
  
  حنیف عثمان بن(ع) به ۀ امام علیکاوشی در صورت و محتوای نام

  شناسی ساختارگرا)(بر اساس رویکرد سبک
  

 4، مرضیه آباد3، سید حسین سیدی2، حسن عبدالهی1فاطمه بشارتی
  )30/6/99تاریخ پذیرش مقاله: -20/11/98تاریخ دریافت مقاله:(

  
  چکیده

و با استفاده از روش  گراشناسی ساختسبکپژوهش حاضر با تکیه بر رویکرد 
است. هدف البالغه پرداخته نهج 45 ۀای به تحلیل و توصیف نامشناسی الیه سبک

 و بههای معنایی متن عناصر زبانی و جنبه نهان میانروابط و پیوندهای  کشفپژوهش 
این شرح است:  ساختن انگیزه و افکار مؤلف است. نتایج پژوهش بهدنبال آن، آشکار 

ها و احساسات خود، در ساختی شهامام علی(ع) در راستای انتقال شیوا و مؤثر اندی
اند؛ هرچند کاربرد پر بسامد همگون و منظم، از تمام امکانات زبانی و بیانی بهره گرفته

های آوایی (در سطح واج، واژگان و نحو) و بسامد باالی اسالیب انشائی، ساختار توازن
یی متن گرابودن و کنشاین نامه را به گفتمان خطابی نزدیک نموده و بر جنبشی

عاطفی و  ۀاست، اما بسامد باالی واژگان محاوره در کنار کاربرد پر تکرار مدالیتافزوده 
سرشار مؤلف را در  ۀرا از بافت رسمی خطابه، دور نموده و عاطفقیود شدید تأکیدی، آن

فضایی دوستانه و مؤثر و در خطابی عمومی و غیر مستقیم، به مخاطب خود انتقال 
  دهد.می
 

  .45 ۀای، نامشناسی الیهشناسی ساختارگرا، سبک: امام علی(ع)، سبکها اژهکلید و
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  مقدمه  .1
گشای واقعی راهکه  اخالقی، سیاسی و تربیتی دینی، مضامین واالیبر عالوه البالغه نهج

فرد و ، از سبکی منحصر به بشری است ۀزندگی دنیایی و راهنمای حقیقی روح آشفت
هم از نظر لفظ و هم از ، نظیرلذا واجب است این متن بیار است. ساختاری مستحکم برخورد

، سبک فردی خالق توانای آن شدهشکل علمی و دقیق تجزیه و تحلیل  لحاظ مضمون به
شناسی که برای شناخت دقیق آثار ادبی و اثبات کشف گردد؛ در این میان، دانش سبک

یرد، روشی مناسب برای شناسایی گبهره می آماریاز راهکارهای علمی و  ها،آنارزش 
شناسی است، ای از علم زبانشاخه واقع. این دانش که در است البالغهمختصات سبکی نهج

در آغاز قرن » چارلز بالی«و شاگرد او، » فردینان دوسوسور«شناختی مطالعات زبان ۀدر نتیج
- دروناز نظر  ی وز نظر زبانمتن ا سبکی مختصاتدر این رویکرد، شد.  گذاريبیستم پایه

توان میزان این شناخت می ۀدر نتیج. شوندشناسایی و تحلیل می ،مؤلففکری  هایمایه
   داد.مورد ارزیابی قرار  را وی بر مخاطب  و تأثیرگذاری هتوانایی ادبی نگارند

صورت و محتوا و با  میان طبیعیپژوهش کنونی بر مبنای پیوند  ه:ئلبیان مس  .1ـ1
شناسی در دانش زبان 1پژوهیای که برگرفته از روش متنشناسی الیهبکگیری از سبهره

بالغی را با  اعم از آوایی، واژگانی، نحوی و های مختلف زبانیکوشد نسبت الیهاست، می
های فرم و معنا را باز شناسد و از طریق های بیرون متن بکاود و پیوندگاهمحتوا و بافت
 . ها و افکار صاحب آن دست یابدانگیزهسبک اثر، به  ۀجانبشناخت همه

 2شناسی ساختارگراسبکپژوهش حاضر با تکیه بر رویکرد  ها:ها و پرسشروش .2ـ1
پردازد. های مختلف متن میالبالغه در سطوح و الیهنهج 45 ۀبه تحلیل زبانی و ادبی نام

تأثیر نظریات تحت  وشناسانه قرار دارد زبان هایجزء رویکرد ،شناسی ساختارگراسبک
ای اجتماعی و عنوان پدیده که سوسور، زبان را به ؛ آنجااست هوجود آمد سوسور به

 هم موجودی زنده معرفی کرد و رویداد زبانی را سیستمی دانست که عناصر ارگانیک به
بار  گرایی را نخستینساخت. ]43- 42، ص25[ست ا پیوسته را در خود سازمان داده

ما را به  ،متنهای نظر او تأکید باید روی متن باشد و نشانهح کرد؛ بهموکاروفسکی مطر
 - پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی. ]130، ص14[خارج متن سوق دهد و نه برعکس 

                                                                                                                                        
های زیبایی شناسـیک  ای، با هدف بررسی مسائل محتوایی و کشف ارزششناسی الیه. با این تفاوت که در سبک1

  شود.های بالغی و فکری پرداخته میشناسی و کاربردشناسی، به بررسی الیههای معنیجای الیهمتن، به
2. Structural stylistics 
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شناسی و های سبکبه جستجوی ویژگی« 1شناسی آماریاز سبکبا استفاده  تحلیلی و
در صدد  پرداخته، ]175، ص11[» سبکیمیانگین حضور و تکرار عناصر و نمودهای زبانی و 

ساز و مختصات سبکی معنادار در هر هاست: عوامل زبانی برجستهیافتن پاسخ این پرسش
الیه کدامند؟ ارتباط این عناصر زبانی با یکدیگر و با محتوای متن تا چه میزان است؟ چه 

  اند؟های زبانی نهفتههای فکری و عقیدتی در پس این گزینشمایهبن
های متعددی بر البالغه به پژوهششناسی نهجدر باب سبک پژوهش: ۀپیشین. 3ـ1
، »(ع) به مالک اشتر یامام عل یفرمان حکومت یشناختسبک یبررس« ۀمقالخوریم: می
علمی و پژوهشی کتاب قیم دانشگاه  ۀدر فصلنام 1389محمد خاقانی که در سال  ۀنوشت

 منظر از البالغهنهج یهانامه و هاخطبه یقیتطب یبررس« ۀ؛ رسالاست یزد به چاپ رسیده
و با راهنمایی جهانگیر  1395نورالدین پروین که در سال  ۀنوشت ،»یاهیال یشناسسبک

- ی نهجهاها و نامهاست؛ این رساله، سبک خطبه امیری در دانشگاه رازی نگاشته شده
صورت تطبیقی بررسی ه ژیک بهای آوایی، واژگانی، نحوی و ایدئولولبالغه را در الیها

بن حنیف که حاوی مفاهیم ناب و کاربردی (ع) به عثمان امام علی ۀدر مورد نامکند. می
 ۀتوان به مقالنفس و مدیریت روابط فردی و اجتماعی انسان است، می ۀادار ۀدر حوز

و  عباس اقبالی ۀنوشت ،»فیحن بن عثمان به) ع( یعل امام ۀنام ییمعناهیسا خوانش«
 چاپ رسیده پژوهی بهحدیث ۀدر فصلنام 98منصوره طالبیان اشاره کرد که در زمستان 

است؛ نویسندگان این مقاله در جستجوی پیوندهای نهان میان لفظ و معنا، خوانشی 
 اند.های نحوی و بالغی این نامه ارائه نمودهواژگان، آواها، ساخت از توصیفی - تحلیلی

ها با و بازیابی پیوند آندر قالب جدول و نمودار  ،یای متنتحلیل و بررسی تمام زوا
 (ع) های امیر بیانمندی که میان گزینشنظام ۀطبو نیز تبیین را افکار و عواطف مؤلف

 شوند.در سطوح مختلف زبانی وجود دارد، از وجوه افتراق پژوهش کنونی محسوب می
  
 بحث  .2

ادل مفهومی مؤثر میان دو طرف متن و تب ۀاصلی هر متن دستیابی به یک چرخ ۀوظیف
وضوح بر تکامل  شناسی نیز بهدانش سبک«باشد؛ چه بیشتر میتبعِ آن، رسانایی هربه

های اتصال معنایی در ذهن گیرندگان متن تکیه پیوستگی حلقه هم همین چرخه و به
هر  های پر تکرار مؤلف درشناس ساختارگرا به بررسی گزینش. سبک]37، ص25[» دارد

