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Abstract  
Undoubtedly, the use of modern linguistic theories for the analysis of religious texts can pave the 

way for a better understanding of such texts. Among the new theories, which today have a special 

place and wide application in text analysis and other linguistic areas, is Systemic Functional 

Grammar (SFG) of Halliday and Matthiessen (2014). According to this theory, the structure of 

language is influenced by the functions that language plays in the communication context and in the 

outside world, and this effect is manifested in the form of three broad metafunctions: ideational, 

interpersonal and textual. Since the emphasis of interpersonal metafunction is on the way of 

exchanging meaning between the speaker and the audience, its application in the analysis of religious 

texts, while making a better understanding of such texts, can be an appropriate benchmark for 

assessing the ability to generalize this theory. Therefore, using a descriptive-analytical method in 

terms of the Systematic Functional approach of Halliday and Matthiessen (2014), the present study 

aims to analyze one of the most famous sermons of Nahj al-Balagha, i.e. Shaqshaqiya Sermon. The 

main results of the research show that, despite the dominant frequency of indicative mood, Imam Ali 

(AS) throughout this sermon has somehow acted in the exchange and transfer of meaning as if both 

sides of the interaction engage in the construction of the text, thus avoiding any kind of one-sidedness 

and unilateral. Moreover, since the sermon has been delivered by the motive and the purpose of 

establishing the right of the caliphate by Commander of the Faithful Imam Ali, while at the same 

time, Imam does not use the Inshai terms for persuasion of the audience in addressing the audience 

in the sermon, the reason for this can be that Imam was so certain of his rightfulness and position as 

to the caliphate that he merely has used the indicative mood and he did not even need to use such 

terms to prove such a right. 
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 برمبنای البالغهنهج شقشقیة خطبة در معنا تبادل شیوۀ بررسي
 ( 2014) هلیدی مندنظام گراینقش رویکرد

 ایران رفسنجان، ،(عج) عصرولی دانشگاه عربی، ادبیات و زبان گروه استادیار  محمدی رضا

 
 

  بازوبندی حسین
ستادیار  سی  زبان گروه ا شگاه  ترجمه، مطالعات و شنا صر ولی دان سنجان،  ،(عج) ع   رف

 ایران

 چکیده
هاي هاي نویني که امروزه جایگاهي ویژه و کاربرد وسيعي در تحليل متن و دیگر حوزهاز جمله نظریه

. بر اساس این رویکرد، ساختار اس ( 2014مند هليدي و متيسن )گراي نظامنقش ةشناختي پيدا کرده نظریزبان
شکل سه هایي اس  که زبان در باف  ارتباطي و در جهان خارج به عهده دارد و این تأثير بهزبان متأثر از نقش

تبادل معنا بين گوینده  ۀانقش بينافردي بر شيوازآنجاکه فر .یابدفرانقش بازنمودي، متني و بينافردي تجلي مي
تواند ضمن ایجاد درک بهتر از چنين متوني، مي ،، کاربس  آن در تحليل متون دینياس و مخاطب استوار 

سنگ محک مناسبي براي ارزیابي قابلي  تعميم این نظریه نيز فراهم سازد. نگارندگان در پژوهش حاضر، با 
( در 2014مند هليدي و متيسن )گراي نظامرویکرد نقش باشقشقيه  ةه بررسي خطبب ،تحليليلروشي توصيفي

رغم بسامد غالب وجه خبري، دهد که عليپژوهش نشان مي ۀپردازند. نتایج عمدقالب فرانقش بينافردي مي
 ،سوي تعاملهر دو امام )ع( در سرتاسر این خطبه به نحوي در تبادل و انتقال معنا عمل کرده اس  که گویي 

شقشقيه  ةتعامل را بسته اس . خطب سویگيیکراه هرگونه  ،قیدر ساخ  متن شرک  دارند و از این طر ،با هم
حال، امام در ایراد شده اس  و درعين )ع( با انگيزه و هدف احقاق و اثبات حق خالف  از سوي اميرالمؤمنين

توان این دليل چنين امري را مي ؛برندمخاطب بهره نمي ةاز لوازم انشا در جه  اقناع و استمال ،ایراد این خطبه
اند که از آن چنان به حقاني  خود و جایگاه خود نسب  به خالف  یقين و باور داشتهدانس  که ایشان آن

  اند. ي جه  اثبات چنين حقي احساس نکردهیاند و اصالً نيازي به استفاده از عبارات انشاصرفاً خبر داده

  . وجهی ساخت معنا، تباد  شقشقیه، خطبۀ مند،نظام گراینقش دستور فرانقش، ها:واژهکلید
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 مقدمه. 1
شناختي در جه  تحليل و واکاوي متون دیني هاي نوین زبانگرفتن نظریهخدم ، بهدیترديب
هاي د. از جمله نظریهکنتواند زمينه را براي درک بهتر چنين متوني براي مخاطب فراهم مي

هاي وسيع در تحليل متن و دیگر حوزه ينویني که امروزه جایگاهي ویژه و کاربرد
( 2014) 1و متيسن هليديمند نظام گراينقش ةشناختي و آموزش زبان پيدا کرده نظریزبان
، 2ها در سه فرانقش اندیشگاني، نظام محتوایي تمام زبانگرانقش. بر اساس رویکرد اس 

تري از متن را براي خواننده درک عميق ،شود که در کنار همارزیابي مي 4و متني 3بينافردي
اصلي و تمرکز اصلي این نظریه  ةمای(. ازآنجاکه بن25: 1396 ،کنند )نادري و نادريفراهم مي

ضمن ایجاد  ،معطوف به معنا، نقش یا کاربرد زبان اس ، کاربس  آن در تحليل متون دیني
تواند سنگ محک مناسبي براي ارزیابي و سنجش قابلي  نين متوني، ميدرک بهتر از چ

ناپذیر تعميم خود این نظریه فراهم سازد. از جمله متوني که درک بهتر آن ضرورتي اجتناب
ها و کلمات قصار ها، نامهاس  که حاوي خطبه البالغهنهجشود، متن شریف محسوب مي

هاي بسيار ماً بررسي کل این متن شریف نياز به پژوهش. مسلاس اميرالمؤمنين علي )ع( 
حجمي، با روشي   یمحدوددليل ، پژوهش حاضر، بهرونیازامتعددي دارد؛ 

 ،شقشقيه ةیعني خطب ،البالغهنهجهاي ترین خطبهتحليلي به بررسي یکي از معروفلتوصيفي
پردازد ( در قالب فرانقش بينافردي مي2014و متيسن ) هليدي 5مندنظام گراينقشرویکرد  با

تبادل معنا و انتقال پيام براي مخاطب، قابلي  کاربس  و  ۀتا ضمن ایجاد درک بهتري از شيو
هاي پيش روي آن را نيز ارزیابي کند. به بيان دیگر، پژوهش حاضر درصدد پاسخ به چالش

 سؤاالت ریل اس : 
شقشقيه به چه صورتي  ةتبادل معنا در بندهاي خطب ۀنمود ساخ  وجهي و شيو ۀنحول 1
 اس ؟ 

 ؟ اندکدامشقشقيه  ةدر خطب کاررفتهبههاي گفتاري انواع نقشل 2

 ةمند از منظر فرانقش بينافردي به متن این خطبنظام گراينقشقابلي  تعميم رویکرد ل 3
 این نظریه وجود دارد؟  روي شيپهایي شریف چگونه اس  و چه چالش

                                                           
1. Halliday, M. A. K., & Matthiesson, C. M. I. M. 

2. ideational metafunction 

3. interpersonal metafunction 

4. textual metafunction 

5. Systemic Functional Linguistics  
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 شود: ، فرضيات ریل به ترتيب براي سؤاالت فوق مطرش ميروازاین
 ،اقتضاي هدف امام )ع( از ایراد این خطبهخاص و به شقشقيه، بسته به موقعي  ةدر خطبل 1

جه  تبادل  ،متوازن به طور ،بند ۀدهندهاي تشکيلاز تمام امکانات ساخ  وجهي و مؤلفه
 معنا بهره گرفته شده اس . 

هاي مستقيم بهره برده مزبور، امام )ع( در مقام تبادل و تعامل، بيشتر از کنش ةدر خطبل 2
 هاي غيرمستقيم براي ایفاي چنين نقشي توسل جسته اس . اس  و در مواردي نيز به کنش

 ،تبادل معنا ۀساخ  وجهي و شيومند براي بازنمایي نظام گراينقشتوان نظري دستور ل 3
دليل اختالف ساختاري دو زبان عربي و ولي به اعتناقابلتا حد زیادي  ،مزبور ةدر خطب
 س .اهایي دچار نقص ،انگليسي

 ،دیگر تشکيل شده اس : در بخش دوم ۀاز چند بخش عمد ،جز مقدمهبه ،این پژوهش
ي نظري انبخش سوم به مفاهيم و مبپژوهش اشاره خواهد شد؛  ةبه پيشين ،طور مختصر به

هاي داده وتحليلتجزیهاختصاص دارد؛ بخش چهارم در راستاي پاسخ به سؤاالت پژوهش، به 
این بررسي معطوف اس . در  برانگيزبرخي از مسائل چالش دربارۀبحث  ،پيکره و همچنين
 گيري خواهيم پرداخ . به نتيجه ،بخش آخر مقاله

 پژوهش ۀپیشین .2
انجام  هليدي گراينقش ةدر چهارچوب نظری ،هاي مختلفدر حوزه ،تاکنون آثار متعددي 

 ،، در این پژوهشروازاین ؛گنجدآنها در این مجال نمي ةنقل هم ،تردیدگرفته اس  که بي
و  انجيل، قرآنازجمله  ،متون مذهبي ۀها در حوزترین پژوهشتنها به برخي از تازه

 پردازیم. مي ،البالغهنهج
قرآني  ۀبه کارکرد تصریف در دو سور ،هليديدر پرتو فرانقش متني  ،(1388ي )حر

هاي حجر و ص( پرداخته اس . در این مقاله، تصریف در ناظر به داستان آفرینش )سوره
 گراينقش شناسيزبانارتباط آن با   و شده اي از علم معاني مطرشگستره ةبيان، به منزل
 .گرفته اس مورد بررسي قرار  هليدي
 ،هليدي گراينقشدکتري خود بر اساس فرانقش متني دستور  ةدر رسال ،(1389نظري ) 

عوامل  ،پرداخته اس . در این تحقيق البالغهنهجهاي به نقش عوامل انسجام متني در خطبه
 ،ارجاع و آیي، تکرار، حذف، جایگزینيهمچون هم ،انجامدمختلفي که به انسجام متن مي
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( از عوامل ع) نيرالمؤمنيامگيري کالم بهره ۀتا نحو اندبررسي شده البالغهنهجهاي در خطبه
. طبق نتایج این شودمتعدد انسجام متني، فراواني و نسب  این عوامل به یکدیگر مشخص 

سبک  اتوان بمي ،در سطح کالن البالغهنهجهاي کالم امام در تحليل، ضمن درک ویژگي
 د.شتاري ایشان نيز آشناتر گف
گراي هليدي انجام شده و در چهارچوب دستور نقش قرآنمتن  ةاثر دیگري که در زمين 
 ةیاسين بر اساس نظری ۀتحليل سور»( با عنوان 1389ارشد باتماني )کارشناسي نامةپایاناس  
از منظر  ،یاسين ۀاس . در این تحقيق، سعي شده تا بندهاي آیات سور« نقشي هليديلسيستمي

وتحليل قرار گيرد. نتایج این مورد تجزیه ،مند هليديگراي نظامنقش ةاصول و مباني نظری
درصد( از  27 /16دهد که بر اساس فرانقش بازنمودي، بيشترین فرایندها )بررسي نشان مي

صد(، رفتاري در 28/23از نوع مادي ) ،ترتيب فراوانيبه ،نوع بياني اس ، و سایر فرایندها نيز
لحاظ فرانقش درصد( اس . به 13 /79اي )درصد( و رابطه 16 /81درصد(، رهني ) 18 /96)

