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بررسی خطبههای جنگ امام علی (ع) بر اساس نظریه کنش گفتاری

چکیده
این جســـتار به ارانه نهریه گف ارتارس یســـتین و تواریس و ت ســـیمات وس و هم گین
اقدامات تکمیلی سرل میپردازد .سپس خطبههاس جگگ  72 ،72 ،93و  623را از دیدااه نهریه
گف ارتارس برر سی رده و تالش می گد پگجرهاس به روس تح ی ات اربرد شگا سانه و گف
ارتارس در متون ادبی بگشـــاید .بهمگهور نیل به این هدف ،در ابتدا به برشـــمارس گف هاس
ارتارس پگج اانه و مراهیم مســـت یم و غیرمســـت یم ین پرداخته و با توجه به بافت ،خطبه هاس
مذ ور از دیدااه اربردشگاسی تحلیل می شود .از نتایج قابلذ ر ،درصد باالس گف عاطری در
میان یمار گفهاس پگجاانه است ه در خطبههاس بررسی شده به ترتیب این ارقام را ثبت رده
اســت  ،%21و  ،%16و  ،%31و  .%06نســبت افزایف و اهف پگج گف ارتارس در خطبههاس
جگگ امام علی (ع) ن سبت م شتر ی ا ست ،بهاونهاس ه حدا ثر گفها متولق به گف عاطری
اســت .گف ااهارس در ســه خطبه در جایگاه دوم و گف ترغیبی در مرتبه ســوم قرار دارد.
مترین میزان ثبت شده از ین گف توهدس و اعالمی است ،زیرا امام علی (ع) در پی بیان توهد
خویف به امر خا صی نبوده ا ست ،ما این ه ای شان در صدد بیان شرایط جدیدس نی ست ه
مستوجب توهد به ین باشد.
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 -1مقدمه

با توجه به جایگاه بافت نزد علوم ن دس ســـگتی و جدید شـــاهد ح ـــور دو نوع رویکرد
هستیم .رویکرد اول ه در علومی چون موگاشگاسی و ساختارارایی متجلی می شود ،خود زبان
بهعگوان عگ صر ا صلی ر سیدن به موگا و م صود نگاه می شود .مبگاس این رویکرد ه تحت تأثیر
فردیگان دو ســوســور6022-6369( 6م ).بود ،اســت الل زبان اســت .در این رویکرد به تأثیرات
تاریخی ،اجتماعی یا روانشگاختی بافت صدور سخن توجهی نمیشد (البحیرس6397 ،ق )222
اما در رویکرد دوم ه شــامل مطالوات اربرد شــگاســانه میشــود ،م وله بافت از اهمیت باالیی
برخوردار اســت و بدون در نهر ارفتن عگاصــر بافت ،امکان رســیدن به م صــود و موگا وجود
ندارد .اهت مام به بافت در ایناونه پژوهف ها مو جب ایجاد تحوالت عهیمی در علوم ن دس
اردید .در اربرد شگا سی ،اربرد زبان ن سبت به ساختار زبانی اولویت دارد و زبان را در حین
اربرد میان طب ات مختلس بررسی می گد .این علم ،زبان را المی میداند ه از اویگده صادر
و با عبارات ویژهاس در موقویت ارتباطی مگح صربهفردس بهمگهور تح ق هدف ارتباطی خا صی
به مخاطب مگت ل میشــود (صــحراوس .)71 7662 ،از نهر نشــانهشــگاســان بارزترین نهریه
اربرد شگا سی نهریه گف ارتارس جان سرل 7ا ست و این نهریه ن سبت به دیگر نهریهها به
بافت و عگاصر ین اهتمام بیشترس میورزد.
اربردشــگاســی مبحثی از مباح

نشــانهشــگاســی اســت ،ه در دهه هرتاد قرن بیســتم در

چارچوب مجموعهاس از م سانل ،ازجمله تحلیل ارتگو ،9تحلیل متن ،3و تحلیل ارتمان 2شکل
ارفت (محمد مزید .)76 7666 ،برر سی اربرد شگاختی به حوزههاس ا ستردهاس شیده شده
است و با مگطق ،نشانهشگاسی ،جاموهشگاسی زبان و ...ارتباط دارد (لوور.)2 7666-7666 ،
بلگداس الم امام علی (ع) در فصــاحت و بالغت و شــگرتی بهاندازهاس عهمت دارد ه به
ارتۀ اریگگوس انگلی سی ا ستاد دان شگاه علیگره هگدو ستان قرین برادر وچکترس دارد به نام
نهجالبالغه ه احدس نمیتواند مانگدش را بیاورد( .حجازس )66 6911 ،ازیگف چگد خطبه از
1. Ferdinand de Saussure
2. John Rogers Searle
3. Converstation Analysis
4. Text Analysis
5. Discourse Analysis
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میان خطبههاس بلیغ و شیواس نهجالبالغه ارس بس د شوار ا ست ،زیرا به هر خطبه و الم ه
مینگرس ،دریایی از فصـــاحت و بالغت را در ین مییابی؛ اما بهمگهور بررســـی م ایســـهاس
خطبه هاس امام علی (ع) دو خطبه شـــماره  69و  621را برازیدهایم ،ه هر دو در یک دوره
زمانی وتاه ایراد شده ا ست .امام علی (ع) خطبه اول را پس از پایان جگگ جمل و خطبه دوم
را چگد روز پس از جگگ ،با است رار یرامف در ب صره خطاب به ب صریان و اصحاب جمل ایراد
نمود .ازینجا ه هر دو مورد مرتبط به یک واقوه و تگها با فاصله چگد روز ایراد شد ،در نگاه اول
انتهار نمیرود تراوت شــایانی از دیدااه گفهاس ارتارس مالحهه شــود؛ اما ازینجا ه خطیب
این خطبهها امیرالمؤمگین علی (ع) اســت ،با مشــاهده اندا تراوتی در شــرایط مخاطب ،الم
خود را بهمگهور تأثیر بیشتر تغییر میدهد.
با توجه به مبود پژوهفهاس تخ ص صی در شور ما در حوزه اربرد شگا سی در زبان و
ادبیات عربی ،این پژوهف به ارانه نمونهاس عملی از پژوهف هاس زبانی در زمیگه زبان و ادبیات
غگی زبان عربی مک می گد.
الف .سؤاالت پژوهش

سؤاالت این پژوهف شامل موارد زیر است
 .6ا صول نهریه گفهاس ارتارس تا چه میزان براس تطبیق و اجرا در متون مختلس مگا سب
است؟
 .7در خطبه هاس امیرالمؤمگین علی (ع) درباره جگگ با شـــامیان از چه گف هاس غیر بیانی
استراده شده است؟
 .9باالترین و مترین یمار به دام یک از گفهاس غیر بیانی اختصاص دارد؟
 .3ییا اســتراده بیشــتر یا متر از گفهاس غیر بیانی در یک خطبه علت خاصــی دارد؟ اار
پاسخ مثبت است ،علل ین چیست؟
 .2ییا با بررســـی میزان اســـتراده از گف هاس غیر بیانی ما را به افکار اویگده و مخاطب
میر ساند؟ اار پا سخ مثبت ا ست ،این مو ضوع در خطبههاس جگگ امام علی (ع) ما را به چه
افکارس رهگمون میشود؟
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 .1بین خطبه هاس جگگ امام علی (ع) با مواویه چه وجه تشـــابه و تراوتی وجود دارد؟ این
تراوتها و تشابهات نشان دهگده چه موضوعی است؟
ب .پیشینه پژوهش

در شور ما زبان شگا سی ،علوم اجتماعی و سیا سی ازجمله علومی ا ست ه از نهریه گف
ارتارس بهره برده اســت .علم زبانشــگاســی در چگد حوزه ازجمله یموزش زبان و به ارایرس
گفهاس ارتارس پگجاانه و یا افوال ینها توســط اربران زبان از این نهریه بهره میایرد .ذ ر
این نکته خالی از لطس نی ست ه نگاه و روش این پژوهف با موارد ذ ر شده متراوت ا ست و
در تطبیق این نهریه در متون سیاسی ،ادبی و دیگی شاهد توداد انگشتشمارس پژوهف هستیم.
در زمیگه علوم سیا سی پژوهف میتوان به پژوهف پهلواننژاد و همکاران ا شاره رد ه با
عگوان تحلیل گف ارتارس پارهاس از متون سیاسی مواصر ( )6901نگاشته شده است .ازجمله
ارهاس صــورتارفته در زمیگه متون دیگی شــاهد یثارس چون تحلیل زیارت امام رضــا (ع) از
پهلوان نژاد و )6903( ...و بررســی خطبه  26نهجالبالغه توســط ف ــانلی و نگارش ()6936
هستیم .در متون ادبی نیز میتوان به پژوهفهایی چون تحلیل ژانر شطح بر اساس نهریه گف
ارتار نگاشته شده توسط زرقانی و اخالقی اشاره رد.
ویژای بارز این پژوهف در م ای سه با پژوهفهاس پی شین به ارایرس م وله بافت و عگا صر
ین از دیدااه ناقدین برجســـته و بررســـی تمامی پارهارتارهاس خطبه به طور دقیق و مطابق با
ویژایهاس زبان عربی است.
ج .مراحل پژوهش

این م اله به دو بخف ت سیم میشود
 . 6بخف تئورس در این بخف در حد مجال م اله ،به شــرک اربردشــگاســی ،نهریه گف
ارتارس و بافت میپردازیم.
 .7بخف تطبی ی این بخف پژوهف شـــامل تویین گف هاس ارتارس خطبه هاس جگگ و
تحلیل اربرد شگاسانه ینها است .این ار در سه مرحله انجام میشود
 .6در ابتدا نوع گف ارتارس را تویین می گیم .این مرحله بدون در نهر ارفتن گف
غیر بیانی پارهارتارها و تگها با توجه بهااهر پارهارتار انجام می شود .بهعبارتیدیگر ،بدون
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توجه به بافت و تگها بهعگوان بخشـــی مســـت ل به ین مینگریم و نوع گف ین را تویین
می گیم .به ع بارتی دقیقتر ،نوع گف ااهرس یا مســـت یم هر پارهار تار را مشـــخ
مینماییم.
 .7در مرحله دوم ،از طریق گفهاس ارتارس در پی تویین قصــد اویگده برمییییم .با
تویین گف غیر بیانی پارهارتارها بدین مهم دســت مییابیم .چگونه میتوان به طور دقیق
ق صد اویگده را بیینکه ا شتباهی روس دهد ،ت شخی

داد؟ تحلیلگر چه ارس باید انجام

دهد تا از تأثیر افکار خود بر تویین نوع گف غیر بیانی اجتگاب شـــود؟ در پاســـخ به این
پر سفها باید از بافت درونی و بیرونی تم سک بجوییم و با توجه به ینها نوع گف غیر
بیانی پارهارتارها را تویین گیم .بافت به تحلیلگر مک می گد تا ت شخی

دهد پارهارتار

به موگاس ح ی ی یا مجازس به ار رفته ا ست .اار اویگده موگاس ح ی ی یا موگاس م ست یم
ین را در نهر داشــته اســت ،گف ااهرس و غیر بیانی یا غیرمســت یم با یکدیگر مطاب ت
می گگد .به طور خالصـــه باید ارت در این مرحله گف ااهرس یا گف غیر بیانی هر
پارهارتارس مشخ

میشود.

 .9در این مرحله ،با بهرهایرس از دادههاس دو مرحله پی شین ،پارهارتارهاس م ست یم و
غیرمست یم و هم گین پارهارتارهاس ساده و پی یده را تویین می گیم.
در پا یان ،با تو جه به میزان بهرهایرس از هر گف ار تارس ،هر خط به را تحل یل می گیم.
درعینحال ،خطبههاس چهاراانه را با توجه به یمار به د ست یمده در مراحل پی شین ،با یکدیگر
م ایسه می گیم.
در این پژوهف به خطبهها نه از دیدااه واژاانی ،صـــوتی یا نحوس ،بلکه از دیدااه اربرد
شگاسانه مینگریم.
 -2کاربردشناسی1

برخی از دان شمگدان زبان شگا سی موت دند « اربرد شگا سی نامی جدید براس ا سلوبی قدیمی
ا ست ه با س راط یغاز شد ،سپس ار سطو و دیگران دنبالهروس وس بودند( ».لهویمل7666 ،
1. Pragmatics.
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 )623اار ین را بخ شی از زبان شگا سی ندانیم ،میتوانیم یغاز ین را در اذ شتههاس دور بیابیم،
هرچگد اصطالک اربردشگاسی براس ین وضع نکردند.
چارلز موریس )6366-6323( 6از مؤ س سان نهریه اربرد شگا سی ،این نهریه را بخ شی از
نشانهشگاسی میداند.
اربردشــگاســی بررســی زبان در دو م وله اربرد ین و ارتباط در زبان اســت ،زیرا طبق این
توریس موگا بهتگهایی در واژاان یافت نمیشــود .از ســوس دیگر ،موگا بهتگهایی به اویگده و یا
شگونده مرتبط نی ست ،بلکه هر دوس ینها در ین دخیل ه ستگد؛ بگابراین موگا در فرییگد اربرد
زبان میان اویگده و شـــگونده در یک بافت (مادس ،اجتماعی و زبانی) مشـــخ

پدید مییید.

