
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

1 
 

 افعال و وجهیت آن در نفثه المصدور زیدری نسویانتقادی گفتمان وجوه بررسی 

 1صدیقه زالکان

 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی -1

 چکیده 

شوواا  وورار 1گفتمان مدار فرکالفهای وجهیت از مولفهوجوه افعال وبیان  مووورد کا یوورد می است که در تحلیل گفتمان انتقادی  گ

یابد. به همین دلیل می گفتمان، گفته یا سخن نوعی عمل است که در بافت ومو عیت انجام یبراساس نظر کارشااسان تحلیل انتقاد

یوون  کووه در ا قووان  گوور محق کووه از افرادی همچون فرکالف و دی سووت  یوون ا بوور ا شووان  یووده  دووتاد عق ظوور ه شوواصا و ووا ه ن اووه،  زمی

نوود. های الزم را از الیههای و توازن  درت بهره یاباد و توجیه یبافت کالم بویژه از ایدئولوژِهای ویژگی یوورون بیاور زیرین کالم ب

فوورکالف های متن به عاوان یشی از مولفه یدستورهای باابراین بررسی جابه سووت  بووری،  رس ووی فرکالف ا جووه ا وولی، ص سووه و از 

بووه روا تو وویفی می همچاین دو وجهیت بیانی و رابطه ای نام، دستوری و امری یووه –برد. این  ووژوهب  اووای نظر بوور مب لووی   یتحلی

یوو  ها فرکالف در ی  اسخ به این  رسب هاست که ، از کدام وجه در نفثه المصدور استفاده شده است؟ و کارکرد گفتمانی هر 

دوواده از  مورد بررسی برچه چیز یا چیزهایی داللت دارد؟)بیان وجهیت(. از وجوه سووت نوی نتایج  ا ل از این تحقیق گویای این ا

بوواری، ی گفتمان وجوه افعال با توجه به جدول بخب تو یف به طور یشدان در متن صود استفاده نمی کاد بلشه وجوه سه گانه اص

سووت رس ی و امری را بر  ده ضرورت و  صد و  تووه ا بووه کارگرف جووه .نیت صود  سووت ی نتی یوون ا سووب دوم ا سووخ  ر یووق در  ا تحق

شووت  کارکرد گفتمانی وجهیت فعل اصباری ، بی تر در بیان  قیقت ها، رصدادها که راوی عمیقاً به وجود آنان اعتماد و اطمیاان دا

یوو .استفاده شده است، اوستهای و نیز بخب عمده ای از دغدغه مووانی وجه کووارکرد گفت تووالا در  دوواده در  عوول  رس ووی، نوی ت ف

طوور  ها است که عامالن و کارگزاران را به زیر تیغ محاکمه برده و عملشرد آن بووا  را در معرض  ضاوت عموم  رار دهد. نویداده 

یووت  .و غافالن را به بیداری فراصواند چاین  رسب هایی سعی داشت مخاطبان را به تفشر مووانی وجه زیدری ندوی در کارکرد گفت

عووال های کوشدبا صطابمی مریا فعل لووت انف یووز از  ا مدتقیم به مخاطه، ضمن درگیرکردن مخاطه در فرآیاد ایجاد معاا، صود ن

 افزوده باشاد.ها و کاب مادی گزاره یبه  ویایها بر کاار مانده و در این بخب و گریز موجود

 بیان وجهیت، تحلیل گفتمان انتقادی، فرکالفو نفثه المصدور، زیدری ندوی، وجوه افعال کلیدی واژه ها: 
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 مقدمه 

نوودزی اول  رن هفتم هجری به  لم شهاب الدین محمد ی نیمهادبی است که در  -المصدور یشی از مهمترین کته تاریخی هنفث صر

کووه زیدری ندوی به نگارا در آمده است وی از نویدادگان و ما یان دربار سلطان جالل الدین  سووت  صوارزم اه ماشبرنی بوده ا

سووت دورهها ندبت به سلطان ارادت بدیارداشته و در اغله ل شرک ی شووته ا دوواده ی و سفرهای سلطان  ضور دا یوون نوی نوودگی ا ز

ی مغول به ایران بوده است. سلطان جالل الدین صوارزم اه  س از مبارزهی ان با  ملهیشی از  ر تالطم ترین دوران تاریخ و همزم

سوورزمینمی هجری در جبال میافار ین ک ته 628فراوان درسال  موودتی در  سوولطان  موورس  سوویای های شود وزیدری ندوی  س از  آ

لوودمی  غیر و آذربایجان بالتشلیف به سر شووهاب ا یوووبیبرد. سپس به دربار مل  مظفر  کوورد ا سووالطین  غووازی از  نوودد و می ین   یو

شووشوی و در  بوو   سووم  بووه ر اوور را  یوون ا لوودین ا »چهار سال  س از ا امت در میافار ین و بعد از اطالع از عا بت دردناک کار جالل ا

 ( نوشته است.1181، 2/3، 1386های سلطان و صود« ) فا، یشر  دشوار

شوویوها طال  گفتمان،»معموالً به ششلی از کاربرد ز یووا  توواری  بووان گف بووه ز توور  لووی  طووور ک ی بان مثالً در ی  سخارانی و یا  تی به 

 .( 16، 1389سخن گفتن اشاره دارد«)ون دای ، 

یووان اندی ووه ،یگفتمان، رصداد ارتباطی است به اهای یشی از ویژگی بوواا م یووان  ن معاا که مردم، زبان را برای بر ووراری ارت بوواور و ب

 .گیرندمی ا داسات به کار

تووار« یوول گف کوواوی و تحل مووان  گووران،  ا طال  تحلیل گفتمان، که در زبان فارسی به »سخن کاوی، تحلیل کالم، گفت جووری و دی  (

فووت و  1970ی تا اواسط دهه 1960ی ( ترجمه شد ی   گرایب مطالعاتی بین رشته ای است که از اواسط دهه35، 1392 هووور یا ظ

گوول زاده، می به این مقوله تووون را« )آ ووا  نووواع م یووا ا مووه  ، 1390 رداصت که چگونه »جمالت وا دهای معاادار بزرگتری ماناد مشال

 آورند.می ( به وجود149

ضوولی،  تحلیل گفتمان انتقادی، نوعی  ژوهب گفتمانی است سووی« )فا عووه شاا جووه جام یوون 88، 1383که بی ووترین و سووت . ا شووته ا ( دا

لووقدهد که »چگونه می چارچوب زبان، توجه داشته است و ن اندر ها دیدگاه به ساصتن هویت سوواصتارهای  وودرت را ص  گفتمان، 

 .( 106،  1394)نوردگاه ،  کاد«می

فوویهای وجهیت را از مولفه و تحلیل گفتمان انتقادی، وجوه افعالی فرکالف به عاوان شاصا ترین فرد نظریه  بخب تو یف معر

ظوور ی ز جملهوجوه افعال ووجهیت ا .کادمی یووت ن یووزان  طع عوول، م جووه ف نوود. و اوو  دار بوواا تاگات شوودیگر ارت بووا ی مواردی است که 

بووازمی گوید، ن انمی گویاده را ندبت به آن چه طووه را  اووی ن ووانمی دهد و از سوی دیگر، روابط میان نویداده و مخا یوود، یع  نما

یوودئولوژیمی دهد که نویداده چه عملی را ندبت به صواناده انجاممی یوود و ا بووه عقا مووورد ها دهد و وجهیت، میزان  ایبادی متن  را 

موولهای ارزیابی  رارمی دهد. زیرا ذهایت ،تعهدات و دیدگاه هووان ع شوویده و  ا  گویاده/ نویداده در عاا ر وجه ساز به  ووورت  و

 کاد. می

یوویی فراتر گذاشته و به  وووزه باابراین تحلیل گر، در گفتمان شااسی انتقادی از  د تو یف و چونی  ارا یووه و چرا سوود« می توج ر

(  ابلیت آن را دارد که به عاوان ااری انتقادی براساس 1381( از این رو، اارنفثه المصدور زیدری ندوی )53، 1395)یار محمدی، 

بووا یوول  ارت بوورای تحل یوورد. و اوودهای الگوی فشری فرکالف مورد نقد و تحلیل گفتمانی وجوه افعال ووجهیت  رار گ بووا فرآی مووتن  ا 
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سووت، تولید، شیوه عوود ا مووتن -1ی تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف در این اار، متوجه سه ب یوول  یوود   ←تو وویف، تحل اوود تول -2فرآی

 شرایط اجتماعی تفدیر. ←تبیین، تحلیل عمل اجتماعی  -3فرآیاد تفدیر   ←تفدیر، تحلیل عمل گفتمانی 
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 بیان مسئله 

یوویمی نویدادگی صود چهره ای شاصا محدوبزیدری  ندوی در سب   مووتن روا هووای  -توواریخی ،شود او در صووود، نهاد بووی  اد

واجبارهای عصر صود، ها  درت مدار و نیروهای متجاوز و مهاجم )تاتار ومغول( را به چالب ک یده و با انعشاس اضطرارها، ترس

غووه ای اار صود را برجدته و مادجم مبدل کرده است. آششار است که این نگ اه زیدری ندوی به تاریخ نگاری و روایت متن، دغد

هوود. از های اعتراض و انتقاد صود را ندبت به گفتمانو جز درد و رنج جانشاه نبوده است   درت مداربه صوبی به مخاطه ن ان مید

مووان وجوه افعال ووجههای عمیق و سطحی متن نفثه المصدور با توجه به مولفههای این رو، بازنگری الیه یوول گفت دووتر تحل یووت در ب

 اضر با ی مخاطه آششارسازد. باابراین مقالهرا برای ها ودیدگاهها تواندت کیفیت ارزیابی وساجب نگرامی انتقادی فرکالف

کووه صوان ووی  سووت  تووالا ا سووی در  بووان شاا سووی و ز عووه شاا یووات، جام نوود ادب دووتجوی در  یو بووا ج شوورد و  اووین روی سووتفاده از چ ا

بوورای جدیدازبازگویی  قای نووه  هووی امیدوارا بووه، را اووین تجر ق  اهان و آششار عصر مولف/ زیدری ندوی بدست دهد تا با کده چ

 در مدیر سیاست ، اجتماع و فرها  ارائه دهد.ها  ل م شالت و چالب

 سواالت تحقیق 

 کایم،می صود را این گونه مطر های  رسب

 .دستوری و امری( ؟)صبری ،  رس یِدرنفثه المصدور استفاده شده است ها .از کدام وجه1

 .)بیان وجهیت( . کارکرد گفتمانی هر ی  از وجوه مورد بررسی بر چه چیز یا چیزهایی داللت دارد؟2

 پژوهش ی پیشینه

بووان ی تاکاون عمده عووات ز چووون، مطال ضوووعاتی هم بوور روی مو صوودور  مطالعات انجام یافته به  ورت  ایان نامه و مقاله در نفثه الم

 شود.می اشارهها شااصتی، بالغی، سب  شااسی و تحلیل محتوایی متمرکز بوده است که به برصی از آن

ظووم 1395سمیرا عامری سفید) اوور دارای ن ( در ایان نامه تحت عاوان » یوند نحو واندی ه در نفثه المصدور« ن ان داده است که این ا

سووی دستوری نزدی  به معیار است.  ثووه 1396)نووژاد ندرین  ار عووال نف اووایی در اف قووال مع سووی انت ضوووع» برر بووا مو مووه ای  یووان نا ( در  ا

بووه  ووورتهای گوید واژهمی المصدور« صووود را  اووی  نوود ،مع سووت داده ا صووود را از د هووم ن ووینهای فعلی که معاای ا وولی  بووانی   ز

 افت جدید  یدا کااد. بدرای تازهدهاد تا معاای می

کووهمقاله نیز ، موضوعات بدیی در  وزه لووهمی اری در نفثه المصدور به چاپ رسیده  بووه دو مقا سوومیه ی توووان  کوورد.  حوودود  یوور م ز

یووت ی ( در مقاله1394 اجتی و صزانه دار لو) اوود غیر هووایی همان فووه  دوووی« مول »کاربدت گفتمان کاوی در نفثه المصدور زیدری ن

دووتهسازی ،تشثر  درت، راه کارهای گفتمانی، برجدته سازی،  اشیه رانی  دووته ای و غیره گووان ه کوورده  وواژ مووز گ ووایی  ای، را ر

مووان  لووق گفت ضوومن ص بووانی،  حووور ون ان داده اند زیدری ندوی با بهره گیری از سازوکارهای مضمونی و ز کووه م دووجم  قووادی ما انت

