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های جنگ امام علی )ع( بر اساس نظریه کنش گفتاریبررسی خطبه  
 

 هچکید

این جســـتار به ارانه نهریه  گف ارتارس یســـتین و تواریس و ت ســـیمات وس و هم گین 

نهریه از دیدااه را  623و  72، 72، 93هاس جگگ پردازد. سپس خطبهاقدامات تکمیلی سرل می

سی  رده و تالش می سانهاس به روس تح ی ات  گد پگجره گف ارتارس برر شگا  گف  و  اربرد 

ـــاید.  ـــمارس  گفبه نیل  مگهوربهارتارس در متون ادبی بگش اس هاین هدف، در ابتدا به برش

ـــت یم و ارتارس پگج ـــت یماانه و مراهیم مس  هاسطبهخین پرداخته و با توجه به بافت،  غیرمس

ر ، درصد باالس  گف عاطری دذ رقابلشود. از نتایج مذ ور از دیدااه  اربردشگاسی تحلیل می

 رده  ارقام را ثبت این هاس بررسی شده به ترتیباانه است  ه در خطبههاس پگجمیان یمار  گف

ــت   ــبت افزایف و  اهف پگج  گف ارتارس در خطبه%06و ، %31و ، %16و ، %21اس هاس . نس

ست، جگگ ام شتر ی ا سبت م ی ها متولق به  گف عاطر ه حدا ثر  گف اساونهبهام علی )ع( ن

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 

صی ن ست،  ما اینخویف به امر خا ست  ه بوده ا شرایط جدیدس نی صدد بیان  شان در   ه ای

 مستوجب توهد به ین باشد.

 .هاس جگگخطبه ، گف غیربیانی ، گف ارتارس  اربردشگاسی، :هاواژهکلید
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 مقدمه -1

با توجه به جایگاه بافت نزد علوم ن دس ســـگتی و جدید شـــاهد ح ـــور دو نوع رویکرد 

ان شود، خود زبعلومی چون موگاشگاسی و ساختارارایی متجلی میهستیم.  رویکرد اول  ه در 

صود نگاه می عگوانبه سیدن به موگا و م  صلی ر صر ا  یرأثتمبگاس این رویکرد  ه تحت  شود.عگ

 تأثیرات. در این رویکرد به اســتســت الل زبان بود، ا م.(6022-6369) 6ورســوســ فردیگان دو

 (222ق  6397)البحیرس،  شدینمصدور سخن توجهی  بافت شگاختیروانتاریخی، اجتماعی یا 

شــود، م وله بافت از اهمیت باالیی می  اربرد شــگاســانهرویکرد دوم  ه شــامل مطالوات در اما 

امکان رســیدن به م صــود و موگا وجود  ،ارفتن عگاصــر بافت نهر دربرخوردار اســت و بدون 

فت در  با به  مام  جاد تحوالت عهیمی در علوم ن دس ها موجب پژوهف اونهاینندارد. اهت ای

ساختار زبانی اولویت دارد و زبان را در حین  سبت به  سی،  اربرد زبان ن شگا اردید. در  اربرد

ادر داند  ه از اویگده صزبان را  المی می ، گد. این علم اربرد میان طب ات مختلس بررسی می

صربهاس در موقویت ارتباطی و با عبارات ویژه صی مگهورهب فردسمگح  تح ق هدف ارتباطی خا

ــبه مخاطب مگت ل می ــحراوس، ود ش ــانه .(71  7662)ص ــان بارزترین نهریه از نهر نش ــگاس ش

سرل سی نهریه  گف ارتارس جان  شگا سبت به دیگر نهریه 7 اربرد ست و این نهریه ن ها به ا

 ورزد. بافت و عگاصر ین اهتمام بیشترس می

هرتاد قرن بیســتم در اســت،  ه در دهه  شــگاســینهنشــا اربردشــگاســی مبحثی از مباح  

سانل،  اسچارچوب مجموعه شکل  2و تحلیل ارتمان ،3تحلیل متن ،9تحلیل ارتگو ازجملهاز م

سی  .(76  7666)محمد مزید،  ارفت شگاختبرر ستردهبه حوزه ی اربرد شده  اسهاس ا شیده   

 .(2  7666-7666)لوور،  ارتباط داردشگاسی زبان و... ، جاموهشگاسینشانهاست و با مگطق، 

ــگرتی  ــاحت و بالغت و ش عهمت دارد  ه به  اساندازهبهبلگداس  الم امام علی )ع( در فص

ستان قرین برادر  ۀارت شگاه علیگره هگدو ستاد دان سی ا ارد به نام د ترس وچکاریگگوس انگلی

( ازیگف چگد خطبه  از 66  6911تواند مانگدش را بیاورد. )حجازس، البالغه  ه احدس نمینهج
                                                           
1. Ferdinand de Saussure 

2. John Rogers Searle 

3. Converstation Analysis 

4. Text Analysis 

5. Discourse Analysis 
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شیواس نهجمیان خطبه ست، زیرا به هر خطبه و  الم  ه هاس بلیغ و  شوار ا البالغه  ارس بس د

ـــه مگهوربهاما  ؛یابینگرس، دریایی از فصـــاحت و بالغت را در ین میمی ـــی م ایس اس بررس

ـــماره  هاس امامخطبه  دو در یک دورهایم،  ه هر را برازیده 621و  69علی )ع( دو خطبه ش

ست. امام علی )ع( خطبه اول را پس از پایان جگگ جمل شده ا  خطبه دوم و زمانی  وتاه ایراد 

ست رار یرامف در بصره خطاب به بصریان و اصحاب جمل ایراد  را چگد روز پس از جگگ، با ا

ل ر نگاه اوهر دو مورد مرتبط به یک واقوه و تگها با فاصله چگد روز ایراد شد، د ازینجا هنمود. 

 خطیب ازینجا هاما  ؛هاس ارتارس مالحهه شــودرود تراوت شــایانی از دیدااه  گفانتهار نمی

ــرایط مخاطب،  الم این خطبه ــاهده اندا تراوتی در ش ــت، با مش ها امیرالمؤمگین علی )ع( اس

 دهد. تأثیر بیشتر تغییر می مگهوربهخود را 

شبا توجه به  مبود پژوهف صی در   ص سی در زبان و هاس تخ شگا ور ما در حوزه  اربرد

هاس زبانی در زمیگه زبان و ادبیات اس عملی از پژوهفادبیات عربی، این پژوهف به ارانه نمونه

  گد. غگی زبان عربی  مک می

 پژوهش  سؤاالتالف. 

    این پژوهف شامل موارد زیر است سؤاالت

صول نهریه  گف6 سب هاس ارتارس تا چه میزان براس . ا تطبیق و اجرا در متون مختلس مگا

 است؟

ـــامیان از چه  گف. در خطبه7 هاس غیر بیانی هاس امیرالمؤمگین علی )ع( درباره جگگ با ش

 استراده شده است؟ 

 هاس غیر بیانی اختصاص دارد؟ . باالترین و  مترین یمار به  دام یک از  گف9

نی در یک خطبه علت خاصــی دارد؟ اار هاس غیر بیا. ییا اســتراده بیشــتر یا  متر از  گف3

 پاسخ مثبت است، علل ین چیست؟

ـــتراده از  گف2 ـــی میزان اس هاس غیر بیانی ما را به افکار اویگده و مخاطب . ییا با بررس

ضوع در خطبهمی ست، این مو سخ مثبت ا ساند؟ اار پا هاس جگگ امام علی )ع( ما را به چه ر

 شود؟افکارس رهگمون می
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ـــابه و تراوتی وجود دارد؟ این . بین خطبه1 هاس جگگ امام علی )ع( با مواویه چه وجه تش

 ها و تشابهات نشان دهگده چه موضوعی است؟تراوت

  ب. پیشینه پژوهش

شور ما زبان سی در   سیا سی، علوم اجتماعی و  ست  ه از نهریه  گف  ازجملهشگا علومی ا

ــت. علم زبان ــی در چگد حوزه ارتارس بهره برده اس ــگاس   ارایرسبهازجمله یموزش زبان و ش

ــط  اربران زبان از این نهریه بهره می هایناانه و یا افوال هاس ارتارس پگج گف رد. ذ ر ایتوس

ست و  شده متراوت ا ست  ه نگاه و روش این پژوهف با موارد ذ ر  این نکته خالی از لطس نی

 تیم. شمارس پژوهف هسد انگشتدر تطبیق این نهریه در متون سیاسی، ادبی و دیگی شاهد تودا

سی پژوهف می سیا شاره  رد  ه با توان به پژوهف پهلواندر زمیگه علوم  نژاد و همکاران ا

شته شده است.  (6901از متون سیاسی مواصر ) ساپاره گف ارتارس  تحلیلعگوان   ازجملهنگا

امام رضــا )ع( از ارفته در زمیگه متون دیگی شــاهد یثارس چون تحلیل زیارت  ارهاس صــورت

( 6936البالغه توســط ف ــانلی و نگارش )نهج 26( و بررســی خطبه 6903) ...پهلوان نژاد و

هایی چون تحلیل ژانر شطح بر اساس نهریه  گف توان به پژوهفهستیم. در متون ادبی نیز می

 ارتار نگاشته شده توسط زرقانی و اخالقی اشاره  رد. 

شین سه با پژوهفویژای بارز این پژوهف در م ای صر م وله بافت و ع  ارایرسبههاس پی گا

ـــی تمامی پاره ـــته و بررس ارتارهاس خطبه به طور دقیق و مطابق با ین از دیدااه ناقدین برجس

 هاس زبان عربی است.ویژای

 ج. مراحل پژوهش 

 شود  این م اله به دو بخف ت سیم می

ــی، نهریه  گف 6 ــگاس ــرک  اربردش . بخف تئورس  در این بخف در حد مجال م اله، به ش

 .پردازیممیارتارس و بافت 

ـــامل تویین  گف پژوهف. بخف تطبی ی  این بخف 7  هاس جگگ وهاس ارتارس خطبهش

 شود  است. این  ار در سه مرحله انجام می هاین  اربرد شگاسانهتحلیل 

ن  گف فت گیم. این مرحله بدون در نهر ارارتارس را تویین می. در ابتدا نوع  گف 6

، بدون دیگرعبارتیبهشود. انجام می ارتارپاره ااهربهتگها با توجه  و ارتارهاپارهغیر بیانی 
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ـــت ل به ین می عگوانبهتوجه به بافت و تگها  نگریم و نوع  گف ین را تویین بخشـــی مس

بارتی دقیقمی به ع ـــت یم هر  تر، گیم.  یا مس ااهرس  تارپارهنوع  گف   مشـــخ را  ار

   نماییم.می

ــد اویگده برمیاز طریق  گف ،در مرحله دوم. 7 م. با یییهاس ارتارس در پی تویین قص

ــت می هاارتارپارهتویین  گف غیر بیانی  ور دقیق توان به طیابیم. چگونه میبدین مهم دس

صد اویگده را  شتباهی روس دهد ینکهبیق شخی  داد؟ تحلیلگر چه  ارس باید انجام ا ، ت

افکار خود بر تویین نوع  گف غیر بیانی اجتگاب شـــود؟ در پاســـخ به این  ریتأثدهد تا از 

سف سک بجوییم و با توجه به پر ف غیر نوع  گ هاینها باید از بافت درونی و بیرونی تم

 ارتارپارههد  گد تا تشخی  درا تویین  گیم. بافت به تحلیلگر  مک می هاارتارپارهبیانی 

ست. اابه موگ س ار اویگده موگاس ح ی یس ح ی ی یا مجازس به  ار رفته ا ت یم یا موگاس م

ــت،  گف ااهرس و غیر بیانی یا  ــته اس ــت یمین را در نهر داش  با یکدیگر مطاب ت غیرمس

ـــه باید ارت در این مرحله  گف ااهرمی یانی هر  گگد. به طور خالص س یا  گف غیر ب

 شود. مشخ  می سارتارپاره

شین، ایرس از دادهدر این مرحله، با بهره. 9 ست یم هاسارتارپارههاس دو مرحله پی و  م

  گیم. ساده و پی یده را تویین می هاسارتارپارهو هم گین  غیرمست یم

به میزان  جه  با تو یان،  پا ب ایرسبهرهدر  تارس، هر خط یل میاز هر  گف ار یم.  گه را تحل

شین، با یکدیگر ، خطبهحالدرعین ست یمده در مراحل پی هاس چهاراانه را با توجه به یمار به د

  گیم. م ایسه می

د  اربرز دیدااه واژاانی، صـــوتی یا نحوس، بلکه از دیدااه ها نه ادر این پژوهف به خطبه

 نگریم. می شگاسانه

 1کاربردشناسی -2

سی موت دند برخی از  شگا شمگدان زبان سی نامی ج»دان شگا سلوبی قدیمی اربرد  دید براس ا

ست  ه  سطو و دیگران دنبالها سپس ار شد،  س راط یغاز     7666)لهویمل،  «وس بودند. سروبا 

                                                           
1. Pragmatics.  
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شی از زبان( 623 سی ندانیم، اار ین را بخ شتهیغاز ین را در  توانیمیمشگا ، دور بیابیم سهااذ

 دشگاسی براس ین وضع نکردند. هرچگد اصطالک  اربر

شگاز مؤ( 6366-6323) 6موریس چارلز سان نهریه  اربرد شی از س سی، این نهریه را بخ ا

 داند. شگاسی مینشانه

 اربردشــگاســی بررســی زبان در دو م وله  اربرد ین و ارتباط در زبان اســت، زیرا طبق این 

ه و یا به اویگد تگهاییبهدیگر، موگا  شــود. از ســوسدر واژاان یافت نمی تگهاییبهتوریس موگا 

ست، بلکه هر دوس  ستگد هاینشگونده مرتبط نی بگابراین موگا در فرییگد  اربرد  ؛در ین دخیل ه

ـــگونده در یک بافت )مادس، اجتماعی و زبانی( مشـــخ  پدید می یید. زبان میان اویگده و ش

 (. 6  7662)الگجار، 

ــی هر ین ه را  ه می ــگاس ــگونده  تواند اربردش به درا بهتر موگا و ارتباط بین اویگده و ش

 گد. این علم با بررســی بافت ســخن و همه شــرایط اجتماعی، فرهگگی، بیانجامد، بررســی می

ــد و اهداف تاریخی، زمانی و مکانی، به تحلیلگر این امکان را می ــیدن به م اص دهد  ه در رس

 (1  7663)عبدالحکیم،  اویگده، بهتر عمل  گد.

