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  چكيده
است كه ذهن براي ارائه مفاهيم و معاني مورد نظر  زباني  - اقتصاد زباني يك فعاليت ذهني

گيرد؛ به عبارتي ديگر، همان  هاي زباني با استفاده از الگوهاي بياني بهره مي از كمترين سازه
شود. اين اصـل زبـاني بـه اصـولي      ياد مي» كوشي  اصل كم«است كه از آن با عنوان   اصلي
صل اشتقاق، همنشيني، جانشيني و ايجاز اشاره دارد كه تمامي ايـن مـوارد پيشـينة    مانند: ا

بـه عنـوان يكـي از    البالغـه   نهـج كهن در زبان و ادبيات عـرب دارنـد. اقتصـاد زبـاني در     
(ع) براي انجام مكاتبات  حضرت عليشود.  شاهكارهاي ادبي متون ديني، به وفور ديده مي

نامة خود از اين اصل زباني استفاده نمـوده كـه    ان وصيتسياسي، ديني و همچنين براي بي
مورد و رساندن پيام بدون ايجاد دوگـانگي در ذهـن مخاطـب     هدف ايشان عدم اطناب بي

البالغه بر اسـاس نظريـة    هاي نهج هدف از اين پژوهش بررسي اقتصاد زباني نامهباشد.  مي
هاي اين پژوهش  يافتهباشد.  مي تحليلي - با استفاده از رويكرد توصيفيهليدي گرايي  نقش

هايشـان نبـوده    است كه ادبيات و بالغت هدف اصلي حضرت علي (ع) در نامه بيانگر آن 
بلكه ايشان جهت ماندگاري و حفظ سريع پيام در ذهن مخاطب و همچنين انتقال مفاهيم 

ح كوشي بهره و آن را در تمامي سطو هاي خود از اصل كم مهم حكومتي، وصايا و سفارش
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اند تا برونده انرژي چه ذهني و چه فيزيكي بـه حـداقل    كاربرده ها به  زباني نامه هاي و اليه
  رسيده و مخاطب اصل پيام را به درستي دريافت نمايد.    

  گرايي، هليدي.  كوشي، نقش البالغه، اقتصاد زباني، كم حضرت علي (ع)، نهج ها: واژهكليد
  

  . مقدمه1
رود. بشر همـواره   هاي نو در ميان آدميان به شمار مي زبان ابزاري براي تبادل افكار و انديشه

هزينـه بـراي    يافتن به سرمنزل مقصود و راهي آسان و مسيري كم زبان را وسيلة براي دست
است. به عبارت ديگر؛ كلمات، جمالت و عبـارات   رسيدن به اهداف متعالي خود قرار داده 

رسـانند و ايـن    ماند كه بشر را به مقصدگاه مفاهيم و معاني مورد نظر مي هي ميبسان بزرگرا
پيماينـد و در نتيجـه انـرژي كمتـر و ميـزان       تر باشد، مسير كمتـري مـي   راه هر آن چه كوتاه

اقتصـاد  «شناسي از آن با عنـوان   است كه در زبان يابد. اين همان اصلي  وري افزايش مي بهره
كنند يعني گوينده براي بيان انتقال مفـاهيم مـورد نظـر خـود از      ياد مي» كوشي كم«يا » زباني

  هاي زباني استفاده نمايد.  حداقل سازه
ها تمايل دارند براي دستيابي به مفاهيم مدنظر خـود   با توجه به اصل اقتصاد زباني انسان

ـ        ه با حداقل تالش ذهني بيشترين اطالعـات كالمـي را دريافـت كننـد. هـدف گوينـده از ب
كارگيري زبان مقتصدانه از يك سو، احترام به وقت ارزشمند خواننـده و شـنوندة پيـام و از    
سوي ديگر متكلم پيام بيم آن را دارد كه مبادا مخاطب خود را دلزده و خسته كند و از انتقال 
كامل مفاهيم و معاني مورد نظر باز بماند. انعكاس پيام گفتاري فرستنده به صورت گسـترده  

كننـدة   ل در قالب زباني موجز و فشرده و با الگوهاي بياني مخصوص به خـود تـأمين  و كام
است و كار ذهن را براي دريافـت مطالـب    كوشانة دروني انسان در استفاده از زبان  اميال كم

هاي زباني را در مقايسه با  سازد. اگر تعداد دفعات استفاده از سازه گوينده آسان و هموار مي
تـوان در   رسـيم كـه مـي    دن يا سهولت بيان آن ضرب كنيم، به كالمي بهينه ميش ميزان كوتاه

  جويي كنيم. اي از زمان و انرژي صرفه ميزان قابل مالحظه
هاي دنيا را بـه   اقتصاد زباني منحصر به يك يا دو زبان زندة دنيا نيست بلكه تمامي زبان

گزيدة مختصري از  البالغه هجندهد.  ويژه زبان عربي تحت شعاع تركيب آوايي خود قرار مي
هـا و   هـا، حكمـت   هـا، نامـه   (ع) است كه متشكل از خطبه علي حضرتهنر ادبي و مذهبي 

هـاي ايشـان كـه     باشد. نامـه  كلمات قصار حضرت پيرامون مسائل مهم ديني و غيرديني مي
نامـه و فرمـان    است و دربردارنـدة وصـايا، سـفارش، دعـا، پيمـان      شامل هفتاده و نُه بخش 
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در عـين فصـاحت و شـيوايي     البالغـه  نهجباشد. اين بخش  هاي مكتوب مي كومتي و نامهح
باشـد زيـرا؛ هـر كـدام از      كوشي در زبان عربي مـي  نمونة وااليي از اقتصاد زباني و اصل كم

هـاي   كردن پيام و انتقال مفهوم به مخاطب خـود داراي سـازه   موارد يادشده در عين منعكس
اسـت. همچنـين    وهاي بياني مقتصد و موجز و مختصر ريخته شدهزبانيست كه در قالب الگ

و اندازه و ابعاد آن، صرفا ابزاري براي انتقال پيـام مهـم و     توان گفت كه بطن اصلي نامه مي
حال و بيـان تمـام وقـايع     است نه توضيح اضافي در مورد شرح ضروري فرستنده به گيرنده 

هـاي   از بماند و خسته شود. بنـابراين؛ نامـه  غيرضروري كه مخاطب از دريافت اصل كالم ب
(ع) به سبب همان داليل ياد شده چـه در بعـد سياسـي و حكـومتي آن، كـه      علي  حضرت

است و چه در بعد وصايا و سفارش در سـاختار   هاي اصلي آن  اقتصاد و اختصار از ويژگي
اسـت كـه    است. از اين رو سـؤال اساسـي ايـن پـژوهش ايـن       زباني كوتاهي نگاشته شده 

  اند؟.  كدام هليديگرايي  بر اساس نقش البالغه نهجهاي  بارزترين اصل اقتصاد زباني در نامه
  
  ضرورت و اهميت پژوهش 1.1

رسـيم كـه حضـرت بـراي انتقـال       (ع) به اين رهيافت مي حضرت عليهاي  با تأمل در نامه
كوشي بهرة وافـر بـرده اسـت.     مفاهيم ضروري به مخاطبان خود از اصل اقتصاد زباني و كم

ضرورت و اهميت اين پژوهش در اين است كه حضرت علي (ع) به عنوان الگـويي بـراي   
هايشان جهـت   ارش نامهرهبران و سياستمداران ملل جهان از چه نوع اصولي زباني براي نگ

تحذر، تشويق و دستور به كارفرمايان خود استفاده نموده تا متن نامه به شيوايي هر چه بهتر 
  تر انتقال يابد. و سريع

  
  پيشينة پژوهش  2.1

هايي كه نگارندگان اين پژوهش در راستاي اصل اقتصاد زبـاني در چنـد    با مطالعه و بررسي
اند كه به صورت اختصاصـي   دك پژوهشي در اين راستا رسيدهاند به ان سال اخير انجام داده

  در مورد اين اصل زباني پرداخته باشد، از آن جمله: 
عنـواني كتـابي   م) 2001( فخرالدين قباوةنوشتة  االقتصاد اللّغوي في صياغة المفرد ـ

است كه به بررسي اقتصاد لغوي و ساختار آن در واژه، اقتصاد آوايي، ويژگـي نظـام    
  پردازد.  و فرعي اقتصاد و ضوابط و شرايط آن به صورت جداگانه مياصلي 
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شناسي  آسيبنامة كارشناسي ارشد خود با عنوان  ش) در پايان1392ايماني خوشخو ( ـ
به تقطيع روايات با انگيزة اختصار كالم  البالغه با تأكيد بر تقطيع و اختصار فهم نهج
با حديث و فهـم مـتن بـر اسـاس     است. در اين پژوهش چگونگي برخورد  پرداخته 
  است.  هايي كه با انگيزة اختصار صورت گرفته را بررسي كرده  تقطيع