توو یووت  سووت، در روا شووده ا گووذاری  یووه  قوواد  ا شووشایت و انت کووزی  سووتمر جووود آورده ا بووه و نوووآوری  سووهیال  وواد ی و  .اریخ، 

گوووی »( در مقاله ای تحت عاوان 1397ا)همشار بررسی زبان شااصتی نفثه المصدور« با رویشرد تحلیل گفتمان انتقادی براساس ال

اووهی بر این عقیده اند زیدری ندوی به موازات مولفه( 1996ون لیوون)ی نظریه( و 1391تحلیلی یارمحمدی) ظووی ی اظهار با  ری لف

 یار کرده است.  ذف استفاده بدی و فحوایی از مولفه
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سووالهای موضوع وجوه افعال و  وجهیت آن یشی از جابه کووه در  سووت  لووه ا یوون مقا جووه های ا لی مورد بررسی در ا مووورد تو یوور  اص

لووهاست و  ژوه گران بوده  بووود. از جم هوود  یوود صوا صووو  مف یوون ص شووده در ا شووهرزادمی اشاره به برصی مطالعات انجام  بووه   توووان 

(، محمد عموزاده 1378( ، جالل ر یمیان)1394(، نگین ایلخانی  ور)1385(، امید طبیه زاده)1384ر)(، ژیلبرالزا1382ماهوتیان )

لووی  ووور)1390(، محمد عموزاده و شادی شاه نا ری)1389و  دائق رضایی) نووا و کوورد.1395( ، و ماوچهر اکبری و مو شوواره  و  ( ا

ثووه وجهیت آن در آااری غیر از   ژوه گران راجع به وجوه افعال ومطالعات و تحقیقات این ی همچاین باید یادآور شویم عمده نف

صوودور شود می با توجه به این توضیحات ، م خاکه المصدور  ورت گرفت  ثووه الم یوون  وووزه در نف توواکاون  ژوه ووی در ا که 

 یر تشرار است.صود کاری غجایگاه  یب روی در ی زیدری ندوی بارویشرد انتقادی فرکالف  ورت نگرفت که عاوان مقاله

 

 اهداف و ضرورت تحقیق

غوووالن  -نفثه المصدور زیدری ندوی، ااری تاریخی غووارت م توول و  یووت   ادبی  رن هفتم هجری است که نویداده در آن هم به روا

بووا  –سلطان جالل الدین  - رداصته و هم عواطف صود را ندبت به سرور صود کووه  یووت آن را دارد  یوون اار ابل لووذا ا ایراد کرده است 

کووارگیری   رویشردی تازه شااصته شود. برای به دست آوردن نتایج علمی تازه، د یق و جامع بووه  شووته ای و  یووان ر نیازماد  ژوهب م

یووان  اضر درتالا است گفتمان رایج وانتقادی کارکردهی تازه در  ژوهب هدتیم. از این رو، مقالههای روا ای وجوه افعال و ب

بووین وجهیت در این اار را بر اساس الگوی فشری فرکالف در سطو  تو یف، تفدیر و تبیین بررسی نماید تا ن ووان  هووا  نووه تا هوود  د

  ورت و محتوا ارتباطی بر رار است بلشه بین محتوا و نقب هم رابطه وجود دارد.

 روش تحقیق 

تووهماابع کتابخانه ای راجع به تحلیل گفتمان انتقادی ی ابتدا به مطالعه .ستتحلیلی ا -روا بررسی در این مقاله، تو یفی ایم  رداص

گووذار می و نیز کته تاریخی و ادبی که بیانگر و ایع سیاسی و اجتماعی عصر نویداده که توویایر  تواندت تا اندازه ای بر ذهن راوی 

بووه تصحیح ( با 1381ر زیدری ندوی)نفثه المصدوی باشد را نیز در نظر گرفته ایم. سپس با مطالعه گووردی  دووین یزد و توضیح امیر 

مووتن  یو امری در متن او  رداصتیم که ارتباا معای دار ی ساستخراج واژگان وجه صبری،  ر میان  ضور این دسته از واژگان در 

عووههووا بدامد آنی و ارائهها ضمن این که جمع آوری واژهو  شده است.ا آششار م و  وادث وا ع در عصر نویداده بر بووا مطال ی را 

اوود ای تمام متن نفثه المصدور به عاوان جامعه یوول روا م ظووور تحل بووه ما اووین  دووآماری  ژوهب به انجام رسانده ایم. همچ ئله  یوون م

سووطح ( 1398فرکالف) یدرویشرد تحلیل گفتمان انتقا سووه  را برگزیده ایم و واژگان  امل بارمعاایی جامعه شااصتی در متن را در 

قوواد .تو یف، تفدیر و تبیین بررسی نموده ایم سووی انت مووان  یچاان که آششار است تاکاون به طور مدتقل تحقیقی با عاوان»برر گفت

 است.نیافته ن در نفثه المصدور زیدری ندوی« انجام وجوه افعال و وجهیت آ

 معرفی وجوه  افعال 
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یووده .است 1فرکالفهای دستوری متن به عاوان یشی از مولفههای بررسی جابه نووواع ویژگیی به عق سووتوری در متنهووای او، ا هووا د

ضووهای تاکید دارد، «وجهها رابطه ای هدتاد. فرکالف برسه مورد از آنهای ارزاوجود دارند که دارای  یووت و  لووه، وجه ایر« مجم

 ( . 185، 1379)فرکالف ، 

گوور، می فرشید ورد، وجه فعل آن دسته از ابزارهای دستوری است که نگرا گویاده را در فعل بروزی به عقیده یوور دی بووه تعب دهد. 

مووال،   ورت یا جابه ای از موورفعل است که بر اصبار، ا ت شووید ورد،  ،ا لووت دارد« )فر موووردیگر دال ضووی ا یوود و بع یوود و ام آروز، تیک

هوور های در بازنمایی سلدله مراتهضمایر  .(219، 1350 گوواه  نوود و جای سووزایی دار بووه  نهادیاه شده در سطح شخصی و گروهی تیایر 

 ( . 371، 1398)میرزابیاتی و همشاران،  «کاادمی فرد را م خا

اووده های جهیت، بیان دیدگاهکاد، معتقد است »کارکردهای ومعرفی می 3فرضیه سازی که وجهیت را با نام 2جفریز نویداده یا گوی

یوودگاه های فرض .است ضووع ود بووار، مو عوودم اج یووا  مورد نظر ممشن است که با ش  و تردید و یا با  اطعیت بیان شود و این اجبار 

 .( Jeffries، 2010، 118سازد«)می نویداده را آششار

سووتوری  لووه ای د جووه مقو اووایی و و لووه ای مع یووت مقو کووه وجه نوود  زبان شااسان میان وجه ووجهیت تفاوت  ائل شده و بر این عقیده ا

اوود ن ووان داده ( معتقد است که در تعامالت ،هر ی  از عاا ر 1985مایشل هلیدی) است. بر راری ارتباا، »توسط نوع صا ی از ب

یوو  صبری و یا درصواست اطالع از طریق باد  رس ی ممشن میشود  مثالً دادن اطالع از طریق بادمی شود. البته این رابطه همی ه 

دوون،  توان  تی با ی  باد صبری هم کاال وبه ی  نیدت و می (.  ووس در 26-25، 1393صدماتی را درصواست کرد« )هلیدی و  

 دهاد.می نه تغییر معاافعاالی وجه، افعال بر اساس عاا ر هم ن ین و جان ین در بافت کالم، مقوله

یوودگاه اووی و د هووان بی شووااصت ج موواعی و  مووتن را های وجه کالم در گفتمان، نوع روابط میان افراد و مااسبات اجت لووف در  تووه مو نهف

سووتفادهها هر ی  از این وجوه است که فعلهای زیرا در هر گفتمان براساس  ابلیت. (8، 1396کاد«)اسدی و علیزاده، می آششار  ا

اوود.می را برها هر ی  از این  ورت ذهای،های و  یب فرضها شوند و گویاده براساس صواستهمی مووان، عاا وور  گزی هوور گفت در 

حووت های نگارهازبانی و غیرزبانی آن تحت ال عاع ) گوواه ت نوواصود آ ذهای گویاده یا عامل آن گفتمان  راردارد. عامالن هر گفتمان 

خوواذهای از  وادث  یرامونی اند وبر این اساس، شیوه صودهای تیایر برداشت صووود ات غووراض  سووتای ا اوود. می بیانی صا ووی در را کا

بووارت حکاد، تمی مداومی از ساصتمان صود فعالیت تحریفِگوید،» زبان روی می الکان بووه ع سووت  عوول ا ضووور فا ریفی که همان  

بووت می یوسته در  ال تغییر است، باع ساده تر،  ضور فاعل و ذهایت اوکه تحت تیایر شرایط محیط   شود که ساصتار زبان نیز اا

 (.38، 1391و  ایدار نماند و مدام دگرگون شود«)عضدانلو، 

 معرفی وجهیت

سوو ،فرکالفعقیدۀ به  موواعی ا بووط اجت سووته از روا سوورنخی از آن د مووتن در  تویژگی  وری دارای ارزا رابطه ای   یووق  کووه از طر

بووا  .(172، 1379و روابط اجتماعی سروکار دارد« )فرکالف، ها آیاد. این ویژگی، با رابطهمی گفتمان به اجرا در یووت  کووه وجه این 

 
1 -Fairclough 
2 -Jeffries 
3-  Hypothesized 
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صوووردارا تدار گویاده سروکار دارد و بدته به این که جهت ا ت عوود بر طووه ای ومی دار به کدام سو است از دو ب یووت راب  گووردد، وجه

فووا می وجهیت بیانی. فرکالف مووانی ات دووالهمی گوید وجهیت رابطه ای ، ز کووه م توود  بووا ی اف بوواا  شووی از م ووارکین در ارت  وودرت ی

یووز ویژگیافعال کمشی وجهی نظیر بایدتن، تواندتن وممی »این وجهیت به وسیله .دیگران مطر  باشد بووودن ون  وووری هووای شوون 

 .( 194-193، 1379گردد«)همان ، می مختلف دیگری ماناد  ید بیان

یووت ی اگر مدئله بووا وجه یوودۀ فرکالف،» بووه عق شوود،  طوور  با ا تدار گویاده / نویداده در ارتباا با ا تمال/ د ، بازنمایی وا عیت م

 ( روبرو هدتیم.193، 1379ن، بیانی یعای وجهیت ارزیابی گویاده از  د  ی  موضوع« )هما

بوورای 1987) 1دهیم. راجر فاولرمی وجهیت را از ماظر دیگر محققان نیز مورد بررسی  رار ( وجهیت را از عاا ر دستوری کارآمد 

جووهمی داند ودرتعریف آنمی تحلیل نظر نویداده هوود ی گوید، وجهیت گرامرتعبیر  اهان است و ابزاری است که مردم با آن در تع

( وجهیت از نظر  وواول 131، 1987کااد« )فاولر، می بیان ،گویادمی گزاره هایی کهو التزام و سرسپردگی صود را ندبت به  قیقت 

در  اوشووود. می (، میزان  اطعیت گویاده در بیان ی  گزاره است که به طور ضمای با عاا ر دستوری ن ووان داده1993)2سیمپدون

بووار ی ماظور یا  صد کلی گویاده یا درجهی ت، بیان کاادهگوید وجهیمی ادامه  ایبادی او به وا عیت ی  گزاره یا باور ذیری، اج

یوودی و اشتیا  ندبت به آن است. بوور1985)3در میان فرانقب هایی که مایشل هل بووان  بوورای ز فووردی و می (  اووا  شمارد)اندی ووگانی، بی

سووتفادهی بیاافردی، گویاده از زبان به مثابهشود که درنقب می متای( دیده توواری ا صووداد گف اوودمی ابزاری برای ورود به ر بوورای  .ک

هووایی می صود ونیز بیان رابطه ای که میان صود و مخاطبب بااهای ،ارزیابیها بیان نظرات، نگرا بووا  ووورت  کووه  طووه ای  اوود. راب ک

عوول  .(80، 1392جام میپذیرد« )دُر ر، اع و... ان ا رسب، ا وال  رسی، ا ماناد اطالع رسانی، یووت ف سووتوجه مووواردی ا شووی از  کووه  ی

اوودمی  درت ارتباا  یدای فردی و تعامل اجتماعی نقب ا لی دارد و با مقوله هلیدی ن ان داد در القای معاای بیاا کووه  .ک دووانی  ک