  گد، در ذیلتالش می هاینبردشــگاســی براس پاســخ دادن به ر ه علم  ا ســؤاالتیاز  برخی

افتد؟ یمده اســت   اربردهاس زبان چیســت؟ در زمان ســخن ارتن یا نوشــتن چه اتراقی می

اوید و چه  سی چیست؟ چه  سی سخن می ،یوردرا به زبان می هاینواژاانی  ه یک سخگگو 

از گگده سخن است و هدفف از سخن ارتن چیست؟ براس شگونده سخن است؟ چه  سی یغ

ستیم؟ چگونه می سخن، به چه اطالعاتی نیازمگد ه سخگی را بیان  رد واز بین بردن ابهام   توان 

اعتماد بتوان به ین  هســـتگد  هچیز دیگرس را قصـــد  رد؟ ییا موانی ااهرس جمالت مراهیمی 

دهد این علم از مرزهاس ااهرس زبان یدر  اربردشـگاسـی نشـان م سـؤاالتی؟ وجود چگین  رد

ز ،  اربردشگاسی علم  اربرد زبان نیروازایندهد. فراتر رفته است و به ارتباط بشرس اهمیت می

  گد. شود، زیرا زبان را با توجه به ابواد ارتباطی ین بررسی مینامیده می

ست و ترین نهریههاس ارتارس از مهمنهریه  گف  سی ا شگا ساننزد زبانهاس  اربرد از  شگا

 دهد. برخوردار است و پایه و اساس ساختار نهرس ین را تشکیل می اسجایگاه ویژه

                                                           
1. Charles William Morris 
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 1های گفتاریه کنشنظری -3

 در درخشــد. یســتینهاس ارتارس، نام دو تن یوگی یســتین و جان ســرل میدر نهریه  گف

خویف پرداخت و از این طریق  د به بیان یراسردر دانشگاه هاروا 6322هایف در سال سخگرانی

ـــال راه را براس نهریه  گف ارتارس یا  ارارت باز  رد. ایده در  تابی با  6317هاس وس در س

 چاپ شد. 7" ارس انجام داد هاواژهشود با چطور می"عگوان 

رتار و ا گد، توضیحاتی در باب تراوت پارهارتار استراده مییستین از اصطالک پاره ازینجا ه

 گیم. اارچه به اقرار بزراانی چون جان الیگز تراوت این دو م وله امرس است  ه ه بیان میجمل

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

ـــوین مطرک می ۀتولید گگدتوان ارت جمله بیرون از بافت و بدون توجه به عگصـــر می د و ش

ارتار در زمان و مکانی خاص، توســـط به ســـطحی انتزاعی از زبان تولق دارد، اما پاره نوعیبه

سانی، فردس خاص ادا می سا توان به تراوت میان این تمایز را می»( هم گین 91  6903شود. )

   (72  6906)پالمر، «. زبان یا توانف از یک سو و ارتار یا  گف از سوس دیگر مربوط ساخت

 از دیدگاه آستین  گفتارهپارنواع  ا -4

 اخباری و اجرایی الف. 

سیم ستین در ت  سیم می 3و اجرایی  9را به دو نوع اخبارس ارتاراش، پارهبگدس اولیهی  گد. ت 

ستگد  ه اویگده از طریق ارتارهاس اخبارس ازارهپاره ردازد و پبه توصیس می هاینهاس زبانی ه

صدق و  ذب دارند، اما پاره سخن میقابلیت   اویگد و قابلیتارتارهاس اجرایی از وقوع  ارس 

به بیان ین  و تگهاانجام  ارس اســـت  مگزلهبهبیان موضـــوعی »صـــدق و  ذب ندارند. در واقع 

ا هدف م« أ ل زید التراحه»اوییم بگابراین، وقتی می( Austin, 1962: 6-7) «شود.مگحصر نمی

ــت. هم گین  ــت و هدف تگها بیان جمله نیس ــت  ه زید عمل خوردن را انجام داده اس این اس

یستین به این نتیجه رسید  ه تمامی  درنهایت درباره این جمله حکم صدق و  ذب داد. توانمی

ـــتگد و  اجرایی اساونهبهارتارهاس خبرس پاره -ایی یا توانی ارتاس وجهی اجرهر ارتههس

                                                           
1 .Speech Act Theory 

2. How to Do Things with Words 

3. Constative 

4. Performative 



 شماره شانزدهم        مجله زبان و ادبیات عربی )مجله ادبیات و علوم انسانی سابق(                                                  610  

 

ایی اس، محتوهر ارته حالدرعین گد. دارد  ه نوع  گف ارتارس انجام شده را تویین می 6 گشی

 (712  6937)الیکن،   هم دارد. اسازارهتوصیری یا 

 3غیرمستقیمو  2مستقیم کنش گفتاری ب.

سیمی،  گف ارتارس  ستین در ت  ست یم و ی ست یمرا به دو نوع م سیم می غیرم  گد.  گف ت 

شــود و پس از ین فول یغاز می« من»ارتارس مســت یم  گشــی اســت  ه جمله در ین با ضــمیر 

شما وعده م ارع می سیله{ به  ست، مانگد  من }بدین و یید و جمله دربردارنده  ار یا عملی ا

یغاز شـــد، حاوس یک عمل « من»دهم  ه از هرته ییگده درس بخوانم. این جمله با ضـــمیر می

ست  ه با  گف)وعده دا سپس اویگده  ارس را  ه میدن( ا سب دارد.  خواهد هاس ارتارس تگا

 گی درس خواندن را بیان  رده است.انجام دهد یو

ست یم  گف ارتارس شد  ه بر  غیرم ست یم حاوس عمل نبا ست  ه جمله به طور م شی ا  گ

ن جمله عمل و  ارس در ای "خوانم.از هرته ییگده درس می" گد، مانگد  انجام  ارس داللت می

اســت. روشــن اســت  ه این در ابتداس جمله نیز ضــمیر من نیامده  ذ ر نشــده اســت. هم گین

ــت. اار بخواهیم  ــده اس ــاس ااهر  گف ارتارس و  گف غیر بیانی ین، مطرک ش ــیم بر اس ت س

سیم  گف سخن بگوییم، باید دو نوع  گفدرباره ت  ساس  گف غیر بیانی  اس ههاس ارتارس بر ا

( عگوان  گیم  ه در ادامه درباره 21  6902س و غیر بیانی بر اساس نهریه جان سرل )یول، ااهر

 اوییم. ین سخن می

 ج. سه نوع اصلی کنش 

 هاس اجرایی، سه نوع  گف در نهر ارفت  ارتارپارهیستین براس 

   شود.ارتار همان  گف بیانی نامیده میتولید پاره: 3. کنش بیانی1

. در ح ی ت  گداویگده با بیان سخن خود، م صود خاصی را دنبال می: 2بیانیکنش غیر  .7

   ارتار به دلیل وجود همین  گف است. گشی بودن پاره

                                                           
1. Illocutionary force 
2. Explicit 

3. Primary 

4. Louctionary act 

5. Illocutionary act 
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ـــت  ه مخاطب نســـبت به (: تأثیری) 1. کنش پس بیانی3  گف پس بیانی وا گشـــی اس

 .(676  7663 )رزقی، اذاردیماست  ه بر مخاطب  تأثیرسدهد. این  گف ارتار نشان میپاره

رســی بر« دهم  ه فردا با تو به دانشــگاه بیایمیمن قول م» ارتارپارهســه  گف مذ ور را در 

ود شمرحله  گف بیانی است. مخاطب یا شگونده مطمئن می ارتارپارههاس این  گیم  بیان واژهمی

غیربیانی رود. هدف اویگده نیز همین اســـت. این هدف  گف  ه اویگده با او به دانشـــگاه می

شگاه یماده مینامیده می خن س یرتأث گد. این همان شود. مخاطب نیز خود را براس رفتن به دان

ست و  ستین  گف غیر بیانی ا ساس نهریه ی ست. پایه و ا اویگده بر مخاطب و  گف پس بیانی ا

شااردش جان  ستین  سه  گف، تالش خود را بر  گف غیر بیانی متمر ز  رد. پس از ی در میان 

 هاس ارتارس تغییراتی را به وجود یورد. رل، در نهریه  گفس

 از دیدگاه جان سرل  گفتارپارهتقسیمات چندگانه  -5

ستین ن طه یغاز نهریه  گف ازاینپیف ه  طورهمان ل هاس ارتارس بود، اما جان سرارتیم، ی

هاس استاد تالشو انجام برخی اصالحات، « 7هاس ارتارس گف»، با انتشار  تاب 6313در سال 

هاس هاس خود را ادامه داده است. نهریه وس در پژوهفخویف را  امل  رد. سرل تا گون تالش

نی هاس زبافلسـری، زبانی و اجتماعی اهمیت بسـزایی دارد. این نهریه به شـاخه مهمی از نهریه

ست. نهریه شده ا صر تبدیل  سرل و ارایس زمیگه را براس پژوهفموا س هایی دربارههاس  ره، فل

 :Vanderveken & Kubo) انسان و علوم مختلس در زمیگه موگی و ارتباط فراهم  رده است.

سرل در این نهریه،  گف نیترمهم( 4 :2001 سته بگدس جان  ست  ه د هاس ارتارس پگج اانه ا

 اوییم. در ذیل به طور مرصل درباره ین سخن می

  های گفتاری پنج گانهالف. کنش

 هاس ارتارس بیانی عبارتگد از گفاما پگج اروه  

هاری. 6 هان واقع روس می9اظ هد  در این نوع  گف فرد ین ه را  ه در ج یان و نهر  ،د ب

وقتی شخ  الس به شخ  » مثالعگوانبه.  گداعالم می هایندرباره صحت و س م  را خویف

                                                           
1. Perlocutionary Act 
2. Speech Act 

3. Representative act 
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ـــت، در ح ی ت ع یدهب ااهار می   هنیااش را مبگی بر دارد  ه شـــخ  ه به اپرا رفته اس

 (93  6906) الرا، «.  گدبیان می است، شخ  ه به اپرا رفته

ـــگونده می6. ترغیبی2 ـــتراده از این  گف از ش با اس خواهد  ارس را انجام دهد.   اویگده 

   پذیرد.ها صورت میاین  گف ااهی در قالب درخواستهم گین 

 گد  ارس را انجام دهد و بدین مگهور   در این  گف اویگده خود را متوهد می7. تعهدی3

راس ایرد. زمانی  ه اویگده بااهی از افوال  گشی مرتبط به قول دادن، سواگد یاد  ردن بهره می

  گد. دهد، خود را متوهد به انجام ین  ار میانجام  ارس قول می

د.  گمی   در این  گف اویگده احساسات خویف را در برابر وقوع رویدادها بیان9. عاطفی4

 این  گف بیانگر حالت روحی روانی اویگده است.  

 گد. ایرس از این  گف شـــرایط جدیدس را به مخاطب اعالم می  اویگده با بهره3. اعالمی5

   دهد. شود، تغییرات خاصی در جهان واقع روس میپس از ین  ه این شرایط اعالم می

  غیرمستقیممستقیم و  کنش گفتاریب. 

ست یم از نهر جان شی  ،سرل،  گف ارتارس م ست  ه بین موگاس ااهرس جمله  گ رهوم و ما

   .(373  7660)عبدالحکیم، ین تطابق  امل وجود دارد 

؛ ودشاست  ه مرهوم ح ی ی ین به مرهوم مجازس مگت ل می گشی  غیرمست یم گف ارتارس 

ستواره و  گایه،  شان دامانگد ا سیر  و لیتأونیازمگد ف، دن موگاس غیر بیانی این نوع  گبراس ن تر

ستیم. )همان  سخن و ( ین ه به ما  مک می30 ه شخی  دهیم، بافت   گد  گف غیر بیانی را ت

در ، "فَأنتُم ال تَعقِلون" ارتارپارهشــرایط مخاطب و اویگده اســت. براس مثال،  گف ااهرس 

  گد. هجون را هجو می وفیا ارتارپاره، عاطری است، زیرا امام علی )ع( با این 93خطبه شماره 

ـــت یم این  گف ارتارس؛ هاس  گف عاطری اســـت ردن هم از فول ری ، عاطبگابراین،  گف مس

ــت.  گف ااهرس و غیر بیانی ین  ــان اس با هم تراوتی ندارند و هر دو مورد  گف عاطری را نش

 ایرد. مست یم قرار میهاس ، این  گف در زمره  گفروازایندهگد. می

                                                           
1. Directive act 

2. Commissive act 

3. Expressive act 

4. Declarative act 
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ست یمهاس  گفاس از نمونه شماره  غیرم سی می 72را درخطبه  وَهَل أحدٌ منُهم "  گیم برر

سا َشدُّ لَها مِرا شان میارتارپارهااهر این  "أ شی را ن س دهد  ه امام علی )ع( ین را مطرک ، پر

ــؤال رده اســت.  به بافت درون زبانی و  توجهاما با ؛ ایردهم در اروه  گف ترغیبی قرار می س

سخن، میبرون زبانی ای قُرَیشٌ إنَّ  قَالَت حتّی لَقَد"اند  ، فرمودهارتارپاره ازاینپیفبیگیم امام ن 

ُشجَاعٌ وَلَکِن لَاعِلمَ لَه بِالحَربِا ست  ه د"بنَ أَبی طالِبٍ رَجُلٌ   رر میان عرب، د. تاریخ اواه ا

 ارتارپارهامام با بیان این  ...است برتر از شخصیت واالس امام علی )ع( نبوده  سیامور جگگی 

خود  ، به مدکحالدرعین گد. هاس برخی از افراد از قبیله قریف را بیان میشکایت خود از ارته

ر امور د  گد  همی تأ یدانکارس، بر این موضــوع  ســؤالیبا بیان  ارتارپارهردازد و در این پمی

ـــت.  ـــان نیس ،  گف غیر بیانی و ااهرس این بیگیم ه می طورهمانجگگی،  ســـی برتر از ایش

ـــکایت  ردن  ارتارپاره با یکدیگر تراوت دارند.  گف غیر بیانی ین، عاطری با فول مدک یا ش

ست. هر دوس این افوال در زمره  گف عاطری قرار می سته  در ارتارپارهین، این بگابرا؛ ایرندا د

 ایرد. قرار می غیرمست یمهاس  گف

 ساده و پیچیده  گفتاریهای کنشج. 

 ساده و پی یده است  به  هاینهاس ارتارس ت سیم  گف هاسبگدست سیمیکی دیگر از 

 گد، و ین تگها یک مرهوم را قصــد می ها گفاویگده در این  :سااادههای گفتاری . کنش1

ــت. یکی از  ــت یم ین اس ــماره ارتارپارهموگاس ااهرس یا مس نمونه  عگوانبهرا  93هاس خطبه ش

سی می َسئِمتُ عِتَابَکُم گیم  برر ست. امام علی )ارتارپاره گف ااهرس این ، "لَقَد  ع( ، عاطری ا

ــمن را ابراز میناراحتی خود از رفتارهاس مردم در م ابل تجاوزارس ــب هاس دش  گد. فول مگاس

ااهرس ین  با  گف ارتارپارهاســت.  گف غیر بیانی این  تأســسشــکایت و  ارتارپارهبراس این 

ـــت ـــکایت خویف اس بگابراین، این ؛ تطابق دارد، زیرا امام علی )ع( در پی بیان ناراحتی و ش

ــمن  ارتارپاره ــاده قرار میارتارپارهدر ض ایرد، زیرا بین  گف ااهرس و  گف بیانی ین هاس س

 تراوتی وجود ندارد. 

هم موگاس ااهرس و ، هاس ارتارس گفاویگده در این نوع  :پیچیدههای گفتاری کنش. 2

اوت دارد و از طریق بررسی بافت  گد،  ه با موگاس ااهرس ین ترهم مرهوم دیگرس را قصد می
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گد مرهوم دو یا چ ارتارپارهبگابراین، یک ؛ یابیم، به موگاس غیر ااهرس ین دست می گف ارتارس

ــماره ، نمونهارد. براس درا بهتر این نوع  گف ارتارسد ــی می را 72اس از خطبه ش  گیم  بررس

فَأبْدِلْنی "وجود دارد   ارتارپارهدر این مثال دو ، "وَ أبْدِلْهُمْ بی شَراًّ مِنِّی فَأبْدِلْنی بِهِمْ خَیْراً مِنْهُمْ

رغیبی ت ارتارپاره گف ااهرس یا مست یم این دو . "مِنِّی اًوَ أبْدِلْهُمْ بی شَرّ"و ، "بِهِمْ خَیْراً مِنْهُمْ

ـــتراده  خداوندبه  ار رفته اســـت. فول امرس  ه در طلب از  هایناســـت، زیرا فول امر در  اس

ــود،می ــت ش ــان میبگابراین، ااهر این  گف ارتارس ؛ دعا اس دهد  ه براس دعا به  ار رفته نش

ست، زیرا امام  ست، اما  گف غیر بیانی ین عاطری ا ست یم طوربها شکایت خود ا غیرم ز اله و 

شکایت و نررین  ردن را نررین می هاین سااونهبه گد و هم گین را بیان می هاین  گد. دو فول 

داراس چگد  گف غیر بیانی است، در زمره  ارتارپاره نیا ازینجا هاز افوال  گف عاطری هستگد. 

