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  چكيده
شناسي، روشي علمي و كاربردي در بررسـي و تحليـل متـون اسـت كـه از طريـق       سبك

شده در متن، سعي بازشناسي مختصات سبكيِ پربسامد و كشف پيوند آنها با معاني وانهاده
افكار و كشف درونيـات مؤلـف دارد. پـژوهش پيشـرو بـا اسـتفاده از روش       در شناخت 

ي واژگـاني  هاي دقيق آماري به بررسـي اليـه  شناسي توصيفي و با استمداد از تحليل سبك
شناسـي تطبيقـي پرداختـه، سـعي بـر      نهج البالغه در بستر سـبك  28ي و نامه 27ي خطبه
اين دو گونة متفاوت ادبي را بازيابي و در دارد كه وجوه تمايز و تشابه مختصات سبكي   آن

توان نتيجه گرفت كه هرچند نهايت، سبك هر يك را توصيف كند. در انتهاي پژوهش، مي
كاربرد يكسان ساختارهاي صرفي، تشابه سبكي چشمگيري را به وجـود آورده و از نيـت   

دارد، ، پرده بر ميافزايش ميزان شفافيت، قاطعيت، اثرگذاري و اقناعمشترك امام(ع)مبني بر 
هاي معنايي تأثير موقعيت مؤلف و بافت هر متن، داللتاما گزينش هدفمند واژگان، تحت

  است.هاي سبكي متمايزي را براي هر متن رقم زدهو ويژگي متفاوت
  .28 ة، نام27 ةواژگاني، امام علي(ع)، خطب ةشناسي تطبيقي، الي سبك ها: كليدواژه
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 مقدمه. 1
 فراهيـدي، ال( اسـت  »ريختن كردن و در قالب ذوب«به معني » سبك« ةاز ريش »سبك«ة واژ
كـردن نقـره از ناخالصـي    معنـي پـاك  ) سبك را به201 :1953(). زمخشري تا: ذيل سبك بي

ي سبك بيشتر بـا لفـظ   هاي لغت عربي مراجعه شود، از واژهاما اگر به فرهنگاست.  آورده
است: اسـلوب بـه معنـاي صـف درختـان      العرب چنين آمدهدر لسان؛ شودياد مي» اسلوب«

خرما، راه ممتد و روش و مذهب است؛ همچنين اسلوب به معناي شيوه، فن و هنـر اسـت   
 يبـه معنـي سـبك از ريشـه    » استيل«هاي التين نا). در زبي سلبماده: 1997(ابن منظور، 

ـ است كه قلمي نـوك تيـز بـوده و بـا آن حـرف را       stilus» ستيلوس« هـاي  روي صـفحه ر ب
دادن به حروف در تراشيدند. بعدها اين واژه به طور مجازي به روش خاص شكل مي  سخت

هـا و سـپس بـر    نوشـته ابتدا به روش كتابت دستي حاكم بـر دسـت  ،استنوشتار تعبير شده
در زبان فارسي نيز اسلوب به معني طرز، راه، شيوه . )93: 1998(فضل، » تعبيرات زبان ادبي

  : ماده سلب)1380(معين،  .آمده استو طريق 
اصطالح سبك، جزو معدود اصطالحاتي است كه پژوهشگران مسلمان و غيرمسـلمان،  

نظر كلي از گذشته تا به امروز، در تعريف و تثبيت مضمون آن به يك اشتراك جامع و اتفاق
اي بك پديـده سـ « كه توان علت اين امر را به اين گفتار عميق ارجاع داداند. ميدست نيافته

از ابـن خلـدون   . شايد تعريف )10: 1368(غياثي، » وجهي استانساني و همانند آدمي چند
شناسـايي،  ترين تعريفي باشد كه سبك را به عنوان يـك علـم مسـتقل و قابـل    سبك قديمي

هـا در  ت اسـت از روشـي كـه تركيـب    : سبك عباردهدشناسيم، ارائه ميكه امروز ميچنان
د نشـو هـا و كلمـات در آن ريختـه مـي    پرداخته شده و يـا قـالبي كـه عبـارت    ساخته و   آن

نظران غربي و شرقي در تعاريف خود، سـبك  بسياري از صاحب ).504: 1940خلدون،  (ابن
سبك، انديشيدن در زبان (نيـومن،   اند:ي بيان انديشه، تفكر، احساس و تخيل دانستهرا شيوه

)؛ 18ذهن نويسنده است (امرسون، به نقل از همان:  ) و صداي18: 1374به نقل از شميسا، 
هنرآفرين است كه هم بـا چگـونگي تفكـر و هـم بـا چگـونگي        يسبك، طرز بيان انديشه

ــازي ــتقيمي دارد (دهخــدا،  تصويرس ــاي او نســبت مس ــده ).11820/ 8: ج1373ه اي از ع
يزي را كـرده و تعـاريف متمـا    ي ميـان سـبك و زبـان تمركـز    نظران نيز بـر رابطـه  صاحب

انحرافي است از كالم معيار و انتخابي اسـت از منـابع مختلـف زبـان      ،سبكاند:  نموده  ارائه
انحراف از نرم، و «حاصل دو عامل است: و ) 654: 1363(چارلز بالي، به نقل از فرشيدورد، 

به دليل ضيق مجال اين بحـث را بـا تعريـف     .)6: 1370كدكني، (شفيعي» بسامد (فركانس)
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وحـدتي اسـت كـه در آثـار كسـي      طـور كليسـبك،   بـه رسانيم: سبك به پايان مي شميسا از
خورد؛ يك روح يا ويژگي مشـترك و متكـرر كـه منبعـث از تكـرار عوامـل يـا         مي  چشم به

امـا  . )14: 1374كنـد (شميسـا،   مختصاتي است كه توجه يك مخاطب دقيق را جلـب مـي  
) و style( »اسلوب«اصلي يعني  يهماداي است مركب از يك كلمه »اسلوبية«شناسي يا سبك

) و اين دو قسمت در تقابل آشكاري بـاهم قـرار دارنـد؛ چراكـه     tics( »ةـي«پسوند آن يعني 
پسـوند آن بـه بعـد     ،تبع آن نسبي است و در مقابلسبك داراي مدلولي انساني و ذاتي و به

كور، اولين تعريفي موضوعي اختصاص دارد. بنابر توضيحات مذ ،علمي و عقلي و در نتيجه
شناسي، در جستجوي اساس و اصولي واقعـي  كند اين است كه سبككه به ذهن خطور مي

هـدف اساسـي عمـوم     .)32- 31: 2006، المسـدي اسـت (  سـبك گـذاري علـم   براي پايـه 
عنوان رويكردي است كه خواننده را به درك انتقـادي  شناسي بهسبك يهارائ«شناسان  سبك
نماينـد،  هـا محقـق مـي   اهي از غايـات كـاركردي كـه آن ويژگـي    و آگـ  هاي هنـري ويژگي
شناسـي پـل ارتبـاطي علـوم زبـاني بـا       لذا سبك .)37- 36: 2006المسدي، ( »سازد مي  توانا

شـود كـه بـه بررسـي     دستاوردهاي آفرينش هنري گشته و اساساً با دانش زباني تعريف مي
  توجه دارد.مند نمودن تحليل و بررسي سبك مباني واقعي و قاعده

  
 لهئبيان مس 1.1

گيـري از  و بهـره  پيونـد ارگانيـك بـين صـورت و محتـوا      ا پذيرش اصـل بپژوهش كنوني 
ي واژگـاني  اليهكوشد نسبت مي، 1پژوهي استايكه برگرفته از روش متنشناسي اليه سبك

او نيز ايدئولوژي هاي فرم و معنهاي بيرون متن بكاود و پيوندگاهرا با محتوا و بافت هر متن
علم يا واژشناسي كمك دانش تك شناسي با. اين اليه از سبكرا باز شناسدغالب بر هر متن 

بررسـي  «و همچنين با استمداد از دانش معناشناسي، به تحليل واژگـاني مـتن يعنـي     صرف
ها، معنـاي آنهـا،   ساخت واژه يهترين واحدهاي معنادار زبان، ساختمان واژه و شيوكوچك

 :1390، (فتـوحي  »پـردازد ،مـي هـا و ماننـد آن  هـا و نشـانه  ها بـاهم، دال ئتالف معنايي واژها
تر اين تحقيـق، شناسـايي وجـوه افتـراق و اشـتراك مختصـات سـبكي و        .هدف مهم)238

آمـده و در بسـتر   دسـت آمـاري بـه  هـاي  هاي پر بسامد اين دو متن بـر اسـاس داده  گزينش
است كـه ايـن مطلـوب، پژوهشـي متمـايز و       )Comparative stylistic( شناسي تطبيقي سبك