سووتان می چووهآن ی کااد تا اطمیاان صود را دربارهمی از وجهیت باال استفاده فرادست هدتاد، بوورعشس فرود اوود و  اوود ن ووان ده گوی

 (.75، 1985کااد«)هلیدی، می استفاده ایین ازوجهیت ضعیف یا 

یووا تعه وو1386) 4مایشل توالنی به عقیده یووده  عووا ،عق یووه اد بووا ( وجهیت به امشانات زبانی موجود برای تو وویف و توج فوورد  کووه  دی 

ضوویح داده ن ووده آفریاد، اشاره دارد. باابراین، می (286-285، 1391زبان)فتو ی ، مووتن تو شووشارا در  وجهیت موضوعی است که آ

یووین آن در می تاکید کااده بر موضوع یا امری دریافتهای فعل و  ید و  فت تیمل در بلشه با ،است یووت و تب شود. با توجه به وجه

 یافت.توان به ارتباا بین ذهن و جهان بیای نویداده دست می ی  اار،

 معرفی نفثه المصدور

فووتم اول ی عالی نثر مصاوع ومزین و ما یانه نیمههای نفثه المصدور بدون ش  یشی از شاهشارهای بدیع نثر فای و از نمونه  رن ه

صوواوع  ادبی استتاریخی است، کتابی  که ندوی این کتاب را  عالوه بر جابۀ تاریخی به لحاظ بیان عواطف و ا داسات به نثری م

 
1 - Fowler,R 
2- Poul simpson 

3- Michael Halliday 

4- Michael Tolan 
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دووا، موار نوشته استو اما سخت دالویز  بووی  (.142-141، 1378« )شمی بووان و ادب عر فووراا از ز بووه ا یوون اار» گووارا ا دوواده در ن نوی

بووان می رسی معتدل زیبای است و ن اناو متضمن عبارات فا استفاده کرده و با این  ال  دمت هایی از اار دوواده در ز کووه نوی هوود  د

بوور  .(1181، 2/3، 1386 ارسی ماهر وتواناست«) ووفا،  اوور م ووتمل  یوون ا دووین  125ا ضوویح امیر  صووحیح وتو بووه ت کووه  سووت   ووفحه ا

مووالت تو وویف 1381یزدگردی در سال  بووا ج توودا  اوورا را در اب یووی ا توواریخی و روا مووتن  دوووی  یوودری ن سووت . ز سوویده ا ی به چاپ ر

 نماید، می زیر آغازهای نمونه

یوودری، این مدت که تالطُ »در - سووت« )ز شووورایاده ا سووتهالل1، 1381م امواج فتاه کارجهان بر هم  ئووت ا چووون برا مووه و  -(. هم مقد

موواعی و از نماید تا ذهن مخاطه را می متن تاریخی صود را آغاز - یب درآمد شوورایط مت وواج اجت سووی همان ابتدای روایت به  سیا

موووده  معاایی عاطفی وا داسی همراه وی آن بوده که تو یفات صود را با بارِدَعصر صود سو  دهد. از استراتژی زبانی زیدری نَ ن

گوووی ی تا میزان تیایرگذاری آن را بر مخاطه بی تر ن ان دهد. به طورمثال، زیدری از  فحه بووا ال کووامالً  مووتن  هووار«  تووا »چ »ی  « 

 رود و سپس به الگوی )مدل( گفتمانی می   و درجات بحران( در معرفی اوضاع ناگوار زمان صود  یبتو یفی)شااسایی سطو

 گوید،می رسد ومی (4، 1381»مع القصه بطولها« )زیدری،  -

 (.4، 1381»صواسته ام که از ششایت بخت افتان و صیزان... فصلی چاد باویدم«)همان ،  -

یووانی گذارد و همهمی خاطه در میانصود را با مهای ونالهها سپس ششوه یوودری( ب یوو  فاعل)ز سووط  گووزارا ،تو یووت و   متن روا

 ی متن با کاربدت جمله »هفت«ی شود و در  فحهمی

نووینُ »از نفثه المصدوری که مهجوری بدان را تی تواند یافت، چاره نیدت، و از  - شووه دَا جووور را در  کووه رن جوووری  جووورِالمه  ی

لووو7، 1381نه«)زیدری،  ریزهجر بدان شفایی تواند بود، گُ بووه ج سووتان  سوومت ا وول دا بووه   (. مدیر ذهن مخاطه را تا  وودودی 

 نویدد،می برد ومی

ضوووع ا وولی  .(9، 1381«)همان،  1یضح  من شر ه ویاتحه -»اسمع  دیثی، فانه عجه - بووه مو مووتن  و از این  فحه تا  ایان 

 ره گیری از این جمله، ردازد و با بهمی داستان

 ذهن مخاطه را به سمت روایت ا لی هدایتسپس (. 9، 1381» چون ازالموت... با  زوین اتفا  معاودت افتاد«)همان،  -

 ک د.جدول زیر و ایع متن نفثه المصدور را به تصویر میکاد. می

 مراحل حوادث داستان نفثه المصدو سلسله -1جدول

کنش  مقدمه حوادث

 صعودی

موقعیت  گره گشایی نقطه اوج گره افکنی

 پایانی

مر له 

 اول

مالزمت زیدری 

با سلطان جالل 

 الدین

مقابله با 

ی مال ده

 الموت

دریافت صبر 

ورود تاتار 

هاگام رسیدن 

 به  زوین

کوشب در 

اتمام میموریت 

و  رکت به 

 سمت تبریز

دمت صرسیدن به 

 سلطان در تبریز

تقدیم وجوهات 

 اصذ شده به او

 
 (.138، 1381«)زیدری، گریادمیصادند  و )هم( داستان مرا)سرگذشت مرا(ب او، که داستانی شگفت انگیز بود، از شر ب )هم( می - 1
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مر له 

 دوم

ور مولف و عب

سلطان از  لعه 

 شیر کبود

مواجه با  مله 

تاتار و مرا بت 

 از اسیر تاتاری

 مله سپاهیان 

مغول به 

اردوگاه 

 ادشاه و 

مواجه زیدری 

با اردوگاه 

 صالی

ا امت زیدری 

در گاجه به 

 مدت سه ماه

تحمل رنج فراوان با 

در جدتجوی 

 سلطان

دسترسی زیدری 

به اردوگاه 

  ادشاه

مر له 

 سوم

طله کم  از 

  اکم میافار ین

عدم  اسخ 

گویی مااسه از 

 جانه  اکم

دریافت نامه 

مبای بر هجوم 

 مغول

دعوت  اکم 

میافار ین به 

زیدری مبای بر 

 ا امت در آن جا

عدم تو ف زیدری 

و   رکت به سمت 

 سلطان

ابی به دست ی

 سلطان

مر له 

 چهارم 

فرود اضطراری 

سپاه سلطان در 

  والی شهرآمد 

مواجهه با  مله 

ناگهانی ل شر 

 مغول

فرار زیدری از 

دست آنان و 

 ااه گرفتن در 

 غاری

رسیدن زیدری 

به نزد مل  

مدعود و مواجهه 

 با ظلم او

گریز مولف از 

دست  اکم آمد و 

نیز گریز از دست 

 سربازان مغول

رسیدن به 

ماردین و در 

جدتجوی 

 سلطان

مر له 

  اجم

 رکت زیدری 

 به سمت ارمیه

دست یابی به 

 سرمایه در آنجا

مواجهه با 

رفتار ظالمانه 

جمال علی 

 عرا ی

 رکت به سمت 

صوی و مواجهه 

با سربازان 

تعقیه کااده 

تاتار و مبارزه با 

 آنها

رهایی مولف با 

وجود جرا ت 

 فراوان برف و سرما

وی به صرسیدن 

و سشونت در 

آن جا و مداوای 

 جرا ت صود

مر له 

 ش م

 رکت زیدری 

و همراهان او به 

 سمت شام

به امید  ااه 

گرفتن مولف در 

 لمرو ملوک 

 ایوبی

مواجهه 

زیدری با 

گروهی از 

 دزدان

غارت زاد و 

توشه آنان 

 توسط دزدها

ا امت در نزد  رسیدن به بالد شام

مل  مظفر 

ایوبی و اطالع 

از مرس زیدری 

سلطان جالل 

 الدین

 

 بحث و بررسی 
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موول می کالم )چه وچگونه گفتهی دوگانههای با توجه به جابه هووا،  ا یووت  شوورایط و مو ع بووه  شود( چگونه گفتن  یام اغله با توجه 

شوند و یشی از ا لی ترین عاا ر گفتمانی، وجوه فعلی متعدد می معانی مختلف است. این اهداف در  اله عاا ر گفتمانی ظاهر

جووود دارد،»براساس الگوی فشری فرکالف د .است جووه ا وولی و فوورکالف، ر جمالت سه و مووری« ) سووتوری و ا بووری،  رس ووی د ص

یووا م خصات جمالت صبری وجود فاعل و به دنبال آن فعل است جمالت امری به هیچ وجه فاعل ندارند وب (.191، 1379 ا مفعول 

جووهمی فعل شروع سووه و را در هووا ،فاعلها شوند. جمالت  رس ی دستوری ندبتاً  یچیده تر هدتاد چرا که انواع متفاوتی دارند. این 

بووط م ووارکین از ها نظام ماد در توزیع وجههای دهاد. عدم تقارنمی متفاوت  رارهای جایگاه دووه روا دووه بر  بین م ارکین فی نف

ارند،» صواستن ،چه برای کاب از جانه دیگری وچه برای دریافت اطالعات از دیگری، معموالً از جایگاه  وودرت اهمیت برصورد

مووان، می گیرد، همانطور که ارائه اطالعات نیز این چاین است. به جز در مواردی که اطالعات صواستهمی  ورت ، 1379شووود« )ه

لووه  فتمان فرکالف در سه سطح تو یف، تفدیر و تبیین است وبا توجه به مطاله  ی ین، رویشرد تحلیل گ .(192 برآنیم در این مقا

فوورکالف از 1381متن نفثه المصدور زیدری ندوی ) ( تصحیح و توضیح امیر دین یزدگردی را باتوجه به الگوهای فشری نورمن 

 ماظر وجوه افعال و بیان وجهیت آن در سه سطح یاد شده بررسی و تحلیل نماییم.

 های گفتمانی وجوه افعال در سطح توصیف کارکرد

هووای در الگوی سه مر له ای تحلیل گفتمان فرکالف ، تو یف به عاوان  یب فرض تفدیر وتبیین  راردارد. درتو یف به ویژگی

جوودا فرکالف، در سطح تو یف، متن ی شود. به عقیدهمی  رداصته  وری متن که دارای ارزا تجربی ،رابطه ای و بیانی هدتاد،

فووتهووای ویژگیی شود. مجموعهمی و زمیاه و اوضاع اجتماعی بررسیها از سایر متن مووتن یا یوو   کووه در   شوووند،می  وووری ای 

مووتن از آنهای تواناد به عاوان انتخاب هایی صا  از میان گزیاهمی سووتفادههووا مربوا به واژگان و دستور موجود تلقی شوند که   ا

بوواا تو یف در این  .(167، 1379کاد« )فرکالف، می یووافتن ارت مر له به معاای شااصت متن در چارچوب بافت متن وتالا برای 

سووطح  ماطقی میان کلمات و هم ن یای و هم آیی کلمات و واژگان است. در بررسی تحلیل گفتمان انتقادی متن نفثه المصدور در 

 ز بر وجوه افعال است.تو یف در این مقاله ، بی ترین تمرک

شوواا  وورارهای وجوه افعال به عاوان یشی از مولفه مووورد کا مووه می گفتمان مدار است که در تحلیل گفتمان انتقادی  یوورد . در ادا گ

 کایم.می این بخب از  ژوهب را با وجه  رس ی جمالت به دلیل اهمیت و  یچیدگی آن آغاز

سووتی یه فرکالف، بررسی نحوهدستوری در نظرهای یشی از  مهمترین جابه توورین . کاربرد استفهام ا کوواربردی  شووی از  سووتفهام ی »ا

بووا می ان ا است . زیرا عالوه بر سواالت زیادی که برک ف  مجهول  رسیدههای گونه موول را  بوول تی شود، گاه  تی مدائل مبهم و  ا

ضوووع ی مدئله علم کافی نداریم، مخاطه را به تفشر دربارهکایم تا عالوه بر این که ن ان دهیم به می جمالت  رس ی مطر  وا مو

 (. 2، 1395داریم. در این گونه موارد، جمالت استفهامی ندبت به جمالت صبری تیایر بی تری دارند« )ابن الرسول و همشاران، می

اووی»58امد»در متن نفثه المصدور کاربرد وا د گفتمانی جمالت باوجه  رس ی  س از  جمالت صبری از بد « در  وود 74/5« بار یع

 برصوردار است که راوی، این توزیع واژگانی را برای مصارف متعدد به کارگرفته ازجمله، 

یووا آرزوی  .( 3، 1381کن؟«)زیدری، می با غر ه که ، برسفیاه نق ی -دریای غمم ،کس گویدی »من غر ه - که به مفهوم»تمای 

 یا در این عبارت،  .داشته استمحال یا ممشن« نویداده اشاره 
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مووان، می فوورا شووداید و به کدام م تا ،  .بازعقل، کدام عقل؟! که او نیز از سرکوب  وادث  یران مانده است - دووی؟!« )ه نوی

 برد. یا این عبارت،می و تهش م و تمدخ ر« به کار فتمان  رس ی فو  را برای »استهزاکه راوی گ.(5، 1381

یوود؟!»از  لم که چون بر  - کووار آ چووه  فووا   جووز ن سوویاه،  سووپید  بوور  اوود و  مووان،  «سیاه ن یاد، سپید عمل ک هوووم 3، 1381)ه کووه مف  .)