(الگجار.)6 7662 ،
اربردشــگاســی هر ین ه را ه میتواند به درا بهتر موگا و ارتباط بین اویگده و شــگونده
بیانجامد ،بررســی می گد .این علم با بررســی بافت ســخن و همه شــرایط اجتماعی ،فرهگگی،
تاریخی ،زمانی و مکانی ،به تحلیلگر این امکان را میدهد ه در رســیدن به م اصــد و اهداف
اویگده ،بهتر عمل گد( .عبدالحکیم)1 7663 ،
برخی از ســؤاالتی ه علم اربردشــگاســی براس پاســخ دادن به ینها تالش می گد ،در ذیل
یمده اســت اربردهاس زبان چیســت؟ در زمان ســخن ارتن یا نوشــتن چه اتراقی میافتد؟
واژاانی ه یک سخگگو ینها را به زبان مییورد ،چیست؟ چه سی سخن میاوید و چه سی
شگونده سخن است؟ چه سی یغاز گگده سخن است و هدفف از سخن ارتن چیست؟ براس
از بین بردن ابهام سخن ،به چه اطالعاتی نیازمگد ه ستیم؟ چگونه میتوان سخگی را بیان رد و
چیز دیگرس را قصـــد رد؟ ییا موانی ااهرس جمالت مراهیمی هســـتگد ه بتوان به ین اعتماد
رد؟ وجود چگین سـؤاالتی در اربردشـگاسـی نشـان میدهد این علم از مرزهاس ااهرس زبان
فراتر رفته است و به ارتباط بشرس اهمیت میدهد .ازاینرو ،اربردشگاسی علم اربرد زبان نیز
نامیده میشود ،زیرا زبان را با توجه به ابواد ارتباطی ین بررسی می گد.
نهریه گفهاس ارتارس از مهمترین نهریههاس اربرد شگا سی ا ست و نزد زبان شگا سان از
جایگاه ویژهاس برخوردار است و پایه و اساس ساختار نهرس ین را تشکیل میدهد.
1. Charles William Morris
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 -3نظریه کنشهای گفتاری1

در نهریه گفهاس ارتارس ،نام دو تن یوگی یســتین و جان ســرل میدرخشــد .یســتین در
سخگرانیهایف در سال  6322در دانشگاه هاروارد به بیان یراس خویف پرداخت و از این طریق
راه را براس نهریه گف ارتارس یا ارارت باز رد .ایده هاس وس در ســـال  6317در تابی با
عگوان "چطور میشود با واژهها ارس انجام داد" 7چاپ شد.
ازینجا ه یستین از اصطالک پارهارتار استراده می گد ،توضیحاتی در باب تراوت پارهارتار و
جمله بیان می گیم .اارچه به اقرار بزراانی چون جان الیگز تراوت این دو م وله امرس است ه
نزد اهل تخ ص

نیز وا ضح و ی شکار نی ست( ،الیگز )22 6936 ،در بیان تراوت میان این دو

عگصـــر میتوان ارت جمله بیرون از بافت و بدون توجه به تولید گگدۀ ین مطرک میشـــود و
بهنوعی به ســـطحی انتزاعی از زبان تولق دارد ،اما پارهارتار در زمان و مکانی خاص ،توســـط
فردس خاص ادا می شود ( .سا سانی )91 6903 ،هم گین «این تمایز را میتوان به تراوت میان
زبان یا توانف از یک سو و ارتار یا گف از سوس دیگر مربوط ساخت»( .پالمر)72 6906 ،
 -4انواع پارهگفتار از دیدگاه آستین
الف .اخباری و اجرایی

ی ستین در ت سیمبگدس اولیهاش ،پارهارتار را به دو نوع اخبارس 9و اجرایی 3ت سیم می گد.
پارهارتارهاس اخبارس ازارههاس زبانی ه ستگد ه اویگده از طریق ینها به تو صیس میپردازد و
قابلیت صدق و ذب دارند ،اما پارهارتارهاس اجرایی از وقوع ارس سخن میاویگد و قابلیت
صـــدق و ذب ندارند .در واقع «بیان موضـــوعی بهمگزله انجام ارس اســـت و تگها به بیان ین
مگحصر نمی شود )Austin, 1962: 6-7( ».بگابراین ،وقتی میاوییم «أ ل زید التراحه» هدف ما
این اســت ه زید عمل خوردن را انجام داده اســت و هدف تگها بیان جمله نیســت .هم گین
میتوان درباره این جمله حکم صدق و ذب داد .درنهایت یستین به این نتیجه رسید ه تمامی
پارهارتارهاس خبرس بهاونهاس اجرایی هســـتگد و هر ارتهاس وجهی اجرایی یا توانی ارت-
1 .Speech Act Theory
2. How to Do Things with Words
3. Constative
4. Performative
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گ شی 6دارد ه نوع گف ارتارس انجام شده را تویین می گد .درعینحال هر ارتهاس ،محتوایی
توصیری یا ازارهاس هم دارد( .الیکن)712 6937 ،
ب .کنش گفتاری مستقیم 2و

غیرمستقیم3

ی ستین در ت سیمی ،گف ارتارس را به دو نوع م ست یم و غیرم ست یم ت سیم می گد .گف
ارتارس مســت یم گشــی اســت ه جمله در ین با ضــمیر «من» یغاز میشــود و پس از ین فول
م ارع می یید و جمله دربردارنده ار یا عملی ا ست ،مانگد من {بدین و سیله} به شما وعده
میدهم ه از هرته ییگده درس بخوانم .این جمله با ضـــمیر «من» یغاز شـــد ،حاوس یک عمل
(وعده دادن) ا ست ه با گفهاس ارتارس تگا سب دارد .سپس اویگده ارس را ه میخواهد
انجام دهد یوگی درس خواندن را بیان رده است.
گف ارتارس غیرم ست یم گ شی ا ست ه جمله به طور م ست یم حاوس عمل نبا شد ه بر
انجام ارس داللت می گد ،مانگد "از هرته ییگده درس میخوانم ".در این جمله عمل و ارس
ذ ر نشــده اســت .هم گین در ابتداس جمله نیز ضــمیر من نیامده اســت .روشــن اســت ه این
ت ســیم بر اســاس ااهر گف ارتارس و گف غیر بیانی ین ،مطرک شــده اســت .اار بخواهیم
درباره ت سیم گفهاس ارتارس بر ا ساس گف غیر بیانی سخن بگوییم ،باید دو نوع گفهاس
ااهرس و غیر بیانی بر اساس نهریه جان سرل (یول )21 6902 ،عگوان گیم ه در ادامه درباره
ین سخن میاوییم.
ج .سه نوع اصلی کنش

یستین براس پارهارتارهاس اجرایی ،سه نوع گف در نهر ارفت
 .1کنش بیانی :3تولید پارهارتار همان گف بیانی نامیده میشود.
 .7کنش غیر بیانی :2اویگده با بیان سخن خود ،م صود خاصی را دنبال می گد .در ح ی ت
گشی بودن پارهارتار به دلیل وجود همین گف است.

1. Illocutionary force
2. Explicit
3. Primary
4. Louctionary act
5. Illocutionary act
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 .3کنش پس بیانی( 1تأثیری) :گف پس بیانی وا گشـــی اســـت ه مخاطب نســـبت به
پارهارتار نشان میدهد .این گف تأثیرس است ه بر مخاطب میاذارد (رزقی.)676 7663 ،
ســه گف مذ ور را در پارهارتار «من قول میدهم ه فردا با تو به دانشــگاه بیایم» بررســی
می گیم بیان واژههاس این پارهارتار مرحله گف بیانی است .مخاطب یا شگونده مطمئن میشود
ه اویگده با او به دانشـــگاه میرود .هدف اویگده نیز همین اســـت .این هدف گف غیربیانی
نامیده می شود .مخاطب نیز خود را براس رفتن به دان شگاه یماده می گد .این همان تأثیر سخن
اویگده بر مخاطب و گف پس بیانی ا ست .پایه و ا ساس نهریه ی ستین گف غیر بیانی ا ست و
در میان سه گف ،تالش خود را بر گف غیر بیانی متمر ز رد .پس از ی ستین شااردش جان
سرل ،در نهریه گفهاس ارتارس تغییراتی را به وجود یورد.
 -5تقسیمات چندگانه پارهگفتار از دیدگاه جان سرل

همانطور ه پیفازاین ارتیم ،یستین ن طه یغاز نهریه گفهاس ارتارس بود ،اما جان سرل
در سال  ،6313با انتشار تاب « گفهاس ارتارس »7و انجام برخی اصالحات ،تالشهاس استاد
خویف را امل رد .سرل تا گون تالشهاس خود را ادامه داده است .نهریه وس در پژوهفهاس
فلسـری ،زبانی و اجتماعی اهمیت بسـزایی دارد .این نهریه به شـاخه مهمی از نهریههاس زبانی
موا صر تبدیل شده ا ست .نهریههاس سرل و ارایس زمیگه را براس پژوهفهایی درباره فل سره،
انسان و علوم مختلس در زمیگه موگی و ارتباط فراهم رده استVanderveken & Kubo: ( .

 )2001: 4مهمترین د سته بگدس جان سرل در این نهریه ،گفهاس ارتارس پگج اانه ا ست ه
در ذیل به طور مرصل درباره ین سخن میاوییم.
الف .کنشهای گفتاری پنج گانه

اما پگج اروه گفهاس ارتارس بیانی عبارتگد از
 .6اظ هاری 9در این نوع گف فرد ین ه را ه در ج هان واقع روس مید هد ،ب یان و نهر
خویف را درباره صحت و س م ینها اعالم می گد .بهعگوانمثال «وقتی شخ

الس به شخ

1. Perlocutionary Act
2. Speech Act
3. Representative act
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ه به اپرا رفته اســـت ،در ح ی ت ع یدهاش را مبگی بر این ه

ه به اپرا رفته است ،بیان می گد» ( .الرا)93 6906 ،
 .2ترغیبی 6اویگده با اســـتراده از این گف از شـــگونده میخواهد ارس را انجام دهد.

هم گین این گف ااهی در قالب درخواستها صورت میپذیرد.
 .3تعهدی 7در این گف اویگده خود را متوهد می گد ارس را انجام دهد و بدین مگهور
ااهی از افوال گشی مرتبط به قول دادن ،سواگد یاد ردن بهره میایرد .زمانی ه اویگده براس
انجام ارس قول میدهد ،خود را متوهد به انجام ین ار می گد.
 .4عاطفی 9در این گف اویگده احساسات خویف را در برابر وقوع رویدادها بیان می گد.
این گف بیانگر حالت روحی روانی اویگده است.
 .5اعالمی 3اویگده با بهرهایرس از این گف شـــرایط جدیدس را به مخاطب اعالم می گد.
پس از ین ه این شرایط اعالم میشود ،تغییرات خاصی در جهان واقع روس میدهد.
ب .کنش گفتاری مستقیم و غیرمستقیم

از نهر جان سرل ،گف ارتارس م ست یم ،گ شی ا ست ه بین موگاس ااهرس جمله و مرهوم
ین تطابق امل وجود دارد (عبدالحکیم.)373 7660 ،
گف ارتارس غیرمست یم گشی است ه مرهوم ح ی ی ین به مرهوم مجازس مگت ل می شود؛
مانگد ا ستواره و گایه ،براس ن شان دادن موگاس غیر بیانی این نوع گف ،نیازمگد تأویل و تر سیر
ه ستیم( .همان  )30ین ه به ما مک می گد گف غیر بیانی را ت شخی

دهیم ،بافت سخن و

شــرایط مخاطب و اویگده اســت .براس مثال ،گف ااهرس پارهارتار "فَأنتُم ال تَعقِلون" ،در
خطبه شماره  ،93عاطری است ،زیرا امام علی (ع) با این پارهارتار وفیان را هجو می گد .هجو
ردن هم از فولهاس گف عاطری اســـت؛ بگابراین ،گف مســـت یم این گف ارتارس ،عاطری
اســت .گف ااهرس و غیر بیانی ین با هم تراوتی ندارند و هر دو مورد گف عاطری را نشــان
میدهگد .ازاینرو ،این گف در زمره گفهاس مست یم قرار میایرد.
1. Directive act
2. Commissive act
3. Expressive act
4. Declarative act
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نمونهاس از گفهاس غیرم ست یم را درخطبه شماره  72برر سی می گیم "وَهَل أحدٌ منهُم
أ َشدُّ لَها مِرا سا" ااهر این پارهارتار ،پر س شی را ن شان میدهد ه امام علی (ع) ین را مطرک
رده اســت .ســؤال هم در اروه گف ترغیبی قرار میایرد؛ اما با توجه به بافت درون زبانی و
برون زبانی این سخن ،میبیگیم امام پیفازاین پارهارتار ،فرمودهاند "حتّی لَقَد قَالَت قُرَیشٌ إنَّ
ابنَ أَبی طالِبٍ رَجُلٌ ُشجَاعٌ وَلَکِن لَاعِلمَ لَه بِالحَربِ" .تاریخ اواه ا ست ه در میان عرب ،در
امور جگگی سی برتر از شخصیت واالس امام علی (ع) نبوده است ...امام با بیان این پارهارتار
شکایت خود از ارتههاس برخی از افراد از قبیله قریف را بیان می گد .درعینحال ،به مدک خود
میپردازد و در این پارهارتار با بیان ســؤالی انکارس ،بر این موضــوع تأ ید می گد ه در امور
جگگی ،ســـی برتر از ایشـــان نیســـت .همانطور ه میبیگیم ،گف غیر بیانی و ااهرس این
پارهارتار با یکدیگر تراوت دارند .گف غیر بیانی ین ،عاطری با فول مدک یا شـــکایت ردن
ا ست .هر دوس این افوال در زمره گف عاطری قرار میایرند؛ بگابراین ،این پارهارتار در د سته
گفهاس غیرمست یم قرار میایرد.
ج .کنشهای گفتاری ساده و پیچیده