شناسياز طريق مقايسه و تطبيق برخي متـون بـا   سبكاين نوع است؛فرد را رقم زدهمنحصربه
دو متن و يا بيشـتر، از  ؛ بنابراين، بهپردازدآنها مي هاي سبكيبرخي ديگر، به بررسي ويژگي
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يكسان هستند و يا دو يا چند متن از دو يا چند مؤلف نياز هست كه در موضوع و يا هدف 
  )176: 1419نحوي، اليك مؤلّف كه در موضوع يا نوع ادبي با يكديگر تفاوت دارند. (

 

 ها ها و پرسش روش 2.1
شناسـي توصـيفي بـه بررسـي و تحليـل متـون       پـژوهش حاضـر بـر مبنـاي سـبك     هرچند
اثـر ادبـي و همچنـين    هـاي  براي باالبردن كيفيت كـار وشناسـايي ارزش  است، اما   پرداخته

گـرايش   )Genetic stylistic( شناسي تكوينيسوي سبكشناخت فرديت مؤلف و زبان او، به
پير گيرو، پژوهشگر و محقق فرانسوي نيز در تعريف خود از سبك با پيونـدزدن  است؛ يافته

شناسي، هم به عنصر بيان و اشكال آن و هم به مؤلف و درونيات رويكردهاي مختلف سبك
سبك همان متن است كه از گزينش وسايل بيان كه سرشـت و تمـايالت   «كند: اشاره مياو 

). پـژوهش حاضـر در   139: 1994(جيـرو،  » آيددست ميسازد، بهمؤلف آن را مشخص مي
 شناسـي آمـاري  هـا و تفـاوت ميـان آنهـا از سـبك     روند تحقيقي خود براي تشخيص سبك

)Statistical stylistic(  ،شناسـي  هاي سبكبه جستجوي ويژگي«با استفاده از آن نيز بهره برده
) در 175: 1986لسـيد،  (ا» و ميانگين حضور و تكرار عناصـر و نمودهـاي زبـاني و سـبكي    

بر اين، موضـوع  عالوهكند. ها صادر ميپرداخته، احكام خود را بر اساس اين آمارگيري  متن
خطبه و نامـه و بازيـابي وجـوه    فرد پژوهش، يعني بررسي تطبيقي سبك و هدف منحصربه

شناسـي  ي سـبك ي ادبـي، آن را وارد حيطـه  اشتراك و افتراق موجود ميـان ايـن دو گونـه   
كه مشاهده شد، تحقيق حاضر، رها از تقيـد و تعهـد بـه يـك نـوع      گرداند. چنانمي  قيتطبي

شناسـي  هـاي مـورد نيـاز خـود را از رويكردهـاي متنـوع سـبك       خاص، راهكارها و روش
آيا سبك امام علي(ع) درالية واژگـاني  «هاست:نموده، در صدد يافتن پاسخاين پرسش  اتخاذ

اين دو متن كه از دو گونة ادبي متفاوتبوده و از دو گفتمـان متضـاد يعنـي شـفاهي و كتبـي      
وجوه اشـتراك و افتـراق مختصـات    «؛ »اند، يكي است يا از هم متفاوت است؟نشأت گرفته

؛ »هـاي عامدانـه كدامنـد؟   اي پنهـان امـام(ع) در ايـن گـزينش    هسبكي اين دو متن و انگيزه
  »هاي فكري و ايدئولوژيكي نهفته در هر متن كدامند؟اليه  ژرف«
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 پژوهش ةپيشين 3.1
اي كه  گونه است، به شناسي نهج البالغه صورت گرفته سبك ةاي در زمين هاي پراكنده پژوهش

ي خاصـي از ايـن كتـاب    شـان بـه جنبـه   دگاني پديدآورنهر يك از آنها بنا بر اهتمام ويژه
ي اين تحقيق، توجه به بعد تطبيقي پژوهش ارزشمند اختصاص دارند. شاخص متمايزكننده

باشد؛ موضـوع  ي علمي ميان مختصات سبكي اين دو نوع ادبي متفاوت ميو إعمال مقايسه
رتبط بـا ايـن   ي مفرد اين پژوهش موجب گشتهتا كتاب، رساله و يا مقالهو هدف منحصربه
هـاي  شناسي تطبيقي نهج البالغه، يافت نشود؛ تمايزي كه يكي از محـرّك حيطه، يعني سبك

آيد. اما شمار مياصلي و عوامل تأثيرگذار در انتخاب موضوع تحقيق و ضرورت انجام آن به
شناسي نهج البالغه، تنها به تحليل و بررسي زوايايي از شده در باب سبكهاي انجامپژوهش

اند؛ مانند صورت جداگانه اكتفا نمودههاي نهج البالغه بهها و يا حكمتها يا نامهسبك خطبه
محمـد   ي، نوشته»شناختي فرمان حكومتي امام علي(ع) به مالك اشتربررسي سبك«ي مقاله

ي علمي و پژوهشي كتاب قيم دانشگاه يزد بـه چـاپ   در فصلنامه 1389خاقاني كه در سال 
ي علي نظري و همكاران ، نوشته»ي اشباحشناسي خطبهسبك«ي همچنين مقالهاست. رسيده

اسـت؛ نويسـندگان   ي نهج البالغه به چاپ رسيدهنامهدر پژوهش 1393كه در زمستان سال 
 شناسي قرار دهنـد؛ حـال  اند تا اين خطبه را مورد تحليل سبكمحترم اين مقاله سعي نموده

بسـا بتـوان گفـت    ي اندكي گرديده و چهاين خطبه اشاره ترين نمودهاي سبكيآنكه به مهم
اسـت. همچنـين   شناسي به اين خطبه به چنـد نمـود سـبكي محـدود گشـته     نوع نگاه سبك

فـر، بـه   ي مريم ناهيدي، نوشته»بررسي اسلوب ندا در نهج البالغه و اغراض آن«ي نامه پايان
نامـه  اسـت. در ايـن پايـان   دهراهنمايي محمود خورسندي كه در دانشگاه سمنان نوشـته شـ  

اسلوب ندا در نهج البالغه و همچنين اغراض و معاني ثانويه و مجازي آن مورد برررسي و 
  است.ارزيابي قرار گرفته

  
 ضرورت و اهميت پژوهش 4.1

در ايـن آثـار،   «انـد؛  و از عصر خود فراتر رفتـه  بعضي از آثار به سنت جاودانگي ممتاز شده
شناسـند؛  گرفته كه زوال و مـرگ نمـي  تني در مركز توجه جايمتعالي و رويينمعاني بلند و 

توان آنهـا را در انسـان و   اي حضور دارند و مياند كه در هر دورهاين معاني به ذواتي متعلق
خـاطر  يكي از متون كهني است كه بـه هج البالغه ). ن51: 1386(سميعي، » خدا خالصه كرد

هـاي زبـان عربـي    ريشـه ي از عنوان يكـ  بهي، عربوا و اصيل شياسلوب ساختار مستحكم و 
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و  ياسـ يس ،يعبـاد  ي،اخالق يواال نيبر مضامعالوه رينظيب يهمجموع نيا. دروشمار مي به
ي بشـري اسـت،   گشاي واقعي زندگي دنيايي و راهنماي حقيقـي روح آشـفته  ي كه راهتيترب
شينيĤنها در بافت كالم، استفاده از صـنايع  يهمني كالم، نوع واژگان، نحوهخاطر بافت ويژه به

ــه ــه بالغــي و آراي ــاي زيباشــناختي، زمين ــدايه ــي(ع) را  ي پي ــام عل ي ســبك شخصــي ام
پردازان عـرب  اي كه چنين سبك و اسلوبي را در آثار ديگر سخنگونهاست؛ به نموده  فراهم
لفظ و هم از لحاظ  نظير ادبي و ديني، هم از نظرتوان يافت. لذا واجب است اين متن بينمي

  شكل علمي و دقيق مورد بحث و بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد. مضمون، به
 

 بحث. 2
ي تبادل مفهومي مؤثر ميان دو طـرف مـتن و   ي اصلي هر متن دستيابي به يك چرخهوظيفه

وضوح بر تكامل همـين  شناسي نيز بهدانش سبك«باشد؛ چه بيشتر ميتبع آن، رسانايي هر به
» هـاي اتصـال معنـايي در ذهـن گيرنـدگان مـتن تكيـه دارد       پيوستگي حلقـه همچرخه و به
» معناشناسـي - نشـانه «ي ). بر همين اساس، پژوهش پيشرو پا در حوزه37: 2006(المسدي، 

شناسـي  اي از علـم زبـان  شناسي و معناشناسي كـه خـود شـاخه   ي زبانگذاشته، از دو زاويه
قابل توجه اينكه پژوهش حاضر تنهـا بـه   است.ان پرداختهشود، به بررسي واژگمحسوب مي

شده، اقتباسات هاي سبكي كالم حضرت(ع) اهتمام ورزيده و از تحليل موارد تضمينويژگي
  است. و تلميحات اجتناب نموده

  
 بررسي صرفي واژگان 1.2
تغيير به بررسي احوال واژه، ساختمان آن، اشتقاق و هر آنچه از «شناسي در اين سطح سبك