 »إصبار و آگاهی« به مخاطه بوده است. همچاین در این عبارت استفهامی این وا د گفتمانی به معاای

یوودن؟!«)همان، می »جان برکف دست تا کجا- فووراز و ن وویه دو دوواب  بووی   ، 1381 ویی؟! ... تا چاد هرزه گرد جهان گردیدن و 

97 .) 

یووق در مثالمی راوی ،  رسب فو  را برای مفهوم»یادآوری« به کار لووی و عم گوواه ک یوو  ن طووه را در  بووه هووای بوورد و مخا مووذکور 

 کاد.می سمت»استفهام انشاری« هدایت

تووی را های یشی از مؤلفهاستفهام انشاری، به عاوان  بووارات و جمال گفتمان فرکالف است بدین طریق که آفریاادگان انواع ادبی، ع

یووام به عاوان  رسب و استفهام در کالم صود به کار گرفته تا برای مخاطه هم دارای جذابیت و هم به عاوان تاکید مطر  شود  تا  

سوورزنب، ارسال کااد و الزاماً  صد گویاده از  رسها را به آن توووبیخ،  شووگفتی،  جوواد » بوورای ای شووه  دووت بل سووخ نی ب، تاها دریافت  ا

جووه .آگاهی، یادآوری، تابیه، و تحقیر« و .. است بووت موا لووی می اما در کالم  رس ی انشاری، مخاطه با عبارت  رس ووی مث شووود و

دووا سووت. نوی بووا  اسخ آن به  ورت مافی بوده و غرض گویاده از طر  آن  رسب، »تشذیه و انشار« ا هووایی  سووب  طوور   ر بووا  ده 

اوود.  شوواره ک سووتان ا یوور د بوور ز اوودان  سوولطه  درتم ساصتار مثبت  صد داشته است که عالوه بر کالم و تیایر آن برمخاطه به ارتباا و 

بووازگو ننفثه المصدور را به این اهداف اصتصا  داده و آهای چاان که زیدری ندوی بخ ی از عبارت بوودین  را به  وت  کوورده و 

  رس ی زیر،های دهد. و اما اشاره نویداده در عبارتمی صود  رارهای ی اعجاب ومبالغه در انشار وتشذیه گزارهوسیله نوع

(. استراتژی راوی در بیان 6، 1381ق و دوستانِ ناموافق چاد بر دل ساجی؟!«)زیدری، فاا»بارِعَدَم التفات و  لت مباالت یاران مُ -

 ،است. دراین عبارت نیز  سرزنب« دوستاناستفهام فو ، »توبیخ و 

که در این وا د گفتمان مدار،  .(27، 1381شود؟« )همان،  مُادَمِلاندامی که به سالها .. آزرده باشی، به مرهم ی  هفته کجا » -

لوود جووالل ا ین مفهوم »عتاب و سرزنب و مالمتِ« دیگران در آن  اهان است. همچاین زیدری ندوی در این عبارت از سلطان »

 « صوارزم اه با جمالتی همچون 

 کاد و این عبارت استفهامی را در مفهوم »تفخیم و بزرگداشت«می یاد .( 10، 1381« )همان ،  1أَینَ مِن الم تا  عاقاء مُغرب؟ -

 یگیرد. و نیز جملهمی  ادشاه به کار

 .(18، 1381نپرداصتی؟«)همان ، کو آن  ادشاه که از سربازی به گوی بازی » -

 به توجه نشردن و تمرکز نداشتن  ادشاه و ت اشاره دارد. عبارت 

بووود...  - سووحاب  بووود...  توواب  چووهو »آف فووت،  غوواک ر یوودری، می در م فووو  در  .(47، 1381گویم؟!«)ز سووتفهامی  مووان ا کووه گفت

شووب  صووود را در  و سووخن  بوورای مفهوم»تحدُّر و تیسف « به کاررفته است. باابراین نویداده با استفاده از این وجه ،  سووتفهامی  ا

 
 (. 141، 1381ی عاقاء مغرب هرگز به وی دست نتواند یافت« )زیدری، م تا  کجا! سیمرغ کجا!)مراد آن که، جویاده - 1
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سووتمی مخاطه روشن بوواره  ؟.سازد که در این گفتمان چه رویدادی رخ داده ا یوون  فوورکالف در ا کووه  اووان  دوود،» در می چ نوی

طوور می گویاده/نویداده بار دیگر چیزی را از مخاطه، طله رسب دستوری،  عووات م شوود و می کاد که دراین مورد، اطال با

 . (172، 1398 ع شده است« )فرکالف، مخاطه در جایگاه ارائه دهاده اطالعات وا

موودار در گفتمانی دیگر، کاربرد افعال به  ورت امری است که این وجه از فعل به طور معمول براهای از مولفه ی گفتمانی  درت 

مووان  وودرت و می شود و یا به عبارت دیگر، کاربرد این نوع از وجه فعل م خامی تقابل با افراد فرودست، استفاده کووه گفت اوود  ک

دووامد»  سلطه در دست چه کدانی  رار دارد؟ در متن نفثه المصدور، نویداده بووا ب مووری را  کووار36/4» -بووار  « 44فعل ا بووه   « در وود 

ثووال در می گیرد. و در اغله موارد، از آن به عاوان  یام»ه دار« برای صود و یا » ی اهاد« برای مخاطه استفادهمی طووور م بووه  اوود.  ک

 این جمله،

یوودری،  - صوووان« )ز  .(7، 1381»آب رویی که جهتِ اکتداب آن ، صوی تن را به آتب سوزانیدی، ماناد آب جوی ریخت ،فرو

 گیرد و یا می رای »انگیزا و تحری  ذهن و  لم صود« برای نگارا این اار به کارراوی وجه امری فو  را ب

شوور ه و یُ -»إسمع  دیثی، فانه  عجه - موون  ضووح   حووه«یُ یوودری،  1ات مووانی 9، 1381)ز یوود گفت بوورای تیک جووه  یوون و کووه از ا  .)

 نویدد که ،می کاد. و یادر عبارت دیگرمی ارزشماد و  ر اهمیت استفاده

 (.48، 1381»بیا تا بدر نفثه المصدور صویب باز شویم«)همان،  -

 ایان روایت برای او شاونده ای سرا ا  کاد که  رار است تامی زیدری ندوی در مفهوم وجه امری فو ، مخاطبی  میمی را همراه

 . و یا گوا باشد

 .(35، 1381ر«)همان، یغدار، أطولِ أعمار یافته دیگر... کاملتر شربتی از جامِ  یات صورده گی »دراین صاک توده-

 نماید و یادر این عبارت، می نویداده از مفاهیم وجوه امری فو ، برای مصرف گفتمانی همچون»ه دار، ا تیاا و  رهیز« استفاده

یووه - مووان ،  «سوورنگاه داری »و به هر جهت که روی نهی، گُذر بر  د  شم یر است، ما نووه و 98، 1381)ه گوواه »محتاطا (. راوی ، ن

هووداف و مقا وودی می صود را به مخاطه انتقالی زیرکانه« بووال ا بووه دن دوواده  مووری ،گویاده/نوی دهد. در جمالت دارای وجه ا

 گیرد. می کاد و در وا ع به عاوان بازیگری مطیع و فرمانبردار در این گفتمان  رارمی ه آن را طلهاست که از مخاط

دوواده دارای  گفتمان مداردیگر، کاربرد جمالت صبری در متون استهای از مولفه بوورای نوی گووانی  اووین واژ صوورف چ که توزیع و م

 ردازد. چاان می یقین و بدون ش  و تردید« به بیان مو عیت وگفتمانمفهوم و معاای صا  است ازجمله ایاشه نویداده با » طع و 

بووانی ببرد و مبین میزان  ایمی که گفته اند،» بدامد باالی وجه اصباری  طعیت متن را باال سووت« ) ر ادی نویداده به  قیقت گزاره ها

اووی»907مد»با جدتجو در متن نفثه المصدور، با جمالت صبری با بدا .(234، 1394جویباری،  بوورو « در وود 89/89« بار تشرار یع رو

 شود. می اار است، اشارهی که  اوی  یام کلی و  طعی نویدادهها هدتیم که به برصی ازآن

 .( 9، 1381، زیدری»کارهایی که از  ضرت به  دد إتمام آن بودم، بر ده ارادت تم یت یافت« ) -

 ویا  .(21، 1381نهادم« )همان، ل گرگاه » و من باده بامداد با غالمشی که با من بود، روی به  -

 
 .( 138، 1381)زیدری، « گریادصادند و )هم( میاز شر ب )هم( می .رگذشت مرا(ب او، که داستانی شگفت  انگیز است»داستان مرا)س- 1
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مووان ، - نوود« )ه کووه  .( 45، 1381»افدوس که به نامردی و ناجوانمردی سور و باروی ملت و سوارمیدان سلطات... بباد بر داد اووان  چ

دوولم او  یقتدرانهآششار است فراوانی بدامد وجوه صبری بیانگر  طعیت وموضع م یوودئولوژی م طووه و ا زیدری ندوی دربرابر مخا

 دهد.می جدول زیر میزان کاربدت و در د وجوه افعال در متن نفثه المصدور را ن ان. موضوعات بیان شده است ی درباره

 بسامد و درصد کاربست وجوه افعال -2جدول 

 درصد بسامد وجوه افعال ردیف

 89/89 907 وجه صبری 1

 74/5 58  رس ی 2

 36/4 44 امری 3

 100 1009 کل 4

دووامدمی با توجه به جدول فو  و بدامد و در د کاربدت وجوه افعال در متن نفثه المصدوردر عووال  یابیم بی ترین ب بووه اف و در وود 

جووه 89/89« بار تشرار و »907دارای وجه صبری با » سووتفاده ازو بووه ا دوواده  کووز نوی جووه وتمر یووزان تو « در د اصتصا  دارد. همین م

بوورای  بووزاری  وواطع  اوووان ا بووه ع صبری بیانگرآن است که نویداده در مقام فاعل وجایگاه اطالع دهاده است و از متن نفثه المصدور 

 مخاطه استفاده کرده است. آگاهی رساندن به 

عوودم می وجه اصباری وکارکرد گفتمانی آن در متن نفثه المصدور ن ان جووود و  بووه و یووا  عوول  نوودادن ف دهد، گویاده به روی دادن یا 

یووا  .دهد یقین دارد و اسااد در آن  ابل  د  و کذب استمی  التی که از آن صبر کارکرد وجه اصباری برای آن است که و وع 

صووودوع فعل از نظر گیرنده  تمی باشد. برای نمونه به عدم و  مووون  قووایق  یرا یووان   بووه ب جووه  یوون و  مثال هایی که زیدری ندوی از ا

 شود، می  ردازد، اشارهمی

سووان، - سووان  ر ا وووال او  »از مدت مفار ت تا امروز، چهارسال و چیزیدت ، که دیده بر راه مانده است، و از  ادر و وارد...  ر

یوون ی روایت مافعالنهی استفاده از وجه اصباری در عبارت باال، ن ان دهاده .( 10، 1381بوده ام«)زیدری،  سووت در ا نویداده ا