                                                                                                                                        
1. Statistical stylistics  
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یک از سطوح زبانی و بازیابی روابط متقابل این اجزاء و عناصر با یکدیگر و با مفاهیم و 
  پردازد.شده در متن می افکار وانهاده

در این سطح، متغیرات آوایی همچون جهر، همس، شدت و نرمی  1:آوایی ۀالی  .1ـ2
آواها و «. ]60، ص4[گیرند آوا، سجع، تکرار، ادغام، جناس و ... مورد بررسی قرار می

ها توان این ۀپیوندهایشان، بازی ملودی و ریتم، تراکم و استمرار، تکرار و سکوت، هم
روست شناسی از ایناهمیت آواها در علم زبان. ]27، ص23[» بیانی جذابی در خود دارند

ای میان عنوان واسطه ای برای بیان اندیشه و مفهوم است و زبان بهآوا وسیله« :که
که در مذمت دنیا و دنیاپرستی  منتخب ۀنام. ]156، ص10[» کندیشه و آوا عمل میاند

های آوایی متعدد و متنوعی بهره گرفته که عالوه بر است، از توازن نگاشته شده
در است؛  کمک شایانی نمودهنیز کردن متن، به انتقال مؤثر مفاهیم انتزاعی  موسیقایی

، 14[اند معروف موسیقی درونیهای آوایی که به نتوازبر تحلیل  عالوهاین بخش، 
 .شود، بررسی میه جزء موسیقی معنوی استک نیز صنعت تضاد، ]153ص

 افزایی، نخستینحاصل از قاعده ۀعنوان نتیج به 2توازن های آوایی:توازن  .1ـ1ـ2
فزایی افرایند قاعده«این اعتقاد است که  است؛ وی بر بار از سوی یاکوبسن مطرح شده

 3ترین مفهوم خود و این توازن از طریق تکرار کالمیجز توازن در وسیع ،چیزی نیست
ای در کالم های آوایی نمود سبکی برجسته]. توازن150، ص1، ج15» [آیدحاصل می

 .ندا(ع) داشته، موجب انسجام صوری و استحکام معنایی آن گشته امام
رسد که مورد می 145واجی در متن به های بسامد توازن واجی: توازن .1- 2-1-1

این تکرارها همراه با مراعات اصل تناسب بین لفظ و معنا، تأثیر شایانی در انسجام متن 
لِیءُ «سازند. در این فراز از نامه گر میداشته، استعداد سرشار امیر بیان را جلوه أتَمتَ

بیضَ ۀالسّائِمَ ها فَتَبرُکَ؟ و تَشبَعُ الرَّ ن رِعیِ هِ مِ ةمِ ن زادِ یٌّ مِ لِ لُ عَ أکُ ربِضَ؟ و یَ ها فَتَ شبِ ن عُ
هجَعَ؟ ربِضَ«های تکرار واکه و همخوان آغازین در واژه 4»فَیَ یءُ، تَبُرکَ، تَشبَعُ و تَ لِ متَ ، »تَ

ریتم یکنواختی را به متن بخشیده، حاالت و اتفاقات مکرر و معمول را در ذهن تداعی 
هجَعُ« ۀواژ و همخوان آغازین میان جفتناگاه، تکرار واکه  بخشد؛ اما بهمی لُ و یَ ، »یأکُ

های انکاری را در هم شکسته، تمایز یکنواختی لفظی حاکم بر فضای کلی این استفهام
                                                                                                                                        
1. Phonetic Layer  
2. Parallelism 
3. Verbal repetition 

 ،، بـه قلـم محمـد دشـتی    البالغهنهج ۀترجماز چاپ اول کتاب  ،فرازهای مورد بررسی در این پژوهش .4
 است. اتخاذ شده
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کشد؛ تقابل اصوات شدید و تصویر می معنایی مورد نظر امام(ع) را به شکل عریانی به
حیوانی و خلق و خوی  میان سرشت ،بر این تمایز مفهومی و این تفاوت ذاتی ،نرم

که امام(ع) در توصیف حاالت حیوانی از اصوات شدید و انفجاری  افزاید؛ آنجاانسانی می
گر ذات خشن حیوان است؛ اما در که نمایان نمودهاستفاده » تاء، باء و ضاد« :همچون

ت اند. بسامد باالی اصوابهره گرفته» هاء و یاء« :مورد احوال خویش از اصوات نرمی چون
 ،چندان ساخته های انکاری را دوشدید و انفجاری، تعجب و توبیخ ناشی از این استفهام

  بخشد.را تجسم می(ع)  خشم و کراهت امام
از  بر ارزش موسیقایی و معنایی، تکرار واژگان، عالوه. توازن واژگانی: 2- 2-1-1

ماسک و انسجامی زیرا تکرار لفظ در مقاطع مختلف متن، ت«نظر فنی نیز ارزشمند است، 
(ع) جهت انتقال  امام .]94- 93، ص6[» سازدتر میرا محکمبخشد که بنای آنبه آن می

 هبهر) 22، همگونی کامل: 48های واژگانی (همگونی ناقص: توازنمؤثر و موزون معانی از 
ن عَفصَ«در تعبیر عنوان نمونه،  اند. بهگرفته نُ مِ ی أوهَی و أهوَ یَ فی عَینِ هِ تکرار » ۀرَمَقِ ۀلَ

، توازنی در کنار تشابه وزنی آن دو »أهون«و » أوهی« ۀواژواکه و همخوان آغازین در جفت
که نیز » همزه و هاء«است؛ همنشینی دو صوت  وجود آورده نواز را بهنواز و هوشگوش

بودن و دومی  و اولی بر تهی ]87- 86، ص26هر دو از اصوات مهموس و رقیق هستند [
 د.سازمقداری دنیا را تداعی می] داللت دارند، سستی و بی17، ص17[ شدن بر متالشی

موردی انواع مختلف سجع و صنایع وابسته به آن بر  بسامد سی . سجع:3- 2-1-1
ونُ الذینَ «در تعبیر عنوان نمونه  است؛ به توان موسیقایی و ادبیت متن افزوده رُ أین القُ

رَر هِم بِغَ بِتِ ! أین األمَداعِ هِم بِفَتَنمَمُ الذینَ کِ فِتِ خارِ شاهد کاربرد صنعت موازنه  ،»کِزَ
   است. توازن خاصی به متن بخشیده، باشیم که در کنار تکرار مکانیکی سایر کلمات می

 
  تضمین المزدوج  مطرف  متوازن  متوازی  های مسجعواژه  ردیف

وٌّ   1 وٌّ /مَجفُ دعُ         *  مَ
ورُ   2 ودُ –القُبُ       *    اللُّحُ
رُ   3 دَرُ /الحَجَ   *        المَ
رثَی   4 ی /غَ رِّ         *  حَ
ائِمَ / ةالهامِلَ  5   *        ةالسّ
    *      إنسالخُ /مُناخُ   6
الصُ /أقراصُ   7     *      خَ

  2  9  6  13  30مجموع واژگان: 
 45 ۀبسامد انواع سجع در نام .1جدول 
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امد پایین، که با وجود بس رسدبسامد انواع جناس به نُه مورد می. جناس: 2-1-1-2
ا ر هاویژه اینکه معنای کالم این جناس سزایی در موسیقی و انتقال معنا دارند؛ به تأثیر به

زتُ مِن «در تعبیر است.  ها افزودهطلب نموده و بر زیبایی و تأثیرگذاری آن فَوَهللاِ ما کَنَ
میان  ،یر تام الحقامام(ع) با کاربرد جناس غ ،»شِبراو ال حُزتُ مِن أرضِها  تِبرادُنیاکُم 

تکرار آواهای  ۀواسط بر افزایش توان موسیقایی متن، به ، عالوه»شِبراً«و » تِبراً«های  واژه
 ویژه ات موسیقاییئترتیب از شدت و وضوح شنیداری برخوردارند، القا که به» نون«و » اءب«

   دهند.نتقال میا دنیوی را متعلقاتات معنایی مطلوب، از جمله کراهت امام(ع) از ئو ایحا
 
  نوع جناس  واژگان  ردیف

ر إلی ما   1 ن هذا  تَقضَمُهُفانظُ   اشتقاق  المَقضَممِ

نیاکُم   2 ن دُ زتُ مِ وَهللاِ ما کَنَ ها  تِبرافَ ن أرضِ زتُ مِ   الحق  شِبراو ال حُ

ت  3 شَحَّ ، و  فَ ومٍ تعلیها نُفوسُ قَ رینَ سَخَ ومٍ آخَ   مصحف  عَنها نُفوسُ قَ