ي ها، دامنه). بنابر اين تعريف16: 1999(اعالوي، » پردازدو توليد كه در آن حادث شود، مي
گـردد. در ايـن قسـمت از    هاي متصرف محـدود مـي  هاي معرب و فعلعلم صرف بر اسم

هاي حاصل از شده در آنها و داللتها و تغييرات صرفي اعمالپژوهش، ابتدا به ساختار فعل
گردد و سپس به بررسي مواردي از ساختارهاي صرفي مختص اسم و توجه ميآن تغييرات 
  شود.هاي معنايي هر كدام، پرداخته ميتحليل داللت
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 فعل بررسي ساختمان 1.1.2
هاي زماني، معلوم و مجهول و همچنين در اين قسمت از پژوهش، افعال متن از نظر داللت

 شوند.مي مجرد و مزيد، بررسي آماري و تحليل معنايي

  بررسي افعال خطبه 1.1.1.2

  27 ةبسامد انواع فعل در خطب .1جدول 
  رباعي مزيد  رباعي مجرد  ثالثي مزيد  ثالثي مجرد  زمان فعل

  -   -   12  29  ماضي معلوم
  -   -   3  6  ماضي مجهول
  -   -   2  6  مضارع معلوم
  -   -   3  3  مضارع مجهول

  -   -   2  -   امر

هـاي  بسامد فعـل ماضـي (بـا سـاختارها و داللـت     شود، كه در جدول مشاهده ميچنان
ارجاع كالم به «مورد است. هرچند كه  2مورد و امر  14مورد، فعل مضارع  50مختلف آن) 

)، 293: 1390(فتوحي، » بردرا باال ميگرايي كالم گفتن، ميزان قطعيت و واقعي سخنلحظه
نگي آن بـا موقعيـت و بافـت    اما بسامد باالي افعال ماضي در اين خطبـه، گذشـته از همـاه   

هـاي معنـايي   از داللت ،استايرادشدهانبار ي شاميان به شهر ظاهري خطبه كه بعد از حمله
دارد: گو اينكه امام علي(ع) از راهبري و هـدايت ايـن قـوم    متعدد و اسرار نهفته پرده بر مي

باشـند. در  ميد مينهاد و دنياپرست خسته شده و به بهبود شرايط در آينده بدبين و نااسست
مورد) با در نظرگرفتن داللت معنايي آن يعنـي   30اين ميان، بسامد باالي فعل ماضي كامل (

سـو بـر پيوسـتگي و    تناسب ملموسي با مضمون دارد، از يك» داللت بر زمان ماضي ممتد«
تكرر فرمان جهاد از جانب امام علي(ع) در گذشته داللت داشته و از سوي ديگـر نافرمـاني   

بر اين، كـاربرد وسـيع و مكـرر    كشد. عالوهتصوير ميي ياران امام(ع) را بهداوم و مماطلهم
آل االت متعـالي و ايـده  هـا و حـ  نحوي تمام ويژگيافعال ماضي در ساختارهاي متفاوت، به

ين عـرب، پسـنديده و مطلـوب    جمله مجد، غيرت، جـوانمردي و شـرافت را كـه در آيـ    از
ار نــدامت و آشــفتگي را تــه و مــدفون در گذشــته دانســته، بــآمــد، بــر بادرف مــي  شــمار بــه

گرداند. لذا امام(ع) از كاربرد زمان حال كـه حـالتي اسـت بـس ناخوشـايند و       مي  دوچندان
دردناك (تا آنجاكه مرگ را از سر انـدوه و تأسـف بـر ايـن شـرايط، شايسـته گردانيـده) و        
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تـر خواهـد بـود،    تـر و آشـفته  بسي تيرهي اين روند، همچنين كاربرد زمان آينده كه با ادامه
انـد نيـز اغلـب در    بـه آمـده  هاي مضارع كه در خطاند. آن موارد اندك از فعل ورزيده  امتناع

يغار عليكم و ال تُغيرون؟ و تُغزَون و ال تَغزُون؟ و «اند، مانند هاي توبيخي كارآيي يافته استفهام
شده مبنـي بـر نااميـدي امـام(ع) از     داللت مطرح كاربرد كم فعل امر،». ؟يعصي اهللاُ و تَرضَون

  كند. بهبود شرايط را تحكيم و تقويت مي
بوده و درصـد   49به  15هاي مجهول به معلوم، نهج البالغه، نسبت فعل 27ي در خطبه

ي اين بسامد، صداي دستوري سبك از نوع است و در نتيجهكمي را به خود اختصاص داده
است. اين بسامد باالي افعال گر يا عامل فعل نهاد جمله، كنشكه باشد؛ چراميصداي فعال 

تواند بر تالش و اهتمام مداوم امام علي(ع) در امـور  با ساختار مجهول مي معلوم در مقايسه
هاي دائمي و حمالت سياسي و نظـامي دشـمنان و منافقـان    داري و مقابله با توطئهمملكت

عاملي باشد براي تحريك و تشويق كوفيان منفعـل بـه   تواند خود باشد؛ نيز ميداللت داشته
  اقدامات كنشي و يا واكنشي در قالب جهاد و يا دفاع در برابر حمالت دشمنان.

دليـل بسـامد   باشـد. بـه  فعل ثالثي مزيد مي 22فعل ثالثي مجرد و  45اين خطبه داراي 
سـاختار صـرفي   معنـايي ايـن   باالي افعـال مجـرد در مقابـل مزيـد، بـه بررسـي و تحليـل        

هاي مختلف، ها و زمانهاي ثالثي مجرد با ساختمانمورد از فعل 45كنيم. در ميان  مي  بسنده
مورد بر وزن  3و تنها » فَعلَ«مورد بر وزن  42اعم از صحيح و معتل، ماضي، مضارع و امر، 

لـت دارنـد،   است. اين ساختار پربسامد با افعالي كه بر حركت و اعمال مرئي دالآمده» فَعلَ«
لَ «ي امـا صـيغه  ...». أمرت، نهضـت، دخلـت و   «مرتبط است، همچون  بـراي تعبيـر از   » فَعـ

گـردد،  ي اقدام فاعل به وي باز ميدرونيات فاعل و همچنين براي بيان عواقبي كه در نتيجه
افعـال مجـردي كـه بـر وزن      بسـامد بـاالي  ». وددت، تَرضَـونَ، شَـملَ  «كاربرد دارد، ماننـد  

درپي و البته مرتبط باهم داللت دارد. بـا انـدكي تأمـل    اند، بر اتفاقات و وقايع پي آمده  »فَعلَ«
اند، از بسـامد بيشـتري   آيد كه افعالي كه با فاعليت امام(ع) انجام شدهدست مياين نتيجه به

 وقفـة باال نشان از تالش علني و بيبار) كه اين بسامد  9ها برخوردارند (نسبت به ساير فعل
  د كوفيان در امر مهم جهاد دارد.امير مؤمنان(ع) براي ارشا
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  بررسي افعال نامه 2.1.1.2
 28 ةبسامد انواع فعل در نام .2جدول 

  رباعي مزيد  رباعي مجرد  ثالثي مزيد  ثالثي مجرد  زمان فعل
  -   -   16  40  ماضي معلوم
  -   -   3  5  ماضي مجهول
  -   -   6  24  مضارع معلوم
  -   -   1  3  مضارع مجهول

  -   -   -   1  امر

مـورد) و   34مورد) در مقايسه با مضارع ( 64جدول فوق از بسامد باالي افعال ماضي (
سبب موقعيـت و  دارد. بسامد باالي افعال ماضي در اغلب موارد، بهمورد) پرده بر مي 1امر (

بر رعايـت  است. عالوهي معاويه نگاشته شدهباشد كه در جواب نامهي امام(ع) ميبافت نامه
مورد)، تناسب  14باشد (بافت زماني نامه، بسامد باالي افعال ماضي كه مخاطبش معاويه مي

هاي اصـلي فعـل   است. چراكه يكي از ويژگيو انسجام نهان ميان لفظ و معنا را افشا نموده
باشد. بسامد باالي فعل ماضي در بازيابي مكتوبـات  مي» داللت بر زمان ماضي ممتد«ماضي، 

دار معاويه بـا  كنند، دشمني عميق و ريشهويه كه از عقايد و افكار سياسي وي تراوش ميمعا
اي پنهـاني كـه معاويـه بـا حفـظ ظـاهر       كنـد، كينـه  اهل بيت رسول اهللا(ص) را آشكار مـي 

است. در فرازي از نامه كه امام(ع) به ذكـر  هاي متمادي در دل پروراندهاش طي سال منافقانه
توان اين بسـامد بـاال را   اند، بسامد فعل ماضي فزوني گرفته كه ميرداختههاشم پفضايل بني

)، برشـمرد.  69: 1999هاي فعل ماضي است (هاشمي، دال بر ثبوت و استقرار كه از ويژگي
ي اي دارد. اين نامه كـه در جـواب نامـه   هاي نهفتهبسامد نسبتا باالي فعل مضارع نيز داللت