از » » 30 - 26بررسـي مـوردي جـزء    «هايي از اقتصاد زبـاني در قـرآن كـريم     جلوه« ـ
هـا   ش). نگارندگان به بررسي جلوه1395اهللا صيادي نژاد و صديقه جعفر نژاد، ( روح

اقتصاد زباني در پنج جزء پايـاني قـرآن كـريم پرداختـه و      هاي گفتاري اصل و مقوله
  اند.  كوشانه را بر روي مخاطب قرآن بيان نموده بيشترين كاربرد و تأثير اصل كم

از غالمعباس رضايي هفتـادري  » البالغه هاي نهج هايي از ايجاز حذف در خطبه جلوه« ـ
غـي آن در  ش). نگارنـدگان مواضـع حـذف و اغـراض بال    1394و حسين الياسي، (

  اند.  البالغه را مورد مطالعه و بررسي قرار داده هاي ارزشمند نهج خطبه
البالغـه صـورت گرفتـه،     در بررسي و مطالعاتي كه در زمينه اصل اقتصاد زباني در نهـج 

هايي كه در مورد اين اصل زباني انجام گرفته به صورت جزئـي و   دهد كه پژوهش نشان مي
هايي كه به صورت مفصل و اختصاصي انجام شده، بـه   از پژوهشناكارآمد بوده و آن دسته 

اند. بنابراين تا  البالغه پرداخته يكي از اصول اقتصاد زباني از جهت علوم بالغي در متون نهج
اصـل اقتصـاد   آن جايي پژوهشگران و متخصصان اطالع دارند، تاكنون پژوهشـي در زمينـة   

گرايي هليدي صورت نگرفته و پـژوهش حاضـر    البالغه بر اساس نظريه نقش زباني در نهج
  است.   براي نخستين بار به بررسي اين جستار پرداخته

  
  . بحث2

  زباني اقتصاد 1.2
است.  هاي فراواني بوده  زبان به عنوان ابزاري پيچيده همواره دستخوش تغييرات و دگرگوني

هـاي   دهند در دهـه  مي هاي اصلي يك زبان را تشكيل ها كه سازه ها و عبارت ها، جمله كلمه
 اقتصـاد «هـا رو بـه    اين سـازه  اند. در دهة اخير گوناگون تحت تحوالت مختلفي قرار گرفته

جـويي در افـراط    زبـاني و صـرفه   اند. پديـدة اقتصـاد   گام برداشته» اختصارنويسي«يا » زباني
ر ترين خللـي د  كلمات و به كارگيري حداقل كلمات براي رساندن پيام بدون ايجاد كوچك

  است.    ايي داشته  هاي دنيا به خصوص زبان عربي رواج فزاينده مفهوم آن، در تمامي زبان
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روي، كم خرج كردن يا به اندازه خـرج   واژة اقتصاد در لغت به معني تعادل داشتن، ميانه
م)، اين كلمه نخسـتين بـار در سـال    Simson )1989 سيمسوناست. به گفتة   كردن و ذخيره

وارد زبان انگليسي شده و در كل، به معناي مـديريت  » economie«فرانسوي م از زبان 1530
). در حال حاضر اقتصاد در همة 36ش: 1390است (زاهدي و شريفي،  خوب منابع در خانه 

شناسي اقتصاد به معنـاي   شناسي كاربرد دارد. در زبان ابعاد سطوح اجتماعي و همچنين زبان
رست تمامي نيروها و عوامـل درونـي و بيرونـي، و نيـز     است كه از توزيع د  تعادلي مناسب

گذارند. اقتصاد در زبـان، كـل    شود كه پيوسته بر زبان اثر مي تغييرات عناصر زباني ناشي مي
. )Wisconsin, 2003: 37(كنـد   اين نظام را با صرف كمترين هزينه و انرژي ممكن، كنترل مي

رساندن پيام گوينده به شخص مـدنظر اسـت   اي براي  ها وسيله ها و كلمه به طور كلي جمله
ها كمتر باشد در نتيجه انرژي كمتري صرف رساندن مفهوم به مخاطـب   كه هرچه اين سازه

» اقتصاد زباني«يابد. اين اصلي است كه امـروزه آن را   وري افزايش مي شود و ميزان بهره مي
هـاي زبـاني و شـنونده را بـه      نامند. اصل اقتصاد زباني، گوينده را به توليد حداقل سـازه  مي

هـا مايلنـد بـا حـداقل      است كـه انسـان   دارد. با توجه به اين اصل  دريافت حداكثر پيام وامي
تالش، مفهوم و مقصود مدنظر خود را به ديگري منتقل و با كمترين تالش فكري، بيشترين 

قتصاد در زبان توان گفت كه ا ). بنابراين مي328ش: 1378اطالعات را دريافت كنند (هويدا، 
(قبـاوه،  » متكلم با كمترين تالش ذهني بيشـترين فايـده زبـاني را ارائـه دهـد     «است كه  اين

   ).   31م: 2001
اسـت كـه در آن يـك تـا      زباني يكي از فرايندهاي مهم در سـاخت واژه   امروزه اقتصاد

تـوان اصـل    شوند. هـدف اصـلي آن را مـي    هاي طوالني مي چندين حرف جايگزين عبارت
كند  هاي زباني اعمال مي كوشي يا تالش بهينه معرفي كرد. اقتصاد زباني عملي را بر سازه مك

سازد كه گاها از صورت  هاي كوتاه مي ها و عبارت هاي طوالني جمله ها و جمله و از عبارت
هر «گاه گوينده به جاي عبارت  شود. به عنوان مثال هر تر مي تر و شناخته اصلي آن جا افتاده

» هوا سرد شده اسـت «يا به جاي » هر چه زودتر بهتر«از عبارت » ودتر باشد بهتر استچه ز
شـد    است. با توجه به آن چه در باال بيان از اصل اقتصاد زباني استفاده نموده » سرده«بگويد 

شـود؛ بلكـه يـك     اي از كالم ساقط نمـي  هيچ واژه 1»اقتصاد«رسيم كه در  به اين دريافت مي
است ولي در تعداد حروف  شود كه حاوي معناي آن سازه  اي ديگر مي سازهسازه جايگزين 

 همة بر زبان كه جايي  آن از گفت توان مي نتيجه ). در351ق: 1417و اصوات كمتر (عفيفي، 
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 قـرار  كنتـرل  تحـت  را ما زباني رفتار تمامي اصل اين است حاكم  بشري فعاليت هاي حوزه
   .آورد مي در تر كوتاه صورت به را ما گفتاري شيوة و دهد مي

باشد كه  اقتصاد زباني شامل اصولي مانند اشتقاق، ايجاز و اصل همنشيني و جانشيني مي
ترين هدف اسـتفاده   باشد. مهم هايي خاص خود مي ها دارايي قواعد و ويژگي هر كدام از آن

ه در نهايـت  باشد ك سازي كلمات و قدرت فاكتورگيري واژگان مي از اين اصول زباني بهينه
شود كه شخص با صرف كمترين برونده انرژي بيشترين فايـده زبـاني را برسـاند.     سبب مي

وجوه اشتراك اين اصل زباني با علوم بالغي در به كارگيري اصولي مانند اشـتقاق و ايجـاز   
است كه در هر دو علوم وجود دارد. اما وجوه افتراق آن با علوم بالغي در ايـن اسـت كـه    

باشد و هدف از اسـتفادة ايـن    بودن كالم مي ريشه بلَغَ گرفته شده و به معناي بليغبالغت از 
گونه اصول در علوم بالغت فصاحت و شيوايي سخن با توجه به اقتضـاي حـال مخاطـب    
است ولي استفاده از اين اصول زباني در بحث اقتصاد زباني به منظور كمترين تالشي ذهني 

  باشد. مفهوم به مخاطب در عين شيوايي و فصاحت كالم ميگوينده براي رساندن بيشترين 
  
  گرايي هليدي نقش 2.2
است كـه در   شناسي نظري  گرا جزو يكي از سه رويكرد اصلي و مهم زبان شناسي نقش زبان

هـاي متعـددي    گيرد. اين رويكرد به زيـر شـاخه   آن نقش و معنا با هم مورد بررسي قرار مي
شناسـي   گردد. زبان مي  مند تقسيم نقش و ارجاع و دستور نظاممانند دستور پيدايشي، دستور 