یکی دیگر از ت سیمبگدسهاس گفهاس ارتارس ت سیم ینها به ساده و پی یده است
 .1کنشهای گفتاری ساااده :اویگده در این گفها تگها یک مرهوم را قصــد می گد ،و ین
موگاس ااهرس یا مســت یم ین اســت .یکی از پارهارتارهاس خطبه شــماره  93را بهعگوان نمونه
برر سی می گیم لَقَد سَ ئِمتُ عِتَابَکُم" ،گف ااهرس این پارهارتار ،عاطری ا ست .امام علی (ع)
ناراحتی خود از رفتارهاس مردم در م ابل تجاوزارسهاس دشــمن را ابراز می گد .فول مگاســب
براس این پارهارتار شــکایت و تأســس اســت .گف غیر بیانی این پارهارتار با گف ااهرس ین
تطابق دارد ،زیرا امام علی (ع) در پی بیان ناراحتی و شـــکایت خویف اســـت؛ بگابراین ،این
پارهارتار در ضــمن پارهارتارهاس ســاده قرار میایرد ،زیرا بین گف ااهرس و گف بیانی ین
تراوتی وجود ندارد.
 .2کنش های گفتاری پیچیده :اویگده در این نوع گف هاس ارتارس ،هم موگاس ااهرس و
هم مرهوم دیگرس را قصد می گد ،ه با موگاس ااهرس ین تراوت دارد و از طریق بررسی بافت
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گف ارتارس ،به موگاس غیر ااهرس ین دست مییابیم؛ بگابراین ،یک پارهارتار دو یا چگد مرهوم
دارد .براس درا بهتر این نوع گف ارتارس ،نمونهاس از خطبه شــماره  72را بررســی می گیم
فَأبْدِلْنی بِهِمْ خَیْراً مِنْهُمْ وَ أبْدِلْهُمْ بی شَراًّ مِنِّی" ،در این مثال دو پارهارتار وجود دارد "فَأبْدِلْنی
بِهِمْ خَیْراً مِنْهُمْ" ،و "وَ أبْدِلْهُمْ بی شَرّاً مِنِّی" .گف ااهرس یا مست یم این دو پارهارتار ترغیبی
اســـت ،زیرا فول امر در ینها به ار رفته اســـت .فول امرس ه در طلب از خداوند اســـتراده
میشــود ،دعا اســت؛ بگابراین ،ااهر این گف ارتارس نشــان میدهد ه براس دعا به ار رفته
ا ست ،اما گف غیر بیانی ین عاطری ا ست ،زیرا امام بهطور غیرم ست یم اله و شکایت خود از
ینها را بیان می گد و هم گین بهاونهاس ینها را نررین می گد .دو فول شکایت و نررین ردن
از افوال گف عاطری ه ستگد .ازینجا ه این پارهارتار داراس چگد گف غیر بیانی است ،در زمره
پارهارتارهاس پی یده قرار میایرد.
شــایان ذ ر اســت ه یســتین هم به این نوع دســته بگدس موت د بود و جان ســرل با اعمال
تغییراتی جزنی ،از ین بهره برد.
 -6بافت

همانطور ه پیفازاین ارتیم ،موضوع بافت در نوع سوم اربردشگاسی بیشترین اهمیت را
داراست .لذا بهمگهور انجام پژوهف از دیدااه گف ارتارس بررسی و تحلیل بافت صدور الم
ضــرورس اســت .بدین مگهور بهاندازهاس ه ارفیت م اله حاضــر اجازه دهد ،به مورفی بافت و
بررســـی ین میپردازیم .دانشـــمگدان بافت را به دو اونه ت ســـیم می گگد بافت درونزبانی و
برونزبانی .ازینجا ه بســیارس از پژوهفهاس انجام شــده پیرامون نهجالبالغه در طول تاریخ به
بررسی بافت زبانی پرداختهاند( ،هرچگد لزوماً چگین عگوانی را نداشتهاند) در این پژوهف بافت
زبانی را تا حدودس به گارس نهاده ،با مدد ج ستن از بافت برونزبانی ه در این پژوهف شامل
بافت موقویتی و اجتماعی می باشـــد به تحلیل گف هاس ارتارس میپردازیم .باید به این نکته
اشـــاره رد ه نمیتوان به طور امل بافت درونزبانی را به گارس نهاد ،بلکه تمر ز جســـتار
حاضر بر بافت برونزبانی است.

سال نهم
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« اربرد اصطالک بافت موقویتی با نام دو دانشمگد تداعی می شود مالیگرسکی و ه .ر .فرث.
هر دوس این افراد به دو روش متراوت موگا را در ارتباط با بافتی ه زبان در ین به ار میرود
توریس ردهاند»( .پالمر)01-2 6936 ،
از یغاز دهه  6326به بود ،بح

پیرامون بافت موقویتی در میان افرادس چون ســـادوا،

6

تحت تأثیر یراء هایمز 7،ه خود متأثر از دیدااه فرث بود ،باال ارفت .این موضوع در میان افراد
مذ ور بهعگوان یکی از حیاتیترین عوامل حا م بر تحلیل ارتمان مطرک بود( .صــروس6937 ،
)06-06
هایمز به ت لید از فرث مختصـــاتی را براس بافت برونزبانی در نهر میایرد ه در توبیر
موگایی ارتگو دخیلاند .وس در این خ صوص م والت اویگده ،9شگونده ،3مو ضوع ،2موقویت

1

زمانی و مکانی ،مجراس ارتباطی 2و رمزاان ،شــکل پیام 0و رویداد 3را مد نهر قرار میدهد .البته
در بازبیگی هاس بودس ،افراد حاضـــر و شـــاهد ارتگو ،66ابزارهاس ارزشاذارس 66و قصـــد از
ارتگو 67را نیز به مختصات مذ ور اضافه می گد.
 -7بررسی و تحلیل خطبهها

پس از ارانه توریسها و ت ســیمهاس چگداانه گفهاس ارتارس از دیدااه یســتین و ســرل،
چگد خطبه جگگ را با استراده از جدول گفهاس ارتارس تحلیل می گیم.

1. J. M. Sadock
2. D. Hymes
3. Addressor
4. Addressee
5. Topic
6. Setting
7. Channel
8. Message Form
9. Event
10. Audience
11. Key
12. Purpose
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الف .خطبه شماره 34
کنش ظاهری

کنش غیر بیانی

فعل کنش

نوع کنش

(مستقیم)

(غیرمستقیم)

غیر بیانی

گفتاری

أُفٍّ لَکُم

عاطری

عاطری

لَ َد سَئِمتُ عِتابَکُم

عاطری

عاطری

پارهگفتار

سرزنف و
هجو
شکایت و
تأسس

ساده
ساده

أَرَضیتُم بِالحَیاۀِ الدُّنیا مِنَ اآلخِرَۀِ عِوَضاً؟

ترغیبی

عاطری

سرزنف

ساده

وَبِالذُّلِّ مِنَ الوِزِّ خَلَراً؟

ترغیبی

عاطری

سرزنف

ساده

عاطری

عاطری

إِذا دَعَوتُکُم اِلى جِهادِ عَدُوِّ ُم دارَت
أَعیُگُکُم
َأَنَّکُم مِنَ المَوتِ فى غَمرَۀ ،وَمِنَ الذُّهُولِ

عاطری -

فى سَکرَۀ( ،فیها فوالن المیّان)

عاطری

یُرتَجُ عَلَیکُم حَوارس فَتَومَهُونَ

عاطری

عاطری

فَکَأَنَّ قُلُوبَکُم مَألُوسَۀ

عاطری

عاطری

فَأَنتُم التَو ِلُونَ

عاطری

عاطری

ما أَنتُم لی بِثِ َۀ سَجیسَ اللَّیالی

عاطری

عاطری

وَما أَنتُم بِرُ ن یُمالُ بِکُم

عاطری

عاطری

وَال زَوافِرِ عِزٍّ یُرتَ َرُ إلَیکُم

عاطری

عاطری

ما أَنتُم اِالّ َإبِل ضَلَّ رُعاتُها

عاطری

عاطری

فَکُلَّما جُمِوَت مِن جانِب انتَشَرَت مِن یخَرَ

عاطری

عاطری

لَبِئسَ لَوَمرُاللّهِ سَورُ نارِ الحَربِ أنتُم

توهدس-
عاطری

عاطری  -عاطری

عاطری

تأسس و
سرزنف

ساده

تأسس و

ساده -

سرزنف

ساده

تأسس

ساده

تأسّس

ساده

هجو و
شکایت
هجو و
شکایت
هجو و
شکایت
هجو و
شکایت
هجو و
شکایت
هجو و
شکایت
هجو و
شکایت

ساده
ساده
ساده
ساده
ساده
ساده
ساده

بررسی خطبههاس جگگ امام علی (ع) بر اساس نهریه گف ارتارس
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تُکادُونَ وَال تَکیدُونَ
وَتُگتَ َ

ُ أَطرافُکُم فَال تَمتَوِ ُونَ

ال یُگامُ عَگکُم وَأَنتُم فى غَرلَۀ ساهُونَ
غُلِبَ وَاللّهِ المُتَخاذِلُونَ
وَایمُ اللّهِ إِنِّی ألَاُنُّ بِکُم أَن لَو حَمِسَ
الوَغى ،وَاستَحَرَّ المَوتُ ،قَدِ انرَرَجتُم عَنِ
ابنِ أَبی طالِب انرِراهَ الرَّأسِ( .دو گف
ارتارس)

عاطری

عاطری

سرزنف

ساده

عاطری

عاطری

سرزنف

ساده

عاطری

عاطری

سرزنف

ساده

عاطری -
توهدس

توهدس -عاطری

توهدس-
ااهارس-

تبیین-
سرزنف
تبیین-

عاطری  -عاطری

عاطری

تأسس و
سرزنف

وَاللّهِ إِنَّ امرَءاً یُمَکِّنُ عَدُوَّهُ مِن نَرسِهِ یَورُقُ

ااهارس -

گف هر دام

تبیین-

لَحمَهُ ،وَیَهشِمُ عَهمَهُ ،وَیَررى جِلدَهُ (سه

ااهارس -

ااهارس،

سرزنف-

گف ارتارس)

ااهارس

عاطری -ترغیبی

هشدار

ااهارس-

سرزنف-

عاطری -ترغیبی

هشدار

ااهارس -

سرزنف-

عاطری -ترغیبی

هشدار

ااهارس-
لَوَهیم عَجزُهُ
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عاطری-
ترغیبی

ضَویس ما ضُمَّت عَلَیهِ جَوانِحُ صَدرِهِ

ااهارس

أَنتَ فَکُن ذااَ إِن شِئتَ

ترغیبی

فَأمّا أَنَا فَوَاللّهِ دُونَ أَن أُعطِیَ ذلِکَ ضَرب

توهدس-

بِالمَشرَفِیَّۀِ

ااهارس

عاطری
توهدس-
ااهارس -
عاطری

تأسس و
سرزنف
قسم -تبیین-
مده

پی یده

ساده -
ساده

پی یده

پی یده

پی یده
ساده

پی یده

تَطیرُ مِگهُ فَراشُ الهامِ

ااهارس

عاطری

تبیین -مدک

ساده

وَتَطیحُ السَّواعِدُ وَاألقدامُ

ااهارس

عاطری

تبیین -مدک

ساده

وَیَروَلُ اللّهُ بَودَ ذلِکَ ما یَشاءُ

ااهارس

ااهارس

تبیین

ساده

أَیُّهَا الگّاسُ ،إِنَّ لی عَلَیکُم حَ ّاً

ااهارس

ااهارس

تبیین

ساده

وَلَکُم عَلَیَّ حَق

ااهارس

ااهارس

تبیین

ساده
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فَأَمّا حَ ُّکُم عَلَیَّ فَالگَّصیحَۀُ لَکُم ،وَتَوفیرُ
فَیئِکُم عَلَیکُم ،وتَولیمُکُم َی التَجهَلُوا،

هر دام

هر دام

ااهارس

ااهارس

وَتَأدیبُکُم َیماتَولَمُوا (أربوۀ افوال المیّۀ)
وَ أَمّا حَ ّی عَلَیکُم فَالوَفاءُ بِالبَیوَۀِ،
وَالگَّصیحَۀُ فِى المَشهَدِ وَالمَغیبِ .وَاإلجابَۀُ

هر دام

حینَ اَدعُو ُم ،وَالطّاعَۀُ حینَ یمُرُ ُم (چهار

ااهارس

گف ارتارس)

شماره شانزدهم

تبیین

هر دام

تبیین-

ااهارس -

سرزنف-

عاطری  -ترغیبی

نصیحت

هر دام
ساده

هر دام
پی یده

ه مانطور ه میبیگ ید جدول به پگج بخف ت ســـیم شـــده اســـت .بخف اول حاوس
پارهارتاره است .گف ااهرس یا م ست یم در ستون دوم جدول یمده است .گف ااهرس تگها با
توجه به خود گف ارتارس و بدون در نهر ارفتن بافت الم تویین میشود( .پیفازاین ،درباره
تویین گف ااهرس و غیر ااهرس به طور مر صل تو ضیح دادیم ).سومین ستون به گف غیر
بیانی اختصــاص دارد .چهارمین ســتون ،دربردارنده فول گف غیر بیانی اســت .همانطور ه
پیفازاین بیان ردیم ،هر یک از گفهاس غیر بیانی دربردارنده افوال خاصـــی هســـتگد .براس
مثال ،فولهایی مانگد شــکر ردن ،خشــمگین شــدن ،تبریک ارتن و اهانت ردن افوال گف
عاطری هســتگد .در واقع ،براس تشــخی

گف غیر بیانی از فولهاس ین اســتراده می گیم .براس

تویین فول گف غیر بیانی ،بافت المی و غیر المی از اهمیت زیادس برخوردار هستگد .ااهی،
یک گف ارتا رس دو فول دارد و هر دو به یک گف غیر بیانی اختصـــاص دارند .در پگجمین
ستون این جدول ،نوع گف ارتارس از حی

سادای و پی یدای مشخ

میشود.