زند؛ لذا كاربرد فعل مضارع، اي دو طرفه اما كتبي را رقم ميظرهاست، منامعاويه نگاشته شده
سبب داللت آني و فوري خود، گيرنده را وادار به تمركز و توجه دائمـي نمـوده، تعـاملي    به

أال تَربع أيها اإلنسانُ علي ظَلعك، و تَعـرِف قُصـور ذَرعـك، و    «كند: مستقيم با وي برقرار مي
ي فعـل امـر بـر نااميـدي امـام(ع) از هـدايت و       بـاره بسامد يـك ». ثُ أخَّرَك القَدرتَتَأَخَّرُ حي

 گريـزي و گمراهـي  رستگارشدن معاويه داللت دارد؛ چنانكـه خـود امـام(ع) ايـن هـدايت     
  ».إنّك لَذَهاب في التّيه، رواغٌ عن القَصد«دارند: شكل علني اعالم ميمرز را بهو   حد بي

باشد كه درصـد كمـي را بـه خـود     مي 87به  12هول در مقايسهبا معلوم بسامد فعل مج
دور است. چراكه فرمايشات امام علي(ع) كه رنگ و بوي روشنگري دارند، بهاختصاص داده

بر داللت مـذكور، بسـامد بـاالي افعـال معلـوم در نامـه،       اند. عالوهاز هرگونه ابهام و تيرگي
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ها يعني شخص رار داده، بر تقابل موجود ميان عاملصداي دستوري سبك را از نوع فعال ق
  كند.ابيسفيان، داللت ميبنامير المؤمنين(ع) و معاويه
مـورد   26ورد بـر مزيـد بـا    مـ  68گرفتن بسامد ثالثي مجرد بـا   در جدول شاهد فزوني

و تنها  »فَعلَ«مورد بر وزن  5بوده و » فَعلَ«مورد بر وزن  62مورد،  68باشيم. در ميان اين  مي
بـر اعمـال مرئـي و افعـال     » فَعلَ«تر آمد، وزن كه پيشباشد. چنانمي» فَعلَ«مورد بر وزن  1

حركتي داللت دارد. كاربرد پرتعداد اين ساختمان صرفي و بسامد باالي فاعليت معاويـه در  
امات سياسـي و نظـامي معاويـه    رسد، تجسـم روشـني از اقـد   مورد مي 18اين افعال كه به 

ويـژه  ي شيطاني، بهدهد؛ اعمالي وقيحانه كه از منبع افكار نهفتهدست ميامام(ع) را به  برضد
  است.طلبي، نشأت گرفتهقدرت

 28ة و نام 27 ةبررسي تطبيقي كاربرد افعال در خطب 3.1.1.2
مورد  50ي زمان، هم در خطبه و هم در نامه، با بسامد باالي فعل ماضي (در مورد مسأله

مورد در نامـه)   34مورد در خطبه و  14مورد در نامه) در مقايسه با مضارع ( 64در خطبه و 
شويم. بسامد باالي فعل ماضي و بسامد مورد در نامه) روبرو مي 1مورد در خطبه و 2و امر (

پايين فعل امر در اين دو متن بر نوميدي مؤلف از تغيير وضع موجـود و بهبـود شـرايط در    
 آينده، داللت دارد. 

بودن افعال نيز شاهد تشابه تقريبي بسامدها هستيم؛ چراكه فعل ورد معلوم و مجهولدر م
)، درصد كمي 87به  12) و هم در نامه (49به  15مجهول در مقايسه با معلوم هم در خطبه (

كه گذشت، بسامد باالي فعل معلوم در ايـن دو مـتن،   است. چنانرا به خود اختصاص داده
زدايــي و افي همچــون ابهــامتص هــر مــتن، در راســتاي اهــدهــاي مخــگذشــته از تحليــل

سازي مـتن، صـداي دسـتوري    بر شفافباشد. بسامد باالي فعل معلوم، عالوهمي  روشنگري
  كند. گر را تقويت ميسبك را از نوع فعال قرار داده، نقش كنش

در نحو كـه ثالثـي مجـرد    در مورد اوزان فعلي نيز شاهد اين تشابه سبكي هستيم. بدين
) از بسـامد بيشـتري   26بـه   68) و هـم در نامـه (  22بـه   45با مزيد، هم در خطبه ( مقايسه

خـورد؛  باشد. اين تشابه سبكي حتي در اوزان ثالثي مجرد نيـز بـه چشـم مـي    برخوردار مي
نسبت به ساير اوزان ثالثي مجرد، وجه مشترك ديگري ميـان ايـن   » فَعلَ«بسامد باالي وزن 
باشد و از آنجاكه اين ساختمان صـرفي بـر اعمـال مرئـي و افعـال كنشـي       خطبه و نامه مي
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هاي معنايي خاص هر متن، پويايي و حركـت را بـر فضـاي    بر داللتدارد، لذا عالوه  داللت
  سازد.كلي هر دو متن مسلط مي

 بررسي ساختمان اسم 2.1.2
شتق و همچنين هاي متصرف موجود در خطبه و نامه، از نظر جامد و مدر اين قسمت، اسم

 گيرند.معرفه و نكره، مورد تحليلو بررسي تطبيقي قرار مي

  هاي خطبه بررسي اسم 1.2.1.2

  27 ةبسامد انواع اسم در خطب .3جدول 
  نكره  معرفه  مشتق  جامد
92  27  201  38  

باشيم. بسامد اسم مشتق (صفت) مي 27اسم جامد (موصوف) و  92در اين خطبه شاهد 
شــان از تــالش امــام علــي(ع) در هــا، نموصــوف در مقايســهبا صــفتهــاي بــاالي اســم

نيـات خـويش دارد. امـام(ع) بـا     بخشيدن بـه وقـايع و همچنـين احساسـات و درو      تجسم
مبالغـه و اغـراق از واقعيـت    ي وصـفي كـالم را كـه فضـا را بـا      سنجي استادانه، جنبـه  نكته
نگرانه درپي و با نگاهي واقعيهاي پرنگ و منزوي ساخته، با بيان موصوفسازد، كم مي  دور
اند. بنابراين، بـا وجـود اينكـه زمـان     دور از احساسات شخصي، به بيان مسائل پرداختهو به

ي ايـن راهبـرد،   وسـيله اقتضاي بافت آن، فعل ماضـي اسـت، امـا بـه    غالب در اين خطبه به
  شود. قطعيت و درستي مطالب ايرادشده، افزوده مي  بر

مـورد   38مـورد اسـم معرفـه و     201در خطبـه، بـه    كار رفتـه به پس از بررسي واژگان
خوريم. شايد بتوان توجيهي را كه در مورد بسامد باالي اسامي موصوف در نكره بر مي  اسم

عرفـه در مقايسـه بـا نكـره نيـز      ي بسامد بـاالي اسـامي م  مقايسه با صفات بيان شد، درباره
امي معرفـه سـعي بـر آن دارنـد كـه      ربرد اسـ كرد. با اين بيان كه امام علي(ع) بـا كـا    مطرح

دور از هرگونـه  آمـده را بـه  صورت كامال شفاف و عريان، احوال كوفيان و حوادث پـيش  به
جـز در مواقـع ضـرور و بـراي     كارگيري اسامي نكره بهاغراق و مبالغه شرح دهند؛ لذا از به

  مايي و تفخيم داللت دارد. ناند؛ چراكه نكره ذاتا بر بزرگانتقال بهتر مقصود اجتناب نموده
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  هاي نامه بررسي اسم 2.2.1.2

  28 ةبسامد انواع اسم در نام .4جدول 
  نكره  معرفه  مشتق  جامد
153  96  358  49  

مـورد بـر صـفت (مشـتق) بـا       153در اين نامه، هرچند بسامد اسم موصوف (جامد) با 
به خـود جلـب نمـوده،    است، اما بسامد باالي صفات نظر مخاطب را مورد پيشي گرفته  96

توان بسامد باالي صفات را بـا سـياق و   كند. ميهاي معنايي خاصي را به وي القا ميداللت
ي ي موردنظر كـه در جـواب نامـه   محتواي اين نامه مرتبط دانست؛ توضيح بيشتر اينكه نامه

حقوق گرفتن منزلت امام علي(ع) و هاي سياسي وي در راستاي ناديدهمعاويه و رد شيطنت
ي سو، دست به روشنگري و تبيين صـفات نيكـو و شايسـته   باشد، از يكسياسي ايشان مي

ويژه، شخصيت ننگـين و  اميه، بههاشم زده و از سوي ديگر، صفات پليد و ناشايست بنيبني
است. در ضمنِ اين مقايسه و روشنگري، كاربرد صـفات يـا   ي معاويه را افشا نمودهمنافقانه

هاي معنـايي  وني گرفته و در نتيجه، ثبات، استمرار و ديموميت كه از داللتاسامي مشتق فز
گردد. اما اين بسامد باالي صفات با تمـام  آيند، به مخاطب القا ميشمار ميي وصفي بهجنبه