 .Prague schoohپراگم توسط انجمن 1926گرا براي نخستين بار در سال  نقش
آغاز به كار  

 Nikolaj Trubetzkoy تروبتسـكوي  نيكـوالي  و Roman Jakobson ياكوبسـون  رومنكرد كه 
. نظـرات ايـن انجمـن بـر اسـاس      بودنـد  از اعضاي برجستة ايـن انجمـن    روسي مهاجران

 Bronislow Malinowski مالينوفيسـكي ها بود. پس از اين مكتـب،   شناسي و بررسي واكه واج
هاي خود معنـي   را ارائه نمود. او در بررسي »معني و زبان«نظرية ويژه  لهستانيشناس  مردم

جمله را دادة اصـلي زبـان و نيـز     مالينوفيسكيبافت موقعيت را اساس بينش خود قرار داد. 
 John Rupert فـرث ). 113ش: 1391دانست (مشكوة الـديني،   ابزار اجتماعي بسيار مهم مي

Firth را در  مالينوفيسـكي م نظريـة  1950م تـا  1930هاي  در دهه انگلستانپيروان مكتب  از
را پااليش گرا پذيرفت و با اين روش سطوح گوناگون زبان  مورد بسط معني در نظرية نقش

شناسي دو اصل اساسـي آن   تري ارائه نمود كه در آن معناشناسي و واج داده و نظرية گسترده
  شوند. شمرده مي
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شناسي كه فراتر از كلمه، جملـه و سـاختار مـتن و بـه بررسـي       هاي زبان يكي از نظريه
فـرث و  ن از شاگردا هليدياست.  مايكل هليديپردازد، نظرية  ها مي كاركردها و معاني داده

با الهام از مفهوم بافت موقعيت و نيز نظرية نظامِ ساختي  انگلستانشناسي  مكتب زبان پيروان
مند نقشي را معرفي كرد كه به رويكردي موفّق در عرصة  گرا يا نظام شناسي نقش زبانفرث، 

نقـش  هوم بنيادينِ نظـام و  فشناختي كه مبتني بر دو م شد. رويكردي زبان تحليل متون تبديل 
 هليديجا كه   است. در واقع از آن اهيم گرفته شده فاست كه نام اين رويكرد نيز از همين م 

ناميـد   گرايـي  نقشبر نقش عناصر زباني تأكيد داشت، رويكرد خود را در مطالعات زبـاني،  
)Helidi, 1994: 13ه به اليههاي ساختاري جمله و متن، به الية  ). نظرية هليدي عالوه بر توج
ه دارد. در ايـن روش، تـالش       گ تي و غيرزبـاني مـتن توجـفتمان متن به معناي بافت مـوقعي

شود متن عالوه بر عوامل دروني آن، با تأمل بر عوامل پيراموني و بيروني متن كه همـان   مي
ه بـه نقـش انديشـة آدمـي و        بافت  ه به عوامل بيروني، يعنـي توجـاست، درك شود و توج

در دستور زبـان   هليدي). 38ش: 1393در خلق اثر (هليدي و حسن،  هاي اجتماعي واقعيت
گيـرد. او سـه    خود، نظام صوري زبان را توأمان با نظام معنايي و نقشي در بافت در نظر مي

كند كه عبارتند از: فرانقش تجربي، فرانقش بينـافردي   سطح معنا را در نظرية خود مطرح مي
  ). 52ش:1388ژاد، نژاد و وزيرن و فرانقش متني (پهلوان

هـاي سـاختاري    باشـد كـه اليـه    نظرية نقشگرايي هليدي اولين و احتماال تنها نظرية مي
دهد. اين مسأله به اين معنا نيسـت كـه    واژگان همراه با معنا را توأمان مورد بررسي قرار مي

هاي كالمي بـا توجـه بـه اصـول زبـاني نپرداختنـد؛ امـا         محققان پيش از او به بررسي سازه
هاي ارائه شده در درجة اول يا تنها به ساختار متن اشاره  همانطور كه به آن اشاره شد، نظريه

انـد. بنـابراين؛ نظريـة نظامنـدي كـه       دارند، و يا صرفا به معنايي واژگان در جمالت پرداخته
ساختار و معنا را با يكديگر در بر بگيرد قبل از نظرية مايكل هليدي وجـود نداشـته اسـت.    

زبان متن را بر  زبان در اين است كه محققين عرب شيوة كار هليدي و محققين عرب تفاوت
كنند و شيوايي، فصاحت و بالغت كالم را با توجه به اقتضاي  اساس علوم بالغي بررسي مي

اند و به نظرية واحد كه اثبات شده باشد و بتـوان   حال مخاطب مالك نظرات خود قرار داده
هـاي از ايـن    اند. در پژوهش ر اساس آن مورد بررسي قرارداد نرسيدهاصل اقتصاد زباني را ب

گيرد زيـرا نيازمنـد    دست صرف انتخاب روش نظامند با توجه به ساختار و معنا صورت مي
هاي صورت مسأله را همراه با مفهوم عبارات مورد بررسي قرار  روشي است كه بتوان تحليل

  داد.
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  البالغه نهج 3.2
(ع) اسـت كـه    علـي  حضـرت راه روشن بالغت شاهكاري از گزيدهاي ادبي يا البالغه  نهج

تـرين موضـوعات و مسـائل دينـي و      بزرگ اسالمي دربردارندة مهم المعارف ةدايرهمچون 
است. اين كتاب داراي الفاظ و عبارات فصيح و بليـغ بـا محتـواي ژرف و عميـق       غيرديني

گردآوري و تـدوين  سيد رضي است كه در قرن چهارم هجري توسط اديب برجستة شيعه  
ها  ها، نامه توان به خطبه ن جمله مياست كه از آ متشكل از چند بخش  البالغه نهجاست.  شده 

هـاي   را نامـه  البالغـه  نهـج هـاي   (ع) اشاره نمود. يكي از بخـش  علي حضرتها  و حكمت
نامه،  است. اين بخش دربردارندة وصيت دهد كه شامل هفتاد و نه بخش  حضرت تشكيل مي

به كـارگزاران   است كه عمدتا هاي مكتوب  نامه و نامه نامه، فرمان، دعا، پيمان سفارش، بخش
  است. شده  حكومتي، فرماندهان نظامي، استانداران و ماموران مالياتي نوشته 

هـاي   يكي از منابع مهمي كه مورخان در طـول تـاريخ از آن بهـرة بسـيار جسـتند نامـه      
ها در عين شيوايي، فصاحت و محتـوايي عميـق، داراي    باشد. اين نامه (ع) مي علي حضرت

(ع) بـا حـداقل    علـي  حضـرت اي كـه   هاي كالمي بجايست به گونه معماري زيبنده و سازه
اصلي است كه  هماندارد. اين  هاي زباني شنونده را به دريافت حداكثر پيام مهمي وامي سازه

شـود. بنـابراين؛    كوشي ياد مي شناسي از آن به عنوان اصل اقتصاد زباني يا كم امروزه در زبان
  باشد.  كوشي مي تصاد زباني، ايجاز، اختصار و كماي از اق ها نمونة برجسته اين نامه

  
  البالغه هنرنمايي اقتصاد زباني در نهج 4.2

ايي از آثار، مهارت و فرايندهاي دست انسان گويند كه براي تأثيرگذاري بـر   هنر را مجموعه
آيـد.   احساس و عاطفة آدمي در جهت انتقال يك مفهوم خاص به مخاطب بـه وجـود مـي   

باشـد. هنـر اقتصـاد زبـاني اصـل       ناي نشان دادن هنر خود بـه ديگـري مـي   هنرنمايي به مع
مختصرنويسي و پرهيز از اطناب و درازگويي در زبـان و نمايـان كـردن رسـانگي در عـين      

هاي اقتصاد زبـاني   باشد. از ديگر هنرنمايي سازي معنايي و ايجاد كالمي موسيقايي مي فشرده
. به اين معنا كه اقتصـاد زبـاني داراي تركيـب    است در علم زبان شناسي بحث شموليت آن 

بـه عنـوان    البالغـه  نهـج دهد.  الشعاع قرار مي هاي دنيا را تحت باشد كه تمامي زبان آوايي مي
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دومين مرجع راهنمايي آدميان، در عـين شـيوايي و فصـاحت، اصـل اقتصـاد زبـاني در آن       
هـا نيسـت بلكـه در عـين      ازهكند. هنر اين كتاب ارزشمند تنها در آراستگي سـ  هنرنمايي مي

صحت تراكيب و دوري از سستي و ضعف، نيكويي الفاظ و عبارات و جمالت مختصـر و  
موجز، عدم اطناب بي مورد و معناي شگرف و عميق كه از شرايط اصيل يـك مـتن كامـل    

  باشد. مذهبي است را دارا مي - ادبي

  اشتقاق 1.4.2
اسـت و اصـطالحا   » و درآمـدن در سـخن   شكافتن، گـرفتن «اشتقاق از نظر لغوي به معناي 

