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:چکیده
ارکردهاي سرودهاي ملی هفتاد کشور جهان کـه بـه   پژوهش حاضر ک  

اند را با استفاده از روش تحلیل محتـوي بررسـی      صورت تصادفی انتخاب شده   
تـرین،  دهد که این متون نـسبتاً کوتـاه غنـی         این پژوهش نشان می   .  کندمی

تأثیرگذارترین و در عین حال اسرارآمیزترین مفاهیم را بـه شـنونده آن القـا               
29دهـد کـه     یج حاصل از تحلیل محتواي این سرودها نشان مـی         نتا.  کندمی

شـود کـه در میـان آنهـا     نقش متفاوت توسط جمالت این سرودها بیـان مـی        
، "مالمـت "هـاي  به ترتیب پربسامدترین و نقش   "ندا"و   "توصیف"هاينقش

بیـست و پـنج     .  باشدبسامدترین کارکردها را دارا می    کم "تسلی"و   "انذار"
هـاي واژگـانی و سـاختاري مـشترك     ها در بعضی از ویژگـی نقشگروه از این  

بیـشترین   "فلسطین"و   "مصر"عالوه بر این، سرود ملی کشورهاي       .  هستند
کمترین فـشردگی معنـایی را       "پاکستان"و   "یونان"و سرودملی کشورهاي    

دیگر نتایج به دست آمده بیانگر این است که در سـرود ملـی تمـامی                .  دارند
تهـاجم، مثـل جنـگ و    -1: ري از مضامین ملـی زیـر وجـود دارد      کشورها آثا 

آزادي،  -3درد، مثل رنج کـشیدن، فنـا شـدن، شـهید شـدن؛               -2درگیري؛  
طبیعت، کوه، رودخانه و مناطق خاص طبیعـی         -4استقالل و رهایی از اسارت؛    

مـذهب، ایمـان، خـدا،       -6ها، سرور، عـشق؛     شادي مثل ترانه   -5یک کشور؛   
هـاي  آرمـان  -8هیم نوستالژیک مثل تاریخ، خاطرات، نیاکان؛       مفا -7پیامبر؛  

گویی، شکوه، افتخار، غرور، اتحاد، وفاداري، عـدالت و         واالي بشري مثل راست   
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مسألهیانبمقدمه و 
ها بـه   باشد، ملت اي کوچک می  جهان در حال تبدیل شدن به دهکده       اي که در هنگامه 

شعر و سـرود  يشاعران در حوزه.کاري هستند که هویت ملی خود را حفظ کنند      دنبال راه 
هـاي هویـت   اند و آن را به یکی از پایههاي فرهنگ کشور خود پرداختهمایهملی به حفظ بن   

هـاي دینـی و   بیانگر نظریـه ي ملی هر کشور به نوعی اشعار و سرودها.اندملی تبدیل نموده 
اي پربـار و    ي گونـه  این اشعار به مثابـه     .باشدشان می ملی مردمان آن کشور در مورد هویت      

هـا و کارکردهـاي     هـا، نـشانه   هاي هنر و ادبیات مردمی است که حامل مؤلفـه         پرثمر از گونه  
ایـن اشـعار    با استفاده از    .ملی است  ي عناصر هویت  دار در آفرینش، نگهبانی و عرضه     معنی
آهنگـی و   دلـی و هـم    یـابیم کـه هـم     هاي جذاب و نیرومندي را مـی      ها، نمادها و مؤلفه   نشانه

.شوندجهانی را یادآور میيپیوندهاي مشترك میان افراد این دهکده
ي با  هاي بومی استحاله شده و تبدیل به اراده       هاي مشترك فرهنگ  در این اشعار، جلوه   

هاي جـذاب و نیرومنـدي را       ها، نمادها و مؤلفه   به مدد این اشعار نشانه     .شودهم زیستن می  
جهـانی را  يآهنگی و پیوندهاي مشترك میان افـراد ایـن دهکـده     دلی و هم  یابیم که هم  می

تأثیرگذاري اشعار و سـرودهاي ملـی در فرهنـگ دینـی و ملـی، مثبـت و                  .شوندیادآور می 
حفظ هویت ملی، ایجـاد هبـستگی ملـی،        : ی است به نیازهایی مانند    سودبخش بوده و پاسخ   

تحکیم باورهاي بـومی و مـذهبی، سـاماندهی رفتارهـاي اجتمـاعی، ایجـاد تقویـت تحـرك          
.مواردي از این قبیلاجتماعی و

هـایی از   هـا و نـشانه    گـاه نمونـه   در پژوهش حاضر نیز با توجه بـه ایـن اصـل کـه هـر               
ثر و  ؤنزد مردمان هر سرزمین اثبات گردد، بعنوان عـاملی مـ           پرستی در خواهی و میهن  وطن

شود، به بررسی و پـژوهش  مثبت در میزان همگرایی و تعامل فرهنگی میان آنان ارزیابی می      
فرهنگی کشورهاي جهان از طریق بررسی سرودهاي ملی آنـان پرداختـه شـده               يدر پیکره 

ر فرهنگـی متنـوع از قبیـل هنـر،      از آنجا که ساختار نظام فرهنگـی کـشورها، عناصـ           .است
فرهنگـی  گـردد، از میـان عناصـر      را شامل می  ... ادبیات، آداب و رسوم، عادات و اعتقادات و         

کید بر هویت   أبا ت گفتمانی سرودهاي ملی کشورهاي جهان      تحلیل متنی و  موجود، تجزیه و  
.بعنوان محور اصلی این پژوهش مدنظر قرار گرفته استملی 

شناسـی اجتمـاعی اسـت کـه        سـی و روان   شناهیم بنیادي در جامعـه    هویت یکی از مفا   
توان آن را به معنی چیستی و در پاسخ به پرسش           ورد وفاقی از آن ارایه نشده و می       تعریف م 

.ماهیت دانست
ملیـت در  يي هویت ملی، همـراه بـا مـسأله       دهد که مسأله  تاریخ گواهی می   يمطالعه

م مـیالدي و اوایـل جنـبش مـشروطیت توسـط برخـی              ي ایرانی از اواخر قرن نوزده     جامعه
هویت ملی در ایـران بـه        .تجددخواهان و روشنفکران مطرح شد و به زبان فارسی راه یافت          
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تدریج همراه با تغییر ساختار طبقاتی و بافت فرهنگی شـکل گرفـت و در ادبیـات سیاسـی                   
یک مفهوم برجسته هویت ملی، زمانی در علوم سیاسی و علوم اجتماعی بعنوان         . مطرح شد 

هـاي  ي مردم بر این قرار گرفت که از هویـت خـود در مقابـل ملـت       خودنمایی کرد که اراده   
اجتماعی بـه کـار گیرنـد    ـ فرهنگی یا اقتصاديـ گاه شوند و آن را با اهداف سیاسیدیگر آ

).24: 1384لک،(
ي هویـت ملـی     جغرافیا را عامل بنیاد    ،)13: 1381(علمداري  هایدگر به نقل از معینی    

و  سـرزمین شـناختی انـسان بـه       پیوند هـستی   يداند و معتقد است که هویت به واسطه       می
خانمـانی و بحـران    هـا سـبب بـی     شود و قطع شدن این ریشه     اش تعریف می  هاي بومی ریشه

