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 چكیده
شناساانه    سبک   بررسییند افرواژگانی سبک یکی از سطوح تحلیل در زبان است که در  ةالی

هاای    کاه در یافتاه   اسات ترین ابزارهای متون ادبای    چراکه واژه از مهم ،دارداهمیت شایانی 
گازین  واژگاان صااب سابک ش  ای       ،سازایی دارد  درواعا    هایدئولوژیک متن سهم ب
 ،میکار  عارنن نظیر ادبی بعد از   های بیکار شاهیکی از ، البالغه نهجدهد    نویسنده را شکل می

گزین  واژگان در جااودانیی   زمینهها داشته است  در همین   ای در ادبیات ملت  نق  عمده
بار   تکیاه  باا تحلیلای و   اا  جستار حاضار باا روت توفای ی    توجهی دارند درصورثیر أتنن 
هاای سابک واژگاانی گ تاار و نوشاتار اماا          منظور شناصت ت ااوت  بهای   شناسی الیه  سبک
 ةالیا  ازنظار را    البالغاه  نهاج و اصالعای   ،اجتمااعی سیاسای،   ةناما  15صطبه و  15)ع(  علی
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تر کارده اسات  گازین  واژگاان در       علمیها را   نشان سبک نامه  و بی ،فریح ،واژگان عینی
 مستقیم از بافت موععیتی کال  تأثیر پذیرفته است    البالغه نهجسبک گ تاری و نوشتاری 

  کال ، بافت   البالغه نهجواژگانی،  ةالیای، نقد   شناسی الیه  سبک :ها کلیدواژه

 

 مقدمه. 1

رد از تعداد کثیاری ماوارد فاورت    چیز از ابتدا براساس انت اب یک مو همهدر نفرین  ادبی 
 کناد   تعیین مای را سبک ادیب های دعیق   های کلی و گزین   ای از انت اب  گیرد و مجموعه  می

ایان انت ااب   هرچناد    انجا  داده استرا که نگاهانه یا ناصونگاه در مراحل م تلف کار صود 
که در هار لحظاه از    است دائمی و فعالیند افرو گزین  همیشه صودنگاه نباشد، درواع  یک 

تارین    از مهام  ،  گازین  واژگاان  (27: 1388 )امینای  برعرار اسات ابتدا تا انتهای یک اثر ادبی 
ساازی متاون و بیاان عقایاد         اساسای در برجساته   یمسائل پایه در ساصت سبک فردی، نقش

و بادین   کناد  رعارار مای  تناسب بین واژگان پیوند معنایی و ل ظی را ب ،بنابراین  نویسنده دارد
  دکن   میگذارتر اثروسیله کال  را   

حسااب   باه اشایا   ۀکنناد  کنتارل که ابازار   یهای  واژهبوده است؛ ها   واژهتأثیر  تحتبشر 
 کنند تا واجد عدرتی جاادویی شاوند    ها کمک می  ای به انسان  ها در هر دوره  واژه  نیند  می
هاا و تعاابیر و عباارات      واژهسبک مح ول گزین  صافای از  (  »48-47: 1392 نگدن)

ها و   است  نویسندگان م تلف برای بیان یک معنای واحد تعابیر م تلف دارند و از واژه
 «دییر( اصاتال  دارد  کنند و بدین ترتیب سبک ننان )با یک  عبارات گوناگون است اده می

شیوۀ ترین واحدهای معنادار زبان، ساصتمان واژه و   (  بررسی کوچک16: 1378 )طالبیان
و مانناد نن    ،هاا   ها و نشانه  ها با هم، دال  ها، ائتال  معنایی واژه  ها، معنای نن  ساصت واژه

 پاذیر اسات   امکانواژشناسی )علم فر (  کمک دان  تک بهبررسی این سطح از سبک 
برای یاک هاد  معناوی و یاا     ها  فرفی کلمات و شکل ننالیة (  238: 1391 )فتوحی

: 1969 بشار ) یابی به یک ارزت فرفی درصدمت جمالت و عباارات اسات   برای دست
تاوان باا     می ،به اهمیتی که واژگان در تبیین افکار و نرای ادیب دارند توجه با ( 110-111

بارد و سابک ش  ای ایشاان را کشاف و از         ها به ص ایای نیرت ادیب پی  بررسی نن
فورت عا  و در  بهبه فراصور جاییاه نن در جهان اسال     البالغه نهج  کرددییران متمایز 
ایان اثار    ةشناساان  سابک   بررسای  دفورت صاب اهمیات شاایانی دار   بهادبیات شیعی 
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ت این پاووه  بار نن اسات تاا باا رو      ،بنابراین  گشای جوانب ادبی و فکری است راه
و باه  بپردازد واژگانی الیة ای به بررسی   شناسی الیه  بر سبک تکیهتوفی ی و تحلیلی و با 

  پاسخ دهدذیل های   سؤال

پژوهشهایالؤس1.1
 کدا  است؟   البالغه نهجهای   ها و نامه  های واژگان در صطبه  ترین ت اوت  برجسته  1

 ؟برعرار استو بافت موععیتی نن    البالغه نهجچه ارتباطی بین سبک واژگانی   2
 

روشتحقیقوچگونگیانتخابموادتحلیل2.1
کاار گرفتاه    باه شناسای    کاه در سابک   ،«انت اب»در انت اب مواد تحلیل در این مقاله از افل 

هار روت کااربردی    کاه  گویاد   مای  بااره  این درطورکه لیچ   شود، است اده شده است  همان  می
نظر کناد    فر ها   را برای تحلیل انت اب و از دییر مؤل هها    هلمؤتحلیل سبک باید برصی از 

برصای از مطالعاات     واضح اسات کاه تحلیال سابکی بایاد صیلای گزینشای عماال کنااد         
 (69: 1981 )لایچ  کنند و برصی بر چند ویوگاای   شناسی فقط بر یک ویوگی تمرکز می  سبک

ای باه    شناسای الیاه    بار سابک   تکیاه این پووه  بر نن است با روت توفی ی و تحلیلی و با 
باودن، باافتی    نشاان   بیدار و   حسی و ذهنی، فریح و ضمنی، نشان نظرواژگانی از ةالی ةمقایس