سووتفاده یو استناامیدی روایت،  صد نویداده برای انگیزا مخاطه نیدت بلشه نوعی» انتظار ، درت و  صال« را ن ان میدهد ا

کاد که در گذشته رخ داده و می فعل گذشته ن ان از  طعیت رویداد است راوی اتفا ی راگزاراهای ازوجه اصباری و زمان

 است و وع آن  ایان یافته

بووارت  (.20، 1381)همان،  شبانه من باده را به  لعه شیرکبودبه مهمی فرستاده بود«» - بافت مو عیتی و  وادث به و وع  یوسته در ع

 ا داس صدتگی و نگرانی گویاده است.ی فو  به همراه فعل ایدتایی »بودن« ن ان دهاده

شووتم  مدادسردکوفتن بود.. تا با»شه وا عه... کتابت که کاایت از آن در آن سر  و ت آهن  - بووالین بردا سوور از  نوود.  که ندا... در داد

یوودادی در 52-51، 1381مالعین دوزصی را ... به  والی صرگاه  ادشاه محیط یافتم«)همان،  (. زیدری ندوی در  الی به روایت رو

طووه را  ردازد که کاب گری مُافعل است وو وع رویداد نیز از کاترل او صارج امی عبارت فو  یووت، مخا مووام روا ست و س از ات

 روایت با صود هم داستان میشاد، یهمچاان به شایدن ادامه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 

14 
 

صووورددیار »دو سه چار ای.... بدست آریم، و  یب از آنشه تاتار در این  - سووحر  مووا  کووت  ،بوور  تووار ... در  ر اوویم ... تا شووام ک صوود   

 .(100 -99، 1381)زیدری ، « آمد.... دست همه درگل گرفتاد

شووام می نویداده در جمالت باال ازمو عیتی صوود  صوووردن و   سووحر  نویدد که  رار بود بر گروه تاتاریان بتازند و از عبارت کاایی « 

بووه ی گیرد اما نتیجهمی مااسه به کار کاد و آن را در فر تیکردن« نیز به صوبی استفاده می یووان  سووود تاتار بووه  مووان او  بووان و گفت ز

 رسد.می  ایان

بوور با وجوه این بافت مو عیتی و  وادث به و وع  یوسته در آن  عووالوه  دوواده  کووه نوی سووت  اصباری در ساصتار متفاوت، بدان معای ا

یووههای گزارا ی  رویداد، ویژگی تووی رو  دوومانی و   یووز تو وویفجی روانی و ج مووان را ن چووابشی مهاج ظووامی و  گوواوری و ن  ا

مووایی های استفاده از وجه اصباری درنمونهی توان دربارهمی کاد. در مجموعمی سووعی در بازن مووتن،  فو  گفت وجه اصباری دراین 

بووهووای ودلخوریها بافت مو عیتی ایدئولوژی  )ذهایت ومفاهیم( نویداده دارد.  تی نویداده دلتاگی بوواری در صووود را  جووه اص ا و

نوود ها کاد در این روایتجهت برجدته سازی وبزرس نمایی درد ورنج صود بیان می کووه در رو دووتیم  با کاب گری نا ح مواجه ه

صووود  و وع رصدادها  یگیر   ق به جانه صود و هواداران و موافقان صود است، و برصی از و ایع را صارج از کاترل صود و امیان 

جووه های رسد نویداده تواندته باشد مخاطه را نیز با دریافتمی نظرداند. به می صود هم داستان کاد. از سوی دیگر، بدامد باالی و

عوودم می اصباری فعل حوو   و  رساند که متن نفثه المصدور، متای ایدئولوژی  ) تمی ومدلم( است در نتیجه مخاطه با روایت م

مووایی و بیای این شیوه تردید گویاده مواجه است. بوورای بازن یووان  نوووع ب یوون  نووه دارد و راوی از ا طووه نق ووی فعاال یووزا مخا ن در انگ

 به طور مثال، .کادمی برجدته نمودن اجبارها و اضطرارها استفاده

طووه 18، 1381نگریدتم« )زیدری، می اعتبار در سر آمد کاربدیدۀ آورد...  می »چون نصیحت، فضیحت بار - یووق مخا یوون طر (.به ا

 و یا کاسته باشد سازد تا شاید از بار مدئولیت صود می فردی نا ح همراه و هماها های و یب بیایها  یب فرضرا با 

یووز را . ( 38، 1381)همان ،  «»ای دوست، در صزانِ امانی کامرانی تو ع کردن نادانیدت - مووه چ فووو ، ه بووارت  مووان راوی در ع گفت

 انگیزد.می سوی تدلیم و  ذیرا شرایط دشوار صود برو مخاطه را به  داردمی تمام شده اعالم

بووان  .فعل گذشته استهای تمامی افعال در متن در وجه اصباری و بی تر زمانچاان که آششار است  بووا ز دووه  شووته در مقای مووان گذ ز

گووزارای  ال و آیاده همواره  طعیت باالتری در زمیاه دوواده اتفا وواتی را  یووداد دارد. نوی کووه دمی رو اوود  شووته روی داده و ک ر گذ

کووالن شین ( که واژگان را از جهت 1987، 9) 1با توجه به نظر کارتر .و وع آن  ایان یافته  است گووروه  و کارکرد متفاوت ان به دو 

شوومول   کادمی هدته ای و غیرهدته ای تقدیم کووذب و  شووان  وود  و  هووت ام بووه ج یوود  در این تقدیم بادی، وجه اصباری فعل را با

شووود می افعال هدته ای  رارداد. »ا طال  واژگان هدته ای به آن عاا ری از شبشه واژگانی زبان اطال ی تر در دستهمعاایی عام 

بووان  وورار  .که بی ن ان هدتاد هوول ز یووار ا یعای این کلمات، طبیعتی ترین، بایادی ترین و ساده ترین ا الم واژگانی هدتاد که در اصت

 .( 66، 1393دارند« )یار محمدی، 

بووار و »58عالوه بر وجه صبری، جمالت  رس ی با بدامد» هووای « 74/5«  بووا کارکرد مووتن  وویب روی  یووان در وود در  چووون ب عوودد  مت

مووالت می »اعتراض، انتقاد، سرزنب، کاایه، طعاه« و غیره دیده سووت. ج شود. که نقب ا لی جمالت سوالی ،کده صبر و اطالع ا
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بووه می صیر  و ب( جمالت  رس ی اطالعی تقدیم –بلی های  رس ی به دو دسته کلی الف(  رسب لووف( را  سووته )ا شود. همچاین د

  .(16، 1391«)سیدی و  امدی شیروان، کاادمی جانبدارانه تقدیم دو گروه جمالت  رس ی صاثی و جمالت  رس ی

مووالت  کووه در ج در جمالت  رس ی صاثی، گویاده ندبت به  اسخ مخاطه،  یب فرض یا انتظار صا ی را القا نمی کاد، در  الی 

سووخ می و القائات صود را به مخاطه ماتقلها  رس ی جانبدارانه ، گویاده    یب فرض ظووار  ا نوووعی انت بووه  هووم  طووه  اوود و از مخا ک

گووروه دع تو  مثبت یا مافی دارد و  صووود در  اووده،  ظووار گوی مووورد انت سووخ  دووه  ا یووز بر  مووالت ن ارد نظر او را تایید کاد   که این ج

سووب و می مثبت و مافی تقدیمی جانبدارانههای  رسب یووان  ر مووالت  رس ووی، ب قووب ا وولی ج شوود، ن کوور  کووه ذ شوند. همان طور 

فووت و ها درصواست اطالع است، اما بدیاری از جمله بووه با دووته  شووه ب نوود، بل مووی رو در  اله  رس ی برای درصواست اطالع به کار ن

بووان  گیرند.می دیگری به صود معانیدیگر مال ظات کاربرد شااصتی،  مووالت  رس ووی در ز دووتقیم ج یوور م مهمترین موارد کاربرد غ

سووت امری یا صواهب، »فارسی به  رار زیر است،  فووی،درصوا هووی، ن جووازه ، ن دووه ا ضووا، ک یوود،  ووحبت گ ووایی وتقا جووه، ترد  ،تع

تووراض« ،  ال دید و نصیحت ، تعارف، آرزو، تحقیر، تهدید، جله توجه یوود و اع سرزنب و مالمت، تاکید، جله و موافقت و تای

 .( 18، 1391)همان ، 

بوورمی وجه  رس ی وکارکرد گفتمانی آن در متن نفثه المصدور ن ان مووی  سووخ را الزا صووود دهد که نویداده فر ت  رسب و  ا ای 

دوووی ،  یوودری ن کووه ز هووایی  نووه  داندته تا از طریق آن مخاطه را مجاب به تفشر، تو ف و  ذیرا برصی دالیل گویاده کاد. به نمو

 دهد، توجه کاید، می و تقاضا  رارصود ودیگران را در هاله ای از  رسب 

نووواع ... با همگی دل و جان نگفته که، جواب تاکار رفته» جمعی صران صام کار در  - تار چگونه به ل شری دهاد، ... و  له آن به ا

 .( 28، 1381]اند[ )زیدری ،  «تعدی صدته؟!

فووو  بووارت  رس ووی  بووا آنمی راوی»جمع صران صام کار« را فاعالن ع صووود را  سووب  اوودارد و  ر یووانهووا   دووتقیم در م طووورغیر م  بووه 

سوورزنب و می هاگذارد و  اسخ را نیز از عدم کفایت و کاردانی و بی تجربگی آنمی شوواتی مداند و کارکرد  توورین ن مووت از مهم ال

 باال دریافت.های توان از عبارتمی است که

توواه  رس ووی، می  طعیزیر با توجه به عملشرد  شومت به آن چاان نتایج های نویداده در عبارت بووارت کو خوواب ع بووا انت کووه  رسد 

 دهد،می تآششار و  اهان  شومت و های  اسخ  طعی به تمام ویژگی

صوویحت - سووالی می »ن کووه  یوود  کووه صاد یوو  روز  هوواده، ...  سووانی ن توون آ دووتر  بوور ب لووو  لووت  ه صووواب غف بووه  ضووی  کووردم... بع

کووز و 40-39، 1381)زیدری، «نگریدت؟! عوودم تمر کووه از جمله» (. و راوی مخاطه را بدون رفت وآمد به  ذیرا دالیل صویب 

طووه در های داند. سپس راوی در  فحات  ایانی، واگویهگرمی توجه  شومتیان به شرایط موجود است« مجاب بووا مخا صویب را 

 داند. گذارد و  صد صود را از  رسب زیر،  حبت گ ایی با او میمی میان

چووه  -»شه رفت و  دی  ما به  ایان نرسید - اووه؟ شه را  بووود درازگ مووا  یوودری،  « وودی   یووت 111، 1381)ز دوواده در مو ع (. نوی

شووشوائیه ای را می  درت»همراه با تعجه صود را با سلطان و ت که چادی است نا یداست  بیان دیگر، افدوس و ی رس  دارد و 

 کاد، می تقدیم
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مووان، امباشاشتهاز س نگذاشته ام ،بتوان گفت که ،» تخم نیشی نیز » صود گیر، که بدان  دود، اجرت  ا دی ب - ، 1381؟! « )ه

122 ). 