.شودهویت در او می
یک کشور یا یـک دولـت و یـا    منظور از ملت،.سرود ملی مظهر هویت یک ملت است

سرودهاي ملی بـه     .داننداي است که مردم آن خود را متعلق به یک ملیت واحد می            منطقه
. ها بیشتر از یک سرود ملی دارندرسمی وجود دارند و برخی ملتصورت رسمی و غیر

گفتار "اي برخوردار است    یکی از مقوالتی که در مطالعه و بررسی زبان، از اهمیت ویژه           
ر استفاده از زبان براي بیان مقصودِ خود، تنها تولید لغـات و  ها دکار انسان  .باشدمی"کنش

دهنـد کـه بـسته بـه     جمالت نیست بلکه آنها با سخن یا جملـه خـود کارهـایی انجـام مـی             
آسـتین بـه نقـل از نونـان          .باشـد هـاي گونـاگونی مـی     هاي متفاوت نمایانگر کنش   موقعیت

کـنش  . 1: گیـرد آنهـا در نظـر مـی   ها سه نوع متمایز براي  گفتارکنش يدر تجزیه  ،)1993(
. کنش نتیجه. 3کنش منظوري  . 2بیانی 
ي دسـتوري تنظـیم و ارائـه        عبارت از کلماتی است که به صورت جمله        "کنش بیانی "

بیان این جمله خـود نـوعی کـنش اسـت کـه بـا اسـتفاده از                  ) هوا گرم نیست؟  : (شده است 
ردي اسـت کـه بیـانگر هـدف         کـارک  "کـنش منظـوري   ". واژگانی خاص صورت گرفته است    

العمل شنونده در برابر کنش بیانی است که ممکـن          عکس "کنش نتیجه ". باشدگوینده می 
را درسـت  "کـنش منظـوري  "در صورتی که شنونده      .است به وفق مراد گوینده کالم باشد      

يدر رابطه با جمله    .چیزي برخالف انتظار گوینده خواهد بود      "کنش نتیجه "تفسیر نکند،   
را به درستی    "کنش منظوري "اال اگر شنونده در یا پنجره را باز کند، بدین معنی است که              ب

.پاسخ داده است
شناسـی بـه   در زبان.  باشدمتن می يیکی دیگر از مقوالت رایج در بررسی زبان، مقوله        

مـتن،   .شـود دار باشد متن گفته می    اي واحد چه نوشتاري و چه گفتاري که معنی        مجموعه
هـیچ محـدودیتی در   .ر یک واحد معنایی است تـا دسـتوري کـه داراي بافتـار اسـت     بیشت
اعالنـات  .تـر باشـد  تواند حتی از یـک جملـه هـم کوتـاه    متن وجود ندارد، متن می   ياندازه
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اند، متن به   ها، شعارهاي تبلیغاتی و نظایر آنها که گاهی تنها یک کلمه          المثل، ضرب 1عمومی
بافتـار ویژگـی    . جمهـوري اسـالمی آري    . سـکوت . شیدن ممنـوع  سیگار ک : آیندحساب می 

پیوند و انـسجامی کـه بـین         .سازدمنحصر به فردي است که متن را از غیر متن متمایز می           
.عناصر متن وجود دارد
آینـد و  سرودهاي ملی که در رخدادهاي عمومی به اجرا در می متن   در پژوهش حاضر،  

ا در سراسر جهان بعنوان نمـاد آن کـشور شـناخته            همچنین در نظر شنوندگان این سروده     
این سـرودها سـعی شـده اسـت تـا جـاي       يدر ترجمه. گیرداند، مورد بررسی قرار می   شده

آزاد تا حـد  ياثر نیز حفظ شود و از ترجمه  يممکن معنی و بافت جمالت اصلی در ترجمه       
.ممکن خودداري شود

اهداف پژوهش
ویري روشن از شرایط تاریخی، جغرافیایی، فرهنگـی و        تص يارائهپژوهش حاضر در پی     

اجتماعی کشورهاي مورد مطالعه به منظور افزایش شناخت فرهنگ و هویت این کشورها به      
.باشدمیهاي آیندهعلمی جهت پژوهشیعنوان منبع

پژوهشسؤاالت 
ز هـایی ا  هـا، گونـه   بنـدي ترانـه   شناسان و پژوهشگران فرهنگ و هنر در تقـسیم        جامعه

آنچـه در   . انـد را برشمرده ... هاي کار، شادي، عزا، مذهبی، عاشقانه، عارفانه، حماسی و        ترانه
هایی که تا کنـون از ایـن        بنديباشد این نکته است که در تقسیم      این میان حایز اهمیت می    

هایی که مضمون ملی داشته باشند اشاره نـشده         ها یا ترانه  ها صورت پذیرفته، به سروده    ترانه
.است

محور اصلی بحث حاضر بررسـی سـرودهاي ملـی اسـت کـه ضـمن ثبـت اشـعار، بـه                      
: هایی نیز پاسخ دهد که عبارتند ازپرسش
هاي موجود در آنها از فشردگی معنایی      کدام یک از سرودها با توجه به درصد نقش        -1

؟استبرخورداربیشتري
؟شناسی چه کارکردهایی دارندجمالت سرودها از نظر زبان-2
پربسامدترین کارکردها کدامند؟-3
مضامین ملی نزد هر ملیت با چه مفاهیمی بیان شده است؟-4

1 public notes
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پیشینه پژوهش
تحقیقات داخلی) الف

دانـد کـه در بـسیاري از    اي مـی رشـته ، گفتمان را مفهومی میـان   )1383(یار محمدي   
وي .  کـاربرد دارد شناسی، فلسفه و غیرهشناسی، جامعه هاي علوم اجتماعی چون زبان    رشته

کند به این ترتیـب کـه در یـک          استفاده می  "دو روي سکه  "براي تعریف گفتمان از تشبیه      
این بدان معناست که اوالً معنـاي گفتـار   .  طرف سکه گفتار و در طرف دیگر عمل قرار دارد       

توان یاست که با آن گفتار مالزمت دارد؛ ثانیاً گفتار و عمل را نم            ) یا نقشی (عبارت از عملی    
گیـرد پـس    از هم جدا کرد؛ ثالثاً چون هر کنشی تحت شرایط اجتماعی خاصی صورت مـی              

. باشدتفسیر گفتار نیز تابع شرایط خاص اجتماعی می
آیی واژگـان را یکـی از طـرق         ، بررسی نوع و رخداد و بسامد و هم        )1383(یارمحمدي  

ن بسته به موضـوع، هـدف و        هاي مختلف گفتما  آورد زیرا گونه  توصیف گفتمان به شمار می    
شـود  ها را مـی گونهوي واژگانيبه عقیده.  عوامل دیگر با انواع واژگان خاصی تجانس دارند     

تـوان  آماري است که ضمن آن مـی       يیکی مطالعه .  از جهات مختلف مورد بررسی قرار داد      
هاي مختلف را از جهـات توزیـع واژگـان موضـوعی بررسـی کـرد و حتـی                  هاي گونه ویژگی