 ایرد. هاس پی یده قرار میارتارپاره

س موت د بود و جان ســرل با اعمال شــایان ذ ر اســت  ه یســتین هم به این نوع دســته بگد

 تغییراتی جزنی، از ین بهره برد. 

 بافت -6

ارتیم، موضوع بافت در نوع سوم  اربردشگاسی بیشترین اهمیت را  ازاینپیفطور  ه همان

انجام پژوهف از دیدااه  گف ارتارس بررسی و تحلیل بافت صدور  الم  مگهوربهداراست. لذا 

 ه ارفیت م اله حاضــر اجازه دهد، به مورفی بافت و  سااندازهبهضــرورس اســت. بدین مگهور 

ی و زبان گگد  بافت درونپردازیم. دانشـــمگدان بافت را به دو اونه ت ســـیم میبررســـی ین می

ــیارس از پژوهف ازینجا هزبانی. برون ــده پیرامون بس  در طول تاریخ به البالغهنهجهاس انجام ش

شته لزوماً هرچگدند، )ابررسی بافت زبانی پرداخته ت اند( در این پژوهف بافچگین عگوانی را ندا

شامل زبانی را تا حدودس به  گارس نهاده، با مدد جستن از بافت برون زبانی  ه در این پژوهف 

ـــد به تحلیل  گفبافت موقویتی و اجتماعی می کته پردازیم. باید به این نهاس ارتارس میباش

ـــاره  رد  ه نمی زبانی را به  گارس نهاد، بلکه تمر ز جســـتار ه طور  امل بافت درونتوان باش

     زبانی است. حاضر بر بافت برون
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  ث.شود  مالیگرسکی و ه. ر. فر اربرد اصطالک بافت موقویتی با نام دو دانشمگد تداعی می»

ود رهر دوس این افراد به دو روش متراوت موگا را در ارتباط با بافتی  ه زبان در ین به  ار می

 (01-2  6936)پالمر، «. اندتوریس  رده

ـــادوا، 6326از یغاز دهه     6به بود، بح  پیرامون بافت موقویتی در میان افرادس چون س

خود متأثر از دیدااه فرث بود، باال ارفت. این موضوع در میان افراد   ه 7تأثیر یراء هایمز، تحت

ــروس، یکی از حیاتی عگوانبهمذ ور     6937ترین عوامل حا م بر تحلیل ارتمان مطرک بود. )ص

06-06) 

ـــاتی را براس بافت برون هایمز وبیر ایرد  ه در تزبانی در نهر میبه ت لید از فرث مختص

صوص م والت اویگدهانموگایی ارتگو دخیل شگونده9د. وس در این خ ضوع3،   1، موقویت2، مو

دهد. البته را مد نهر قرار می 3و رویداد 0و رمزاان، شــکل پیام 2زمانی و مکانی، مجراس ارتباطی

ـــاهد ارتگودر بازبیگی و قصـــد از  66ساذارارزش، ابزارهاس 66هاس بودس، افراد حاضـــر و ش

  گد. را نیز به مختصات مذ ور اضافه می 67ارتگو

 هابررسی و تحلیل خطبه -7

هاس ارتارس از دیدااه یســتین و ســرل،  گف چگداانههاس ها و ت ســیمپس از ارانه توریس

  گیم.هاس ارتارس تحلیل میجگگ را با استراده از جدول  گف خطبه چگد
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 34 خطبه شماره. الف

 گفتارپاره
کنش ظاهری 

 )مستقیم(

کنش غیر بیانی 

 (غیرمستقیم)

 فعل کنش 

 غیر بیانی

نوع کنش 

 گفتاری

 عاطری عاطری أُفٍّ لَکُم  
سرزنف و 

 هجو
 ساده

 عاطری عاطری لَ َد  سَئِم تُ عِتابَکُم  
و  شکایت

 تأسس
 ساده

 ساده سرزنف عاطری ترغیبی عِوَضاً؟ أَرَضیتُم  بِال حَیاۀِ الدُّن یا مِنَ اآلخِرَۀِ

 ساده سرزنف عاطری ترغیبی وَبِالذُّلِّ مِنَ ال وِزِّ خَلَراً؟

إِذا دَعَو تُکُم  اِلى جِهادِ عَدُوِّ ُم  دارَت  

 أَع یُگُکُم 
 عاطری عاطری

تأسس و 

 سرزنف
 ساده

 َأَنَّکُم  مِنَ ال مَو تِ فى غَم رَۀ، وَمِنَ الذُّهُولِ 

 فوالن  المیّان( فیهافى سَک رَۀ، )

 - عاطری

 عاطری
 عاطری - عاطری

و  تأسس

 سرزنف

 -ساده 

 ساده

 ساده تأسس عاطری عاطری یُر تَجُ عَلَی کُم  حَوارس فَتَو مَهُونَ 

 ساده ستأسّ عاطری عاطری فَکَأَنَّ قُلُوبَکُم  مَأ لُوسَۀ  

 عاطری عاطری فَأَن تُم  التَو  ِلُونَ 
هجو و 

 شکایت
 ساده

 عاطری عاطری اللَّیالیما أَن تُم  لی بِثِ َۀ سَجیسَ 
هجو و 

 شکایت
 ساده

 عاطری عاطری وَما أَن تُم  بِرُ  ن یُمالُ بِکُم  
هجو و 

 شکایت
 ساده

 عاطری عاطری وَال زَوافِرِ عِزٍّ یُر تَ َرُ إلَی کُم  
هجو و 

 شکایت
 ساده

 عاطری عاطری ما أَن تُم  اِالّ  َإبِل ضَلَّ رُعاتُها
هجو و 

 شکایت
 ساده

 عاطری عاطری جُمِوَت  مِن  جانِب ان تَشَرَت  مِن  یخَرَ  فَکُلَّما
هجو و 

 شکایت
 ساده

 لَبِئ سَ لَوَم رُاللّهِ سَو رُ نارِ ال حَر بِ أن تُم 
 -توهدس

 عاطری
 عاطری

هجو و 

 شکایت
 ساده
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 ساده سرزنف عاطری عاطری تَکیدُونَ  تُکادُونَ واَل

 ساده سرزنف عاطری عاطری تَم تَوِ ُونَ  وَتُگ تَ َ ُ أَط رافُکُم  فاَل

 ساده سرزنف عاطری عاطری وَأَن تُم  فى غَر لَۀ ساهُونَ عَگ کُم  یُگامُ ال

 غُلِبَ وَاللّهِ ال مُتَخاذِلُونَ 
 - عاطری

 توهدس
 عاطری -توهدس

 -تبیین

 سرزنف
 پی یده

وَای مُ اللّهِ إِنِّی ألَاُنُّ بِکُم  أَن  لَو  حَمِسَ 

وَاس تَحَرَّ ال مَو تُ، قَدِ ان رَرَج تُم  عَنِ ال وَغى، 

دو  گف ) .الرَّأ سِ  ان رِراهَ طالِب اب نِ أَبی

 (ارتارس

 -توهدس

 -ااهارس

 عاطری

 عاطری - عاطری

 -تبیین

و  تأسس

 سرزنف

 -ساده 

 ساده

وَاللّهِ إِنَّ ام رَءاً یُمَکِّنُ عَدُوَّهُ مِن  نَر سِهِ یَو رُقُ 

سه ) وَیَه شِمُ عَه مَهُ، وَیَر رى جِل دَهُلَح مَهُ، 

 ( گف ارتارس

 - ااهارس

 - ااهارس

 ااهارس

  هر  دام  گف

، ااهارس

 ترغیبی -عاطری

 -تبیین

 -سرزنف

 هشدار

 پی یده

 لَوَهیم  عَج زُهُ 

-ااهارس

 -عاطری

 ترغیبی

 -ااهارس

 ترغیبی -عاطری

 -سرزنف

 هشدار
 پی یده

 ااهارس صَد رِهِ  جَوانِحُضَویس  ما ضُمَّت  عَلَی هِ 
 - ااهارس

 ترغیبی -عاطری

 -سرزنف

 هشدار
 پی یده

 عاطری ترغیبی أَن تَ فَکُن  ذااَ إِن  شِئ تَ 
و تأسس 

 سرزنف
 ساده

فَأمّا أَنَا فَوَاللّهِ دُونَ أَن  أُع طِیَ ذلِکَ ضَر ب  

 بِال مَش رَفِیَّۀِ

 -توهدس

 ااهارس

 -توهدس

 - ااهارس

 عاطری

 -نتبیی -قسم

 مده
 پی یده

 ساده مدک -تبیین عاطری ااهارس تَطیرُ مِگ هُ فَراشُ ال هامِ 

 ساده مدک -تبیین عاطری ااهارس وَتَطیحُ السَّواعِدُ وَاألق دامُ 

 ساده تبیین ااهارس ااهارس وَیَر وَلُ اللّهُ بَو دَ ذلِکَ ما یَشاءُ 

 ساده تبیین ااهارس ااهارس أَیُّهَا الگّاسُ، إِنَّ لی عَلَی کُم  حَ ّاً 

 ساده تبیین ااهارس ااهارس وَلَکُم  عَلَیَّ حَق  
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فَأَمّا حَ ُّکُم  عَلَیَّ فَالگَّصیحَۀُ لَکُم ، وَتَو فیرُ 

فَی ئِکُم  عَلَی کُم ، وتَو لیمُکُم   َی  التَج هَلُوا، 

 )أربوۀ افوال  المیّۀ( وَتَأ دیبُکُم   َی ماتَو لَمُوا

  هر  دام

 ااهارس

   دامهر 

 ااهارس
 تبیین

  هر  دام

 ساده

وَ أَمّا حَ ّی عَلَی کُم  فَال وَفاءُ بِال بَی وَۀِ، 

وَالگَّصیحَۀُ فِى ال مَش هَدِ وَال مَغیبِ. وَاإلجابَۀُ 

چهار ) حینَ اَد عُو ُم ، وَالطّاعَۀُ حینَ یمُرُ ُم 

 ( گف ارتارس

 هر  دام

 ااهارس

  هر  دام

 - ااهارس

 یترغیب - عاطری

 -تبیین

 -سرزنف

 نصیحت

  هر  دام

 پی یده

 

مان به پگج بخف ه می طوره جدول  ید  حاوس  بیگ ـــت. بخف اول  ـــیم شـــده اس ت س

است.  گف ااهرس یا مست یم در ستون دوم جدول یمده است.  گف ااهرس تگها با هارتارپاره

، درباره ازاینپیفشود. )توجه به خود  گف ارتارس و بدون در نهر ارفتن بافت  الم تویین می

ستون به  گف غیر  سومین  ضیح دادیم.(  صل تو تویین  گف ااهرس و غیر ااهرس به طور مر

ــت.  ــتون، دربردارنده فول  گف غیر بیانی اس ــاص دارد. چهارمین س ه   طورهمانبیانی اختص

هاس غیر بیانی دربردارنده افوال خاصـــی هســـتگد. براس بیان  ردیم، هر یک از  گف ازاینپیف

ــدن، تبریک ارتن و اهانت  ردن افوال  گف مثال، فول ــمگین ش ــکر  ردن، خش هایی مانگد ش

براس م.  گیهاس ین اســتراده میعاطری هســتگد. در واقع، براس تشــخی   گف غیر بیانی از فول

تویین فول  گف غیر بیانی، بافت  المی و غیر  المی از اهمیت زیادس برخوردار هستگد. ااهی، 

رس دو فول دارد و هر دو به یک  گف غیر بیانی اختصـــاص دارند. در پگجمین یک  گف ارتا

 شود. ستون این جدول، نوع  گف ارتارس از حی  سادای و پی یدای مشخ  می

ـــی میبراس نمونه برخی از  گف تا نحوه تویین  گفهاس ارتارس را بررس یر هاس غ گیم، 

شود.  گف ااهرس برخی از  گف شخ   ساده بیانی م هاس ارتارس تگها یک  گف و در نتیجه 

ست.   َسئِمْتُ عِتابَکُمْ" ه در  گف ارتارس مانگد  طورهمانا ن بیگیم.  گف ااهرس ایمی ،"لَقَدْ 

ــت، زیرا امام علی )ع( از مردم به علت  گف ارتارس  ه از ااهر ین درا می ــود، عاطری اس ش

ــامیان عدم انجام واایس جگگی خود ــکایت می ، الهدر قبال ش در این عبارت،  گف  گد. و ش

ستااهرس و  گف غیر بیانی با یکدیگر مطاب ت می صد اویگده ا   گگد.  گف غیر بیانی همان ق

ستگی  گد و خعلی )ع( از  وفیان اله می نیرالمؤمگیامشود.  ه با توجه به بافت سخن درا می



 622                س گف ارتار هی)ع( بر اساس نهر یجگگ امام عل هاسخطبه یبررس              سال نهم          

 

ــرزنف مردمانی بیان می ــرزنف نیز در طول جخود از س ــامیان علیه گگ گد  ه س هاس متودد ش

نگذاشته است. هر  گف ارتارس دربردارنده یک فول خاص  تأثیرس هاینسرزمین مسلمانان، بر 

است  ه در ستون چهارم جدول قرار ارفته است و این فول ما را به سمت  گف غیر بیانی هر 

ش نیاشود. فول ویژه  گف ارتارس رهگمون می ست.  شکایت ا ت در کای گف ارتارس اله و 

 ایرد. بخف عاطری قرار می

ْئَس َلبِ "هســـتگد، مانگد غیرمســـت یمدربردارنده چگدین  گف ااهرس و  هاارتارپارهبرخی از 

َسعْرُ نارِ الْحَرْبِ أنْتُمْ سواگد نیز در   ."لَعَمْرُاللّهِ  ست.  سواگد ا این  گف ارتارس حاوس یک 

ـــوس دیگر، توهدس قرار می زمره  گف ااهر این  گف ارتارس بر عاطری بودن ین ایرد. از س

 گد.  گف ااهرس این  گد و یا او را هجو می گد، زیرا اویگده از مخاطب شکایت میداللت می

 یابیم  ه اماماما با بررســـی این  گف ارتارس درمی؛ هاس عاطری و توهدس اســـتعبارت  گف

یانی ین، ،  گف غیر بروازایننیست.  ایرس از سواگد، در پی بیان توهد به چیزسعلی )ع( با بهره

ع ی اختالف دارد. این موضوااهرس و غیر بیان توهدس نیست و این  گف ارتارس از حی   گف

ّهِ الْمُتَخاذِلُونَغُ" ارتارپارهدر  ـــت. امیرالمؤمگین )ع( در این عبارت "لِبَ وَالل ز ا متراوت اس

، از حالدرعینین توهدس اســت و ه اســت و  گف ااهرس خطبه خویف، از ســواگد بهره ارفت

بگابراین،  گف ااهرس ین، توهدس و ؛ ایرداله و شـــکایت خود نســـبت به  وفیان نیز بهره می

عاطری است. درباره تویین  گف غیر بیانی باید بگوییم امام علی )ع( درباره وقوع رویدادس مهم 

نیز مانگد  ،  گف غیر بیانینیرابگاب گد. یوگی پیروزس شــامیان بر  وفیان، از ســواگد اســتراده می

 دهد.  گف ااهرس است  ه دو  گف عاطری و توهدس را نشان می

ّهِ دُونَ أَْن " ارتارپارههاس ارتارس مهم این خطبه، هاس  گفاز دیگر نمونه َا فَوَالل ّا أَن َأم ف

رَفِیَّ ِأُعْطِیَ ذلِ رْبٌ بِالْمَشااْ ــتهاســت. ذ ر نکته"كَ ضااَ ــایس اســت. برخی از  اس در این زمیگه ش

تارس در نهر می عگوانبهرا  "ف"حرف  نیزمرانیااران در پژوهف ما ؛ ایرندیک  گف ار ا با

ست،  سی عربی یمده ا شگا ف، بل، لکن، حتی، إن، "حروفی مانگد توجه به ین ه در  تب  اربرد

 (260  7663هستگد. )ابن اافر الشهرس،  تأ یدادوات زبانی و  "أال و...