ها  اي از كلمة ديگر كه ميان آن است كه در آن به بررسي چگونگي بيرون آمدن كلمه  دانشي
شود. و همچنين نشـأت گـرفتن و بيـرون آمـدن      اصالتا و فرعا نسبيتي وجود دارد، گفته مي

دو باشـد، ماننـد: روش،    اي كه در ريشه و معنا تناسبي ميان آن اي از واژة ديگر به گونه واژه
انـد، مشـتق    بيـرون آمـده  » رو«مايه همگي، از بن مصـدري   رونده، روا، روان و رفتن كه بن

در مورد اثبات اشتقاق بـه عنـوان اصـل اقتصـاد     ). 157ش: 1381(معين،  شود محسوب مي
زباني بايد گفته شود كه اقتصادي بودن اشتقاق از اين دست است كه به معنـاي ارجـاع بـه    

باشد و متكلم نيازي به تكاپوي بيشتري براي ساختن كلمة جديدي ندارد.  شة واحدي ميري
از  ابن هشام). 4(فيل/ ﴾تَرْميهِم بِحجارةٍ منْ سجِّيلٍ﴿فرمايد:  مي قرآندر  خداوندبه عنوان مثال 

واژة سجيل متشـكل از دو كلمـة   «گويد:  چنين مي» سجيل«قول برخي مفسران دربارة كلمة 
). 42: 1م، ج2004هشـام،   (ابن » ارسي است كه عرب آن را به يك كلمه تبديل كرده استف

باشد كه  است پس سجيل سنگي مي» گل«به معني » جِل«و » سنگ«به معني » سنج«در واقع؛ 
وإِذَا الْقُبـور  «﴿فرمايـد:   مـي  انفطاردر آيه چهارم سوره  خداوندهمراه با گل باشد. و همچنين 

رَتثعنثر«و » بعث«اين فعل از دو كلمة «گويد:  در مورد اين آيه مي زمخشري). 4(انفطار/ ﴾ب «
شـوند، پراكنـده نيـز     تشكيل شده و داللت بر اين دارد كه مردگان عالوه بر اين كه زنده مي

). بنابراين با توجه بـه نكـاتي كـه بيـان شـد، اثبـات       68: 6م، ج1995(الشنقيطي، » شوند مي
  گيرد. ود كه اشتقاق زير مجموعة اصل اقتصاد زباني قرار ميش مي

اسـت،   كـرده   ريـاحي  معقـل بـن قـيس   (ع) در سفارشي كه به  حضرت عليهمچنين 
  فرمايند: مي

اتَّقِ اهللاَ الَّذي لَا بد لَك من لقّائه، ولَا منتَهي لَك دونَه. ولَا تُقَاتلَنَّ إِلَّا مـن قَاتَلَـك.    ـ
سو    لَـهعلَ اللَّيـل، فَـإِنَّ اهللا جر أَولَا تَسير، وي السفِّه فرر بِالنَّاسِ، وغَوينِ، وردرِ الب
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سكَناً، وقَدره مقَاماً لَا ظَعناً، فَأَرِح فيه بدنَك، وروح ظَهـرك. فَـإِذَا وقَفـت حـينَ     
 ). 12(نامه/ جرُ، فَسر علَي برَكَةِ اهللاِفَينبطح السحرُ، أَو حينَ ينفَجِرُ ال

ترجمه: از خداوندي پروا كن كه تو را از لقاي وي، گريز نيسـت و پايـاني جـز او    
كند، پيكار مكـن. پگـاه يـا شـامگاه در هـواي       نداري؛ و جز با كسي كه با تو پيكار مي

ته بـران، در  تر، راه بيفت در نيمروز به سپاه راحت باش بده و در حركـت، آهسـ   خنك
آغازِ شب راهروي مكن، زيرا خداوند شب را براي آرامش آفريده و آن را براي اقامـت  

است نه براي ره سپاري. پس، شبانگاه تن و مركبت را آسوده بگذار. چون  مقدر فرموده 
گشايد، با بركت خداوند،  هنگامِ شكفتنِ سحر را دريافتي يا زماني را كه پگاهان، رو مي

  را بيفت!

هنگامي كـه او  معقل بن قيس رياحي (ع) به  حضرت علياست كه  اي  نامه اين سفارش
اسـت    فرستاد فرمـوده  را با دو هزار تن از مردم كوفه، به عنوانِ مقدمة سپاه خود، به شام مي

به معني حركت » تَسر«و » السير« ،»سرِ«). در اين سفارش سه كلمة 2657ش: 1369(طبري، 
برخـودار  » سين راء«است كه از يكساني توالي و ترتيب در دو صامت اصلي آن يعني  كردن 

كـه هـر دو داراي ريشـة    » الفَجر«و » ينفَجِر«در ادامه حضرت ديگربار از دو كلمة باشند.  مي
خنان (ع) اغلب براي بيان س حضرت علياند. از سويي ديگر  باشند، استفاده نموده يكسان مي

باشـند كـه ايـن     خود از كلماتي استفاده نمودند كه داراي ريشة واحد و معناي يكساني مـي 
اند. در واقع؛ ايشان با حـداقل تـالش    ناميده» اشتقاق«هاي اصلي را  يكساني ترتيب در سازه

اند كه ايـن   استفاده نموده معقلذهني، حداكثر فايدة زباني را براي القاء كردن سخن خود به 
  شناسي اصل اقتصاد زباني گويند. شيوه را در زبان

صاحبكُم، واليوم عبرَةٌ لَكُم وغَداً مفَارِقُكُم. إِن أَبقَ فَأَنَا ولـي دمـي، وإِن أَفـنَ     بِـاألَمسِ أَنَا « ـ
 وهةٌ، وي قُربل فوفَالع إِن أَعفادي، ويعم نَةٌ، فَاعفُوافَالفَنَاءس23(نامه/» لَكُم ح.( 

ترجمه: من ديروز همنشين شما بودم و اكنون ماية پندگيري شمايم و فردا شما را تـرك  
بود و اگر مردم كه مرگ، ميعاد   خواه خويش خواهم خواهم كرد. اگر زنده ماندم، خود، خون

ـ  من  راي شـما، موجـب   است. اگر ببخشم، بخشش براي من موجب نزديكي به خداوند و ب
  است، بنابراين ببخشيد. نيكي 

ابـن  (ع) پيش از شهادتش، هنگامي كـه   علي حضرتنامة  اين سخنان بخشي از وصيت
به معني فنا و » الفَنَاء«و » أَفنَ«باشد. در اين وصيت دو كلمة  به ايشان ضربت زده، ميمعجم 

بـه معنـا   » اعفُـوا «و » العفو«، »عفأَ«باشند. در پايان سه كلمة  نابودي داراي ريشة يكسان مي
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باشـد. بنـابراين؛    برخـودار مـي  » عـين فـاء واو  «از توالي ريشه يكسان يعني » كردن بخشش«
ها اصالتا يا فرعا مناسـبتي وجـود دارد، و همچنـين     توان نتيجه گرفت كلماتي كه بين آن مي

. از جهـت ديگـر   گوينـد  داراي مخارج حروف يكسان باشند در اصطالح به آنها اشتقاق مي
توانسـتند   بودند و احساس آرامشي نداشتند، نمـي  حضرت چون در حالت ضعف و بيماري 

كلمات و جمالت را بصورت طوالني بيان نمايند در نتيجه؛ ايشان براي بيان وصيت خود به 
توان حـداكثر پيـام را بـه مخاطـب      فرزندانشان از اصل اقتصاد زباني كه با حداقل تالش مي

  ها را به صورت مختصرتر بيان نمودند. مود، استفاده و سازهمنتقل ن
» أما بعد، فَإنَّي خَرَجت من حيي هذا: إما ظَالماً، وإما مظلُوماً؛ وإما باغياً، وإما مبلغًياً علَيِه« ـ

 ).57(نامه/

حالي كه يا سـتمگرم  ترجمه: اما بعد، من از جايگاه قبيلة خود (= مدينه) بيرون آمدم در 
  .اند كشيده، يا شورشگرم يا بر من شوريده يا ستم

باشد، هنگامي كه  مي كوفه(ع) خطاب به مردم  حضرت علياين نامه، بخشي از سخنان 
و » ظَالمـاً «رفتند. حضـرت در ايـن نامـه از دو واژة     مي بصرهبه سمت مدينه النبي ايشان از 

باشـند،   مـي » ظلـم «كه هر دو داراي ريشـة  » كشيده ستم« و» ستمگرم«كه به معناي » مظلُوماً«
و » شورشـگرم «بـه معنـاي   » مبلغًياً«و » باغياً«اند. همچنين در ادامه از دو كلمة  استفاده نموده