هاي بـسیار مرسـوم   این شیوه یکی از راه.  بسیاري از عملکردهاي دستوري را مشخص نمود 
.      باشدتجزیه و تحلیل متون می

. پرداخته اسـت قرآن  به تحلیل متنی آیات جزء بیست و نهم        ،)1383(نسبجمشیدي
ننـد  کنقش گفتاري مختلف ایفـا مـی       33نتایج بدست آمده حاکی از آن است که این آیات           

.باشـند ها میهاي توصیف، تعلیل و دستور به ترتیب پربسامدترین نقشکه از آن میان نقش    
هاي به کار رفته در این جزء       بسامدترین نقش به همین ترتیب سه نقش عذر، جواز و دعا کم         

جزء بیست و نه قـرآن  يسوره11دهد که  نتایج بدست آمده همچنین نشان می      .باشندمی
.دگی معنایی با یکدیگر تفاوت دارنداز لحاظ فشر

نیـز بر روي آیات جزء سی قرآن صورت گرفت   ،)1999(در تحقیقی که توسط مصباح    
همچنـین   ؛بسامدترین کارکرد را داشـتند    نقش توصیف بیشترین بسامد و آرزو و تسلی کم        

نقش بـه  از بیست و پنج     . جز بیست و هفتم را مورد تحلیل متنی قرار داد          ؛)1384(مرادي
گیري به ترتیب داراي بیـشترین فراوانـی و         دست آمده سه کارکرد توصیف، توضیح و نتیجه       

.گویی، تعجب و نفرین کمترین فراوانی را به خود اختصاص دادنددر مقابل سه نقش پیش
قالـب مقـوالتی    هـاي منظـوري در    نویسد، کنش می ،)1995(اساس آنچه رحیمیان    بر

وي بنـدهاي فارسـی را بـا اسـتفاده از     .اندغیره دستوري شدهو3، امر2پرسش،1چون خبر

1 statement
2 question
3 directive
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رحیمیان براي مواردي که بین سـاخت دسـتوري و          .کندبندي سازماندهی می  همین طبقه 
کنش زبانی غیر   "هاي منظوري موجود در آنها ارتباط مستقیم برقرار نیست از عبارت            کنش

.کنداستفاده می"1مستقیم

تحقیقات خارجی) ب
سال در نظر براي تجزیه و تحلیل گفتمانی قدمتی بیش از دو هزار،)1977(دایکون 

امـا   ؛گـردد گفتار عوام و ادبیات مردمی برمـی       يگیرد و معتقد است منشأ آن، به مطالعه       می
اي مستقل، شـکل علمـی بـه خـود گرفـت و بـه               شناسی به گونه  ها طول کشید تا زبان    سال

. ه زبان را آغاز کرداي مستقل کار مطالعصورت شاخه
مالینوفسکی بـه نقـل از       .وجود دارد  یهاي گفتاري یا کارکردهاي زبانی گوناکون     کنش

هایی که مالینوفسکی براي زبـان  نقش.به دو نقش وسیع زبان اعتقاد دارد      ،)1999(مصباح  
ــی  ــر م ــد از در نظ ــرد عبارتن ــناختی : گی ــش منظورش ــوي 2نق ــش معن ــش . 3و نق وي نق
کند و کاربرد نقش دوم را بـه مراسـمات و   تقسیم می5منقولو4را به معلوممنظورشناختی

.کندموضوعات مذهبی محدود می
بنـدي  بندي کارکردهاي زبانی، آنها را درسـه گـروه طبقـه   نیز با تقسیم   ،)1934(بوهلر  

کند که احساسات و عواطف گوینده در آن دخیل         اشاره می  6وي به کارکرد عاطفی   . کندمی
محـور  ـ است که شـنونده 7مورد دوم، نقشِ شناختی؛محور استـ و در واقع گویندهاست
دو ينامد که گوینـده و شـنونده در آن بـه انـدازه    می8بوهلر سومین نقش را نمادین   .است

.  نقش قبل محوریت ندارند
افت هاي زبانی را با توجه به ب      نقش ،)1377(جو  افراد دیگري مانند فرث به نقل از صلح       

به عبارت  . باشدمی "نقش در بافت  "فرث بر این باور است که معنی همان         . اندتعریف کرده 
نقشی که یک گفته یا نوشته . آیدتک کلمات به دست نمی    دیگر معنی جمله از مجموع تک     

ي ایـن دیـدگاه، نظریـه     . معنـی آن اسـت     يدهنـده در موقعیتی خاص بر عهده دارد، نشان      
هـاي متفـاوتی در    فرث براي معنـی، الیـه     . کندمالینوفسکی را تداعی می    "9بافتِ موقعیت "

1 indirect speech act
2 pragmatic
3 magical
4 active
5 narrative
6 expressive
7 cognitive
8 representational
9 context of situation
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هـا  این الیه. توان تمامی آنها را منتقل کرد    جو، در ترجمه نمی   گیرد که به نظر صلح    نظر می 
.3و موقعیتی2آیی، هم1شناسیواج: عبارتند از

یاکوبـسن بـه   .دکارکردها گفته بود توسط یاکوبسن تکمیل ش يآنچه که بوهلر درباره   
بندي بوهلر، نظـرات او را توسـعه        با افزودن سه نقش دیگر به طبقه       ،)1999(نقل از مصباح    

.6نقش فرازبانی-3؛ 5نقش القایی-2؛4نقش شعرگونه-1: ها عبارتند ازاین نقش. داد
. دهـد در مورد اولین نقش باید گفت که پیام موجود در زبان، محور کالم را تشکیل می    

7ينقش القایی بـر روش و طریقـه  .محور استـ عبارت دیگر نقشِ شعرگونه نقشی پیامبه 

الزم بـه ذکـر   .دارد8محـور ـ انتقال پیام تأکید دارد درحالی که نوع سوم بیشتر حالت رمز
هاي مذکور و فـراهم نمـودن یـک    نقشيبا تأیید و توسعه   ،)1970(است که بعدها بریتون     

.را در شکوفایی استعدادهاي کودکان به کار گرفتچارچوبِ فکري، آنها 
نـام بـرد     ،)1989(توان از موریس به نقل از هالیدي و حـسن           شناسان دیگر می  از زبان 

-3؛10احـساسی -2؛9اطالعـاتی -1:گیـرد که براي زبان، کارکردهاي گوناگونی در نظر می
.13توافقی-5؛12ايمایشنامهن-4؛11گیريپی

در . باشدگفتگو میيگیري به کار بردن زبان جهت برقراري و ادامه منظور از نقش پی   
کنند که اداي آنها جریان ارتباط را از چـالش          نقش توافقی، سخنگویان جمالتی انتخاب می     

روز خوبی است، مگه نه؟: مثالً.دهدنجات می
از زبـان بـا     بگـوییم کـه اسـتفاده        ،توانیمبا استفاده از مطالبی که تا اینجا بیان شد می         

به نظـر هالیـدي   . هایی همراه است که هدف و غرض کالم در آنها نهفته است     نقش یا نقش  
، تنها کاربرد زبان نیست بلکه ویژگی بسیار مهم زبـان اسـت کـه زیربنـاي            14نقش ،)1989(

