نالوه برآن برخلی نناصلر وجهلی چلون «للل ،قلد ،ان» و...
برای بیان قطعیت پیام و نناصر دیگری از جمله «ما ،لم ،لما ،ال» برای بیان قطبیت منفلی بنلد
به کار برده میشوند.
حضرت نلی لع) در این خطبه جایگاه متکلمی آگاه را دارد که در ارتباط با مخلاطبینی
ناآگاه و غاف پیامهایی قطعی را با تعهد کام منتش میکنلد .در ملواردی «اهلل» را بلهننلوان
منشث پیام می آورد تا نهایت انتبار به پیام داده باشد و در ملواردی نیلز مسلئولیت پیلام بنلد را
متوجه قوم غاف خود میکند که ارزیابی او از این قوم افلرادی بلا نشل کودکانله و تجربله
ودانایی زن تازه نروس است کله فشلط شلبهی از ملردان هسلتند .کسلانی کله بلر حلق خلود
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Abstract
To get a better understanding on Jihad sermon of Nahj-al Blagheh,
this research has studied it from a linguistic viewpoint, based on
the interpersonal metafunction of Halliday's Systemic Functional
Grammar. To do this, the 100 clauses of the mentioned sermon
have been analyzed first, so that the Mood (subject and finite) and
the Residue of each clause is determined. The study showed that
here, the validity of the clauses refers back to the speaker - Imam
Ali- in many cases, and to "Allah" in some others, as the subject of
the clauses, taking the specific definition of subject
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in this theory into account. In some cases, the addressed society (the
people of Koofã) take the responsibility of the clauses and indicate
their validity, being the subject of these clauses. Investigations on
the concepts of Finite in this theory, (Time, Polarity and Modality),
showed some similarities and differences between Arabic and
English . In this Arabic text, Mood elements are mostly hidden in
the verb, though some expressions like /en/, / qǣd/ and / lǣ/, or a
combination of them, indicates certainty in some cases. No Modal
Adjunct, which can have a direct impact on the modality, polarity
and time of the clause, was found in this text. Though the polarity
was positive in most of the clauses, in thirteen cases, mood elements
like / lɅ/, / lǣm/, / mɅ/ and / lǣmmɅ/, have brought a negative
polarity to the clause. Studying Modality as the principal aspect of
Mood Structure, indicated that the message is mostly transferred
from a knowledgeable source - Imam Ali-, to his addressee with
certainty, and the information is given through statements in which
the speaker carries the responsibility of the message. Some cases of
other mood structure, as interrogation and command, could be seen
in this sermon. Some clauses got the specific mood of exclamation,
warning, praying and damning, which played an important role in
showing the meaning of the related clauses. The two possible kinds
of appraisal were also clear in this text, for example the totally
positive appraisal for Jihad and the completely negative one for
leaving Jihad, in the beginning section of this sermon.
Keywords: Halliday's Systemic Functional Grammar,
Interpersonal Metafunction, Mood Structure, Finite, Polarity,
Modality