بووا »همچاین در جدول یاد شده،  مووری  جووه ا شوورار و »44کمترین بدامد به افعال دارای و بووار ت فووت.در 36/4«  صووا  یا « در وود اصت

سوواند، می ظریف معاایی آنهای تفاوتی امر،  شمی را با همههای شود، » یغهمی امری، فرمانی به نفی و اابات دادههای  یغه ر

بووار ارهزوجه امری ناظر بر]گ(. 179، 1384دستور، دعوت، نصیحت، صواهب و ...« )الزار،  بووه اج کووه در آن  سووت  ی[ درصواستی ا

سوویلهمطابق با مواضع ها واژه»1  وشود. به اعتقاد می ل می یاتقاضا، امری درصواست کووه آنی اتخاذ شده به و دووانی  کووار هووا ک بووه 

افعال به عاوان رکن مهم جمله مصدا  دارد. آن ( . این عقیده در مورد 67، 1379دهاد« )تاجی ، می برند، معاای صود را تغییرمی

کووه  چه در کاربرد وجه امری زبان فارسی اهمیت دارد نگرا گویاده به اجرای امر و فرمان از سوی مخاطه است. به نمونه هایی 

 شود،می  ردازد، اشاره می زیدری از طریق کاربرد افعال با وجه امری به بیان ا داسات و عواطف صود

سووتی  (.5، 1381چه صون چون غص ه به  لق آمده است ، دم فرو صور وله مگ ای«)زیدری، »اگر - بوواال، درصوا راوی در عبارت 

شووی  ،کاد و تا  دودی اراده وهیجان صود را به سوی انفعالمی  میمانه ومحترمانه را برای صطاب به صود استفاده سشوت و صامو

 داند.می شرایط جاب به  ذیرا برصیبرد و صود را مُمی  یب

 .(50، 1381م او  دی  او، که به  ول استوار نیدت«)همان،  -» دل برجهان ماه، که جهان  ایدار نیدت-

یووانمی تقاضای راوی در عبارات باال به اششال فراگیر نمود طووه در م بووا مخا صووود را  شوویرین  لووخ و  یووات ت بوود و تجرب گووذارد. می یا

کاد صود نیز می دهد راوی در  جایگاه کاب گری است که هر رویدادی را که روایتمی کارکرد گفتمانی وجه امری فو  ن ان

صوورین هووای یشی از فاعالن آن است و این گونه  صد داشت واکاب دوواده در آ سووپس نوی گووذارد.  یووان ب طووه در م بووا مخا صووود را 

 نویدد،می عبارات  ایانی

نویداده کاربرد گفتمانی وجه  .( 124، 1381نگری«)زیدری، می تو، تو در زمیندر روی  -نگرممی »از آن روز بیادیب، که من -

کووارامری فو  را در نهایت اطمیاان و اعتماد به  طووه درمی آرزوها و تقاضای صود به  یوورد و مخا ُوو گ هوویچ ن ووانی از ی ارهزگ فووو  

کووه آنمی خاطه ن انش  و تردید در تحقق آرزوی نویداده نمی بیاد راوی به  ادشاه محبوب و نیز م جووز هووا دهد  گووری  راه دی

یوون  سووت در ا مووتن ا شوواونده در  اووده و  مووری، م ووارکت صوان جووه ا  ذیرا تقاضای فو  را نخواهاد داشت و یشی از کارکردهای و

شوویوهمی  الت، کالم از ت  محوری، صارج ،و نویداده با مخاطبین وارد گفتگویی  میمانه یوون  یووداری شود. ا بووه آرای  د یووان »  ب

سووون، می شااسان که در فرآیاد تعیین معاا بر نقب محوری صواناده تاکید سوولدن و ویدو اوود« ) سووت. در  ،(72، 1392کا اوو  ا هماه

تووارشود و درگیر تفدیر گُمی افعل به بخ ی از فرآیاد ارتباطی تبدیلکاربرد این وجه فعل ،  صواناده از موجودی مُ  زاره یا  اره گف

ُووعد متوان گفت آن است که بی تر معانی وجهی افعال از بُمی ان بح چه در  ای آن گردد.می بوور گ نوواظر  اووایی  شووت و ی زارهع بردا

صوودور  ،فتمانی آن  ول محور معانی»درماندگی، اندوهدرصواست است و اهداف گُ ثووه الم مووتن نف مووان  سووف« در گفت دوورت و تی  

 اشاره داشته است.

 کارکردهای گفتمانی وجهیت وجوه افعال در سطح تفسیر 
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موون گوید م خصات  وری متون شامل ارزا تجربی، رابطه ای، بیانی، می فرکالف دووتاد و » موووارد ه  یوندی و یا ترکیبی از این 

توویایرات سه مورد اول را به سه جابه عمل  فوواعالن( و  بووط و شوووند)محتوا، روا سووط  وودرت، م ووروا  سووت تو شوون ا کووه مم اجتماعی 

مووتن  ی) بردانب، باورها، روابط اجتماعی و هویت اجتماعی( مرتبط کردم.  در مدلم به وسیلهها ساصتاری آن م خصات  وووری 

موواعی،مدتقیماً به این تاایرات ساصتاری بر ساصت ی   جامعه نمی توان دست یافت، زیر  ا ا وال نوع ارتباا متن وساصتارهای اجت

 (.191، 1398رابطه ای غیر  مدتقیم است«)فرکالف، 

دووته کووار ب بووه  دوور  دوویر می در تفدیر متن، ترکیبی از محتویات متن و ذهایت)دانب زمیاه ای( مف موورو تف فوورکالف ،  ل ظوور  شووود. از ن

یوون های ین ،ماناد نظم ی های بیاامتای، برآگاهیهای متن ،ماناد زمیاهی زمیاه سووت. در ا بووق ا توواریخی ماط اجتماعی و کاب متقابل 

ثووه ی بخب به بررسی زمیاه یووت نف جوواری در روا مووان  بووا گفت شووتراک آن  م ترک بافت بیاامتای دصیل در ششل گیری متن و وجه ا

  ردازیم.می المصدور

شود. راوی، زیدری ندوی به بیان می سیاسی و ادبی روایت -تاریخیماجرای ا لی متن انتخاب شده در سطح تفدیر ،درماجرایی 

غووولها تهاجم و تخا م گفتمان تووار و م لوودین صوارزم وواه و تا جووالل ا سوولطان  یووان  صووونریزی م  برسر عوامل ایجاد کااده جا   و 

مووده ای از صرامی یووروزی  ردازد که سرانجام به ششدت سلطان جالل الدین، مرس او، از دست رفتن بخب ع بووه   بووزرس و  سووان 

جووود آورد.می تاتار و مغول بووه و سووانیان  سووان و صرا بوورای صرا کووه  انجامد که بحران فرهاگی، سیاسی، اجتماعی و ا تصادی  اووان  چ

 او روایت میدهد. به ن ان  -سال  جاگی و  لم -غیر شخصیهای شاصازیدری ندوی در 

گرفته ... بالرک آبخورده تا صونخوار شده، صون ،صوارشده« )زیدری، »شم یر که آبداری و ف الزم او بودی، سرداری  ی ه -

1381 ،1-2 ). 

شوووب و می ( نیز مو عیت ایران را در عصر هجوم تاتار و مغول چاین تو یف1386ذبیح اهلل  فا)همچاین  کاد،» در این دوران  رآ

هووم در ایربالصیز  رماجرا ویران کاران مغول و تاتار تاصت و تازهای  یا ی  یووران را در  ان کردند و  دمت بزرگی از فالت  هااور ا

صوودور .( 1، 1/3، 1386کوفتاد«) فا،  ثووه الم مووتن نف عووال در  جوووه اف دوویر و یووت تف چووه از مو ع سووتمی آن  فووت، آن ا کووه  توووان دریا

 .استفاده کرده است؟  - 1وجه نمایی -های گفتمان مدار وجوه افعال در بیان چه نوع وجهیتنویداده/ گویاده از مولفه

بوورای و وووع  سووت وی  نوووع درصوا یووا  سووخن  جووزای  سووتی ا وجهیت از مفاهیم زبان شااسی است وتعهد گویاده را ندبت به میزان در

« در د در متن  یب روی ن ان از 89/89« بار تشرار»907بدامد باالی وجه صبری» .کادمی کاب مطر  در  اره گفتار را بازنمایی

فوورکالف، 1379یابی از دیدگاه فرکالف )وجهیت بیانی/ ارز ضوووع« ) یوو  مو اووده از  وود   یووابی گوی یووت ارز ( است یعای با»وجه

بووه می زیرا  تمی بودن رویدادها را در بر ،( روبرو هدتیم193، 1379 مووتن  جووود در  موودارک مو شووواهد و  یووت از  گیرد که این  طع

 ووردازد می صدور در مواردی است که راوی به بیان تجربیات صویبآید. به ویژه بخ ی از کاربرد وجه اصباری نفثه الممی وجود

سووت.می و ن ان طووه ا یووات ،  دهد که بر اوضاع و ا وال  یرامون صود آگاهی دارد وتالا او، آگاهی دادن به مخا اووابراین   تجرب ب

نوواگونی در تو وویف دهد. همچمی صود را در  اله وجه اصباری به مخاطه انتقالهای باورها، ا داسات و نگرانی فوواهیم گو این م

بووه بووه  مو عیت و شرایط عصر زیدری ندوی در متن وجود دارد که نویداده در  ی آگاهی مخاطه از این مو عیت  اووان  یوول اطمی دل
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سووتراتژی . این  اطعیت استی دهاده نماید که وجه اصباری ن انمی با  اطعیت بیان ،وا ع شدن آن ها فوواع ا دوواده در د اووابراین نوی ب

تووا  تووه  هووره گرف بووانی ب سووتراتژی ز سووو  داده و از ا گفتمانی صود سعی دارد کارکردهای وجهیت را به سمت وسوی »مغلطه« کاری 

طووف می ماازعه را به نفع صود تمام کاد. همان طور که جدول بخب تو یف ن ان تووی عوا قووی  و  ضوود و ن بووار  دوواده اص دهد نوی

 رساند. می ع و نظر مخاطهوا داسات صود را در  وش ی از وجه صبری به سم

یووت 2001)2 المری  رداصت. به عقیدهمی 1« در د به بیان وجهیت  ویا74/5»-« بار تشرار58بدامد وجه فعل  رس ی با » ( این وجه

یووا ( . در 25، 2001توانایی، تمایل وصواستن هدتاد و ناظر بر کاب گر موجود در گزاره است« ) ووالمر، ی ، بیان کااده یووت  و وجه

نووی می درونی شخا را به انجام کاب تحری ی ی  نیروی بالقوه شوورا درو کاد، از این رو توانایی و صواستن در این  وجهیت 

دوووی،  ا ، بیانگر توانایی یا  ابلیت گویاده/ فاعل جمله است.ی( . وجهیت توان مادی / و8، 2008دارد« ) ورتار،  یوودری ن چاان که ز

 دهد و از مخاطه تقاضایی ماصفانه و معقولی دارد.ر اغله موارد در ساصتار جمالت  رس ی ن ان میکاب مادی صود را د

یووه در های و تی از شخصیت .(3، 1381)زیدری، « کن؟!می با غر ه که، برسفیاه نق ی -» من غر ۀ دریای غمم، کس گوید - غا

حووران می رفته ، ملزم به اجرای ا ول و فرامینبایدت  یب از زمان از دست می کاد کهمی متن، درصواست اووین ب چووار چ بودند تا د

 گ تاد.نمیو هرج و مرج 

 .( 19-18، 1381)زیدری،  «»کو آن  ادشاه که از سربازی به گوی بازی نپرداصتی؟! -

 ویا در این عبارت،

هووای ارهزگُی در همه .( 27، 1381)همان،  «د؟!... آزرده باشی، به مرهم ی  هفته کجا مادمل شوها » هیهات ،اندامی که به سال -

 بان ک مشب، جا  و آشوب در دستگاه  شومت است.فو ، گویاده/ راوی، شخصیتی مطالبه گر ندبت به مدب 

یووت36/4»-« بار تشرار44بدامد وجه فعل امری با » یوودی» « در د به بیان وجه سووی)می 3«تاک صووت. مدر جووه می (1386 ردا یوود و گو

سووی، امری،  هوود« )مدر یووا تو وویه بخوا صووواهب  یووا  مووان  ، 1386نمودی از فعل است که و وع یا و وع نیافتن کاری را به  ورت فر

لووهمی امری، دسته ای از جمله هایی را ت ووشیلهای جمله(1391)4الیازی به عقیده .(447 عوواً جم کووه نو اوود  یوودیهای ده یووده تاک  نام

وجه تاکیدی بر نوعی تاکید صا  در درصواست  .(284، 1391، الیازروند« )می به کار شوند و برای امر، نهی، درصواست و...می

موول می و فرمان داللت دارد. متن ایدئولوژی  از میان وجوه فعل، وجه امری را چاان به کار کوواب و ع ضوومن  سووخن مت کووه  یوورد  گ

کووه در ی ان دهادهباشد و شاونده را مُلزم به تعهُ د به انجام عمل کاد. کاربرد وجه امر، ن  اووان  سووت. چ موول ا یوو  ع ضرورت انجام 

 داندت. به طور مثال می متن نفثه المصدور آششار است زیدری ندوی در ابتدا صود را ملزم به اجرای برصی دستورات

یوودری،  - لووه مگ ووای« )ز صووور و  فوورو  سووت ، دم  شووی  .( 5، 1381»اگر چه صون چون غُصه به  لق آمده ا یوول صامو وبالفا ووله دل