ک ها و هم گین ی، بیانگر سلوا و رفتار امیرالمؤمگین علی )ع( در جگگارتارپارهااهر این 

،  گف ااهرس این عبارت، دو  گف ااهارس و توهدس است. براس تویین نیبگابراسواگد است. 
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شیم  ه امام علی )ع( از نحوه رویارو شدن خود  شته با  گف غیر بیانی باید به این نکته توجه دا

ـــمگان در ج ـــخن میگگبا دش بگابراین، فول این  گف، تبیین و  گف غیر بیانی ین ؛ اویدها س

ــخن از رفتار خود در جگگ ــت. هم گین امام علی )ع( در س ها، براس بیان قدرت و ااهارس اس

ــم بهره می ــت. توانمگدس خود از قس ــواگد خوردن اس ، یکی از روازاینایرد. فول این  گف س

ــوس دیگر، امیرالمؤمگین علی )ع( با هاس غیر بیانی این  گف ارت گف ــت. از س ارس، توهدس اس

سه  ردن خود با مخاطبان  ه در  گف شین از م ای ست،  هاینهاس ارتارس پی ود خسخن ارته ا

سترا مدک می بگابراین،  گف عاطری از دیگر ؛  گد. فول مدک  ردن نیز از افوال  گف عاطری ا

ــت. بدین ترتیب، این هاس غیر بیانی این  گف  گف ــه   ارتارپارهارتارس اس گف غیر داراس س

 بیانی است  ااهارس، توهدس و عاطری. 

فَأَمّا حَقُّکُمْ عَلَیَّ فَالنَّصاایحَ ُ لَکُمْ، وَتَوْفیرُ فَیْئِکُمْ عَلَیْکُمْ، وتَعْلیمُکُمْ کَیْ التَجْهَلُوا، "عبارت 

ها از حق اســت. امام علی )ع( در این  گف ارتارپارههار داراس چ ،"تَعْلَمُوا ما وَتَأْدیبُکُمْ کَیْ

سخن می  گد. بر این امام و رهبر یااه می عگوانبهرا به واایس خود  هایناوید و مردم بر خود 

شان می ساس، فول تبیین ن ستدهد  ه  گف ااهرس این  گفا اما از حی  تطابق ؛ ها ااهارس ا

به نهر می یانی،  ااهرس و غیر ب ااهر  گف  یان چیزس غیر از  مام علی )ع( در پی ب رســـد ا

 نیز ااهارس است.  هاینهاس ارتارس نیست و  گف غیر بیانی  گف

هَدِ "یتی، یوگیهاس ارتارپاره َ ِ، وَالنَّصاایحَ ُ فِا الْمَشااْ ِالْبَیْع فاءُ ب َالْوَ ّا حَقّی عَلَیْکُمْ ف وَ أَم

شامل چهار ، "الطّاعَ ُ حینَ آمُرُکُمْوَالْمَغیبِ. وَاإلجابَ ُ حینَ اَدْعُوکُمْ، وَ ست   ارتارپارهنیز  ه ا

سخن می هاینامام علی )ع( در  سخن حا ی از بیان حق امام از حق خود بر مردم  اوید. ااهر 

ـــت، زیرا امام  بگابراین، فول ؛  گدرا از انواع ح وق خود بر مردم یااه می هاینبر مخاطبان اس

ـــت ارتارپارههاس این چهار ویژایتبیین و  گف ااهارس از  یانی، امام در ؛ اس اما  گف غیر ب

، روازاین گد. را از واایس خود یااه می هاین گد و مرحله نخست حق خود را بر مردم بیان می

شان دهگده  گف ااهارس  ستین  گف غیر بیانی این  عگوانبهفول تبیین ن ستارارتپارهنخ . در ها

به بیوت خود با امیرالمؤمگین  ییوفایبه علت عدم اطاعت از امام خود و را ب هاینمرحله دوم، 

 گد. فول سرزنف نشان از وجود  گف غیر بیانی عاطری است. در مرحله علی )ع( سرزنف می

سمت انجام وایره خویف هدایت می هاین گد و سوم، امام مردم را راهگمایی می  گد. با را به 
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ار اصیحت  ردن نشان دهگده وجود  گف غیر بیانی ترغیبی است. توجه به این توضیح، فول ن

ستورس  صیه، بدان به مگزله امر و د سخن را فراتر از ین ه ارتیم بدانیم و به جاس تو شدت این 

ـــت و تگها  ـــتور دادن بیانگر  گف ترغیبی اس از جانب امام بگگریم، در این حالت نیز فول دس

 یه  ردن یا دستور دادن است. با توجه به ین ه ارتیم،اختالف ین، فول  گف ارتارس یوگی توص

، هاس ااهارسچهاراانه مذ ور داراس چگد  گف غیر بیانی هستگد   گفهاس ارتارپارههر یک از 

 عاطری و ترغیبی به ترتیب با افوال تبیین، سرزنف و توصیه  ردن. 
 

 27 خطبه شمارهب. 

 گفتارپاره
کنش ظاهری 

 )مستقیم(

بیانی کنش غیر 

 (غیرمستقیم)

فعل کنش غیر 

 بیانی

نوع کنش 

 گفتاری

أَمّا بَو دُ، فَإنَّ ال جِهادَ باب  مِن  

 أَب وابِ ال جَگَّۀِ،
 پی یده نصیحت ترغیبی - ااهارس ااهارس

 پی یده نصیحت ترغیبی - ااهارس ااهارس فَتَحَهُ اللّهُ لِخاصَّۀِ أَو لِیانِهِ 

 پی یده نصیحت ترغیبی - ااهارس ااهارس وَهُوَ لِباسُ التَّ  وى

 پی یده نصیحت ترغیبی - ااهارس ااهارس وَدِر عُ اللّهِ ال حَصیگَۀُ

 پی یده نصیحت ترغیبی - ااهارس ااهارس وَجُگَّتُهُ ال وَثی َۀُ 

فَمَن  تَرَ َهُ رَغ بَۀً عَگ هُ أَل بَسَهُ اللّهُ 

 ثَو بَ الذُّلِّ وَشَم لَۀَ ال باَلءِ 
 ااهارس

 - عاطری - ااهارس

 ترغیبی

 -سرزنف

 هشدار
 پی یده

 ااهارس وَدُیِّ َ بِالصَّغارِ وَال  َماءَۀ
 - عاطری - ااهارس

 ترغیبی

 -سرزنف

 هشدار
 پی یده

 ااهارس وَضُرِبَ عَلى قَل بِهِ باإلسهاب
 - عاطری - ااهارس

 تغریبی

 -سرزنف

 هشدار
 پی یده

 ااهارس جِهادِال وَأُدیلَ ال حَقُّ مِگ هُ بِتَ  ییعِ 
 - عاطری - ااهارس

 ترغیبی

 -سرزنف

 هشدار
 پی یده

 ااهارس وَسیمَ ال خَس سَ 
 - عاطری - ااهارس

 ترغیبی

 -سرزنف

 هشدار
 پی یده

 ااهارس .وَمُگِعَ الگِّص سَ 
 - عاطری - ااهارس

 ترغیبی

 -سرزنف

 هشدار
 پی یده
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اَال وَاِنِّی قَد  دَعَو تُکُم  إِلى قِتالِ 

ال  َو مِ لَی الً وَنَهاراً، وَسِراًّ، هؤاُلءِ 

 وَإِع الناً

 ساده سرزنف عاطری ااهارس

وَقُل تُ لَکُمُ  اغ زُوهُم  قَب لَ أَن  

 یَغ زُو ُم  
 ساده سرزنف عاطری ترغیبی

فَوَاللّهِ ما غُزِىَ قَو م  َطُّ فى عُ  رِ 

 دارِهِم  إاِلّ ذَلُّوا

 - ااهارس

 توهدس

 - عاطری - ااهارس

 ترغیبی

 -سرزنف -تبیین

 هشدار
 پی یده

 ساده هجوو  سرزنف عاطری ااهارس فَتَوا َل تُم 

 ساده هجو و سرزنف عاطری ااهارس وَتَخاذَل تُم 

 ساده هجو و سرزنف عاطری ااهارس ال غاراتُ  حَتّى شُگَّت  عَلَی کُمُ

 ساده هجو و سرزنف عاطری ااهارس وَمُلِکَت  عَلَی کُمُ األَوطَان

وَهذا أَخُو غامِد وَقَد  

 ْ خَی لُهُ ال أنبارَ وَرَدَت
 عاطری - ااهارس ااهارس

و  تأسس -تبیین

 سرزنف
 پی یده

وَقَد  قَتَلَ حَسّانَ ب نَ حَسّانَ 

 ال بَک رِسَّ 
 عاطری - ااهارس ااهارس

و  تأسس -تبیین

 سرزنف
 پی یده

 عاطری - ااهارس ااهارس عَن  مَسالِحِها وَأَزالَ خَی لَکُم 
و  تأسس -تبیین

 سرزنف
 پی یده

وَلَ َد  بَلَغَگی اَنَّ الرَّجُلَ مِگ هُم   انَ 

 ال مُس لِمَۀِ یَد خُلُ عَلَى ال مَر أَۀِ

 وَاألخ رَى

 عاطری - ااهارس ااهارس
و  تأسس -تبیین

 سرزنف
 پی یده

 فَیَگ تَزِعُ حِج لَها وَقُل بَها وَقَالنِدَها

 وَرِعاثَها
 عاطری - ااهارس ااهارس

و  تأسس -تبیین

 سرزنف
 پی یده

ما تَم تَگِعُ مِگ هُ إِالّ بِاِال س تِر جاعِ 

 وَاالِس تِر حامِ 
 عاطری - ااهارس ااهارس

و  تأسس -تبیین

 سرزنف
 پی یده

 عاطری - ااهارس ااهارس وافِرینَ ثُمَّ ان صَرَفُوا
و  تأسس -تبیین

 سرزنف
 پی یده

 عاطری - ااهارس ااهارس ما نالَ رَجُالً مِگ هُم   َل م  
و  تأسس -تبیین

 سرزنف
 پی یده
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 عاطری -ااهارس ااهارس وَال أُریقَ لَهُم  دَم  
و  تأسس -تبیین

 سرزنف
 پی یده

فَلَو  اَنَّ ام رَءاً مُس لِماً ماتَ مِن  

 بَو دِ هذا أَسَراً ما  انَ بِهِ مَلُوماً 
 ترغیبی - عاطری ااهارس

 -سرزنف

 نصیحت
 پی یده

 ترغیبی - عاطری ااهارس  انَبِهِ عِگ دس جَدیراً بَل  
 -سرزنف

 نصیحت
 پی یده

 عاطری عاطری فَیا عَجَباً عَجَباً!
 -توجب

 سرزنف
 ساده

وَاللّهِ یُمیتُ ال  َل بَ، وَیَج لِبُ 

ال هَمَّ اج تِماعُ هؤاُلءِ ال  َو مِ عَلى 

باطِلِهِم ، وَتَرَرُّقُکُم  عَن  حَ ِّکُم  

 (دو  گف ارتارس)

 -توهدس

 توهدس
 عاطری - عاطری

سرزنف و 

 -تأسس

سرزنف و 

 تأسس

 - ساده

 ساده

 

فَ ُب حاً لَکُم  وَتَرَحاً حینَ صِر تُم  

 غَرَضاً یُر مى
 ساده هجوسرزنف و  عاطری عاطری

 ساده هجوسرزنف و  عاطری ااهارس یُغارُ عَلَی کُم  وَالتُغیرُونَ 

 ساده هجوسرزنف و  عاطری ااهارس وَتُغ زَو نَ واَل تَغ زُونَ 

 ساده هجوسرزنف و  عاطری ااهارس وَیُو صَى اللّهُ وَتَر ضَو نَ 

فَاِذا أَمَر تُکُم  بِالسَّی رِ إلیهِم  فى 

أَیّامِ ال حَرِّ قُل تُم   هذِهِ حَمارَّۀُ 

 ال  َی ظِ، أَم هِل گا یُسَبَّخ  عَگَّا ال حَرُّ 

 ساده سرزنف عاطری ااهارس

أَمَر تُکُم  بِالسَّی رِ إلیهِم فِى وَإِذا 

الشِّتاءِ قُل تُم   هذِهِ صَبارَّۀُ ال  ُرِّ، 

 أَم هِل گا یَگ سَلِخ  عَگَّا ال بَر دُ 

 ساده سرزنف عاطری ااهارس

 ساده سرزنف عاطری ااهارس  ُلُّ هذا فِراراً مِنَ ال حَرِّ وَال  ُرِّ 

ونَ تَرِرُّ  فَإذا  ُگ تُم  مِنَ ال حَرِّ وَال  ُرِّ

 مِنَ السَّی سِ أَفَرُّ  فَأَن تُم  وَاللّه

 - ااهارس

 توهدس
 ساده سرزنف و هجو عاطری

 ساده هجو عاطری ااهارس یا أَش باهَ الرِّجالِ وَال رِجالَ،

 ساده هجو عاطری ااهارس حُلُومُ األَطرالِ 

 ساده هجو عاطری ااهارس وَعُ ُولُ رَبّاتِ ال حِجالِ 
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أَرَ ُم   أَنِّی لَم  لَوَدِد تُ 

أَع رِف کُم  )الروالن  وَلَم  

 الکالمیّان(

 -عاطری

 عاطری
 عاطری - عاطری

 هجو -ستأس

 جوه -ستأس

 - ساده

 ساده

 