درصد( از نوع خبري و بسامد  32/82بينافردي، وجه غالب در اکثر بندهاي این سوره، بيشتر )
درصد  09/6درصد، وجه پرسشي  71/7وجه امري از این قرار اس :  ترتيبسایر وجوه نيز به

بندها در زمان از درصد  17/55درصد. از نظر زمان نيز، وقوع فرایند در  88/3وجه التزامي  و
قطبي  در بندها نيز  ةاس . در زمين بودهدرصد نيز در زمان گذشته  83/44حال ساده و در 

درصد منفي  26/20بندها مثب  و از درصد  74/79ترتيب نتایج حاکي از این اس  که به
 ؛نشان گزارش شده اس خبري بيشتر بندها بيلفرانقش متني، ساختار مبتدا هستند. از منظر

دار به چشم خبري نشانلااقتضاي تأکيدات قرآني، ساخ  مبتدبه ،ولي در برخي موارد
درصد نيز داراي  88/3نشان و بندها بي از درصد 12/96اي که ساخ  خورد، به گونهمي

درصد از  50ل ساختارهاي پيچيده نيز معلوم شده اس  که . در تحلياس دار ساخ  نشان
 اي هستند.از نوع مادي، رفتاري، رهني و رابطه ،ترتيببه ،فرایندها بياني و سایر فرایندها نيز

 ،با استفاده از چهارچوبي تلفيقي ،ارشد خودکارشناسي ةنامدر پایان ،(1391یاش )عبدي
با تحليل گفتمان سخنان امام،  ،پردازد. این پژوهشمي البالغهنهجهاي به تحليل گفتمان خطبه

تبيين دنيا و روش  ةبه مسئل، مربوط البالغهنهجخطبه از  40عوامل اثربخش کالم ایشان را در 
آن را با نوع مخاطب تبيين کرده اس .  ةمورد بررسي قرار داده و رابط ،برخورد صحيح با آن

گرا را با رویکردي دیگر تلفيق به منظور تحليل گفتمان، رویکرد نقش ،نامهاین پایان ۀنگارند
 ي به نظرآن ضرور ۀکند. به دليل اهمي  چنين نگاه تلفيقي، توضيح مختصري دربارمي
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در کتاب خود با نام  ،عبدالهادي بن ظافر الشهري ،شناسان عربدر ميان زبان :درسمي
با  ،سپس ؛کنداستراتژي گفتمان را مطرش مي ةمقول ،یهاستراتيجيه الخطاب مقاربه تداوليه لغو

زبان از دیدگاه  ةگانهاي سهگيري گفتمان که همان فرانقششکل ةگانمعرفي معيارهاي سه
به طرش چهار  ،هليدي )یعني فرانقش اندیشگاني، فرانقش بينافردي و فرانقش متني( اس 

ها بر متن ها را تجلي و انعکاس این فرانقشاتژيپردازد و این استراستراتژي براي گفتمان مي
اند از: استراتژي تضامني، استراتژي توجيهي، استراتژي ها عبارتداند. این استراتژيمي

تا کارکرد و نمود هر یک از این  کرده اس اقناع. این پژوهش سعي  يتلميحي و استراتژ
 بررسي کند. ،هادر قالب این استراتژي ،البالغهنهجهاي هاي زباني را در خطبهفرانقش

 ةبه تحليل آغازگر در متن ترجم ،ارشد خودکارشناسي ةنامدر پایان ،(2011) 1کاریاوان
 ةدر چهارچوب نظری ،(2008منتشرشده به سال  2عبداهلل یوسف علي ةیوسف )از ترجم ۀسور
این سوره  ةآی 111پردازد. نتایج تحقيق حاکي از این اس  که کل مي ،مندگراي نظامنقش
بند  20درصد( متعلق به آغازگرهاي متني،  2/43بند ) 220بند اس  که تعداد  509حاوي 

درصد( فقط متعلق به بندهایي  52 /8بند ) 268درصد( متعلق به آغازگرهاي بينافردي و  9/3)
 ستند. اس  که شامل آغازگرهاي مبتدایي ه

 ،قرآن کریمام ( نيز به تحليل فرایندهاي تمام بندهاي جزء سي2012) 3حيتمي و ميسوري
حاوي  قرآندهد که جزء سي پردازند. نتایج این پژوهش نشان ميمي ،از منظر فرانقش تجربي

 111درصد(، رهني  2/54عدد ) 346فرایند اس : فرایند مادي  638 ،بند و در نتيجه 638
درصد(  5/5) 35درصد(، بياني  78/0) 5درصد(، رفتاري  21) 134اي رصد(، رابطهد 4/17)

ها درصد(. فرایند مادي در این جزء غالب اس  چون نشانگر فعالي  1/1) 7و فرایند وجودي 
 دهد.یا رویدادهایي اس  که در جهان بيرون بشر رخ مي

جهاد  ة ي ساختار وجهي خطببه بررس ،ايدر مقاله ،(1395) و همکاران عرب زوزني
یند کلي این تحقيق این اس  ااند. برگرا پرداختهبر اساس فرانقش بينا فردي نقشالبالغه نهج

تبيين نيز قابل البالغهنهج از در این خطبه ،نوعيبه ،ها و مفاهيم موردنظر هليديبنديکه تقسيم
بر هم منطبق  کامالًدر دو زبان  روش بروز مفاهيم مد نظر ،اس ؛ هرچند در برخي موارد

هاي موردانتظار از ساختار وجهي نيس . از جمله نتایج دیگر این تحقيق این اس  که نقش

                                                           
1. Karyawan, N. 

2. Abdullah Yusuf Ali 
3. Haitami, U., & Meisuri, M. 
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 و« قد»، «لل»چون همبرخي عناصر وجهي  ،برآنشود، ولي عالوهاز فعل برداش  مي عمدتاً
براي بيان قطبي  « ال» و« لما»، «لم»، «ما»ازجمله  ،براي بيان قطعي  پيام و عناصر دیگري« أن»

 شوند.منفي بند به کار برده مي
بين الجرجاني و »تح  عنوان  ايدر مقاله ،ق.(1436حسيني )محمدرضایي و سادات

نظریة نظم عبدالقاهر جرجاني و فرانقش  ةبه مقابل ،«هليدي في التقدیم و التأخير و البنية النصية
نخس   :کنندتراق دو نظریه را در سه مورد خالصه ميپردازند و نقاط افبنيادي هليدي مي

دوم اینکه  ؛و تخصصي ندارد قياصطالحات دق ،هليدي ةمانند نظری ،جرجاني ةاینکه نظری
هليدي به آهنگ افزایشي اعتقاد  کهيدرحال ،جرجاني به نقش آهنگ کالم اشاره نکرده اس 

مندي را براي تحليل و بررسي امروش نظ ،مانند هليدي ،دارد و مورد سوم اینکه جرجاني
 متون ارائه نکرده اس . 
خوانش ساختار اندیشگاني و »تح  عنوان  ،اي( نيز در مقاله1396نادري و نادري )

 10به مطالعه و بررسي  ،«گراي هليديبينافردي اشعار فاروق جویده بر اساس رویکرد نقش
حاکي از بسامد غالب وجه خبري بر دیگر  اند. نتایج این مقالهقصيده از این شاعر پرداخته

یند مادي در قالب فرانقش ابسامد غالب فر ،ها در قالب فرانقش بينافردي و همچنينوجه
 . اندیشگاني اس 

 مبنای نظری پژوهش. 3

 ،گرایي. در این دیدگاهزبان دیدگاهي اس  موسوم به نقش بارۀکالن در یکي از سه دیدگاه
شود گرفتن نحو و صورت از آن تأکيد ميارتباطي زبان و سرچشمهبودن نقش بر مقدم

مند نظام گراينقشرو، دستور ميانه يگرانقشهاي (. یکي از دیدگاه49: 1383)دبيرمقدم، 
پردازد. هاي زباني در متن ميبه فرانقش ،( اس  که براي توصيف زبان2014و متيسن ) هليدي

هایي اس  که زبان در باف  ارتباطي و در جهان ان متأثر از نقش، ساختار زبهليدياز دیدگاه 
، 1یابد: فرانقش بازنموديشکل سه فرانقش تجلي ميخارج به عهده دارد و این تأثير به

 ازآنجاکه. (Matthiesson Halliday & ,2014 :30) و فرانقش بينافردي 2فرانقش متني
صرفاً به معرفي این فرانقش  ،افردي اس ، در اینجامبناي نظري این تحقيق مبتني بر فرانقش بين

 خواهيم پرداخ . 

                                                           
1. representational meta-function  

2. textual meta-function 
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 های گفتاریفرانقش بینافردی و نقش. 1ـ3
بند از تعامل گوینده یا  ،عبارتيبه ؛شودتلقي مي 1«تبادل» ةمثاببهبند  ،در فرانقش بينافردي

گوینده یا نویسنده و مخاطب هر یک نقش  ،گيرد. در این تعاملنویسنده با مخاطب شکل مي
گوینده نقش فردي را دارد ، در طرش یک سؤال ،کنند. براي مثالخاصي را ایفا مي 2گفتاري
شده را دنبال کسب اطالعات اس  و شنونده نقش فردي را دارد که اطالعات خواستهکه به

توان ي، ميروزاین. ا(Halliday & Matthiesson, 2014: 134-135)باید گزارش دهد 
به  ؛کردن()دریاف  4)ارائه( و تقاضا 3هاي گفتاري را ریل دو مقوله مطرش کرد: عرضهنقش

حداقل دو فرد و یا بيشتر دخيل  ،ناميم. در تعاملنيز مي 5عمل گفتار را تعامل ،همين دليل
، دیگرعبارتبه شود.مي ردوبدل آنهابين  6اطالعات یا کاال و خدمات ،هستند و به موجب آن

پردازد. مي آنهاایجاد ارتباط بين  ۀاین فرانقش به بررسي روابط بين گوینده و مخاطب و نحو
از تبادالت بين گوینده و مخاطب  بخشيمتن نيز  ،از همين روي اس  که در این رویکرد

 ،که مخاطب يیعني بيانات ؛باشد طرفهکیگویي تک صورتبهحتي اگر  ،شودمحسوب مي
 :Halliday & Matthiesson, 2014) دکنارعان  و بشناسدبه رسمي   ،صام  صورتبه

هاي گفتاري این اس  که در امر تعامل نویسنده یا نقش بارۀحائز اهمي  در ة. نکت(45
گيرد. طبق از چه سازوکارهایي براي رساندن مقصود اصلي خود به مخاطب بهره مي ،گوینده

 Halliday) هاي گفتاري متصور شدتوان براي نقشرا مي توضيحات فوق، چهار وضعي 

& Matthiesson, 2014: 135-136)ةارائ ،: درخواس  اطالعات در قالب پرسش 
درخواس  خدمات و کاال در  و 8خدمات در قالب پيشنهاد ةارائ ،7اطالعات در قالب خبر

 .  9قالب امر
 

 

                                                           
1. exchange  

2. speech functions  
3. giving 

4. demanding 

5. interaction 

6. goods & services  

7. statement  

8. offer 

9. command  
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 بند در فرانقش بینافردی  .2ـ3

. وجه 2و مانده 1شود: وجهفرانقش بينافردي، هر بند از دو بخش کلي تشکيل ميز دیدگاه ا
در این  ،عنصر بند در تبادل نقش اطالعات اس . شایان رکر اس  که وجه نیترياصل

عد ارتباطي وجه شود. آنچه در اینجا مهم اس  بُدیگر رویکردها تلقي مي بارویکرد، متفاوت 
)بخشي  4یا عنصر خودایستا داريزمانگروه اسمي( و یک ) 3اس . خود عنصر وجه از فاعل
شود. منظور از فاعل نقشي اس  که مسئول صدق و کذب گزاره از گروه فعلي( تشکيل مي

آید. در واقع، در آید یا برنميکاري برمي ۀاس . این فاعل اس  که با توجه به گزاره از عهد
 يریپذ يمسئولیعني  ،هاي اصلي بندي از نقشفاعل همان فاعل دستوري اس  که یک ،اینجا

: اس شامل سه عنصر مجزا از هم  داريزمانرا بر عهده دارد.  ،بند در ساخ  وجهي
. زمان اوليه در واقع ارجاع به زمان گوینده اس  و به ما 7و قطبي  6، زمان اوليه5نمایيوجه

