فصلنامه علمی

Quarterly Journal of

پژوهشهای نهجالبلاغه
سال بیست ویکم  /بهار /1471شماره 52

صفحات
194-818

Nahjolbalagheh Research

Vol. 21, Spring 2022, No. 72

کارکرد عاطفی در ساختهای کلامی خطبه جهاد نهجالبلاغه
در پرتو الگوی ارتباطی یاکوبسن

سونیا کهریزی * /سید مهدی مسبوق ** /مرتضی قائمی
تاریخ دریافت99/11/10 :

***

تاریخ پذیرش1011/17/88 :

چکیده

رومن یاکوبساان از بنیانگذاران مکت زبانشااناساای نقشگرای پرا معتقد
اساه تمامی سااخههای زبانی دارای اهدافی اسه که باید این جنبهها را با اشاره
باه اهاداف ارتبااطی آن تبیین کردن از این رو برای سااااخههای زبانی با محوریه
هریک از شاااش رکن گوینده شااانونده پیا زمینه پیا مجرای ارتباطی اجزای
پیا به ترتیب شااش کارکرد عاطفی ترغیبی ادبی ارجاعی همدلی و رمزگان را
معرفی میکند .خدبههای نه الباغه با برخورداری از منلفههای نظریه یاکوبساان
قاابلیه تدبیق با این نظریه را دارند .خدبه جهاد چنانکه از عنوان آن بر میآید در
بیان فضیله جهاد و پیامدهای منفی رویگردانی از مجاهدآ و پیکار اسه و انتظار
میرود ساااخههای زبانی آن دارای نقش و کارکرد ترغیبی با هدف شااورانگیزی در
مخاااطا باااشاااد .پژوهش پیشرو بااا روش توصااایفی تحلیلی و الگوی ارتباااطی
یاکوبساان و با هدف شااناخه کارکرد ساااخههای زبانی خدبه جهاد سااامان یافته
اسه .برآیند پژوهش نشان داد که بر خاف انتظار اغل ساخههای زبانی تعریف
شاااده در نظریااۀ یاااکوبسااان اعم از ترغیبی ارجاااعی رمزی عاااطفی و هماادلی
باهگوناهای در این خدباه باهکاار گرفتاه شااادهاناد که همگی دارای کارکرد عاطفی
هستندن بنابراین در عین تنو ساخه وحدآ کارکردی آن حفا گردیده اسه.
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مقدمه

نهجالبالغه به خاطر برخورداری از بسممامد باالی آرایهها و صممااعات ادبی به عاوان قلهی آثار شمماخص
ادبی در زبان عربی شمااخ ه شمدا ا ما .نگاهی به ووهشهای صورت گرف ه یرامون نهجالبالغه نشان
میدهد هه مح وای این اثر گران اگ و ابعاد زبانشااخ ی آن ،به نسبا وجه ادبی و مح وایی آن ماتول
ماندا و بیشم ر تحقیقات معطوف به وجه ادبی و مح وایی این ه ا ارزشمماد شمدا ا ا ،در حالی هه بعید
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

به نظر میر مد شم

می با موقعیا اج ماعی ،یا ی و دیای امام علی در آن مقطع رهیاهوی ا

از رحلا حضممرت ر ممول و در زمان خالفا خود با ایراد این خطبههای طوالنی صممرفا در ی اثبات
هار هالمی خود باشمممد ،دیگر آن هه در این ه ا ارزشمممماد احادیثی از حضمممرت علی نقل گردیدا هه
تأهید بر هوتاهی هالم داشم ه و ماوت را شماخص خردمادی دانس هاند ،حال آن هه در همین اثر ،شاهد
ایراد خطبههایی طوالنی از ایشان هس یم هه گزیداآنها به ادین صتحه میر د!
به نظر میر ممد راا حل این تااقضممات برر ممی مح وایی و هارهردی هالم امیربیان ا مما .در بین
نظریههای مطرح در زبانشممماا مممی ،نظریه ارتباطی رومن یاهوبسمممن یای از هاملترین طرحها در تبیین
ارتباط هالمی ا ممما هه اهمیا ویواای در هشمممف معانی و اهداف در فرایاد ارتباط اج ماعی دارد .وی از
دانشمممادان ما ش زبانشمماا ممی نقشممگرای راگ ا مما هه با اتاا بر همه هارهردهای فردی و اج ماعی
زبان ،مع قد ا مما تحقق هر هاش ارتباطی نیازماد شممش عامل فر م ادا یا رمزگذار ،گیرندا یا رمزگردان،
رمز ،یام ،موضممموع ،و مجرای ارتباطی ا ممما .وی این شمممش عا مممر را هه حامل یام و معای هسممم اد،

194

تعیینهاامدای نقشهمای شمممشگانهی زبان میداند ،به عبارت دیگر تایهی هر ارتباط هالمی بر یای از
این شمممش عماممل موجمش ایجاد نقشمممی خاص در فرایاد ارتباطی میشمممود هه این نقشها عبارتاند از:
عاطتی ،ترغیبی ،شعری ،رمزی ،ارجاعی و همدلی.
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مؤلفههای نظریه رومن یاکوبسن در نهجالبالغه

در این نظریه برای تعیین نقش جمالت بر مماخا هالم تاهید شممدا ا مما بدین معاا هه در مماخا
عاطتی باید فاعل افعال ضممیر م الم باشاد ،در اخا ترغیبی فاعل م اطش و هاشگر باشد ،در اخا
ارجاعی غایش وهاشمگر باشمد و  ...لان وی در عین حال ،قید اهمیا اولویا در ار ال یام را برای تعیین
هارهرد ماخاهای زبانی مطرح نمودا ا ا هه همین موضوع ،وال محوری این ووهش را فراهم آورد
هارهردی م تاوت از مماخا زبانی مثال هارهرد عاطتی باشمممد؟ لذا با توجه به این هه خطبههای موجود در
نهجالبالغه داری مؤلتههای نظریه یاهوبسن هس اد به عاوان زمیاه ووهش ان ا شدند.
خطبه جهاد بیسما و هت مین خطبه در نهجالبالغه ا ا و در آن از فضیلا و اهمیا جهاد در مقابل
رویگردانی و طترا رف ن از آن مم ن به میان آمدا و این امر موجش شممدا هه م اطبان با شممایدن نام این
خطبه حام به ترغیبی بودن یامهای این خطبه داشممم ه باشممماد حال آن هه با توجه به مح وا ،این خطبه
زمانی ایراد گردیدا هه ب ش زیادی از فرصمما جهاد و امید یروزی در آن از د مما رف ه ا مما لذا گویادا
به شمیواای هارمادانه عواطف خود را در ورف اخاهایی ری ه ا ا هه درواقع میبایسا طبق نظریه
یاهوبسممن دارای هارهرد ترغیبی باشمماد .لذا این جسمم ار هه با روش توصممیتی تحلیلی وبر ا ممما

الگوی

ارتبماطی یماهوبسمممن مممامان یاف ه میهوشمممد طبق تعریف گلدمن از وویته نقد ممماخ اری با طی فرآیاد
ا