  اداشت، می وسشوت صود را در برابر  قایق این گونه
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ظوور5، 1381» چه ، مهربانی نیدت که دل  ردازی را شاید « )همان ، - صووود را می (. بار دیگر از ا رار و  اف وواری  وورف ن اوود و  ک

 داندت. از جمله  می مؤک د به انجام ی  دستور

سووت«)همان، »  - اووده ا جووان گردای بووه  گووارا  (. 9، 1381باویس تا بداناد که آسیای دوران جان ساگین را چاد  گووام ن سووپس در ها

 کاد به روایت او،می را نیز با صود هم داستان مخاطهاارا، 

دوواده در 48، 1381بیا تا به سرنفثه المصدور صویب باز شویم«)همان، »  - یووت، نوی گووزاره (. و در هاگام نقل روا کووه  سووت  تووالا ا

 را به مخاطه  میمی صود تیکید کاد. «ا تیاا و  رهیز»هایی همچون 

سووت 49، 1381» از ارتفاع صرمن سپهر برصورداری مجوی، که نا ایدار است« )همان،  - (. و بدین ترتیه زیدری ندوی در تالا ا

 که مهم و ضروری است،  داسیت ن ان دهاد.ها صود ومخاطه ویا  تی موافقان او ندبت به اجرای برصی نشات و شاصا

بووا  صووود را  مووانی  مووتن گفت نووه  دوواده چگو کووه نوی سووت  فووت، آن ا یوود گ آن چه در  ایان کارکردهای گفتمانی وجهیت وجوه فعل با

دوواده یکاد؟ و نشتهمی متصل بیاامتایتگفتمان  بوودانیم نوی دوووی - ائز اهمیت این بخب همین است که  یوودری ن یووان  -ز چووه م از 

موواییمانی در درون گفتمان ا لی متن استفاده کرده است و این گفت بوواز ن  فصل بادی و میان گفتمانی چگونه مخاطه ووا عیت را 

 .کاد؟ می

صوورتی و می نفثه المصدور اارزیدری ندوی از نثری بهره کووه ن اووان  یوون  وواایع چ یووان  ا سووت. درم برد که مملو از  ااعات مختلف ا

بوواس و  ( در  ژوهب صود1394کهدویی) نووواع ا ت یووری و ا صووو  وام گ بووه ص کووه تیایر ووذیری،  سووت  به این نتیجه رسیده اند  این ا

فوواوتی های تضمین با بدامد باالی صود در سراسر متن، از مهم ترین مولفه اووابع مت سووات از م یووری و ا تبا سووت . وام گ سبشی مولف ا

ومقتدبات ، به ششل مختلفی در متن به کار ها د. این وام گرفتهتامین شده انو و... ها همچون  آیات، ا ادی ، اشعار، ضرب المثل

دوواده 2095، 1394رفته اند«)نصرتی، کهدویی،  یوودئولوژیشی نوی لووی و ا اوووی، م گووی، مع ( . این نوع گفتمان که سازنده هویت فرها

محوری، مرس اندی ی، است در درون گفتمان ا لی متن جاسازی شده است. برای مثال این گفتمان ویژگی هایی همچون  صدا 

نوووع  هوور  بیهودگی ساز و کارهای دنیوی ،گذرا بودن دنیا، بیهودگی عمر و درنهایت  محل و مدبه ا لی شروع تدلیم و  ذیرا 

 داشته است.به همراه مو عیت را 

اوووان کارگفتمان یا میان گفتمان دیگری که در البالی محتوای متن  راردا بووه ع دووتقل د، گفتمان صودنویداده است که  سووی م رشاا

توودار مووال ا  اوود اع سوواصتار م تووه و   ازجریانات به و وع  یوسته است. به این ترتیه که از نگاه متن، گفتمان صود را با هویت سامان یاف

گیرد تا متن گفتمان می بیات فارسی و عربی را به صدمتویت، آیات، ا ادی ، ضرب المثل، اکاد و برای ششل دادن به این همی

شووه  ادعاییمقابل را به هر آن چه که ناکارآمد است، ندبت دهد. برهمین اساس، متن  بوول صد یوور  ا کووه غ یووت  لووه وا ع صود را در  ا

جووویای، کاد. در  الی که با مراجعه به متون تاریخی می است، مطر  لوو   لووه، عطام گوور از جم و استفاده از تجارب نویدادگان دی

سووالطین صوارزم وواهیان ن ووان از آن  ، 1ادوارد براون دبیح اهلل  فا، شووومتی  ظووام   دارد عباس ا بال آشتیانی و نیز تیمُّل درساصتار ن

مووت و ووت شودمی که هر آن چه در متن زیدری ندوی دیده یووت از  شو فوواع و  ما فوواوت می که در بی تر موارد به د صووت، ت  ردا

 بدیار داشته است.
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 وجهیت وجوه افعال در سطح تبیینکارکردهای گفتمانی 

کووه در های متن و ساصتاری اجتماعی گفتمان، واسطه دیگر رابطهی زمیاه 1فرکالفی عقیدهبه  اجتماعی است  زیرا گفتمان هایی 

بووه های ارزاها آن عووه و  جووود این چایای نهفته است، صود تاها به عاوان  دمت هایی از فرآیادهای نهادی و اجتماعی مااز یوول و دل

سووتهای که شامل ایدئولوژی -مبتای بر عقل سلیم در گفتمانهای  یب فرض بووط  وودرت ا بووه  -مختلف هماوا با روا عووی  بووه وا  جا

اووی های با فرآیادها گردند. »رابطه گفتمانمی گیرند و از نظر اجتماعی محققمی صود سوووم یع لووه  بووه مر  بووط  وودرت  عووه و روا مااز

 (. 192، 1398رکالف، شود«)فمی تبیین مربوا

نووابرابر ی تبیین در تحلیل گفتمان انتقادی، بیان نقب دو مر لهی هدف ا لی مر له تو یف و تفدیر در تولید و باز تولید  وودرت 

صوودور ) .است ثووه الم مووتن نف یووت در  هووای وجه مووان کارکرد دووین 1381مطابق آن چه در بررسی گفت ضوویح امیر  صووحیح و تو بووا ت  )

یووت آنهای کابی اار از مجموعهیزدگردی گذشت، این  نوود روا شوور هووا رفتاری و جریاناتی ششل گرفته که نویداده در رو  را 

صووهمی اوووان دو شاص ضووای ی دهد. سپس به دو عاصر مهم آن یعای ک مشب، تف شر و ایدئولوژی راوی به ع بووه مقت جووه  بووا تو هووم  م

  ردازیم.می سطح تبیین

جدال ومبارزه میان ی سیاسی وتاریخی است لذا  یرن  و رابطه علت  و معلولی و ایع در سیطرهاار نفثه المصدور دارای مضمونی 

جوودال های شخصیت صوور ک وومشب و  روایت با نیروهای متخا م ومهاجم)تاتار و مغول( و یا با یشدیگر است. در متن این اار ،عا

یوودئولوژی -و همین نقطه است که نیازماد به تبیین تفشرروایت از بدامد باالیی برصوردار است های ومبارزه میان همه شخصیت  -ا

سووازی  وویب   ا ه متن هدتیم. باابراین مهم ترین کارکرد تبییای گفتمان وجهیت اصباری درمتن  یب روی، بازنمایی و برجدته 

گووروهِهای مبتای بر تاکید بر صصو یات و فعالیتهای فرض مووایی آن اجتماعی مثبت ) فووی ن گووهووا مووا(  و ما نوواچیز ) بوول( و  روه مقا

جووامهووای انگاشتن ورفع تاکید از صصو یات و فعالیت مووا( ان هووا( و مافی) بووت )آن  یوودئولوژی  می مث بووع ا یووادآور مر ون »شووود و 

بووازنمودی ها کاد که بیگانگان از هر نوعی بازنمودی مافی داشته و صودیمی مربع ایدئولوژی  ،  یب بیای .است «2دای  همی ه 

فووی آنهای این کار با تاکید و برجدته سازی صصو یات و فعالیت مثبت دارند. موواعی ما شووتن صصو وویات و هووا اجت نوواچیز انگا و 

ثووال می انجامها مثبت آنهای فعالیت بوورای م سووت.  بوول م وواهده ا مووتن،  ا یوو   بووانی  مووامی ابعادز یوودئولوژی ، از ت شود. این مربع ا

بووه  صووود  سووتفادها طال ات وتعبیرات مثبت، برای ارجاع به  گووران ا بووه دی جوواع  بوورای ار فووی  یوورات و ا ووطال ات ما تووه و تعب  کاررف

بووات 90، 1389شیروان،  ی)استاجی و  امد شوند«می ( تانویداده و گویاده را مجاب نموده که در روند و وع  وادث،  یگیر مطال

 کاد. می  امیان صود بیانرا نیز صارج از کاترل صود و ها صود و موافقان اا باشد و البته برصی از وا عیت

یووق  ،دهد که نویدادهمی کارکرد تبییای گفتمان وجهیت افعال  رس ی ن ان  رسب و  اسخ را اضطراری برای صود داندته تا از طر

یووغ آن مخاطه را مُ یوور ت بووه ز دوویاری را  جاب به تفشر و تیم ل در برصی دالیل گویاده کاد و با طر  گفتمان  رس ی، کاب گران ب

سووت در معرض  ضاوت ها مه برده و عملشرد آنمحاک مووری آن ا عووال ا عموم  رار دهد. همچاین کارکرد تبییای گفتمان وجهیت اف

ریز مو جود بر کاار مانده و که نویداده  صد داشته ضمن درگیر کردن مخاطه در فرآیاد ایجاد معاا، صود نیز از  الت انفعال وگُ

 
1- Farclough 

2 - Van Dyke 
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سووت ده باشدافزوها اب مادی گزارهکُ به  ویایی و تووالا ا لووف در  شووشال مخت بووه ا . در نهایت، نویداده با کاربرد گفتمان وجهیت 

 صود را در  وش ی از ابهام و گاه رمزگونه به مخاطه القاء نماید. یدارانهحتاطانه و سیاست مَمُ اغراض محافظه کارانه ،

 

 نتیجه بحث 

جووه می تو یف در متن نفثه المصدور ن اننتیجه  ا ل از گفتمان انتقادی وجوه  افعال در سطح  بووا و مووالت  دوواده در ج هوود نوی د

دوواده  اوودی نوی قووت صبری، با  طع و یقین و بدون ش  و تردید به بیان مو عیت گفتمانی  رداصته است و نیز مبین میزان  ایب بووه  قی

دوواده در اووده  گزاره هاست، بدامد باالی وجه صبری درمتن نفثه المصدور گویای آن است که نوی طووالع ده گوواه ا عوول وجای قووام فا م

 است و این متن به عاوان ابزاری  اطع برای ارسال  یام است.

کووه از آن می وجه صبری وکارکرد گفتمانی آن در این متن، ن ان دهد گویاده به روی دادن یا ندادن فعل ویا وجود وعدم  ووالتی 

عوول  .و اسااد در آن  ابل  د  و کذب استدهد، یقین دارد می صبر کارکرد وجه اصباری برای آن است که و وع یا عدم و وع ف

سووت . در ی روایت مافعالنهی ن ان دهادهها همچاین کاربرد و جه اصباری در برصی عبارت از نظر گویاده  تمی است. نویداده ا

یوودی و  دوورت و ناام ظووار،   نوووعی انت شووه  دووت بل صووال را ن ووانبرصی روایت،  صد نویداده برای انگیزا مخاطه نی هوود. می استی د

گووزاراهای اصباری  و زماناستفاده از وجه  سووت. راوی  وووادای را  شووته می فعل گذشته ن ان از  طعیت رصدادا کووه در گذ اوود  ک

بوودان  روی داده وو وع آن  ایان یافته است. بافت مو عیتی و  وادث به و وع  یوسته همراه با وجوه اصباری در ساصتاری متفاوت، 

چووابشی ی روانی، جدمانی و  تی رو یههای ست که نویداده عالوه بر گزارا ی  رویداد، ویژگیمعای ا جاگاوری و نظامی و 

 ک د.می مهاجمان را نیز به تصویر

سووتهزاء یکاربرد وا دگفتمانی جمالت  رس  شوون ، ا یووا مم حووال  اووی، آرزوی م ُّووم و  ،برای مصارف متعدد از جمله، مفاهیم تم تهش

خوویم تمدخر ، اصبا مووت، تف جووه و ر و آگاهی ، یادآوری، توبیخ و سرزنب، عتاب و مال عوودم تو سووُّف ،  دووُّر و تی شووت، تح و بزرگدا

شوون یهمچاین نویداده با استفاده از وجه  رس  .تمرکز  ادشاه و  ا بان  درت بوده است یوون می برای مخاطه رو کووه درا سووازد 

 . گفتمان چه رویدادی رخ داده است؟!