نمایي حال، یا آینده(. عنصر وجه اس  )گذشته، دهد که زمان انجام گزاره کي بودهنشان مي
این عنصر نگرش گوینده نسب  به گزاره را  ،دیگرعبارتبه ؛ارجاع به قضاوت گوینده اس 

یا خير؛ انتخاب  داده اس کند. قطبي  به این معناس  که آیا فاعل کاري را انجام بيان مي
 .(Halliday & Matthiesson, 2014: 140-142)مثب  و منفي اس   ۀبين گزار

مند نظام گراينقش، چارچوب نظري پيشنهادي ما در این پژوهش رویکرد اساسنیبرا
دهد و بر نقش و کارکرد زبان تکيه را معنا تشکيل مي خواهد بود که اساس آن هليدي
بنياد و پویا را براي ، تحليلي معناگرانقشجستن به چارچوبي کند. این پژوهش با توسلمي

پژوهش  ۀ، پيکرالبالغهنهجبا توجه به گستردگي متن  ؛ البتهدهدارائه ميلبالغه انهجتحليل 
 شود. شقشقيه محدود مي ةصرفاً به بررسي خطب

 هاداده وتحلیلتجزیه .4
 ۀها، با توجه به مبناي نظري و پيکردادهوتحليل تجزیهنگارندگان سطور حاضر، براي 

را از منظر فرانقش بينافردي مورد  البالغهنهج ةشقشقي ةبند خطب 108تمامي  ،پژوهش
                                                           
1. mood 

2. residue 

3. subject 

4. finite 

5. modality 

6. primary tense 

7. polarity  
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صرفاً به ساخ  وجهي  ،دليل محدودی  حجميبه ،حالنیباااند. قرار داده وتحليلتجزیه
اند اي انتخاب شدهها به گونهشود. این نمونهبرخي از بندهاي خطبه مزبور در متن اشاره مي

باشند. الزم به رکر اس  که ریل همين که نشانگر شماي کلي ساخ  وجهي خطبه مزبور 
ساخ  وجهي خطبه، به بررسي  ۀدهندشکل ةهاي برجستبخش، عالوه بر بررسي نمونه

هایي نيز پرداخته شده اس  که براي رویکرد نظري و قابلي  اعمال آن در متن نمونه
اصلي از بندهاي  ةکنند. در این راستا، ساختار وجهي چندین نمونچالش ایجاد مي البالغهنهج
شود و نقش هاي معيني تعيين ميدر قالب جدول ،هر بند داريزمانبا رکر فاعل و  ،پيکره

گردد. عالوه بر این، تعيين مي انشایيگفتاري و وجه غالب هر بند نيز از ميان وجوه خبري و 
  کار، د. جه  سهولشوبند نيز مشخص مي ۀماند ۀدهندقطبي  هر بند و عناصر تشکيل

  ر شده اس .کخود نگارندگان از هر بند ریل آن ر ةترجم

 مثبت در زمان گذشته انشایي بندساخت  .1جدول 

 لَقَد تقمّصها فالنٌ:
تن کرد. رخالفت را ب ۀفالني جام  

 وجه

 فالنٌ فاعل

داریزمان  
نماییوجه  انشایی 

 مثبت قطبیت
 گذشته زمان

 مانده
 قَمَصَ محمو 
 مها متمم
 ---- افزوده

توان هر دوي این حروف شود که ميحرف تحقيق محسوب مي« قد»حرف قسم و « الم»
 ،حرف قسم آمده ،وجهي و یا تفسيري قلمداد کرد. با توجه به اینکه در اول بند ۀرا افزود

رو هستيم؛ هروب انشایيداراي وجه  يا انفعالی يرطلبياي غطبق مبناي نظري پژوهش، با جمله
 ةکاررفته در این بند ارائ، نقش گفتاري بهدیگرعبارتبهاگرچه ظاهراً با خبر سروکار داریم. 

بارۀ اس . توضيح بيشتر در غيرمستقيماطالعات در قالب انشا و در مقام یک کنش گفتاري 
 بحث ارائه خواهد شد.  ةهاي مستقيم و غيرمستقيم در ادامکنش
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 ری منفي در زمان حالساخت بند خب .2جدول 

إليّ الطیرُ: يوَ ال یَرق  
توانند تا و مرغان اندیشه نمي

یابند.اوج ارزش من دست  

 
 وجه

 الطّیرُ فاعل

داریزمان  

نماییوجه  خبری 

 منفی قطبیت

 حا  زمان

 
 مانده

 رَقَی محمو 

در إلیَّ« یاء» متمم  
 --- افزوده

شود. الزم به رکر محسوب مي داريزمانبر قطبي  منفي دالل  دارد و جزء عنصر « ال»
 ۀافزود ۀاس  که برخالف اصول حاکم بر مبناي نظري پژوهش، که حرف اضافه را نمایند

حروف اضافه، متمم  ةواسطبه ،کنند، برخي از افعال در زبان عربياي قلمداد ميحاشيه
إليّ( مشهود  يبارز آن در جدول باال )فعل یَرق ةشوند. نمونمحسوب نميگيرند و افزوده مي

 اس . 

 ساخت بند خبری مثبت در زمان حال .3جدول 

بین أن أصولَ بیدٍ جذّاء أو  يأرتئ
 أصبر علي طَخیۀ عمیاء:

تنهایي شمشیر اندیشم که آیا بهمي
 بکشم

یا اینکه بر مصیبتي کور صبر پیشه 
 سازم.

 وجه

 ضمیر مستترأنا فاعل

داریزمان  
نماییوجه  خبری 

 مثبت قطبیت
 حا  زمان

 مانده
 رأی محمو 
 …بین أن أصو َ بیدٍ جذّاء أو أصبر  متمم
 --- افزوده

، «أو»وجود حرف  ةواسطبه ،برخي از مترجمين )از جمله دشتي، شهيدي و جعفري( سهواً
ساختار زبان عربي و  درنظرداشتناند، ولي با ترجمه کردهي یانشا صورتبهعبارت مزبور را 
، چنين وجود داشته )ع(امام  ةاي که در نظر و اندیشاحتمال دوگانه ةواسطبهمفهوم این عبارت 

بند  ،دشتي( ةها )ر.ک. ترجمدر برخي از ترجمه ،عالوهبهآید. برداشتي صحيح به نظر نمي
صف  قلمداد  عنوانبهاساساً  ،دشومحسوب مي« طخيه»که صف  براي « الکبير هايفیهرَم »
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، بندي خبري 3در جدول  مذکورتواند دليلي باشد بر اینکه بند اس . همين نکته نيز مي نشده
 . انشایياس  نه 

 ساخت بند خبری منفي در زمان گذشته .4جدول 

و ما أخذ اهللُ علي العلماء ألّا یُقارّوا 
کظّۀ ظالم و ال سغب مظلوم علي  

و اگر خداوند از علما عهد و پیمان 
پرستي ظالم نگرفته بود که بر شکم

 و گرسنگي مظلوم صبر نکنند ...

 
 وجه

 اهللُ فاعل

داریزمان  
نماییوجه  خبری 

 منفی قطبیت
 گذشته زمان

 مانده

 أخذ محمو 

 متمم
سغب ألّا یُقارّوا علی کظّۀ ظالم و ال 

 مظلوم
 علی العلماء افزوده

، قطبي  کلي «ما»که در جدول نيز قيد شده اس ، حرف نفيِ  طورهمان ،در بند مزبور
ال حضور الحاضر و  لو)»که قبل از بند مزبور آمده اس  « ال لو»دهد. همچنين بند را نشان مي

یُقارّوا علي کظّة ظالم و ال سغب مظلوم ما أخذ اهللُ علي العلماء ألّا قيام الحجّة بوجود الناصر و 
حرف امتناع وجود اس  که بر سر بند اسمي )جمله اسميه( و بند «( أللقي ُ حبلها علي غاربها
؛ وجود مبتدا ممتنع اس  خاطربهآید و بدین معناس  که وقوع خبر فعلي )جمله فعليه( مي

 ولي ،سروکار داریم 1نفي دوگانه با بندي با ساختار طورکليبه، اگرچه در اینجا بنابراین
 معناي بند مثب  خواهد بود.  ،وجود حرف امتناع وجود خاطربه

 ساخت بند خبری مثبت در زمان گذشته .5جدول 

ثوباً: دونهافسدلتُ   
پس دامنم را از آن جمع 

 کردم.

 

 وجه

«تُ»ضمیر بارز  فاعل  

داریزمان  
نماییوجه  خبری 

 مثبت قطبیت
 گذشته زمان

 مانده
 سَدَ َ محمو 
 ثوباً متمم
 دونها افزوده

 

                                                           
1. Double negation 
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 ساخت بند انشایي مثبت در زمان حال از نوع قسم.  6جدول 

 واهلل:
.کنممي به خدا سوگند یاد  

 
 وجه

«أقسم»ضمیر مستترأنا در فعل مقدر  فاعل  

داریزمان  
نماییوجه  انشایی 

 مثبت قطبیت
 حا  زمان

 مانده
 قَسَمَ محمو 
 واهلل متمم
 ---- افزوده

 ساخت بند انشایي مثبت در زمان حال از نوع تعجب .7جدول 
 يفیا عجباً بینا هو یستقیلُها ف

حیاته إذ عقدها آلخر بعد 
 وفاته

 پس شگفتا
کنم( او که در )تعجب مي

خواست از حیات خود مي
گیری کند، خالفت کناره

 ،فرارسیدهنگامي که اجلش 
درآورد. یگریآن را به عقد د  

 وجه

«أتعجّبُ»در فعل مقدر« أنا»ضمیر مستتر  فاعل  

داریزمان  
نماییوجه  انشایی 

 مثبت قطبیت
 حا  زمان

 مانده

 عجِبَ محمو 

 متمم
حیاته إذ عقدها آلخر بعد  یبینا هو یستقیلُها ف

 وفاته

«بعد وفاته»، «إذ»، «حیاته یف» افزوده  

در اینجا این اس  که  يبررسقابل ةاس . نکت يونديپ يهاافزودهدر بند مزبور جزء  «فاء»
متمم بند تعجبي عمل  عنوانبه« حياته إر عقدها آلخر بعد وفاته يبينا هو یستقيلُها ف»کل بند 
اي حاشيه ۀرا نيز افزود« د وفاتهبع»، و «إر»، «حياته يف»توان مي ،تحليل ةکند و در اداممي

ولي در بند  ،اس اگرچه داراي حرف اضافه یا جر  ،«آلخر»عنصر  ،عالوهبهقلمداد کرد. 
 کند. نقش متمم را ایفا مي ،«إر عقدها آلخر بعد وفاته» 1ۀشددرونه

 

 

 

                                                           
1. Embedded clause 
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 ساخت بند انشایي مثبت در زمان گذشته از نوع استفهام .8جدول 

فِيّ مع األوّل منهم:متي إعترض الریب   
ین ایشان مورد تردید چه زماني در مقایسه با اول

 قرار گرفتم.

 وجه

 الریب فاعل

داریزمان  
نماییوجه  انشایی 

 مثبت قطبیت
 گذشته زمان

 مانده
 عَرَضَ محمو 
«فیّ»در « یاء» متمم  
 مع األو / منهم افزوده

 ياستفهام انشایيبا وجه  ياس  که بند يوجه ۀافزود واژه وپرسش« متي»در بند مزبور، 
متمم گرفته اس . « في» ةحرف اضاف ةواسطبه« إعترض»کند. همچنين، فعل جاد ميیا

حتي »در بند « مضي لللِ»از: افعال  اندعبارتشقشقيه  ةهایي دیگر از این دس  در خطبنمونه
إن أشنق لها »در بند « شنق لللَ»، «إلي فالن بعده فأدلي بها»در بند « دلي بللِ»، «مضي األول لسبيله

  ...؛و  «فصَغَي رجلٌ منهم لضِ»در بند « صغي لِل»و « مُني الناسُ بخبطٍی»در بند « مُني بِلل»، «خرم
اي حاشيه ۀافزود ۀتوان حرف اضافه را هميشه نماینداین شواهد دليلي هستند بر اینکه نمي

نيز حرف  آنهاد که در نمواردي نيز در بندهاي اسمي وجود دارقلمداد کرد. عالوه بر این، 
جه  ایجاد همانندي  ،ادات تشبيه عنوانبهبلکه فقط  ،اي نيس حاشيه ۀاضافه، نمایانگر افزود
توان به حرف اضافه و تشبيه مي ،شود، براي نمونهبه کار گرفته مي ،مبتدا وو مشابه  بين خبر 

، «والناسُ کعرف الضبُع»، «فصاحبها کراکب الصّعبة»ه کرد: در این بندها اشار« کاف»
  «.ولي کربيضة الغنمیمجتمعينَ »

 ساخت بند خبری مثبت فرازماني .9جدول 

 تلک شقشقۀٌ هدرت ثمّ قرّت:
آن آتشي بود که زبانه کشید 

 سپس سرد شد.
 