 هاای   هاا باا ناماه     سااز در صطباه    های سابک   ؤلفعنوان م بهو رمزگان  ،ای(  )رسمی و محاوره
 بپردازد    البالغه نهج (1و اصالعی ،سیاسی)اجتماعی، 
هاای     تبیین روت صاب نویسنده در بیان دیادگاه »ای عبارات است از   شناسی الیه  سبک

(  ساطوح  10: 1989 )عزا  «نوایی، گزین  واژگان، ساصت عبارات، و تشبیهات بالغی نظراز
 دهای کنناد   را ساازمان  شناساانه   تواند یک بررسی سبک  و واحدهای تحلیل در زبان که می

ایدئولوژیک که دانا   و الیة بالغی، الیة نحوی، الیة فرفی، الیة نوایی، الیة  اند از عبارت
 کناد   ای بررسای مای    هاا و ابزارهاای ویاوه     هاا را باا روت    شناسی هریک از ایان الیاه   زبان

( 237: 1391 )فتوحی


 پژوهش ةپیشین. 2

هاای کاه در     ازجمله پاووه    انجا  شده است   البالغه نهج بارۀهای زیادی در  پووه تاکنون 
 بدین عرار است: شده انجا شناسی   سبک ةزمین
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هاای   سااصت  یبالغ ا نحوی شناصتی  سبک تحلیل» مقالة در (1394) انور عائمی و فاعد
پایاه در ابعااد گونااگون     های هام   انواع ساصت« البالغه نهجیک د و یازدهم  ةصطبپایه در  هم

  اند  دهکربررسی را  یو محتوای ،بالغی، موسیقایی ۀحوزنحوی و ارتباط نن با 
 53 ةناما نمود واژگانی و نقا  نن در وجهیات در   » ةمقال( در 1395) عائمی و ذوال قاری

 اند   صته)ع( پردا با ایدئولوژی و نیرت اما  نمود واژگانیارتباط میان به   «البالغه نهج
 ةنظریا براساس    البالغه نهجبررسی گ تمان انتقادی در » ة( در مقال1394محسنی و پروین )

باه بررسای چیاونیی تعامال زباانی      « ماوردی توفایف کوفیاان(    ةمطالعا نورمن فرکال  )
 اند   نمیز مسلط بر زمان پرداصته ص قانهای اما  علی )ع( با اوضاع   صطبه

 «البالغاه  نهاج  27 ةصطبا ای در   شناسای الیاه    سابک » ة( در مقال1393مقیاسی و فراهانی )
هاای فکاری اماا  )ع( در      زمیناه  پا  و  ،ها  سبکی علی )ع(، شناصت افکار، اندیشههای   ل هؤم

 ةثیر مقالا أتا اهمیات و   وجود با  اند دهکرای بررسی   شناسی الیه  ازمنظر سبکرا  27 ةایراد صطب
 اند   را در صطبه بررسی نکرده   الیهشناسی   جوانب سبک ةهمنیارندگان  ،حاضر

است که تحلیل متاون برمبناای افاول     نظرن نتر از  و ضرورت این پووه  بی اهمیت 
واژگاانی   ةالیا  ةمقایسبه  که که تاکنون پووهشی افزای  است و دییر این  به روشناصتی   زبان
 است ه شدنازد انجا  بپرد البالغه نهجو اصالعی  ،های سیاسی، اجتماعی  ها با نامه  صطبه
 

   البالغه نهجهای   ها و نامه  صرفی در خطبه ةالیتحلیل . 3

هاهاونامهواژگانحسییاانتزاعیدرخطبهۀمقایس1.3
 اساسای در تاأثیری  شناسای اسات کاه      های موردبررسی در سبک  ترین الیه  واژگانی از مهمالیة 

ند  یکای از  شاو  بررسای مای  گونااگون  واژگان از جهاات   ،تبیین سبک ادیب دارد  در این الیه
 ترین تقسیماتی که در این الیه فورت گرفته، تقسیم واژگاان باه دو ناوع واژگاان حسای       مهم

  پردازیم  از این واژگان می یک جا به توضیح هر  )عینی( و واژگان انتزاعی )ذهنی( است  در این

 واژگان حسی یا عینی 1.1.3
 های عینای   واژه ةغلباند    واععی و محسوس داللت دارند عینی و حسی یاشیاهای که بر   واژه

این ناوع واژگاان    ،بنابراین(  251: 1391 )فتوحی کند  )دربرابر ذهنی( سبک متن را حسی می
مشاابهی   هاا معاانی تقریباا      م اطباان از نن  ةهمت ویری عینی را در ذهن م اطب تداعی و 

 کنند   دریافت می
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 گان انتزاعی یا ذهنیواژ 2.1.3
اناد و کثارت     و م اهیم ذهنای داللات دارناد انتزاعای     ،هایی که بر عقاید، کی یات، معانی  واژه
 (Tragvs) (  تراگاوت 251: 1391 )فتوحی شود  شدن سبک می انتزاعیهای ذهنی موجب   واژه

نن گویناده   ةواساط  هبا دانناد کاه     چنادمعنایی مای  یندی افرشدگی را  ذهنی (Dasher) و داشر
کنناد و نیاز     گیرد که نیرت او را بیاان مای    کار می بهای   ها را در معانی  مرور لغات و ساصت به

کننادگان معناا    مذاکره منزلة  بهم اطب را  ج تی گوینده/ ةرابطمعتقدند که در تغییرات معنایی 
باودن   ذهنای  ویسا  به، در این تغییرات معنایی گرای  افلی این وجود  باگیریم    فرض می پی 
حاال، توجاه    ایان  باا   اسات تر و بیان نیرت گوینده است، زیارا او نغاازگر افالی تغییار      بی 
 )تراگاوت و داشار   یاباد   شدگی گرای  می  سمت ذهنی بهو معانی شود  میتری به م اطب  بی 
ا هاست که ت اویری شا ا  ر    بودن نن تیرهها   های این نوع واژه  ترین ویوگی  (  برجسته2002

کنناد  ایان     هاا معاانی م تل ای دریافات مای       کند و م اطبان از نن  برای م اطب مجسم نمی
 یک م هو  باطنی و دینی دارند  اند که غالبا   واژگان از امور معقول و انتزاعی