است؛ گو اينكه امام(ع) با كاربرد هاي خود، مغلوب بسامد باالي اسامي موصوف شدهداللت
مبالغـه و اغـراق از واقعيـت     ي وصفي كـالم را كـه گـاهي بـا    بهبيشتر اسامي موصوف، جن

ــله ــي  فاص ــيطره  م ــوده و از س ــار نم ــرد، مه ــ گي ــوع س ــن ن ــتن  ي اي ــر م ــرفي ب اختار ص
  اند.  نموده  جلوگيري

مـورد در برابـر    358با اولين نگاه به اعداد جدول فوق، با بسامد باالي اسامي معرفه بـا  
تنهـايي و جـدا از تحليـل انـواع     بسامد باال خـود بـه  شويم. اين مورد مواجه مي 49نكره با 

انكار بودن فضايل و سازد: معروفيت و غيرقابلمعارف، داللتي آشكار را در اذهان تداعي مي
صفات نيك امام علي(ع) و خويشـان مبـارك آن حضـرت(ع) در برابـر رذايـل و صـفات       

بـا   سامي معرفه در مقايسـه ناشايست معاويه و قوم نامباركش. از سوي ديگر، بسامد باالي ا
دور از هرگونه اغراق نگري امام(ع) در تبيين اين صفات متناقض را بهنكره، صداقت و واقع

گرفتن نمايي داللت داشته و فزونيسازد. چراكه نكره ذاتا بر بزرگورزي آشكار ميو غرض
  دهد.بسامد آن، فضاي متن را به سمت مبالغه و اغراق سوق مي
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 28ة و نام 27 ةها در خطب بررسي تطبيقي كاربرد اسم 3.2.1.2

مشـتق، شـاهد تشـابه سـبكي ايـن      در مورد ساختمان صرفي اسم و در مبحث جامد و 
)، اسـم جامـد از   96به  153) و هم در نامه (27به  92باشيم؛ چراكه هم در خطبه ( مي  مقوله

امد اسـامي مشـتق در   گرفتن بسـ بسامد بيشتري نسبت به اسم مشتق برخوردار است. فزوني
اميه است هاشم و افشاي رذايل بنيي امام(ع) در بيان فضايل بنيدنبال اقدام شجاعانهنامه به

ي موردبحـث از نظـر نـوع واژگـان نيـز داراي      كه توضيح آن به تفصيل آمد.خطبـه و نامـه  
 مـورد در خطبـه   201اسامي معرفـه ( تشابهات سبكي هستند؛ چراكه در هر دو متن، بسامد 

ــره (   358  و ــامي نك ــر اس ــه) ب ــورد در نام ــ  38م ــورد در خطب ــه)   49ه و م ــورد در نام م
ي هاي ويژهنمايي كه از داللتاست. اين نوع گزينش، با اجتناب از ابهام و بزرگ گرفته  پيشي

ي تأثيرگذاري آيند، شفافيت و قطعيت را به ارمغان آورده، درجهشمار ميكاربرد اسم نكره به
اي جانبـه دهد. با بررسي دقيق انواع معـارف، تشـابه سـبكي همـه    ا افزايش ميو اقناع متن ر
ــي  ــكار م ــام    آش ــه بس ــق ب ــود، متعل ــاوت موج ــود؛تنها تف ــه ش ــامي معرف ــه د اس الم و  ب

توان اين تمايز سبكي را چنـين توجيـه نمـود: در پـي هـدف      باشد كه مي مي  اضافه به معرفه
شـده در  عقيـدتي، سياسـي و اجتمـاعي وانهـاده    دادن مفاهيم ديني، امام(ع) مبني بر كليجلوه

هـاي معرفـه بـه اضـافه،     هـاي معرفـه بـه الم جـنس در خطبـه بـر اسـم       خطبه، بسامد اسم
  است. گرفته  فزوني
  
 گانبررسي معنايي واژ 2.2

نظـران آن را معـادل سـبك    باي از صـاح اهميت بحث واژگان تا حـدي اسـت كـه عـده    
(طالبيـان،  » ها، تعابير و عبارات اسـت از واژه سبك، محصول گزينش خاصي«دهند:  قرارمي
باشد و نه معنـا  تواند كارآيي داشتهتنهايي مي)؛ اما بايد توجه داشت كه نه نشانه به16: 1378

در واقع، نشانه بدون معنـا عقـيم اسـت و معنـا بـدون نشـانه، هـيچ، پـوچ و         «بدون نشانه؛ 
عمليـات كـالم داراي   «نويسـد:  مي ). اولمن در همين مضمون1: 1392(شعيري، » نامشروع

وجه است، يكي مادي كه همان اصوات گفتاري است و ديگري عقلي كه همان معنـاي    دو
(اولمـان،  » همين سبب بايد تحليل زباني در دو خط متوازي سير كندباشد و بهمورد نظر مي

ميان واژه و  تأكيدي است بر اين پيوند ناگسستني» كلمه«تعبير رافعي در توصيف ).37تا: بي
 )173: 2008(الرافعي، ». كلمه، در وضع حقيقي خود، همان صداي روح است«معنا: 
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، واژگـاني در مـتن   يهمند يك نوع واژه يا يك طبقـ كاربردهاي برجسته، معنادار و نقش
ي او از بنـابر نـوع الفـاظ گوينـده و ميـزان اسـتفاده      د؛ شناس داربراي سبكاي ويژهاهميت 

ي خاصــي از يــك ســبك عاميانــه، طنزآميــز، جــدي، كنــايي و ... گونــهواژگــان رســمي، 
شـناختي  ي صحيح سبك، شيوهشناسيسبكفتوحي در كتاب خود با عنوان  گيرد. مي  شكل

كنند، ها و نقشي كه در آفرينش متن و محتوا ايفا ميواژگان را منوط به شناخت ماهيت واژه
است كه ها را ارائه دادهاز انواع داللت واژه است. وي براي شناخت اين مهم، فهرستيدانسته

شناختي جداگانـه و نـوع   ي متقابل بوده، صفت سبكها داراي دو ردههر يك از اين داللت
كنند و در نهايت، باالرفتن بسـامد هـر يـك از آنهـا در مـتن،      خاصي از سخن را پديدار مي

داري، شـفافيت، ارجـاع، نشـان    انـد از: ها عبارت. اين داللتدهدميسبك را بهجانبي سوق 
ي قابل توجه اينكه در بررسي آمـاري واژگـان،   ). نكته250: 1390و رمزگان (فتوحي،  بافت

آيند. همچنين معناي مصدري افعال مـورد شـمارش   شماره نميضماير متصل و حروف، به
 گيرد.قرار مي

  بررسي معنايي واژگان خطبه 1.2.2
 27 ةواژگاني در خطبهاي  بسامد انواع داللت .5جدول 

  نوع سخن  صفت سبك  نمونه  نوع واژه  وع داللتن

  حسي  روشن  باب، درع، ثَوب، دار، السيف، خَيل، حجل  روشن  شفافيت
  ذهني  كدر  التّقوي، الذُّلِّ، القَماءة، الخَسف، النَّصف  تيره

  آموزشي  رسمي  التّقوي، الجهاد، سرّاً، إعالناً، ملوماً، جديراً  رسمي  بافت
  خودماني  ايمحاوره  قُبحاً لكم و تَرَحاً، قاتَلَكُم اهللا  ايمحاوره

  علمي  گراعين  الحق، الحرب، قريش، مسالح، قتال، عقر  صريح  ارجاع
  ادبي  كنايي/ استعاري  ثوب الذُّلّ، درع اهللا، نغب التهمام، أشباه الرِّجال  ضمني

  رسمي  درجه صفر  الحر، البرد، ...الحرب، الذل، الحزن،   نشانبي  داري نشان
  شخصي  گذارارزش  الجهاد، الغزو، غيظاً، التهمام، سدماً، حمارة  دارنشان

  تخصصي  گفتماني  الجِهاد، الجنّة، التّقوي، الحقُّ، المعاهدة  تخصصي  رمزگان
  همگاني  عمومي  هاي عموميواژه  عمومي
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ـ   واژهبسامد تقريبا برابر  در اين خطبه شاهد هـاي عينـي بـا    مـورد و واژه  66ا هـاي ذهنـي ب
هـاي  درصد باالي واژگان عقلي در كالم امام(ع) ناشي از حاكميت پديـده  مورد هستيم.  55

ي امام علي(ع) است؛ اما آميختگي واژگان ذهني و مفاهيم معنوي در ساختار تفكر و انديشه
 تـوان چنـين تحليـل كـرد:    را مـي  ذهني به عيني و بسامد تقريبا برابر ايـن دو نـوع واژگـان   

عنوان ولي امر آگاه و مدبر، كردار و رفتار مخاطبان خويش را تحليل نموده و علي(ع) به  امام
بهـاي خـود را كـه    ي اين شناخت، فرمايشات گـران اند؛ در نتيجهبر روان ايشان تسلط يافته