برخودارند. اين واژگان از ريشـة  » باء الم غين«هاي يكسان يعني  از توالي ريشه» اند شوريده«
ها اصالتا و فرعا مناسبتي وجود  باشند كه ميان آن مي يكسان و داراي مخارج حروف واحدي

گويند. از سويي ديگـر،   ها را اشتقاق مي آن  ها و وجود مناسبتي ميان دارد، اين يكساني ريشه
بودند و همچنين ايشان قصد آن را داشته كـه   بصرهبه  مدينه(ع) در مسير راه  حضرت علي
ا توجه به اقتضاي شرايط و همچنين به دليـل آن  سخن بگويد. بنابراين؛ ب كوفهبا آحاد مردم 

گفـتن مـردان    باشـند و از ويژگـي سـخن    (ع) به عنوان رهبر مسلمين مـي  حضرت عليكه 
كوشي با بيشترين فايده زباني استفاده  سياسي آن است كه براي بيان سخنان خود، از اصل كم

اند تا پيام نامه بدون  ه نمودهسازي واژگان استفاد كنند، حضرت از اصل اقتصاد زباني و بهينه 
  منتقل شود.  كوفهايجاد خللي به مردم 

  اصل جانشيني 2.4.2
شود كه ساخت زبان بر پاية آن استوار اسـت؛   رابطة جانشيني از واحدهاي زباني تشكيل مي

هاي ساختي  به معناي اين كه دربردارندة ارزش عناصر زباني و واحدهاي متضاد و هماهنگي
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است. اين نـوع رابطـه بـر پايـة      ه نظام يا ساخت زبان بر پاية آن پديد آمده خاصي هستند ك
تداعي يا يادآوري عناصر زباني مربوط به يكديگر، و خارج زنجير گفتار اسـت. يعنـي، بـه    

آيي يا تداعي) عناصر غايـب را كـه    ماهيت خطي گفتار مربوط نيست. رابطة جانشيني (باهم
ها و  كند. يعني، هر واژه، واژه لقوه وجود دارند مشخص ميدر يك گروه و به طور ذهني و با

توان پنداشت كه  انگيزاند. مي شود، در ذهن بر مي اي با آن تداعي مي عناصري را كه به گونه
هاي گونـاگون آن را بـا    اي از پيوندهاي واژگاني قرار دارد كه ارتباط هر واژه در مركزِ شبكه

اية رابطة جانشيني، در جايگاه هر واژه و يا عنصر زباني در دهد. بر پ هاي ديگر نشان مي واژه
ها و يا عناصر ديگري كه با آن ارزش معنايي نحوي مشتركي را  زنجير گفتار، هر يك از واژه

). يكي از مصاديق جانشيني 88- 87ش: 1391تواند به كار رود (مشكوة الديني،  داراست، مي
  : باشد صفّين ميشت ايشان از (ع) پس از بازگ حضرت علينامة  در وصيت

فَإِنَّه يقُوم بِذلك الحسنُ بنُ علي يأكُلُ منه بِالمعرُوف، وينفقُ منه بِالمعرُوف، فَـإِن حـدثَ   « ـ
هرصدم هرأَصدو ،هعدبِاألَمرِ ب قَام ،يينٌ حسحثٌ ودنٍ حس24(نامة/ »بِح.(  

ن فرزند علي، بخشي از آن را خود با شايستگي خرج و بخشي از ترجمه: بي گمان حس
بـود،   اي پـيش آمـد و حسـين زنـده      كند و اگر براي حسن، حادثه آن را به خوبي انفاق مي

  رساند. حسين به اين كار پس از حسن اقدام خواهد كرد و آن را مانند وي به انجام مي
، »قَـام «ن خود نوشتند از چهار كلمـة  (ع) به فرزندا حضرت علينامه كه  در اين وصيت

»هعدب« ،»هرو » أَصد»هرصدبه همراه ضمير مذكر استفاده نموده كه مرجع هـر سـه ضـمير    » م
اسـت كـه در   » هـو «فعل غايب مذكر و فاعل آن ضمير مستتر » قَام«باشد. كلمة  متفاوت مي

» بعـده «باشـد. در ادامـه كلمـة     (ع) مي امام حسيناينجا منظور حضرت، فرزند بزرگوارشان 
» مصـدره «و كلمـة  » األمر«مرجع ضمير به » أَصدره«(ع) و در كلمة  امام حسنمرجع ضمير 

گـردد. جـايگزين كـردن     (ع) برمـي  امام حسـن مرجع آن ضمير مذكر است كه ديگر بار به 
الت و تسـريع در  به جاي هر كدام از اسامي ظـاهر در مختصـركردن جمـ   »  ه«ضمير مذكر 

روند گفتار نقش بسيار مهمي دارد. از ديگر سو جانشين كردن ضـماير بـراي پيشـگيري از    
گردد.  مي جويي در اداي كلمات و دستگاه نطق  است كه نهايتا منجر به صرفه تكرار يك اسم 

كنـد   كاربست ضمير مستتر بيش از ضماير متصل و منفصل به اقتصاد و ايجاز متن كمك مي
بوده و تالشي براي اداي آن و جستجويي ذهنـي   ؛ ضمير مدنظر صرفا در ذهن مخاطب زيرا

گيرد. حال با اين تصور كه به جاي تمام  براي يافتن مرجع آن از سوي مخاطب صورت نمي
آور شـدن مـتن    نمـود سـبب اطنـاب و مـالل     ضماير از مرجع آن و اسم ظاهر استفاده مـي 
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ناميد يعني خواننده براي رسـيدن  » كوشي بيش«آن را اصل توان  گرديد كه مي مي نامه  وصيت
توان نتيجـه   است تالش نمايد. بنابراين؛ مي  به مفهوم اصلي كالم بايد بيشتر از آنچه كه الزم

نامه از  (ع) براي برجستگي و پويايي كلمات و انسجام متن وصيت حضرت عليگرفت كه 
  باشد.  هم اصل جانشيني مياند كه مصادق م استفاده نموده »اضمار«ويژگي 

، قاضي وي در حارث بن شُرَيح(ع) به  علي حضرتاز ديگر مصاديق جانشيني در نامة 
  باشد:  زمان حكومت ايشان مي

يا شُرَيح، أما إِنَّه سيأتيك من لَا ينظُرُ في كتَابِك، ولَا يسأَلُك عن بينَتك، حتَّي يخرِجك « ـ
ا شَاخنهصاًمخَال إِلَي قَبرِك كمسلي3(نامه/ »صاً، و.( 

ترجمه: اي شريح! بدان! به زودي كسي به سراغت خواهد آمـد كـه بـه سـند تـو نگـاه       
كند و يگانـه و   كند و از گواهت پرسشي نخواهد كرد؛ تو را ازين خانه بيرون و دور مي نمي

  سپارد. تنها، به گور مي
يـا يكـي از    »يـا «آوردن با  است و اصطالحا طلب روي بي منادا يكي از اساليب انشاء طل

و فاعـل مسـتتر در    فعـل  جايگزين كه است سازة كوتاهي  ندا است. حرف ادوات مانند آن 
 مختصـر  همه از بيش يابد، شيوع اي كلمه كاربرد گاه هر« كلي طور به. گردد مي» اُنادي«فعل 
 ).212: ق1274 انـيس، ( »هاسـت  عـرب  گفتـار  شـايع  اساليب از يكي ندا اسلوب و شود مي

بنابراين؛ چون اين اسلوب در ميان عرب شايع بوده و به ندرت فعل منادا به همراه فاعل آن 
(ع) نيز به همين شيوه متن نامـه را بـه نگـارش     علي حضرتگيرد و  مورد استفاده قرار مي

  است.  درآورده 
 حضـرت در نامة زيـر كـه    هاي ديگر جانشيني حروف معاني به جاي جمله، از مصداق

  توان يافت: نگاشته است، ميمعاويه (ع) به  علي
أَما طَلَبك إِلَي الشَّام فَإِنِّي لَم أَكُن لأُعطيك اليوم ما منَعتُك أَمسِ. أما قَولُك: إِنَّ الحرب « ـ

أَكَلَه الحـقُّ فَـإِلي الجنَّـةِ، ومـن أَكَلَـه       قَد أَكَلَت العرَب إِلَّا حشَاشَات أَنفُسٍ بقيت، أَلَا ومن
 ).17(نامه/ »الباطل فَإِلَي النَّارِ

رِ آن نـدارم     ترجمه: ... و اما اين كه حكومت شام را از من درخواست كرده اي، مـن سـ
اي جنـگ،   ام، امروز به تو ببخشم. و اما اين كـه گفتـه   چيزي كه ديروز تو را از آن باز داشته