هاواژگانحسییاانتزاعیدرخطبه.1جدول

هانوعسخندرخطبهدرصدبسامدواژگانواژگان

 داستانی 60/24 519عینی

 فلس ی 39/72 1361ذهنی

 غالب: فلس ی 100 1880کلواژگان

 ها شفافیت واژگان در خطبه 3.1.3
های واژگانی در بررسی سابک ادیاب میازان شا افیت واژگاان اسات          یکی دییر از ویوگی

واژگاان   ،اناد  بناابراین    کاربرد واژگاان حسای و انتزاعای    ةنتیجاست این نوع واژگان  گ تنی
تری را در ذهان م اطاب     گرایانه  ند از واژگان حسی که ت ویر روشن و واع ا روشن عبارت

بارد و واژگاان     می   ها پی  و م اطب از روی ساصت و ظاهر کلمه به معانی ننند کن   میتداعی 
 برای م اطب مجسام را ند از واژگان انتزاعی که ت ویر روشنی از معانی واژگان ا تیره عبارت

تاوان باه     ند که از روی ظاهر و ساصت نمیراد   این واژگان ت ویری ذهنی ،د  درواع نکن  نمی
 ها پی برد   معانی نن

هاشفافیتواژگاندرخطبه.2جدول
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هاخطبهدرسخننوعدرصدواژگانبسامدواژگانشفافیت

 حسی ش ا  60/27 519 روشن

 ذهنی 39/72 1361 تیره

 غالب: ذهنی 100 1880 کل واژگان

هاا در    ذهنای و عینای و میازان شا افیت نن     نظربسامد واژگان از ةمقایسکه به   عبل از این
  یمکنا  مای هاا بررسای     ها بپردازیم، ت ااوت کااربرد ایان واژگاان را در صطباه       ها و نامه  صطبه
مشا   شاد، مجماوع بساامد واژگاان عینای و میازان شا افیت          2و  1به جادول   توجه با
و مجموع بساامد واژگاان    «60/27با نسبت  519»اسم  1880بودن واژگان( ازمجموع  روشن)

 است  «39/72با نسبت  1361»اسم  1880ها ازمجموع   ذهنی و درنتیجه تیرگی نن
کارگیری واژگاان مرباوط باه واژگاان      بهترین درفد  بی  ،که مالحظه شد طور  همان

واژگان عینی و درنتیجه روشن است   60/27بودن سبک است و فقط  تیرهحسی و درنتیجه 
صلاق   البالغاه   نهاج این بسامد باال در واژگان حسی برجستیی صافی در واژگاان   ،درواع 
 هااایی از هرکاادا   اساات کااه بااا بررساای بسااامد ایاان واژگااان در نامااه و ذکاار نمونااهکاارده 

بسامد   شود یمتبیین    البالغه نهجهای حاکم بر سبک ش  ی حضرت علی )ع( در   برجستیی
هاای   شرح جدول به البالغه نهجهای   ها در نامه  واژگان عینی و حسی و میزان ش افیت نن

  است 4و  3

هاانتزاعیدرنامهواژگانحسی/.3جدول

هاخطبهدرسخننوعدرصدواژگانبسامدواژگان

 داستانی 87/33 749 عینی

 فلس ی 12/66 1462 ذهنی

 غالب: فلس ی 100 2211 کل واژگان

هاشفافیتواژگاندرنامه.4جدول

هاخطبهدرسخننوعدرصدواژگانبسامدواژگانشفافیت

 حسی ش ا  87/33 749 روشن

 ذهنی 12/66 1462 تیره

 غالب: ذهنی 100 1926 کل واژگان

مجماوع بساامد واژگاان عینای و میازان       کاه  مش   شاد  4و  3ول ابه جد توجه با
و « 87/33با نسبت  749»اسم  1926ها از مجموع   بودن واژگان( در نامه روشنش افیت )
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باا   1462»اسام   1926هاا ازمجماوع     مجموع بسامد واژگان ذهنی و درنتیجه تیرگای نن 
کارگیری  بهترین درفد  بی کردیم جا مشاهده   طورکه در این  است  همان« 12/66نسبت 

واژگان عینای   87/33بودن سبک است و  تیرهجه نتی درواژگان مربوط به واژگان حسی و 
 و درنتیجه روشن است 

فلس ی و ذهنای اسات، اماا ایان        البالغه نهجهای   ها و نامه  سبک حاکم در صطبه ،بنابراین
گرایای و سابک داساتانی و      عینیات  ،ها  هایی دارد  در نامه  ها ت اوت  ها با صطبه  غالبیت در نامه

تر است و دلیل این امر شاید این باشد کاه   ها بی   صطبه در مقایسه بادرنتیجه ش ایت واژگان 
تار   ها با ش   صافی مکاتبه داشته و بر نن بوده است که کالم  عینیت بی   ایشان در نامه

داران و فااحبان من اب    هاا باه فرماان     ناماه  اکثار زیارا   ،باشاد داشاته  تری   و ش افیت کامل
در کاه   جایی  نن از اما ،اند  یک شهر را برعهده داشته ۀادارة وظی ه و   ( بوده ک ،دار، عاضی )فرمان
باه فراصاور و موععیات کاال  از واژگاان       ،مرد  را موردصطاب عرار داده است ةعامها   صطبه

هاای عینای     تری بهره برده و موععیت حاکم بر جامعاه ایشاان را از بیاان م ادا      ذهنی بی 
ها باه فراصاور موععیات و موضاوع واژگاان را        ها یا نامه  صطبهبازداشته است  البته ایشان در 

ای   ترین اسات اده را از واژگاان عینای و در ناماه     ای بی   بسا ایشان در صطبه چهانت اب کرده، 
بر جامعاه و موععیات    حاکمایدئولوژی  ،ترین بهره را از واژگان ذهنی برده باشد  درواع  بی 

است که ایشان از شرایط جامعاه در   گ تنین شکل داده است  کالمی این امر را در کال  ایشا
را از ساطح کاال       البالغاه  نهجکه  ،های سبکی ایشانکار شاهیکی از  اماپذیرفته، ثیر أتکالم  

حاکماان زماناه باوده     ةظالمانا پذیری ایشان درراستای تحقق اهادا   ناثیرأتبشری ارتقا داده، 
 )ع( درراستای حکومت اسالمی نااب نباوی و تطاابق نن باا     علیپذیری تأثیر ،واع دراست  
 صوی  بوده است  ةزمانشرایط 
 