گان حسي خلـط نمـوده،   باشند، به واژي امور انتزاعي، ارزشي و اعتقادي مياغلب در حوزه
ي كاربرد مصاديق، تصويرگرا و نمايشي سازند؛ با ايـن هـدف كـه كوفيـان     واسطهمتن را به

نگر را به شنيدن و درك اين امور معنـوي و غيرمحسـوس وادار نمـوده،    گرا و سطحيمادي
 سامان خويش و اوضاع وخيم جامعه را بـه فضائل جهاد و عواقب ترك آن و نيز احوال نابه

كـوردالن بـه نمـايش گذارنـد تـا      ي سبكي داستاني و ملموس در برابر ديدگان اين اسطهو
بتوانند بر قلب اين خفتگان اثري گذاشته، ايشان را از خواب غفلـت بيـدار سـازند. از      شايد

ي شفافيت سبك ادبي و تأثير هنري آن ناشي از غلبـه «نظر نوع سبك، بنا بر اين تعريف كه 
» هـاي ذهنـي  تيرگـي و ابهـام سـبك، محصـول بسـامد بـاالي واژه       هاي حسي است وواژه

) و با توجه به بسامد تقريبا مساوي اين دو نوع متقابل، شـاهد سـبكي   251: 1390(فتوحي، 
  روشن هستيم.- عبارتي، تيرهميانه يا به
سـيم كـرد؛ در قسـمت اول كـه بـه      توان اين خطبه را از نظر بافت بـه دو بخـش تق  مي
و مفاهيم مجرد از ديدگاه امام علـي(ع) راجعبـه اصـول و مبـاني دينـي،      هاي معنوي  ارزش

باشيم؛ قسـمت دوم،  ي واژگان رسمي ميگردد، شاهد غلبهعقيدتي، سياسي و نظامي باز مي
باشد؛ رفتاري كه بنيان ميگيري احساسي امام(ع) نسبت به رفتار كوفيان سستحامل موضع

است. لذا در اين قسـمت،   انبارز دشمن به شهر آمده يعني تجاوعامل حقيقي وضعيت پيش
باشيم كه مفاهيمي چون توبيخ، تحقيـر و حتـي   اي ميشاهد باالرفتن بسامد واژگان محاوره

كنند. بسامد باالي ضماير بافت متن را از سبك رسـمي دور و بـه   نفرين را با خود حمل مي
گردانـد. در مقـام مقايسـه،    يعبارت ديگر، گفتگوي خودماني نزديك مسبك عاميانه و يا به

يي بـوده و از جـديت و قاطعيـت    واژگان رسمي كه داراي شـكوه و اعتبـار اجتمـاعي بـاال    
ــافي ــي ا    ك ــه يعن ــوب خطاب ــت مطل ــه، غاي ــد و در نتيج ــذاري را برخوردارن ــاع و اثرگ قن
سازند، بسامد بيشتري را به خود اختصاص داده، سبك را رسـمي نمـوده و    مي  حصول قابل

  گردانند.آموزشي مي نوع سخن را



  1397سال نهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  ،نامة علوي پژوهش   68

در ساختمان كالم حضرت، تعداد واژگان صريح در مقايسه با واژگان ضمني، از بسـامد  
خـورد كـه هـدف از    چشم ميتعبير استعاري و كنايي به 15باالتري برخوردار است و فقط 

بخشيدن به مفاهيم مجرد و انتزاعي همچون بهشت، فضـائل جهـاد،   گزينش اكثر آنها تجسم
تصوير كشيدن حاالت و احساسات دروني امام(ع) و در كل، تفهيم رك آن و نيز بهعواقب ت
گـرا و نـوع سـخن آن،    ي سبكي ادبي. در نتيجه، سبك اين خطبه، عينباشد نه ارائهمعنا مي

شـود؛ چراكـه   بهره نيست، اما از نظر ارجاع، علمي محسـوب مـي  هرچند از صنايع بياني بي
ــتفاده   ــورد اس ــان م ــاي اغلــب واژگ ــه، معن ــاركرد ارجــاعي خــود را  در خطب اصــلي و ك

  اند. نموده  حفظ
مورد از بسـامد   95نشان با مورد در مقايسه با واژگان بي 76دار با هاي نشانهرچند واژه

دار را ناديده گرفت و تنها توان بسامد باالي كاربرد واژگان نشانتري برخوردارند، اما نميكم
دار، حامل معاني ضـمني و  اين بسامد باالي لغات نشاننشان پرداخت. به تحليل واژگان بي

گــرش عميــق امــام علــي(ع) ي ديــد و ناعتقــادي هســتند كــه از زاويــه - مفــاهيم ارزشــي
شده دارد. از سوي ديگر ميزان دخالت و جانبداري امام(ع) در مورد مسائل مطرح برمي  پرده

داري از ولـي امـر، تـوبيخ، تحقيـر و نفـرين      بردر متن از جمله دعوت به جهاد، لزوم فرمان
نشـان يـا   هـاي بـي  مد باالي واژهكند. اما در مورد بساعنصر و ... را آشكار ميكوفيان سست

ترين آنهـا  توجه و ظريفي وجود دارد كه مهمنيز نكات قابل» ايواژگان هسته«تعبير كارتر  به
ن راهبـرد كـه يكـي از شـگردهاي     گيري امام(ع) از راهبردهاي پوشيدگي است. در ايـ بهره

اي ي نظرات و اعتقادات خويش كه بايد بـا لغـات غيرهسـته   گفتماني است، مؤلف در ارائه
كنـد و بـا ايـن روش، ميـزان     اي استفاده ميي دانش، از لغات هستهمانند ارائهبيان شوند، به

ن را ي شـــمول آمقبوليـــت و اثرگـــذاري آن نظـــر يـــا اعتقـــاد را افـــزايش داده، دامنـــه
اي، عينيـت بيشـتري بـه    سـته گيـري بيشـتر از واژگـان ه   بخشـد. چراكـه بهـره    مـي   وسعت
نشـان و نـوع   ). بنابراين، سبك امام(ع) سبكي بي137: 1383بخشد (يارمحمدي،  مي  مطلب

  باشد.سخن ايشان، رسمي مي
، به تحليل ايـن  2اصطالح رمزگان ساختارياگر در جستجوي يافتن رمزگان مسلط يا به

شـويم  اي از واژگان عقيدتي، سياسي، نظامي و مذهبي مواجه ميه بپردازيم، با مجموعهخطب
انـد. امـا   كه تحت نظام جامع دين مبين اسالم و مباني آسماني قرآن به يكديگر پيوند خورده

مـورد) در   27اگر به بسامد اين واژگان تخصصي دقيق شويم، با بسامد اندك اين واژگـان ( 
شـده  شويم؛ هرچند نوع رمزگان گـزينش رو ميمورد) روبه 200عمومي (  مقايسه با واژگان
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يشـان بـه مبـاني ديـن و فـرامين      ازسوي امام(ع) نشانگر ميـزان وابسـتگي و صـدق بـاور ا    
ي بسامد باالي واژگان عمومي در داللت رمزگان، صفت سبك نيـز  است، اما در نتيجه  قرآن

  آيد.مار ميشعمومي گشته و سخن از نوع زبان همگاني به

  بررسي معنايي واژگان نامه 2.2.2
  28 ةهاي واژگاني در نام بسامد انواع داللت .6جدول 

  نوع سخن  صفت سبك  نمونه  نوع واژه  نوع داللت

  حسي  روشن  كتاب، التَّمرِ، التّيه، آذانُ، الجملُ، السيف، قَتام  روشن  شفافيت
  ذهني  كدر  الفَلج، أحداثاً، إحسانٍالدهرُ، بالء، فَضلٌ، تَزكية،   تيره

  آموزشي  رسمي  تَزكية، فَضائلَ، المؤمنينَ، السامعينَ، أحداثاً  رسمي  بافت
  خودماني  ايمحاوره  زعمت، الطُّلَقاء،أال تَربع أيها اإلنسانُ علي ظَلعك  ايمحاوره

  ارجاع
  علمي  گراعين  عزِّنا، ناكلينَغلبة المغلوب، سيد الشُّهداء، قَديم   صريح

ناقلِ التَّمرِ إلي هجر، ذَهاب في التّيه، سرابيلَ   ضمني
وتادبي  كنايي/استعاري  الم  

  رسمي  درجه صفر  قدح، أيدي، المرء، الثَّلم، الموت، القَصد، السيف  نشانبي  داري نشان
  شخصي  گذارارزش  عزِّنا، الجِناية، المنونالطُّلَقاء، ظَلع، رواغٌ، قَديم   دارنشان

  تخصصي  گفتماني  السائس، الفَلج، سيوف هاشمية، سبيلِ اهللاِ، أولي  تخصصي  رمزگان
  همگاني  عمومي  هاي عموميواژه  عمومي