است؛ بدان كه هر يك را كـه حـقّ فـرو     را فرو خورده و جز نيمه جاني از آن نمانده  عرب
  است، به بهشت خواهد رفت و هر كه را باطل، به دوزخ!  خورده
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گيـرد و   است كه به جاي عناصر بلند جملـه قـرار مـي    از حروف معاني مختصري » أما«
كـردن جملـه و    شود. كاربست آن در كوتـاه  سازي در تلفظ و بيان مي سبب سهولت و آسان

تسريع در روند گفتار است زيرا؛ خواننده براي بيان آن نيروي كمتري بر دستگاه نطـق وارد  
هـا و   سـازي عبـارت   فيف و اقتصاد در جمالت سـبب روان نمايد در نتيجه؛ اين نوع تخ مي

شـده در واقـع اصـل    » ءيكن من شهما يم«گردد. در اينجا نيز أما جانشين جملة  ها مي جمله
اسـت.   بـوده   »مهما يكُن من شيء طَلَبك إِلَي الشَّام فَإِنِّي لَـم أَكُـن...  «است:  جمله چنين بوده 

كـرد،   اش پافشاري مي بوده و مصرّرانه بر خواسته  واهان حكومت شامبنابراين؛ معاويه كه خ
پاسخ به او  در (ع)حضرت علي اي به حضرت خواهان حكومت شد.  براي بار دوم طي نامه

ام، تصميم ندارم كـه دوبـاره    است: چون من قبال تو را يك بار از اين كار منع نموده نگاشته 
استفاده نمـوده،  » أما«چون  ه حضرت از سازة كوتاهي هممسأله را برايت بازگو كنم. در نتيج

گيـريم كـه در    چون قصد آن را نداشته كه دگر بار مفصال براي او شرح دهد. پس نتيجه مي
اسـت از شـيوة   معاويـه  (ع) در پاسـخ بـه    علـي  حضـرت كه نامة  البالغه نهجهفدمين نامة 

است. كاربست  ني استفاده شده در اصل اقتصاد زبا »جانشيني حروف معاني به جاي جمله«
اصل جانشيني كه شامل جانشيني ضماير به جاي جمله و حروف معاني به جاي جمله و... 

باشد زيرا ادبيات و بالغت، هـدف   (ع) مي حضرت عليهاي  شود از جمله بديهيات نامه  مي
زم و هايشان نبوده و غالبا اين سـخنان را بـدون آمـادگي ال    اصلي حضرت علي (ع) در نامه

اند. همچنين بايد اشاره كرد كه بدايه بودن  كوشي بيان نموده البدايه و با توجه به اصل كم في
يك مطلب نشان آن دارد كه آن عبارات و ساختار زباني خالصه و زودتر بدست اهل فن و 

باشد، به همين خاطر اسـت كـه    تر براي همگان مي گويندگان رسيده و همينطور قابل هضم
به دليـل كـالم    البالغه نهج(ع) نيز در  حضرت علياند.  ستفاده از آن را ترجيح دادهسايرين ا

تر براي همگان از اين نوع بـديهيات اسـتفاده    شيوا و سبك بياني ساده و مختصر و قابل فهم
(ع) بـر گرفتـه از قـرآن اسـت.      حضرت عليتوان گفت كه كالم  كرده است. و در واقع مي

ونَادوا يا مالـك لـيقْضِ علَينَـا ربّـك قَـالَ إِنَّكُـم       ﴿فرمايند:  مي رآنقدر  خداوندهمانطور كه 
به كارگيري منادا در اين جمله از بديهيات است. اما بايد توجه داشت كـه اسـاس    ﴾ماكثُونَ
ها مخاطب خاصي نداشـته   (ع) بديهيات است زيرا سخنان آن حضرت عليو  خداوندكالم 

شود، به همين دليل است كه به طور معمـول از كـالم    و در اكثر موارد براي همگان بيان مي
  اند. ساده و قابل پذيرش عامه استفاده كرده

  اصل همنشيني 3.4.2
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قال مفاهيم را بـه  يكي از عواملي كه به سبب همبستگي ميان اركان گفتاري كالم، سرعت انت
نام دارد. اين اصـل زبـاني بـه روابـط     » رابطة همنشيني«بخشد  مخاطب افزايش و بهبود مي

ها و ارتباط يك عنصر زباني با ساير عناصر تشـكيل دهنـدة زبـاني گفتـه      موجود ميان سازه
). 10ش: 1395هاي معناست (صيادي نژاد و جعفري نژاد،  شود و يكي از سطوح و شيوه مي

باشـد. ايـن اصـل     است كه براي حيات زبان ضروري مي همنشيني يك فعاليت ذهني  رابطة
كند كه به طبيعت  هاي زباني در گفتار به دليل متوالي بودنشان ايجاد مي روابطي را ميان سازه

خطي و تك بعدي زبان پايبند است. اين ويژگـي امكـان تلفـظ دو عنصـر در آن واحـد را      
دليل، اين عناصر يكي بعد از ديگري روي زنجيرة گفتار قـرار   سازند و به همين ناممكن مي

ناميـد.  » زنجيـره «تـوان   مي - است  گاهشان امتداد زماني كه تكيه- ها را  گيرند. اين تركيب مي
شود. عنصـري كـه روي يـك     بنابراين؛ زنجيره هميشه از دو يا چند واحد پياپي تشكيل مي

آورد كه در تقابـل بـا عناصـر     د، را به دست ميگيرد، فقط زماني ارزش خو زنجيره قرار مي
). يكـي از  69ش: 1391هـا باشـد (ساسـاني و آزادي،     پيش و پس از خود و يا هر دوي آن

 مدينـه است هنگـامي كـه در مسـير    كوفيان (ع) به  حضرت عليمصاديق همنشيني در نامة 
  بودند: بصره به  النبي
ت بِأَهلها وقَلَعوا بِها، وجاشَت جيش المرجلِ، وقَامت الفتنَةُ واعلَموا أَنَّ دار الهِجرةِ قَد قَلَع« ـ

  ). 1(نامه/» علَي القُطبِ، فَأَسرِعوا إِلَي أَميرِكُم، وبادروا جِهاد عدوكُم، إِن شَاء اهللاُ عزَّوجلَّ
جهـاد) از جـا كنـد و    ترجمه: و بدانيد كه سراي هجرت (=مدينه)، مردم خود را (براي 

باشد، به جوش آمد و  شدند. و شهر چون ديگي كه به جوش آمده   كَن مردم هم از آن، جاي
(مردم براي جهاد عازم بصره شدند) و آتش فتنه هم باال گرفت. شـما نيـز بـه سـوي اميـر      

  خويش بشتابيد و در جهاد با دشمنانتان از يكديگر، اگر خدا بخواهد، پيش افتيد!
ت «(ع) در اين نامه از دو لفظ  يعل حضرت وا «و » قَلَعـ اسـتفاده نمـوده كـه لفـظ     » قَلَعـ

شهر مردمانش را به سـمت جنـگ و جهـاد فرسـتاد و     «يعني » از جا كند«به معناي » قَلَعت«
حضـرت بـه جـاي اسـتفاده از لفـظ      ». مردم نيز از آن جا برخاستند و به سمت جهاد رفتند

و آن نيـز  » قَلَعوا«كاربرده   اد، لفظي غير از لفظ خودش بهبراي جه» برخاستن و آماده شدن«
باشـد. انعكـاس مفهـوم مهـم و گسـتردة       مي» قَلَعت«به خاطر مصاحبت و همنشيني با لفظ 

شـدن   رديـف   شدن و همچنين هم جنگ، آشفتگي شرايط حضرت، بيان مسألة پيكار و آماده
(ع) از  علـي  حضرتشد   بود كه سبب ي مردمان با اميران و فرماندهان خود از جمله؛ داليل

اصل همنشيني براي كالمي مقتصدانه در متن نامه استفاده كند تا اين پيام بحراني و حساس 
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را به مخاطب خود منتقل، و مخاطب نيز حساس بودن شرايط را بهتر درك كند زيرا؛ هر آن 
ودگي و آرامـش  تر و اطناب آن بيشتر باشـد گيرنـده بيشـتر احسـاس آسـ      چه كالم طوالني

  نمايد.  مي
(ع) هنگام  حسن امام(ع) به  علي حضرتنامة  هاي ديگر جانشيني در وصيت از مصداق

  : صفّينبازگشت از 
وأَمر بِالمعرُوف تَكُن من أَهله، وأَنكرِ المنكَرَ بِيدك ولسانك، وبايِن مـن فَعلَـه بِجهـدك،    « ـ