 
 وجه

 تلک شقشقۀٌ فاعل

داریزمان  
نماییوجه  خبری 

 مثبت قطبیت
 فرازمان زمان

 مانده
 هدرت/ قرّت محمو 
 --- متمم
 --- افزوده
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، با یک بند اسمي سروکار داریم؛ این 9در جدول  اس . يونديپ يهاافزودهجزء  «ثمّ»
پس از سؤال ابن عباس که  )ع(شود که امام شقشقيه محسوب مي ةبند آخرین بند خطب

با اظهار تأسف  ،خطبه شده بود فرمودند. ابن عباس پس از شنيدن بند مزبور ةخواستار ادام
ه بر کچنان افسوس نخوردم  يچ گفتاريبه خدا سوگند، هرگز بر ه»گوید: زایدالوصفي مي

«. بایس ه ميکن نتوانس  سخن را بدان جا رسانَد يرالمؤمنيچرا امکه  بردم گفتار اندوهن یا
دار عنصر زماننداشتنِ به دليل وجود ،مند در تحليل جمالت اسميهنظام گراينقشرویکرد 

 ل شدهيکه از مبتدا و خبر تشکاس   ياه جملهياسم ةصوري، مسکوت و ناتمام اس . جمل
حدوث  درنظرگرفتنبدون  ،گریز ديچ يرا برا يزيه چکن وضع شده یا يبرا ،اس  و در اصل

ده ين فهميزم ي  براکاثبات حر ،ن جملهیاز اه ک، «ةکاالرض متحر»ند. مانند کان يب ،آن
 ةجمل يزمان را برا ةمسئل ،س . در علم بالغ يا حدوث آن نیبه تجدد  يشود و توجهيم
 ي، برخيدانند. از طرفياز دالل  بر زمان م يه را خالياسم ةنند و جملکيه اثبات ميفعل

تواند يشود و ميده مي)حال و مقام( فهم يا معنوی يلفظ ةنین جمالت با قریمعتقدند زمان در ا
ه فاقد نواسخ صرفاً بر يتوان گف  جمالت اسميبر هر سه زمان دالل  داشته باشد )اگرچه م

: 1395ه متفاوت اس ( )بازوبندي، ياسم ةبا جمل آنهاط ینند و شراکيزمان حال دالل  م
این دو  کردنجمعجه   ،(1395به پيروي از بازوبندي ) ،(. نگارندگان پژوهش حاضر183

رند که اختصاص به زمان يگيدر این موارد بهره م« 1فرازمان»دیدگاه، از عنصري به نام 
 خاصي نداشته باشد. 

 ساخت بند خبری منفي فرازماني .10جدول 

ال حضورُ الحاضر: لو  
 اگر حاضران نبودند ...

 
 وجه

 حضورُ الحاضر فاعل

داریزمان  

نماییوجه  خبری 

 مثبت قطبیت

 فرا زمان زمان

 مانده
 موجودٌ )مقدّر( محمو 
 --- متمم
 --- افزوده

                                                           
1. metatense 



 1400بهار و تابستان  |  13شماره  | 8سال |  علم زبان | 130

 

توضيحات مربوط ارائه  ،4ریل جدول  ،ترو ساختار نفي بند فوق، پيش« ال لو»در مورد 
 شد. 

 ساخت بند خبری مثبت در زمان گذشته .11جدول 

فرأیت أنّ الصبر علي هاتا 
 أحجي:
صبر  قطعاًپس فهمیدم که 

تر بر آن دو را خردمندانه
 است.

 وجه

 تُ فاعل

داریزمان  

نماییوجه  خبری 

 مثبت قطبیت

 گذشته زمان

 مانده
 رأی محمو 
 أنّ الصبر علی هاتا أحجَی متمم
 --- افزوده

را بر عهده دارد. الزم  يوند ساختاريه نقش پکاس   يونديپ ۀحرف ناصبه و افزود« أنّ»
متشکل از یک بند اسمي « الصبر علي هاتا أحجي»به رکر اس  که در بند مزبور، خود متمم 

 اس  که ساخ  وجهي آن نيز در زیر آمده اس :

 ساخت بند خبری مثبت فرازماني. 12جدول 

 الصبر علي هاتا أحجي:
تر است.صبر بر آن دو خرمندانه قطعاً  

 وجه

 الصبر فاعل

داریزمان  

نماییوجه  خبری 

 مثبت قطبیت

 فرازمان زمان

 مانده
 أحجی محمو 
 ----- متمم
  افزوده

با توجه  :اس « علي هاتا»تحليل  ۀ، نحو12در جدول  موردبحثدر بند  توجهجالب ةنکت
نه عنصر  ،شوددر این بند جزئي از عنصر وجه محسوب مي« علي هاتا» ،بودن این بندبه اسمي
 مانده. 
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 انشایي مثبت دارای زمان حال ساخت بند خبری/ .13جدول 

تحليل ساخ  وجهي بندهاي زبان عربي با چالش آنها براي از جمله مواردي که در 
شود. از جمله این ادات، رو هستيم مواردي اس  که با ادات شروع یا تنبيه آغاز ميروبه
براي آنها فعلي را در تقدیر گرف .  ، بایدبر اساس معنا ،هستند که معموالً« أما»و « أال»

مشخص شده اس ، بسته به اینکه فعل مقدر را از چه  13طور که در تحليل جدول همان
بين خبري و انشایي  ،ترتيببه ،هاي مقدربا توجه به فعل ،نوعي در نظر بگيریم، وجه بند

ت از نوع قسم، تعجب، شود و ادااما این چالش صرفاً به چنين اداتي محدود نمي ؛متغير اس 
هایي از این مواردِ به نمونه ،7و  6تر، در جدول گيرد )پيشندبه و استغاثه را نيز دربرمي
هایي دیگر از این موارد پرداخته خواهد شد(. به نمونه در ادامه،داراي تقدیر اشاره شد؛ 

افعال مقدر از نوع وجه این اس  که تحليل فرانقش بينافردي براي بندهاي داراي نکتة مهم 
بعضاً برخورد یکساني  ،عالوهانشایي و خبري اساساً قائل به تحليلي جامع و مجزا نيس  و به

کند. طرش چنين سؤالي و پاسخ مناسب به آن در مورد تحليل ساخ  با چنين بندهایي مي
ه و غيره( غيرطلبي )تعجب، قسم و غيره( و طلبي )استغاثه، ندب يوجهي بندهاي داراي انشا

 ي کند. بسيارتواند به دق ِ بحث مزبور کمک مي

 

 

 

 

 أمَا:
آگاه 
 باشید

 وجه

 فاعل
 «أبتدئُ»در فعل مقدر « واو»یا ضمیر بارز « أنا»ضمیر مستتر 

اِنتبهوا /  

داریزمان  
نماییوجه  خبری/ انشایی 

 مثبت قطبیت
 حا  زمان

 مانده
 بَدَءَ/ نَبَهَ محمو 
 ---- متمم
 ---- افزوده
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 ساخت بند خبری مثبت دارای زمان گذشته .14جدول 

 هیهات:
 خیلي دور است

 وجه

«بَعُدَ»در فعل مقدر « هو»ضمیر مستتر  فاعل  

داریزمان  

نماییوجه  خبری 

 مثبت قطبیت
 گذشته زمان

 مانده
 بَعُدَ محمو 
 --- متمم

 --- افزوده

 ساخت بند خبری مثبت دارای زمان گذشته .15جدول 

علي کَورها: يشتّان ما یومَ  
چقدر از هم متفاوتند آن دو روزِ من بر 

 پشت شتر

 وجه

يیومَ فاعل  

داریزمان  

نماییوجه  خبری 

 مثبت قطبیت
 گذشته زمان

 مانده
 بعُدَ محمو 
 --- متمم

 علی کورها افزوده

نيز داراي عناصري مقدر هستند با « انشتّ»و « هيهات»، ادات 16و  15در بندهاي جدول 
توان چنين بندي را صرفاً و مياس  اسم ظاهر آمده  صورتبه« انشتّ»این تفاوت که فاعل 

اسم فعلي اس  که تقدیر آن، « هيهات»از نوع غيرطلبي نيز در نظر گرف .  انشادر معناي 
 .  اس « دور بود»به معناي « دبَعُ»

 ساخت بند انشایي مثبت دارای زمان حال .16جدول 

 فیاللّه و للشّوری:
برای این شورا از خدا 

جویمیاری مي  

 وجه

«أستغیث»در فعل مقدر « أنا»ضمیر مستتر  فاعل  

داریزمان  

نماییوجه  انشایی 

 مثبت قطبیت
 حا  زمان

 مانده
 غاث محمو 
 اللّه متمم
وریللشّ افزوده  
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، حرف اس « أنا أستغيث اهلل للشوري»بند  ،درواقع ،که تقدیر آن« فياللّه و للشّوري»در بند 
در این کالم از ندا  )ع(در معناي مجازي استغاثه به کار رفته اس  و حضرت امير « یاء» يندا

 ویژهبه ،هایي که از دور روزگارها و مصيب براي یاري جستن از پروردگار در برابر گرفتاري
ي تعيين خليفه، به وي رسيده بهره برده اس ؛ این استغاثه توأم با تألم و دردمندي ااز شور

 (.373: 1395اس  )صباغ، 

 ساخت بند انشایي مثبت در فرازمان از نوع قسم .17جدول 

منها محلُّ القطب من  يو إنّه لیعلم أنّ محلّ
 الرَّحي:

دانست که جایگاه قطعاً او مي ،به خدا سوگند
همانند قطب وسط  ،من نسبت به خالفت

 آسیاب نسبت به سنگ آسیاب است.

 وجه

در إنّ« هاء»ضمیر  فاعل  

داریزمان  

نماییوجه  انشایی 
 مثبت قطبیت
 فرا زمان زمان

 مانده

 علِمَ محمو 

 متمم
منها محلُّ  یأنّ محلّ

 القطب من الرَّحی
 --- افزوده

کالً بندي اسمي و ظاهراً  شود؛ بنابراین،آغاز مي «إنّ»بالفعلِ  حرف مشبههٌ بابند فوق، 
د. شوتلقي مي انشایيکه معطوف به جواب قسم اس ، وجه آن خبري اس  ولي ازآنجایي

منها محلُّ  يأنّ محلّ»بند اسمي  يمتوانمي ؛ پسميشده مواجهدر اینجا، با ساختار بندي درونه
را نيز « من الرّحي»و « منها»و عناصر يریم در نظر گ« عَلِمَ»عنوان متمم را به« القطب من الرَّحي

 . کنيماي قلمداد حاشيه ۀافزود

 ساخت بند خبری مثبت در فرازمان  .18جدول 

منها محلُّ القطب من الرَّحي: يأنّ محلّ  
 قطعاً جایگاه من نسبت به خالفت همانند قُطب

 وسط آسیاب نسبت به سنگ آسیاب است.