واژگانصریحوضمنی2.3

و ناوع     شاناصتی جداگاناه    که ف ت سبک ،های داللی متقابل در واژگان  یکی دییر از ویوگی
ت  شدن واژگان به دو فورت فریح و ضمنی اسا  تقسیم ،کند  صافی از س ن را پدیدار می

   کنیم  را بررسی می ها  ها و نامه  هایی از معانی تلویحی و فریح در صطبه  جا نمونه  در این

   البالغه نهجهای   ها و نامه  بررسی واژگان صریح در خطبه 1.2.3
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در دنیاای صاارا از زباان     داللت فریح واژگان، همان معانی فرهنگ لغتی واژگان، مساتقیما  
تارین    گونه واژگان در فریح  این ،شناسی عراردادی است  درواع  زباندارد که ازنظر م داعی 
ای هسات کاه از       گویاا میاان هار واژه هساته    »روناد     کاار مای   بهی صود اترین معن  نشان  و بی
های  معانی م تلف روییده است و هر معنایی پیونادهای دور و نزدیکای باا دییاری       کناره
« ای نادارد   الل ظای یاک کلماه هام حاد و انادازه       تحات  رساد حتای معناای     نظر می بهدارد  
 :داردی فریح هر واژه دو جنبه امعن(  10: 1376 )ضیف
 ةجنبا   2 ؛عاراردادی و اعتبااری واژه اسات    ةجنبا ای که عمومیت دارد و هماان    جنبه  1

 ی اجتمااعی ارتبااطی معارو  دارد   ایاا معنا   ،ی درونای اصافی از واژه که به مضمون، معنا 
تار واژگاان    است که بی    البالغه نهجهای   ترین صطبه  از مهم 25 ةصطب(  91-89: 1368 )لوریا

 دارد:های فریح و عاطعانه   نن داللت

حَقِّكُممْ  مْ عَنْ إِنِّي وَ اللَّهِ لَأَظُنُّ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ سَيُدَالُونَ مِنْكُمْ بِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى بَاطِلِهِمْ وَ تَفَرُّقِكُ
ى قَعْم    وَ بِمَعْصِيَتِكُمْ إِمَامَكُمْ فِي الْحَقِّ وَ طَاعَتِهِمْ إِمَامَهُمْ فِي الْبَاطِلِ .... فَلَوِ ائْتَمَنْتُ أَحَدَكُمْ عَلَ

  هلَخَشِيتُ أَنْ يَذْهَ َ بِعِلَاقَت

م ال ات  دن در امر جهاد و کر سستی دلیل بهاین فراز را برای سرزن  یاران اما  علی )ع( 
/ pathology) ای ایان صطبااه بار پاااتولوژی   ،از دساتورهای رهباری صطاااب فرماود  درواعاا    

کناد     رسد یا سقوط مای   ای به کمال می  که چیونه جامعه دارد داللت شناسی اجتماعی( نسیب
ای اسات کاه     های فریح و عاطعاناه   های سبک واژگانی این صطبه داللت  ویوگی ترین  از مهم
 ةکاسا تاوان یاک     فرماید نمای   می فراحت بهکه  طوری بهتر واژگان نن موجود است،  در بی 
دزدند  این فاراحت بیاان     چون بند نن را می ،ها امانت داد  به نن ،که ارزشی هم ندارد، چوبی

کاردن   فحبتمطابق است؛ زیرا دییر جایی برای در پرده  موععیت و کارهای کوفیان کامال  با
که بار همیاان روشان و نشاکار      ،نظر از معنای عمومی واژگان  فر  ،براینبناوجود ندارد  

زمان ایشان ن ا  و صیانات ارزت   ةجامعدارد که در داللت واژگان اما  )ع( بر این امر  ،است
 علمداد شده است 

و  ای دارد   اما  حسن و حسین )ع( پنادهای جاوداناه   بهدر وفیت   47 ةنامدر حضرت 
کااربرد   ناماه هاای    ترین ویوگای   از مهم  کند  به رعایت مقررات عدالت در ع اب توفیه می

 فرماید:  جایی که می  نن واژگان فریح است،

هُمْ ِإِنَّاهللَ اهللَ فِي األَيْتَامِ، فاَلَ تُغِبُّوا أَفْوَاهَهُمْ، واَلَ يَضِميعُوا بِحَضْمرَتِكُمْ. وَاهللَ اهللَ فِمي جِيمرَانِكُمْ، فَم     
بِقْكُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ، مَا زَالَ يُوصِي بِهِمْ حَتَّي ظَنَنَّا أَنَّمهُ سَميُوَثِّهُهُمْ. وَاهللَ اهللَ فِمي الْقُمرْ نِ، الَ يَ ْم     
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بِّكُمْ، الَ تُخْلُوهُ مَما  بِالْعَمَلِ بِهِ غَيْرُكُمْ. وَاهللَ اهللَ فِي الصَّالَةِ، فَِإِنَّهَا عَمُودُ دِينِكُمْ. وَاهللَ اهللَ فِي بَيْتِ ثَ
    .. ... انْظُرُوا إِذَا أَنَا مِتُّ مِنْ ضَرْبَتِهِ هذِهِ، فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَة ، واَلَ يُمَثَّلوُا بِالرَّجُلِ بَقِيتُمْ

ترین دالیل ایشان این اسات کاه     از مهم  تر واژگان فراحت کامل دارند در این فراز بی 
 ،دکننا    مای  فاراحت بیاان   باه ترین مباانی اساالمی را     اساسیزیرا  ،نباشند پذیر ویلأجمالت ت

تواناد از نن    و صواننده مای  ستها  ننویل أتهای جمالت ضمنی امکان   چراکه یکی از ویوگی
بااعی نماناده اسات،     یویلأتا جاای هایچ    نامهولی در این  ،های مت اوتی داشته باشد  برداشت

 ،کناد   می تو عدالت در ع اب فحب ،، نماز، جهادعرننسایه، یتیمان، هم بارۀکه در  جایی  نن
  دکن   میموضوع را درنهایت عاطعیت و فراحت بیان 