د  4 دَ فَقَ ن قِتالِ األقرآن بِه قَعَ   مکتنف مزدوج  الضَّعفُ عَ

ونٌو حَولِی  مِبطاناأو أبَیتَ   5 طُ رثَی بُ   اشتقاق  غَ

ن هذا الشَّخصِ   6 رَ األرضَ مِ هِّ طَ سمِ  المَعکوسِ...فی أن أُ رکُوسِو الجِ   الحق  المَ

هِم  7 وارِدَ أورَدتِ ، إذ ال  مَ الءِ دَر وِردَالبَ   اشتقاق  و ال صَ

  45 ۀاع جناس در نامبسامد انو .2ل جدو
  

م در دو حالت دارای تناسب و انسجام هستند؛ یکی، هیمعانی و مفا« تضاد:. 2ـ1ـ2
. ]143، ص19[» زمانی که شباهت و نزدیکی دارند و دیگری هنگامی که متضادند

م کلمات هیزیبایی این نوع موسیقی در تالشی است که ذهن برای ایجاد ارتباط بین مفا«
رغم مورد تضاد است که علی هشتمورد بررسی حاوی  ۀنام .]35، ص9[» دهدانجام می

در مواردی که  د؛ خصوصاًنبسامد کم، تأثیر فراوانی در موسیقی درونی و انتقال معانی دار
کار رفته در این  تضادهای به .گرددهای آوایی همراه میاین موسیقی درونی با توازن

 :سازندها را محسوس میر میان دو گروه از انساندانامه، تقابل و رویارویی عمیق و ریشه
گروهی که خلق و خوی حیوانی را رها نموده، فطرت پاک آسمانی خود را تقویت و 

ساختن  نفس خویش بوده، در پی برطرف ۀو گروهی که بند کنندحاکم بر نفس می



   35   حنیف کاوشی در صورت و محتوای نامۀ امام علی(ع) به عثمان بن

وازات با این افزایند. در منیازهای نفسانی، فطرت را نادیده گرفته، بر انحراف خویش می
(ع) خود  امام .آورندشماری سر بر می، تضادهای فکری و عملی بیعمیق شخصیتیتضاد 

جایگاه واال را غیر قابل دستیابی این همتای گروه اول معرفی نموده، هرچند را الگوی بی
  .کننددان دعوت میدانند، اما پیروان خویش را بمی

 
  به تضاد ملحق  تضاد سلب  تضاد ایجاب  واژگان  ردیف

یُّ ≠عائِلُ   1       *  غَنِ
وٌّ   2 دعُوٌّ ≠مَجفُ   *      مَ
ت   3 ت ≠شَحَّ       *  سَخَ
طَ ≠أوسَعَ   4   *      أضغَ
ربوطَ  5 رسَلَ ≠ ۀالمَ       *  ۀالمُ
بُ   6       *  أرَقُّ ≠أصلَ
دَرَ ≠وِردَ   7       *  صَ

  2  0  6  8مجموع: 
  45 ۀبسامد انواع تضاد در نام .3 جدول

  
 آوایی ۀی الیکلی بررس ۀنتیج. 3ـ1ـ2

 ۀچنان از عاطفحنیف نگاشته شده، آن بن که در اعتراض به اقدام عثمان هناماین 
ای منسجم و طوفنده جوشان و احساس خروشان امام(ع) لبریز است که همچون خطابه
(ع) در این نامه،  امامعمل کرده، از سبک و سیاقی زنده، مستقیم و پویا برخوردار است. 

فکر و وجدان «اند و در نتیجه، ههره گرفتباز تمام امکانات آوایی ابی، مانند سبک خط به
مخاطب را درگیر کرده، او را به انجام و یا ترک کنش مورد نظر ترغیب و تحریک 

 مخاطب، ازحفظ وحدت میان خویش و با هدف امام(ع) . ]118، ص12[» نمایند می
گذارد، اجتناب ها صحه میعارضها و تکه بر وجود تفاوت تضاد صنعت ۀرویبیکاربرد 
ها، مسیر رشد فردی و مستقیم ارزشبا حفظ کرامت انسانی و القای غیر و فرموده

 اند.اجتماعی وی را هموار نموده
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  45 ۀ. بسامد انواع کارکردهای آوایی در نام1نمودار 
  
کمک علم صرف و همچنین با شناسی با این الیه از سبک 1:واژگانی ۀالی  .2ـ2

ترین بررسی کوچک«استمداد از دانش معناشناسی، به تحلیل واژگانی متن یعنی 
ها، ائتالف ها، معنای آنساخت واژه ۀواحدهای معنادار زبان، ساختمان واژه و شیو

 ]238، ص20[ .»پردازدها و مانند آن، میها و نشانههم، دال ها بامعنایی واژه
به بررسی احوال واژه، «شناسی در این سطح سبکی صرفی واژگان: بررس. 1ـ2ـ2

، 2[» پردازدساختمان آن، اشتقاق و هر آنچه از تغییر و تولید که در آن حادث شود، می
ها توجه شده و سپس . در این قسمت، ابتدا به ساختار افعال و تغییرات صرفی آن]16ص

 شود.ها پرداخته میهای معنایی آنبه تحلیل ساختارهای صرفی مختص اسم و داللت
از نظر نامه فعال ساخت صرفی ا، بخشدر این  بررسی ساختمان فعل:. 1ـ1ـ2ـ2
منظور تسهیل امر بررسی به  شوند.بررسی آماری و تحلیل معنایی میمختلف، های داللت

  .یازیمها، در قالب یک جدول دست میآن ۀهای آماری و ارائو تطبیق، به تجمیع داده
 

  رباعی مزید  رباعی مجرد  ثالثی مزید  ثالثی مجرد  زمان فعل
  -  1  29  30  ماضی معلوم
  -  -  1  2  ماضی مجهول
  -  -  11  31  مضارع معلوم
  -  -  4  2  مضارع مجهول

  -  -  2  5  امر
  

  45 ۀ. بسامد انواع فعل در نام4جدول 

                                                                                                                                        
1. Morphological Layer   
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مد کاربرد فعل مورد از بیشترین بسامد برخوردار است؛ پس از آن بسا 63فعل ماضی با 
رسد و امر با هفت مورد از کمترین بسامد مورد می 48چندان زیاد به مضارع با اختالف نه

گاه که در مورد توان بیان داشت که امام (ع) آنبرخوردار است. در توضیح این بسامدها می
برند، از فعل ماضی و صفات اخالقی خویش و یا در باب مذمت دنیا دست به قلم می

گیرند. از سوی دیگر، با های مختص آن یعنی ثبات، استمرار و امتداد زمانی بهره می تدالل
و  ]292، ص20[واسطه با واقعیت دارد گزینش پر بسامد فعل مضارع که ارتباط فوری و بی

بر افزایش میزان سازد، عالوه خطاب مستقیم و صریحی میان مخاطِب و مخاطَب برقرار می
  آورند.اقناع وی را فراهم می ۀائمی مخاطب را بر انگیخته، زمینقطعیت کالم، توجه د

فعل، تنها نُه فعل مجهول را در  118گر، این نامه از میان در مورد ذکر یا حذف کنش
  کنند، تجسمگر را تقویت میش کنشاست؛ بسامد باالی افعال معلوم که نقخود جای داده

نین بر اهمیت منزلت فردی و اجتماعی انسان باشد؛ همچبخش اخالق و رفتار امام(ع) می
های زندگی فردی و کند: حفظ تقوا، رهایی از تعلقات دنیایی و خودسازی از بایستهتأکید می

  ستیزی و دیگرخواهی از ضروریات زندگی اجتماعی است.برپایی عدالت اجتماعی، ظلم
مورد پیشی  47مزید با مورد، بر افعال  70از نظر ساختار فعلی، بسامد افعال مجرد با 

ه مورد بر وزن » فَعَلَ«مورد بر وزن  61گرفته است؛ در میان افعال مجرد،  لَ«و تنها نُ » فَعِ
لَ«باشد؛ بسامد باالی وزن می که بر افعال مرئی و حرکتی داللت دارد، تالش امام(ع) و » فَعَ

بخشد. در عی میاقدامات ایشان در راستای تربیت نفس و اجرای عدالت اجتماعی را تدا
با نوزده مورد از بیشترین بسامد برخوردار است؛ این باب از » إفعال«میان افعال مزید، باب 

سو با محتوا، عاملیت شخص امام(ع) نظر معنایی بر عاملیت و اثرگذاری داللت داشته، هم
  کند. یبعد، عاملیت کارگزاران و والیان امر را القا م ۀبه عنوان امیر مؤمنان و در مرتب