ي روشـن يـا   واژه 82ي تيره يـا ذهنـي و   واژه 109با بررسي آماري واژگان اين نامه به 
است؛ چراكه امـام  ي واژگان ذهني، منجر به توليد سبك كدر شدهخوريم. غلبهحسي بر مي

هـاي  علي(ع) در اين نامه سعي دارند از حقـايق پنهـان و آشـكار پـرده برداشـته، واقعيـت      
ي قلم در آورند و براي رسيدن به اين مقصود، ناچار غيرمحسوس و يا انكارشده را به رشته

ع واژگـان از تـأثير هنـري    باشند؛ گرچه كه بسامد باالي اين نـو به گزينش واژگان ذهني مي
ي اين نوع گزينش كه هماهنـگ بـا هـدف نگـارش     كاهد. بنابراين، در نتيجهمي  سبك ادبي

  است.ي مورد نظر است، متن از نوع داستاني فاصله گرفته و به نوع فلسفي نزديك شدهنامه
ره بـر بافـت رسـمي كـامال آشـكار و      ي بافـت محـاو  با نگاهي كلي به متن نامه، غلبـه 

تـوان علـت ايـن غلبـه را در موقعيـت مؤلـف و علـل نگـارش نامـه          محسوس است. مـي 
ها و ادعاهاي دروغـين وي  ي معاويه و رد خصومتاي كه در جواب نامهكرد؛ نامه  جستجو
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ژي است. لذا شاهد گفتماني دوطرفه و مستقيم هستيم كه از دو ديدگاه و ايدئولونگاشته شده
ي زبان خودماني و بافت محاوره بر زبان است؛ در نتيجه، غلبهمختلف و متضاد نشأت گرفته

تأمل اينكـه امـام(ع) بـا اسـتفاده از     ي قابلآموزشي و بافت رسمي، كامال طبيعي است. نكته
اند تـا بـر   ها، سعي نمودهالمثلاي از ضربصنعت تضمين و با استمداد از آيات قرآن و پاره

ي ي رسـميت بخشـيده و از طريـق ايـن راهبـرد، اسـتنادات و ادلّـه       غالب نامه، صبغهبافت 
  شان ارائه دهند.اي براي بيانات و اظهارات خويش به مخاطبانكنندهقبول و قانع قابل

ه غالبـا حامـل بـار تـوبيخي و     بـر شناسـايي چنـد اسـتعاره كـ     ي منتخب، عالوهدر نامه
نواع كنايه هستيم كه اين بسامد باال كامال متناسب با بافت هستند، شاهد بسامد باالي ا  كنايي

سـعي در افشـاي هويـت واقعـي      و موقعيت متن است؛ امام(ع) با كـاربرد كنايـات مكـرر،   
است. گرچه دارند، هويتي زشت و كريه كه ظاهر خود را با نفاق و تزوير مزين نموده  معاويه

كنـد، امـا بايـد    ن مـتن كمـك مـي   شدن آريكاربرد استعاره در يك متن، بيش از كنايه به هن
شـود و بسـامد بـاالي آن در    داشت كه كنايه نيز يكي از شگردهاي ادبي محسوب مي  توجه

  است.اين نامه، ارجاع ضمني و سبك ادبي را رقم زده
دار ي بسامد واژگان نشانهاي معنايي واژگان، شاهد غلبهدر اين بخش از بررسي داللت

آمـده در ايـن   دسـت مورد، هستيم. آمار به 102نشان با يسه با واژگان بيمورد در مقا 182با 
هاي معنايي بوده، افكار، عقايد و احساسات امام(ع) را به قسمت نيز هماهنگ با ديگر داللت

اي بخشد و هرگونه شك و شـبهه شكل عريان و قطعي در برابر ديدگان مخاطب تجسم مي
سازد. با بررسي آماري اين داللت و كشف بسـامد  مي شده برطرفي مسائل مطرحرا درباره
كاس واضح فرديـت در  توان به ميزان باالي دخالت مؤلف و انعدار، ميهاي نشانباالي واژه

  متن حكم داد.
خوريم كه اغلب اين تعـابير  مورد تعبير تخصصي بر مي130با تأمل در متن اين نامه، به 

باشند و در نتيجه از بسامد بـااليي برخوردارنـد.   ميمتشكل از دو يا سه و گاهي چهار واژه 
ي بـه نظـر آمـده كـه بـه رمزگـان       اين واژگان تخصصي در نگاه اول، از نوع گفتمان سياسـ 

ي واژگاني و نقـش آن رمزگـان در   طلب تعلق دارد و از آنجاكه نوع رمزگان در اليه  قدرت
هـا  و نسبت او با ايدئولوژي هاي مسلطسپردگي مؤلف به گفتمانمتن، ميزان وابستگي و دل

)، لذا بر اساس اين نـوع رمزگـان، بايـد    261- 260: 1383كند (يارمحمدي، را مشخص مي
شمار آورد. امـا اگـر بـه جسـتجوي رمزگـان سـاختاري يـا        طلب بهامام(ع) را فردي قدرت

سيستمي اين متن دقيق شويم، ارتباط الينفك و مستحكمي را ميان ايـن واژگـان سياسـي و    
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يابيم. سياست امام(ع) آنچنان بـا ديـن آميختـه كـه     ختار كلي متن يعني رمزگان ديني ميسا
امكان جدايي آن دو از هم وجود ندارد. لذا رمزگان مسـلط بـر مـتن نامـه، رمزگـان دينـي       

آمده و رمزگان سياسي متن نيز كه از بسامد بااليي برخوردار اسـت، در بسـتر ايـن      شمار به
 شود.زء از كل محسوب ميرمزگان ديني، همچون ج

 28ة و نام 27 ةبررسي تطبيقي سطح معنايي در خطب 3.2.2
هاي آشكاري ميـان ايـن دو مـتن    هاي معنايي، تفاوتبا بررسي تطبيقي انواع مختلف داللت

هاي مؤلف پرده برداشته، مكنونات قلبي و فكري وي را شود كه از اهداف و انگيزهبرمال مي
فرد اين توان ناشي از بافت و موقعيت منحصربهها را مياي از اين تفاوتسازند. پارهافشا مي

  توان به ساختار ادبي متفاوت آن دو نسبت داد:دو متن دانسته و برخي را نيز مي
خورد؛ چراكه در چشم نميدر داللت شفافيت، تفاوت آشكاري ميان اين خطبه و نامه به

چندان چشمگيري از بسـامد واژگـان حسـي    ف نههر دو متن، بسامد واژگان ذهني با اختال
ي هـيچ  ) به حدي ناچيز است كه غلبـه 55به  66است. اين اختالف در خطبه (پيشي گرفته

ي ) اندكي پررنگ جلوه نموده، منجر به غلبه82به  109سبكي را به دنبال ندارد. اما در نامه (
صدد تأثيرگذاري بر مخاطبـان،  است. گو اينكه در خطبه، امام(ع) در سبك كدر بر متن شده

ي سبك تيره اجتناب ورزيده، براي انتقال قابل فهمِ مفاهيم ضمني و مكنونات قلبـي  از غلبه
اند؛ اما در نامه، بدون اهتمام به اين مسأله، بـه بيـان   خويش از واژگان حسي استمداد جسته

بـا واژگـان ذهنـي،    درونـي را   اند و مفـاهيم انتزاعـي و افكـار و احساسـات    محتوا پرداخته
  اند.آميخته و در نتيجه، سبك كدر را رقم زده  درهم

از نظر بافت، شاهد تفاوت بارزي ميان سبك اين دو متن هستيم. بسامد بـاالي واژگـان   
ي اسـت و سـيطره  رسمي و فاخر در خطبه سبك رسمي و سخن آموزشـي را پديـد آورده  

دماني نزديك ساخته و سبك غير رسمي اي در نامه نوع سخن را به زبان خوواژگان محاوره
دنبال تفاوت موقعيت و نوع ادبي متمايز هر متن، كامال زند. اين تفاوت سبكي، بهرا رقم مي

كنـد.  هاي مشترك مؤلف، غلبـه مـي  طبيعي بوده، بر تشابهات سبكي ناشي از افكار و انگيزه
سـت و بـراي ايـن مهـم،     هدف از ايراد خطبه، افزايش ميزان تأثيرگذاري و اقناع مخاطـب ا 

كاربرد واژگان رسمي و فاخر و اجتناب از كاربرد واژگان غيررسمي و محـاوره، ضـرورتي   
نياز از اقبال عمومي و اثرگذاري گسترده، ي موردنظر، بيآيد؛ اما نامهشمار ميانكار بهغيرقابل

  است.در رد ادعاهاي نادرست معاويه و افشاي هويت واقعي وي نگاشته شده
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داللت ارجاع نيز شاهد دو نوع سخن و به تبعِ آن، دو صفت سبكي متفاوت هسـتيم.   در
اصـلي و كـاركرد ارجـاعي خـود را     خطبه كه به دليل بسامد باالي واژگان صـريح، معنـاي   