براس نمونه برخی از گف هاس ارتارس را بررســـی می گیم ،تا نحوه تویین گف هاس غیر
بیانی م شخ

شود .گف ااهرس برخی از گفهاس ارتارس تگها یک گف و در نتیجه ساده

ا ست .همانطور ه در گف ارتارس مانگد "لَقَدْ سَ ئِمْتُ عِتابَکُمْ" ،میبیگیم .گف ااهرس این
گف ارتارس ه از ااهر ین درا میشــود ،عاطری اســت ،زیرا امام علی (ع) از مردم به علت
عدم انجام واایس جگگی خود در قبال شــامیان ،اله و شــکایت می گد .در این عبارت ،گف
ااهرس و گف غیر بیانی با یکدیگر مطاب ت می گگد .گف غیر بیانی همان ق صد اویگده ا ست
ه با توجه به بافت سخن درا میشود .امیرالمؤمگین علی (ع) از وفیان اله می گد و خستگی

سال نهم

بررسی خطبههاس جگگ امام علی (ع) بر اساس نهریه گف ارتارس
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خود از ســرزنف مردمانی بیان می گد ه ســرزنف نیز در طول جگگهاس متودد شــامیان علیه
سرزمین مسلمانان ،بر ینها تأثیرس نگذاشته است .هر گف ارتارس دربردارنده یک فول خاص
است ه در ستون چهارم جدول قرار ارفته است و این فول ما را به سمت گف غیر بیانی هر
گف ارتارس رهگمون می شود .فول ویژه این گف ارتارس اله و شکایت ا ست .شکایت در
بخف عاطری قرار میایرد.
س
برخی از پارهارتارها دربردارنده چگدین گف ااهرس و غیرمســـت یم هســـتگد ،مانگد" َل ِب ْئ َ
لَعَمْرُاللّهِ َسعْرُ نارِ الْحَرْبِ أنْتُمْ" .این گف ارتارس حاوس یک سواگد ا ست .سواگد نیز در
زمره گف توهدس قرار میایرد .از ســـوس دیگر ،ااهر این گف ارتارس بر عاطری بودن ین
داللت می گد ،زیرا اویگده از مخاطب شکایت می گد و یا او را هجو می گد .گف ااهرس این
عبارت گفهاس عاطری و توهدس اســـت؛ اما با بررســـی این گف ارتارس درمییابیم ه امام
علی (ع) با بهرهایرس از سواگد ،در پی بیان توهد به چیزس نیست .ازاینرو ،گف غیر بیانی ین،
توهدس نیست و این گف ارتارس از حی

گف ااهرس و غیر بیانی اختالف دارد .این موضوع

در پارهارتار "غُل ِبَ وَالل ّهِ الْمُتَخاذِلُونَ" متراوت اســـت .امیرالمؤمگین (ع) در این عبارت از
خطبه خویف ،از ســواگد بهره ارفته اســت و گف ااهرس ین توهدس اســت و درعینحال ،از
اله و شـــکایت خود نســـبت به وفیان نیز بهره میایرد؛ بگابراین ،گف ااهرس ین ،توهدس و
عاطری است .درباره تویین گف غیر بیانی باید بگوییم امام علی (ع) درباره وقوع رویدادس مهم
یوگی پیروزس شــامیان بر وفیان ،از ســواگد اســتراده می گد .بگابراین ،گف غیر بیانی نیز مانگد
گف ااهرس است ه دو گف عاطری و توهدس را نشان میدهد.
از دیگر نمونه هاس گف هاس ارتارس مهم این خطبه ،پارهارتار "ف َأم ّا أَن َا فَوَالل ّهِ دُونَ أَ ْن
َش ارَفِیَّ ِ"اســت .ذ ر نکتهاس در این زمیگه شــایســته اســت .برخی از
ض ارْبٌ بِالْم ْ
أُعْطِیَ ذلِكَ َ
پژوهفاران در ایرانزمین حرف "ف" را بهعگوان یک گف ارتارس در نهر میایرند؛ اما با
توجه به ین ه در تب اربرد شگا سی عربی یمده ا ست ،حروفی مانگد "ف ،بل ،لکن ،حتی ،إن،
أال و "...ادوات زبانی و تأ ید هستگد( .ابن اافر الشهرس)260 7663 ،
ااهر این پارهارتار ،بیانگر سلوا و رفتار امیرالمؤمگین علی (ع) در جگگها و هم گین یک
سواگد است .بگابراین ،گف ااهرس این عبارت ،دو گف ااهارس و توهدس است .براس تویین
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گف غیر بیانی باید به این نکته توجه داشته باشیم ه امام علی (ع) از نحوه رویارو شدن خود
با دشـــمگان در جگگها ســـخن میاوید؛ بگابراین ،فول این گف ،تبیین و گف غیر بیانی ین
ااهارس اســت .هم گین امام علی (ع) در ســخن از رفتار خود در جگگها ،براس بیان قدرت و
توانمگدس خود از قســم بهره میایرد .فول این گف ســواگد خوردن اســت .ازاینرو ،یکی از
گفهاس غیر بیانی این گف ارتارس ،توهدس اســت .از ســوس دیگر ،امیرالمؤمگین علی (ع) با
م ای سه ردن خود با مخاطبان ه در گفهاس ارتارس پی شین از ینها سخن ارته ا ست ،خود
را مدک می گد .فول مدک ردن نیز از افوال گف عاطری ا ست؛ بگابراین ،گف عاطری از دیگر
گفهاس غیر بیانی این گف ارتارس اســت .بدین ترتیب ،این پارهارتار داراس ســه گف غیر
بیانی است ااهارس ،توهدس و عاطری.
عبارت " فَأَمّا حَقُّکُمْ عَلَیَّ فَالنَّصاایحَ ُ لَکُمْ ،وَتَوْفیرُ فَیْئِکُمْ عَلَیْکُمْ ،وتَعْلیمُکُمْ کَیْ التَجْهَلُوا،
وَتَأْدیبُکُمْ کَیْ ما تَعْلَمُوا" ،داراس چهار پارهارتار اســت .امام علی (ع) در این گفها از حق
مردم بر خود سخن میاوید و ینها را به واایس خود بهعگوان امام و رهبر یااه می گد .بر این
ا ساس ،فول تبیین ن شان میدهد ه گف ااهرس این گفها ااهارس ا ست؛ اما از حی

تطابق

گف ااهرس و غیر ب یانی ،به نهر میرســـد ا مام علی (ع) در پی ب یان چیزس غیر از ااهر
گفهاس ارتارس نیست و گف غیر بیانی ینها نیز ااهارس است.
َشااه َدِ
پارهارتار هاس یتی ،یوگی" وَ أَم ّا حَقّی عَلَیْکُمْ ف َالْوَفاءُ ب ِالْبَیْع َ ِ ،وَالنَّصاایح َ ُ فِا الْم ْ
وَالْمَغیبِ .وَاإلجابَ ُ حینَ اَدْعُوکُمْ ،وَالطّاعَ ُ حینَ آمُرُکُمْ" ،نیز شامل چهار پارهارتار ا ست ه
امام علی (ع) در ینها از حق خود بر مردم سخن میاوید .ااهر سخن حا ی از بیان حق امام
بر مخاطبان اســـت ،زیرا امام ین ها را از انواع ح وق خود بر مردم یااه می گد؛ بگابراین ،فول
تبیین و گف ااهارس از ویژای هاس این چهار پارهارتار اســـت؛ اما گف غیر بیانی ،امام در
مرحله نخست حق خود را بر مردم بیان می گد و ینها را از واایس خود یااه می گد .ازاینرو،
فول تبیین ن شان دهگده گف ااهارس بهعگوان نخ ستین گف غیر بیانی این پارهارتارها ست .در
مرحله دوم ،ینها را به علت عدم اطاعت از امام خود و بیوفایی به بیوت خود با امیرالمؤمگین
علی (ع) سرزنف می گد .فول سرزنف نشان از وجود گف غیر بیانی عاطری است .در مرحله
سوم ،امام مردم را راهگمایی می گد و ینها را به سمت انجام وایره خویف هدایت می گد .با
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توجه به این توضیح ،فول ن صیحت ردن نشان دهگده وجود گف غیر بیانی ترغیبی است .اار
شدت این سخن را فراتر از ین ه ارتیم بدانیم و به جاس تو صیه ،بدان به مگزله امر و د ستورس
از جانب امام بگگریم ،در این حالت نیز فول دســـتور دادن بیانگر گف ترغیبی اســـت و تگها
اختالف ین ،فول گف ارتارس یوگی توصیه ردن یا دستور دادن است .با توجه به ین ه ارتیم،
هر یک از پارهارتارهاس چهاراانه مذ ور داراس چگد گف غیر بیانی هستگد گفهاس ااهارس،
عاطری و ترغیبی به ترتیب با افوال تبیین ،سرزنف و توصیه ردن.
ب .خطبه شماره 27
کنش ظاهری

کنش غیر بیانی

فعل کنش غیر

نوع کنش

(مستقیم)

(غیرمستقیم)

بیانی

گفتاری

ااهارس

ااهارس  -ترغیبی

نصیحت

پی یده

فَتَحَهُ اللّهُ لِخاصَّۀِ أَولِیانِهِ

ااهارس

ااهارس  -ترغیبی

نصیحت

پی یده

وَهُوَ لِباسُ التَّ وى

ااهارس

ااهارس  -ترغیبی

نصیحت

پی یده

وَدِرعُ اللّهِ الحَصیگَۀُ

ااهارس

ااهارس  -ترغیبی

نصیحت

پی یده

وَجُگَّتُهُ الوَثی َۀُ

ااهارس

ااهارس  -ترغیبی

نصیحت

پی یده

ااهارس  -عاطری -

سرزنف-

ترغیبی

هشدار

ااهارس  -عاطری -

سرزنف-

ترغیبی

هشدار

ااهارس  -عاطری -

سرزنف-

تغریبی

هشدار

ااهارس  -عاطری -

سرزنف-

ترغیبی

هشدار

ااهارس  -عاطری -

سرزنف-

ترغیبی

هشدار

ااهارس  -عاطری -

سرزنف-

ترغیبی

هشدار

پارهگفتار

أَمّا بَودُ ،فَإنَّ الجِهادَ باب مِن
أَبوابِ الجَگَّۀِ،

فَمَن تَرَ َهُ رَغبَۀً عَگهُ أَلبَسَهُ اللّهُ
ثَوبَ الذُّلِّ وَشَملَۀَ البَالءِ

ااهارس

وَدُیِّ َ بِالصَّغارِ وَال َماءَۀ

ااهارس

وَضُرِبَ عَلى قَلبِهِ باإلسهاب

ااهارس

وَأُدیلَ الحَقُّ مِگهُ بِتَ ییعِ الجِهادِ

ااهارس

وَسیمَ الخَسسَ

ااهارس

وَمُگِعَ الگِّصسَ.

ااهارس

پی یده
پی یده
پی یده
پی یده
پی یده
پی یده
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اَال وَاِنِّی قَد دَعَوتُکُم إِلى قِتالِ
هؤُالءِ ال َومِ لَیالً وَنَهاراً ،وَسِراًّ،

ااهارس

عاطری

سرزنف

ساده

وَإِعالناً
وَقُلتُ لَکُمُ اغزُوهُم قَبلَ أَن

ترغیبی

عاطری

سرزنف

فَوَاللّهِ ما غُزِىَ قَوم َطُّ فى عُ رِ

ااهارس -

ااهارس  -عاطری -

تبیین -سرزنف-

دارِهِم إِالّ ذَلُّوا

توهدس

ترغیبی

هشدار

فَتَوا َلتُم

ااهارس

عاطری

سرزنف و هجو

ساده

وَتَخاذَلتُم

ااهارس

عاطری

سرزنف و هجو

ساده

حَتّى شُگَّت عَلَیکُمُ الغاراتُ

ااهارس

عاطری

سرزنف و هجو

ساده

وَمُلِکَت عَلَیکُمُ األَوطَان

ااهارس

عاطری

سرزنف و هجو

ساده

ااهارس

ااهارس  -عاطری

ااهارس

ااهارس  -عاطری

ااهارس

ااهارس  -عاطری

یَغزُو ُم

وَهذا أَخُو غامِد وَقَد
وَرَدَتْخَیلُهُ الأنبارَ
وَقَد قَتَلَ حَسّانَ بنَ حَسّانَ
البَکرِسَّ
وَأَزالَ خَیلَکُم عَن مَسالِحِها
وَلَ َد بَلَغَگی اَنَّ الرَّجُلَ مِگهُم انَ
یَدخُلُ عَلَى المَرأَۀِ المُسلِمَۀِ

ااهارس

ااهارس  -عاطری

وَاألخرَى
فَیَگتَزِعُ حِجلَها وَقُلبَها وَقَالنِدَها

ااهارس

ااهارس  -عاطری

ااهارس

ااهارس  -عاطری

ثُمَّ انصَرَفُوا وافِرینَ

ااهارس

ااهارس  -عاطری

ما نالَ رَجُالً مِگهُم َلم

ااهارس

ااهارس  -عاطری

وَرِعاثَها
ما تَمتَگِعُ مِگهُ إِالّ بِاِالستِرجاعِ
وَاالِستِرحامِ

تبیین -تأسس و
سرزنف
تبیین -تأسس و
سرزنف
تبیین -تأسس و
سرزنف
تبیین -تأسس و
سرزنف
تبیین -تأسس و
سرزنف
تبیین -تأسس و
سرزنف
تبیین -تأسس و
سرزنف
تبیین -تأسس و
سرزنف

ساده
پی یده

پی یده
پی یده
پی یده

پی یده

پی یده
پی یده
پی یده
پی یده
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ااهارس

ااهارس -عاطری

وَال أُریقَ لَهُم دَم

ااهارس

عاطری  -ترغیبی

بَل انَبِهِ عِگدس جَدیراً

ااهارس

عاطری  -ترغیبی

فَیا عَجَباً عَجَباً!