 مَو رِفَۀ  وَاللّهِ جَرَّت  نَدَماً 
 - ااهارس

 توهدس
 ساده هجو -ستأس عاطری

 عاطری ااهارس وَأَع  َبَت  سَدَماً
و  تأسس

 سرزنف
 ساده

 ساده و نررین هجو عاطری ااهارس قاتَلَکُمُ اللّهُ 

 عاطری عاطری لَ َد  مأَلتمُ قَل بی قَی حاً 
سرزنف و 

 تأسس
 ساده

 عاطری عاطری وَشَحَگ تُم  صَد رس غَی هاً
سرزنف و 

 تأسس
 ساده

وَجَرَّع تُمُونی نُغَبَ التَّه مامِ 

 أَن راساً 
 عاطری عاطری

سرزنف و 

 تأسس
 ساده

وَأَفسَد تُم  عَلَیّ رَأ یی بِال وِص یانِ 

 وَال خِذ النِ 
 عاطری عاطری

سرزنف و 

 تأسس
 ساده

 إِنَّ اب نَ :حَتّى لَ َد  قالَت  قُرَی ف  

 وَلکِن  شُجاع  رَجُل   طالِب أَبی

 بِال حَر بِ  لَهُ عِل مَ ال

 عاطری - ااهارس ااهارس
و  تأسس -تبیین

 شکایت
 پی یده

 ساده و شکایتهجو  عاطری عاطری لِلّهِ أَبُوهُم  

 ترغیبی - عاطری ترغیبی وَهَل  أَحَد  مِگ هُم  أَشَدُّ لَها مِراساً 
 -و شکایتمدک 

 سؤال
 پی یده

 ترغیبی - عاطری ترغیبی مَ اماً مِگِّی؟ فیهاوَأق دَمُ 
 -و شکایتمدک 

 سؤال
 پی یده

لَ َد  نَهَ  تُ فیها وَما بَلَغ تُ 

 ال وِش رینَ 
 پی یده مدک -تبیین عاطری - ااهارس ااهارس

وَها أَنَا ذا قَد  ذَرَّف تُ عَلَى 

 السِّتِّینَ 
 پی یده مدک -تبیین عاطری - ااهارس ااهارس

 ساده تأسس عاطری ااهارس وَلکِن  الرَأ سَ لِمَن  الیُطاعُ 
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را انتخاب  هاارتارپاره، برخی از البالغهنهج 72هاس ارتارس خطبه شــماره در بررســی  گف

صینَ ُ" ارتارپاره گیم  اار به ااهر ایم  ه در ذیل بدان اشــاره می رده گگریم، ب"وَدِرْعُ اللّهِ الْحَ

دهد. خبر دادن از چیزس نشــان هاس مثبت ین خبر مییابیم  ه این  گف از جهاد و ویژایدرمی

ــت ــت. پس  گف ااهرس ین، ااهارس اس ــخن  اما با توجه؛ دهگده  گف ااهارس اس به بافت س

سخن میدرمی ست. امام علی )ع( از جگگ  ی اوید و در پیابیم  ه  گف غیر بیانی ین متراوت ا

ست و  شار ت در جهاد ا شویق و ترغیب مردم براس م صیه  گد  ه در  خواهدیمت به مردم تو

  ؛، ااهارس و ترغیبی اســـتارتارپاره،  گف غیر بیانی این روازایندفاع از وطن شـــر ت  گگد. 

اوید و از سوس دیگر، مردم را ترغیب به هاس مثبت جهاد سخن مییوگی از یک سو، از ویژای

 ینیز حالت مشـــابه، "خَیْلُهُ الْأنبارَ قَدْ وَرَدَتْ هذا أَخُو غامِد وَ وَ" ارتارپارهد.  گاین  ار می

ـــهر االنبار را بیان می اخوغامدخبر ورود  ااهراً ارتارپارهدارد. امام علی )ع( در این   گد. به ش

اما  ؛ گد،  گف ااهرس ین، ااهارس استپس با توجه به این  ه اخبارس درباره جگگ را بیان می

شود. می متأسسد دشمن به سرزمین مسلمانان بسیار ح ی ت امام با شگیدن این خبر و ورودر 

، روازایناســـت. از ســـوس دیگر، در پی ســـرزنف  وفیان به علت عدم مشـــار ت در جگگ 

سرزنف  ردن و  ارتارپارههاس غیر بیانی این  گف شامل ااهارس با فول تبیین، عاطری با فول 

سرزنف می متأسس ست، زیرا امام هم  وفیان را   هاین گد و هم به علت اطاعت نکردن شدن ا

 شود.و اندوهگین می متأسساز دستورات امام و رهبر خویف 

اابراس پی بر به  گف  یانی دن  تارپارههرس و غیر ب ما غُزِىَ قَوْمٌ"ار ّهِ  قِْر قَطُّ فا عُ فَوَالل

ـــرایط ذلت و خوارس مردم را در ابتدا به ااهر ین می، "دارِهِمْ إِالّ ذَلُّوا نگریم. امام علی )ع( ش

  ارتارارهپدر این  حالدرعین، فول تبیین بیانگر  گف ااهرس ااهارس است. روازاین گد. بیان می

 ارتارارهپهاس ااهرس این بگابراین  گف توهدس نیز از دیگر  گف؛ از قسم نیز استراده شده است

شان در پو م صود امام از این عبارت، درمی ارتارپارهاست. با دقت در مرهوم این  ی یابیم  ه ای

دهد هشدار می هاینبه  حالدرعیناست.  هاینسرزنف  وفیان به علت ورود دشمن به سرزمین 

ــد. پس به وجود  گف ــبب این حادثه، خوار و ذلیل خواهگد ش هاس غیر بیانی ااهارس،  ه به س

 بریم. هاس تبیین، سرزنف  ردن و هشدار دادن پی میعاطری و ترغیبی با فول
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فاً ما کانَ بِهِ مَلُوماً" ارتارپارهااهر  لِماً ماتَ مِنْ بَعْدِ هذا أَسااَ بیانگر  ،"فَلَوْ اَنَّ امْرَءاً مُسااْ

تبیین وایره مســلمانان وایره مســلمان در قبال هجوم دشــمگان اســت، اما امام علی )ع( در پی 

ج عدم مشار ت در جهاد به نتای  گدیم تأ یدنیست، بلکه با این سخن مردم  وفه را سرزنف و 

سیار بدس می ست. ب شی نی سرزن شگیدن این اخبار بمیرد، بر او  سلمان از  تواند بیانجامد و اار م

شکل  شان مردم را به  ست یمافزون بر ین، ای شار ت در جگگ توصیه می غیرم ، نیگابراب گد. به م

ــامل عاطری و ترغیبی با فول گف ــیهاس غیر بیانی این عبارت ش ــرزنف و توص ردن ه  هاس س

ست. بدین ترتیب، این سوباز  گف ارتارپاره ا ر چگد شود، زیرا بمی هاس ارتارس پی یده مح

سوس دیگر، این  گف غیر بیانی داللت می ست یمنیز از نوع  ارتارپاره گد. از  ست، زیرا ا غیرم

  گد و تراوت دارد.  گف غیر بیانی و  گف ااهرس ین با یکدیگر مطاب ت نمی
 

 25 خطبه شمارهج. 

 گفتارپاره
  ظاهریکنش 

 )مستقیم(

کنش غیر بیانی 

 (غیرمستقیم)

فعل کنش غیر 

 بیانی

کنش نوع 

 گفتاری

 عاطری ااهارس إِالَّ ال کُوفَۀُ أَق بِ ُها وَ أَب سُطُها ما هِیَ
و تأسس 

 شکایت
 ساده

أَعاصیرُاِ،  إِالّ أَن تِ تَهُبُّ  إِن  لَم  تَکُونی

 فَ َبَّحَکِ اللّهُ
 عاطری عاطری

و تأسس 

 شکایت
 ساده

لَوَم رُ أَبیکَ ال خَی رِ یا عَم رُو إِنَّگى *** 

دو  گف عَلى وَضَر مِن  ذَا اإلناءِ قَلیل )

 (ارتارس

 - ااهارس

 ااهارس
 عاطری - ااهارس

 سستأ -قسم

 و شکایت

 -ساده 

 ساده

 ااهارس أُن بِئ تُ بُس راً قَدِ اطَّلَعَ ال یَمَنَ،
 عاطری - ااهارس

 ترغیبی -

 -تبیین

 -سرزنف

 هشدار

 پی یده

ألَاُنُّ أنَّ هؤاُلءِ ال  َو مَ  وَإِنِّى وَاللّهِ

سَیُدالُونَ مِگ کُم  بِاج تِماعِهِم  عَلى باطِلِهِم ، 

دو  گف ) وَ تَرَرُّقِکُم  عَن  حَ ِّکُم 

 (ارتارس

 - ااهارس

 - عاطری

 توهدس

  هر  دام  گف

 عاطری -ااهارس

 ترغیبی -

 -سرزنف

 هشدار

  هر  دام

 پی یده
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 وَبِمَو صِیَتِکُم  إمامَکُم  فِى ال حَقِّ، وَطاعَتِهِم 

 (دو  گف ارتارسإِمامَهُم  فِى ال باطِلِ، )

 - ااهارس

 - عاطری

 ترغیبی

   دامهر   گف

 عاطری - ااهارس

 ترغیبی -

 -سرزنف

 هشدار

هر  دام  

 پی یده

 بِأدانِهِمُ األمانَۀَ إلى صاحِبِهِم  وَخِیانَتِکُم  

 (دو  گف ارتارس)

 - ااهارس

 - عاطری

 ترغیبی

  هر  دام  گف

 عاطری - ااهارس

 ترغیبی -

 -سرزنف

 هشدار

هر  دام  

 پی یده

دو وَبِصَالحِهِم  فى باِلدِهِم  وَفَسادِ ُم  )

 ( گف ارتارس

 -ااهارس

 - عاطری

 ترغیبی

  هر  دام  گف

 عاطری - ااهارس

 ترغیبی -

 -سرزنف

 هشدار

هر  دام  

 پی یده

 ساده شکایت عاطری عاطری قَد  مَلِل تُهُم  وَمَلُّونیاللّهُمَّ اِنّى 

 ساده شکایت عاطری عاطری وَسَئِم تُهُم  وَسَئِمُونی

 فَأب دِل گی بِهِم  خَی راً مِگ هُم  
 - عاطری

 ترغیبی
 ترغیبی - عاطری

 -سرزنف

 نررین
 پی یده

 وَأب دِل هُم  بی شَراًّ مِگِّی
 - عاطری

 ترغیبی
 ترغیبی- عاطری

 -سرزنف

 نررین
 پی یده

 َما یُماثُ ال مِل حُ فِى  اَللّهُمَّ مُ   قُلُوبَهُم  

 ال ماءِ 

- عاطری

 ترغیبی
 ترغیبی- عاطری

 -سرزنف

 نررین
 پی یده

فارِس  أَما وَاللّهِ لَوَدِد تُ أَنَّ لی بِکُم  أَل سَ

 مِن  بَگی فِراسِ ب نِ غَگم

 -توهدس

 عاطری
 عاطری

و  شکایت

 سرزنف
 ساده

لَو  دَعَو تَ أَتااَ مِگ هُم  *** هُگالِکَ 

 فَوارِسُ مِث لُ أَر مِیَۀِ ال حَمیمِ 
 عاطری ااهارس

شکایت و 

 سرزنف
 ساده

 

ـــی این خطبه، برخی از  را  هاینایم  ه در ذیل مهم را انتخاب  ردههاس ارتارپارهدر بررس

ُضها وَ  ما هِیَ" ارتارپاره گیم  بررسی می ُسطُهاإِالَّ الْکُوفَ ُ أَقْبِ طبه است خ ارتارپارهاولین ، "أَبْ

اما با توجه به بافت ؛ دهد و  گف ااهرس ین ااهارس اســت ه ااهر ین، خبرس درباره  وفه می

 هاسفرماید. فولیابیم  ه امام علی )ع( از تأســـس و حزن خود درباره  وفه میاین خطبه درمی

ا چگد ااهی براس یک  گف ارتارس دو یارتیم  ازاینپیفتأسس و شکایت است.  ارتارپارهاین 

شــود. در ایگجا از یک ســو امام اله و شــکایت خود را به علت نافرمانی فول در نهر ارفته می
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 گد و از ســوس دیگر،  از ســســتی و  اهلی  وفیان مردم در اطاعت امر موالس خویف بیان می

هاس ولتراوتی ندارد، زیرا ف ارارتپارهر دو صورت  گف غیر بیانی این  گد. در همی تأسسابراز 

 شدن و شکایت  ردن به یک  گف غیر بیانی یوگی عاطری اختصاص دارند.  متأسس

یان میها ارتارپارهبرخی از  یان خبر و یااهی دادن درباره چیزس ب ـــوند و ااهر براس ب ش

ضوع حکایت می ارتارپاره ْسراً قَدِ أُنْبِئْتُ بُ"مثل  گد، مانگد  تگها از یااهی دادن و تبیین یک مو

اما امام علی )ع( این عبارت را در برابر ؛  گف ااهرس این عبارت ااهارس اسـت، "اطَّلَعَ الْیَمَنَ

قومی بیان  رده اســت  ه به فرامین وس عمل نکردند و براس جگگ با دشــمن و دفاع از وطن 

س در براس این  گف ارتارهاس غیر بیانی دیگرس شود  گفیماده نشدند. چگین بافتی موجب می

، اویگده افزون بر خبر دادن درباره این موضوع  ه بسر به یمن حمله دیگرعبارتیبهنهر بگیریم. 

س از سو رده است، در پی سرزنف مردم به علت بی توجهی به دستور امام و رهبر خود است. 

دهد. فول دار میدرباره حمالت ییگده شــامیان به ســرزمین مســلمین نیز هشــ هایندیگر، به 

شدار دادن از اروه  گف سرزنف  ردن از اروه  گف ست عاطری و فول ه این، بگابر؛ ترغیبی ا

 با سه  گف غیر بیانی ااهارس، عاطری و ترغیبی بیان شده است.  ارتارپارهاین 

صاحِبِهِمْ وَ"عبارت  ه به با توج. اسـت ارتارپارهشـامل دو  "خِیانَتِکُمْ بِأدائِهِمُ األمانَ َ إلا 

اس از علل این موضوع اد. شودنیز روشن می هاینهاس غیر بیانی هاس ارتارس پیشین،  گف گف

ــامیان به امانت خود در قبال مواویه خیانت نمی ــت، یوگی ش ــاحب ین اس اما ؛  گگدامانت به ص

( امام )عشــوند. علی )ع( هســتگد چگین اقدامی را مرتکب می نیرالمؤمگیام وفیان  ه تحت امر 

ـــامیان در ییگده را بیان میعلت از رفتار  وفیان اله و   هچگانفرماید، همان هاس پیروزس ش

شدار می هاین گد و به شکایت می   ه رتگدیندهد تا رویکرد خود را تغییر دهگد و در اردابی ه

کان  ندارد رفتبرونام عا؛ از ین وجود  ااهرس این دو  گف، ااهارس،  گابراین،  گف  طری و ب

 هاستوهدس با افوال تبیین، ســرزنف و هشــدار اســت. ااهر این دو عبارت تا حدودس با  گف

انی هاس غیر بی گد، تگها تراوت این اســـت  ه  گف ااهارس از  گفمطاب ت می هاینغیر بیانی 

ست، زیرا امام در پی یااهی دادن  وفیان درباره این موضوع  ارتارپارهاین دو  لکه از ب ستیننی

خود  نیسگگخوابدهد تا شاید از هشدار می هاینو از سوس دیگر به  سرزنفرا  هاینیک سو 

 بیدار شده و اقدامی انجام دهگد. 
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 هانیپایانی خطبه از احساس خود نسبت به  وفیان و اعمال هاس ارتارپارهامام علی )ع( در 

ئِمْتُهُْم "، "مَلُّونی قَدْ مَلِلْتُهُمْ وَ یاِنّ اللّهُمَّ"  دهداوید و خداوند را مخاطب قرار میمی وَسااَ

ئِمُونی تراوتی ندارد و  گف ااهرس و  گف  هاینبا  گف غیر بیانی  ارتارپارهااهر این  "وَسااَ

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. 