 وجه

 محلّي فاعل

داریزمان  

نماییوجه  خبری 

 مثبت قطبیت
 فرا زمان زمان

 مانده
 محلُّ القطب محمو 
 ----- متمم

«من الرّحی»و « منها» افزوده  
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فوق، فرض این اس  که مبتدا،  بند مانند ،در تحليل جمالت اسميه )بندهاي اسمي(
همان فاعل و محمول همان خبر در ساخ  وجهي فرانقش بينافردي اس  )البته  ،درواقع

ها، متمم و شوند، افزودهعنوان خبر واقع مياي که بهناگفته پيداس  که در جمالت فعليه
شقشقيه، بند  ةبدیگري از این دس  در خط ةد(. نموننآیفاعل جزئي از محمول به حساب نمي

 يحَلِي  الدنيا ف»فاعل و بند فعلي « هُم» ،اس  که در آن« أعينهم يولکنّهم حَلِي  الدنيا ف»
 شود. خبر محسوب مي« أعينهم

و »مورد بررسي قرار داد. در تحليل اول، عبارت  صورتتوان به دو را مي 19بند جدول 
چون  ،شودمحسوب مي« صَبَرَ»اي فعل حاشيه ۀعنوان افزودبه« الحلق شجاً يالعينِ قذي و ف يف

 ةنمونهم « نَ نَثِيلِهِ وَ مُعْتَلَفِهِيْإنْ قَامَ ثَالِثُ الْقَوْمِ نَافِجاً حِضْنَيْهِ بَ»نقش حال )قيد حال ( دارد. بند 
 شود.قيد حال  محسوب مي« نافجاً» ،اس  که در آن يدیگر

 تهساخت بند خبری مثبت در زمان گذش .19جدول 

 يالعینِ قذی و ف يفصبرتُ و ف
 الحلق شجاً:

خار در  کهيدرحالصبر کردم 
د و استخوان در گلویم چشمم بو

 قرار داشت.

 وجه

 تُ فاعل

داریزمان  
نماییوجه  خبری 

 مثبت قطبیت
 گذشته زمان

 مانده
 صَبَرَ محمو 
 --- متمم
الحلق شجاً یف العینِ قذی و یو ف افزوده  

العينِ  يف»توان این عبارت را مقدر دو بند اسمي در نظر گرف : مي ،در تحليلي دیگر
 آمده اس :  21و  20هاي جدول که تحليل آن در« الحلق شجاً کائنٌ يو ف»و « قذيً کائنٌ

 ساخت بند خبری مثبت فرازماني .20جدول 

العینِ قذی: يف  
 خار در چشمم بود

 وجه

 قذیً/ شجاً فاعل

 
داریزمان  

نماییوجه  خبری 

 مثبت قطبیّت

 فرازمان زمان

 مانده
 کائن محمو 
 --- متمم
الحلق یفی العین/ ف افزوده  
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 ساخت بند خبری مثبت فرازماني .21جدول 

نهباً: يأری تراث  
شده میراثم را غارت

.بینممي  

 وجه

«أنا»ضمیر مستتر  فاعل  

داریزمان  

نماییوجه  خبری 

 مثبت قطبیت

 حا  زمان

 مانده
 رأیَ محمو 
یتراث متمم / نهباً   
 --- افزوده

شود که دو مفعول افعال قلوب محسوب مي ۀدر زمر« أري»، فعل 21در بند جدول 
مفعول اول و مفعول دوم هستند که  ،ترتيببه ،«نهباً»و « تراثي» ،، در بند فوقبنابراین ؛گيردمي

برداشتي دیگر  ،نوع فعل ه دليلبد. نشو، متمم اول و متمم دوم قلمداد ميموردبحث یةدر نظر
بندي  ،در اصل ،استنباط اس  و آن اینکه مفعول اول و دوم افعال قلوببند فوق نيز قابلاز 

که « تراثي نهبٌ»ين اس : شوند؛ تقدیر جمله چناسمي متشکل از مبتدا و خبر محسوب مي
 آمده اس : 22جدول تحليل آن در 

 ساخت بند خبری مثبت فرازماني .22جدول 

نهبٌ: يتراث  
است. میراثم غارت شده  

 وجه

 تراث فاعل

داریزمان  

نماییوجه  خبری 

 مثبت قطبیت

 فرا زمانی زمان

 مانده
 نهبٌ محمو 
 --- متمم
 --- افزوده

وَ لَأَلْفَيْتُمْ دُنْيَاکُمْ هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِي مِنْ »شقشقيه در بند  ةدیگري از این افعال در خطب ةنمون
 شود. مشاهده مي« عَفْطَةِ عَنْزٍ
که در اینجا مورد اس  اي آخرین نمونه« یَخْضَمُونَ مَالَ اللَّهِ خِضْمَةَ الْإِبِلِ نِبْتَةَ الرَّبِيعِ»بند 

به کار رفته  ،مفعول مطلق نوعي عنوانبه ،«خِضْمَةَ الْإِبِلِ». در این بند، گيرديبررسي قرار م
هایي که در از ميان انواع مفعول ،مند هليدينظام گراينقشدر دستور  کهازآنجایياس . 
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 اس  د، اساساً این سؤال مطرششومتمم تلقي مي ةمثاببهبِه صرفاً مفعولٌ وجود دارد،زبان عربي 
مفعول مطلق )بياني، نوعي، عددي و تأکيدي( و  ویژهبه ،ها در عربيکه براي دیگر مفعول

فيه در مقام ظرف چه نوع تحليلي باید قائل شد؟ ناگفته پيداس  که هميشه مفعولٌ ،لَهمفعولٌ
گروه  عنوانبهلَه بعضاً )جز در مواردي که در حال  منصوبي استفاده شود( و مفعولٌ
کنند. با این توضيح، نگارندگان پژوهش اي ایفاي نقش ميحاشيه ۀافه و افزوداضحرف

براي بررسي بند مزبور و  ،تحليل دقيقي گونههيچحاضر، ارعان دارند که در حال حاضر، 
و تحليل  موردبحث ۀمد نظر ندارند. در ادامه، بر اساس پيکر ،دیگر انواع مفعول مطلق

پاسخ به  ،تبادل معنا ۀساخ  وجهي و شيو ۀرامون مسائل عمدبه بحث پي ،هاي مربوطداده
 ها خواهيم پرداخ .سؤاالت پژوهش و تأیيد یا رد فرضيه

  شقشقیه ۀتبادل معنا در بندهای خطب ۀنمود ساخت وجهي و شیو ۀنحو .1ـ4
نمود ساخ   ۀبندي کلي بند، به پاسخ سؤال اول پژوهش، یعني نحوبا توجه به تقسيم ،در اینجا

نمایي، فاعل، وجه ویژهبه ،آن ۀدهندهاي تشکيلبر اساس مؤلفه ،تبادل معنا ۀوجهي و شيو
 . ازیمپردمي داريزمانقطبي  و 

 نمایيوجه .1ـ1ـ4
بند کل  108مجموع  در، یينمامشخص شد که از نظر وجه ،هاوتحليل دادهپس از تجزیه
 ي؛ بسامد وجه خبروجود داردمورد بند انشایي  13بند خبري و تنها مورد  95خطبه، تعداد 

توجه اینجاس  که در ميان بندهاي داراي جالب ةاس . نکت %04/12و وجه انشایي  96/87%
گونه بند انشایي از نوع امر و نهي وجود ندارد و صرفاً با یک مورد بند هيچ ،وجه انشایي
(، یک مورد بند تعجبي %78/2رد بند ندایي )با بسامد (، سه مو%92/0)با بسامد  1استفهامي
الزم  ،يم. همچنينه( مواج%40/7(، و هش  مورد بند از نوع قسم )با بسامد %92/0)با بسامد 

مورد قسم و  8مورد آن )یعني  9به رکر اس  که از ميان همين تعداد محدود وجه انشایي، 
مورد ندا و یک مورد  3مورد ) 4و فقط  یک مورد تعجب( نيز از نوع انشاي غيرطلبي هستند

غيرطلبي اساساً انشا محسوب  يند. از لحاظ اصول بالغي، انشاااستفهام( از نوع طلبي
استفهام  گنجد که مفهوم خبر از آنميوجه انشایي  ةریل مقولدليل شود و تنها به این نمي
 وجود ندارد. از طرفي، نوعي قيد زمان در آن یعني احتمال صدق و کذب در آن ؛شودنمي

                                                           
 در پژوهش حاضر، به تناسب دستوري عربي، وجه بندهاي استفهامي از نوع انشایي طلبي منظور شده اس .  .1
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کند. طلب نمي آن ةليوسوجودآمدن و انشاي چيزي را بهگوینده به ،مطرش اس  و درواقع
خطبه و خطابه ضروري به نظر  بارۀاي کوتاه دربحث، رکر مقدمه يقتضاا در اینجا به

اند که خطابه نوعي گفته ،دگيرکه ریل فنون نثري قرار مي ،رسد. در خصوص خطابهمي
(. 265: 2011شود )المعوش، بر مخاطب ایراد مي ريقصد اقناع و تأثهنر گفتاري اس  که به

معناي امري به ،«خطب» ةاین واژه را برگرفته از کلم ةریش (82: 1995) قدامه بن جعفر
ود که شها به اموري پرداخته ميزیرا در خطبه ،داندبزرگ و درخور توجه مي

معناي سخني به آید؛به حساب ميمصدر مرّه  «خطبه» ةاند. همچنين خود کلمدرخورتوجه
زیرا در این  ،صورت شفاهي ایراد شودخطبه آن اس  که به شرطشود. ایراد مي بارکیکه 

گویند خطبه فن روس  که مي نیتر اس . از اها قويها و اندیشهبر رهن رشيتأث ،صورت
( 266: 2011آنهاس . المعوش ) ةقصد اقناع و استمالشفاهي با گروهي بهگفتگوي 

توان چنين برداش  کرد که داند. از این سخن ميترین هدف ایراد خطبه را استماله ميمهم
شنونده را به سم  خود  ةدر ایراد خطبه، گوینده درصدد این اس  که بتواند ميل و اندیش

 ةپذیرد که جنببا ابزار و لوازمي انجام مي ،بيشتر ،د. این کارهمراه ساز با خود و هدسوق د
 ،نه خبري )براي دیدن شاهد مثال بر این مدعا ،ویژه امر و نهي دارندبه ،از نوع طلبي ،انشایي

 عنوانچيه(؛ همان ابزاري که در این خطبه، حضرت به271-272: 2011ر.ک. المعوش، 
با بررسي سبک و سياق فن  ،عالوهاند. بهه نگرفتهمخاطب بهر ةدر جه  استمال از آن
انشایي و  ةصبغ ،هاکامالً مشهود اس  که در این خطبه ،هاي منقول از صدر اسالمخطبه

 :2011 ،انواع اصلي آن مثل امر، نهي، و استفهام بيشتر نمود داشته اس  )ر.ک. ابوزید
آن هم از نوع استفهام  ،تنها یک مورد طلب اصلي ،شقشقيه ةآنکه در خطبحال ،(162-156

شود. وجه خبري براي وجود دارد که درواقع، همين بند نيز از نظر معنا، خبري محسوب مي
ارتباط نزدیک  ۀدهندبسامد باالي آن نشان رود وبه کار ميبيان خبر یا دادن اطالعات 

شقشقيه از چنين  ةدر خطب(. امام )ع( 287: 1390گوینده با رخدادهاس  )فتوحي، 
رساني و که عالوه بر اطالعنحويبه ،خوبي براي ایجاد تعامل بهره برده اس کارکردي به

ایجاد ارتباط نزدیک بين خود و مخاطب، خواننده را منتظر و مشتاق مطالب بعدي خطبه 
. از ادعاس  نيز تأیيدي بر این مزبور ةکند؛ اشتياق ابن عباس در توضيح پایاني خطبنيز مي

یک  این اس  که ،شقشقيه ةبسامد غالب وجه خبري در خطببارۀ در مهمجمله نکات بسيار 
همراه با بردباري و رعای  تمام جوانب انصاف و به دور از هرگونه  ،امام معصوم و ولي خدا
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که ایشان به دنبال احقاق حق خود از آنهاس . تردیدي  نگردمي ه گروهيب ،عجز و ناله
به دنبال  ،وجه انشایي که بيشتر در قالب امر، نهي و ندا ۀرغم کارکرد عمده علينيس  ک