عاطری

عاطری

فَلَو اَنَّ امرَءاً مُسلِماً ماتَ مِن
بَودِ هذا أَسَراً ما انَ بِهِ مَلُوماً

وَاللّهِ یُمیتُ ال َلبَ ،وَیَجلِبُ

سرزنف
سرزنف-
نصیحت
سرزنف-
نصیحت
توجب-
سرزنف
سرزنف و

الهَمَّ اجتِماعُ هؤُالءِ ال َومِ عَلى

توهدس-

باطِلِهِم ،وَتَرَرُّقُکُم عَن حَ ِّکُم

توهدس

عاطری  -عاطری

(دو گف ارتارس)
فَ ُبحاً لَکُم وَتَرَحاً حینَ صِرتُم

تبیین -تأسس و

تأسس-
سرزنف و
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پی یده
پی یده
پی یده
ساده
ساده -
ساده

تأسس
عاطری

عاطری

سرزنف و هجو

ساده

یُغارُ عَلَیکُم وَالتُغیرُونَ

ااهارس

عاطری

سرزنف و هجو

ساده

وَتُغزَونَ وَال تَغزُونَ

ااهارس

عاطری

سرزنف و هجو

ساده

وَیُوصَى اللّهُ وَتَرضَونَ

ااهارس

عاطری

سرزنف و هجو

ساده

غَرَضاً یُرمى

فَاِذا أَمَرتُکُم بِالسَّیرِ إلیهِم فى
أَیّامِ الحَرِّ قُلتُم هذِهِ حَمارَّۀُ

ااهارس

عاطری

سرزنف

ساده

ال َیظِ ،أَمهِلگا یُسَبَّخ عَگَّا الحَرُّ
وَإِذا أَمَرتُکُم بِالسَّیرِ إلیهِم فِى
الشِّتاءِ قُلتُم هذِهِ صَبارَّۀُ ال ُرِّ،

ااهارس

عاطری

سرزنف

ساده

أَمهِلگا یَگسَلِخ عَگَّا البَردُ
عاطری

سرزنف

ساده

ُلُّ هذا فِراراً مِنَ الحَرِّ وَال ُرِّ

ااهارس

عاطری

سرزنف و هجو

ساده

فَإذا ُگتُم مِنَ الحَرِّ وَال ُرِّ تَرِرُّونَ

ااهارس -

فَأَنتُم وَاللّه مِنَ السَّیسِ أَفَرُّ

توهدس

هجو

ساده

یا أَشباهَ الرِّجالِ وَال رِجالَ،

ااهارس

عاطری

ساده

حُلُومُ األَطرالِ

ااهارس

عاطری

هجو

ساده

وَعُ ُولُ رَبّاتِ الحِجالِ

ااهارس

عاطری

هجو
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لَوَدِدتُ أَنِّی لَم أَرَ ُم
وَلَم أَعرِفکُم (الروالن
الکالمیّان)
مَورِفَۀ وَاللّهِ جَرَّت نَدَماً

عاطری-
عاطری
ااهارس -
توهدس

عاطری  -عاطری

عاطری

وَأَع َبَت سَدَماً

ااهارس

عاطری

قاتَلَکُمُ اللّهُ

ااهارس

عاطری

لَ َد مَألتمُ قَلبی قَیح ًا

عاطری

عاطری

وَشَحَگتُم صَدرس غَیهاً

عاطری

عاطری

عاطری

عاطری

عاطری

عاطری

وَجَرَّعتُمُونی نُغَبَ التَّهمامِ
أَنراس ًا
وَأَفسَدتُم عَلَیّ رَأیی بِالوِصیانِ
وَالخِذالنِ
حَتّى لَ َد قالَت قُرَیف :إِنَّ ابنَ
أَبی طالِب رَجُل شُجاع وَلکِن

ااهارس

ااهارس  -عاطری

ال عِلمَ لَهُ بِالحَربِ
لِلّهِ أَبُوهُم

عاطری

عاطری

وَهَل أَحَد مِگهُم أَشَدُّ لَها مِراساً

ترغیبی

عاطری  -ترغیبی

وَأقدَمُ فیها مَ اماً مِگِّی؟

ترغیبی

عاطری  -ترغیبی

لَ َد نَهَ تُ فیها وَما بَلَغتُ
الوِشرینَ
وَها أَنَا ذا قَد ذَرَّفتُ عَلَى
السِّتِّینَ
وَلکِن الرَأسَ لِمَن الیُطاعُ
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تأسس -هجو
تأسس -هجو
تأسس -هجو
تأسس و
سرزنف
هجو و نررین
سرزنف و
تأسس
سرزنف و
تأسس
سرزنف و
تأسس
سرزنف و
تأسس
تبیین -تأسس و
شکایت
هجو و شکایت
مدک و شکایت-
سؤال
مدک و شکایت-
سؤال

ساده -
ساده

ساده
ساده
ساده
ساده
ساده
ساده
ساده

پی یده
ساده
پی یده
پی یده

ااهارس

ااهارس  -عاطری

تبیین -مدک

پی یده

ااهارس

ااهارس  -عاطری

تبیین -مدک

پی یده

ااهارس

عاطری

تأسس

ساده
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در بررســی گفهاس ارتارس خطبه شــماره  72نهجالبالغه ،برخی از پارهارتارها را انتخاب
ردهایم ه در ذیل بدان اشــاره می گیم اار به ااهر پارهارتار "وَدِرْعُ اللّهِ الْحَ صینَ ُ"بگگریم،
درمییابیم ه این گف از جهاد و ویژایهاس مثبت ین خبر میدهد .خبر دادن از چیزس نشــان
دهگده گف ااهارس اســت .پس گف ااهرس ین ،ااهارس اســت؛ اما با توجه به بافت ســخن
درمییابیم ه گف غیر بیانی ین متراوت ا ست .امام علی (ع) از جگگ سخن میاوید و در پی
ت شویق و ترغیب مردم براس م شار ت در جهاد ا ست و میخواهد به مردم تو صیه گد ه در
دفاع از وطن شـــر ت گگد .ازاینرو ،گف غیر بیانی این پارهارتار ،ااهارس و ترغیبی اســـت؛
یوگی از یک سو ،از ویژایهاس مثبت جهاد سخن میاوید و از سوس دیگر ،مردم را ترغیب به
این ار می گد .پارهارتار "وَ هذا أَخُو غامِد وَ قَدْ وَرَدَتْ خَیْلُهُ الْأنبارَ" ،نیز حالت مشـــابهی
دارد .امام علی (ع) در این پارهارتار ااهراً خبر ورود اخوغامد به شـــهر االنبار را بیان می گد.
پس با توجه به این ه اخبارس درباره جگگ را بیان می گد ،گف ااهرس ین ،ااهارس است؛ اما
در ح ی ت امام با شگیدن این خبر و ورود دشمن به سرزمین مسلمانان بسیار متأسس می شود.
از ســـوس دیگر ،در پی ســـرزنف وفیان به علت عدم مشـــار ت در جگگ اســـت .ازاینرو،
گفهاس غیر بیانی این پارهارتار شامل ااهارس با فول تبیین ،عاطری با فول سرزنف ردن و
متأ سس شدن ا ست ،زیرا امام هم وفیان را سرزنف می گد و هم به علت اطاعت نکردن ینها
از دستورات امام و رهبر خویف متأسس و اندوهگین میشود.
براس پی بردن به گف ااهرس و غیر ب یانی پارهار تار"فَوَالل ّهِ ما غُزِىَ قَوْمٌ قَطُّ فا عُقْ ِر
دارِهِمْ إِالّ ذَلُّوا" ،در ابتدا به ااهر ین مینگریم .امام علی (ع) شـــرایط ذلت و خوارس مردم را
بیان می گد .ازاینرو ،فول تبیین بیانگر گف ااهرس ااهارس است .درعینحال در این پارهارتار
از قسم نیز استراده شده است؛ بگابراین گف توهدس نیز از دیگر گفهاس ااهرس این پارهارتار
است .با دقت در مرهوم این پارهارتار و م صود امام از این عبارت ،درمییابیم ه ایشان در پی
سرزنف وفیان به علت ورود دشمن به سرزمین ینها است .درعینحال به ینها هشدار میدهد
ه به ســبب این حادثه ،خوار و ذلیل خواهگد شــد .پس به وجود گفهاس غیر بیانی ااهارس،
عاطری و ترغیبی با فولهاس تبیین ،سرزنف ردن و هشدار دادن پی میبریم.
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َساافاً ما کانَ بِهِ مَلُوماً" ،بیانگر
ُساالِماً ماتَ مِنْ بَعْدِ هذا أ َ
ااهر پارهارتار " فَلَوْ اَنَّ امْرَءاً م ْ
وایره مســلمان در قبال هجوم دشــمگان اســت ،اما امام علی (ع) در پی تبیین وایره مســلمانان
نیست ،بلکه با این سخن مردم وفه را سرزنف و تأ ید می گد عدم مشار ت در جهاد به نتایج
ب سیار بدس میتواند بیانجامد و اار م سلمان از شگیدن این اخبار بمیرد ،بر او سرزن شی نی ست.
افزون بر ین ،ای شان مردم را به شکل غیرم ست یم به م شار ت در جگگ تو صیه می گد .بگابراین،
گفهاس غیر بیانی این عبارت شــامل عاطری و ترغیبی با فولهاس ســرزنف و توصــیه ردن
ا ست .بدین ترتیب ،این پارهارتار از گفهاس ارتارس پی یده مح سوب می شود ،زیرا بر چگد
گف غیر بیانی داللت می گد .از سوس دیگر ،این پارهارتار نیز از نوع غیرم ست یم ا ست ،زیرا
گف غیر بیانی و گف ااهرس ین با یکدیگر مطاب ت نمی گد و تراوت دارد.
ج .خطبه شماره 25
پارهگفتار

ما هِیَ إِالَّ الکُوفَۀُ أَقبِ ُها وَ أَبسُطُها
إِن لَم تَکُونی إِالّ أَنتِ تَهُبُّ أَعاصیرُاِ،
فَ َبَّحَکِ اللّهُ
لَوَمرُ أَبیکَ الخَیرِ یا عَمرُو إِنَّگى ***
عَلى وَضَر مِن ذَا اإلناءِ قَلیل (دو گف
ارتارس)
أُنبِئتُ بُسراً قَدِ اطَّلَعَ الیَمَنَ،
وَإِنِّى وَاللّهِ ألَاُنُّ أنَّ هؤُالءِ ال َومَ
سَیُدالُونَ مِگکُم بِاجتِماعِهِم عَلى باطِلِهِم،
وَ تَرَرُّقِکُم عَن حَ ِّکُم (دو گف
ارتارس)

کنش ظاهری

کنش غیر بیانی

فعل کنش غیر

نوع کنش

(مستقیم)

(غیرمستقیم)

بیانی

گفتاری

ااهارس

عاطری

عاطری

عاطری

ااهارس -
ااهارس

ااهارس

ااهارس  -عاطری

ااهارس  -عاطری
 -ترغیبی

ااهارس -

گف هر دام

عاطری -

ااهارس -عاطری

توهدس

 -ترغیبی

تأسس و
شکایت
تأسس و
شکایت

ساده
ساده

قسم -تأسس

ساده -

و شکایت

ساده

تبیین-
سرزنف-

پی یده

هشدار
سرزنف-

هر دام

هشدار

پی یده
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ااهارس -

گف هر دام

عاطری -

ااهارس  -عاطری

ترغیبی

 -ترغیبی

ااهارس -

گف هر دام

عاطری -

ااهارس  -عاطری

ترغیبی

 -ترغیبی

ااهارس-

گف هر دام

عاطری -

ااهارس  -عاطری

ترغیبی

 -ترغیبی

اللّهُمَّ اِنّى قَد مَلِلتُهُم وَمَلُّونی

عاطری

عاطری

شکایت

وَسَئِمتُهُم وَسَئِمُونی

عاطری

عاطری

شکایت

وَبِمَوصِیَتِکُم إمامَکُم فِى الحَقِّ ،وَطاعَتِهِم
إِمامَهُم فِى الباطِلِ( ،دو گف ارتارس)
بِأدانِهِمُ األمانَۀَ إلى صاحِبِهِم وَخِیانَتِکُم
(دو گف ارتارس)
وَبِصَالحِهِم فى بِالدِهِم وَفَسادِ ُم (دو
گف ارتارس)

فَأبدِلگی بِهِم خَیراً مِگهُم
وَأبدِلهُم بی شَراًّ مِگِّی
اَللّهُمَّ مُ

قُلُوبَهُم َما یُماثُ المِلحُ فِى

عاطری -
ترغیبی
عاطری -
ترغیبی
عاطری -

الماءِ

ترغیبی

أَما وَاللّهِ لَوَدِدتُ أَنَّ لی بِکُم أَلسَ فارِس

توهدس-

مِن بَگی فِراسِ بنِ غَگم

عاطری

هُگالِکَ لَو دَعَوتَ أَتااَ مِگهُم ***
فَوارِسُ مِثلُ أَرمِیَۀِ الحَمیمِ

ااهارس

عاطری  -ترغیبی
عاطری -ترغیبی
عاطری -ترغیبی
عاطری
عاطری
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سرزنف-

هر دام

هشدار

پی یده

سرزنف-

هر دام

هشدار

پی یده

سرزنف-

هر دام

هشدار

پی یده
ساده
ساده

سرزنف-
نررین
سرزنف-
نررین
سرزنف-
نررین
شکایت و
سرزنف
شکایت و
سرزنف

پی یده
پی یده
پی یده
ساده
ساده

در بررســـی این خطبه ،برخی از پارهارتار هاس مهم را انتخاب ردهایم ه در ذیل ین ها را
بررسی می گیم پارهارتار "ما هِیَ إِالَّ الْکُوفَ ُ أَقْبِ ضُها وَ أَبْ ُسطُها" ،اولین پارهارتار خطبه است
ه ااهر ین ،خبرس درباره وفه میدهد و گف ااهرس ین ااهارس اســت؛ اما با توجه به بافت
این خطبه درمییابیم ه امام علی (ع) از تأســـس و حزن خود درباره وفه میفرماید .فولهاس
این پارهارتار تأسس و شکایت است .پیفازاین ارتیم ااهی براس یک گف ارتارس دو یا چگد
فول در نهر ارفته میشــود .در ایگجا از یک ســو امام اله و شــکایت خود را به علت نافرمانی
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مردم در اطاعت امر موالس خویف بیان می گد و از ســوس دیگر ،از ســســتی و اهلی وفیان
ابراز تأسس می گد .در هر دو صورت گف غیر بیانی این پارهارتار تراوتی ندارد ،زیرا فولهاس
متأسس شدن و شکایت ردن به یک گف غیر بیانی یوگی عاطری اختصاص دارند.
برخی از پارهارتار ها براس بیان خبر و یااهی دادن درباره چیزس بیان میشـــوند و ااهر
پارهارتار تگها از یااهی دادن و تبیین یک مو ضوع حکایت می گد ،مانگد مثل "أُنْبِئْتُ بُ سْ راً قَدِ
اطَّلَعَ الْیَمَنَ" ،گف ااهرس این عبارت ااهارس اسـت؛ اما امام علی (ع) این عبارت را در برابر
قومی بیان رده اســت ه به فرامین وس عمل نکردند و براس جگگ با دشــمن و دفاع از وطن
یماده نشدند .چگین بافتی موجب میشود گفهاس غیر بیانی دیگرس براس این گف ارتارس در
نهر بگیریم .بهعبارتیدیگر ،اویگده افزون بر خبر دادن درباره این موضوع ه بسر به یمن حمله
رده است ،در پی سرزنف مردم به علت بی توجهی به دستور امام و رهبر خود است .از سوس
دیگر ،به ینها درباره حمالت ییگده شــامیان به ســرزمین مســلمین نیز هشــدار میدهد .فول
سرزنف ردن از اروه گف عاطری و فول ه شدار دادن از اروه گف ترغیبی ا ست؛ بگابراین،
این پارهارتار با سه گف غیر بیانی ااهارس ،عاطری و ترغیبی بیان شده است.
عبارت "بِأدائِهِمُ األمانَ َ إلا صاحِبِهِمْ وَ خِیانَتِکُمْ" شـامل دو پارهارتار اسـت .با توجه به
گفهاس ارتارس پیشین ،گفهاس غیر بیانی ینها نیز روشن میشود .از علل این موضوع اداس
امانت به صــاحب ین اســت ،یوگی شــامیان به امانت خود در قبال مواویه خیانت نمی گگد؛ اما
وفیان ه تحت امر امیرالمؤمگین علی (ع) هســتگد چگین اقدامی را مرتکب میشــوند .امام (ع)
علت هاس پیروزس شـــامیان در ییگده را بیان میفرماید ،همان چگان ه از رفتار وفیان اله و
شکایت می گد و به ینها ه شدار میدهد تا رویکرد خود را تغییر دهگد و در اردابی نیرتگد ه
ام کان برونر فت از ین وجود ندارد؛ ب گابراین ،گف ااهرس این دو گف ،اا هارس ،عاطری و
توهدس با افوال تبیین ،ســرزنف و هشــدار اســت .ااهر این دو عبارت تا حدودس با گفهاس
غیر بیانی ینها مطاب ت می گد ،تگها تراوت این اســـت ه گف ااهارس از گفهاس غیر بیانی
این دو پارهارتار نی ست ،زیرا امام در پی یااهی دادن وفیان درباره این مو ضوع نی ست بلکه از
یک سو ینها را سرزنف و از سوس دیگر به ینها هشدار میدهد تا شاید از خوابسگگین خود
بیدار شده و اقدامی انجام دهگد.