شود یا به عبارت دیگر، کاربرد این می ست استفادهد ورت امری، برای گفتمان  درت مدار در تقابل با افراد فرو کاربرد افعال به

یوون و سلطه اد که گفتمان  درت کمی نوع از وجه فعل م خا صوودور، از ا دردست چه کدانی  راردارد؟ نویداده در متن نفثه الم

بوورای وجه  مووری  مووان ا یوود گفت به عاوان ه دار یا  ی اهاد ،  انگیزا و تحری  ذهن و  لم صود، ایجاد  میمت با مخاطه و از تاک

 د. کامی صود به مخاطه استفادهی محتاطانه و زیرکانه نگاهانتقال و  رهیز  ،ه دار، ا تیاا

یوون می آن چه از مو عیت تفدیر وجهیت وجوه افعال متن نفثه المصدور بووری در ا جووه ص بوواالی و دووامد  توان دریافت، آن است که ب

یووت از می ( دارد که  تمی بودن رویدادها را در بر1379متن ن ان از وجهیت بیانی/ ارزیابی ازدیدگاه فرکالف) یوون  طع گیرد که ا

ضوواع و می  ردازد و ن انمی به ویژه راوی به بیان تجربیات صویب .آیدمی به وجود شواهد و مدارک موجود درمتن دهد که بر او

 ا وال  یرامون صود آگاهی دارد و تالا او، آگاهی دادن به مخاطه است.
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موووار لووه  صووود را در اغ اوودی  کوواب م دوووی،  یوودری ن سووت. و ز د در بدامد وجه  رس ی دستوری در این متن بیانگر وجهیت  ویا ا

 دهد و از مخاطه تقاضایی ماصفانه ومعقولی دارد. می ن ان یساصتار جمالت  رس 

صووود ، می بدامد وجه فعل امری به بیان وجهیت تاکیدی دوووی،  یوودری ن سووت ز شووشار ا  رداصت، چاان که در متن نفثه المصدور آ

 داندت.می موافقان و مخاطبان را ملزم به اجرای برصی دستورات

سووازی  وویب فرضیترین کارکرد تبیمهم  دووته  مووایی و برج یوود هووای ای گفتمان وجهیت فعل اصباری در این متن، بازن بوور تیک اووی  مبت

یوود از صصو وویات و های برصصو یات و ویژگی فووع تیک شووتن ور اجتماعی مثبت)گروه ما( و مافی نمایی گروه مقابل و ناچیز انگا

صووود نویداده، مخاطه را مجاب نموده که در روند و وع  وادث،  مثبت )آن ها( و مافی)ما( است . تاهای فعالیت  یگیر مطالبات 

 موافقانب باشد .  و

تووا می کارکرد تبییای گفتمان وجهیت فعل  رس ی دستوری ن ان دووته  دهد که نویداده،  رسب و  اسخ را اضطراری برای صود دان

بووه از طریق آن مخاطه را مجاب به تفشر و تامل در برصی دالیل گ دوویاری را  گووران ب ویاده کاد و با طر  گفتمان  رس ی، کاب 

 در معرض  ضاوت عموم  رار دهد.را ها زیر تیغ محاکمه برده و عملشرد آن

اوود است همچاین کارکرد تبییای گفتمان وجهیت فعل امری آن است که نویداده  صدداشته  طووه در فرآی ضمن درگیر کردن مخا

اوودی گزارهنفعال و گُایجاد معاا، صود نیز از  الت ا یوون هووا ریز موجود بر کاار مانده و به  ویایی و کاب م اووابراین ا شوود. ب فووزوده با ا

جووهی  ژوهب بر مباای نظریه کوودام و کووه ، از  سووت  سووب ها یوون  ر بووه ا سووخ  شووده ها فرکالف در  ی  ا سووتفاده  صوودور ا ثووه الم در نف

یوو  از  لووت است؟)صبری،  رس ی دستوری و امری( و کارکرد گفتمانی هر  هووایی دال یووا چیز یووز  چووه چ بوور  سووی  مووورد برر جوووه  و

بووا  .دارد؟)بیان وجهیت(  عووال  جوووه اف مووان و دوووی از گفت یوودری ن نتایج  ا ل از این تحقیق در  اسخ به  رسب اول این است که ز

مووریی توجه به جدول بخب تو یف به طور یشدان در متن صود استفاده نمی کاد بلشه وجوه سه گانه بوور  اصباری،  رس ی و ا را 

یووت   ده ضرورت و  صد و نیت صود به کارگرفته است. مووانی وجه کووارکرد گفت سووت  یوون ا سووب دوم ا نتیجه تحقیق در  اسخ  ر

موواد های « در د، بی تر در بیان  قیقت89/89» -« بار تشرار907فعل اصباری با بدامد» نووان اعت جووود آ رصدادها که راوی عمیقاً به و

یوودگاه .ازدغدغه های اوست، استفاده شده است واطمیاان داشت و نیز بخب عمده ای قووای د یووز در ال سووتی ها گاه ن بوور در و ا وورار 

 ،غالباً از واژگان هدته ای بهره برده است.ها آن

عووامالن داشت نویداده  صد که در  د به این دلیل است  « 74/5» -« با تشرار 58با بدامد» یکارکرد گفتمانی وجهیت فعل  رس 

سووب ها کارگزاران را به زیر تیغ محاکمه برده وعملشرد آنو  اووین  ر طوور  چ بووا  دوواده  هوود. نوی را در معرض  ضاوت عموم  وورار د

 هایی سعی داشت مخاطبان را به تفشر و غافالن را به بیداری فرا صواند. 

تووالا ا36/4»-« بارتشرار44در کارکرد گفتمانی وجهیت فعل امری با بدامد» بووا صطاب« در وود، راوی در  بووه هووای سووت  دووتقیم  م

عووال و گُ لووت انف یووز از  ا صووود ن یوون مخاطه، ضمن درگیر کردن مخاطه در فرآیاد ایجاد معاا ، نووده و درا اووار ما بوور ک جووود  یووز مو ر

  افزوده باشد.ها زارهاب مادی گُبه  ویایی و کُها بخب
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 کتابنامه 

 گفتمان، چاپ اول، تهران، گوتابرس، مجوعه مقاالت کارگاه تحلیل 1390آ ا گل زاده، فردوس، 

کوواربرد  یوودگاه  مووالت  رس ووی از د دووتقیم ج عووانی غیرم ابن الرسول، سید محمدرضا و  ربانی صانی، مرضیه و گل ا مر، ا دان، م

 1-25، 1390، 3، شماره 11های زبان و ادبیات تطبیقی، دوره سوم،  یا ی شااسی زبان و بالغت عربی، فصلاامه  ژوهب

تووون  گووری در م صووود و دی بووازنمود  عوودی در  یووت و ت حوووی وجه فووه ن توویایر دو مول سووی  استاجی، اعظم و  امدی شیروان، زهرا، برر

شووماره  سووال ش ووم،  طووات،  گووی و ارتبا عووات فرها نووی مطال موون ایرا ، 19مطبوعاتی در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی، فصلاامه انج

 85-125، 1389تابدتان 

یووهاسدی، سمیه و علیزاده،  سووی ال سووی ادب نا ر، ساصتار نحوی معارف بهاء ولد بر اساس الگوی سب  شاا مووتن شاا صوولاامه  ای، ف

هووارم،  –فارسی )علمی   ژوه ی(، معاونت  ژوهب و فااوری دان گاه ا فهان، سال  اجاه و سوم، دوره جدید، سال نهم، شماره چ

 1-21، 1396، زمدتان 36 یا ی 

 و تحلیل گفتمانی، تهران ، فرها  گفتمان ، گفتمان1379تاجی  ، محمدرضا، 

 ، تهران ، علم ی با رویشرد تحلیل گفتمان انتقادیهای غزال، سب  شااسی انتقادی )سب  شااسی نامه1392در ر، مریم، 

 ، نفثه المصدور، تصحیح و توضیح امیر دین یزدگردی، چاپ اول، تهران ، توس 1381زیدری ندوی، شهاب الدین محمد، 

 ای ادبی معا ر، تهران، طر  نویه، راهامای نظر1392یدوسون،  یتر، رامان و وسلدن ، 

صوولاامه  ژوهب هووای سیدی، سید  دین و  امدی شیروان ، زهرا، تحلیل گفتمان آیات مربوا به  یامت در دو جزء آصر  وورآن، ف

 4-21، 1391،  اییز 71،  یا ی 3، شماره 18 رآنی، سال 

بوویح اهلل، ، سب  1378شمیدا، سیروس،  سوووم، 1386شااسی نثر، چاپ سوم، تهران، میترا  فا، ذ لوود  یووران، مج یووات در ا توواریخ ادب  ،

 چاپ سیزدهم ، تهران ، فردوس

 ، گفتمان و جامعه ، چاپ دوم، تهران ، نی 1391عضدانلو،  مید، 

 81 -107هارم، شماره چهاردهم، فاضلی، محمد، گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی،  ژوه اامه علوم اندانی و اجتماعی، سال چ

 ، سب  شااسی ، تهران، سخن1391فتو ی، محمود، 

 244 -218، 1350، 7فرشید ورد، صدرو، وجه فعل در فارسی معا ر، دان شده ادبیات و علوم اندانی دان گاه تهران، 

قوودم، ، تحلیل انتقادی گفتمان، گروه مترجمان، فاطمه شایدته  یران ، شعب1379فرکالف، نورمن،  ان علی بهرام  ور، رضا ذو وودار م

 هارامین کریمیان،  یروز ایزدی، محمود نیدتانی، محمدجواد غالمرضا کاشی، چاپ اول، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه

 ، تحلیل گفتمان انتقادی، ترجمه رو  اهلل  اسمی، چاپ اول، تهران، اندی ه ا دان1398فرکالف، نورمن، 

 ، کاربرد تحلیل گفتمان در تحقیقات اجتماعی، چاپ اول، تهران، جامعه شااسان1392جواد،  ،و نظری  جری،  دیاعلی

قووادی ی با رویشرد فصادیم فریبا و ربانی جویباری، کلثوم، بازنمود هویت زنانه هویت در مجموعه داستان  تی و تی می یوول انت تحل

 219 -246، 1394,  اییز و زمدتان 79، شماره ISC( 28 ژوه ی / –گفتمان فرکالف، مجله زبان و ادبیات فارسی )علمی 

 دستور زبان فارسی معا ر، ترجمه مهدتی بحریای، چاپ اول، تهران، هرمس ،1384 ،الزار، ژیلبر
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 ، درآمدی بر معااشااسی زبان، ترجمه کوروا  فوی، تهران، علمی1391ز، جان، ایال

 ا  زبان شااسی دستوری، تهران، چا ار، ازواج تا جمله  فره1386مدرسی، فاطمه ، 

توور اول  ،شهپرداد، کتایونو میرزا بیاتی، مهین و علوی مقدم، مهیار و استاجی، ابراهیم  هوووم  وودرت در دف قووادی مف تحلیل گفتمان انت

سووی معا وور،  ژ وه ووگاه رمان روزگار سپری شده مردم سالخورده )ا لیم باد( براساس الگوی گفتمان نورمن فرکالف، ادبیات  ار

 363-385 ،1398سال نهم، شماره دوم،  اییز و زمدتان  ، ژوه ی( –علوم اندانی و مطالعات فرهاگی، دو فصلاامه علمی )علمی 

ثووبررسی ا تباسات  رآنی  ،مهرداد و کهدویی، محمد کاظم ،نصرتی صوودور نف اووامتایزه الم توویایرات بی حووور  بوور م ه ووتمین  ،یوودری 

  2083-2097، 1394فارسی، بهمن  همایب  ژوهب های زبان و ادبیات

سوویو،  ،نوردگارد، نیاا و بوسه، بئاتریشس و مونتورو سووی 1394رو سووب  شاا اوو   دووعود  ،، فره نووی ، م ضووا جمشرا موود ر مووه ا  ترج

 فرهماد فر، تهران، مروارید

گوورو ،1389 ،تئون ای ،ی اون د مووان،  همطالعه گفتمان، مطالعاتی در تحلیل گفتمان از دستور متن تا گفتمان کاوی انتقادی،  مترج
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