دادن براي احقاق حق و نشان ،مزبور ةطلب از مخاطب اس ، استفاده از این وجه در خطب
 شده اس . نوعي تعارض و چالش با مخاطب منجر مي به ،چنين نگاهي

 فاعل .2ـ1ـ4
اشاره شد، در فرانقش بينافردي و ساخ  وجهي، فاعل نقشي بسيار  ترشيپکه  طورهمان

، فاعل عنصري دیگرعبارتبهکند؛ فاعل مسئولي  اعتبار بند را بر عهده دارد. کليدي ایفا مي
شود که اعتبار بند بر آن استوار اس . پس از بررسي تمام از بند در ساخ  وجهي قلمداد مي

، خطبه ۀبند به گویند 108بند از کل  17د که فقط اعتبار مشخص ش ،شقشقيه ةبندهاي خطب
از: خلفا، قاسطين، مارقين، ناکثين،  اس  گردد و فاعل دیگر بندها عبارتميرب ،(عامام ) یعني

 ،براي فهم بيشتر موضوع از سوي مخاطب )ع(هاي مختلف که امام و مواردي از فاعل
 ،نماد مورد استفاده قرار داده اس . براي نمونهدر حال  تمثيل، تشبيه و  ،مجازي صورتبه
 اشاره کرد:  زیرشده در بندهاي کشيدهتوان به موارد خطمي

 /هايف العثارُها/ و یکثر مسُّو یخشُنُ  /کالمهایغلُظُ الطير/  يإلي يو ال یرقالسيل/  يینحدر عن
 هدرت ثمّ قرّت شِقشقةٌ

ارتباط به نوع استفاده مزبور نيز بي ةبراي خطب «شقشقيه» تردید، استفاده از عنوان نمادینبي
مورد از  17و فقط  اس بند  108ها نيس . با توجه به اینکه کل خطبه مشتمل بر از این فاعل

گردد، اساساً مسئولي  اعتبار دیگر بندها به چه نحوي خطبه برمي ۀاین بندها به گویند
وجه،  108توان گف  که از ميان این ین سؤال ميو تبيين اس ؟ در پاسخ به ا ليتحلقابل

طبق که در آن،  ،وجه خبري ۀهدف عمددارند و  وجه خبري ،بند 95یعني  ،غالب آنها
مسئولي  صدق  ؛ بنابراین،اس ارائه اطالعات ، تعریف، احتمال صدق و کذب وجود دارد
و مسئولي  اعتبار بندها  اصلي خطبه یا کالم ندارد ۀو کذب این نوع بندها ارتباطي به گویند
 )ع(چون خطبه عمدتاً در جه  احقاق حق امام  ،متوجه فاعل خود این بندهاس . از طرفي

با آوردن بندهایي با  ،ایراد شده، بسيار طبيعي اس  که ایشان مسئولي  سلب این حق را
مي  در اینجا بسيار پراه ةند. دو نکتکنمحول  آنهاخطبه، به خود  ۀگویند باهایي متفاوت فاعل
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و امر و نهي و  انشاولي در مقام  ،اندخطبه بوده ۀاس : اول اینکه امام ایرادکنند رکرقابل
توان در این شاهد دنبال اند. دليل چنين ادعایي را ميمخاطب هم برنيامده ةترغيب و استمال
که  سروکار داریم انشایيبا وجه  يبند نيز فقط با دو مورد فاعل در بندهای 17کرد که در این 

به  شوددوم مربوط مي ةشود. نکتاساساً غيرطلبي محسوب مياس  و آن هم از نوع قسم 
اعتبار چيزي که گفته اس . این اعتبار، بسته به نوع وجه و افعال وجهي  بهميزان تعهد گوینده 
تقيم یا و همچنين ميزان دخال  و درگيري گوینده )به طور مس گيرد،مي که گوینده به کار
 ,Thompson)تواند درجات مختلفي به خود بگيرد مي ،موردنظر ۀغيرمستقيم( در گزار

به دليل استفاده  ،اندفاعل بوده )ع(در بندهایي که امام  ،شقشقيه ةدر خطب. (46 ,62 :1996
هاي ایرادشده و همچنين قطبي  مثب  از وجه خبري و نقش و دخال  مستقيم امام در گزاره

 اس .  مالحظهقابل تعهد ةبيشترین درج ،بندهاغالب 

 قطبیت .3ـ1ـ4
یعني  وجود دارد؛منفي با قطبي   بند  7  مثب  و فقط يبند با قطب 101بند خطبه،  108کل  در

ساز . عناصر وجهي منفييمنف %52/10مثب  و  %52/93بسامد قطبي  بدین ترتيب اس : 
 ةیک مورد. نکت هرکدامنيز « ال لو»و « لم»نفي،« ما»مورد 2نفي، « ال»مورد  3از:  اندعبارت
 ةنيستند و هم انشایيدر مورد بندهاي منفي این اس  که هيچ یک از این بندها  توجهجالب

در قالب  ،دليل قاطعي  کالم امام و همچنين باور ایشان به حقاني  خودباز هم به ،این بندها
در قالب وجه امري از مخاطب چيزي  تنهانه )ع(ه اس . به بيان دیگر، امام وجه خبري آمد

 نيز از چيزي نهي نکرده اس .  انشادرخواس  نکرده اس ، بلکه حتي مخاطب را در قالب 

 داریزمان .4ـ1ـ4
بندها به زمان  %92/50بندها به زمان حال،  %55/30زمان، در مجموع کل پيکره،  نظرنقطهاز 

بندها به فرازمان تعلق دارند. درصد توزیع تقریباً متوازن زمان گذشته و  %51/18گذشته و 
ضمن نظرداشتن به سير  ،براي تبادل اطالعات ،)ع(زمان حال حاکي از این اس  که امام 

مخاطب در زمان حال، زمينه را  قراردادنتاریخي گذشته و تحليل مسائل مربوط به آن، با 
اهميتي قابل ةسازند. رکر نکتآن روز فراهم مي ةم بر جامعبراي درک بيشتر فضاي حاک

در زبان  ،رسد. مضمون و منطوق زمان حالزمان حال در اینجا ضروري به نظر ميبارۀ در
که منطوق  شباه  دارد انشایيبندهاي  به ،از این حيث وعربي، بيشتر ناظر به آینده اس  
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توان ، ميرويازاینبلکه در زمان آینده رخ خواهد داد.  ،در زمان طلب به وقوع نپيوسته آنها
ضمني، به مخاطبان گوشزد  صورتبهبا تأکيد بر زمان حال  ،)ع(چنين نتيجه گرف  که امام 

تري اتخار کنند. و سنجيده ترباید تصميمات عاقالنه ،در موارد مشابه ،کند که در آیندهمي
اتخار تصميمي  خاطربهرا  انمخاطب ،طور ضمنيبه ،گذشته ایشان با استفاده از زمان ،عالوهبه

به باد انتقاد و سرزنش گرفته و در مورد ایشان حکمي قطعي صادر کرده اس .  ،نادرس 
این بندها به زمان مشخصي  کهازآنجایيتوان گف  بندهاي فرازماني نيز مي ۀدربار ،همچنين

و « لقد»و « قد»، «إنّما»، «أنّ»، «إنّ»مثل  ،و یقينادات قطعي   آنهادالل  ندارند و اغلب بر سر 
 تواننديم ،شدهپذیرفته ۀیک دکترین و قاعد ةمثاببه ،بندهاي اسمي آمده اس ، در حقيق 

سازي براي تصميم ،آنهادر مناسبات سياسي و اجتماعي مورد استناد قرار گيرند و بر مبناي 
خاص و  شقشقيه، بسته به موقعي  ةدر خطبکه  بهتر جامعه صورت گيرد. مشهود اس  ۀادار

هاي از تمام امکانات ساخ  وجهي و مؤلفه ،از ایراد این خطبه )ع(به اقتضاي هدف امام 
ین ه ااین مطلب بجه  تبادل معنا بهره گرفته شده اس .  ،متوازن طوربه ،بند ۀدهندتشکيل

 گيرد. یيد قرار ميمورد تأ ،در پاسخ به سؤال اول ،پژوهش ةمعناس  که فرضي

 های گفتاری نقش .2ـ4

 يگفتار نشکو  يگفتار يهانقش ۀدربار يحاتيپاسخ به سؤال دوم پژوهش، ابتدا توضقبل از 
که در مبناي نظري پژوهش اشاره شد، در  طورهمانم ارائه خواهيم کرد. يرمستقيم و غيمستق

تواند کنند که ميدر مقام تبادل و تعامل، نقش خاصي را ایفا مي ،هر بندي، گوینده و مخاطب
 :Halliday & Matthiesson, 2014) هاي زیر صورت پذیرددر قالب یکي از روش

135-136): 
 .درخواس  اطالعات در قالب پرسش .1
 .اطالعات در قالب خبر ةارائ .2
 .خدمات در قالب پيشنهاد ةارائ .3
 درخواس  خدمات و کاال در قالب امر. .4

  يحائز اهم ةتکاما ن ؛گر متفاوت اس یدکیدر زبان با  ياصل يهان نقشیاز ا کیهر  يتجل
 هرگاه م ندارند.يمستق ةرابط يزبان يهاشه با نقشيهم يزبان يهاه صورتکاس   نیگر اید
م وجود داشته باشد، آن را يمستق يارد آن رابطهکارکا یا صورت جمله و نقش ین ساختار يب
م باشد، آن يرمستقين ساختار و نقش آن غيو هرگاه ارتباط ب گویندمي ميمستق ينش گفتارک
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اگر  يمثال، بند خبر ي، برانی؛ بنابرا(76: 1389ول، ینامند )يم غيرمستقيم ينش گفتارکرا 
درخواس   عنوانبهاگر  يول ،م اس يمستق ينش گفتارک ،ار رودکف به يا توصیان يب يبرا
ا یجاد استفهام یا يبرا ياگر بند امر ؛م خواهد بوديرمستقيغ ينش گفتارک ،ار رودکا امر به ی

نش ک ،ار رودک  به يف واقعيان و توصيب يم و اگر برايمستق ينش گفتارک ،ار رودکامر به 
 . (194: 1395)بازوبندي، م خواهد بود يرمستقيغ يگفتار

گوینده و معناي جمله تمایز قائل  موردنظر( بين معناي 6919) 1سِرلن راستا، يدر هم
؛ دیگويممنظور گوینده همان نيس  که  ،غيرمستقيم. یعني در یک کنش گفتاري شوديم

ح، به پاسخ سؤال ين توضی(. با ا30-31: 1385زاده، بلکه آن اس  که در رهن دارد )آقاگل
ل يپس از تحلم. یپردازيشقشقيه م ةدر خطب کاررفتهبه يگفتار يهاانواع نقشبارۀ دوم در
 )ع(ه امام کتوان نتيجه گرف  مي ،ره و همچنين از پاسخ سؤال نخس  پژوهشکيبندهاي پ

 ،بردهليدي در تبادل معنا بهره مي گراينقشمند هاي گفتاري دستور نظاماز تمام نقش تنهانه
ار گرفته شده اس . توضيح کز در این خطبه به ين قيمغيرمست يگفتار يهانشکار که سازوکبل

 ةبه ارائ ،اینکه از حيث کنش گفتاري مستقيم، امام در این خطبه، عمدتاً در قالب خبر
خدماتي در قالب  ةارائ گونههيچ ،اطالعات پرداخته اس ؛ از ميان بندهاي داراي وجه خبري

هاي نقش بارۀدر توجهجالب ة، نکتعالوهبهصورت نپذیرفته اس .  ،طور صریحبه ،پيشنهاد
در این خطبه مشاهده  )ع(کنش مستقيمي از سوي امام  گونههيچکه اس   گفتاري این

درخواس  اطالعات در قالب پرسش و درخواس  خدمات و کاال در قالب که به شود نمي
در مقام  آنهاد از فقط سه مور ،انشایيبند داراي وجه  13؛ از ميان اختصاص داشته باشدامر 

هستند. الزم به رکر  ندااند که این موارد نيز طلبي از نوع کنش گفتاري مستقيم به کار رفته
اطالعات، خدمات یا کاالیي از مخاطب  گونههيچاس  که امام در این سه نوع بند طلبي نيز 

بند دیگرِ  10داده اس .  نداجه  اقبال به خطبه،  ،بلکه فقط به مخاطب ،درخواس  نکرده
و در قالب کنش غيرمستقيم، نقش گفتاري بند را  هستند ، همگي از نوع غيرطلبيانشایي

اند. براي مثال، اطالعات پرداخته ةبه ارائ ،اند و در مقام استفهام، تعجب، و قسمشکل داده
عات خبر و اطال ةبه ارائ ،«متي إعترض الریب فيّ مع األوّل منهم»امام در قالب بند سؤالي 

 رکرقابل ةپردازد، زیرا این بند از نوع استفهام انکاري اس  و در مقام نفي قرار دارد. نمونمي
بالفاصله بعد از این  )ع(اس  که امام « والذي فلق الحبّة و برأ النّسمة»دیگر، بندهاي قسم 

                                                           
1. Searle, J. R. 
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اصر و ما أخذ ال حضور الحاضر و قيام الحجّة بوجود الن لو»بندها، با استفاده از بندهاي خبري 
را از حيث اهمي  خبر مورد تأکيد  آنهاارتباط  ،«اهللُ علي العلماء ألّا یُقارّوا علي کظّة ظالم و...