بررسی خطبههاس جگگ امام علی (ع) بر اساس نهریه گف ارتارس

سال نهم
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امام علی (ع) در پارهارتارهاس پایانی خطبه از احساس خود نسبت به وفیان و اعمال ینها
َساائِمْتُهُ ْم
میاوید و خداوند را مخاطب قرار میدهد "اللّهُمَّ اِنّی ق َدْ مَلِلْتُهُمْ وَ مَلُّونی"" ،و َ
َساائِمُونی" ااهر این پارهارتار با گف غیر بیانی ینها تراوتی ندارد و گف ااهرس و گف
و َ
غیر بیانی این دو گف ،عاطری است ،زیرا هم ااهر و هم م صود سخن نشان از اله و شکایت
امام از رفتار وفیان دارد.
ث
شااراًّ مِنِّی"" ،اَللّهُمَّ م ُ ْ
در پارهار تار هاس "ف َأب ْدِلْنی بِهِمْ خَیْراً مِنْهُمْ"" ،وَ أب ْدِلْهُمْ بی َ
قُلُوبَهُمْ کَ ما یُ ماثُ الْمِلْحُ فِا الْ ماءِ" ،امام از خداوند میخواهد این مردم را با مردمی به از
ینها جایگزین گد .ایشــان هم گین از خداوند میخواهد ینها را دچار رهبرس بد گد .دعا نیز
از اروه گف ترغیبی ا ست .ااهر سخن از دعاس امام حکایت دارد و گف ااهرس ین ترغیبی
ا ست .اله و شکایت امام از مردم مو ضوعی ا ست ه در این گفهاس ارتارس پگهان نی ست.
ازاینرو ،گف هاس ترغیبی و عاطری گف هاس ااهرس این ع بارات هســـت گد .درعین حال،
گفهاس غیر بیانی این عبارات نیز ترغیبی و عاطری اســت ،زیرا تراوتی میان ااهر و م صــود
سخن وجود ندارد.
ویژای مگحصربهفرد این خطبه در میان خطبههاس بررسی شده ین است ه گف غیر بیانی
عاطری از هیچیک از پارهارتارها جدا نمی شود .گف عاطری گ شی ا ست ه براس بیان حاالت
روحی اســتراده میشــود .بافت خطبه بدین اونه اســت ه ینقدر وفیان در اطاعت از موالس
خویف ینقدر اهلی و س ستی ردند ،ه ح رت از خداوند خوا ست قومی بهتر را جایگزین
ینها گد و رهبرس بد را نصیب ینها بگرداند.
د .خطبه شماره 171
پارهگفتار

أَحمَدُ اللّهَ عَلى ما قَ ى مِن أَمر ،وَقَدَّرَ مِن
فِول (دو گف ارتارس)

کنش

کنش غیر

ظاهری

بیانی

(مستقیم)

(غیرمستقیم)

هر دام
ااهارس

ااهارس -
عاطری

فعل کنش غیر

نوع کنش

بیانی

گفتاری

بیان حمد
خداوند -شکر

پی یده
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عاطری -

شکر خداوند-

عاطری

شکایت از مردم
سرزنف

ساده
ساده

وَعَلَى ابتِالنی بکُم

ااهارس

أَیَّتُهَا الرِرقَۀُ الَّتى إِذا أَمَرتُ لَم تُطِع،

عاطری

عاطری

وَإِذا دَعَوتُ لَم تُجِب

عاطری

عاطری

سرزنف

إِن أُمهِلتُم خُ تُم،

عاطری

عاطری

سرزنف

ساده

وَإِن حُورِبتُم خُرتُم،

عاطری

عاطری

سرزنف

ساده

وَإِنِ اجتَمَعَ الگّاسُوَلى إِمام طَوَگتُم

عاطری

عاطری

سرزنف

ساده

وَإِن أُجِئتُم إِلى مُشاقَّۀ نَکَصتُم.

عاطری

عاطری

سرزنف

ساده

ال أَبا لِغَیرِ ُم،

عاطری

عاطری

هجو

ساده

ما تَگتَهِرُونَ بِگَصرِ ُم وَالجِهادِ عَلى حَ ِّکُم؟

ترغیبی

ترغیبی

سرزنف -هشدار

ساده

المَوتَ اَوِ الذُّلَّ لَکُم؟!

ترغیبی

ترغیبی

سرزنف -هشدار

ساده

فَوَاللّهِ لَئِن جاءَ یَومى ـ وَلَیَأتِیَگّى ـ

توهدس-

توهدس-

لَیُرَرِّقَگَّبَیگى وَبَیگَکُم (دو گف ارتارس)

ااهارس

ااهارس

تبیین

ساده  -ساده

وأَنَا لِصُحبَتِکُم قال،

عاطری

عاطری

هجو

ساده

وَبِکُم غَیرُ َثیر.

عاطری

عاطری

لِلّهِ اَنتُم،

عاطری

عاطری

أَما دین یَجمَوُکُم؟

ترغیبی

عاطری

وَال حَمِیَّۀ تَشحَذُ ُم؟

ترغیبی

عاطری

ترغیبی

عاطری

ترغیبی-

عاطری -

شکایت-

ااهارس

ترغیبی

سرزنف

عاطری

عاطری

تأسس و شکایت

ساده

عاطری

عاطری

تأسس و شکایت

ساده

أَوَ لَیسَ عَجَباً أَنَّ مُواوِیَۀَ یَدعُو الجُراۀَ
الطَّغامَ فَیَتَّبِوُونَهُ عَلى غَیرِ مَوُونَۀ وَال عَطاء،
وَأَنَا أَدعُو ُم ـ وَأَنتُم تَریکَۀُ اإلِسالمِ وَ بَ ِیَّۀُ
الگّاسِ ـ إلَى المَوُونَۀِ وَ طانِرَۀ مِنَ الوَطاءِ
فَتَرَرَّقُونَ عَگّى (دو گف ارتارس)
إِنَّهُ الیَخرُهُ اِلَیکُم مِن اَمرى رِضًى
فَتَرضَونَهُ،
وَال سُخط فَتَجتَمِوُونَ عَلَیهِ.

شکایت و
سرزنف
توجب
شکایت و
سرزنف
شکایت و
سرزنف
شکایت و
سرزنف

پی یده

ساده
ساده
ساده
ساده
ساده

ساده  -ساده
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وإِنَّ أَحَبَّ ما أنَاالق إِلَىَّ المَوتُ.

ااهارس

عاطری

شکایت

ساده

قَد دارَستُکُمُ الکِتابَ،

ااهارس

عاطری

تأسس و شکایت

ساده

وَفاتَحتُکُمُ الحِجاهَ،

ااهارس

عاطری

تأسس و شکایت

ساده

وَعَرَّفتُکُم ما أَنکَرتُم،

ااهارس

عاطری

تأسس و شکایت

ساده

وَ سَوَّغتُکُم ما مَجَجتُم،

ااهارس

عاطری

تأسس و شکایت

ساده

لَو انَ األَعمى یَلحَظُ،

عاطری

عاطری

امیدوارس

ساده

أوِ الگّانِمُ یَستَی ِظُ.

عاطری

عاطری

امیدوارس

ساده

تبیین -هجو

ساده  -ساده

وَأَقرِب بِ َوم مِنَ الجَهلِ بِاللّهِ قانِدُهُم
مُواوِیَۀُ ،وَ مُؤَدِّبُهُمُ ابنُ الگّابِغَۀِ!

ااهارس

ااهارس -
عاطری

ن
ااهر پارهارتارهاس ابتدایی این خطبه ،یوگی"أَحْمَدُ اللّهَ عَلا ما قَضااا مِنْ أَمْر ،وَقَدَّرَ مِ ْ
فِعْل" ،حا ی از حمد و سپاس اویگده به خاطر ت دیر و ق اس الهی است و گف ااهرس این
دو پارهارتار ،ااهارس اســـت .از حی

گف غیر بیانی نیز امام علی (ع) خداوند را ســـپاس

می اوید و او را به خاطر ین ه در زندای خود پیف یمده شکرازارس می گد .با توجه به سخن
امام خطاب به خداوند بارستوالی  ،م صود از این سخن حمد و شکر خداوند ا ست .فولهاس
حمد و شکر ما را به گف غیر بیانی این دو پارهارتار میر ساند .گف غیر بیانی این پارهارتار
با فول حمد ،ااهارس و با فول شکر ،عاطری است .همانطور ه پیفازاین ارتیم ،شکر ازجمله
فولهاس مرتبط به اروه گف عاطری است.
در پارهارتار بود ه از نهر موگایی به پارهارتارهاس پیشـــین مرتبط اســـت ،میبیگیم ه امام
علی (ع) خداوند را بر ابتال به وفیان شکر میاوید "وَ عَلَا ابْتِالئی بکُم" .گف ااهرس ین
ااهارس ا ست ،زیرا امام در این پارهارتار نیز خداوند را به خاطر مو ضوعی دیگر شکر می گد؛
اما گف غیر بیانی و گف ااهرس ین با هم تطابق ندارند .از یک ســـو ،امام علی (ع) در پی
حمد و شکر خداوند ا ست و گف غیر بیانی ین ،عاطری با فول شکر ا ست .از سوس دیگر،
ایشـــان مردم را مخاطب قرار میدهد و از ین ها به علت بی فرمانی اله و شـــکایت می گد.
ازاینرو ،دیگر گف غیر بیانی این عبارت گف عاطری با فول شکایت ا ست .ازاینرو ،در این
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پارهارتار ،گف عاطری با دو دیدااه و با دو فول متراوت تکرار می شود شکر و شکایت ،شکر
خداوند و شکایت از مردم.
امام علی (ع) در پارهارتار هاس یتی ســـخن خود را خطاب به مردم ادامه میدهد "أَیَّتُه َا
ُضااتُمْ" " ،وَ إِنْ
الْفِرْقَ ُ الَّتا إِذا أَمَرْتُ لَمْ تُطِعْ"" ،وَ إِذا دَعَوْتُ لَمْ تُجِبْ"" ،إِنْ أُمْهِلْتُمْ خ ْ
صتُ ْم".
حُورِبْتُمْ خُرْتُمْ"" ،وَ إِنِ اجْتَمَعَ النّاسُ عَلا إِمام طَعَنْتُمْ"" ،وَ إِنْ أُجِئْتُمْ إِلا مُشاقَّ نَکَ ْ
همه این پارهارتارها در ااهر با گف عاطری ارته شــده اســت؛ به عبارت دیگر ،گف ااهرس
ین عاطری است .گف غیر بیانی ین نیز شبیه به گف ااهرس ین است ،زیرا امام علی (ع) مردم
را به علت نافرمانی و لبیک نگرتن خوا سته امام در شرایط مختلس به بهانههاس متودد ،سرزنف
می گد.
دو پارهارتار "ما تَنْتَظِرُونَ بِنَ ْصرِکُمْ وَالْجِهادِ عَلا حَقِّکُمْ"؟ ،و"الْمَوْتَ اَوِ الذُّلَّ لَکُمْ"؟ با
ااهر استرهامی استراده شده است .ازاینرو گف ااهرس ین ترغیبی است ،زیرا سؤال ازجمله
فولهاس گف ترغیبی اســت؛ اما درباره گف غیر بیانی این دو پارهارتار باید بگوییم امام علی
(ع) وفیان را سرزنف می گد ،هم گین ه به ینها درباره پیشرفت شامیان در حمله به سرزمین
مسلمانان هشدار میدهد .فولهاس سرزنف ردن و هشدار دادن به گفهاس غیر بیانی عاطری
و ترغیبی مرتبط هستگد .ازاینرو ،بین گف ااهرس و غیر بیانی این دو پارهارتار اختالف وجود
دارد.
در برخی پارهارتارها مانگد "قَدْ دارَ ْستُکُمُ الْکِتابَ"" ،وَفاتَحْتُکُمُ الْحِجاجَ" ،و"وَعَرَّفْ ُت ُک ْم
ما أَنْکَرْتُمْ" ،ااهر عبارات حا ی از ین اســـت ه امام علی (ع) اقدامات مردم را بیان می گد.
گف ااهرس این پارهارتارها ،ااهارس با فول تبیین اســت؛ اما امام (ع) در پی بیان این مســانل
نیســت ،بلکه از این طریق تأســس و شــکایت خود را بیان می گد؛ به عبارت دیگر ،باایگکه امام
علی (ع) به خاطر ینها همه این اقدامات را انجام داد ،ینها وس را ین گان ه باید نشــگاختگد و
ایشان را اطاعت نکردند.
در پایان ،پارهارتارهاس"لَوْ کانَ األَعْما یَلْحَظُ" ،و"أوِ النّائِمُ یَ ْستَیْقِظُ"را میبیگیم ه ااهر
ینها حا ی از ین ا ست ه امام به بیگایی نابیگا و بیدار شدن سی ه در خواب ا ست ،امیدوار
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است و وفیان با اعمال خود هم ون نابیگایان و به خواب رفتگان هستگد .هدف و قصد از بیان
این پارهارتارها نیز چگین ا ست .ازاینرو ،گف ااهرس و غیر بیانی این دو پارهارتار با یکدیگر
مطاب ت می گد و هر دوس ینها عاطری با فول امیدوارس اســت؛ اما وفیان ســانی بودند ه از
خواب سگگین خویف برنخاستگد و ارزش وجودس امام علی (ع) را درا نکردند.
 -8درصد کنشهای غیر بیانی و تحلیل آنها

پس از شـــمارش گف هاس غیر بیانی تمام پارهارتار ها در خطبه هاس مذ ور ،به نتایج زیر
دســت یافتیم .در شــمارش خود گفهاس ااهرس را مد نهر قرار نمیدهیم ،زیرا اویگده ااهی
در پی بیان چیزس اســت ه با ااهر ســخگف تراوت دارد .مهم قصــد اویگده اســت .نکته قابل
توجه ین اســت ه پارهارتارهاس داراس دو یا چگد گف غیر بیانی ،بر اســاس توداد گفهاس
غیر بیانی ینها محاســـبه شـــده اســـت .نمودار زیر بیانگر میزان به ارایرس گفهاس ارتارس
م ایسهاس چگد خطبه مذ ور است.