راج اجزای درونی اثر ،نشان دادن یوند موجود میان اجزاء و نشان دادن دالل ی هه در هلیا اخ ار

وجود دارد (گلدمن ،)11 :1829 ،به ر شهای زیر ا خ گوید:
الف -نقش عاطتی به جز اخاهای عاطتی در هدام اخاها نمود داش ها ا؟
 نقش عاطتی درهدام اخاها نمودی نداش ه یا نمود ضعیفتری داش ها ا؟ج -نقش عاطتی گونه در ممایر مماخاها نظیر مماخا ترغیبی ،ارجاعی و ...نمود داش م ه
ا ا؟
د -امام با ه انگیزاای برای بیان عواطف خود از مماخا عاطتی به دیگر مماخاها عدول
نمودا ا ا؟
پیشینۀ پژوهش

تاهاون مقاالت رشمماری در تحلیل خطبههای نهجالبالغه نوشم ه شدا و از مهم رین مقاالت مرتب
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کارکرد عاطفی در ساختهای کالمی خطبه جهاد نهجالبالغه
در پرتو الگوی ارتباطی یاکوبسن

و آن این همه آیما ممان ا ممما یمامی با ممماخا ترغیبی یا ارجاعی با توجه به اولویا ار مممال خود دارای
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با این موضممموع میتوان به مقاله مرتضمممی قائمی و مسمممیش یارمحمدی واصمممل با عاوان «امام علی و
مدیریا عواطف در خطبههای شمقشمقیه و جهاد» با رویارد روانشماا می اشمارا هرد هه به برر ممی هوش
هیجانی و ابعاد آن در دو خطبه شممقشممقیه و جهاد رداخ ه ا مما .مقاله دیگر با عاوان «برر ممی مماخ ار
وجهی خطبمه جهاد نهجالبالغه بر ا ممما

فرانقش بیاافردی نظریه نقش گرا» نوشممم ه محمد علی عر

زوزنی و محمدرضما هلواننواد و ید حسین یدی ا ا هه در آن به تحلیل خطبه جهاد بر ا ا

نظریه

پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

نقشگرای هلیدی رداخ ه شمممدا ا ممما .مقاله دیگر با عاوان «درا مممة ال طبة الجهادیة ألمیرالمؤماین
علی علی ضممموء نظریة األفعال الاالمیة» اثر انسمممیه طالبی ا ممما هه بر ا ممما

هاشهای گت اری

مطرح در نظریه جان رل به برر ی هارگتاهای خطبه جهاد رداخ ه ا ا.
بیشمم ر مقاالت عربی به تبیین ار و نظریه یاهوبسممن رداخ ه و به ندرت موارد هاربردی و تطبیقی
یافا میشمممود .از جمله ر ممماله ده ری به قلم غزوزی الحرزولی با عاوان «ال واصمممل اللاوی فی ال طا
القرآنی درا مة فی اإل م ئااف البیانی» ا ما هه در آن ضمن برر ی مؤلتههای ارتباط هالمی در قرآن ،بر
جمالت ا م یاافی و ضمرورت و اهداف آنها تمرهز داش ه ا ا ،اگر ه این مقاالت و ایر مقاالت موجود
همه رهر هممه آنهما در این وجیزا نمیگاجمد در تبیین برخی مطالش راهگشممما بودند لان هید یک به طور
مس قیم به تحلیل خطبه جهاد بر ا ا

نظریه یاهوبسن نپرداخ هاند.

مکتب پراگ و نظریه ارتباطی یاکوبسن

زبانشماا می ،مطالعه علمی زبان ا ا و ماظور از مطالعه علمی زبان ،برر ی آن بر ا ا
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نظریهای

همگانی ا مما بهگونهای هه ب وان در م ی ووهشممی را از طریق تجربی به محک آزمایش زد .دو شمماخه
1

1

8

زبانشماا می نوین ،زبانشماا می همزمانی یا زبانشاا ی توصیتی و دیگری زبانشاا ی در زمانی یا
زبانشاا ی تاری ی 3نام دارد ( اغروانیان.)111- 112 :1829 ،
«ما ش راگ» 3در ال  1912به هما ویلیم م سیو
ممموبودا .)1991،ویلیم مماتسمممیو

و یاهوبسن و تروب ساوی تشایل شد (نک:

در مقمالمهای تحما عاوان «توان بمالقوا مدیمداهای زبانی» در بیان

1

. Synchroniclinguistics
Descraiptiveling Uistics

2.
3

.Diachronic Linguistics

4

.Historicallinguistics

5

. Prague School
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ناهارآمدی روش توصمیتی و لزوم حرها به مما روش درزمانی میگوید« :صرفا در تجزیه و تحلیل زبان
معاصممر ا مما هه مواد و داداها را ماطقا به طور هامل در اخ یار داریم در حالی هه در مورد زبان گذشمم ه
هر قدر عقشتر برویم به همان نسبا نیز مواد و داداها ناقصتر هس اد» (ماتسیو  .)11 :1823 ،ایشان
با الهام از اندیشمههای و ور ،مع قدند« :تمامی جابههای اخا زبانی را باید با اشارا به اهداف ارتباطی
آن جابه-ها تبیین هرد» (یاهوبسن.)91 :1829 ،
اج ماعی دارد ،وی برای تحقق هر هاش ارتباطی از شمش عامل فر ادا یا رمزگذار ،گیرندا یا رمزگردان،
رمز ،یام ،موضمموع ،و مجرای ارتباطی نام میبرد .یاهوبسممن این شممش عا ممر را تعیینهاادا نقشهای
شمممشگمانه زبان میداند و مع قد ا ممما تایه هر ارتباط هالمی بر یای از این شمممش عامل موجش ایجاد
نقشمممی خماص در فرایامد ارتبماطی میشمممود همه عبارتاند از :عاطتی ،ترغیبی ،شمممعری ،رمز ،ارجاعی و
همدلی.

کارکرد عاطفی در ساختهای کالمی خطبه جهاد نهجالبالغه
در پرتو الگوی ارتباطی یاکوبسن

نظریمه ارتبماط هالمی رومن یماهوبسمممن اهمیما ویواای در هشمممف معمانی و اهمداف در فرایاد ارتباط
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الگوی ارتباطی رومن یاکوبسن