تارپارهدر  ْدِلْنی بِهِمْ خَیْراً مِنْهُمْ"هاس ار َأب راًّ مِنِّی"، "ف ْدِلْهُمْ بی شااَ ُْث "، "وَ أب اَللّهُمَّ م

م قُلُوبَهُمْ ماءِکَ ماثُ الْمِلْحُ فِا الْ مام از خداوند می، "ا یُ به از ا با مردمی  هد این مردم را  خوا

را دچار رهبرس بد  گد. دعا نیز  هانیخواهد جایگزین  گد. ایشــان هم گین از خداوند می هاین

سخن از دعاس امام حکایت دارد و  گف ااهرس ین ترغیبی  از اروه  گف ست. ااهر  ترغیبی ا

ست  ه در این  گف ضوعی ا شکایت امام از مردم مو ست. اله و  ست. ا هاس ارتارس پگهان نی

عاطری  گف،  گفروازاین گدهاس ترغیبی و  ـــت بارات هس ااهرس این ع ، حالدرعین. هاس 

ــود  گف ــت، زیرا تراوتی میان ااهر و م ص هاس غیر بیانی این عبارات نیز ترغیبی و عاطری اس

 سخن وجود ندارد. 

یانی غیر بهاس بررسی شده ین است  ه  گف این خطبه در میان خطبه فردمگحصربهویژای 

ست جدا نمیها ارتارپارهاز  کیچیهعاطری از  شی ا ت  ه براس بیان حاالشود.  گف عاطری  گ

ــتراده می ــت  ه روحی اس ــود. بافت خطبه بدین اونه اس  وفیان در اطاعت از موالس  قدرینش

ست قومی بهتر را جایگزین  قدرینخویف   اهلی و سستی  ردند،  ه ح رت از خداوند خوا

 بگرداند.   هاین گد و رهبرس بد را نصیب  هاین

 171 خطبه شمارهد. 

 گفتارپاره

کنش 

ظاهری 

 )مستقیم(

کنش غیر 

بیانی 

 (غیرمستقیم)

فعل کنش غیر 

 بیانی

نوع کنش 

 گفتاری

أَح مَدُ اللّهَ عَلى ما قَ ى مِن  أَم ر، وَقَدَّرَ مِن  

 (دو  گف ارتارسفِو ل )
 ااهارس

  هر  دام

 - ااهارس

 عاطری

بیان حمد 

 شکر -خداوند
 پی یده
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 ااهارس وَعَلَى اب تِالنی بکُم
 - عاطری

 عاطری

 -شکر خداوند

 شکایت از مردم
 پی یده

 ساده سرزنف عاطری عاطری تُطِع ، أَیَّتُهَا ال رِر قَۀُ الَّتى إِذا أَمَر تُ لَم  

 ساده سرزنف عاطری عاطری تُجِب  وَإِذا دَعَو تُ لَم  

 ساده سرزنف عاطری عاطری إِن  أُم هِل تُم  خُ  تُم ،

 ساده سرزنف عاطری عاطری وَإِن  حُورِب تُم  خُر تُم ،

 ساده سرزنف عاطری عاطری وَإِنِ اج تَمَعَ الگّاسُوَلى إِمام طَوَگ تُم 

 ساده سرزنف عاطری عاطری .وَإِن  أُجِئ تُم  إِلى مُشاقَّۀ نَکَص تُم  

 ساده هجو عاطری عاطری ال أَبا لِغَی رِ ُم ،

 ساده هشدار -سرزنف ترغیبی ترغیبی م ؟حَ ِّکُما تَگ تَهِرُونَ بِگَص رِ ُم  وَال جِهادِ عَلى 

 ساده هشدار -سرزنف ترغیبی ترغیبی ال مَو تَ اَوِ الذُّلَّ لَکُم ؟!

فَوَاللّهِ لَئِن  جاءَ یَو مى ـ وَلَیَأ تِیَگّى ـ 

 (سدو  گف ارتارلَیُرَرِّقَگَّبَی گى وَبَی گَکُم  )

 -توهدس

 ااهارس

 -توهدس

 ااهارس
 ساده -ساده  تبیین

 ساده هجو عاطری عاطری وأَنَا لِصُح بَتِکُم  قال،

 عاطری عاطری .وَبِکُم  غَی رُ  َثیر
و  شکایت

 سرزنف
 ساده

 ساده توجب عاطری عاطری لِلّهِ اَن تُم ،

 عاطری ترغیبی أَما دین  یَج مَوُکُم ؟
و  شکایت

 سرزنف
 ساده

 عاطری ترغیبی وَال حَمِیَّۀ  تَش حَذُ ُم ؟
و  شکایت

 سرزنف
 ساده

أَوَ لَی سَ عَجَباً أَنَّ مُواوِیَۀَ یَد عُو ال جُراۀَ 

 الطَّغامَ فَیَتَّبِوُونَهُ عَلى غَی رِ مَوُونَۀ وَال عَطاء،
 عاطری ترغیبی

و  شکایت

 سرزنف
 ساده

 وَأَنَا أَد عُو ُم  ـ وَأَن تُم  تَریکَۀُ اإلِس المِ وَ بَ ِیَّۀُ 

وَ طانِرَۀ مِنَ ال وَطاءِ الگّاسِ ـ إلَى ال مَوُونَۀِ 

 (دو  گف ارتارسفَتَرَرَّقُونَ عَگّى )

 -ترغیبی

 ااهارس

 - عاطری

 ترغیبی

 -شکایت

 سرزنف
 ساده -ساده 

إِنَّهُ الیَخ رُهُ اِلَی کُم  مِن  اَم رى رِضًى 

 فَتَر ضَو نَهُ،
 ساده شکایت تأسس و عاطری عاطری

 ساده شکایت تأسس و عاطری عاطری وَال سُخ ط  فَتَج تَمِوُونَ عَلَی هِ.
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 ساده شکایت عاطری ااهارس .وإِنَّ أَحَبَّ ما أنَاالق إِلَىَّ ال مَو تُ 

 ساده شکایت تأسس و عاطری ااهارس قَد  دارَس تُکُمُ ال کِتابَ،

 ساده شکایت تأسس و عاطری ااهارس وَفاتَح تُکُمُ ال حِجاهَ،

 ساده شکایت تأسس و عاطری ااهارس وَعَرَّف تُکُم  ما أَن کَر تُم ،

 ساده شکایت تأسس و عاطری ااهارس وَ سَوَّغ تُکُم  ما مَجَج تُم ،

 ساده امیدوارس عاطری عاطری األَع مى یَل حَظُ، لَو   انَ

 ساده امیدوارس عاطری عاطری أوِ الگّانِمُ یَس تَی  ِظُ.

قانِدُهُم  وَأَق رِب  بِ َو م مِنَ ال جَه لِ بِاللّهِ 

 !مُواوِیَۀُ، وَ مُؤَدِّبُهُمُ اب نُ الگّابِغَۀِ 
 ااهارس

 - ااهارس

 عاطری
 ساده -ساده  هجو -تبیین

 

أَحْمَدُ اللّهَ عَلا ما قَضااا مِنْ أَمْر، وَقَدَّرَ مِْن "ابتدایی این خطبه، یوگی سهاارتارپارهااهر 

الهی است و  گف ااهرس این حا ی از حمد و سپاس اویگده به خاطر ت دیر و ق اس ، "فِعْل

ـــپاس ، ارتارپارهدو  ـــت. از حی   گف غیر بیانی نیز امام علی )ع( خداوند را س ااهارس اس

 گد. با توجه به سخن اوید و او را به خاطر ین ه در زندای خود پیف یمده شکرازارس میمی

ست. فولیتوالساربامام خطاب به خداوند  شکر خداوند ا سخن حمد و  صود از این  هاس ، م 

شکر ما   ارتارارهپرساند.  گف غیر بیانی این می  ارتارپارهرا به  گف غیر بیانی این دو  حمد و 

 زجملهاارتیم، شکر  ازاینپیف ه  طورهمانبا فول حمد، ااهارس و با فول شکر، عاطری است. 

 گف عاطری است. هاس مرتبط به اروه  فول

گیم  ه امام بیپیشـــین مرتبط اســـت، میهاس ارتارپارهبود  ه از نهر موگایی به  ارتارپارهدر 

شکر می اهرس ین  گف ا. "عَلَا ابْتِالئی بکُم وَ"اوید  علی )ع( خداوند را بر ابتال به  وفیان 

ست، زیرا امام در این  شکر می خاطرنیز خداوند را به  ارتارپارهااهارس ا ضوعی دیگر  ؛ د گمو

ـــو، امام علی )ع( در پی  اما  گف غیر بیانی و  گف ااهرس ین با هم تطابق ندارند. از یک س

سوس دیگر،  ست. از  شکر ا ست و  گف غیر بیانی ین، عاطری با فول  شکر خداوند ا حمد و 

ـــان مردم را مخاطب قرار می ـــکایت م هایندهد و از ایش  گد. یبه علت بی فرمانی اله و ش

ش، روازاین ست. دیگر  گف غیر بیانی این عبارت  گف عاطری با فول  در این  ،روازاینکایت ا
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، شکر شود  شکر و شکایت،  گف عاطری با دو دیدااه و با دو فول متراوت تکرار میارتارپاره

 خداوند و شکایت از مردم. 

ـــخن خود را خطاب به مرهاس ارتارپارهامام علی )ع( در  َا "دهد  دم ادامه مییتی س أَیَّتُه

تُمْ"، "تُجِبْ إِذا دَعَوْتُ لَمْ وَ"، "تُطِعْ الْفِرْقَ ُ الَّتا إِذا أَمَرْتُ لَمْ إِنْ  وَ "، "إِنْ أُمْهِلْتُمْ خُضااْ

ْصتُإِنْ أُجِئْتُمْ إِلا مُشاقَّ   وَ"، "عَلا إِمام طَعَنْتُمْ إِنِ اجْتَمَعَ النّاسُ وَ"، "حُورِبْتُمْ خُرْتُمْ   ."مْ نَکَ

به عبارت دیگر،  گف ااهرس ؛ در ااهر با  گف عاطری ارته شــده اســتها ارتارپارههمه این 

ین عاطری است.  گف غیر بیانی ین نیز شبیه به  گف ااهرس ین است، زیرا امام علی )ع( مردم 

شرایط مختلس به بهانه سته امام در  رزنف س هاس متودد،را به علت نافرمانی و لبیک نگرتن خوا

  گد. می

ْصرِکُمْ وَالْجِهادِ عَلا حَقِّکُمْ" ارتارپارهدو  با  ؟"الْمَوْتَ اَوِ الذُّلَّ لَکُمْ"، و؟"ما تَنْتَظِرُونَ بِنَ

ستراده شده است.  سترهامی ا  لهازجم سؤال گف ااهرس ین ترغیبی است، زیرا  روازاینااهر ا

ــتفول م امام علی باید بگویی ارتارپارهدرباره  گف غیر بیانی این دو اما ؛ هاس  گف ترغیبی اس

درباره پیشرفت شامیان در حمله به سرزمین  هاین گد، هم گین  ه به )ع(  وفیان را سرزنف می

هاس غیر بیانی عاطری هاس سرزنف  ردن و هشدار دادن به  گفدهد. فولمسلمانان هشدار می

ختالف وجود ا ارتارپاره، بین  گف ااهرس و غیر بیانی این دو روازاینو ترغیبی مرتبط هستگد. 

 دارد. 

ْستُکُمُ الْکِتابَ"مانگد ها ارتارپارهدر برخی  فُْتُکْم وَعَرَّ"، و"وَفاتَحْتُکُمُ الْحِجاجَ"، "قَدْ دارَ

ـــت  ه امام علی )ع( ، "ما أَنْکَرْتُمْ  گد. مردم را بیان می اقداماتااهر عبارات حا ی از ین اس

ــتها، ارتارپاره گف ااهرس این  ــانل اما امام )ع(؛ ااهارس با فول تبیین اس  در پی بیان این مس

امام  گکهیباابه عبارت دیگر، ؛  گدو شــکایت خود را بیان می تأســس قیطرنیســت، بلکه از این 

ــگاختگد و  هاینهمه این اقدامات را انجام داد،  هاینعلی )ع( به خاطر  وس را ین گان  ه باید نش

 ایشان را اطاعت نکردند. 

ْستَیْقِظُ"و ،"األَعْما یَلْحَظُ لَوْ کانَ"هاسارتارپارهدر پایان،  ه ااهر بیگیم  را می"أوِ النّائِمُ یَ

ست، امیدوار  هاین سی  ه در خواب ا شدن   ست  ه امام به بیگایی نابیگا و بیدار  حا ی از ین ا
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ان هدف و قصد از بی. بیگایان و به خواب رفتگان هستگدان با اعمال خود هم ون نااست و  وفی

ست. ها ارتارپارهاین  ا یکدیگر ب ارتارپارهگف ااهرس و غیر بیانی این دو ،  روازایننیز چگین ا

اما  وفیان  ســانی بودند  ه از ؛ عاطری با فول امیدوارس اســت هاین گد و هر دوس مطاب ت می

 و ارزش وجودس امام علی )ع( را درا نکردند.  برنخاستگدخواب سگگین خویف 

 هاآنهای غیر بیانی و تحلیل درصد کنش -8

ـــمارش  گف هاس مذ ور، به نتایج زیر در خطبهها ارتارپارههاس غیر بیانی تمام پس از ش

دهیم، زیرا اویگده ااهی را مد نهر قرار نمیهاس ااهرس دســت یافتیم. در شــمارش خود  گف

 ســت. نکته قابلدر پی بیان چیزس اســت  ه با ااهر ســخگف تراوت دارد. مهم قصــد اویگده ا

ــت  ه  ــاس توداد  گف داراس دو یا چگد  گفهاس ارتارپارهتوجه ین اس اس هغیر بیانی، بر اس

س هاس ارتار گف  ارایرسبهنمودار زیر بیانگر میزان  محاســـبه شـــده اســـت. هاینغیر بیانی 

 اس چگد خطبه مذ ور است. م ایسه

 

 
 

شماره توداد  گف* شترین یمار   19، 93هاس غیر بیانی خطبه  ست.  گف عاطری با بی مورد ا

هاس غیر بیانی خطبه را به خود اختصــاص داده اســت. درصــد از  ل  گف 21مورد،  92یوگی 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

623خطبه 

93خطبه 

72خطبه 

72خطبه 

نمودار تصویرس درصد  گشهاس غیر بیانی چهار خطبه

اعالمی توهدس ترغیبی  ااهارس عاطری
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دوم قرار ارفته است. یمار  گف  درصد از  ل خطبه، در جایگاه 72مورد و  62  گف ااهارس با

ایرد.  گف هاس غیر بیانی قرار میدرصــد اســت  ه در مرتبه ســوم  گف 63مورد و  3ترغیبی 

هاس غیر بیانی را به خود اختصاص داده است. در درصد از  ل  گف 9توهدس با دو بار تکرار، 

 ایرد  ه حتی یک بار هم در این خطبه ذ ر نشده است. میپایان  گف اعالمی قرار 

ست  ه در  ارتارپاره 36، 93در خطبه **  شده ا ستراده  صد  گف  31مورد، یوگی  63ا در

یک   ه دربردارنده بیف ازهایی ارتارپارههرس تراوت دارد. هم گین توداد غیر بیانی با  گف اا

ین در اها ارتارپارههاست. بیشتر ارتارپارهاز  ل درصد  73مورد یا  66گد،  گف غیر بیانی هست

 خطبه با یک  گف غیر بیانی ذ ر شده است. 