 
 بررسی ساختمان اسم:. 2ـ1ـ2ـ2

  نکره  معرفه  مشتق  جامد  مشخصه
  60  351  63  204  45 ۀنام

  45 ۀ. بسامد انواع اسم در نام5جدول 

اند، اما در اکثر هرچند امام(ع) در این نامه به توصیف صفات دنیا و نفس انسان پرداخته
اند. بسامد باالی استفاده نمودههای وصفیه موارد، با هدف تفصیل و بسط مفهوم، از جمله

بخشیدن  های جامد یا موصوف در مقایسه با صفات، نشان از تالش امام(ع) در تجسماسم
وصفی  ۀزبانی، جنب ۀوقایع و درونیات خویش دارد. امام(ع) با استفاده از راهکارهای ساد

  اند.منزوی ساختهرنگ و کند، کمکالم را که فضا را با مبالغه و اغراق از واقعیت دور می
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در مبحث تعریف و تنکیر نیز شاهد اختالف شدید بسامدها هستیم؛ هرچند اگر 
که » ال«بسامد باالی معارف را میان انواع آن توزیع کنیم، بسامد اسامی معرفه به 

بر  ،مورد هجدهرسد و با اختالف تنها مورد می 78ترین نوع معرفه است، به ملموس
نمایی بر بزرگ یابد؛ در این حالت، بسامد باالی اسامی نکره که ذاتاًاسامی نکره برتری می

دنیا را  ،بینیقابل پیش ها و رخدادهای غیرسو با محتوای نامه، دگرگونیداللت دارند، هم
بخشد. اما بسامد باالی اسامی معرفه، میزان در پوششی مهیب و هولناک تجسم می

متن را افزایش داده و امور انتزاعی را در قالبی  شده در قطعیت و اصالت معانی وانهاده
مورد از بیشترین بسامد  125کند. در میان معارف، ضمایر با آشنا و قابل درک ارائه می

کند که ضمیر یعنی سرزنش و موعظه، ایجاب می ،برخوردارند؛ گرچه موضوع اصلی نامه
 (ع)، عالوه ایر به شخص اماماکثر ضم ۀمخاطب از بسامد بیشتری برخوردار باشد، اما اعاد

 کند.بر اهمیت رعایت اصل خودسازی نیز تأکید می ،های تقابلیبر اجتناب از گزینش
ای از اهمیت بحث واژگان تا حدی است که عده بررسی معنایی واژگان:. 2ـ2ـ2

ها و سبک، محصول گزینش خاصی از واژه«دهند: را معادل سبک قرار مینظران آنصاحب
تواند  ؛ اما باید توجه داشت که نه نشانه به تنهایی می]16، ص16[» و عبارات است تعابیر

در واقع، نشانه بدون معنا عقیم است و معنا «باشد و نه معنا بدون نشانه؛ کارآیی داشته 
، تأکیدی »کلمه«تعبیر رافعی در توصیف . ]1، ص13[» بدون نشانه، هیچ، پوچ و نامشروع

کلمه، در وضع حقیقی خود، همان صدای «گسستنی میان واژه و معنا: است بر این پیوند نا
مند یک نوع واژه یا یک کاربردهای برجسته، معنادار و نقش. ]173، ص8[» روح است

بنابر نوع الفاظ گوینده و میزان د؛ شناس داربرای سبکای ویژهاهمیت ، واژگانی ۀطبق
  گیرد.خاصی از سبک شکل می ۀایی، ... گوناو از واژگان رسمی، عامیانه، جدی، کن ۀاستفاد

  

  نوع سخن  صفت سبک  نمونه  نوع واژه  داللت
، عَفصَ  روشن  شفافیت رَةطَعامِ ، الشّجَ سَلِ ، العَ رُ کِۀ، الحَجَ   داستانی  روشن  ، مَخالِبِ

شَعِی، المَتاهَ  تیره ، التَّقوی، جَ وٌّ اللَۀمَجفُ   فلسفی  کدر  ة، الضَّ
،  رسمی  بافت ، إماماً ، إجتهاد مَأمومٍ رِ وفِ األکبَ ی، الخَ دِ   آموزشی  رسمی  یَقتَ

هیمَ  ایمحاوره ربوطَ ةالبَ وسِۀالمَ رکُ سمِ المَ ها، الجِ   خودمانی  ایمحاوره  ، تَقَمُّمُ
هُم  صریح  ارجاع ، شِفاهُ رابُ ، التُّ ، النَّفسُ ، نُفوسُ دادٍ ، سَ   علمی  گراعین  طَعامِ

زلَقِ  ضمنی بِ المَ وانِ اللَ، جَ ت ،ةحَبلَ الضَّ شَّعَ   ادبی  کنایی، استعاری  تَقَ
، حُفرَ  نشانبی  دارینشان ، النَّفسُ هادٍ ، اجتِ ، ةطَعامِ رَصُ ، الفُ رابُ   رسمی  صفر سبک ۀدرج  ، التُّ

، عَفصَ  دارنشان ، المَقضَمِ وٌّ ، مَجفُ وٌّ دعُ رَ ۀمَ وسِۀمَقِ رکُ   شخصی  گذارارزش  ، المَ
  45 ۀهای واژگانی در نام. بسامد انواع داللت6جدول 
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مورد  104های ذهنی با بر واژه ،مورد 150های حسی با بسامد واژهشفافیت:  ●
های عامدانه در راستای رعایت شرط اصلی بالغت، یعنی است. این گزینش پیشی گرفته

(ع)  که مخاطب نامه، راه و رسم امام اند؛ چرااعمال گشته» تطابق سخن با مقتضای حال«
 عایت عدالت اجتماعی را نادیده گرفته، بر خالف آن عمل نمودهویژه، رداری، بهدر زمام

اند. بسامد به گزینش واژگان حسی دست یازیده ،است؛ لذا امام(ع) در جهت رد این انکار
های حسی که اغلب در قالب تمثیل، به تبیین معانی انتزاعی و احواالت درونی باالی واژه
سبک متن  ،واژگان عینی ۀغلب ؛ری مخاطبنگاند، خود تعریضی است بر سطحیپرداخته

 کند.را حسی و نوع سخن را داستانی می
ای گرفتن واژگان و تعابیر غیر رسمی یا محاوره در این نامه شاهد فزونیبافت:  ●
دهند؛ موضوع این نامه که در شدن سوق می سوی خودمانی که سخن را به ،هستیم

آن و از همه مؤثرتر، فضای روحی خود  ۀمقام عتاب و نصیحت است و نیز مخاطب ویژ
 ۀمؤلف که آکنده از ناباوری است، منجر به گزینش پر بسامد این نوع واژگان و غلب

های متعدد، است. کاربرد ضمایر متکلم و تمثیل ای بر متن گشتهبالمنازع سبک محاوره
بر آن دارند  سعی ،(ع) است. گو اینکه امام منجر به دور شدن متن از بافت رسمی گشته

های سیاسی و در خطابی غیر مستقیم، با ساختن متن از بافت رسمی نامه که با دور
 مخاطب ارتباط برقرار نموده و با این شیوه، بر قدرت اثرگذاری و اقناع متن بیفزایند.

مورد نظر، شاهد بسامد باالی واژگان و تعابیر ضمنی هستیم که  ۀدر نام ارجاع: ●
های ادبی را بر تن ای از آرایهگرداند؛ امام(ع) جامهدبیت نزدیک مینوع سخن را به ا

چنان با هنر اندیشه و عقیده پوشانیده، اغراض ناخوشایندی همچون توبیخ و عتاب را آن
دور از سرخوردگی و تخریب شخصیتی، اند که مخاطب را بهآمیختهدر هم و ادبیت

 گردانند. مجذوب شکل و محتوای متن می
دار با مورد، از بسامد واژگان نشان 231نشان با بسامد واژگان بیداری: اننش ●
(ع) در این نامه از راهبردهای  توان ادعا نمود که اماماست. می مورد پیشی گرفته 128

ای یا که در تبیین نظرات و عقاید خویش، لغات هسته اند؛ آنجاپوشیدگی بهره گرفته
اند. رفته و بر عینیت و تأثیرگذاری متن مورد نظر افزودهکار گ نشان فراوانی را بهبی

خویش را در  ۀجویانامام(ع)، با استفاده از این راهبرد، باورهای راستین و عقاید حق
تواند اند. این گزینش عامدانه میکمال صدق، عینیت و قاطعیت به مخاطب انتقال داده

دور از  آمیز در فضایی دوستانه و بهی توبیخبر ابراز نصایح و معان امام(ع) مبنی ۀبر انگیز
 باشد.  کنایه و تعریض، داللت داشته
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 عقیدتی آن: - واژگانی و واکاوی فکری ۀکلی بررسی الی ۀنتیج. 3ـ2ـ2
دهند و آن زدنی با محتوا، اعتقاد واحدی را به مخاطب انتقال میها در پیوندی مثال واژه