است و نامه كه به سبب بسامد بـاالي  گرا و ارجاع علمي را رقم زدهنموده، سبك عين  حفظ
اسـت.  منـد شـده  عاري، از سبك ادبي و ارجاع ضـمني بهـره  واژگان و تعبيرات كنايي و است

ي توليـد، كـامال   ها نيز بنابر نوع ادبي هر اثر و همچنين موقعيت و انگيـزه وجود اين تفاوت
  طبيعي است.
ي مورد واژه 95نيز شاهد تفاوت در بسامد واژگان هستيم؛ خطبه با  دارينشان در داللت

ن و سخن رسـمي بـوده و نامـه بـا     نشار، داراي سبك بيداي نشانمورد واژه 76نشان و بي
گــذار و ســخني شخصــي را ارزشنشــان، ســبكي ي بــيواژه 102دار و ي نشــانواژه  182

است. تفاوت سبك خطبه با نامه در اين داللت نيز طبيعي و هماهنگ اسـت.   گذاشته  برجاي
دار شـامل واژگـان نشـان   رچنـد  دنبال جذب و اقناع افكار عمـومي بـوده، ه  چراكه خطبه به

نشـان، بـه   ي واژگان بـي است كه حامل ايدئولوژي و اعتقاد مؤلف هستند، اما با غلبه  زيادي
دنبال وصول به هدف اصلي خود يعني اقناع حد اكثري مخاطبان است؛ اما هدف از نگارش 

دار نست؛ لذا افزايش بسامد واژگان نشانامه، رد ادعاهاي نادرست معاويه و رسواساختن او
  اجتناب است.در اين نامه غيرقابل

بررسي تطبيقي اين دو متن در داللت معنـايي رمزگـان، منجـر بـه آشكارشـدن وجـوه       
است. وجه اشـتراك آن دو، رمزگـان تخصصـي واحـد يعنـي      اشتراك و افتراق آن دو گشته

 رمزگان ديني است كه تمام واژگان تخصصي اين دو متن مانند واژگـان سياسـي، عقيـدتي،   
است. اما وجه اجتماعي، نظامي و ... را همچون اجزاي يك كل، تحت سيطرة خود قرار داده

ي توزيع و ميزان بسامد واژگـان تخصصـي در ايـن دو مـتن اسـت.      افتراق آن دو در نحوه
چراكه در خطبه، با اجتناب از تسلط واژگان تخصصي و ممانعت از توليـد گفتمـان غالـب،    

است. بـرعكس نامـه كـه در آن    زبان همگاني سوق داده شدهمتن به سوي سبك عمومي و 
  ي پر واضح و بدون اغماض رمزگان تخصصي بر متن هستيم.شاهد سيطره

  
 گيري نتيجه. 3

هـاي فـرم و محتـوا در كنـار     آمده و كشف پيوندگاهدستهاي آماري بهبررسي تطبيقي داده
ايــن دو مــتن، نتــايجي را شــده در هــاي معنــايي واژگــان گــزينشتحليــل عميــق داللــت

  شود:شده در مقدمه بدان پرداخته ميدهد كه در قالب پاسخ به سؤاالت مطرح مي  دست به
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آيا سبك امام علي(ع) در الية واژگاني اين دو متن كه از دو گونة ادبي متفاوت بـوده  . 1
انـد، يكـي اسـت يـا از هـم      تـه و از دو گفتمان متضاد يعنـي شـفاهي و كتبـي نشـأت گرف    

هاي صرفي واژگان در هر دو متن بسيار به هم هاي مرتبط با ساختماناست؟گزينش  فاوتمت
رغم تفاوت هاي زباني مشابه، عليشبيه بوده و تقريبا همسان و مشترك است و اين گزينش

اسـت. امـا   هاي ادبي و موضوعي اين دو متن، منجر بـه تشـابه سـبكي آن دو گرديـده    گونه
اي را در هـاي گسـترده  آمده از گزينش واژگان، تمايزها و تفاوتدستهاي معنايي بهداللت

ي قسـمت بعـد  اسـت كـه در   نوع سخن و به تبعِ آن صفت سـبكي ايـن دو مـتن رقـم زده    
  شود. ميپرداخته   بدان

هاي پنهـان امـام(ع) در   وجوه اشتراك و افتراق مختصات سبكي اين دو متن و انگيزه. 2
در بخـش صـرفي واژگـان، شـاهد بسـامد نسـبتا مشـابه        هاي عامدانه كدامند؟ اين گزينش

ساختارهاي صرفي و به دنبال آن، شباهت مختصات سبكي پربسامد در اين دو متن هسـتيم  
توان اين تشابه سبكي را به تفكر مشترك امام(ع) نسبت داد؛ چراكه ايشان در هر دوي مي كه

و در نتيجـه، افـزايش ميـزان     دنبال افزايش ميـزان شـفافيت و قاطعيـت آن دو   ها بهاين متن
اند. اما كار بستهاثرگذاري و اقناع بوده، تمام عوامل و امكانات مؤثر در تحقق اين هدف را به

هـاي  هاي معنـايي، تفـاوت  در سطح معنايي اين اليه، با بررسي تطبيقي انواع مختلف داللت
امـام(ع) پـرده برداشـته،    هاي شود كه از اهداف و انگيزهآشكاري ميان اين دو متن برمال مي

هـاي سـبكي را   سازند. جـدول زيـر ايـن تفـاوت    مكنونات قلبي و فكري ايشان را افشا مي
  دهد.وضوح نشان مي به

  هاي معنايي بر مبناي داللت 28 ةو نام 27 ةبررسي تطبيقي سبك خطب .7جدول 
  رمزگان  گذارارزش  ارجاع  بافت  شفافيت  نوع داللت
  عمومي  نشانبي  گراعين  رسمي  روشن- تيره  سبك خطبه
  گفتماني  دارنشان  كنايي  ايمحاوره  تيره  سبك نامه

توان چنين نتيجه گرفت كه هرچند هر دو متن برخاسته از قلبي ها، ميبر اساس اين داده
اند، اما امام علي(ع) در خطبه هنوز هم به هدايت مردم اميدوار بوده، پر درد و روحي پريشان

انـد؛  نشان زيادي بهره بردههاي مكرر، از جمالت ابتدايي و الفاظ بيو توبيخها در كنار كنايه
ها غالب نموده و از واژگان تيره و همچنين بافت رسمي و رمزگان عمومي را بر ديگر داللت

هاي صرفي مند در كنار گزينشهاي انگيزهاند؛ اين گزينشروشن به يك ميزان استفاده كرده
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سـزايي در  است كه نقش بـه گرا و قاطع را به وجود آوردهف، عينيتشده، سبكي شفاتحليل
ي كننـد. امـا نامـه   حصول اهداف اصلي خطابه يعني تأثيرگذاري و اقناع مخاطب، ايفـا مـي  

دار و تعبيـرات  گذار بوده و بسامد باالي واژگـان نشـان  نظر، داراي سبكي تيره و ارزشمورد
راكه اين نامه اقدامي واكنشي است كه مخاطـب آن  است. چكنايي، بافت محاوره را رقم زده

باشـد.  و تهديـدات نظـامي وي مـي   تنها معاويه بوده و هدفش پاسخ به ادعاهـاي دروغـين   
هاي معنايي و در نهايت، سبك اين دو مـتن از  طبيعي است كه گزينش واژگان و داللت  لذا

  هم متفاوت باشد.
ر هر متن كدامنـد؟ گرچـه بنيـان فكـري     هاي فكري و ايدئولوژيكي نهفته داليهژرف. 3

حضرت(ع) در اثر تربيت دينـي و قرآنـي پيـامبر اكـرم(ص) بـر يـك اصـل واحـد يعنـي          
اي را در دل هاي فكـري ويـژه  مايهاست، اما هر يك از اين دو متن بنخداپرستي بنا گرديده

ثير بـاني آن دو را تحـت تـأ   سو و هماهنـگ بـا فكـر اصـلي، سـاختمان ز     نهفته دارد كه هم
ايدئولوژي غالب خطبه، ضرورت رفتن به ميدان جهاد و دفاع از حق در برابـر  دهد؛  قرارمي

پذيري مسلمانان اسـت و ايـدئولوژي غالـب نامـه برتـري      باطل و اجتناب از سستي و ذلت
  .باشدويژه شخص مبارك امام(ع) بر سايرين ميهاشم بهديني، عقيدتي و سياسي بني

 

  ها نوشت پي
هـاي  اي، با هدف بررسي مسائل محتوايي و كشـف ارزش شناسي اليهتفاوت كه در سبكبا اين . 1

هـاي بالغـي و   شناسي و كاربردشناسي به بررسي اليههاي معنيجاي اليهشناسيك متن، بهزيبايي
  شود.فكري پرداخته مي

اصـر را بـه   اي از عنهاي اجتماعي بوده كه مجموعهرمزگان ساختاري (سيستمي) يكي از رمزگان. 2
  زند.يك نظام مشخص و گاه گسترده پيوند مي
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