الش اصملی نظریه یاهوبسمن نحوا تعیین هارهرد یام ا ا ،وی در این زمیاه میگوید« :گر ه بین
شمممش وجه عمدا زبان فرق قائل میشمممویم ،مشمممال ب وان یامی هالمی یافا هه فق یک هارهرد واحد
داش م ه باشممد .گوناگون بودن یک یام در این نیسمما هه یای از این اد هارهرد ،نقشممی انح مماری در آن
یام داشم ه باشمد ،بلاه در این ا ما هه ترتیش ملسله مراتش ایاها م تاوت باشد ...اخ ار هالمی یام در
درجه اول بسمم گی به این دارد هه هدام بر هارهردهای دیگر تتوق داشمم ه باشممد» (همان .)11-13 :ا
بیش م ر «جابهی تعاملی زبان مورد نظر ا مما و تاهید بر جابهی هاشممی ،عملی و ماظورشمماا ممانهی زبان
ا مما تا شممالهای مجرد زبان» (افقری .)391 ،1819 :و محور تعیین هارهرد « برر مممی ماظور گویادا
ا ا» (یول.)11 :1898 ،
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برای مثال« :هوا مرد ا ما .از دید معایشماا می این جمله یک معاا بیشم ر ندارد و آن این ا ا هه
دمای این اتاق مرد ا ما .اما از دید ماظورشماا ی بیش از یک معاا دارد هه با توجه به موقعیا مش ص
میشممود برای مثال «مایک» از «آنی» می ر ممد هه آیا دو مما دارد در اتاق غذا ب ورد یا در آشممپزخانه؟
«آنی» میگوید هوای اتاق مرد ا ما .ماظور «آنی» این ا ما هه آشپزخانه را ترجی ،میدهد اما مس قیما
ماظورش را بیان نمیهاد» ( .)3 :1999 ، Pecceiبا توضممیحات یشگت ه در ادامه به تحلیل خطبه جهاد
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

طبق نظریه یاهوبسن می ردازیم.
 -1کارکرد شعری -ادبی

در تطبیق نهجالبالغه با هارهردهای تعریف شمممدا در نظریه یاهوبسمممن ،هارهرد الش برانگیز ،هارهرد
شمعری یا ادبی ا ما .یاهوبسن در تعریف آن میگوید« :وق ی ارتباط هالمی صرفا به وی یام میل هاد
یعای وق ی یمام به خودی خود هانون توجه قرار میگیرد آن موقع ا ممما هه زبان هارهرد شمممعری دارد...
اداری موهوم و با ممادا انگارانه ا مما هه ب وان به نحوی از انحاء حیطهی هارهرد شممعری را به شممعر
تقلیل داد یا شممعر را به هارهرد شممعری محدود هرد .این هارهرد یگانه هار هالمی نیسمما بلاه صممرفا هارهرد
مسمممل و تعیین هاادای آن ا ممما حال آن هه در همهی فعل و انتعاالت هالمی دیگر ،نقشمممی ثانوی و
تسممهیل هاادا دارد .این هارهرد زبان با ملمو تر هردن نشممانهها تتایک بایادین بین نشممانهها و اشممیاء را
تشممدید میهاد» (یاهوبسممن .)31 :1829 ،در نقد مماخ ارگرایی ،توصممیف عااصممر مماخ اری شممعر در ممه
مط ،آوایی ،وا گانی (محور جانشمیای) و نحوی(محور هماشیای) صورت میگیرد .در ط ،آوایی دربارا
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مو مممیقی حروف ،وزن ،تارار واهمههما ،تارار هم وانهما ،وا اها و نشمممان دادن ارتباط عااصمممر آوایی و
مو میقایی و معاا،

ن گت ه میشود .هم این در این رویارد به ردیف و قافیه و یوند آنها با معاا توجه

میشممود (علوی مقدم .)133 :1831 ،به اع قاد یاهوبسممن شممعر نقش برجسم ه ممازی صممورت یام را دارد
(قویمی 39 :1838 ،فالر و همااران.)18 :1831 ،
باابراین از نظر یاهوبسممن هاربرد شممعری تاها در قالش شممعر مسمم قل بودا و در نثر تاها اثر جال و رونق
ب شمی دارد در واقع «مهم رین ارزش وارد شمدن به معاای شمعر ،رداخ ن به این نا ه ا ا هه گونه و
با اتاا به ه ویوگیهایی زبان ماانیای – خودهار و غیر هاری -مبدل به زبان شمعری و هاری شدا ا ا
ممپا این زبان هاری گونه میتواند متهوم خاصممی را هه مق ضممای شممال هاری آن ا مما ،القا هاد»
(امامی.)13 :1831 ،
در اد عربی تعاریف م اوعی از بالغا و هالم ادبی وجود دارد لیان برای آن هه به درهی بیوا ممطه
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از هدف خود ایشمان از ادبی م ن گت ن بر میم به تعریف خود امام علی از بالغا بسادا مینماییم:
ر
بیضماح المل بسات وهشف عوار الجهاالت بأحسن ما یمان من العبارات» :بالغا روشن نمودن
«البالغة
وشمیداها و ردابرداری از نادانسم ههای دشوار با به رین عبارات ممان ا ا» (العساری.)33 :1933،
لذا ایشممان بالغا را و ممیلهای برای روشمماگری و علمآموزی میداناد نه هدفی غایی و مس م قل ا اگر
ه نهجالبالغه رشار از آرایههای ادبی ا ا لیان هدف آن صرفا هار نمایی ادبی نیسا و هار یک ابزار
نظر بمه آن مه گت مه شمممد بیش از آنامه توجمه را بمه جابه هاری هالم امام معطوف نماییم محور
ووهش را ممایر جابههای هالم ایشممان بهویوا هارهرد عاطتی در خطبه «جهاد» قرار میدهیم و آرایههای
ادبی و بالغی در ضمن ایر هارهردها مورد برر ی قرار خواهد گرفا.
 -2کارکرد عاطفی

یاهوبسمممن این نقش و شممماخصهای آن را این تعریف میهاد« :نگرش گویادا دربارا آن ه بیان
میهاد ،در هارهرد عاطتی هه زبان حال گویادا ا ا مس قیما تجلی مییابد .این هارهرد تأثری از احسا
خاص گویادا به وجود میآورد خواا گویادا حقیق ا آن احسممما

را داشممم ه باشمممد و یا خواا وانمود هاد هه

اان احسما می دارد» (یاهوبسمن )13 :1829 ،به عبارت دیگر در این هارهرد «گویادا یا «من» ضمای از
عواطف و احسما ات خود

ن میگوید» (مااریک )81 :1833 ،در این نقش غلبه و باالترین بسامد از

آن ضمممیر م الم ا مما ،م المی هه به اصممطالح ادبی ،فاعل یا هاشممگر باشممد .نمودهای این نقش به
صراحا در خطبه جهاد با شاخص غلبه ضمیر م الم فراوان ا ا برای مثال:

ّ
ً
ً
ً
ً ُ ُ م ُ
ُ ُ
علیالعَعِنَح عَ ّ
عَر عَعإَالاَ،عَعقلتعلكُ » ع
ؤالءع ل وم
«أالعَعإِّنعقععدَوَكُعإ عق َلع
م
م
م
م ْ م
م م ْ ُ م ِّ م ْ م م ُ ْ م م ْ م ْ ُ
ْ
عَلعأ َْ مرعكُعمع مرعةع.
لو مددتعأِّنعَلعأحُكعَ

د
در این عبارت ضممممیر م الم ،محور و هاشمممگر ا ممما ،ه در نقش ا مممم «بن» و ه در نقش فاعل
ً
ر
ر
ر
ر
ر
فعمملهممای «دعوت»« ،قلمما» «وددت»« ،لم أرهم» «لم أعرفام» عالوا بر این هلممماتی نظیر«لیال»
ً
ً
ً
«نهارا» ورف زمان وقوع فعل هسم اد و در خود معاای تارار فعل تو م فاعل را دارند « ،را» و «اعالنا»
نیز قیمدهمای حمالا هسممم اد و در خود حاالت م لف وقوع فعل تو ممم فاعل را دارند لذا این وروف و
حاالت نیز به صورت ضمای دربردارندا ضمیر م الم هس اد.
م م ن م ُ م م ْ م ُّ
هعمَغ يعقومعق
«عو م
م