ها در این مورد است. بیشترین یمار  گف 39، 72هاس غیر بیانی خطبه شماره  گف توداد* 

ـــد از  ل  گف 16مورد یا  29خطبه از ینِ  گف عاطری با  ـــت. درص هاس غیر بیانی خطبه اس

هاس غیر بیانی درصــد از  ل  گف 71مورد،  73اه از ینِ  گف ااهارس اســت  ه با دومین جایگ

ست.  گف ترغیبی با  صاص داده ا سومین رتبه  62مورد و  61خطبه را به خود اخت صد در  در

 از  گف توهدس و اعالمی استراده نشده است.  وجهچیهبهقرار ارفته است. در این خطبه 

درصــد از  ل  30یا  هاینورد از م 70به  ار رفته اســت  ه  ارارتپاره 20در این خطبه ** 

صد  گفهاارتارپاره ست. در  هاس ارتارس  ه در ین  گف، دربردارنده چگدین  گف غیر بیانی ا

 است.  ارتارپاره 33درصد یا  03تطابق ندارد،  ااهرس با  گف غیر بیانی

ــماره *  ــومین خطبه، یوگی خطبه ش اند  بیانی یمار زیر را ثبت  ردههاس غیر ،  گف72در س

 66درصـــد،  گف ااهارس  73مورد و  67درصـــد.  گف ترغیبی  31مورد و  63 گف عاطری 

 استراده نشده است.  وجهچیهبهدرصد.  گف توهدس و اعالمی در این خطبه نیز  72مورد و 

شماره **  ست. یمار ارتارپاره 76، از 72امام علی )ع( در خطبه  هاس غیر  گف بهره برده ا

  از  لدرصـــد  96هاس ارتارس یوگی مورد از  گف 1مورد اســـت. تگها در  36بیانی این خطبه 

هاپاره تار راوت دارد.  گفار یانی ت با  گف غیر ب ااهرس  تارس  ه داراس چگد ،  گف  هاس ار

 هاس ارتارس است. درصد از  ل  گف 16مورد یا  67 گف غیر بیانی هستگد، 

هاس غیر بیانی این به  ار رفته اســت. توداد  گف ارتارپاره 97، 623 در خطبه شــماره* 

هاس غیر بیانی خطبه درصد از  ل  گف 06مورد،  70مورد است.  گف عاطری با ثبت  91خطبه 
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ـــت.  گف   6، 9، 3هاس ااهارس، ترغیبی و توهدس به ترتیب با ثبت ارقام را از ین خود  رده اس

 اند. هاس غیر بیانی خطبه را به خود اختصاص داده گفدرصد از  ل  9و  2، 66مورد 
چگد  گف غیر بیانی است. ، دربردارنده 623خطبه  ارتارپاره 97مورد از  3درصد یا  69** 

هاس ارتارپارهدرصد از  ل  33تطابق ندارد  ه ،  گف ااهرس با  گف غیر بیانی ارتارپاره 63در 

 شود. خطبه را شامل می

ــتر  گف 623خطبه  فردمگحصــربهویژای  ــت  ه بیش هاس ارتارس این خطبه با  گف ین اس

شان دهگده اوه ناراحتی امام علی )ع( به علت رنج ست. این ن شده ا ست  ه عاطری بیان  هایی ا

 از جانب  وفیان متحمل شده است. 

به یا با م ایســـه خط ااهرس  با  گف  یانی  نه از نهر اختالف  گف غیر ب اا هار هاس چ

د اختالف ، به این نتیجه رسیدیم  ه درصغیرمست یماختالف بین  گف مست یم و  دیگرعبارتیبه

ست.  33و  96، 03، 31به ترتیب  623و  72، 72، 93هاس در خطبه صد ا صد باال در در این در

ــتی  وفیان و همه خطبه ــس ــت؟ امام علی )ع( پس از س ــان دهگده چه چیزس اس هاس جگگ نش

 اً وتیطبها را ایراد فرموده اســت. پس دســتورات امام خویف، این خطبهمســلمانان در پیروس از 

ه هاس ارتارس  اما علت درصــد باالس  گف؛ یمیز بیان شــودها با لحگی ســرزنفباید این خطبه

 گف ااهارس و غیر بیانی در ین تطابق ندارد، چیســت؟ چرا ح ــرت مردم را به طور مســت یم 

ــرزنف نمی ــت یم دس ر بیان حزن و اندوه خویف به علت نافرمانی  وفیان در  گد و به طور مس

اوید؟ امام علی )ع( ادیبی سخگور یمیز سخن نمیانجام واایس دیگی و شرعی، با بیانی سرزنف

خن از نیت درونی خود س غیرمست یم گگد، بلکه به طور  الم خود را بیان نمی صراحتاًاست  ه 

 دارد. اطب را به ترکر وامیاویگد.  الم ادیبانه سخگی است  ه مخمی

شماره از بین خطبه صد یوگی  72هاس مذ ور، خطبه  صد از  03در این زمیگه باالترین در در

سک به جهاد و  ست. امام علی )ع( در این خطبه از فواید تم صاص داده ا خطبه را به خود اخت

ستراوید. اویی در این خطبه از نردباعواقب ترا ین براس مردم مسلمان سخن می اده ن بیانی ا

اوید. در قالب این فواید، شــده اســت. امام در ابتدا از فواید دنیایی و اخروس جهاد ســخن می

را به علت ســســتی و  هاین، حالدرعین گد. مردم را به شــر ت در جهاد ترغیب و تشــویق می

سرزنف می صد عدم تطابق ب اهلی در انجام این وایره  ست در شده ا ن ی گد. این امر موجب 
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مام علی )ع( از حوادثی  ه در  باال رود. پس از ین، ا به  یانی در این خط ااهرس و غیر ب  گف 

، مردم را به طور مســت یم ســرزنف درنهایتاوید و ســرزمین مســلمانان روس داده ســخن می

  گد. می

ــد  ــوع دیگرس با چگد  گف غیر بیانی یا  گفهاس ارتارپارهدرص هاس ارتارس پی یده موض

ـــی  گیم.  ـــت  ه باید ین را بررس وجه قابل تهاس پی یده بودن یک  گف ارتارس از ویژایاس

ـــت، زیرا  گف تواند چگد مرهوم یا موگی را دربربگیرد. یک  گف ارتارس میهاس ارتارس اس

صد  گف  69و  16، 30، 73به ترتیب  623و  72، 72، 93هاس هاس ارتارس پی یده در خطبهدر

درصـد، باالترین درصـد را از ینِ خود  رده  16با  72بیگیم  ه خطبه شـماره درصـد اسـت. می

ه هاس جگگ، خطب مترین میزان را در این زمیگه ثبت  رده است. از بین خطبه 623است. خطبه 

صربههاس ویژای 623شماره  صد  گفهاین ازجملهدارد.  فردسمگح رس هاس ارتا،  م بودن در

ز عبارات ا ینکهبیبا چگدین  گف غیر بیانی است. امام علی )ع( در این خطبه به طور مست یم و 

ه  گد. ایشان در این خطباستوارس یا عباراتی با چگد مرهوم بهره جوید، احساس خود را بیان می

  گد. مردم را به طور مست یم سرزنف می

ـــد  گفهاس چهاراانه، باالتردر نمودار تصـــویرس خطبه هاس غیر بیانی در همه ین درص

صد این  گف در خطبهخطبه ست. در  623و  72، 72، 93هاس هاس مذ ور از ینِ  گف عاطری ا

ست.  06و  31، 16، 21به ترتیب  صد ا سخن می موموالًدر اوییم عباراتی براس وقتی از جگگ 

ستن در برابر دشمن به یاد می شویق مردم براس برخا هاس هاما با بررسی خطب؛ یوریمترغیب و ت

ســـتیم. چرا  گف عاطری بیف از جگگ امام علی )ع( شـــاهد تراوتی اســـترده در این زمیگه ه

ـــت،  گف ـــتراده   هیدرحالهاس دیگر به  ار رفته اس این  گف براس بیان حاالت روحی اس

 هاس غیر بیانی استراده نشده است؟هاس ترغیبی بیف از دیگر  گفشود. چرا از  گفمی

سات هاس دیها بیف از  گفایرس از  گف عاطری در این خطبههرهب  سا شان دهگده اح گر ن

شامیان از خواب  ست  ه در برابر حمالت  امام علی )ع( در م ابل سستی و  اهلی مردم  وفه ا

شکایت می ستراده از این  گف، از مردم  وفه  ستگد. امام با ا بی در  گد.  گف ترغیغرلت برنخا

ز  گگد و اشــود  ه دســتور فرمانده و راهبر خویف را پیروس میاســتراده می خطاب به  ســانی

اما مردمی  ه هم عصر و دوره امام علی )ع( ؛  گگدوطن خود در برابر حمالت دشمگان دفاع می
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ـــتور روازایندادند. بودند، راحتی دنیا را به جایگاه واال در یخرت ترجیح می ، در وا گف به دس

ـــتراده از  گف ترغیبی در خطاب با و براس جهاد، به دنیا پگاه  روس یوردند. به همین علت، اس

 نتیجه است. چگین مردمی بیهوده و بی

شماره بار دیگر، می صی دارد. این خطبه  623بیگیم  ه خطبه  در میان یمار مذ ور ویژای خا

درصد به ثبت رسانده است. این درصد بسیار باال از   06بیشترین یمار را در  گف عاطری یوگی 

سرزمین خود حکایت دارد.  یالم امام علی )ع( به علت بی توجهی  وفیان به حمالت مواویه به 

 همه چیز را رها  ردند و امام را ین گان  ه باید نشگاختگد و دستوراتف را اطاعت نکردند.  هاین

ــه خطبه به  گف ااهارس اختصــاص دارد. هاس غیر دومین جایگاه در میان  گف بیانی در س

شماره  ست  ه با دیگر خطبه 72تگها در خطبه  صد  گف ااهارس در ا ها تراوت اند ی دارد. در

 ه  طورهماندرصد است.  66و  72، 71، 72به ترتیب  623و  72، 72، 93هاس چهاراانه خطبه

از  گف غیر بیانی ااهارس هستگد.  گف  بیگیم این چهار خطبه دربردارنده درصدهاس نزدیکیمی

با استراده از این  گف  گدهیو اوشود دهد استراده میااهارس براس بیان ین ه در جهان روس می

اوید. امام علی )ع( نیز از این  گف براس بیان درباره حوادث و مســانل اطراف خود ســخن می

یق یارانف به اویف ایشان رسیده حوادث روس داده در سرزمین مسلمانان و اخبارس  ه از طر

جوید. امام هم گین از این  گف براس بیان ین ه در قبال مســلمانان انجام داده اســت، بهره می

  گد. است، استراده می

ماره  ـــ به ش ما  72در خط ندا اســـت، ا راوتی ا با ت گاه از ینِ  گف ترغیبی  جای دومین 

 این  گف در جایگاه دوم قرار ارفته است.  درهرصورت

صاص دارد. هاس غیر بیانی خطبهسومین مرتبه در میان  گف هاس جگگ به  گف ترغیبی اخت

ــماره  درصــد در جایگاه ســوم قرار ارفته  72 گف ااهارس با  72با این تراوت  ه در خطبه ش

 62، 63به ترتیب  623و  72، 93هاس است. درصد  گف ترغیبی در سه خطبه دیگر یوگی خطبه

ـــت. اوی 2و  ـــد اس  گد مخاطب را به انجام  ارس گده از طریق  گف ترغیبی تالش میدرص

صیحت  ردن، اجازه دادن، یرزو  شویق یا وادار  گد. این  گف هم گین امورس مانگد ن ترغیب، ت

صیه  ردن و سیدن، تو شامل می . ردن، پر اس هاین  گف در خطبه وتاًیطب، روازاینشود. را نیز 

صد باالیی را به خود اخت  گد  ه امام مردم را به طور صاص دهد، زیرا یدمی امان میجگگ در
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حرظ جاموه  مگهوربهرا براس مشـــار ت در این امر مهم  هاینخواند و مســـت یم به جهاد فرامی

ـــالمی ترغیب می جگگ با نیروهاس مواویه  براس هاینبه ، ازاینپیفاما امام علی )ع( ؛  گداس

ــمگان، حرظ وطن خود در برابر حمل مگهوربه ــتور داده بوده دش ســخن ایشــان را  هایناما ؛ دس

ند.  نداد بهروازایناوش  ـــت یم ، در این خط به طور مس مام دیگر  ـــوبهرا  هاینها ا نبرد  سس

سات خود به علت بی توجهی و نافرمانی  وفیان نمی سا ست، از اح خواند. بلکه در مرحله نخ

زمیگه انجام واجبات شـــرعی خود تحمل ترین دشـــوارس را در  وچک هایناوید. ســـخن می

به هر بهانهنمی ـــمن،  ـــک  گگد و براس فرار از جگگ، جهاد و م اومت در برابر دش اس متمس

ستور تولق دارد، می صیحت و د صدهاس مذ ور به امورس غیر از ترغیب، ن شوند. برخی از در

رتارس با  گف هاس اشــاهد وجود برخی  گف 72و یرزو  ردن. در خطبه شــماره  ســؤالمانگد 

شده سوس چیزس بیان ن ستور و یا ترغیب  ردن به  ستیم  ه براس د  ازجملهه اند. بلکترغیبی ه

ا هایرند. امام علی )ع( در این  گفیا یرزو قرار می سؤالهاس ارتارس هستگد  ه در حوزه  گف

ـــت خود از خداوند و چگدین یرزو را بیان می ی قد إنّ"فرماید  گد. پس از ین  ه میدرخواس

 گد  ه ناشـــی از نافرمانی  وفیان ، یرزوس خود را در درااه خداوند مطرک می"مللتهم وملّونی

ث م همّی، اللّا منّفأبدلنی بهم خیرا منهم، وأبدلهم بی شاارّ"از دســتورات امیرالمؤمگین اســت  

رار قهاس ارتارس نیز در ضـــمن  گف ترغیبی این  گف. "قلوبهم کما یماث الملح فی الماء

 ایرد. می

ـــت. این هاس غیر بیانی خطبه گف گف توهدس در یخرین رتبه  هاس مذ ور قرار ارفته اس

را به ثبت رســـانده  9و  6، 6، 9به ترتیب درصـــدهاس  623و  72، 72، 93هاس  گف در خطبه

حتی یک بار هم استراده نشده است. نکته قابل توجه  72و  72هاس از این  گف در خطبهاست. 

ست؟  ین شده ا ستراده  سیار اند ی ا ست  ه چرا این درصد به میزان ب  زایناپیف ه  طورهمانا

نجام ا مگهوربهاز ین براس بیان وعده خود  موموالًارتیم،  گف توهدس  گشــی اســت  ه اویگده 

ـــتراده می ایرد، وعده افوالی  ه در زمره  گف توهدس قرار می ازجمله گد.  ارس در ییگده اس

ها در پی بیان وعده خود در خصــوص هیچ موضــوعی اســت. امام علی )ع( در این خطبهدادن 

را به طور  هاینخواهد توهد خود به موضـــوعی در قبال مردم را بیان  گد، بلکه نیســـت یا نمی

ست یم شر ت در جهاد فرامی غیرم ستی به  س شکایت می هاینخواند یا از  ، رونازای گد. اله و 
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ــان نیازس به  ــتراده از  گف توهدس براس بیان توهد خود به چیزس یا وعده به موضــوعی ایش اس

ارس هاس ارتهاس مذ ور  اهف یابد.  گفندارد. پس طبیوی است  ه درصد این  گف در خطبه

شده با  گف توهدس  گف ستگد ه امام از طریق ثبت  سست هایناز عاقبت  هاینهایی ه ی در پی 

 دهد. ید و وعده حوادث بدس را میاو ردن در قبال دشمن سخن می

ـــت، هاس غیر بیانی خطبه گف اعالمی در میان  گف هاس جگگ از جایگاهی برخوردار نیس

ست.  شده ا ستراده ن از این  گف براس اعالم  موموالًزیرا در این خطبه حتی یک بار هم از ین ا

 د قرارداد، نصب و شود و مخاطب در پی مسانلی مانگد عشرایط جدید به مخاطب استراده می

شود. عدم ذ ر این  گف در خطبه .عزل و ست براس انجام  ارس متوهد  هاس جگگ بدان علت ا

ــرایط جدیدس را اعالم نمی ــب یا واایس  ه امام علی )ع( ش  گد تا  وفیان پس از اعالم مگاص

 جدید، متوهد به انجام  ارس شوند. 