حقَّ جِهاده، ولَا تَأخُذك في اهللاِ لَومةُ لَائمٍ... وأَلجِيء نَفسـك فـي أُمـورِك    وجاهد في اهللاِ 
  ).31(نامه/ »كُلِّها إِلي إِلهِك، فَإِنَّك تُلجِئُها إِلي كَهف حرِيزٍ، ومانعٍ عزِيزٍ

ردار و ترجمه: به كارِ نيك فرمان ده تا خود در زمرة نكوكـاران شـوي و مـردم را بـا كـ     
كـار، دور دار! در راه خداونـد    گفتار، از كارِ ناشايست، بازدار و با كوشش، خود را از زشت

چنان جهاد كن كه شايستة جهاد براي اوست... در همة كارهايت، خود را، به خـدا واگـذار   
  نهي. بخش و به دژي استوار وا مي بدين گونه خود را به پناهگاهي پناه

و » كارناشايسـت «بـه معنـاي   » المنكَـرَ «(ع) از دو لفظ  علي تحضرنامه  در اين وصيت
ون «است. ايشان به جاي استفاده از لفظ مرسوم  استفاده نموده » بازدار«به معناي » أَنكرِ« نهـي «

يأْمرُونَ بِـالْمعرُوف وينْهـونَ عـنِ    ﴿كريم مانند:  قرآنكه بارها در آيات متعددي از » تَنهون«يا 
104(آل عمران/  ﴾نْكَرِالْم ،(﴿   ِنكَـرـنِ الْمع مـاهنْهيو رُوفعم بِالْمرُهأْماالعـراف/  ﴾ ي)و 157 (
اسـت بـراي بازداشـتن از كـار      ) آمده 112(التوبة/  ﴾الĤْمرُونَ بِالْمعرُوف والنَّاهونَ عنِ الْمنْكَرِ﴿

به خاطر مصاحبت و همنشيني با لفظ كاربرده و آن نيز   ناپسند، لفظي غير از لفظ خودش به
و همچنـين  » جهـاد «و » جاهـد «بـا  » جهـد «نامه لفظ  باشد. در ادامة متن وصيت مي» المنكَرَ«

شدند. بنابراين اين   با يكديگر همنشين» تُلجِئُ«و » أَلجِيء«، »لوئم«با » لومة«الفاظي همچون: 
مـوده در عـين مختصـرگويي و    كردن اين واژگان ايجاد ن همبستگي كه حضرت با همنشين

  است. مقتصد كردن گفتار، سبب افزايش سرعت انتقال پيام و بهبودبخشي آن شده 
علَى ما بايعوهم علَيه، فَلَم يكُنْ للشَّاهد أَنْ يخْتَار و  ...إِنَّه بايعني الْقَوم الَّذينَ بايعوا ـ

 لٍ وجلَى روا ععتَمارِ فَإِنِ اجالْأَنْص اجِرِينَ وهلْمى لا الشُّورإِنَّم ؛ ورُدبِ أَنْ يلْغَائلَا ل
ج عنْ أَمرِهم خَارِج بِطَعنٍ أَو بِدعـةٍ ردوه  سموه إِماماً كَانَ ذَلك للَّه رِضًا، فَإِنْ خَرَ

نْهم ا خَرَج6(نامه/ ... إِلَى م.( 

ترجمه: مردم همانگونه كه... بيعت كردند، با من هم بيعت كردند. بنابراين؛ نه آن كه 
ن تواند آ تواند كسي ديگر را برگزيند و نه آن كه غايب بوده مي گواه اين بيعت بوده، مي
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را رد كند. شورا، ويژة مهاجرين و انصار است. اگر آنان بر مردي اجماع كردنـد و او را  
جويي و بدعت بخواهـد   امام ناميدند، اين مورد خشنودي خداست و اگر كسي با عيب

  گردانند.... از جمع آنان بيرون رود او را به درون آن جمع، باز مي

باشد. در اين نامه حضـرت از   مي معاويه(ع) به حضرت علي اين سخنان بخشي از نامة 
استفاده نموده اسـت. در ايـن   » كردن بيعت«به معناي » بايعوهم«و » بايعوا«، »بايعني«سه لفظ 

شدن با دو واژة قبل يعني  براي همنشين» بايعوهم«نامه حضرت براي سومين بار نيز از واژة 
موده تا مخاطب از اصل پيام خـارج نشـود. همچنـين ايشـان در     استفاده ن» بايعواو » بايعني«

و بـه  » شدن خارج«به معنايي » خَارِج«و » خَرَج عنْ«ادامه براي انتقال مفاهيمشان از دو كلمة 
كردن ايـن واژه بـا كلمـات قبـل، از لفـظ       جهت همنشين» دخل«كردن از لفظ  جاي استفاده

هاي زباني، متن نامه به اطناب و درازگويي  كردن سازه اند تا ضمن بهينه استفاده كرده» خرج«
هاي سياسي با درازگويي كالم قدرت انتقال پيام از دست ميرود و  كشيده نشود زيرا؛ در نامه

گيرد. به همـين   گويي مي مخاطب با گوينده نامه احساس آسودگي كرده و مطالب را به بدايه
ه محكمـي پيـام درك كنـد و كـالم بـه      دليل است كه حضرت علي (ع) براي آن كه معاويـ 

  نشيني در اقتصاد زباني استفاده نموده است.  بداهت كشيده نشود، از اصل هم

  ايجاز 4.4.2
هاي بسيار پيچيده و غيرقابل تحليل و تعليل در زبان كه موجب تشخيص كلمات  يكي از راه

ز قـوانين خاصـي   شود، نوعي از فشرده كردن و ايجاز است كه ا ها مي و مختصركردن سازه
از » اوجـزَ «). ايجاز از نظر لغوي، مصدر فعل 24- 22: 1376كند (شفعي كدكني،  پيروي نمي

). و 427: 5تا، ج  است (ابن منظور، بي به معني مختصرگويي گرفته شده » يجِزُ - وجزَ«ريشة 
كه رسا  اي ترين عبارت، به گونه در اصطالح به معناي بيان مقصود در كمترين الفاظ و كوتاه

كـردن   بيـان  ايجاز را بـه  ). در واقع، 139ش: 1394و گويا باشد (رضايي هفتادري و الياسي، 
اي كه معناي كامل عبارت بـا همـين واژگـان     ترين شمار واژگان گويند به گونه مطلبي با كم

مختصر حاصل شود و كامال واضح و آشكار و هيچ گونه ابهامي در عبارت نباشد (هاشمي، 
آن جـا كـه    نخعـي  اشتر مالك(ع) به  علي حضرتاز مصاديق ايجاز در نامة ). 231: 1367
  فرمايد:  مي

ثُم اعلَم يا مالك، أَنِّي قَد وجهتُك إِلَي بِلَاد قَد جرَت علَيها دولٌ قَبلَك، من عدلٍ  ـ
إِلَّا بِبعضٍ، ولَا غنَي بِبعضها عـن  و جورٍ... واعلَم أَنَّ الرَّعية طَبقَات لَا يصلُح بعضُها 
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    ةِ... ثُـمحـالالص وتَـاتيابِ، وأَهـلِ الباألَحسو اترُوءق بِذَوِي المالص عضٍ... ثُمب 
أَفضَلَ رعيتك فـي   اعرِف لكُلِّ امرِيء منهم ما أَبلَي... ثُم اختَر للحكمِ بينَ النَّاسِ

ك53/(نامه نَفس .( 

ام كه پـيش از تـو بـر آن     كه تو را به كشوري فرستاده مالكترجمه: سپس بدان اي 
هـايي   هاي مردم، دسـته  اند... بدان كه توده هاي دادگر و ستمگر بسيار برگذشته حكومت

نيـاز   يابد و هيچ دسته از دستة ديگـر، بـي   هستند كه هيچ يك جز با ديگري سامان نمي
نمردان و كساني كه گوهر نيك و خانـدانِ درسـتكار و پيشـينة    نيست... و آن گاه با جوا

نيك دارند معاشرت كن... سپس رنجماية هر يك از آنـان را بشـناس... و بـراي داوري    
  شناسي، برگزين.  ميان مردم، برترين افرادي را كه خود مي

تـرين   نامه به عنوان منشور سياسي در ميان جوامع اسالمي شناخته شده و عالي اين پيمان
آل در آن متذكر شـده اسـت. در ابتـداي نامـه      نكات سياسي و رفتاري براي يك حاكم ايده

ا  «و » ثُـم «كاربرده و در ادامة متن  به » كيا مال«و » اعلَم«، »ثُم«(ع) سه كلمة  علي حضرت يـ
المت را ذكر كرده است. سپس بـراي بيـان هـر كـدام از نكـا     » اعلَم«حذف و تنها فعل » ك