خطاب  ،این راستا، بسامد باالی فعل مضارعلزوم اجتناب از دنیاپرستی است؛ در 
لَ«کند؛ همچنین، بسامد باالی وزن مستقیمی را تولید می عَ که بر اعمال مرئی و » فَ

این دو  ۀات ویژئو القا» إفتعال«و » إفعال«در کنار بسامد باالی وزن  ،حرکتی داللت دارد
نقشمندی و ساختن متن، بر از قبیل افزایش پویایی و جنبشی ،ساختار صرفی

های گفتمان خطابی نزدیک مورد بحث را به ویژگی ۀگرایی متن افزوده، نام کنش
گرفتن افعال معلوم بر شفافیت و عینیت متن افزوده، بر اهمیت نقش  گرداند؛ فزونی می

 ،های جامدکند. کاربرد پر بسامد اسماش، تأکید میانسان در زندگی فردی و اجتماعی
شده در متن را  ی اسامی معرفه، میزان قطعیت و اصالت معانی وانهادهدر کنار بسامد باال

-کنند. در مورد داللتافزایش داده، امور انتزاعی را در قالبی آشنا و قابل درک ارائه می
سو با های معنایی واژگان نیز شاهد تناسبی عمیق میان لفظ و معنا هستیم که هم

صرفی پر بسامد، بیشترین میزان انگیزش و  و هماهنگ با ساختارهای (ع)امام ۀانگیز
ویژه های شفاف که در قالب تمهیدات بیانی، بهاند. کاربرد واژهوجود آورده اقناع را به

های ضمنی از بسامد قابل توجهی برخوردارند، منجر به انتقال مؤثر معانی و تمثیل
محاوره که بافت غیر  است. بسامد باالی واژگان بخشیدن به امور انتزاعی شده عینیت

آلود اند، فضایی مناسب را برای انتقال محتوای عتابرسمی و سبک خودمانی را رقم زده
نشان به مضامین انتزاعی و های بیاست. از دیگر سو، بسامد باالی واژه فراهم ساخته

 بخشد.شده در متن، عینیت می عقاید شخصی وانهاده
بررسی ساختمان کمک علم نحو به  شناسی بهکاین الیه از سب 1نحوی: ۀالی. 3ـ2
 ها، نظم و دستورمندی واژگان، تحلیلهای ترکیب واژهها باهم، شیوهها، روابط واژهجمله

واژگان و عناصر ترکیبی در . ]238، ص20پردازد [... میشناسیک واژه در جمله ونقش معنی
پیوند  دارایدهند که می های کاملی را شکلمحور همنشینی کالم، جمالت و پاراگراف

ها، سطح عاطفی جمالت آن ۀواسط  و به ]86- 85، ص22[هستند  محکم لفظی و معنایی
» زیربنای ساختاری آن است«جمله، عنصر اساسی کالم و . ]149، ص18[رد یگمی شکل

 .]30، ص1گیرد [شود و اندیشه شکل میها، سخن گفته می]؛ زیرا با جمله217، ص24[
البالغه بر مبنای نحو معیار است، اما این بندی و چینش عناصر ترکیبی نهجهرچند جمله

                                                                                                                                        
1. syntactic layer 
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(ع)، شکل خاصی  سو شدن با مفاهیم و معانی مورد نظر امامدلیل هم های نحوی بهگزینش
  اند.اصطالح فردی را برای امام(ع) رقم زده بهیا دار و به متن بخشیده، سبک نشان

امام (ع) برای توبیخ و ارشاد کارگزاران خویش و انتقال مؤثر  :یتقابل روابط. 1ـ3ـ2
های نحوی پر تکرار دست تقابلی مفاهیم در قالب توازن ۀمفاهیم، به کاربست رابط

اند؛ تقابل انسانیت در برابر حیوانیت، تقابل آشکار و پرکاربردی است که در سرتاسر  زده
یَشغَ«خورد: نامه به چشم می لِقتُ لِ هیمَفما خُ ، کَالبَ باتِ نِی أکلُ الطَّیِّ ربوطَ ۀلَ ها ۀالمَ ، هَمُّ

ها لِیءُ السّائِمَ«، ...»ألَفُ بیضَ ۀأتَمتَ ها فَتَبرُکَ؟ و تَشبَعُ الرَّ ن رِعیِ ربِضَ؟ و  ۀمِ ها فَتَ شبِ ن عُ مِ
! هجَعَ هِ فَیَ ن زادِ یٌّ مِ لِ لُ عَ أکُ های مؤثر امام(ع)، در تمام سطوح ؛ در تعبیر اخیر، گزینش»یَ

های انکاری، زبانی از قبیل: اصل تقابل، تشبیه تمثیلی، تکرار نحوی، تتابع استفهام
های آوایی و ...، در ساختی منسجم و هماهنگ، مضمون مورد نظر امام(ع) را که توازن

همان عتاب و سرزنش کارگزاران است، در خطابی غیرمستقیم و در قالبی ادبی، اما در 
همراه دارد، به مخاطب ر، که انکار شدید توبیخی را نیز به آوبار و شرمتقابلی حقارت

مسیر زندگی  ۀدارد، مقایسدهند. تقابل دیگری که انسان را به تأمل وا میانتقال می
پادشاهان و دنیازدگانی است که دل بر زر و زیور دنیا و لذات دنیوی بسته و از هدف 

ها هُم «اند: بس شوم گرفتار آمدهاند و در نهایت به سرنوشتی اصلی خلقت غافل شده فَ
ودِ حُ ضامینُ اللُّ ، و مَ ورِ نُ القُبُ هائِ هایی است که از و در مقابل، مسیر زندگی انسان »رَ

در برده و در طلب رضایت پروردگار، شب و روز به جهاد و عبادت دنیازدگی جان سالم به
زبُ هللاِ، أال«یابند: پرداخته، سرنوشتی نیک می زبَ هللا هم المفلحون أولئِکَ حِ  ».إنّ حِ

جمالت خبری با  ۀبار چهلبسامد بودن جمالت:  خبریه و انشائیه. 2ـ3ـ2
آمیختگی دارد. مورد برتری  33مورد، بر بسامد جمالت انشائی با  هفتاختالف تنها 

ی است که ، گزینشمعروف است صنعت التفات بیانی که بهجمالت خبری و انشائی 
یازند؛ تنوع اسلوب توجه بیشتر و اجتناب از ملولیت بدان دست می امام(ع) برای جلب

برد و احساسات خطیب را باال می مخاطبایجاد نشاط نموده و سطح هوشیاری  ،جمالت
، . عطف جمالت استفهامی]259، ص5[کند بهترین وجه ممکن ترسیم می را نیز به
و پویایی متن و تأثیر  پایه، موجب شتابتولید سبک هم با دیگری است که ۀشاخص

 توانایی نویسنده ۀدهند ، نشانفراهنجاریاین . گرددعمیق کالم بر اذهان مخاطبین می
  .است اسالیب انشائی کاربرددر 

سنگ، شاهد بسامد باالی جمالت بلند گران ۀدر این نام طول جمالت:. 3ـ3ـ2
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های کوتاه ز جمله(یازده مورد) و جمالت مرکب (سیزده مورد) در مقابل بسامد ناچی
 است؛ نامه این بودن توجیهی به مربوط ،مرکبو  بلند جمالت باالی بسامدهستیم؛ 

 آفت از را خویش نمایندگان و والیان تا دارند آن بر سعی مؤمنان، امیر عنوان به) ع(امام
 ۀادل ۀاقام و محکم براهین ۀارائ به ناچار مهم، این برای لذا برهانند؛ دنیاپرستی فراگیر
های عامدانه ای که بر اثر این گزینشساخت نحوی تو در تو و پیچیده .باشندمی مؤثر

های نفسانی و له با خواهشیعنی ضرورت مقاب ،است، بر پیچیدگی موضوع رقم خورده
های مرکب طوالنی و متشکل از چند بند و هرچند در جمله کند.ی داللت میدنیاطلب
نه میان  ،میان واحدهای اندیشه است ۀ، حاصل رابطانسجام بالغی سبک«واره، جمله

کار رفته در این نامه، ، اما در اغلب جمالت مرکب به]278: ص 20[» واحدهای دستوری
ای همچون واو، أو، أم و یا شاهد اتصال همیشگی این واحدهای معنایی با حروف عاطفه

سو، اند، از یکپایه گشتههای عامدانه که منجر به بروز سبک همفاء هستیم. این گزینش
شکسته، شتاب و پویایی سبک را  رکود ناشی از بسامد باالی جمالت مرکب را در هم

های انسان و آورند و از سوی دیگر، بر التصاق و پیوستگی انتخاببرای متن به ارمغان می
  کنند.سرنوشت ابدی او داللت می