در به عبـارت دیگـر او سـازماندهی هـر زبـان طبیعـی را               .دهددستگاه معنایی را شکل می    
.داندقابل توجیه می15ي کارکرديچارچوب نظریه

1 phonology
2 collocation
3 situational
4 poetic
5 transactional
6 meta linguistic
7 channel
8 code-oriented
9 information talking
10 mood talking
11 exploring talking
12 play talking
13 Grooming Talking
14 Function
15 Functional
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او بـا    .دانـد ِ زبان در بافت یکـسان مـی       2را با کارکرد   1کنش منظوري  ،)1995(توماس
، معتقـد  "5توانـایی "و "4توانـایی منظـوري  "، "3شـناختی اثر منظور"ذکر اصطالحاتی نظیر 

ر بـه کـا    "6کـنش منظـوري   "هاي مذکور همگی براي بیان مفهومی یکسان یعنی         است واژه 
.روندمی

"هـاي منظـوري   کـنش "یا کارکردها که به نظر توماس هر دو بیانگر           "هاگفتار کنش "
.باشدنظر دستوري نیز قابل بررسی میهستند، از نقطه

الزم است به این نکته توجه کنیم که منظـور کـالم همیـشه مـستقیم و شـفاف بیـان         
ي معنایی مربوط اسـت بـه       به حوزه  در چنین مواردي عالوه بر دانش واژگانی که       . شودنمی

،)20: 1999(ایـن ارتبـاط پچـی       در .اطالعات دیگري جهت درك منظور کالم نیاز داریـم        
هایی از معنی تأکیـد دارد کـه تنهـا، بـا دانـش زبـانی                منظورشناسی بر جنبه  ": معتقد است 
منظـوري   هايهاي گوناگون براي فهم کنش    دانش ما از جهان در زمینه      .شوندفهمیده نمی 

صـرفاً معنـایی را کـه بـه دانـش زبـانی مربـوط اسـت در نظـر                     7اما معناشناسی  ،الزم است 
."گیردمی

.گیـریم هایی هستند که براي زبان در نظر مـی هاي منظوري همان نقشبنابراین کنش 
کـه توسـط یـول و بـراون          9و ارتبـاطی   8با اشاره به دو نقش القایی      ،)119: 2002(کاتینگ  

: دارد کـه  وي بیـان مـی    . نامـد هاي کالن گفتار می   ان شده است، آنها را نقش     عنو ،)1983(
در مقابل، نقشی کـه در  . "رودنقش القایی در ایراد محتوا و انتقال حقایق مسلم به کار می  "

ي همبـستگی اجتمـاعی   دهندهرود و نشانبیان روابط اجتماعی و نظرات شخصی به کار می   
.گیردباطی در نظر میباشد را بعنوان نقش ارتمی

شناسی پژوهشروش
اي از سرودهاي ملی کشورهاي جهان اسـت کـه        متون مورد تحلیل این تحقیق، گزیده     

پـدیا و  المعـارف ویکـی  گرفته شده و سپس با دایره  www.nationalanthem.netاز سایت   
10سـرودهاي ملـی جهـان نوشـته مایکـل جمیـسون بریـستو       همچنین چاپ یازدهم کتاب

1 Functional Force
2 Function
3 Pragmatic Force
4 Illocutionary Force
5 Force
6 Illocutionary Act
7 semantic
8 transactional
9 interactional
10 Michael Jamieson Bristow
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. اسـت  و سپس با روش تحلیل محتوا مورد بررسی قـرار گرفتـه            تطبیق داده شده   ،)2006(
يکـشور جهـان را بـه همـراه ترجمـه           198جهـان، سـرودهاي ملـی      سرودهاي ملی کتاب

.شودانگلیسی و موسیقی آن با آخرین تغییرات شامل می

هاشیوه تجزیه و تحلیل داده
شورهاي مختلف از پنج قـاره بـه صـورت    این تحقیق، تحقیقی کیفی است که در آن ک       

. تصادفی انتخاب شده و محتواي سرود ملی آنها مورد ترجمـه و تحلیـل قـرار گرفتـه اسـت         
شود کـه بـه صـورت مـنظم و عینـی بـه منظـور تعیـین                  تحلیل محتوا به روشی اطالق می     

از ـ یاین روش براي هر شکلی از ارتباطـات انـسان  .شودها به کار برده میخصوصیات پیام
). 275: 1374دالور،(شود هاي بازرگانی به کار برده میهاي درسی و پیاماشارات تا کتاب

اي کـه  در مورد بافتار شعر الگوي خاصی وجود ندارد، لـذا در تحقیـق حاضـر از شـیوه             
گونـه کـه شمیـسا      آن .شـود شناس آلمانی ارائه نمـوده اسـت اسـتفاده مـی          اسپیتزر، سبک 

اللغـوي  شناسـی یـا فقـه     روش اسپیتزر در سبک شناسی به دایـره واژه        : نویسدمی ،)1374(
اول باید آنقدر با اثر مأنوس       يدر مرحله  .این روش متضمن سه مرحله است     . معروف است 

شد و آنقدر آن را خواند تا یک یا چند ویژگی منحصر به فرد و تکراري آن بر جستجوگر رخ     
دوم  يدر مرحلـه   ایجاد نمایـد؛  اي  و در ذهنش جرقه    نماید و توجه او را به خود جلب کرده        

باید به توضیح و تفسیر روانشناسانه این مختصات تکراري و پربسامد پرداخت و براي یافتن               
نهـایی   يسوم که مرحله   يدر مرحله  ا و جان و خرد نویسنده کوشش نمود؛       ارتباط بین آنه  

به متن مراجعه نمود و به دنبال شـواهد    ها و نظرات خود باید    است براي تأیید و تأکید یافته     
اي منسجم و صحیح در مـورد سـبک   آوري آنها رفت تا به این ترتیب بتوان به نظریه     و جمع 

.نویسنده دست پیدا کرد
به ایـن    .شودفوق به مراحل اول و سوم توجه می        يدر این تحقیق از میان سه مرحله      

صـدد  تـک جمـالت در    رسی موشکافانه تـک   ترتیب که با مطالعه مکرر و دقیق سرودها و بر         
مکـرر بـه سـرودها و    يآییم و سپس با مراجعهمییافتن مختصات تکراري و پربسامد آنها بر 

کوشیم به بافتار سرودهاي ملی هـر بندي کردن آنها میها و دستهآوري شواهد و نمونه   جمع
. یک از کشورهاي مورد نظر دست یابیم

تعیین نقش جمالت سرودها
گفتمانی، پیام اصلی جمله یا سخن مورد نظر است و بـه شـکل و سـاخت              ير تجزیه د

جمالت یکسان ممکن است حاوي کارکردهـاي متفـاوت          .شودظاهري آنها کمتر توجه می    
تواند با جمالت مختلف بیان شود و این بـدان معنـی            هاي یکسان می  همچنین نقش  ؛باشند
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تـرین عـاملی    بافت و موقعیت مهم    .دخالت دارند است که عوامل بسیاري در نظام گفتمانی        
بـه عبـارت دیگـر بـسته بـه      .است که در فهم گفتمانی و تعیین نقـش گفتـار مـؤثر اسـت           