( نيز 194: 1395که بازوبندي ) طورهمان، بنابراینپردازد. اطالعات مي ةو به ارائ دهدميقرار 
م يرمستقيغ ياربردهاک گونهنیا يمند راه را برانظام گراينقش یةاگرچه نظر ،کنداشاره مي

د قرار نداده يکوت گذاشته و مورد تأکرا مس يگفتار يهان بُعد از نقشیا يول ،بنددينم
پژوهش در پاسخ به پرسش  ةها، فرضيداده وتحليلتجزیهاز توضيحات فوق و همچنين ؛ اس 

 تأیيد اس . دوم نيز قابل

های ( و چالش2014مند هلیدی )گرای نظامقابلیت تعمیم دستور نقش. 3ـ4 
 پیش روی این نظریه

هاي قبلي مشاهده شد، طور که در توضيحات بخشدر پاسخ به سؤال سوم پژوهش، همان
قبولي دارد. اساساً این رویکرد براي بازنمایي ساخ  وجهي و تبادل معنا، کارکرد نسبتاً قابل

ویژه فاعل به ،بند ۀدهندهاي اصلي تشکيلفهبا استفاده از مؤل ،به بيان دیگر، این مدل نظري
 ۀگویند ۀنمایي و قطبي (، ضمن ایجاد متني منسجم، به هدف عمدداري، وجهو وجه )زمان

ن ه آگذارد. این سخن بیعني باور قطعي به حقاني  نسب  به خالف  نيز صحه مي ،متن
نار قطبي  مثب  و همچنين در ک ،غالب از وجه خبري ۀاستفاد ،رفتههمروي معناس  که

کند الظاهر شاید تنها و تنها یک هدف عمده و واحد را دنبال ميعلي ،زمان حال و فرازمان
الهي اس .  ةعنوان امام معصوم و خليفحقاني  علي )ع( به يوچراچونيو آن هم اثبات ب

از  ،مندگراي نظامقابلي  تعميم و توان نظري رویکرد نقش که گف  توانروي، ميازاین
تا  ،تبادل معنا در خطبه مزبور ۀبراي بازنمایي ساخ  وجهي و شيو ،منظر فرانقش بينافردي

ها ها همچنين از وجود برخي چالشوتحليل داده، تجزیهحالنیاعتناس . بااحد زیادي قابل
که ازآنجایي ، حکای  دارد.دو زبان عربي و انگليسي دليل اختالف ساختاريبه ،هاو نقص

 دررف  که در کاربس  آن محور اس ، طبيعتاً انتظار ميمدل نظري مزبور اساساً انگليسي
به این  ،طور مفصلبه ،رو شویم. در ابتداي بخش چهارهایي نيز روبهزبان عربي با چالش

در کاربس  این  هاترین چالشمهم به ،مختصرصرفاً به طور  ،در اینجا و ها پرداختيمچالش
هاي اصلي خأل یک تحليل . یکي از چالشکنيمشقشقيه اشاره مي ةمتن خطب درمدل نظري 
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 ةاز جمل ؛هایي اس  که داراي عناصر محذوف یا مقدر هستندجامع و منسجم براي عبارت
 توان به ادات شروع یا تنبيه، قسم، تعجب، ندبه و استغاثه اشاره کرد. این عناصر مي

گراي چالش دیگر مربوط به عناصري اس  که ممکن اس  بر اساس تحليل نقش
 ،مندگراي نظامدر دستور نقش ؛که متمم هستند، درحاليشوندعنوان افزوده تلقي هليدي، به

 ،عربي در زبان که در موارد متعدديدرحالي ،افزوده هستند ۀاضافه نمایند عمدتاً حروف
 ،برخي از افعال در زبان عربي ،قبول دانس . براي نمونهتوان چنين برداشتي را قابلنمي
شوند. عالوه بر گيرند و این عناصر افزوده محسوب نميحروف اضافه، متمم مي ةواسطبه

 ۀاضافه نمایانگر افزودنيز حرفاین، مواردي نيز در بندهاي اسمي وجود دارد که در آنها 
جه  ایجاد همانندي و مشابه  بين خبر  ،عنوان ادات تشبيهبلکه فقط به ،اي نيس حاشيه
اضافه توان هميشه حرفشود. این شواهد دليلي هستند بر اینکه نميبه کار گرفته مي ،با مبتدا
 ۀهاي پيکردر بررسي داده اي قلمداد کرد. عکس این مطلب نيزحاشيه ۀافزود ۀرا نمایند

رغم داشتن عناصر زبان عربي، علي ها،مواردي وجود دارد که در آن ؛حاضر مشهود اس 
توان مي . براي مثال،نه متمم ،شوندعنوان افزوده قلمداد ميعالم  منصوب )مفعولي(، به

 تحليل عناصري همچون حال یا قيد حال  اشاره کرد.  ۀبه نحو
بِه هایي غير از مفعولٌتحليل مفعول ۀطرش اس  نحوها قابلطبق دادهچالش دیگري که 

گراي دیگر، چون طبق دستور نقشعبارتمند هليدي اس . بهگراي نظامدر دستور نقش
ها در د، براي دیگر مفعولشومتمم تلقي مي ةمثاببِه بهدر عربي فقط مفعولٌ ،مند هليدينظام
لَه، مطلق )بياني، نوعي، عددي و تأکيدي( و در برخي موارد مفعولٌ ویژه مفعولبه ،عربي
 گونه تحليل دقيقي در چهارچوب این نظریه ارائه نشده اس . هيچ

مبناي نظري : سوم پژوهش نيز مورد تأیيد قرار گرف  ةاز توضيحات فوق، فرضي
 . ي دارداعتنایدر عين وجود برخي نقایص، توان قابل ،پژوهش

  گیرینتیجه .5

 پژوهش، نتایج ریل قابل بيان اس :  ةها، ضمن تأیيد هر سه فرضيوتحليل دادهپس از تجزیه
( در مقابل وجه انشایي %96/87طورکلي، بسامد غالب وجه خبري )، بهیينمااز نظر وجه

 ،شقشقيه ةدر خطب ،ارتباط نزدیک گوینده با رخدادهاس . امام )ع( ۀدهند( نشان04/12%)
خوبي براي ایجاد تعامل بهره برده به ،اطالعات ةیعني ارائ ،وجه خبري ۀارکرد عمداز ک
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رساني و ایجاد ارتباط نزدیک بين خود و مخاطب، که عالوه بر اطالعنحويبه ،اس 
 کند. خواننده را منتظر و مشتاق مطالب بعدي خطبه نيز مي

اس .  بودهاً احقاق و اثبات حق شقشقيه عمدت ةخطباز انگيزه و هدف اميرالمؤمنين )ع( 
که چرابرد، مخاطب بهره نمي ةاز لوازم انشا در جه  اقناع و استمال ،خطبه ایندر  ،امام
تر، لوازم وجه خبري را براي تمامخود یقين دارد که با قاطعي  هرچه ةگفت از چنان
چنان ( آنعمام )دادن این حقاني  و اثبات حق به خدم  گرفته اس . به بيان دیگر، انشان

به حقاني  خود و جایگاه خود نسب  به خالف  )که خودش از آن به قطب وسط آسياب 
کند( یقين و باور داشته اس  که از آن صرفاً خبر داده و اصالً نيازي به استفاده از تعبير مي

 احساس نکرده اس . ،جه  اثبات چنين حقي ،عبارات انشایي

دهد که اساساً در ميان نشان مي ،بر اساس تحليل ساخ  وجهي ،بررسي این خطبه
گونه بند انشایي از نوع امر و نهي نيز وجود ندارد و صرفاً هيچ ،بندهاي داراي وجه انشایي

(، یک %78/2(، سه مورد بند ندایي )با بسامد %92/0با یک مورد بند استفهامي )با بسامد 
( %40/7و هش  مورد بند از نوع قسم )با بسامد (، %92/0مورد بند تعجبي )با بسامد 

مورد  9الزم به رکر اس  که از ميان همين تعداد محدود وجه انشایي،  ،مواجهيم. همچنين
 3مورد از نوع طلبي ) 4مورد قسم و یک مورد تعجب( و فقط  8از نوع انشاي غيرطلبي )

 مکرر ۀآن اس  که استفادگویاي  ،خود ،بلهستند. این مط مورد ندا و یک مورد استفهام(
کلي که در مورد  ةاز وجه خبري کامالً آگاهانه و همراه با مصلحتي آشکار بوده اس . نکت

گرفتن لحن صریح و محکم جه  تأثيرگذاري خدم به ،شودوجه انشایي غالباً مطرش مي
صریح  همراه با لحني ،گيري از وجه خبريو ترغيب هرچه بيشتر مخاطب اس . امام با بهره

همان کارکرد وجه انشایي را به خدم  گرفته اس  و این از نکات بسيار نغزي  ،و محکم
المللي تواند در مناسبات ملي، بينطلبد و مياي را ميشناختي ویژهاس  که مالحظات زبان

اجتماعي مدیران و مسئوالن کالن جامعه نيز رهگشا و کارساز لو همچنين تعامالت سياسي
انتظار  ،. با توجه به این توضيحات و عدم توزیع نامتناسب ميان وجوه خبري و انشایيباشد

که در سراسر سویگي پيش رود، درحالياین اس  که خطبه همراه با نوعي یکنواختي و یک
این خطبه، امام به نحوي در تبادل و انتقال معنا عمل کرده اس  که گویي هر دو سوي 

تعامل  سویگيیکراه هرگونه  ،قیشرک  دارند و از این طر تعامل با هم در ساخ  متن
 . اس  را بسته
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گردد. خطبه برمي ۀمورد از این بندها به گویند 17بند خطبه، فقط فاعل  108در کل 
این اس   ،دليل چنين امري با توجه به هدف از ایراد خطبه در جه  احقاق حق امام )ع(

 ۀگویند باهایي متفاوت آوردن بندهایي با فاعل که ایشان مسئولي  سلب این حق را با
عالوه، باز هم به دليل باور به حقاني  خود نسب  به ند. بهکنخطبه، به خود آنها محول مي

مورد در ميان فاعل بندهاي با وجه انشایي اس  که آنها  2فقط  ،بند نيز 17خالف ، در این 
شوند. توضيح مطلب اینکه اگرچه امام هم از نوع قسم و اساساً غيرطلبي محسوب مي

عنوان متکلم وحده، در مقام انشا و امر و نهي و ترغيب و ولي به ،اندخطبه بوده ۀایرادکنند
 اند. مخاطب هم برنيامده ةاستمال

 دارند ( بسامد غالب%52/10( در مقابل قطبي  منفي )%52/93  مثب  )يبندهاي با قطب
 ؛ این نکتهاندالب وجه خبري به کار رفتهق( در يمثب  و منف يااین بندها )تمام بنده ةو هم

تنها در قالب وجه امري از مخاطب چيزي درخواس  نکرده دهد که امام )ع( نهنشان مي
 اس ، بلکه مخاطب را در قالب انشا نيز از چيزي نهي نکرده اس .  