 خوریم برمی تأخیر و تقدیم مورد 24 به نامه این بررسی با :تأخیر و تقدیم. 4ـ3ـ2
 لَکَتُستَطابُ «: است شده مقدم جمله فاعل یا و مفعول بر مجرور و جار موارد، اکثر در که

لُ  نیاکُمفَوَهللاِ ما کَنَزتُ «و » الجِفانُ إلیکاأللوانُ، و تُنقَ رتُ  مِن دُ  مِن غَنائِمِهاتِبراً، و ال ادَّخَ
أقَمتُ «و » فَدَکٌ أیدینافی کانت «، »وَفراً، ... شِبراً  ریغ نشیچ نیا؛ ...»حُدودَ هللاِ  علیکِلَ

 یهافاصله انیبر کاربرد صنعت سجع م یمؤلف مبن ۀزیانگ یدر پ غالباً که واژگان معمول
های معنایی مورد نظر ساختن متن، داللت بر موسیقایی ، عالوهدیآیم دستبه مقطع دو

دهد؛ به ای غیر مستقیم و مؤثر انتقال میشیوهید را به امام(ع)، از جمله تخصیص و یا تأک
 ۀگردند، توجه ویژاول، تقدیم ضمایری که به ابن حنیف باز می ۀعنوان نمونه، در جمل

  سازد.میزبان به این شخصیت را که فرماندار بصره در آن زمان بود، تداعی می
نی موجود برای توصیف و توجیه امکانات زبا«شاره دارد به ا 1الیته:یا مد وجهیت. 5ـ3ـ2

                                                                                                                                        
عناصـر   ۀوسیلهبطور ضمنی در بیان یک گزاره که به ،گویندهمیزان قاطعیت  :. مدالیته، عبارت است از1

 ۀمنظور (کنش غیر زبانی) یا قصد کلی یک گوینده یا درجـ  ۀکنندشود و بیاندستوری نشان داده می
پایبندی او به واقعیت یک گزاره یا باورپذیری، اجبار و اشتیاق نسبت به آن اسـت (فتـوحی، محمـود.    

)1389 .(/87/http://karsi.blogfa.com/post/(.  

http://karsi.blogfa.com/post/
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از یک الگوی  مؤلفسبک هر  ].286، ص20» [کندادعا، عقیده یا تعهدی که فرد با زبان خلق می
موجود لذا متغیرهای نحوی  ؛ستوهای انوع دیدگاه ۀکنندکند که بیاندستوری خاص پیروی می

 .در خصوص موضوع استمؤلف تابعی از نگرش ادبی، اثر  یک ساختماندر 
هایی از آن است صورت یا جنبه«وجه فعل،  بررسی وجهیت در فعل:. 1ـ5ـ3ـ2

  .]381، ص21» [کندداللت می ...که بر إخبار، احتمال، امر، آرزو، تمنا، تأکید، امید و 
 
  معرفتی وجه  عاطفی وجه  تمنایی وجه  التزامی وجه  اخباری وجه

6  6  0  86  25  
  45 ۀدر نام بسامد انواع فعل از نظر وجهیت .7جدول 

مکنونات قلبی سو از یک ،مورد از بیشترین بسامد برخوردار بوده 86عاطفی با  وجه
بخشد و از و عواطف گرم انسانی است، تجسم می جوشانامام(ع) را که لبریز از احساسات 

دلی را  نوعی اعتماد و هم ۀتعامل میان گوینده و مخاطب را افزایش داده، زمینسوی دیگر، 
(ع) در مورد این  مورد بر اطمینان خاطر امام 25با  نیز معرفتی ۀمدالیت .آوردفراهم می

 ۀکند. این باور عمیق و اراداین شیوه، داللت می ۀبر ادام مبنی ،محکم ایشان ۀدیدگاه و اراد
  گرداند. قوی، مخاطب را تحت تأثیر قرار داده، وی را در انتخاب دنیا و متعلقات آن مردد می

قیدها نیز حامل دیدگاه گوینده نسبت به  بررسی وجهیت در قید: .2ـ5ـ3ـ2
در دهند.  ها نشان میباوراند و شدت و ضعف تلقی، باور و دلبستگی وی را به عقائد و موضوع
کار  ها بهصورت متراکم و فشرده در اکثر جمله به ،مورد 38تأکیدی با  هایقید ،این نامه

  کنیم.بسنده می چند جملهع انواع قید به بررسی توزی ۀاند؛ جهت شناسایی نحورفته
 

  قیود تأکیدی  گزاره
ن فِتیَ الً مِ جُ بَ ةأهلِ الَبصرَ ةفقد بَلَغَنِی أنَّ رَ   قد، أنّ  ةدَعاک إلی مَأدُ

طِمرَیهِ نیاه بِ ن دُ کُم قدِ اکتَفَی مِ ، قد تحقیق أال و إنَّ إمامَ   أال، إنَّ
نیاکُم تِ ن دُ زتُ مِ وَهللاِ ما کَنَ   اسلوب قسم  براًفَ

رَ رِّیَّ ۀأال و إنَّ الشّجَ ودا ۀالبَ بُ عُ   أال، إنَّ  أصلَ
لَّیتُ عَنها رَبُ علی قِتالِی لَما وَ رَتِ العَ و تَظاهَ   قسم، شرط، الم قسم  و هللاِ لَ

ا، لَأقَمتُ علیکِ حُدودَ هللاِ سِّیّ رئِیّا، و قالِبا حِ   قسم، شرط، الم قسم  و هللاِ إن کُنتِ شَخصا مَ
نَّ نَفسِی رِیاضَ و وضَ دَرتُ علیه ... ةأیمُ هللاِ لَأرُ   قسم، الم قسم، نون تأکید، شرط  ...إذا قَ

 45 ۀبسامد قیدهای تأکیدی در نام .8جدول 
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امام(ع) در اغلب موارد از قیود تأکیدی شدید همچون اسلوب قسم، أالی استفتاحیه، 
و متراکم،  منسجمهای این گزینشاند؛ ، الم تأکید و الم قسم بهره گرفتههحروف مشبه

بر باور قطعی مؤلف بخشیده، جوشان و احساسات خروشان امام(ع) را تجسم  ۀعاطف
حامل دیدگاه گوینده نسبت به  ،که قیدها از آنجا .دنکننسبت به موضوع داللت می

 (ع) به موضوعات امام ۀهای پر بسامد را دال بر توجه ویژتوان این گزینشاند، میموضوع
، دفاع از حق و رعایت حقوق پرستیشده از جمله حفظ تقوا، کراهت از دنیا مطرح

 .مستضعفان دانست
 ۀنامعقیدتی آن:  -نحوی و واکاوی فکری ۀکلی بررسی الی ۀنتیج. 6ـ3ـ2

بر توجیه و ارشاد، نقش  عالوه ابن حنیف،واکنشی است به تصمیم نادرست که مورد نظر 
کند؛ لذا در این اقدام ورت ضمنی و غیرمستقیم ایفا میصتوبیخ و سرزنش را نیز به

واکنشی، شاهد بروز احساسات عمیق مؤلف و دخالت آشکار وی در بیان موضوع هستیم؛ 
بسامد منجر به افزایش به متن مورد نظر تسری یافته،  ،این عاطفه و احساس جاری

ربرد متراکم قیدهای شدید های عاطفی و معرفتی و نیز کاو انشائیه، مدالیته جمالت فعلیه
بر این، گزینش ساختارهای نحوی ویژه، همچون تقدیم و است. عالوه تأکیدی گشته 

اند و از سوی دیگر، موسیقای متن افزوده وسو بر ادبیت از یک نحوی و تقابل تکرارتأخیر و 
 اند. تأکید کرده مؤلفتکرار، بر مفاهیم مورد نظر تخصیص و  هایبا استفاده از راهبرد

شناسیک نوعی تحلیل معنی ،در واقع ،شناسیاز سبک این الیه 1:بالغی ۀالی. 4ـ2
هم کلید  ،بررسی سطح بالغی متن« .کندزبان ادبی است، اما معانی تخییلی را تحلیل می

روی ما  های تفسیر و تأویل را بهگذارد و هم دریچهها را در دست ما میشناخت زیبایی
هدف از این الیه، بررسی عناصر بالغی است که مؤلف با . ]28- 27، ص20[ »گشایدمی
گاه از خالل تصرف در بعد جانشینی کالم و گاه با دخالت در  ،کارگیری این عناصربه

دهد؛ مانند خوش تغییر و تحول قرار میهای کالم را دستت، داللتامحور ترکیب عبار
. ]216 ، ص22[هستیم  روروبهبا آن آنچه در عناصر بالغی علم بیان و محسنات معنوی 