مالحظات فرازبانی نظیر موقعیت یا بافت، نوع جمله یا سخنی کـه در مـتن مـورد اسـتفاده                   
مـتن،  يدهنـده یلکـارکردِ اجـزاي تـشک   یا"1نقش"تعیین .شودگیرد، تعیین میقرار می

در اینجا نیـز تعیـین نقـش         .شودهدف مهمی است که در تجزیه و تحلیل متنی دنبال می          
شود بخش اصلی تحقیـق را بـه        جمالت سرودها که بر اساس ترجمه و تفسیر آنها انجام می          

.دهدخود اختصاص می
آمده  هاي بدست هاي مربوط به هر جمله، نقش     بعد از بررسی سرودها و استخراج نقش      

هایی که فراوانی بیـشتري دارنـد آنهـایی         نقش. شوندبر اساس فراوانی در جدولی مرتب می      
دهنـد و در ابتـداي جـدول مـذکور          اختـصاص مـی   هستند که جمالت بیشتري را به خـود       

اگر فراوانی مربوط به هر نقش را نسبت به کل سرودها بسنجیم، درصد مربوط بـه          . آیندمی
عدد حاصله نمایانگر درصد جمـالت سـرودهایی اسـت کـه نقـش              .آیدآن نقش بدست می   

فراوانی هر نقش به طـور       يعالوه بر موارد باال که درباره     . موردنظر در آنها به کار رفته است      
هـاي هـر   مجمـوع نقـش  يباشد، اطالعات دیگري دربارهجداگانه و درصد مربوط به آنها می     

استفاده از این اطالعـات، فـشردگی معنـایی هـر            با .الذکر خواهد آمد  سرود، در جدول فوق   
هـا و   این کار با در نظر گرفتن نسبت میان تعداد نقش          .دهیمسرود را مورد بررسی قرار می     

هاي موجـود در آنهـا     سرودهایی که تعداد کل نقش    . گیردتعداد جمالت هر سرود انجام می     
چـه ایـن نـسبت      باشند و هر  از مجموع جمالتشان بیشتر باشد، داراي فشردگی معنایی می        

.تر باشد سرود از فشردگی معنایی بیشتري برخوردار استبزرگ
مورد بحـث، در جـاي دیگـري از ایـن پـژوهش، سـرودهایی کـه                يدر ارتباط با مقوله   

دسته از جمـالت   به عبارت دیگر آن    .اندنقش دارند نیز مورد بررسی قرار گرفته      جمالت هم 
جمـالت هـر   يمقایـسه . شوندر یک گروه با یکدیگر مقایسه میکه کارکرد یکسانی دارند د    

.هـایی وجـود دارد    ها و تفـاوت   نظر ساختاري بین آنها چه شباهت     دهد که از  گروه نشان می  
بنـدي آنهـا   کنند به طبقهرودها بر اساس مفهومی که بیان می  بعد از تعیین نقش جمالت س     

. پردازیممی
باشـد بـه    که به شرح زیر می     ،)1999(مصباح   يگانه22هاي  بندي نقش در این طبقه  

انـذار    -6سوگند-5تأکید   -4الی  ؤس-3گیري  نتیجه-2توصیف  -1: کار گرفته شده است   
احتمـال   -14نـدا -13دعـوت   -12نفرین   -11شرط   -10اشاره-9نکارا -8استدالل-7

. تسلی-22وعده -21ینه-20استثناء -19مالمت-18امر -17بشارت -16آرزو -15

1 function
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ها و نتایجتحلیل دادهتجزیه و
آنچه دراین تحقیق بیشتر مورد توجه قرار گرفته عبارت از نقشی است که زبـان بـراي              

هر جمله بعنوان یک واحد      ،در تجزیه و تحلیل سرودهاي ملی      .کندرساندن مفاهیم ایفا می   
جمالت مورد استفاده يبدین منظور ترجمه .تجزیه و تحلیل مورد بررسی قرار گرفته است       

.خواهد شدو بحثها ارائهنتایج تجزیه و تحلیل دادهپایان،در . گیرندقرار می

ها تعریف نقش
هاي به دست آمده از بررسـی جمـالت بـه صـورت زیـر تعریـف            جهت فهم بهتر، نقش   

:شودمی
یک شی و یا یـک  هاي یک فرد، این نقش در بیان خصوصیات و ویژگی   : توصیف.1

.رودکار میپدیده به
. دهداین نقش شخص یا گروهی را با ذکر نام مورد خطاب قرار می: ندا.2
شود کـه تنهـا از کـسی یـا چیـزي نـام       هایی را شامل میاین نقش جمله : اشاره.3

. دهدي آنها توضیح نمیبرد و دربارهمی
بـا شـدت همـراه    شـود  این نقش تحقق امري را کـه بیـان شـده یـا مـی            : کیدأت.4

ها وجود دارند که به روشـنی بـر نقـش           گونه جمله گاهی کلمات مشخصی در این     .سازدمی
.کنندکید داللت میأت

شود کـه بـه انجـام عملـی اقـدام       ها درخواست می  در این نقش از انسان    : توصیه.5
. کنند

. کنداي است که در آن کسی آرزوي چیزي را میجمله: آرزو. 6
. کندواستی از خداوند را بیان میتقاضا و درخ: دعا.7
پردازد که به نوعی توصـیف      اي که به تحسین کسی یا چیزي می       جمله: تحسین.8
. باشدهاي مثبت آنان میویژگی
چنانچه یک جمله یا قسمتی از یک جملـه بـراي            .یعنی دلیل آوردن  : استدالل.9

. اهر شده استهایی را ذکر کند، در نقش استدالل ظمطلب قبل یا بعد علت یا علت
. دهد که کاري را انجام دهدهنگامی که فردي قولی می: وعده.10
. دهداین نقش از حوادث و رویدادهاي آینده خبر می: گوییپیش.11
پردازد و مطلبـی کـه قـبالً آمـده اسـت را             این نقش به رفع اجمال می     : توضیح.12

. کندتشریح می
جام آن براي آنها فواید زیادي بـه        خواند که ان  ها را به عملی فرا می     انسان: دعوت.13

.همراه دارد
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. شودزمانی که به یک سرزمین و یا مردمانش درود و سالم فرستاده می: درود.14
. رودمطلبی به کار میيدر بیان حاصل و نتیجه: گیرينتیجه.15
.کندها را از سرنوشت خوشی که در انتظارشان است با خبر میانسان: بشارت. 16
ي آن  هاي یک ملت که به وسیله     ت از قسم خوردن به ارزش     عبارت اس : سوگند.17

. شوداهمیت مطلبی که بعد از آن خواهد آمد بیان می
همـراه اسـت و   "صورتی کهدر"و  "اگر"موالً با ادات مخصوصی مثل      مع: شرط.18

. سازدانجام عمل یا وقوع حالتی را به عمل یا حالت دیگر مقید می
. کندن معاندان را باطل اعالم میافکار و عقاید گوناگو: انکار.19
دهـد و  ها را براي انتخاب چیزي یا حالتی بر سر دو راهی قرار می         انسان: انتخاب.20

. دهددو جمله را به هم پیوند می"یا"معموالً با ادات 
احترام در مقابل پرچم و هنگام شنیدن سـرود ملـی       يها به نشانه  انسان: احترام.21