استفاده نموده است. در واقع؛ حضرت اسلوب منـادا و  » ثُم«سياسي در آغاز جمله، از كلمة 
اشـاره  » ايجـاز «است كه اين شيوه به قاعده زباني   را به قرينة لفظي حذف كرده» اعلَم«فعل 

(ع) براي بيان مهمترين اصول حكمرانـي   علي حضرتتوان نتيجه گرفت  دارد. بنابراين؛ مي
  وايي از شيوة ايجاز به حذف استفاده نموده است. و فرمانر

أما بعد، فَصلَّوا بِالنَّاسِ الظُّهرَ حتَّي تَفَيء الشَّمس من مـربِضِ العنـزِ. وصـلُّوا بِهِـم      ـ
العصرَ والشَّمس بيضَاء حيةٌ في عضوٍ منَ النَّهارِ حينَ يسار فيها فَرسخَانِ. وصـلُّوا  

هِم العشَاء حينَ يتَواري الشَّفَقُ إِلَي ثُلُث اللَّيلِ. وصلُّوا بِهِم الغَداةَ والرَّجـلُ يعـرِف   بِ
 ).52(نامه/ وجه صاحبِه. وصلُّوا بِهِم صلَاةَ أَضعفهِم، ولَا تَكُونُوا فَتَّانينَ

امي بگزاريد كه خورشـيد بـه قـدر    ترجمه: اما بعد، نمازِ پيشين (= ظهر) را با مردم هنگ
خوابگاه يك بز، سايه افكنده باشد و نمازِ پسـين (= عصـر) را بـا آنـان، در بخشـي از روز،      
بگزاريد كه خورشيد سپيد و تابان است و بتوان در آن (تا غروب) دو فرسنگ راه پيمـود و  

افتد  راه مي» منا«وي كند و حاجي به س دار افطار مي نماز شام (= مغرب) را هنگامي كه روزه
پوشد تا آن گاه كـه يـك سـومِ     و نمازِ خُفتن (= عشا) را هنگامي كه سرخي شفق روي مي

شب بگذرد و نماز بامداد (= صبح) را با مردم، هنگامي بگزاريد كه هر كس چهرة ديگري را 
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ين آنـان  تـر  در روشناي پگاهان باز شناسد. و نماز با آنان (= جماعت) را چون نمـازِ نـاتوان  
  بخوانيد و (با طوالني خواندن نماز) مردم را از نماز بيزار نكنيد. 

(ع) خطاب به اميران شهرها در مـورد معنـاي    علي حضرتاين نامه، بخشي از سخنان 
و » صـلُّوا بِهِـم العصـرَ   «، »فَصلَّوا بِالنَّـاسِ الظُّهـرَ  «ها، در جمالت  باشد. در اين عبارت نماز مي

حذف شده كه علت آن اين است كه » صالة«در چند مورد پي در پي واژة » بِهِم الغَداةَصلُّوا «
دارد.  بـاز مـي  » صـالة «بر امر نماز داللت كرده و مـتكلم از ذكـر و تكـرار واژة    » صلوا«واژة 

باشد نه تنها خللـي در سـاختار مـتن ايجـاد      كه مفعول به جمله مي» صالة«بنابراين؛ حذف 
به دليل خودداري از تكـرار نامناسـب واژه، بـه زيبـايي و جـذابيت عبـارت       كند؛ بلكه  نمي
افزايد. در نتيجه اين اصول زباني كه سبب رساترشدن متن، جـذابيت سـاختار كالمـي و     مي

  ). 167- 166ش: 1396گويند (سعدوني،  شود را ايجاز مي اختصارگويي مي
»انِ، الملزَّمرِّ لقالفَانِ، الم دالنَ الونِ مالظَّاعوتَي، ونَ الماكسنِ ماكا، السنيلدمِ لستَسلرِ، الممدبِرِ الع

عنها غداً؛ إِلَي المولُود المؤَملِ ما لَا يدرك، السالك سبِيلَ من قَد هلَك، غَرَضِ األَسقَامِ، ورهينَـةِ  
 ).31امه/(ن ....»األَيامِ، ورميةِ المصائبِ و

ترجمه: از پدر سالخورد ناپايا، كه به (گذار و سختيِ) روزگار، اقرار دارد، پدري كـه بـه   
اند و  عمر خود پشت كرده، به (چيرگي) دنيا گردن نهاده، ساكن سراي كساني است كه مرده

هاسـت و رهـرو راه    اي كه آرزومند نايافتني فردايست كه (خود نيز) از آن كوچ كند؛ به زاده
  ها و .... ها، پايبند روزگار، هدف تير مصيبت يافتگان، آماج بيماري هالكت

(ع) اسـت   حسن امام(ع) به فرزند بزرگوارشان  علي حضرتنامة  اين بخشي از وصيت
است. در اين وصـيت حضـرت    شده  نگاشتهحاضرين  شهر درصفّين كه در راه برگشت از 

، و از ذكـر مجـدد آن بـه دليـل      هاي بعد حذف كرده را بيان و در جمله» الوالد«يك بار لفظ 
» المولُـود «(ع) يك بار لفظ  علي حضرتاست. همچنين در ادامه  قرينة لفظي اجتناب نموده

است. اين  را ذكر و در ساير موارد باز هم به دليل قراين لفظي از ذكركردن آن اجتناب نموده 
شود و از سـويي   رساتركردن متن مي سازي و نوع از مختصرگويي در كالم كه موجب روان

توان نتيجه گرفـت كـه    ؛ ميكند، را ايجاز گويند. بنابراين ديگر خللي در معناي آن ايجاد نمي
است بـه طـوري كـه     كوشي  هاي اقتصادي و در راستاي اصل كم فرايند ايجاز يكي از انگيزه

مله كوتاهتر شود و شود، تا ج كشد حذف مي عنصري كه كمترين بار معنايي را به دوش مي
  ).38ش: 1382بار معنايي عنصر باقي مانده افزايش يابد (غفاري، 
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  گيري . نتيجه3
(ع) به دليل نامه بودنشان و خاصيت نامه، ويژگـي   علي حضرتهاي  قالب كلي نامه ـ

كوشي در آن موج ميزند. بنابراين؛ آن چه بارز است نوع الگو  اقتصاد زباني و اصل كم
  گيرد.  و قالب بياني كه در بست اقتصاد زباني قرار مي

اصل يك يا چند كلمـه بـه ريشـة    است كه  كوشي  اشتقاق يكي از ابزارهاي اصل كم ـ
گردد و نيازي به تالش ذهني براي ساختن مواد زباني جديـدي وجـود    واحدي برمي

البالغـه در اصـل    هاي نهـج  ندارد. اين نوع قالب بياني، بارزترين الگوي زباني در نامه
هـاي اصـلي    است. اشتقاق با يكسان كردن ترتيب حروف و توالي سازه اقتصاد زباني 

ورده و تـأثير بسـزايي در ميـزان    رديف، زيبايي خاصي را پديد آ در توليد كلمات هم
كردن چنـدين   دارد؛ زيرا اين نوع سبك زباني با همسان و فشرده ها مقتصد كردن نامه

كلمه با معاني متعدد آن در يك جمله، سبب تسريع در روند گفتار و كاهش فشار بر 
  شود. دستگاه نطق مي

هاسـت؛   صاد نامهدو اصل جانشيني و همنشيني يكي ديگر از اساليب كاربردي در اقت ـ
به طوري كه يك سازة زباني به تنهايي قدرت حمل معاني بااليي را دارد، بدين نحـو  

كاربردن چندين كلمه در يك عبـارتي،   كه براي انتقال مفهومي به مخاطب به جاي به
شـود و يـا همنشـين كـردن      است، اسـتفاده مـي   يك كلمه كه حامل معاني آن عبارت

رديف معنايي هستند، باعث عدم انحراف ذهن گيرنده، گروهي از كلمات كه در يك 
  شود.  جويي در وقت و فشار كمتر بر دستگاه آوايي مي صرفه

البالغـه بـه    هاي نهـج  گويي كه در اكثر نامه ايجاز يكي ابزارهاي مهم اختصار و گزيده ـ
اي كه كاربرد آن نـه تنهـا خللـي در     است. به گونه كاربرده شده  عنوان عنصر مهم به 

كند بلكه مقصود را رساتر و گوياتر به خوانندة  زيرساخت معنايي جمالت ايجاد نمي
نمايد. چه بسا كه در صورت عدم حـذف آن، سـازة زبـاني گيرنـده از      پيام منتقل مي

 مقصود اصلي دور و به بيراه كشيده شود. 

  
نوشت پي
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