ْ

ْ ن م ُّ

معِف ُعَ مر معد مح مُه معإالعذلو »
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جالب ش ا ا.
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الب مه گماا وجود قرائن موجمش حمذف فیزیای برخی ارهمان جملمه میشمممود ،امما این قرائن نقش رهن
د
محذوف را برای آن حتظ میهااد ضمممیر م الم نیز از این امر مس م ثاا نیسمما برای مثال در :فو الله: ...
ر
به خدا مموگاد ،به دلیل وجود قریاه هه همان مح وای قسممم ا مما ،فعل م الم «أقسم رم» از اب دای جمله
حذف شمدا ا ما اما در معاا نه تاها حذف نشمدا بلاه به دلیل عیان بودن نقش و حضمور شااخ ه شدای
خود حاضممر و هاشممگر ا مما قسممم گواا صممداقا گویادا ا مما و این عبارت به رغم عدم حضممور فیزیای
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

ضمیر م الم دارای هارهرد عاطتی ا ا.
م ُ ْ ًم ُ

ُ

ً

م
م
ْ
ْ»...
« ع حاَعلك ُْ معَعَ مرََ معَی معص ْر ع

ر
ماخ ار دعایی عبارت فوق در واهر دو ضممیر م اطش «هم» را دارا ما ،یای م ل به حرف جر
ً
«لـممم» و دیگری در تقدیر ا ا و به قریاه ا از «ترحا» حذف گردیدا ا ا ،اما هاش موجود به این ضمیر
برنمیگردد وروی دیگر ممماه آن ا ممما هه این عبارت فعل «أدعو» را در تقدیر دارد هه فاعل آن ضممممیر
م الم «أنا» ا مما هه محور و هاشممگر این جمله ا مما و ماناد نمونه قبل حذف گردیدا و به لحاظ معاایی
نه بسمممامد باالی ضممممیر م اطش موجش حام به ترغیبی بودن هارهرد یام گردید و نه حذف فیزیای فعل
م الم «أدعو» موجش لش هارهرد عاطتی آن شد.
در نمونههای فوق ضمممیر م الم ه در حالا ملتوظ و ه در حالا محذوف غالش و محور ا مما
لذا نقش و مماخا عاطتی دارند ،لیان امر جالش توجه در این خطبه آن ا مما هه ممایر عبارات اگر ه از
نظر ممماخ اری ،مسممم عد مممایر هارهردها هسممم اد اما با اولویا عاطتی ار مممال شمممدااند وهارهرد عاطتی
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یاف هاند .لذا شممماهد ممماخاهای ترغیبی ،ارجاعی ،رمزی با هارهرد عاطتی هسممم یم .در ادامه به شمممرح
گونگی و رایی این مطلش خواهیم رداخا.
 -1-2کارکرد عاطفی در ساختهای ترغیبی

نقش ترغیبی بر ا مما

دیدگاا یاهوبسممن «بارزترین تجلی خود را در د م ور زبان به صممورت ندایی و

وجمه امری مییمابمد هه به لحاظ نحوی ،مممازاای و غالبا به لحاظ واجی از دیگر مقوالت ا ممممی و فعلی
انحراف دارند .جمالت امری به هلی با جمالت اخباری تتاوت دارند» (یاهوبسمممن .)19 :1829 ،ممماخا
ترغیبی م ماطمش محور ا ممما و در خطبه جهاد از بسمممامد باالیی برخوردار بودا و از امور قابل تأمل افول
ماظورشاا ی این ضمیر در طول خطبه ا ا:
ْ ُ ُْ م
ُْ ُ م ُ
قلتعلك ُُع غ َُهعق ْا

م

ْ

ُ

م ْ م ُ
َُك :...گت م با آنان بجاگید...
ْع
عأٌعیغ

اگر مه ضممممیر م ماطمش در فعل «اغزوا» فاعل قرار گرف ه و اولویا ار مممال این یام در زمان
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ار مممال ترغیممش م مماطمش بمه فعمل «جاگیمدن» بودا ا ممما امما این فعممل اهاون در اثامای هالم و
ر
مقولالقول فعل «قلا» در اب دای هالم ا مما و هالم تا زمانی هه تمام نشممدا باشممد تعیین هارهرد آن
صمحی ،نیسما ،گویادا در حال حاضر از م اطش یزی را طلش نمیهاد لذا محوریا در این جمله
با م الم ا ا و نقش عاطتی ا ا.

دانسممم مه ،امما این موقعیما به تدریج افول میهاد  ،اانهه ضممممیر م اطش در باد بعد در دو فعل
ر
معلوم «تواهل م»« ،ت مارل م» بر انتعمال م ماطمش داللا دارد و در ادامه هم ضممممیر«هم» م علق
ر
فعلهای مجهول «ش ماا» و « رملاا» قرار گرف ه و هاشممگری آن تازل یاف ه و عملارد از آن مملش
میشود!

مم م م ُْْ مم م ُْ
َت:ع ع
َت معَعتخَذل ْ ع
ع و ِل

ا هار را به یادیگر وانهادید و همدیگر را یاری ناردید.

م ْ م م ُ
م ن ُ ن ْ م مْ ُ ُ ْ م م ُ
ْ م م ُ
ٌَ:ع ع
َح ت معَ ُعم ملكتعَل ْیك ُُع أل َِْ ع
ََعش تعَلیكُع لغ

تا این هه جاگ بر علیه شما آغاز گردید ،و رزمینهای ان ت رف شد.
ممپا م اطش ،مضممماف الیه برای متعول فعل «ازال :تار و مار هرد» قرار میگیرد تا به نابودی
نزدیک شود!

م م م ُ م
م م م م م ُ
م
م م
مَع ا عأخوعغ مَم ٍعع معَعأد لعخ ْیلك ُْعَ ْنعم مسَ م ملاَِ :ع

و این معاویه ا ا هه ...لشاریان شما را از قرارگاهشان هاار زدا.
در ادامه همین م اطش ا ممم «صممار» قرار گرف ه و با هویا یک شممیء ( ممیبل تیر اندازی) در
بیحره ی و انتعال برابر میگردد:
ُ م

ً

ُ م
م
ْ
م:
مَی معص ْرْعغ مرضَعی ْر ع

آنگاا هه تبدیل به یبل تیراندازی شدید و مورد هدف قرار گرف ید.
ً
تشمبیه و ا م عارا  -هه در ادامه مت ال بدان خواهیم رداخا  -از آن جها هه تجلی دیدگاا گویادا
در مورد دیداهای م لف هسم اد ،در دیدگاا یاهوبسن از نمودهای هارهرد عاطتی به شمار میآیاد .بدین
ترتیش گویادا دیدگاا خود را ونان آتشمی در عملارد م اطش شعلهور می ازد بی آن هه در این باد بسامد
باالیی از ضمیر یا فعل م الم وجود داش ه باشد!
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ر
مممرا مممر این باد در معاا انتعال م اطش را بیان میهاد ضممممیر «هم» هه مرجع آن م اطبان
ر
خطبه ا ا در باد اول متعول «قلا :گت م» قرار گرف ه و گویادا م اطش را قابل دعوت و امر شدن
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عبارتها و بادهای م عددی به ویوا در خطبه جهاد به صمممورت ندایی و امری و خبری با غلبه ضممممیر
م اطش آمدا هه عهدادار هارهرد عاطتی شدااند ،نمونههای زیر از این قبیلاند:
 -1-1-2ساخت ندایی