اند، حنیف، فرماندار بصره نگاشته بن انتقادآمیز که خطاب به عثمان ۀامامام(ع) در این ن
بیانی بهره برده، مضامین انتزاعی و مکنونات قلبی  تمهیداتن وجه ممکن از یبهتر به

  .دهندخویش را در قالبی محسوس و قابل درک به مخاطب ارائه می
 

                                                                                                                                        
1. rhetoric layer 
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 بررسی تشبیه:. 1ـ4ـ2
  نوع آرایه  عقلی حسی،  طرفین  هانمونه  
ــ  1 ..کَالبَهیمَــ  ةفماخُلِقتُ

  هَمُّها علَفُها ،ةالمَربوطَ
  نیازی که به شهوات دنیا مشغول است/فرد بی

  حیوان پروار که به خوردن علف مشغول است
  به حسی

  حسی
  ضمنیغیر تمثیل

  مرسل، مجمل
تاهَ  2 سِفَ طَریقَ المَ     دانی /سرگر  ةأعتَ

  راه
  عقلی به
  حسی

  بلیغ

ـــ ةإنَّ الشّــــجَرَ  3  ۀالبَرِّیـَّ
  أصلَبُ عُودا

کـم قـدرت    قـوت امام(ع) که با وجـود  
درخت بیابانی که  جسمی باالیی دارند/

  صالبت بیشتری دارد   

  به حسی
  حسی

  تمثیلی
  ضمنی

ضِـــرَ   4 واتِــعَ الخَ أَرَقُّ  ۀالرَّ
  جُلُوداً

  کنند/میحریفان امام(ع) که در رفاه زندگی 
ـاغ پـر آب       ـازکی کـه در ب درختان نـرم و ن

  اندروییده

  تمثیلی  حسی به حسی
  ضمنی

ـ   5 تاتِ العِذیَ ی   ةالنّابِ أقـوَ
  وَقُودا

تـر و بـر   در جنگاوری قـوی امام(ع) که 
/ گیاهان دیـم کـه در   آن تواناترند ۀادام

  آتش دیرپایند

  به حسی
  حسی

  تمثیلی
  ضمنی

أنـــا مِـــن رَســـولِ هللاِ   6
ضُدِ کالذِّراعِ   من العَ

  حالت امام(ع) نسبت به پیامبر(ص) /
  حالت ساق دست نسبت به بازو

  عقلی به
  حسی

غیر  تمثیل
  ضمنی

  مرسل، مجمل
جَ المَدَرَ  7 ینِ  ة...تَخرُ مِن بَ

  حَبِّ الحَصیدِ
معاویه که در بین مؤمنـان، عقایدشـان   

کلـوخ در میـان    ۀکند/ دانرا سست می
  های گندم  دانه

  یلیتمث  حسی به حسی
  ضمنی

  45 ۀبسامد انواع تشبیه در نام .9 جدول
  

مورد،  هنُرسد و از این میان، تشبیه تمثیلی با مورد می دوازدهبه  تکنیکبسامد این 
کار  به«آید. شمار می از مختصات سبکی این متن به بوده،از بیشترین بسامد برخوردار 

و اصرار گوینده در تفهیم آن بردن تشبیه تمثیل برای تبیین موضوع، نشان از اهتمام 
هیمَ«]. در این فراز 33- 32، ص3» [دارد ، کَالبَ یِّباتِ ی أکلُ الطَّ لَنِ لِقتُ لِیَشغَ  ۀفما خُ

ربوطَ لَۀالمَ رسَ ها، أوِ المُ لَفُ ها عَ ها ۀ، هَمُّ مُّمُ ها تَقَ لُ شاهد دو تمثیل غیر ضمنی هستیم که » شُغُ
به حیوان پرواری  ،هایش مشغول استز داشتهنیاز که به کامیابی ادر مورد اول، انسان بی

هایی است که برای او فراهم است؛ در تشبیه شده که تمام هم و غمش خوردن علف
ها ترین آنمورد دوم نیز انسان نیازمند که در جستجوی لذایذ دنیایی به کمترین و پست

برایش میسر  به حیوان یله و رهایی تشبیه شده که به خوردن هر آنچه ،گرددمشغول می
ارزش و کند؛ وجه مشابهت این دو تشبیه، اشتغال به امور پست و بیباشد، کفایت می

  غفلت از هدف اصلی است.
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های ضمنی ، شاهد تمثیل...»أصلَبُ عُودا ۀالبَرّیَّ ۀأال و إنَّ الشّجَرَ«در فراز دیگری از نامه 
دهند؛ در ر و متقنی ارائه میشکل مؤث (ع) را به امام مقصودمتراکم و منسجمی هستیم که 

(ع) با  ، اماماستکه توضیحشان به صورت مختصر در جدول آمده  این سه تشبیه ضمنی
طالِبٍ، إذا کانَ هذا قُوتُ ابنِ أبِی«مذکور  ۀبراهین قاطع، شبه ۀهای واضح و ارائقیاستبیین 

را رد کرده، امکان توانمندی و » جعانِالشُّ ۀن، و مُنازَلَافَقَد قَعَدَ بِه الضَّعفُ عَن قِتالِ األقر
  رسانند.استقامت باالی خویش را با وجود کمترین حد از امکانات و آذوقه، به اثبات می

تبیین صریح حقایق  در ،(ع) امام ۀاهتمام ویژنشان از  ،حسیتشبیهات  باالیبسامد 
 ۀیات ساددارد؛ این نوع تشبیه که بیانگر نگرش عینی و تجرب مخاطب کامل اقناع و

  بخشد.نگری مخاطب را تداعی میسطحی خیال ادیب است، در مقام ذم،
  

 بررسی استعاره:. 2ـ4ـ2
  استعارهنوع   طرفین  هانمونه  ردیف

ـــبِ   1 ـــتَ علـــی جَوانِ و َتثبُ
  المَزلَقِ

لغـزد و بـه شـهوات    لغزشگاهی کـه پـای عقـل در آن مـی    
  .شودیابد / زمین لغزنده که منجر به سقوط می گرایش می

  مصرحه مرشحه
(جوانب)                                                                                                                              

اللَأو   2   گمراهی /  ۀأَجُرَّ حَبلَ الضَّ
  دنبال خود بکشدانسان طناب آن را بهشتری که 

  مکنیه مرشحه
  (أجُرُّ)

کِ  3 خالِبِ   کشاند /سمت هالکت ابدی می ا که انسان را بهدنی  قدِ انسَلَلتُ مِن مَ
  آوردچنگال که شکارش را از پا در می ای تیزدرنده

  مکنیه مرشحه
  (قد انسَلَلتُ)

کِ  4   رباید /دنیا که با آرزوهای خیالی دل انسان را می  أفلَتُّ مِن حَبائِلِ
  کندصیاد که با بندهای نامرئی، صید را شکار می

  مکنیه مرشحه
  )(أفلَتُّ

کِ  5 کِ علی غاربِ   دنیا که امام(ع) از آن رویگردان است /    فحبلُ
  باشد شتری یله که طنابش بر کوهانش افکنده شده

  مکنیه
  تمثیلیه

  / های دنیوینشدن در برابر خواهش تسلیم  و ال أسلَسُ لکِ فتقودینی  6
  گذاشتن افسارن رها

 تصریحیه تبعیه مرشحه
  (فَتَقودینی)

م  تَقَشَّعَت   7 هِ طولِ اسـتِغفارِ بِ
م   ذُنُوبُهُ

که مـانع تـابش انـوار الهـی بـر جـان        یرفتن گناهاناز بین
کـه مـانع تـابش نـور     یی ابرهـا  شـدن  هانـد/ پراکنـد  انسان

  ندخورشید

 تبعیه مجـرده تصریحیه 
  (استغفارهم)

  45 ۀبسامد انواع استعاره در نام .10 جدول
  

مفاهیم  با تجسمبر آن دارند این صنعت سعی  با کاربست هفده موردیامام(ع) 
هرگونه شک و تردید را از قلب وی زدوده، با  ،گراانتزاعی در برابر دیدگان انسان مادی
، «: هدف حقیقی خلقت آشنایش سازند ِرقَ کِ غَ جَ جَ بَ لُ ن رَکِ کِ زَلِقَ و مَ حضَ طِیءَ دَ ن وَ مَ

لِکِ وُفِّقَ رَّ عن حَبائِ ن ازوَ که  ی استخوشایندناتعاری ت حاوی صفات اسااین عبار. »و مَ
را سلب نموده، او را گرفتار ناامنی  دنیا اطمینان و آرامش انسان دلباخته به لذات ناپایدار
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تی که گاه به سراشیبی تند و لغزنده، گاه به دریایی مواج و الذ د؛سازنو اضطراب می
شاهد تنوع  در این نامه .شوندتنیده تشبیه می ناپیدا و در هم دامیطوفنده و گاه به 