   البالغه نهجهای   ها و نامه  بررسی واژگان ضمنی در خطبه 2.2.3
زباانی صاود    ـا شود که واژگان ورای فورت ظاهری  داللت ضمنی هر نن چیزی را شامل می

های تلویحی را ازطریاق تااریخ گذشاته      تلویحی واژه  واژه این اشاره ۀاشارکنند، یعنی   القا می
های مربوط به نن در صود بار کرده است و تمامی عوامل فرازبانی در تشکیل چناین    و تداعی

(  این معانی ضمنی همان چیزی است که فارد را  Perrine 1988: 585) افتند  میثر ؤمهایی   الیه
کااری کاه     شاود   نمون می سوی یک سلسله معانی و اشارات ضمنی ره بهدر برصورد با کلمه 

و  اظااهر معنا   درحتی متراد  نن واژه از پ  نن برن واهد نمد؛ چون کلمات مترادفای کاه   
ساان و   ار عااط ی یاک  رسانند، ازنظار سااصتمان و سرشات با      م هو  واحدی را در زبان می

باه ماتن و    توجاه  باا گوناه واژگاان     ایان  ،(  درواع 391: 1381 )پورنامداریان ارزت نیستند هم
ای   شوند تا امکان تعبیار چندجانباه    گرفته می کار بهموععیت کالمی در معانی ضمنی و تلویحی 
  اما  علای )ع(  دنکدر صواننده ایجاد ثیر أت منظور بهرا فراهم نورد و نیز فضای روحی مناسب 

به محتوای کال  از واژگان ضمنی بهره برده است؛ برای مثاال   توجه با   البالغه نهجهای   در صطبه
 فرماید:  شناسی اجتماعی مسلمین می روان دربارۀجا که   نن

حَمدِّهِ، وَنَضِمي ُ وَفْمرِهِ. وَمِمنْهُمُ     مِنْهُمْ مَنْ الَ يَمْنَعُهُ الفَ َادَ في الْأَثْضِ إاِلَّ مَهَانَةُ نَفْ ِهِ، وَكاَلَلَمةُ  
  (32ة )صطب الْمُصْلِتُ لِ َيْفِهِ، وَالْمُعْلِنُ بِشَرِّهِ، وَالْمُجْلِ ُ بِخَيْلِهِ وَثَجِلِهِ

هاا از    )ع( مرد  را به چهار گروه تقسیم کرده و در توفایف نن  منانؤمامیر  ،در این صطبه
اما  علی )ع( در ایان   ،بهره برده است  برای مثالهای ضمنی و تلویحی   واژگان دارای داللت

فاورت   باه بار معاانی ظااهری      عالوه« ...و وفره نضي  نفس، مهانة حده، كاللة»فراز با کاربرد 
فسادشان اسات، باه م اطاب القاا      ةزمیننبودن  فراهمکه ناشی از  ،ها را  ضمنی عد  کارایی نن
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اناد و درحاال رواا     همواره عوامل فساد بودهفورت ضمنی گروهی که  بهکند و درمقابل   می
  دکن میفسق و فجورند توفیف 
مند شاده اسات، هرچناد ایان       های صوی  از ارجاع ضمنی نیز بهره  اما  علی )ع( در نامه

فرماید:  جایی که می  ها نیست؛ برای مثال نن  صطبه ۀانداز بهاست اده 

 جَانِبَکَ، وَابْ ُطْ لَهُمْ وَجْهَکَ، وَ سِ بَيْنَهُمْ فِي اللَّحْظَةِ وَالنَّظْرَةِ فَاخْفِ ْ لَهُمْ جَنَاحَکَ، وَأَلِنْ لَهُمْ
  (27ة نام)

هاای    تر واژگان نن داللات  بی   است   اصال  اجتماعی نیاشته بارۀاین فراز را در اما  )ع(
نمودهاای   سات کاه بهتارین ره   ا ضمن بیان اعضا و جوارح انسان بر نن بنابراین؛ داردضمنی 

  دکندار م ر القا  فورت تلویحی به فرمان بهاجتماعی را 
اماا  )ع(  شد، ها انجا    ها و نامه  ارجاع واژگان در صطبهنحوۀ ای که در   به بررسی توجه با

به موععیت کالمی هم از واژگان فریح و هم از واژگان ضمنی  توجه باها   ها و نامه  در صطبه
کاه واژگاان    حاالی  در  تر است ها بی   نامه از ها  واژگان ضمنی در صطبهاما ، است   بهره برده

ها بسامد باالتری دارند  این امار باه سابک اماا  )ع( ایادئولوژی معنااداری         فریح در نامه
 باارۀ کاه بساتانی در  ر طو  همانتطابق دارد؛  ها کامال   زیرا ارجاع فریح با سبک نامه، دهد  می
این صطبه یک سند اجتماعی است در عسمتی که مربوط باه  »: گوید  می   البالغه نهج 53نامة 

تعامل با رعیت در امور م تلف است نن را با سابکی شایوا و واضاح و صاالی از داللات      
غلباه ارجااع ضامنی     ،دییار  طر  از(  103: 1381 )البستانی «ضمنی و رمزی نیاشته است

ها را دوچنادان    و زیبایی ادبی نن ،تأثیرگذاریها،   واژگان نسبت به واژگان فریح در صطبه
بار تطاابق سابک    تأییادی  ایان صاود     ها شده است  سبک صطبهشدن  ادبیکرده و موجب 

را در اوا بالغات و     البالغاه  نهاج و    اسات کاه    ،)ع( با محتاوا، م اطاب، موععیات    اما 
 ف احت عرار داده است 

 

البالغهنهجهایهاونامهخطبهنشاندربیداروبررسیواژگاننشان3.3

 2دار  واژگان نشان 1.3.3
کنند و بر ایان اعتقادناد     نشان تقسیم می  دار و بی  شناسان از یک دیدگاه واژگان را به نشان  زبان
بر اشاره به م دا  صاب نیارت گویناده و نویسانده را نیاز دربار        دار عالوه  های نشان  واژه
بر داللت بر یاک م هاو  صااب،      عالوه ،ها  (  این دسته از واژه134 :1383 )یارمحمدی دارند
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که نیرت و طرز تلقی نویسنده و گویناده را   را در بر دارند ارزشی یمعانی ضمنی و م اهیم
بار   حااکم شارایط   بازتاباساسی در  ی(  این واژگان نقش264: 1391 )فتوحی در صود دارند