. آورندتعظیم فرود میخیزند و سرکشور به پا می
. باشند که نیازمند پاسخ استجمالتی که شامل پرسشی می: الؤس.22
کسی یا چیزي را از یک مجموعه خارج ساخته و آن را منحصر به فـرد          : ءاستثنا.23

. کندمی
. گیردبراي بیان شگفتی مورد استفاده قرار می: تعجب.24
. داردها را از انجام کاري باز میانسان: نهی.25
شـود کـه در آن فـردي ناخرسـندي و        این کارکرد شامل جمالتی مـی     : شکایت. 26

نارضایتی خود را نسبت به رفتار و یا عمل نامنطقی و نامنـصفانه کـه در حقـش روا داشـته                     
.داردشده اظهار می

شود و خـاطر آنهـا از       ها دلداري داده می   نقشی است که در آن به انسان      : تسلی.27
. گرددهاي ممکن آسوده مینگرانی

. کند که سرنوشت بدي در انتظار آنهاستبه بدکاران اعالم می: انذار.28
.دهندپردازد که کارهاي ناپسند انجام میبه سرزنش کسانی می: مالمت.29

تجزیـه و    يهگـاهی بیـشتر خواننـدگان از نحـو        آآید به منظـور     در آنچه که در پی می     
.شودایر ارایه میتحلیل سرودهاي ملی، تجزیه و تحلیل سرود کشور الجز

تعیین نقش جمالت  
خـوریم بـه برقـی کـه ویرانگـر اسـت، بـه              ما قسم مـی   : 1-4هاي  جمله يترجمه )الف

خورنـد،  هاي تابناك که تکان می    اند، به پرچم  هاي بخشنده که ریخته شده    هاي خون چشمه
.ایمهخاستهاي مرتفع در اهتزازند، که ما به پادر حالی که مغرورانه بر روي کوه
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.، اشاره، توصیف، تحسین، استدالل)3(سوگند): ها(نقش)ب
بـراي   "مرتفع"و  "مغرورانه"،  "تابناك"،  "بخشنده"،  "گرویران"کلمات  : توضیحات )ج

اشاره به پرچم    "پرچم". اندتوصیف به کار رفته و به تحسین مردمان این سرزمین پرداخته          
خاستن و آمادگی مردمان این سرزمین بـراي دفـاع   ها همه دلیل بر کشور الجزایر دارد و این    

.باشدمی

ایم کـه  و اگر زنده بمانیم یا کشته شویم، تصمیم گرفته       : 5-9هاي  جمله يترجمه )الف
.الجزایر زنده بماند پس شاهد باش، شاهد باش، شاهد باش

.)2(، تأکید)3(گویی، توصیهشرط، وعده، پیش): ها(نقش)ب
بندد که در شرایط مرگ یا زندگی براي        ها عهد می  در این جمله   گوینده: توضیحات )ج

کند که شاهد به حقیقت پیوستن آن زنده بودن کشورش بکوشد و از شنونده درخواست می        
. تکرار جمالت آخر باعث تأکید شده است. باشد

مـا در راه حقیقـت سـربازیم و بـراي اسـتقاللمان             : 10-11هـاي جملـه  يترجمه )الف
.جنگیدیم

.توصیف، استدالل): ها(نقش)ب
دوم دلیل جنگیـدن  يجملهاول به توصیف سربازان پرداخته و   يجمله: توضیحات) ج

.کندآنها را بیان می

کردیم کسی بـه حـرف مـا گـوش          وقتی صحبت می  : 12-13هاي  جمله يترجمه )الف
هـا را  مسلـسل پس صداي باروت را وزن و آهنگ و ریتم خود قرار دادیم و صـداي    .دادنمی

. ملودي خود
.گیريشکایت، نتیجه): ها(نقش)ب
اول گوینده از نـشنیده شـدن صـداي خـود و هموطنـانش               يدر جمله : توضیحات )ج

.رودکند و در نتیجه به سراغ باروت و مسلسل میشکایت می

از قهرمانـان خـود لـشگري خـواهیم سـاخت، از            : 14-17هـاي جملـه يترجمـه  )فال
کنـد و روي    خود شکوه خواهیم ساخت، ارواح مـا بـه سـوي ابـدیت صـعود مـی                هاي  کشته
.کنیمهایمان پرچم را بلند میشانه

.، بشارت، اشاره)3(گویی، پیش)3(وعده): ها(نقش)ب
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قـول  يگوینـده .در جمالت نیز پـرچم اشـاره بـه پـرچم الجزایـر دارد          : توضیحات )ج
دهـد  ها را مـی و بلند کردن پرچم بر روي شانههاساختن لشگري از قهرمانان و شکوه کشته 

.دهد که عاقبت ارواح آنها ابدیت استو بشارت می

.ایمبراي جبهه آزادي وطن قسم خورده: 18يجملهيترجمه)الف

.سوگند): ها(نقش)ب
.خورد براي آزادي وطنش تالش کندگوینده سوگند می: توضیحات)ج

به  .آیدهاي جنگ می  فریاد سرزمین پدري از جبهه     :19-23هاي  جمله يترجمه )لفا
هـاي  بگذار با خون شهیدان نوشته شود و براي نـسل        .گوآن گوش بده و به این فریاد پاسخ       

.آینده خوانده شود
.، تأکید)4(توصیه، توصیف): ها(نقش)ب
درخواسـت گوینـده و     . کندجنگ را توصیف می    يجبهه ياولین جمله : توضیحات )ج

. کید شده استأرار آن موجب تتک

. ایمآه، شکوه، ما دستانمان را به سوي تو دراز کرده: 24يجملهيترجمه)الف
.ندا، اشاره، تحسین): ها(نقش)ب
. کنداشاره به کشور الجزایر دارد و آن را تحسین می"شکوه"يکلمه: توضیحات)ج

مضامین ملی
: ایر با اشـاره بـه ایـن کلمـات بیـان شـده اسـت       در این سرود مضامین ملی کشور الجز 

هـاي جنـگ،    هاي مرتفـع، پـرچم، اسـتقالل، قهرمانـان، آزادي، جبهـه           سرزمین پدري، کوه  
.هاي آیندهشهیدان، نسل

گیري، بحث و برداشتنتیجه
هاراوانی نقشف

) 726(هـا  بـسیار بیـشتر از تعـداد جملـه        ،)1273(هـا   با توجه به اینکـه تعـداد نقـش        
هـاي گونـاگونی کـه از لحـاظ     نقـش ـ اشد، بنابراین جمالت زیادي با بیش از یک نقشبمی

هاي بدسـت  نقشيکلیه1نمودار .وجود خواهد داشتـ فراوانی با یکدیگر یکسان نیستند
دهد که بـر اسـاس   اي از سرودهاي ملی کشورهاي جهان را نشان می      آمده در بررسی گزیده   

.اندتب شدهفراوانی و از زیاد به کم مر
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کشور جهان70هاي سرودهاي ملی فراوانی نقش:1نمودار 

ترین نقـش  جمله به کار رفته فراوان317با توجه به این نمودار کارکرد توصیف که در       
. شـود پربـسامدترین نقـش محـسوب مـی        155بعد از آن کارکرد ندا بـا فراوانـی           .باشدمی