مماخا ندایی از شمماخصهای هارهرد ترغیبی ا مما ،اما در نمونه زیر گویادا آتش خشممم خود را در
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اخا ندایی در انداخ ه تا با آن م اطبان بیعمل خود را بسوزاند:

ْ
م
م
م م ُ ُ ُ ْ مْ م م ُ ُ ُ
ل من
میَعأ ْش ما مَهع ِّلر مجَل م
ول معح ن
ج
َتع م ع
َل
ب
عَ
عَ
َل
ف
ِ
أل
ع
وم
ل
عَ
،
َل
ج
عح
عال
عَ
م
م
م
م
م

ای به واهر مردان نامرد! هودنمازان ،حجلهنشین اندیشان.

یا در جای دیگر ماادا را غیر جاندار قرار میدهد تا شعله عواطف خود را در این اخا بر افروزد:
م

مم ً

ُ

م

ُ
لبعَعیج ُ
یتع ل م
ُِ:
لبع ن ع
ع میَععجاَعَع هعمی

عجیش ا ا به خدا وگاد قلش را میمیراند ،و اندوهاان می ازد.
اینگونه مماخاهای ندایی درواقع ا مم ی را از ماادا مطالبه نمیهاد و صممرفا برای ابراز شممگت ی از
حقمارت و هماهلی م ماطمش ا ممما در واقع گویادا اوهار نمودا هه شمممما را با توجه به عملاردتان این
میبیام و از این رهگذر نقش عاطتی به این اخا ترغیبی دادا ا ا.
 -2-1-2ساخت دعایی

یای دیگر از مماخاهای زبانی هه ا م عداد ذیرش هارهرد ترغیبی را دارد جملههای دعایی ا ما اما
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گویادا این اخا را برای بیان تعجش و شگت ی بههار بردا و دعایی در هار نیسا:
ّ
هعأ

ُه! خدا درشان را بیامرزد!

امام ا از شممایدن قضمماوت قریش در مورد خود « :علی بن ابی طالش مردی شممجاع ا مما
امما هید دانش جاگی ندارد» با بههارگیری این تعبیر با ممماخا دعایی به بیان تعجش و اع را

رداخ ه،

لذا برخالف واهر هالم اولویا ار ممال با هارهرد عاطتی ا مما .الب ه دعاهای صممریحی نیز در خطبه جهاد
مطرح شدا نظیر:
م م ُ

م
ن
ه :خدا شما را باشد!
قََلكُع ُ ع

ُْ م
م ُ ْ ًم ُ
ًُ م
م ً م
ع حاَعلك ُْ معَعَ مرََ معَی معص ْرْعغ مرضَعی ْرمع

امما آن ه در نظریه یاهوبسمممن به عاوان جمله دعایی مطرح ا ممما درواقع درخوا ممما فرود ممما از
م اطبی با مازلا باال ممما و این نمونهها در خوا ممما گویادا از خداوند برای م اطبان ا ممما و از خود
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م ماطبمان هاشمممی را مطمالبمه نمیهامد ا نه تاها وجه ترغیبی برای م اطبان ندارد بلاه هم اان این
عبارات آتشممماداای برای عواطف گویادا هسممم اد هه برای حتظ تاوع ممماخا برای غر

عاطتی بههار

گرف ه شدااند.
 -3-1-2ساخت پرسشی

در ادامه امام از ا م تاهام انااری ،برای اع را
َع

ّ

ّ
عمِن؟
عأَععمُهنعأشععَِعمر ََ،عَعأقعمععیَِعم َمَ ع

آیا هسی از ایشان در رداخ ن به امور جاگی و حضور در معرههها بر من یشی گرف ه ا ا؟!
ا مم تهام انااری هه نوعی حدیث نتا هم محسممو میشممود « ،مموال گویادا از جها بیان حالا
اناار و تاذیش مضمممون جمله ا مما «خوا مما ر ممادا وارونهی آن یزی ا مما هه ر ممیدا ا مما»
(هزازی.)111 :1811،
افزون بر این داللا بر ا م بعاد و دشوار بودن امر برگویادا دارد و ون این ا تهام دیدگاا طراح خود
را بازتا میدهد نقش عاطتی دارد.
 -2-2کارکرد عاطفی در ساختهای رمزی

ماطق جدید با تمایز دو ممط ،از زبان قائل به «زبان م ممداقی» هه در صممحبا دربارا اشممیاء به هار
میرود و «فرا زبان» هه در صمممحبا دربارای زبان به هار میرود ،میباشمممد .اما فرا زبان فق ابزار علمی
نیسا هه ماطقدانان و زبانشاا ان آن را به هار ببرند بلاه در زبان روزمرا نیز نقش مهمی دارد« ،هرگاا
گویادا یا م اطش یا هر دو احسما

هااد الزم ا ا از مش رن بودن رمزی هه ا تادا میهااد اطمیاان

حماصمممل نممایامد ،گت ار حول رمز تمرهز مییابد .به عبارت دیگر رمز نقش فرازبانی دارد یعای وا گان مورد
ا م تادا را شممرح میدهد» (یاهوبسممن .)31 :1829 ،به نظر میر ممد ایضمماحهای بعد از ابهام هه اغلش با
جمالت ارجاعی بیان میشوند این هارهردی دارند.
 -1-2-2استعاره

برر می هالم امام در خطبه جهاد نشمان میدهد هه ا م عارا عا مر غالش رمز ماز هالم ایشان
ا مما ،الب ه ا مم عارا از دیدگاا یاهوبسممن با ا مم عارا شممااخ ه شممدا تتاوتهایی دارد .ا مم عارا در بالغا
هال ممیک عربی مبالاه در تشممبیه ا مما یا این هه یای از اطراف تشممبیه را رهر های و طرف دیگر را ارادا
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این ان قاد را این بیان میدارد:

و تأ مف بهرا بردا ا ما ،ایشان وا خود از
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نمایی با این ادعا هه مشممبه در جاا مشممبه به وارد شممدا ا مما ،با این داللا هه آن ه را هه به مشممبه به
اخ اص دارد برای مشبه اثبات نمایی ( ااهی.)399 :1311 ،
در نظریه یاهوبسمن ا م عارا از ابزارهای شمعری ا ا و برای فشردا ازی به هار میرود لان به شعر
و یا ح ی ارتباط هالمی ماح ر نمیشود« :هالم در ا عارا و مجاز به فشرداترین شال بیانی خود د ا
مییابد» (یاهوبسن .)21 :1829 ،وی در مقالهای با عاوان «دوجابه از زبان دونوع زبان ریشی» میگوید:
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