معناا   هام  ۀواژادیب با انت اب یک واژه ازمیان چنادین   ،بنابراین  جامعه و ذهنیات ادیب دارد
 موععیات که متناسب باا بافات ماوععیتی و     هدد می)متراد ( به یک واژه بار معنایی صافی 

هماواره از واژگاان      البالغاه  نهجهای   ها و نامه  بر متن است  حضرت علی )ع( در صطبه  حاکم
تار   بای  ها   شده بسامد این واژگان در صطبه انجا های   به بررسی توجه بادار بهره برده، اما   نشانه
 پردازیم:  از این واژگان می یهای  جا به بررسی نمونه  هاست  در این  نامهاز 

الِمُ الظَّم  أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّا قَدْ أَصْبَحْنَا في دَهْر عَنُودٍ، وَزَمَن كَنُودٍ، يُعَدُّ فِيهِ الُمحْ ِنُ مُ ِيئاً،  وَيَزْدَادُ
 ... نَما فِيهِ عُتُوّاً، الَ نَنْتَفِعُ بِمَا عَلِمْنَا، واَلَ نَ ْأَلُ عَمَّا جَهِلْنَما، واَلَ نَتَخَموَّ ُ قَاثِعَمةً حَتَّمي تَحُملَّ بِ     

  (32ة )صطب

تبیاین   )ب( منین )ع( سیر ارتجاعی امت اساالمی را بعاد از پیاامبر   ؤامیرالم ،در این فراز
هاای دنیاا اهمیات      ارزشای   زوال و بای  روباه رناگ و    کمی اسالمی ها  که در نن ارزتد کن می
دار اسات کاه     های واژگانی این فراز کاربرد واژگاان نشاان    ترین ویوگی  ای دارند  از مهم  ویوه

که بارای توفایف دهار و زماان از       جایی  ننموجب ت ویرسازی در کال  ایشان شده است  
ت اویری از ناسپاسای و    ؛کناد   اسات اده مای  « ناسپاس: کنود»و « منحر  از راه و عنود: جائر»
تاداعی نن   ،بناابراین   کند کاه از فا ات انساان اسات      راهی دنیا برای م اطب مجسم می گم

 ۀواژو دراداماه از  د کنا    مای گاذاری نن را دوچنادان   ثیرأتو است واضح  برای م اطب کامال 
ارزت دنیاوی بارای     هاای بای    پیروی از صواسته ةکند که درنتیج  بزرگ یاد می« : حادثهقاثعة»

  دشو   میانسان حافل 
دار اسات کاه     ترین ابزار ت ویرسازی در متن ادبی کاربرد واژگاان نشاان    از مهم ،بنابراین

عادرند م اهیم و احساسات ادیاب را باه م اطاب     ،به نقشی که در ت ویرسازی دارند توجه با
عنمود،   دهمر »در این فراز با نوردن کلمات ت ویرساز مانند  ()ع  علیکه  طور همان  دکننمنتقل 

ایان امار     کشاد   ت اویر مای   بهپایداری را ناوفایی و   ف ت برای دنیا، بی منزلة به ،«كنود زمنو
و نن را هاد  نهاایی    اند گر نن است که در ع ر ایشان اکثر جامعه به دنیا گرای  داشته  بیان

باا   علای حضرت  ،بنابراینگردان بودند   رویهای اسالمی زمان پیامبر   و از ارزت اند   برگزیده
جاایی کاه     دارد  یاا نن   و باازمی  کناد  مای  ها را از ایان امار ن ای     نن یهای  صطاب چنین صطبه

 فرماید:  واععی میمنان ؤمدر توفیف  32 ةصطب)ع( در  حضرت
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رُ الْمَرْجِعِ، وَأَثَاقَ دُمُوعَهُمْ خَوْ ُ الْمَحْشَرِ، فَهُممْ  الراغبون في اهلل وَبَقِيَ ثِجَالٌ غَ َّ أَبْصَاثَهُمْ ذِكْ
بَيْنَ شَرِيدٍ نَادٍّ، وَخَائِفٍ مَقْمُوع ، وَسَاكِتٍ مَكْعُوم ، وَدَاع  مُخْلِص ، وَهَكاْلَنَ مُوجَمع ، قَمدْ أَخْمَلَمتْهُمُ    

  التَّقِيَّةُ، وَشَمِلَتْهُمُ الذِّلَّةُ

ت اور   عابال مرد  زمانه  ةعامبرای  اژگانی بهره برده است که اوال اما  )ع( در این فراز از و
تواناد    زماانی مای   ۀدوردییر چنان ت ویرسازی کارده کاه م اطاب در هار      طر  ازو است 

 را هاای اساالمی    اما  )ع( در استقرار عادالت و ارزت  ةدغدغو  کندها را درک   مظلومیت نن
از  ،دهکار ها را منازوی    که نن ،بر جامعه حاکمادعابودن  و ص قان   ایشان در توفیف بی  یندبب 

 زیر است اده کرده است: واژگان

گیر؛ المقموع: مقهور، مغلوب؛ المکعاو :    گریزد، گوشه  تنهایی می بهالناد: کسی که از جم  
بسته؛ کعم البعیر: دهان شتر را بست تا چیزی ن ورد یا گاز نییرد؛ ثکاالن: حازین،    دهان

 ( 47: 1370 گیرند )فبحی  کار می بهبرای کسی که فرزندت فوت شده  غمیین، معموال 

ی افالی صاوی    ابر معن  رفته عالوه کار بههرکدا  از واژگان  ،طورکه مشاهده کردیم  همان
راستین و دردهای بدون تسکینشان برای م اطب تاداعی  منین ؤمت ویری از سرکوبی شدید 

شاود    کار گرفته می بهنید این واژه زمانی برای شتر   و  برمیکعی ماه از معنک چنان   مثال  دکن   می
جاایی مارد      نن ازکه حتی نتواند چیازی ب اورد و     طوری به ،ا عرار داده شدهندر تنی که کامال 

صاوبی وضاعیت    منین باه ؤما کاربرد این واژه برای  بنابرایندادند؛   زمانه این عمل را انجا  می
تطاابق باین م ااهیم و موععیات اجتمااعی چناان        ،کند  درواعا    جامعه را تداعی میبر  حاکم