کیـد، توصـیه،    هـاي تأ  نقـش   .به کار رفته است   جمله   112سومین نقش اشاره است که در       
گیـري بـه   گـویی، توضـیح، دعـوت، درود و نتیجـه    آرزو، دعا، تحسین، استدالل، وعده، پیش  

هـاي  نقـش . دهنـد را به خـود اختـصاص مـی   ـ چهارم تا پانزدهمـ هاي بعديترتیب مکان
کمتـرین فراوانـی   انـد داراي تسلی، انذار و مالمت که هر کـدام در دو جملـه بـه کـار رفتـه             

هاي تعجب و نهی کـه هـر دو      پس از اینها نقش شکایت که در سه جمله و نقش          . باشندمی
نقـش  . باشـند هـا مـی  اند کـم بـسامدترین نقـش   به طور یکسان در چهار جمله به کار رفته        

ال هر سه در هـشت جملـه و نقـش         ؤهاي احترام، انتخاب و س    در شش جمله، نقش    ءاستثنا
هـاي باقیمانـده شـرط، سـوگند و بـشارت       دیگـر نقـش    .انـد جمله استفاده شده   انکار در نه  

.هستند12و 11، 10باشند که به ترتیب داراي فراوانی می

محاسبه فشردگی معنایی
هـا را نـشان   ها و تعـداد جملـه   فشردگی معنایی که نسبت میان تعداد نقش       يمحاسبه

:دهد عبارت است ازمی

هااد نقشتعد 100×هاتعداد جمله=فشردگی معنایی
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هاي هر سرود یا هر جمله بیـشتر باشـد فـشردگی معنـایی      چه تعداد نقش  بنابراین هر 
. آنها نیز بیشتر خواهد بود

فشردگی معنایی سرودها 
فشردگی معنایی سرودهاي ملی هفتاد کـشور مـورد بررسـی قـرار گرفتـه را                 2نمودار  

درصد فشردگی هر سرود نیز     .باشدودها بر اساس حروف الفبا می     ترتیب سر . دهدنشان می 
.باالي قسمت مربوط درج شده است
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کشور جهان70فشردگی معنایی سرودهاي ملی ): 72(نمودار شماره 

کشور جهان70فشردگی معنایی سرودهاي ملی :2نمودار 

بر اساس نمودار باال بیـشترین فـشردگی معنـایی مربـوط بـه سـرود ملـی کـشورهاي                  
ی کـشورهاي پاکـستان و یونـان    و کمترین آن مربوط به سـرود ملـ      ) 400(فلسطین و مصر    

فشردگی معنایی کل سرودهاي مورد بررسـی قـرار گرفتـه بـه روش زیـر                 .باشدمی) 100(
:شودمحاسبه می

)1273(ها مجموع نقش 100×)726(ها تعداد کل جمله=3/175
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ارتباط بین نقش و صورت
همچنـین یـک     د؛هاي گونـاگون بیـان شـو      یک نقش ممکن است با استفاده از صورت       

بـه عبـارت   . هاي گوناگون باشدهاي مختلف بیانگر نقشتواند در موقعیتصورت یکسان می 
آورد دیگر تنها شکل ظاهري کلمات و جمالت نیست که در متن کارکرد خاصی را پدید می              
هاي بلکه عوامل دیگري از جمله موقعیت و شرایط حاکم بر گفتمان در به وجود آمدن نقش      

الت دارند، بنابراین بین دو مقوله صورت و نقش یک ارتباط مستقیم و یک به یک                زبانی دخ 
توانـد بعنـوان   با وجود این در مواردي شکل و ساختمان کلمات و جمالت مـی      . وجود ندارد 

.مورد استفاده قرار گیرندـ هانقشـهاي منظوريهایی در یافتن کنشنشانه
هـاي  ي ملـی هفتـاد کـشور جهـان ویژگـی     نقش در سرودهاپس از بررسی جمالت هم 

:شودمشترك نحوي یا واژگانی آنها به صورت زیر بیان می
جمله ضمیر   71اي که داراي این نقش هستند در        جمله 317از مجموع   : توصیف-1

گیـرد  که قبل از بند توصیفی قرار مـی       ) کسی که، جایی که، چیزي که، زمانی که       (موصولی  
مالت ترکیب اسم و صفت و یا صفت به تنهایی استفاده شـده             در سایر ج  . به کار رفته است   

.است
و  "اي"جمله حرف نداي     30تند در   اي که بیانگر نقش ندا هس     جمله 155از  : ندا-2

جمله اسـم بـه صـورت مـستقیم          17در   .مانند ملکا به کار رفته است      "ا+ اسم  "یا ترکیب   
... فت، ترکیـب اسـم و صـفت و    جمله بـا اسـتفاده از صـ   108مورد خطاب قرار گرفته و در      

.قلمرو آزاد، عشق ما به تو عظیم است: خطاب غیر مستقیم صورت گرفته است مانند
جمله از مجموع    45از صفت براي اشاره بدون مرجع به چیزي یا کسی در            : اشاره-3

مستقیم به کشور، سرزمین، پرچم      ياشاره. جمله داراي این نقش استفاده شده است       112
این، آن،  (باقیمانده از ضمایر اشاره      يجمله 23در  . جمله استفاده شده است    44و غیره در  

.و ضمایر فاعلی استفاده گردیده است...) جایی و
کیدي دارند به غیر از چند جمله که از أاي که نقش ت  جمله 108در تمامی   : کیدأت-4

ر جمله یا کلمـه بـراي       استفاده شده، در سایر جمالت تکرا     ... کلمات حتماً، شدیداً، سخت و      
.کید بیشتر به کار رفته استأت

اي که داراي این نقش هستند از فعل امـري اسـتفاده   جمله 95در تمامی   : توصیه-5
.شده است

عنـوان جمـالت آرزو در   جمله در سرودهاي مورد مطالعـه ب       78به طور کلی    : آرزو- 6
جمله داراي فعـل     11ده و   آغاز ش  "اي کاش "جمله با    36از این تعداد     .اندنظر گرفته شده  

اسـتفاده شـده   "کنیمآرزو می"در دو جمله نیز از فعل .دارند "باد"جمله فعل    29امري و   
.است
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بعنوان  "خدا"يجمله از واژه   58اي که داراي این نقش هستند       جمله 59از  : دعا-7
بـرده   بـه کـار    "کنیمدعا می "به انجام رساندن کاري تقاضا شده است و یک جمله نیز فعل             

.  شده است
.شودهاي مثبت میي داراي این نقش شامل صفتجمله51تمامی : تحسین-8
باشد که  گر نقش استدالل می   جمله بیان  45بر اساس نتایج بدست آمده      : استدالل-9

و  "که"جمله از حرف ربط      7، در    "زیرا"جمله از    8، در   "به خاطر "ي  جمله از کلمه  20در
از ) جملـه 5(استفاده شده است در دیگر جمـالت اسـتداللی   "تا"جمله از حرف ربط 5در  

.نظر ساختمان نحوي یا واژگانی هیچ خصوصیت مشترکی بدست نیامد
باشند که در بیـشتر آنهـا از زمـان آینـده      جمله داراي کارکرد وعده می     37: وعده-10