«تممایز دوگمانمهی محورهای هماشمممیای و جانشمممیای دو واقعیا م تاوت زبان را در بر میگیرند هه یای
ماخ اری و دیگری گزیاشمی ا ما .ماظور از واقعیا ماخ اری دو رابطهی مشابها و مجاورت ا ا هه
رواب زیر ممماخ ی زبان را می مممازند .این دو رابطه در همه نظامهای نشمممانهای وجود دارند» (بیابانگرد،
.)33 :1831
یاهوبسمن در مال  1928در مقالهای تحا عاوان «طبقهبادی زبانشااخ ی اخ الالت زبان ریشی»
ا ممم عارات را در زمرا رمزگردانیها تعریف هردا ا ممما «وی در این مقاله تمایز بین اخ الل مشمممابها و
اخ الل مجاورت را به طبقهبادی اخ الالت رمزگردانی 1و رمزگشمایی 1بسم داد .به بیان ممادا رمزگردان
همان گویادا یا م اور و رمزگشا شاوندا ا ا .طبق الگوی یاهوبسن شاعر و به خ وص شاعر غزل را
هه غزل خود از ارجاعیترین صممورتهای ادبی ا مما -رمزگردان ا مما ،رمزگردانی هه ا مما مما با محورجانشممیای (ا مم عارا) ممر و هار دارد .الب ه بیتردید میتوان گتا هه هر مم اگوی زبان و به خ مموص
نویسمممادگان نثر دا ممم انی نیز در مقام رمزگردان عمل میهااد ،اما تتاوت ایاان با شممماعر در آن ا ممما هه
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هانون توجه شماعر خود رمز (محور جانشیای) ا ا نه یام یا مح وا(محور هماشیای) ( جودی:1811 ،
.)113-113
بر ا ما

نظریه یاهوبسن ا عارا از آن جها هه ادعای گویادا ا ا دارای بار عاطتی ا ا از آن رو

هه دارای وشمیدگی و ابهام ا ما گونهای رمز ا ما ،نیز هر صماعا ادبی هه مب ای بر مشابها باشد ه
مشممابها لتظی مثل جاا

و ه مشممابها معاوی مثل تشممبیه ،ا م عارا و تضمماد ،در دیدگاا یاهوبسممن بر

محور جانشیای ا ا و ا عارا محسو میشود.
در ا ممم عمارات بمه هار رف ه در خطبههای امام علی عمدا امور حسمممی برای امور عقلی به عاریا
گرف ه میشموند اصمل در تشمبیه و ا عارا آن ا ا هه مشبهبه و مس عارماه ،شااخ ه شدا باشاد و از نظر
1. encoding
2 . decoding
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برخورداری از وجه شممبه ،بر مشممبه یا مسمم عار له برتری داشمم ه باشمماد و این یعای از معلومات م اطش به
مجهوالت او ر میدن لذا ا م عارا هارآمدترین ابزار برای روشماگری ا ا ،هه امام آن را هدف بالغا
دانسم هاند .نا ه دیگر آن هه این ا م عارات اغلش نیاز به بس و توضی ،دارند لذا ایشان اب دا ا عارا را به
هار میگیرند مپا رمز آن را میگشمایاد ،در خطبه جهاد این نمونهها بسیار ا ا ایشان در اب دای خطبه
در فضیلا جهاد میفرمایاد:

در این خطبه هماشمیای از نوع مشمابها از بسامد باالیی برخوردار ا ا ،و بیش ر از گونه تشبیه امور
عقلی به حسممی ا مما ،با هدف تسممهیل فهم م اطش ،اما نا ه جالش هه به اع قاد گویادا باز میگردد آن
ا ما هه این تشممبیهها در نگاا اول م ااق نما بودا و ابهام دارند ،ه آن هه جهاد و عرصممه یاار به دلیل
ناامن و رخطر بودن برای عامه مردم ناخوشممایاد ا مما و گویادا با ا م دام تشممبیه جهاد را با امایا در
میآمیزد اب دا غبار آشماای تر از جهاد را با ابزار تشبیه زدودا و روی دیگر اه را به م اطش خود نشان
میدهد و دیدگاا خود هه همان دیدگاا دیای نیز هسمما را بیان میدارد «جهاد با الجاة (در بهشمما)»
«جهاد لبا ال قوی(لبا بازدارندا)» «جهاد درع(زرا نتورنا ذیر)» «جهاد رجاة( ممپر قابل اع ماد)»
این رموز در ادامه هالم گشممودا میشمموند« :تارن الجهاد :ملبو الذل(لبا خواری)» «تارن الجهاد
ر
مشمممول بالء» «تارن الجهاد دیث بال مماار و القماءة» «تارن الجهاد ر مد ر
قلبه» «تارن الجهاد أدیل
الحق عاه :رویگردانی حق از او » «تارن الجهاد :یم ال سف» «تارن الجهاد  :رماع الا ف :محرومیا

از عدالا» با این وصممف جهاد ناردن از ربعد واهر و ملمو

شمماید امنتر باشممد لیان با این دیدگاا از بعد

معاوی بسیار ناامنتر و خوارهااداتر ا ا بدین ترتیش عاطتهی گویادا از یلهی رمز بیرون میآید.
الزم بمه رهر ا ممما هه این بر شممممردن مزایای جهاد و عواقش ترن آن خود میتوانسممما دارای بعد
ترغیبی باشمد لان ادامه خطبه گویای از د ما رف ن این فرصا و تحقق عواقش آن ا ا ه آناه دشمن
دیگر مرزهما را درنوردیدا و جان و مال و نامو

هموطاان را به تاراج بردا و موجبات خواری تارهان جهاد را

فراهم آوردا لذا هار هرد غالش این باد عاطتی ا ا.
در ایان خطبه هه اوج بیان احسما مات امام ا ما و آتش عواطف او به صمراحا در یامها شممعله
میهشمممد ،ا ممم عارا هم ون ری ن ممموخا بر آتش بر بلادای زبانه آتش خشمممم امام و گیرایی آن
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میافزاید:

م
ُ
مْ
ن ْ مْم ً
ً
م م ْ ْ
ْ معق ْلِبعقیا ًَ معَعَ ما ْ ُ ْ
َت معص ْعحي معغ ْیَظَ معَ معج نر َْ ُ َُّوِّن ُعا مغ م
َََ ع
بع ل ِ مََّمعأنف ع
مُت
م
م
م
م

دلم را رهین هردا مممیامهام را از خشمممم آهامدیممد ،و در هر نتا ی در ی غم و انمدوا بمن
نوشاندید.
ا م عارا تبعیه در «مألتم»« ،شمحا م»« ،جرع م» درواقع جسمانگاری اعمال معاویای ون هیاه،
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

خشممم ،و اندوا ا مما هه موجش ملمو

شممدن حاالت گویادا برای م اطبان ،در ن یجه اعمال ایشممان

ا مما و الحق هه به نیای گویای حال م اطش شممدا ا مما .در این افعال ،هاشممی از م اطش درخوا مما
نشمممدا و هدف آن ترغیبی نیسممما بلاه درواقع ارجاع م اطبان به حقیقا عملارد آنان و تجلیگر عواطف
گویادا ا ا ا دارای هارهرد عاطتی ا ا.
 -5-2کارکرد عاطفی در ساختهای ارجاعی