نمودار تصویرس درصد گشهاس غیر بیانی چهار خطبه
خطبه 72
خطبه 72
خطبه 93
خطبه 623
90

80

70

60
عاطری

50
ااهارس

40
ترغیبی

30

20

توهدس

اعالمی

10

0

*توداد گفهاس غیر بیانی خطبه شماره  19 ،93مورد ا ست .گف عاطری با بی شترین یمار
یوگی  92مورد 21 ،درصــد از ل گفهاس غیر بیانی خطبه را به خود اختصــاص داده اســت.
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گف ااهارس با  62مورد و  72درصد از ل خطبه ،در جایگاه دوم قرار ارفته است .یمار گف
ترغیبی  3مورد و  63درصــد اســت ه در مرتبه ســوم گفهاس غیر بیانی قرار میایرد .گف
توهدس با دو بار تکرار 9 ،درصد از ل گفهاس غیر بیانی را به خود اختصاص داده است .در
پایان گف اعالمی قرار میایرد ه حتی یک بار هم در این خطبه ذ ر نشده است.
** در خطبه  36 ،93پارهارتار ا ستراده شده ا ست ه در  63مورد ،یوگی  31در صد گف
غیر بیانی با گف ااهرس تراوت دارد .هم گین توداد پارهارتارهایی ه دربردارنده بیف از یک
گف غیر بیانی هستگد 66 ،مورد یا  73درصد از ل پارهارتارهاست .بیشتر پارهارتارها در این
خطبه با یک گف غیر بیانی ذ ر شده است.
* توداد گفهاس غیر بیانی خطبه شماره  39 ،72مورد است .بیشترین یمار گفها در این
خطبه از ینِ گف عاطری با  29مورد یا  16درصـــد از ل گف هاس غیر بیانی خطبه اســـت.
دومین جایگاه از ینِ گف ااهارس اســت ه با  73مورد 71 ،درصــد از ل گفهاس غیر بیانی
خطبه را به خود اخت صاص داده ا ست .گف ترغیبی با  61مورد و  62در صد در سومین رتبه
قرار ارفته است .در این خطبه بههیچوجه از گف توهدس و اعالمی استراده نشده است.
** در این خطبه  20پارهارتار به ار رفته اســت ه  70مورد از ینها یا  30درصــد از ل
پارهارتارها ،دربردارنده چگدین گف غیر بیانی ا ست .در صد گفهاس ارتارس ه در ین گف
ااهرس با گف غیر بیانی تطابق ندارد 03 ،درصد یا  33پارهارتار است.
* در ســومین خطبه ،یوگی خطبه شــماره  ،72گفهاس غیر بیانی یمار زیر را ثبت ردهاند
گف عاطری  63مورد و  31درصـــد .گف ترغیبی  67مورد و  73درصـــد ،گف ااهارس 66
مورد و  72درصد .گف توهدس و اعالمی در این خطبه نیز بههیچوجه استراده نشده است.
** امام علی (ع) در خطبه شماره  ،72از  76پارهارتار بهره برده ا ست .یمار گفهاس غیر
بیانی این خطبه  36مورد اســـت .تگها در  1مورد از گفهاس ارتارس یوگی  96درصـــد از ل
پارهار تار ها ،گف ااهرس با گف غیر ب یانی ت راوت دارد .گف هاس ار تارس ه داراس چ گد
گف غیر بیانی هستگد 67 ،مورد یا  16درصد از ل گفهاس ارتارس است.
* در خطبه شــماره  97 ،623پارهارتار به ار رفته اســت .توداد گفهاس غیر بیانی این
خطبه  91مورد است .گف عاطری با ثبت  70مورد 06 ،درصد از ل گفهاس غیر بیانی خطبه
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را از ین خود رده اســـت .گفهاس ااهارس ،ترغیبی و توهدس به ترتیب با ثبت ارقام 6 ،9 ،3
مورد  2 ،66و  9درصد از ل گفهاس غیر بیانی خطبه را به خود اختصاص دادهاند.
**  69درصد یا  3مورد از  97پارهارتار خطبه  ،623دربردارنده چگد گف غیر بیانی است.
در  63پارهارتار ،گف ااهرس با گف غیر بیانی تطابق ندارد ه  33درصد از ل پارهارتارهاس
خطبه را شامل میشود.
ویژای مگحصــربهفرد خطبه  623ین اســت ه بیشــتر گفهاس ارتارس این خطبه با گف
عاطری بیان شده ا ست .این ن شان دهگده اوه ناراحتی امام علی (ع) به علت رنجهایی ا ست ه
از جانب وفیان متحمل شده است.
با م ایســـه خط به هاس چ هار اا نه از نهر اختالف گف غیر ب یانی با گف ااهرس یا
بهعبارتیدیگر اختالف بین گف مست یم و غیرمست یم ،به این نتیجه رسیدیم ه درصد اختالف
در خطبههاس  72 ،72 ،93و  623به ترتیب  96 ،03 ،31و  33در صد ا ست .این در صد باال در
همه خطبههاس جگگ نشــان دهگده چه چیزس اســت؟ امام علی (ع) پس از ســســتی وفیان و
مســلمانان در پیروس از دســتورات امام خویف ،این خطبهها را ایراد فرموده اســت .پس طبیوت ًا
باید این خطبهها با لحگی ســرزنفیمیز بیان شــود؛ اما علت درصــد باالس گفهاس ارتارس ه
گف ااهارس و غیر بیانی در ین تطابق ندارد ،چیســت؟ چرا ح ــرت مردم را به طور مســت یم
ســرزنف نمی گد و به طور مســت یم در بیان حزن و اندوه خویف به علت نافرمانی وفیان در
انجام واایس دیگی و شرعی ،با بیانی سرزنفیمیز سخن نمیاوید؟ امام علی (ع) ادیبی سخگور
است ه صراحتاً الم خود را بیان نمی گگد ،بلکه به طور غیرمست یم از نیت درونی خود سخن
میاویگد .الم ادیبانه سخگی است ه مخاطب را به ترکر وامیدارد.
از بین خطبههاس مذ ور ،خطبه شماره  72در این زمیگه باالترین در صد یوگی  03در صد از
خطبه را به خود اخت صاص داده ا ست .امام علی (ع) در این خطبه از فواید تم سک به جهاد و
عواقب ترا ین براس مردم م سلمان سخن میاوید .اویی در این خطبه از نردبان بیانی استراده
شــده اســت .امام در ابتدا از فواید دنیایی و اخروس جهاد ســخن میاوید .در قالب این فواید،
مردم را به شــر ت در جهاد ترغیب و تشــویق می گد .درعینحال ،ینها را به علت ســســتی و
اهلی در انجام این وایره سرزنف می گد .این امر موجب شده ا ست در صد عدم تطابق بین
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گف ااهرس و غیر ب یانی در این خط به باال رود .پس از ین ،ا مام علی (ع) از حوادثی ه در
ســرزمین مســلمانان روس داده ســخن میاوید و درنهایت ،مردم را به طور مســت یم ســرزنف
می گد.
درصــد پارهارتارهاس با چگد گف غیر بیانی یا گفهاس ارتارس پی یده موضــوع دیگرس
اســـت ه باید ین را بررســـی گیم .پی یده بودن یک گف ارتارس از ویژایهاس قابل توجه
گف هاس ارتارس اســـت ،زیرا یک گف ارتارس میتواند چگد مرهوم یا موگی را دربربگیرد.
در صد گفهاس ارتارس پی یده در خطبههاس  72 ،72 ،93و  623به ترتیب  16 ،30 ،73و 69
درصـد اسـت .میبیگیم ه خطبه شـماره  72با  16درصـد ،باالترین درصـد را از ینِ خود رده
است .خطبه  623مترین میزان را در این زمیگه ثبت رده است .از بین خطبههاس جگگ ،خطبه
شماره  623ویژایهاس مگح صربهفردس دارد .ازجمله ینها ،م بودن در صد گفهاس ارتارس
با چگدین گف غیر بیانی است .امام علی (ع) در این خطبه به طور مست یم و بیینکه از عبارات
استوارس یا عباراتی با چگد مرهوم بهره جوید ،احساس خود را بیان می گد .ایشان در این خطبه
مردم را به طور مست یم سرزنف می گد.
در نمودار تصـــویرس خطبه هاس چهاراانه ،باالترین درصـــد گف هاس غیر بیانی در همه
خطبههاس مذ ور از ینِ گف عاطری ا ست .در صد این گف در خطبههاس  72 ،72 ،93و 623
به ترتیب  31 ،16 ،21و  06در صد ا ست .موموالً وقتی از جگگ سخن میاوییم عباراتی براس
ترغیب و ت شویق مردم براس برخا ستن در برابر د شمن به یاد مییوریم؛ اما با برر سی خطبههاس
جگگ امام علی (ع) شـــاهد تراوتی اســـترده در این زمیگه هســـتیم .چرا گف عاطری بیف از
گف هاس دیگر به ار رفته اســـت ،درحالی ه این گف براس بیان حاالت روحی اســـتراده
میشود .چرا از گفهاس ترغیبی بیف از دیگر گفهاس غیر بیانی استراده نشده است؟
بهرهایرس از گف عاطری در این خطبهها بیف از گفهاس دیگر ن شان دهگده اح سا سات
امام علی (ع) در م ابل س ستی و اهلی مردم وفه ا ست ه در برابر حمالت شامیان از خواب
غرلت برنخا ستگد .امام با ا ستراده از این گف ،از مردم وفه شکایت می گد .گف ترغیبی در
خطاب به ســانی اســتراده میشــود ه دســتور فرمانده و راهبر خویف را پیروس می گگد و از
وطن خود در برابر حمالت دشمگان دفاع می گگد؛ اما مردمی ه هم عصر و دوره امام علی (ع)
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بودند ،راحتی دنیا را به جایگاه واال در یخرت ترجیح میدادند .ازاینرو ،در وا گف به دســـتور
براس جهاد ،به دنیا پگاه و روس یوردند .به همین علت ،اســـتراده از گف ترغیبی در خطاب با
چگین مردمی بیهوده و بینتیجه است.
بار دیگر ،میبیگیم ه خطبه شماره  623در میان یمار مذ ور ویژای خا صی دارد .این خطبه
بیشترین یمار را در گف عاطری یوگی  06درصد به ثبت رسانده است .این درصد بسیار باال از
یالم امام علی (ع) به علت بی توجهی وفیان به حمالت مواویه به سرزمین خود حکایت دارد.
ینها همه چیز را رها ردند و امام را ین گان ه باید نشگاختگد و دستوراتف را اطاعت نکردند.
دومین جایگاه در میان گفهاس غیر بیانی در ســه خطبه به گف ااهارس اختصــاص دارد.
تگها در خطبه شماره  72ا ست ه با دیگر خطبهها تراوت اند ی دارد .در صد گف ااهارس در
خطبههاس چهاراانه  72 ،72 ،93و  623به ترتیب  72 ،71 ،72و  66درصد است .همانطور ه
میبیگیم این چهار خطبه دربردارنده درصدهاس نزدیکی از گف غیر بیانی ااهارس هستگد .گف
ااهارس براس بیان ین ه در جهان روس میدهد استراده می شود و اویگده با استراده از این گف
درباره حوادث و مســانل اطراف خود ســخن میاوید .امام علی (ع) نیز از این گف براس بیان
حوادث روس داده در سرزمین مسلمانان و اخبارس ه از طریق یارانف به اویف ایشان رسیده
اســت ،بهره میجوید .امام هم گین از این گف براس بیان ین ه در قبال مســلمانان انجام داده
است ،استراده می گد.
در خط به شـــ ماره  72دومین جای گاه از ینِ گف ترغیبی با ت راوتی ا ندا اســـت ،ا ما
درهرصورت این گف در جایگاه دوم قرار ارفته است.
سومین مرتبه در میان گفهاس غیر بیانی خطبههاس جگگ به گف ترغیبی اخت صاص دارد.
با این تراوت ه در خطبه شــماره  72گف ااهارس با  72درصــد در جایگاه ســوم قرار ارفته
است .درصد گف ترغیبی در سه خطبه دیگر یوگی خطبههاس  72 ،93و  623به ترتیب 62 ،63
و  2درصـــد اســـت .اوی گده از طریق گف ترغیبی تالش می گد مخاطب را به انجام ارس
ترغیب ،ت شویق یا وادار گد .این گف هم گین امورس مانگد ن صیحت ردن ،اجازه دادن ،یرزو
ردن ،پر سیدن ،تو صیه ردن و .را نیز شامل می شود .ازاینرو ،طبیوتاً این گف در خطبههاس
جگگ در صد باالیی را به خود اخت صاص دهد ،زیرا یدمی امان می گد ه امام مردم را به طور
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مســـت یم به جهاد فرامیخواند و ینها را براس مشـــار ت در این امر مهم بهمگهور حرظ جاموه
اســـالمی ترغیب می گد؛ اما امام علی (ع) پیفازاین ،به ین ها براس جگگ با نیروهاس مواویه
بهمگهور حرظ وطن خود در برابر حمله دشــمگان ،دســتور داده بود؛ اما ینها ســخن ایشــان را
اوش نداد ند .ازاینرو ،در این خط به ها ا مام دیگر به طور مســـت یم ین ها را بهســـوس نبرد
نمی خواند .بلکه در مرحله نخ ست ،از اح سا سات خود به علت بی توجهی و نافرمانی وفیان
ســـخن میاوید .ینها وچکترین دشـــوارس را در زمیگه انجام واجبات شـــرعی خود تحمل
نمی گگد و براس فرار از جگگ ،جهاد و م اومت در برابر دشـــمن ،به هر بهانهاس متمســـک
می شوند .برخی از در صدهاس مذ ور به امورس غیر از ترغیب ،ن صیحت و د ستور تولق دارد،
مانگد ســؤال و یرزو ردن .در خطبه شــماره  72شــاهد وجود برخی گفهاس ارتارس با گف
ترغیبی ه ستیم ه براس د ستور و یا ترغیب ردن به سوس چیزس بیان ن شدهاند .بلکه ازجمله
گفهاس ارتارس هستگد ه در حوزه سؤال یا یرزو قرار میایرند .امام علی (ع) در این گفها
درخواســـت خود از خداوند و چگدین یرزو را بیان می گد .پس از ین ه میفرماید "إنّی قد
مللتهم وملّونی" ،یرزوس خود را در درااه خداوند مطرک می گد ه ناشـــی از نافرمانی وفیان
از دســتورات امیرالمؤمگین اســت "فأبدلنی بهم خیرا منهم ،وأبدلهم بی ش ارّا منّی ،اللّهمّ مث
قلوبهم کما یماث الملح فی الماء" .این گف هاس ارتارس نیز در ضـــمن گف ترغیبی قرار
میایرد.
گف توهدس در یخرین رتبه گف هاس غیر بیانی خطبه هاس مذ ور قرار ارفته اســـت .این
گف در خطبههاس  72 ،72 ،93و  623به ترتیب درصـــدهاس  6 ،6 ،9و  9را به ثبت رســـانده
است .از این گف در خطبههاس  72و  72حتی یک بار هم استراده نشده است .نکته قابل توجه
ین ا ست ه چرا این در صد به میزان ب سیار اند ی ا ستراده شده ا ست؟ همانطور ه پیفازاین
ارتیم ،گف توهدس گشــی اســت ه اویگده موموالً از ین براس بیان وعده خود بهمگهور انجام
ارس در ییگده اســـتراده می گد .ازجمله افوالی ه در زمره گف توهدس قرار میایرد ،وعده
دادن اســت .امام علی (ع) در این خطبهها در پی بیان وعده خود در خصــوص هیچ موضــوعی
نیســـت یا نمیخواهد توهد خود به موضـــوعی در قبال مردم را بیان گد ،بلکه ینها را به طور
غیرم ست یم به شر ت در جهاد فرامیخواند یا از س ستی ینها اله و شکایت می گد .ازاینرو،
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ایشــان نیازس به اســتراده از گف توهدس براس بیان توهد خود به چیزس یا وعده به موضــوعی
ندارد .پس طبیوی است ه درصد این گف در خطبههاس مذ ور اهف یابد .گفهاس ارتارس
ثبت شده با گف توهدس گفهایی ه ستگد ه امام از طریق ینها از عاقبت ینها در پی س ستی
ردن در قبال دشمن سخن میاوید و وعده حوادث بدس را میدهد.
گف اعالمی در میان گفهاس غیر بیانی خطبه هاس جگگ از جایگاهی برخوردار نیســـت،
زیرا در این خطبه حتی یک بار هم از ین ا ستراده ن شده ا ست .موموالً از این گف براس اعالم
شرایط جدید به مخاطب استراده می شود و مخاطب در پی مسانلی مانگد ع د قرارداد ،نصب و
عزل و .براس انجام ارس متوهد شود .عدم ذ ر این گف در خطبههاس جگگ بدان علت ا ست
ه امام علی (ع) شــرایط جدیدس را اعالم نمی گد تا وفیان پس از اعالم مگاصــب یا واایس
جدید ،متوهد به انجام ارس شوند.
 -1نتایج