در آینـده   دهند کـه  هاي حال به کار رفته نیز خبر از قول و پیمانی می           استفاده شده و زمان   
.استفاده شده است"بندیمپیمان می"در یک جمله نیز صراحتاً از فعل .پیونددبه وقوع می

اي کـه داراي ایـن نقـش هـستند همگـی بـه زمـان آینـده         جمله 33: گوییپیش-11
.استفاده شده استي آنها از افعال کمکی زمان آیندهباشند و در همهمی

ند و همگـی در قالـب جملـه امـري بیـان             جمله داراي این نقش هست     30: دعوت-12
.اندشده

"درود"انـد از واژه    اي که در ایـن نقـش بـه کـار رفتـه            جمله 17در تمامی   : درود-13
. استفاده شده است

پـس،  "انـد کلمـه   اي کـه در ایـن نقـش بـه کـار رفتـه      جمله 13در  : گیرينتیجه-14
.استفاده شده است"بنابراین
در بردارنده بشارت در نظر گرفته شـد کـه         جمله بعنوان جمالت     12به طور کلی    -15

هاي بشارت مانند آینده شاد، روییـدن سـرور، سـربلندي، رسـتگاري و              همگی داراي ویژگی  
.غیره هستند

قـسم،  "يانـد از واژه اي که در این نقش به کار رفتـه جمله11در تمامی   : سوگند- 16
swear"استفاده شده است.

اي که بیانگر ایـن نقـش       جمله 10يهمهدر   "اگر، در صورتی که   "عبارات  : شرط-17
.هستند وجود دارد

.باشندمی"یا"ي داراي این نقش شامل حرف ربط جمله8: انتخاب-18
.ي داراي این نقش به کار رفته استجمله9ساز در عبارات منفی: انکار-19
برخیزید، بایستید، احتـرام     "جمله عبارات  8ي احترام در تمامی     به نشانه : احترام-20

.به کار رفته است"رید و تعظیم کنیدبگذا
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جمله داراي این نقش به کار      8در   "چرا، کجا، آیا و چطور     "الی  ؤکلمات س : الؤس-21
.رفته است

فقط یکی از،   فقط،  : باشداین کارکرد با شش جمله داراي این عبارات می        : ءاستثنا-22
.تنها

ی ماننـد باشـند کلمـات تعجبـ   اي که داراي این نقـش مـی  در چهار جمله  : تعجب-23
.به کار رفته است"انگیزشگفت"

.این کارکرد بیان شده استدر چهار جمله: نهی-24
شکایت از سرنوشت بد، گوش ندادن به صحبت کسی و بدشانسی در سه             : شکایت-25

.جمله داراي این نقش به کار رفته است
دهد بین نقش و صورتنقش از نظر ساختمان و واژگان نشان می      هاي هم بررسی جمله 

سـت  هاي یکسان ممکـن ا   به عبارت دیگر نقش    .ي مستقیم و یک به یک وجود ندارد       رابطه
اما این بدان معنی نیـست کـه بـین ایـن دو مقولـه هـیچ                  هاي گوناگون بیان شود؛   در قالب 

نسبی است و نتـایج بدسـت آمـده       يارتباط بین صورت و نقش یک رابطه       .اي نیست رابطه
.    ندیید می کأنیز این مطلب را ت

هاي جمالت سرودهاي مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته در پـژوهش            در ارتباط با نقش   
هاي صورت گرفته توسط مـصباح  حاضر، نتایج به دست آمده تا حدودي در راستاي پژوهش       

در هـر سـه پـژوهش انجـام          .باشدمی) 1384(و مرادي   ) 2004(نسب  جمشیدي ،)1999(
هاي دیگر باالترین بـسامد را داشـته        صیف نسبت به نقش   شده مانند پژوهش حاضر نقش تو     

داراي ،)1999(همچنین نقـش تـسلی در تحقیـق حاضـر هماننـد تحقیـق مـصباح                ؛.است
. باشدکمترین بسامد می

مضامین ملی به کار رفته در سرود ملی کشورهاي بررسی شده 
نـوع ادبـی     واژگان و اصطالحات و ساختار سرودهاي ملی بازتاب مـضامینی اسـت کـه             

طور که  همان. تعبیر کرد  "ژانر سرود ملی  "توان به   خاصی را پدید آورده است که از آن می        
هاي محتوایی اسـت کـه بیـانگر    یکی از اهداف این پژوهش استخراج واژهدر ابتدا گفته شد،     

پـژوهش نـشان داد در سـرود ملـی تمـامی      . باشدمیهاي بررسی شده  هویت ملی سرزمین  
: ري از موضوعات زیر وجود داردکشورها آثا

تهاجم مثل جنگ، درگیري، دشمن، خونریزي، مـرگ، کـشتن یـا کـشته شـدن،               .1
.سالح و انتقام

خطـر و تهدیـد حمـالت     شـهادت،  درد مثل رنج بردن، مجروح شدن، فدا شـدن،        .2
.بیگانه
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.آزادي، استقالل و رهایی از اسارت.3
داقت، افتخار، اتحـاد، وفـاداري،      هاي واال و بزرگ بشري مثل راستگویی، ص       آلایده.4

.شجاعت، عدالت، صلح و معنویت
.ها و مناطق خاص طبیعی کشورطبیعت، کوه، رودخانه.5
.هاي زندگی بشريرهایی از قیدشادي مثل سرودهاي شاد، عشق، زیبایی، اوج. 6
.آمرزیده شدن و طلب آمرزش، وفاداري، خدا، ایمان، پیامبر، اعتقاد ومذهب.7
.نیاکانالوژیک مثل تاریخ، خاطرات، مفاهیم نوست.8

آثـار کمتـري از درد، غـم و انـدوه     غیر مـسلمان در سرود ملی کشورهاي      عالوه بر این  
از طـرف دیگـر در   .پردازنـد آزادي و شادمانی مـی  يوجود دارد و در مقابل بیشتر به مقوله       

اي عنوان شده   هآلبیشتر از عزت، سربلندي، صلح و ایده       مسلمانملی کشورهاي    هايسرود
تأکید بیشتري بـر طبیعـت   مسلمانغیرملی کشورهاي هايسرود.آیدصحبت به میان می 

ترین مضامین ملی   افتخار و صداقت اصلی    مسلمانو عدالت دارد، در حالی که در کشورهاي         
شایان ذکـر اسـت مـواردي مثـل مـذهب، تـاریخ، شـجاعت، سـربلندي، معنویـت و                    . است

سرود ملی منبع غنی و . شودرودهاي ملی به طور یکسان تعریف می      طلبی در تمام س   برتري
ارزشمندي از اطالعات تاریخی و عقیدتی یک کشور است که فرهنگ و هویت یک ملـت را                 

.دهدنشان می
بیشتر بر مفـاهیم انـسانی و آرامـش و           مسلمانغیربه طور کلی سرود ملی کشورهاي       

تأکید بیـشتري بـر غـم و         مسلمانی کشورهاي   تبعات آن تمرکز دارد در حالی که سرود مل        
ها، تالش براي برقراري صلح و افتخار و عزت حاصـل از            درد از دست دادن جوانان در جنگ      

.پیروزي دارد
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