( %92/50مان گذشته )( نسب  به ز%55/30نظر زمان، در صد توزیع زمان حال )از نقطه
ضمن نظرداشتن به سير تاریخي  ،براي تبادل اطالعات ،حاکي از این اس  که امام )ع(

گذشته و تحليل مسائل مربوط به آن، با قراردادن مخاطب در زمان حال، زمينه را براي 
 سازند. آن روز فراهم مي ةدرک بيشتر فضاي حاکم بر جامع

هاي حداکثري از نقش ۀضمن استفاد ،تبادل معناامام )ع( جه   شقشقيه، ةدر خطب
 يگفتار يهانشکار کهاي گفتاري مستقيم، بعضاً از سازوگفتاري در قالب کنش

ز بهره گرفته اس . از حيث کنش گفتاري مستقيم، در این خطبه، ایشان عمدتاً يغيرمستقيم ن
گونه هيچ ،اراي وجه خبريدر قالب خبر به ارائه اطالعات پرداخته اس ؛ از ميان بندهاي د

گونه عالوه، هيچطور صریح صورت نپذیرفته اس . بهخدماتي در قالب پيشنهاد به ةارائ
درخواس  اطالعات در قالب پرسش و درخواس  خدمات و کاال  برايکنش مستقيمي 

وجه بند داراي  13شود؛ از ميان در قالب امر نيز از سوي امام )ع( در این خطبه مشاهده نمي
اند که این موارد فقط سه مورد از آنها در مقام کنش گفتاري مستقيم به کار رفته ،انشایي

گونه اطالعات، خدمات نيز طلبي از نوع ندا هستند. امام در این سه نوع بند طلبي نيز هيچ
جه  اقبال به خطبه، ندا  ،بلکه فقط به مخاطب، یا کاالیي از مخاطب درخواس  نکرده

در قالب کنش غيرمستقيم،  که اندبند دیگرِ انشایي، همگي از نوع غيرطلبي 10 داده اس .
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اطالعات  ةبه ارائ ،اند و در مقام استفهام، تعجب، و قسمنقش گفتاري بند را شکل داده
 اند. پرداخته

که مدل نظري به دليل اختالف ساختاري دو زبان عربي و انگليسي، و ازآنجایي
ها، با وتحليل دادهمحور اس ، حين تجزیهپژوهش اساساً انگليسي مورداستفاده در این

 اند از:ترین آنها عبارتمهمرو شدیم که روبهي هایچالش
 .تحليل بندهاي داراي عناصر محذوف یا مقدر ۀالف( نحو

به دليل وجود حرف اضافه یا ادات تشبيه یا  ،ب( تشخيص متمم و افزوده از یکدیگر
 .مانند حال یا قيد حال  ،ل  منصوب )مفعولي(عناصر داراي حا

تحليل مفعول مطلق )بياني، نوعي، عددي و تأکيدي( و در برخي موارد  ۀج( نحو
 لَه. مفعولٌ
گونه تحليل دقيقي براي بررسي موارد فوق هيچ ،مند هليديگراي نظامدر دستور نقش

وارد چالشي که در باال به آن به همراه دیگر م ،ارائه نشده اس . بررسي جامع این مسئله
مند گراي نظاممحورِ نقشانگليسي ةترِ نظریتواند راه را براي کاربس  دقيقمي ،اشاره شد

 ،بسيار پرکاربرد در زبان عربي و متون دیني ةسازي این نظریو همچنين رفع نواقص و بومي
 فراهم سازد. 

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.

ORCID 

Reza Mohammadi  http://orcid.org/0000-0002-7398- 5072 

Hossein  Bazoubandi  http://orcid.org/0000-0001-8317-7677 

 منابع

 . يهدارالکتب العلمبيروت:  ،(کتاب البيانأو نقد النثر )(. 1995) .ابن جعفر البغدادي، قدامه

دارالمسيره للنشر والتوزیع  :عمان ،. الطبعه االولياألدب العباسي: النثر (،2011) سامي یوسف. ابوزید،
 و الطباعه. 

 تهران: علمي و فرهنگي. ،تحليل گفتمان انتقادي(. 1385زاده، فردوس. )آقاگل

http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
http://orcid.org/0000-0002-7398- 5072
http://orcid.org/0000-0001-8317-7677


 147 |محمدی و بازوبندی 

نامة پایان ،نقشي هليديلسيستمي ةیاسين بر اساس نظری ۀتحليل سور(. 1389باتماني، هوشنگ )
 رمانشاه. کدانشگاه رازي،  منتشرنشدۀ کارشناسي ارشد،

 ة. رسالتبادل معنا در قرآن کریم از منظر فرانقش بينافردي ۀبررسي شيو(. 1395بازوبندي، حسين )
 دکتري، دانشگاه عالمه طباطبایي، تهران. منتشرنشدۀ 

کارکرد تصریف در دو سوره قرآني ناظر به داستان آفرینش در پرتو (. »1388حري، ابوالفضل )
 .101-116 ،55، هاي خارجيهاي زبانپژوهش، «فراکارکرد متني هليدي

 انتشارات سم . :راس  دوم، تهرانی، ويشناسي نظرزبان(. 1383رمقدم، محمد )يدب

 رسالة منتشرنشدۀ دکتري، ،البالغهایيه الطلبيه في خطب نهجالجُمل االنش(. 1395صباغ، سيد مرتضي )
 خوارزمي، تهران.  دانشگاه

نامة پایان ،البالغه دراسه في تحليل الخطابالدنيا في خطب نهج(. 1391یاش، سميرا )عبدي
 دانشگاه الزهرا، تهران.منتشرنشدۀ کارشناسي ارشد، 

(. بررسي ساختار 1395) .سيد حسين سيدي،محمدرضا و ، نژادپهلوان ي،عرب زوزني، محمدعل
(، 21)8 ،پژوهيزبان گرا،البالغه بر اساس فرانقش بينافردي نظریه نقشوجهي خطبه جهاد نهج

114-79. 

 تهران: نشر سخن.  .هاها، رویکردها و روششناسي؛ نظریهسبک(. 1390فتوحي، محمود )

(. بين الجرجاني و هليدي في التاخير و ق.1436) .سادات راضيه، رضا و حسينيمحمدرضایي، علي
 .533-553 (،3)11، مجله اللغة العربية و آدابها البنية النصيه،

 دارالنهضه العربيه.  :الطبعة الثانيه، بيروت ،االدب العربي الحدیث(، 2011معوش، سالم )ال

بينافردي اشعار فاروق جویده بر  (. خوانش ساختار اندیشگاني و1396سميه ) ،نادري، فرهاد و نادري
، نقد ادب معاصر عربيگراي هليدي؛ مطالعه موردي پژوهانه: ده قصيده، اساس رویکرد نقش

7(15،) 54-25 . 

البالغه بر اساس الگوي هاي نهجکارکرد عوامل انسجام متني در خطبه (.1389نظري، عليرضا )
 ، تهران.مدرس يترب دانشگاه رسالة منتشرنشدۀ دکتري، ،گراي هليدينقش

رجي و منوچهر توانگر. یمحمد عموزاده مهد ة. ترجمکاربردشناسي زبان (.1389) .یول، جورج
 تهران: سم . 

References 
Haitami, U & Meisuri, M. (2012). The Use Of Process IN JUZ AMMA Of 

Holy Quran. Linguistica, 1(2), 1-10. 
Halliday, M. A. K., & Matthiesson C. M. I. M. (2004). An Introduction to 

Functional Grammar, 3rd ed. London: Oxford. 



 1400بهار و تابستان  |  13شماره  | 8سال |  علم زبان | 148

 

Halliday, M. A. K., & Matthiesson C. M. I. M. (2014). Halliday’s Introduction 
to Functional Grammar, 4th ed., Routledge.  

Karyawan, N. (2011). Systemic Functional Grammar: Analysis on Themes in 
Holy Quran Translation Text of Yusuf Chapter Written by Abdullah Yusuf 
Ali. (Unpublished MA thesis), University of Yogyakarta.   

Searle, J. R. (1969). Speech  Acts:  an  Essay  in  the  Philosophy  of Language. 
Cambridge: Cambridge University Press.    

Thompson, G. (1996). Introducing Functional Grammar. London: Arnold.  
Abdiyash, S. (2012). Al-Dunya (the world) in the Sermons of Nahj  al-

Balaghah: A study in discourse Analysis, (Unpublished Master Thesis), Al-
Zahra University, Tehran, Iran. [In Arabic]. 

Abu Zayd, S. Y. (2011). Abbasi Literature: Prose. Dar Al-Masira for 
Publishing, Distribution and Printing, First Printing: Oman, [In Arabic]. 

Aghagolzadeh, F. (2006). Critical discourse analysis. Tehran: Elmi va 
Farhangi publication. [In Persian]. 

Arab Zouzani, M. A, Pahlavannezhad, M., & Hoseini, H. (2017). An 
investigation on the Mood Structure of Jihad Sermon in Nahj-al-balagheh 
Based on the Interpersonal Metafunction of functional Theory, Language 
research, 8(21), 79-114. [In Persian]. 

Batmani, H. (1389). The Analysis of Surah Yasin based on Halliday's 
systemic-functional theory, (Unpublished master's thesis), Razi University, 
Kermanshah, Iran. [In Persian]. 

Bazoubandi, H. (2015). Investigating the method of meaning exchange in the 
Holy Quran from the perspective of interpersonal metafunction. 
(Unpublished PhD dissertation), Allameh Tabatabai University, Tehran, 
Iran. [In Persian]. 

Dabir Moghaddam, M. (2004). Theoretical linguistics: the emergence and 
evolution of the generative grammar, Tehran: SAMT. [In Persian]. 

Fotouhi Rudmajani, M. (2011). Stylistics: Theories, approaches and methods, 
Tehran: Sohkan. [In Persian]. 

Horri, A. (2010). Tasrif in the Quranic Story of Creation in the Light of 
Halliday's Textual Meta-function, Research in Contemporary World 
Literature, 14(55), 101-116. [In Persian]. 

Ibn Ja'far al-Baghdadi, Q. (1995). Critique of prose (or book of Al-Bayan), 
Beirut: Dar al-Kitab al-Elmiya. [In Arabic]. 

Maoush, S. (2011). Arabic Literature Hadith, 2nd ed., Beirut: Dar Al-Nahda 
Al-Arabiya. [In Arabic]. 

Mohammad Rezaei, A., & Hosseini, R. S. (2014). Between Al-Jorjani and 
Halliday in the delay and the construction of the text, Journal of Arabic 
Language and Etiquette, 11(3), 553-533. [In Arabic]. 

Naderi, F & Naderi S. (2018). Ideational and interpersonal structure in a 
collection of poems by Farouk Jweideh based on the functional approach 
of Halliday (A case study of Ten Odes), Journal of The Journal of New 
Critical Arabic Literature, 7(13), 25-54. [In Persian]. 

Nazari, A. (2010). The Function of Textual Cohesion Factors in Nahj al-
Balaghah Sermons Based on Halliday's Functional Model (Unpublished 
PhD Thesis), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. [In Persian]. 



 149 |محمدی و بازوبندی 

Sabbagh, S. M. (2015). Enshaye Talabi Sentences in the Sermons of Nahj al-
Balaghah, (Unpublished PhD dissertation), Kharazmi University, Tehran, 
Iran. [In Arabic]. 

Yule, G. (2014 [2010]). Pragmatics. Translated by Mohammad Amuzadeh 
Mahdirji and Manouchehr Tavangar. Tehran: SAMT. [In Persian]. 

 

 

 
1   
 

                                                           
 البالغهنهج شقشقية خطبة در معنا تبادل شيوۀ (. بررسي1400محمدي، رضا، بازوبندي، حسين. ) استناد به این مقاله:

 :Doi .149 -115(، 13) 8، علم زبان. (2014) هليدي مندنظام گراينقش رویکرد برمبناي

2019.38440.1171ls./10.22054 

 Language Science  is licensed under a Creative Commons Attribution-

Noncommercial 4.0 International License. 