در این پژوهف چگد خطبه جگگ امیرالمؤمگین علی (ع) یوگی خطبههاس  72 ،72 ،93و 623
را از حی

ویژایهاس اربردشگاختی بررسی ردیم و در پرتو نهریه گف ارتارس جان سرل،

گف هاس ارتارس را تویین ردیم و با توجه به یمارهاس به دســـت یمده ،خطبه هاس جگگ را
بررسی ردیم و به نتایج زیر دست یافتیم
 .6گفهاس غیر بیانی اســـتراده شـــده در این خطبهها شـــامل گفهاس عاطری ،ااهارس،
ترغیبی و توهدس ا ست .نکته قابل توجه ین ا ست ه ترتیب ا ستراده از این گفهاس غیر بیانی
جز در خطبه شماره  ،72در خطبههاس دیگر به یک شکل است .در این خطبه ،گف ترغیبی در
جایگاه دوم و گف ااهارس در جایگاه سوم قرار ارفته است.
 .7اولین جایگاه گفهاس غیر بیانی در خطبههاس مذ ور به گف عاطری اختصـــاص دارد.
یمار بهرهایرس از این گف در چهار خطبه مذ ور  63 ،29 ،92و  70مورد یا  31 ،16 ،21و 06
درصد است .نخستین چیزس ه از خطبههاس جگگ به ذهن یدمی متبادر می شود ین است ه از
گف ترغیبی بیف از دیگر گفها اســتراده شــود ،زیرا دســتور دادن و ترغیب ردن از افوال
گف ترغیبی ا ست؛ اما شاهد ین ه ستیم ه در صد گف عاطری در همه خطبههاس مذ ور در
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جایگاه نخســت قرار ارفته اســت .شــرایط و بافت ســخن ما را به علت این موضــوع رهگمون
می شود .مخاطبان این خطبهها یوگی وفیان به انجام واایس خود در دفاع از وطن نمیپردازند.
این شرایط و سستی و اهلی ینها به تغییر ین ه در خطبههاس جگگ رایج است ،مگجر میشود.
یالم امیرالمؤمگین علی (ع) درباره س ستی مردم در قبال دشمگان موجب شده است از این گف
بیف از دیگر گفها استراده شود.
 .9گف ااهارس دومین گف در سه خطبه از خطبههاس چهاراانه و سومین گف در خطبه
شــماره  72اســت .این گف در خطبههاس مذ ور ارقام  66 ،73 ،62و  3و بهعبارتیدیگر ،72
 72 ،71و  66در صد را به ثبت ر سانده ا ست .گف ااهارس براس تبیین و تو ضیح امور مختلس
به ار میرود .امام علی (ع) از این گف براس بیان حوادثی ه در مرزهاس سرزمینهاس اسالمی
روس داده ا ست ،بهره میجوید .از این گف در غالب موارد به دو شکل ا ستراده می شود یا در
یغاز خطبه بهعگوان م دمه ،یا در گف هاس ارتارس با گف هاس دیگر به همراه چگد گف غیر
بیانی دیگر به ار رفته است ،یوگی افزون بر گف ااهارس ،براس اهدافی چون سرزنف ردن یا
هشدار دادن استراده شده است.
 .3ســـومین گف در میان گفهاس غیر بیانی گف ترغیبی با  67 ،61 ،3و  9مورد یا ،63
 73 ،62و  2درصــد اســت .هرچگد این در خطبهها از یالم امام علی (ع) رفتار وفیان و اهلی
ینها در برابر نیروهاس مواویه ســخن ارته میشــود ،درهرحال این خطبهها از خطبههاس جگگ
مح سوب می شوند و به این میزان بهرهایرس از گف ترغیبی طبیوی ا ست .امام علی (ع) مردم
را به سمت میدانهاس نبرد ترغیب و تشویق می گد .شایان ذ ر است ه این موضوع به شکل
ضمگی انجام میشود .در بیشتر گفهاس ارتارس با گف ترغیبی ،شاهد ین هستیم ه امام علی
(ع) مردم را به طور م ست یم به سوس جگگ دعوت نمی گد .میزان ا ستراده از گف ترغیبی در
بین خطبهها  36مورد اســت .تگها دو پارهارتار با گف ترغیبی در این خطبهها یمده اســت ه
دربردارنده دیگر گفها نیســت ،یوگی تگها  2درصــد از پارهارتارهاس با گف ترغیبی به طور
مســت یم مردم را هشــدار میدهد و ینها را به طور مســت یم به ســوس جهاد فرامیخواند و 32
درصــد از پارهارتارهاس با گف ترغیبی به همراه دیگر گفهاس غیر بیانی عگوان شــده اســت.
این نکته بیانگر ین است ه امام علی (ع) به طور مست یم مردم را به سوس جهاد در راه خداوند
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نمیخواند ،زیرا شرایط بهاونهاس ا ست ه باید این مو ضوع را به طور غیرم ست یم یا همراه با
دیگر گفهاس غیر بیانی مطرک رد.
 .2گف توهدس نیز در خطبه هاس مذ ور به ار رفته اســـت ،اما میزان اســـتراده از ین در
م ایسه با دیگر گفها در سطح باالیی نیست .تگها دو پارهارتار در خطبه  93به ار رفته است
ه  9در صد از ل گفهاس غیر بیانی خطبه را شامل می شود .هم گین در خطبه شماره ،623
تگها یک بار به ار رفته است و  9درصد از ل گفهاس غیر بیانی خطبه را به خود اختصاص
داده ا ست .امام علی (ع) با ا ستراده از سواگد در پی بیان توهد خویف به جهاد و ای ستادن در
م ابل د شمگان ا ست یا با ا ستراده از ین ،پایان ار وفیان پس از نافرمانی از امیر مدبر خود را
بیان می گد .امام علی (ع) در ایناونه گفهاس ارتارس در پی بیان توهد خویف به موضــوعی
خاص نی ست ،زیرا با توجه به بافت سخن ،نیازس به ا ستراده از این گف در خطبههاس مذ ور
نبوده است.
 .1گف اعالمی حتی یک بار در چهار خطبه مذ ور به ار نرفته اســت ،زیرا امام علی (ع)
در پی اعالم موضــوع یا شــرایطی جدید نبوده اســت ،تا همانطور ه در امورس مانگد ع د و
نصب و عزل ،مردم پس از اعالم شرایط جدید به انجام ارس روس یورند.
 .2پس از بررســـی گف هاس ارتارس در خطبه هاس چهاراانه ،به این نتیجه رســـیدیم ه
گف هاس ار تارس و گف هاس غیر ب یانی میتوا ند ما را به ســـوس اف کار اوی گده و م خا طب
رهگمون شــود .درصــد باال و پایین یک گف غیر بیانی نشــاندهگده نوع خاصــی از افکار و
اندی شه هاس هر دو طرف ارتباط یوگی اویگده و مخاطب ا ست ،به ویژه ه این در صد در چهار
خطبه جگگ امام علی (ع) با تغییراتی اندا ذ ر شده است.
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دراسة اخلطب احلربیة لإلمام علي (ع) علی ضوء نظریة األفعال الکالمیة
الملخص
يس ع ع ععاملقال ق ی تبقني ملقساليق ال ع ععت ليق إقدا هقّ لظتقنيت اقسامقئيّةأق س ع ععلعلت ل قس قئيّي ق ا اتبق
کالمل ،قومتق قرتحقسول ع ع ععتيقميق تاتقييقو ت سع ع ععلعتأق و اتبق کالمل ،قومتققتلقوتقلع ع ع بقميقني عتبقوسا ي ق
مسع ععتّسقسولع ععتيقورع ع ق ق ترع ععّ قمقيتنتوبقدق لع ع قواطق احليق ّّول ق متلقّ سقأي قس ق احلي  ،93و،72

و ،72و ،623وي ّساتقميقمني ققوظلفس،قحمتوالق تحقان ل قسحل قّ ملقسحلالقق احبتثق ت و ل ،قختصع ع ع ع ع ع ع ق ا اتبق
کالمل قّ ملق نرع ع ع ع ع قق ادول ،قم لعتقدتر ع ع ع ععت لتأقس لقّ دقمّأقسکّقق ا اتبق کالمل قس ق إلخاتقةأ،ق
و ت جلظلتأ،قو ال تز ملتأ،قو تاا ةأ،قو إلّالئلتأقوسغّ ض ع ع ع ع ععظتق ّّ ل قو إل تلي ،قوّ ل ظتق ت و ل ق نيّقني ملق
للتقق احليق یل ق قوتتو نتقدق ل قال ق ی ض يقسنق ا اتبق کالمل ق خحليق یل ق قسّش انقحن قمتقيفکّقوتق
یختديقوق یتک مقسلقال؟ق ظ ق نسعا ق ات ل قو رعة ق ةّإقني تل قمتقي بقّ ملقئ يقميق ا کتققّن ق النینيقسلق
ال؟قميق ال هق نيّ،قسنق ّ ق اقرع ع ععملقاغّ إق ا اتبق کالمل قذق احليق یل ق قيتا قق ةّإق تاا قذق
احليق اقوعق ی قولع ع ع ع ع ع ع ع ،ق ققتلق ،% 21و ،% 16و ،% 31و % 06قّ ملق ت يل قتّ ق التنقسنقئس ع ع ع ع ععا ق قسفتيق

اغّ إق اعس ع ع ع قذق ت ق احليق ی قولع ع ع قئس ع ععا قمي ع ععرت ،قس ق ّ ق اقر ع ععملق لظتقيتا قق ةّإق تاا ،قمق
ئيع ع ع ع ععتا ق ةّإق إلخاتق قذق یّسا ق تئل قذقنیالثقمنظت،قمقتوق ةّإق ت جلظس،قو ّ ق ادسقج قميقئسع ع ع ع ععا ق
اغّ إق إل تلي قخيتصق ةّضععيق ال تز مسقو إلّالس،ق تقسنق إلمتلقّ سقأي قالقيّي قولتنق تز متقويععس قسوق ل ق
ذقص دق إلّالنقّيقسمّقج ي قجييق ال تز لقوت ق ق
الکلمات الرئیسیة:ق احليق ّّول ،ق ت و ل ،ق فا ق کالمس،ق ةّإق إل تل ق
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