برد و در نن فضاا عارار    میراه صود  هم بهنورد که او را   وجود می بهت ویری را برای م اطب 
تبیاین   رابار عاالم اساالمی بعاد از پیاامبر )ب(        حاکماجتماعی و سیاسی  ةفاجع و دهد  می
های اجتمااعی و سیاسای     گر بزرگیشان در زمینه  اوضاع امت و بیان ةنیینان واژگ»؛ زیرا دکن   می

  (9: 2001 )عثمان «دشو   میمند و با ذلت  صوار  و ادبی است و با عزت ملت عزت

 نشان  واژگان بی 2.3.3
 نماادی از واععیات باه م اادیق ذاتای یاا تجریادی اشااره دارناد          منزلة بهنشان   های بی  واژه

تارین واژگاان     و بنیاادی  ،ترین  ترین، ساده  نشان طبیعی بیهای   (  واژه134: 1383 )یارمحمدی
هاای   هدر مجموعاه واژ  ،مثاال  رایاناد  با    ای نامیده شده  واژگان هسته ،به همین دلیل  ندا زبان
 هاا نشاان دارناد     نشاان اسات و دییار واژه     الغر بای  ۀواژ« و زردنبو ،علیون  الغر، مردنی، نی»

و به بافت رسامی  است های عمومی   گونه واژگان شامل واژه  این ،(  درواع 123: 1393 )درپر
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 اسات،    نشاان بارده    ترین بهره را از واژگاان بای   ها بی   کال  تعلق دارد  اما  علی )ع( در نامه
ان کناد از واژگا    بیان میرا رفتار با رعیت  ۀنحواشتر  مالکی به  ا  جایی که در نامه  برای مثال نن

 دور از معانی تلویحی بهره گرفته است: بهی و   ا هسته

 الرَّعِيَّمةُ  فَالْجُنُودُ، بِِإِذْنِ اهللِ، حُصُونُ الرَّعِيَّةِ، وَزَيْنُ الْواُلَةِ، وعِزُّ الدِّينِ، وَسُبُلُ الْأَمْنِ، وَلَيْسَ تَقُمومُ 
  (53ة )صطبإاِلَّ بِهِمْ

گرفته کاه معناای     کار به را    «الحصون، ال بل و الزين و»در این فراز اما  علی )ع( واژگان 
 انییزاناد    ظلم برمی علیهها را   غیرت و همت نن فهم دارند و همهت ویری واضح و  و فریح

 ةفلسا  هاا کاه     برصال  صطبه ،نن نیازی به ت ویرسازی ندارد ۀنیارندنامه،  ةفلس به  توجه با
اساسای در تبیاین محتاوای  دارد و     یت ویرسازی نقشا  ،بنابراین  ها اعناع م اطب است  نن
روابط اجتماعی است دییر نیازی به کاربرد واژگان تلویحی نادارد و   بارۀکه نامه در جایی  نن از

 ،بناابراین   موضوع استتلویحی بهترین وسیله برای بیان این  ایای و بدون معن  واژگان هسته
است ده کر ها و م اطب تنظیم  وای ننبه محت توجه باها را   سبک نامه )ع( علی
مشا   شاد بساامد      البالغاه  نهاج هاای    ها و صطباه   شده در نامه انجا به بررسی  توجه با

نشاان    هاا بساامد واژگاان بای      و در ناماه اسات  تر  ها بی   ها از نامه  دار در صطبه  واژگان نشان
تار    و درواع  سبک را ادبیند را د تری بی دار بار ارزشی   که واژگان نشان   جا  نن ازغالبیت دارد  

دار   زیارا واژگاان نشاان    ،مطابقات دارد  صطابه که اعناع م اطب است کامال  ةفلس ، با ندکن   می
  دکنا   مای تار فاراهم    اعنااع م اطاب را بای     ةو زمینا  ودش میموجب ت ویرسازی در کال  

کاه   ودشا  مای ف ر زبان است موجب ایجاد سبکی رسامی   ةدرجنشان   که واژگان بی  حالی در
 :نیارت نامه متناسب است ةفلس با 

ده نظاامی یاا    ای رسمی به ش   صافی، مانند والی، کارگزار، عاضی، فرمان  نوشته   نامه
رسمی که در مراکز حکومتی و اجتمااعی دارناد،   ایف ظوبه  توجه بابه جماعتی است که 

شود؛ بنابراین نیاز به زباان وفا ی دارد ناه ت اویری  و       ته میها انجا  کاری صواس  از نن
فاورت واضاح و    باه بلکه باید  ،های رمزی و استعاری نیست  مجالی برای کاربرد داللت

 در از سبک فنای اسات اده شاده، ولای ایان کااربرد         البالغه نهجهای   روشن باشد  در نامه
 ( 102: 1381 )البستانی تر است ها کم  صیلی از صطبه

نشاان زماانی ارزت ادبای و سابکی       دار یا بی  است کاربرد هرکدا  از واژگان نشان گ تنی
استعمال هرکادا  در موععیات غیرمناساب      که متناسب با موععیت و محتوای کال  باشد دارد
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  در م اطاب نادارد  ثیری أتو  ودش میبلکه موجب اصتالل در سبک  ،ساز نیست  سبک فقط نه
چاه گ تاه شاد،      باه نن  توجاه  باشود    این امر جز با عمق نگاهی و علم برای ادیب فراهم نمی

  رعرار کندبو م اطب را  ،محتوا ،)ع( توانست این هماهنیی بین موععیت علی حضرت
 

رمزگان4.3
 رمزگاان  هار   تاسا  (semiotics) شناسای   نشانه دان  در مطرح افطالحات از (code)رمزگان
 تار   بای   و کناد   مای  فاراهم  را متاون  ت سایر  و ،دریافات  تولید، امکان که دان  است از نظامی

 هماة  زیارا  ،اسات  رمزگاان  تارین   پیچیاده  و تارین  مهام  است  زباان  بنیاد فرهنگو  بنیاد بافت

 هاای   نظاا   اشارات و ،اطوار رفتار، غذا، پوشاک، نداب، های  رمزگان هازجمل های دییر  رمزگان