ها از های منتخب هستیم؛ پربسامدترین این استعارهمفهومی و تعدد نگاشت اتاستعار
زلَقِ«اند: ، منشعب شده»دنیا شیبی لغزان است« نگاشت اصلیِ بِ المَ وانِ تَ علی جَ ، »و تَثبُ

ضِکِ« هابَ فی مَداحِ حضَکِ زَلِقَ«و » و اجتَنَبتُ الذَّ یءَ دَ طِ ن وَ متفاوت  هایاما نگاشت». مَ
های دیگری نیز در این متن وجود دارند که از میزان انسجام و همبستگی خوشه

انگاشتن دنیا و تشبیهش  د؛ زندهندنبال داره ا بها راستعاری کاسته، تنوع و تعدد نگاشت
های غیر قابل جبرانی را بر انسان اش، زیانرغم ظاهر زیبا و فریبندهبه یک زن که علی

ی «دارد: کردن او وا می هایی که هر عقل سلیمی را به طردزیان کند؛تحمیل می إلیک عَنِّ
نیا ی« ،»کِ علی غاربِکحبلُ« ، »یا دُ بِی عنِّ (ع) به یاری  لذا شاهدیم که چگونه امام ».اِعزُ

اند مخاطب را وارد دنیایی آفرینش انبوهی از تصاویر استعاری زیبا و جذاب توانسته
 ۀبار هنُقابل تأمل اینکه بسامد . سازند خروشان احساسات و سرشار از معانی شفاف

که در این نوع استعاره،  دهد؛ چراسطح ادبی و فنی متن را افزایش می ،مرشحه ۀاستعار
ادعای یکسانی طرفین را تعمیق  جانب تناسی تشبیه را تقویت نموده، ،بهمالئمات مشبه

  ایند.افزو در نتیجه، بر بالغت استعاره می دنبخشمی
  

 بررسی کنایه. 3ـ4ـ2
  نوع آرایه  مورد کنایه  هانمونه  ردیف

مِ  1   رمز های دنیاکنایه از موصوف: خوراکی  ما تَقضَمُهُ مِن هذا المَقضَ
بلُکِ علی غارِبِکِ  2   رمز  رهاکردنکنایه از صفت:   فحَ
  رمز  هاگرفتاریدر  چاره: فقدان صفتکنایه از   إذ ال وِردَ و ال صَدَر  3
بِکِ قدِ  4   رمز  کنایه از صفت: پارسایی و رهایی از بند دنیا  انسَلَلتُ مِن مَخالِ
  منک ال یبالی السالمو   5

  مُناخهإن ضاق به 
  کنایه از موصوف: انسان رها از تعلقات دنیا
  کنایه از موصوف: شرایط و احوال زندگی

  ایماء
  رمز

یلِ غُمضَها  6   رمز  داریزندهکنایه از صفت: شب  و هَجَرَت فی اللَّ
م  7 نُوبُهُ م جُ ضاجِعِهِ   رمز  کنایه از صفت: عبادت شبانه  و تَجافَت عن مَ

 45 ۀبسامد انواع کنایه در نام .11جدول 
  

های رسد که به انگیزهمورد میهشت مورد بحث به  ۀبسامد این تمهید بیانی در نام
ه ب، متن تیادبظ و در کل، حف جاز،یمبالغه، ا ،ییآوا یهاتوازن تیرعا: همچونمختلف 
 شیمورد نظر خو یانتقال معان یهرچه تمام، برا یامام(ع) با مهارت و استاد اند؛کار رفته
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 از شیب یری، تأثجهینت درو  گرفته بهره ،میرمستقیغ انیگفتار، از ب یزبان عاد یجابه
 یدرک معنا یکه مخاطب برا اند؛ چراگذاشته یجا بر مخاطب قلب و ذهن بر ،حیتصر
 آن ریتأث تحت شتریکند و بیم صرف را یشتریو فهم مقصود، زمان و تالش ب یاصل
شود یم منتقل الزم به ملزوم از انسان ذهن ،هیکنا در گر،ید یاز سو رد؛یگیم قرار یمعان

 مخاطب اقناع و یرگذاریتأث قدرت بر خود نیگردد و ایم همراه لیدل یو با نوع
سخن تعامل با آن لب به ۀاب دنیای فانی و شیوگاه که در بامام(ع) آن .دیافزا یم

های این گشایند، کالم را از رهگذر کنایه به اسلوبی دلکش و مؤثر آراسته، از ویژگی می
 به .اند] بهره برده12- 11، ص7زدایی و استدالل [ایهام، ایجاز، آشناییمانند  تمهید بیانی

آورند و با این دنیا می لذایذرا کنایه از » مالمَقضَ«اول، امام(ع) لفظ  ۀعنوان نمونه، در کنای
 نشخوارزده را که همچون چهارپایی مشغول بر تحقیر دنیا، انسان غفلت گزینش، عالوه

کِ علی «سازند. در این فراز از نامه غذاست، زیر بار مالمت گرفته، هوشیارش می فحَبلُ
بِکِ خالِ ن مَ لتُ مِ لَ ، قدِ انسَ بِکِ کاربرد همزمان دو تمهید بیانی، یعنی (ع) با  ، امام»غارِ

غاِرب و «های استعاره و کنایه، بر ابهام کالم افزوده، ضمن رعایت سجع میان واژه
ب خالِ  دور از منطق عادی گفتار، در اسلوبی کامالً، مضامین انتزاعی مورد نظر را به»مَ

 اند.بخشیدههنری و ظریف، تجسم 
هرچند عقیدتی آن:  -و واکاوی فکریبالغی  ۀکلی بررسی الی ۀنتیج. 4ـ4ـ2

کنیم، اما این تمهیدات بیانی، های ادبی پر تعدادی برخورد میدر این متن با گزینش
رف ادبی، با هدف انتقال شفاف مفاهیم و افزایش توان تأثیرگذاری و فارغ از انگیزه های صِ

بدون توجه به یلی، کاربرد پر بسامد تشبیه تمثعنوان نمونه،  اند. بهاقناع، گزینش شده
در  بخشد.منطقی و برهانی بدان می ۀ، وجهکاسته متناز ادبیت رعایت اصل ایجاز 

 ی منتخب هستیمهاهای مفهومی و تعدد نگاشتتنوع استعارهنیز شاهد  صنعت استعاره
مخاطب را به تأمل بیشتر  اما، کاهدمیهای استعاری از میزان انسجام خوشههرچند که 
های مفهومی زمان و تالش بیشتری از وی را صرف واکاوی این استعارهداشته،  وا

. این تصویرهای خیالی با تولید تعاملی دو سویه میان زبان مؤثر شعر و گرداند می
راز «چندان ساخته و سخن آی ای ریچاردز را که  تأثیرگذاری را دو ۀحقیقت واقع، دامن

 کنند.تأیید می ،]49، ص27[» هاستنهفته در آن ۀتأثیر تصویرها، اندیش
  
 نتیجه:  .3

  آید:مورد نظر، نتایج ذیل حاصل می ۀپس از شناسایی مختصات سبکی نام



   49   حنیف کاوشی در صورت و محتوای نامۀ امام علی(ع) به عثمان بن

برای  بالغیو  ، نحویاز تمام امکانات زبانی اعم از آوایی، واژگانی (ع) علی امام أ.
  اند.بهره گرفتههای غیر مادی انتقال شیوا و مؤثر مفاهیم و اندیشه

سو با بافت متن، از نظمی ویژه و ساختی مستحکم های هدفمند، هماین گزینش ب.
 اند.اما مؤثر را تولید نموده ،برخوردار بوده، خطابی پویا و نقشمند و عتابی غیر مستقیم

، اما از خطابی است هرچند در قالب گفتمان کتبی تولید شده مورد نظر ۀنام ج.
 ،کنندهتبیین مؤثر و توجیه قانع جهتموضوعاتی کلی برخوردار بوده، در  مستقیم و

 نیز وویژه در سطح واژگان و جمالت بر کارکردهای آوایی، از راهبردهای زبانی  عالوه
 . مند استبهره اثرگذار تمهیدات بیانی

(ع)  امام« ،تعبیر استاد مطهری ؛ بهداننبوده نمایي ادبيقدرتدنبال  (ع) به ماما د.
 ،»ه هدفاند؛ سخن برای ایشان وسیله است، ند نکردهسخن ایرا سخن را برای خودِ

  .است کار رفته به انسانو نجات  دینکه براي تقویت اندیشه روی  ای است نو بهدریچه
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