 نتایج -1

 623و  72، 72، 93هاس امیرالمؤمگین علی )ع( یوگی خطبهدر این پژوهف چگد خطبه جگگ 

هاس  اربردشگاختی بررسی  ردیم و در پرتو نهریه  گف ارتارس جان سرل، را از حی  ویژای

ـــت یمده،  گف جگگ را  سهاخطبههاس ارتارس را تویین  ردیم و با توجه به یمارهاس به دس

 بررسی  ردیم و به نتایج زیر دست یافتیم  

هاس عاطری، ااهارس، ها شـــامل  گفهاس غیر بیانی اســـتراده شـــده در این خطبه گف. 6

ستراده از این  گف ست  ه ترتیب ا ست. نکته قابل توجه ین ا غیر بیانی  هاسترغیبی و توهدس ا

هاس دیگر به یک شکل است. در این خطبه،  گف ترغیبی در ، در خطبه72جز در خطبه شماره 

 هارس در جایگاه سوم قرار ارفته است. جایگاه دوم و  گف اا

هاس مذ ور به  گف عاطری اختصـــاص دارد. هاس غیر بیانی در خطبه. اولین جایگاه  گف7

 06و  31، 16، 21مورد یا  70و  63، 29، 92ایرس از این  گف در چهار خطبه مذ ور یمار بهره

شود ین است  ه از در میهاس جگگ به ذهن یدمی متبادرصد است. نخستین چیزس  ه از خطبه

ــتور دادن و ترغیب  ردن از افوال  گف ترغیبی بیف از دیگر  گف ــود، زیرا دس ــتراده ش ها اس

ست صد  گف عاطری ؛  گف ترغیبی ا ستیم  ه در شاهد ین ه هاس مذ ور در در همه خطبهاما 
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جایگاه نخســت قرار ارفته اســت. شــرایط و بافت ســخن ما را به علت این موضــوع رهگمون 

د. پردازنها یوگی  وفیان به انجام واایس خود در دفاع از وطن نمیشود. مخاطبان این خطبهمی

ود. شهاس جگگ رایج است، مگجر میبه تغییر ین ه در خطبه هایناین شرایط و سستی و  اهلی 

یالم امیرالمؤمگین علی )ع( درباره سستی مردم در قبال دشمگان موجب شده است از این  گف 

 ها استراده شود. از دیگر  گف بیف

هاس چهاراانه و سومین  گف در خطبه .  گف ااهارس دومین  گف در سه خطبه از خطبه9

ــماره  ــت. این  گف در خطبه 72ش ، 72 دیگرعبارتیبهو  3و  66، 73، 62هاس مذ ور ارقام اس

سانده 66و  72، 71 ست.  گف ااهارس براس تبیین و توضی درصد را به ثبت ر لس ح امور مختا

هاس اسالمی رود. امام علی )ع( از این  گف براس بیان حوادثی  ه در مرزهاس سرزمینبه  ار می

ست، بهره می ستراده میروس داده ا شکل ا شود  یا در جوید. از این  گف در غالب موارد به دو 

چگد  گف غیر  هاس دیگر به همراههاس ارتارس با  گفم دمه، یا در  گف عگوانبهیغاز خطبه 

بیانی دیگر به  ار رفته است، یوگی افزون بر  گف ااهارس، براس اهدافی چون سرزنف  ردن یا 

 هشدار دادن استراده شده است. 

ـــومین  گف در میان  گف. 3 ، 63مورد یا  9و  67، 61، 3هاس غیر بیانی  گف ترغیبی با س

ــت.  2و  73، 62 مام علی )ع( رفتار  وفیان و  اهلی ها از یالم ااین در خطبه هرچگددرصــد اس

هاس جگگ ها از خطبهاین خطبه درهرحالشــود، در برابر نیروهاس مواویه ســخن ارته می هاین

سوب می ست. امام علی )ع( مردم شوند و به این میزان بهرهمح ایرس از  گف ترغیبی طبیوی ا

است  ه این موضوع به شکل  گد. شایان ذ ر هاس نبرد ترغیب و تشویق میرا به سمت میدان

هاس ارتارس با  گف ترغیبی، شاهد ین هستیم  ه امام علی شود. در بیشتر  گفضمگی انجام می

سوس جگگ دعوت نمی ست یم به  ستراده از  گف ترغیبی در )ع( مردم را به طور م  گد. میزان ا

ــت. تگها دو  36ها بین خطبه ــت  ه طبهبا  گف ترغیبی در این خ ارتارپارهمورد اس ها یمده اس

ــت، یوگی تگها دربردارنده دیگر  گف ــد از  2ها نیس با  گف ترغیبی به طور هاس ارتارپارهدرص

 32خواند و را به طور مســت یم به ســوس جهاد فرامی هایندهد و مســت یم مردم را هشــدار می

ســت. ان شــده اهاس غیر بیانی عگوبا  گف ترغیبی به همراه دیگر  گفهاس ارتارپارهدرصــد از 

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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شرایط نمی ضوع را به طور  اساونهبهخواند، زیرا  ست  ه باید این مو ست یما ه با یا همرا غیرم

 هاس غیر بیانی مطرک  رد. دیگر  گف

ـــتراده از ین در هاس مذ ور ب گف توهدس نیز در خطبه. 2 ـــت، اما میزان اس ه  ار رفته اس

به  ار رفته است  93در خطبه  ارتارپارهدر سطح باالیی نیست. تگها دو ها م ایسه با دیگر  گف

شامل میدرصد از  ل  گف 9 ه  شماره هاس غیر بیانی خطبه را  ، 623شود. هم گین در خطبه 

هاس غیر بیانی خطبه را به خود اختصاص  گفدرصد از  ل  9تگها یک بار به  ار رفته است و 

ستادن در  سواگد در پی بیان توهد خویف به جهاد و ای ستراده از  ست. امام علی )ع( با ا داده ا

ستراده از ین، پایان  ار  وفیان پس از  ست یا با ا شمگان ا ا نافرمانی از امیر مدبر خود رم ابل د

هاس ارتارس در پی بیان توهد خویف به موضــوعی  گف اونهاین گد. امام علی )ع( در بیان می

ستراده از این  گف در خطبه سخن، نیازس به ا ست، زیرا با توجه به بافت  ذ ور هاس مخاص نی

 نبوده است. 

ــت، زیرا امام علی )ع( . 1  گف اعالمی حتی یک بار در چهار خطبه مذ ور به  ار نرفته اس

ــرایطی جدید نبوده  ــوع یا ش ــت، تا در پی اعالم موض  ه در امورس مانگد ع د و  طورهماناس

 نصب و عزل، مردم پس از اعالم شرایط جدید به انجام  ارس روس یورند. 

ـــی  گف2 ـــیدیم  ه هاس ارتارس در خطبه. پس از بررس هاس چهاراانه، به این نتیجه رس

تارس و  گف گف یانی میهاس ار گده و مخاهاس غیر ب کار اوی ـــوس اف به س ما را  ند  طب توا

دهگده نوع خاصــی از افکار و درصــد باال و پایین یک  گف غیر بیانی نشــانرهگمون شــود. 

شه صد در چهار اندی ست، به ویژه  ه این در هاس هر دو طرف ارتباط یوگی اویگده و مخاطب ا

 جگگ امام علی )ع( با تغییراتی اندا ذ ر شده است.  خطبه

 کتابنامه

 منابع فارسی 

نامه ح رت امام رضا شگاسی زیارت(. تحلیل متن6903زاده، مهدس. )محمدرضا. رجبپهلوان نژاد،  .6

 92-23. ص  7)ع( بر پایه نهریه  گف ارتار. دانشگاه فردوسی مشهد. فلسره و  الم. ش 

ــانل .7 ــاس طب ه . تحلیل خطبه پگجاه و یکم نهج(ش6936) ، مریم. نگارش، محمد.یف  البالغه بر اس

 660-06. مطالوات اسالمی  علوم قرین و حدی . ص  سارتار سهاسرل از  گف سبگد



 شماره شانزدهم        مجله زبان و ادبیات عربی )مجله ادبیات و علوم انسانی سابق(                                                  766  

 

سییبر موگ س. دریمد(ش6936) الیگز، جان. .9 صرو شگا شارات علمسزبان.  . تهران. ط ی،  ورش. انت

6.  

 منابع عربی

هاس ارتمان. دارالکتب الجدید المتحده. لیبی. م(.  اســتراتژس 7663ابن اافر الشــهرس، عبدالهادس. ) .6

 .6چ 

ــی7666)یمل. بادیس لهو .7 ــگاس ــگاهالمخبر.  ه. مجلو بالغت عربی (.  اربردش ــر.  دانش محمد خی 

 623. ص 2ش . الجزانر. هبسکر

ق(. بسته و باز بودن ساختار در ساختارارایی،  اربردشگاسی 6397البحیرس، اسامه محمد ابراهیم. ) .9

   229-066هاس بالغی. ص و بالغت عربی. همایف پژوهف

الدین. الشــیبانی، محمد. یسســ(.  اربردشــگاســی امروزه. دغروس، 7669ربول، ین. موشــلر، ژاا. ) .3

 . 6انتشارات دار الطبیوه. لبگان. بیروت. چ 

سکره. الجزانر. ش 7663رزقی، حوریه. ) .2 شگاه ب سی. مجله المخبر. دان شگا -696. ص 66(.  اربرد

662 

سی و اجزاس رم ان الگجار، نادیه.  .1 شگا المللی ینب(. چهارمین همایف 7662). توانایی ارتباط اربرد

 6. ص زبان، ادب و ن د

 36. ص 2الجزانر. ش . هبسکر دانشگاهالمخبر.  همجل(.  اربردشگاسی. 7663)عبدالحکیم.  هسحالیال .2

انه المللی نششگاسی. پگجمین همایف بین(.  اربردشگاسی فرزند نشانه7660السحالیه، عبدالحکیم. ) .0

  376-393ادبی. و متن 

 (. موگی خاره از متن. انتشارات دار نیگوس. دمشق.7666)الشیدس، فاطمه.  .3

 (.  اربردشگاسی از دیدااه علماس عرب. لبگان. دارالطلیوه. 7662صحراوس، مسوود. ) .66

 عبدالرحمن بودرع. تأثیر بافت در درا متن. بدون تاریخ. .66

هاس ارتارس در ســوریه ربردشــگاختی  گف(. بررســی  ا7666-7666لوور، یمگه. قروس، زهیره. ) .67

  هس. دانشگاه مگتورس. الجزانر. 

 . 6(. شرک  اربردشگاسی. ال اهره. انتشارات شمس. چ 7666ین محمد. )بهاءالدمزید،  .69

 منابع انگلیسی

1. Vanderveken, Daniel & Kubo, Susumu. (2001). Essays in Speech Act Theory. 

John Benjamins Publishing. USA.  



 766                س گف ارتار هی)ع( بر اساس نهر یجگگ امام عل هاسخطبه یبررس              سال نهم          

 
2. Austin. John Langshaw. (1962). How to Do Things with Words. Oxford 

University Press. London.   

 
 

 

  



 شماره شانزدهم        مجله زبان و ادبیات عربی )مجله ادبیات و علوم انسانی سابق(                                                  767  
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 ، مشهد، إیران(مشهد الدکتور أمحدرضا حیدراین شهري )أستاذ مشارک يف قسم اللغة العربیة و آداهبا جبامعة فردوسي

 

 األفعال الکالمی ةة ة لإلمام علي )ع( علی ضوء نظری  دراسة اخلطب احلربی  

 الملخص

ّي  ق ا اتبق أق  سعععععععلعلت ل  قس قئي ّة  يسعععععععاملقال ق ی تبقني ملقساليق العععععععت ليق  إقدا  هقّ لظتقنيت اقسام قئي
  کالمل  ،قومتق قرتحقسولععععععععتيقميق  تاتقييقو  ت سععععععععلعتأق و اتبق  کالمل  ،قومتققتلقوتقلعععععععع بقميقني عتبقوسا ي ق

ّ  قم ّول  ق  متلقّ سقأي قس ق احليقمسععععتّسقسولععععتيقورعععع ق ق ترعععع ، 72، و93 يتنتوبقدق لعععع قواطق احليق ّ

ّساتقميقمني ققوظلفس،قحمتوالق تحقان ل قسحل  قّ ملقسحلالقق احبتثق  ت  و ل  ،قختصعععععععععععععععع  ق ا اتبق، 623، و72و وي 
ّ قق ا اتبق  کالمل  قس  إلخاتقة أ،قق   کالمل  قّ ملق  نرعععععععععععع قق ادول  ،قم لعتقدترععععععععععععت ل تأقس   لقّ دقمّ  أقسک

ّ ل  قو إل تلي  ،قّو ل ظتق  ت  و ل  ق  نيّقني ملق ّ ضعععععععععععععععظتق ّ أ،قو إلّالئل تأقوسغ و  ت جلظل تأ،قو ال تز مل تأ،قو  تاا ة 
ّش انقحن قمتقيفکّقوتق للتقق احليق یل  ق  قوتتو نتقدق ل قال ق ی ض يقسنق ا اتبق  کالمل ق  خحليق یل  ق قس

قّ ملقئ يقميق ا کتققّن ق النینيقسلق یختديقوق یتک مقس لقال؟ق ظ ق  نسعا ق  ات ل قو  رعة  ق ةّإقني تل  قمتقي ب 
ّ إق ا اتبق  کالمل  قذق احليق یل  ق قيتا  قق  ةّإق  تاا  قذق ال؟قميق  ال هق  نيّ،قسنق ّ  ق اقرعععععععععملقاغ

قئسعععععععععععععععا ق قسفتيقّ ملق ق% 06، و% 31، و% 16، و% 21 احليق اقوعق ی قولعععععععععععععععع ،ق ققتلق ّ  ق  التنقسن   ت  يل قت
ّ إق اعسععععععع قذق ت   ق احليق ی قولععععععع قئسعععععععا قميعععععععرت  ،قس ق ّ  ق اقرعععععععملق لظتقيتا  قق  ةّإق  تاا  ،قم ق  اغ
ّسا ق   تئل قذقنیالثقمنظت،قمقتوق  ةّإق  ت جلظس،قو ّ  ق ادسقج   قميقئسعععععععععععا ق ئيعععععععععععتا ق  ةّإق إلخاتق قذق ی

ّ إق إل  ّي قولتنق  تز متقويععس قسوق ل ق اغ ّضععيق ال تز مسقو إلّالس،ق تقسن ق إلمتلقّ سقأي قالقي ق  ة تلي  قخيتص 
قذقص دق إلّالنقّيقسمّقج ي قجييق ال تز لقوت ق

ّول  ،ق  ت  و ل  ،ق  فا ق  کالمس،ق  ةّإق إل تل  الکلمات الرئیسیة ق:ق احليق ّ
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