یماهوبسمممن همارهرد ارجاعی را این تشمممری ،نمودا ا ممما« :ارتباط نیازماد زمیاه یا مدلول ا ممما،
زمیاهای هه یا هالمی باش مد یا ب وان آن را بیان هرد و م اطش قادر باشممد آن را به روشممای دریابد ...وویته
اصملی بسمیاری از یامها این ا ما هه به وی مدلول میل هاد یعای جها گیریشان به طرف زمیاه باشد
(یاهوبسمممن .)11 :1829 ،جهاگیری یام به ممموی موضممموع یعای مح وا و مضممممون یام به صمممورت
جمالتی اخباری هه از طریق قرائن و شمواهد محیطی ،قابل ت مدیق و تاذیش ا ما واهر میشود ماناد
«امروز باران میبارد» یاهوبسممن وجه تمایز نقش ارجاعی و نقش ترغیبی را در همین اماان صممدق و هذ
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آنها میداند (صممتوی .)81 :1831 ،برای مثال دو نمونه زیر تمامی شممروط یک هالم ارجاعی را ا مم یتا
نمودااند غلبه در آنها با ضمیر وم ش ص بودا و زمیاه و حد وا

بادهای یشین یا سین هس اد:

م
م م م ُ م
ن م م م م م ُ
م ْ ْ
م
م
م م ْ م م م ْ م ْ ُ ُ ْ ْ م م م ْ مم م م
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مم مم م
ْ ُ ْ
م ْ ُ ْم م م ْ ُ ُ م م ْم م ُْ
ْ ُم م م م ْ م ُ
ْ
ن
م
م م
م
َ ْنعم مس ُدَ م ملاُِدَ معَ ععل ُدع معبلغِنعأٌع نلر ُجُد معمُهنعَكٌعیُدعخ علَعع َ ْرأ م ع َ ْس ُد مل مَّ مة معَع ألخریع َعَ م َدععیت علع
م
م
م
ن
م ُن ْ م ُ
ُْ
ْ م
م
م م
م م م م
ر مجَل معَع ال َْ ُد ْ
حجل مُِدَ معَعقل ما مُِدَ معَعقالضُد مع م ُدَ معَعح مََ م َ معمَ م ْعُت م ُععم ْ ُزعإالعبَال َْ ُد ْ
ینعمَعاَلع
ِن مرعو معَ معر
رََمعَّع ع
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
ً ُْْ م ْ م ُ
م مُ ْ م
ُ
محجال معمُهنعَِل معَعالعأحیقعُِعدمع ع
م

و این برادر غامد ( متیان بن عوف از قبیله بای غامد) ا ما هه (به امر معاویه) با واران خود به شهر
انبار (یای از شمهرهای قدیم عراق و واقع در مما شمرقی فرات) وارد گردیدا ،و حسان بن حسان باری
(والی و حاهم آنجا) را هشما و مواران شما را از حدود آن شهر دور گردانید ،و بمن خبر ر یدا هه یای از
لشمگریان ایشمان بر یك زن مسلمان و یك زن هافرا رمیه داخل می شدا و خل ال و د باد و گردنبادها
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و گوشموارا های او را می هادا ،و آن زن نمی توانسم ه از او ممانعا هاد مگر آناه صدا به گریه و زاری بلاد
نمودا از خویشممان خود همك بطلبد ،ا دشممماان (از این هارزار) با غایما و دارایی بسممیار بازگشمم اد در
صورتی هه به هیدیك از آنها زخمی نر ید و خونی از آنها ری ه نشدا ا ا.
این جمالت ارجماعی را میشمممد گویامدا بسمممیمار م

مممرتر و تی روار بیان هاد ،اما با هدف بیان

عواطف گویادا و مالما ضممای م اطبان به تت میل و با رهر جزئیات مطرح شدااند تا گویای عمق
میدارد:

م
ً
م
ًم م
م م م ًم م م م ُ ً ْم م
م م ن ْ ُ
عل ْوعأٌع م مرأعم ْس ملََّ ععمَت معم ْن معب ْع معع ا عأَفَعمَعَكٌعب مزعملومَ معب عَكٌعب مز معَ معي معج معیر ع ع
م
م
ْ

ً

اگر مرد مسمملمانی از شممایدن این واقعه از حزن و اندوا بمیرد ،بر او مالما نیسمما ،بلاه به نظر
من زاوار مردن ا ا.
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موگاد به خدا اج ماع ایشمان (معاویه و همراهان او) بر هار نادر ما خودشان و تترقه و اخ الف شما
از هار حق و در ا خودتان دل را میمیراند و غم و اندوا را جلش مینماید.
نیز در جایی هه

ن قریش در مورد خود را بازگو میهاد آن را ن یجه بیعملی م اطبان میداند:

ُ م م ْ
م
ْ
ْ ْم
ّ
م ْ م ْ ْ
ّ
ُ
ْ ن
علَع معحأيعبَل مع ْا میٌَ معَع ملخاالٌعََعقَلتعقری :عإٌع بنعأطعَِلبعحج عَجَل،عَلكنع
َعأعسُدع
م
م
م م
ال م
عََلعلزعبَلارِ ع

و با نافرمانی و بیاع اایی ،رأی و تدبیرم را فا مد و تباا اخ ید تا جایی هه قریش گتا :قطعا
سر ابو طالش مردی شجاع ا ا اما دانش جاگیدن ندارد.
این باد از یک مممو یامد انتعال م اطبان در جهاد را بیان میهاد و از ممموی دیگر عواطف و بیانات
گویادا در باد قبل را تایید میهاد هه فرمود« :شما تدبیر مرا با ر ی ی و عدم همراهی ان تباا اخ ید».
در برخی نمونههای ارجاعی هالم امام شمماهد عباراتی هس م یم هه قوانین حاهم بر هس م ی را بیان
میهاامد ،جورج یول 1با «هاش گت اری بیان احسممما » نامیدن این عباراتی ویوگیهای آنها را این
تعریف میهاد:
«هاش گت اری بیان احسمما

نوعی هاش گت اری ا مما هه احسمما

گویادا را از جهان خارج نشممان

میدهمد » (یول ..)13 :1898 ،طبق این تعریف هارهرد اصممملی این عبارات در واقع بیان دیدگاا گویادا با
1. George Yule
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فاجعه برای م اطبان باشمد .در ادامه گویادا دیدگاا خود را به صراحا در قالش جمالت ارجاعی بیان

275

ا م ااد به واقعیات جهان ا ا و نیز تعهد او به صدق گت ارش(صتوی )31: 1831،ا این گونه عبارات
علیرغم ممماخما ارجاعی درواقع گویادامحور و دارای هارهرد عاطتی میباشممماد دو نمونه زیر در خطبه
جهاد وجود دارد:

ّ م ّ
ُّ
ُ
ُ م
مَعغ يعقومعق عِفعَ رعد حُهعإالعذلو
م

(جهاد)
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هرگز قومی در میانه خانه خود مورد یورش واقع نشدااند مگر آن هه خوار شدند!
م م ُ ُ
َِل(جهاد)
ع
َلكنعالعحأيعَ عالعی
اما هسی هه اطاعا نمیشود تدبیری برایش نمیماند.
این شماهد در واقع م ن امام نیسا باه حرف دلی مطابق با عواطف ایشان ا ا « .ون مثل غالبا
رایج و رهن همگان به آن آشمماا مما به ان قال معای همک میهاد و در عین ایجاز از عهدای این مهم بر
میآید به عبارت دیگر به مبش همین انا و آشاایی از نیروی معاوی مثل ا تادا شدا و معای مورد نظر
بیان میشممود .دوم آن هه متاهیم با اشمماراای لطیف به رهن دیگران راا مییابد و این طرز بیان از ت ممری،
بلیغتر و شیرینتر ا ا» (یو تی.)313 :1828 ،
 -4-2کارکرد عاطفی در ساختهای همدلی

از نظر یاهوبسممن «برای برقراری یک ارتباط هالمی به تما

نیاز ا مما ،یعای به مجرایی جسمممی و

یونمدی روانی بین گویادا و م اطش هه به هر دو آنان اماان میدهد با یادیگر ارتباط هالمی بر قرار هااد
و آن را ادامه دهاد (یاهوبسمممن .)11 :1829 ،باابراین «هدف اصممملی برخی یامها این ا ممما هه ارتباط را
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برقرار هاامد .برخی دیگر برای ح مممول اطمیاان از عمل هردن مجرای ارتباطی ا ممما ماناد این گت ه در
ماالمه تلتای «الو صممدایم را میشمماوی؟» یا واهاش م اطش هه میگوید«هان»»( .همان .)31:ماهیا
خطبمه به نحوی ا ممما هه حضمممور م اطبان در طول ایراد خطبه و توجه ایشمممان ،به خودی خود گویای
تمایلشان به ایراد خطبه و مح وای آن ا ا ،و این گویادا را از بههارگیری عبارات صری ،با محوریا ایجاد
یما اطمیامان از مجرای ارتبماطی بینیماز میهامد ،بمه همین دلیل نمونههای این هارهرد در خطبههای امام
علی به ندرت یافا میشمود ،نمونه صمری ،آن صرفنظر از وجه ترغیبی شاید «ها» تابیه در این نمونه
باشد:

ّ م
ّ ُ
لس یع
عذحعتعلَعع
َع َعأاَعذ عقع

و هان این مام هه از ش ا ال گذش هام!
باابراین تمرهز امام بیشممم ر به تقویا مجرای ارتباطی ا ممما و این تقویا غیر مسممم قیم صمممورت
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میگیرد مثال طرح م ن در ماخ ار تعجبی و ا تهام انااری به دلیل افاوخیز صوت و حالا ر شی
هه توجه م اطش را – به عاوان ب شی از د گاا ارتباطی -جلش میهاد.

م
م
لن
م
م
ول ّ
َتع جَلع ع
عحب
عیَعأشاَهع ّلرجَلعَعالعحجَل،عَلومع ألِفَل،عَعَ
م
م

در این باد مو ممیقی هالم ماجر به تقویا مجرای ارتباطی شممدا ا مما ،ممجع بین هلمات «رجال»
ر
«اطتال» «حجال» تارار وزن و تاوع ب شممیدن به این تارارها در هالم امیربیان مثل وزن «ف رعول» در
بما نگماهی دقیقتر بمه نوع گزیاش هلممات از نظر واجی ،میتوان دریمافما هه مو مممیقی هالم
ممرشممار از با و اندوا و افسممو گویادا شممدا و این ناشممی از واجآرایی حروف حلقی «هاء»« ،عین»،
«حاء» و«آ» در هاار «الم» به عاوان فاصلههای هالم ا ا ،هه ماجر به تقویا ربعد عاطتی این هالم شدا
و گویادا از همین نمود اهان اخا همدلی نیز در جها بیان عواطف بهرا گرف ه ا ا.
نتیجهگیری

در جسمم ار حاضممر فر

بر این بود هه در خطبه جهاد بر خالف شممهرت و القای نامش ،طبق الگوی

ارتباطی رومن یاهوبسممن اغلش جمالت دارای هارهرد عاطتی ا مما ،و این فر

در فرایاد ووهش به

اثبات ر ید .مهم رین یاف ههای این جس ار را به صورت زیر میتوان طبقهبادی نمود:
 -1در این خطبه اج ممماخا از شمممش ممماخا تعریف شمممدا در نظریهی یاهوبسمممن شمممامل
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«حلوم» و «عقول» هالم را آهاگین و گوشنواز هردا ا ا.

(عماطتی ،ترغیبی ،ارجماعی ،رمز و همدلی) بهگونهای بههار رف ه هه همگی علیرغم تاوع
اخا دارای هارهرد عاطتی شدااند.
 -1هارهرد شممعری در این خطبه نمود ادانی ندارد از این هارهرد به عاوان ابزاری برای تعلیم
و تتهیم بهرا گرف ه شمممدا نه صمممرف هارنمایی ،برای نمونه از ابزار ا ممم عارا برای تتهیم و
ان قمال عواطف و از آرایمههمای لتظی و مو مممیقمایی برای تقویما مجرای ارتباطی و ان قال
عواطف گویادا ا تادا شدا ا ا.
 -8از آنجما همه در ایراد خطبه حضمممور م اطش و توجه او ،گویای تمایل و اطمیاان از برقراری
ارتبماط ا ممما ،جمالتی همه بمهصمممراحا مجرای ارتباطی را ها رل هاد در این خطبه تاها
یکبار بههار رف ه و ا از مماخا شممعری ،مماخا همدلی نمود ضممعیتی را در بین ممایر
اخاها داش ه ا ا.
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 -3از نظر یاهوبسمن ،اق ضمای ماخاهای ندایی ،امری ،ر شی و ...هارهرد ترغیبی ا ا ،و
ون این خطبمه برای بیان رنجش و ناامیدی امام از م اطبان خود و از د ممما رف ن
فرصما جهاد ایراد شدا ا ا ،اولویا در اغلش جمالت با عواطف و عملارد گویادا ا ا،
و امام با بهراگیری از مماخاهای ندایی ،امری ،و ا مم تهامی محوریا را از م اطش
لش و ضمن بهرامادی از تاوع واهری ،به هالم خود رنگ عاطتی ب شیدااند.
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 -3هارهرد ارجاعی آن ا مما هه یام جهاگیری به ممما زمیاه داش م ه باشممد و غلبه در آن با
ضممیر موم شم ص باشد ،در خطبه مورد بحث به دو روش به این اخا هارهرد عاطتی
دادا شداا ا:
الف -بههارگیری مماخا ارجاعی برای رمزگشممایی ا م عارات یا هلماتی هه در اصممل
گویامدا محور هسممم امد- .بمههارگیری جمالت ارجاعی در قالش حاما برای ت مممدیق
عملارد یا نظر گویادا.
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