  باه تاوان    رمزگاان را مای    (150: 1387 اسات )ساجودی   توفیف عابل زبان با و غیره حرکتی
اساسای در   ینقشا  صاود  هاای   به مش  ه توجه با کهرمزگان عمومی و ت   ی تقسیم کرد 

؛ زیارا بساامد بااالی هرکادا  ماتن را باه جاانبی ساو          کنند ای ا مینفرین  محتوا و سبک 
هاا    در بررسی صطباه بهره نیست    از این واژگان بی ،ادبی و علمی کار شاه ،البالغه نهجدهد    می

و رمزگان عمومی، رمزگان ش  ای،   ؛مایرو  با چند رمزگان عمده روبه   البالغه نهجهای   و نامه
اساسی در تبیین سابک   یو نقش دارند ی صابیرمزگان دینی  هرکدا  از این رمزگان بار معنا

  کنند ای ا میش  ی اما  علی )ع( 

 زگان عمومیرم 1.4.3

شناسی شامل واژگان عمومی است که موجب صلق سبک عماومی و    رمزگان عمومی در زبان
فاورت عماومی در جامعاه     باه   این واژگان همان واژگانی اسات کاه   دشو   میزبان همیانی 

گوهاای  و افاراد جامعاه در گ ات    و معماوال   داردفهام   همهرواا دارد و بار معنای عمومی و 
شده مش   شد که زبان همیاانی در   انجا های   به بررسی توجه بابرند    بهره میروزانه از نن 

هاا ضامن کااربرد واژگاان عماومی از رمزگاان         اما در ناماه  دارد،ای   ها برجستیی ویوه  صطبه
 :یمکن   میاز این کاربردها را بررسی  یهای  جا نمونه  ت   ی نیز بهره برده است  در این

ي لْأَظُنُّ بِكُمْ أنْ لَوْ حَمِسَ الْوَغَي،وَاسْتَحَرَّ الْمَوْتُ، قَدِ انْفَرَجْتُمْ عَنِ ابْنِ أَبِمي طَالِم     وَأيْمُ اهللِ إِنِّ
 ي جِلْمدَهُ،  انْفِرَاجَ الرَّأْسِ. وَاهللِ إِنَّ امْرَأً يُمَكِّنُ عَدُوَّهُ مِنْ نَفْ ِهِ يَعْرُقُ لَحْمَهُ، وَيَهْشِمُ عَظْمَهُ، وَيَفْمرِ 

  (34ة )صطب ظِيمٌ عَجْزُهُ، ضَعِيفٌ ماضُمَّتْ عَلَيْهِ جَوَانِحُ صَدْثِهِلَعَ
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؛ اسات  تر از واژگان متداول و عمومی در جامعه بهره برده امیر بیان )ع( بی  ،در این فراز
  در ایان کاال    اسات    شاده که موجب سبک عمومی و درنتیجه فهام کاال  ایشاان     طوری به

ناد کاه در زباان روزماره     ا ازجمله ال ااظی    « وواهلل، الموت، لحم، عظم »واژگان عمومی مانند 
در کاال  سابک   ثر ؤما ایان واژگاان و دادن باار معناایی      ةهنرمندانا ند  گزین  ا متداول کامال 
هاای مناساب باا      ترین وظایف یک ادیب انت اب واژه  ؛ زیرا از مهمدکن  مینظیر   ها را بی  صطبه

در اعنااع م اطاب اسات  اماا  )ع( چناان از واژگاان       ثیرگذار أتحال  عین درمحتوای کال  و 
درپی بهره برده که م اطب را به کشیدن شمشیر و جهااد در راه حاق ترغیاب      صوبی و پی به
ورزناد    کنناد و سساتی مای     ؛ چراکه عاعبت و ف ات کسانی که در راه حق جهاد نمیدکن می

گاذارد و    یی بارای شابه و شاک بااعی نمای     کناد کاه جاا     فهم ترسیم مای  همهچنان با زبانی 
ایان تقابال در کاال  زیباایی       کناد   صوی  را با دشمن وفف می ةعاطعاندییر رفتار  طر  از

هاا    نیای باین نن    جای واژگان و هم بهاین گزین   است گ تنیرا دوچندان کرده است     صطبه
 هد د  و به صواننده شور و شو  جهاد میکند  میسبک ایشان را محکم 

 رمزگان تخصصی 2.4.3

رمزگانشخصی1.2.4.3

رمزگااان ش  اای اساات کااه ایاان رمزگااان    البالغااه نهااجدر متااداول رمزگااان از یکاای 
هاای ضامنی اطاال       این نوع رمزگان بر داللات   »استرمزگان معنایی و داللی  ةزیرمجموع

 از سایدان  نقال  به Barthes 1974: 19) «برند  های معنایی بهره می  شود که از اشارات یا بازی  می
و محایط   ،شناسای  نماا، روان   هاای کماابی  ص الت     (  رمزگان معنایی به داللت161: 1394

ش  ایت  »فهمیم کاه    با این رمز می هاست  مثال   شناصت  دییر جهان تعبیر  به و شود  مرتبط می
(  رمزگاان  240: 1393 )احمادی  ع بی در متن نماده باشاد   ۀواژکه   بدون نن ،«ع بی است

کند و باه ایان ترتیاب،      گردنوری می رابا اسامی صاب مرتبط های گوناگون   معنایی مش  ه
هاای اسام     داللات  ،(  درواعا  139: 1393 )مکاریاک  دکن  میگیری ش  یت را ممکن   شکل

غالاب ایان    ،شاده  انجاا  هاای    به بررسای  توجه باشود    صاب از رمزگان معنایی محسوب می
های موردبررسی صیلای    ها در صطبه  اند و کاربرد نن  کار رفته به   البالغه نهجهای   رمزگان در نامه

 کنیم:  بررسی میرا ها   ای از رمزگان ش  ی در نامه  جا نمونه  تر است  در این  کم
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بَابُ هذِهِ الدَّاثِ. ، فَمَا أَدْثَکَ هذَا الْمُشْمتَر ِي   ، وَفِيهِ يُشْرَعُالشَّيْطَانِ الْمُغْو ِيإِلَي  ينْتَهِي ابعُالرّ الحدُّ
 فِيَما اشْتَر َي مِنْهُ مِنْ دَثَکٍ، فَعَلَي مُبَلْبِلِ أَجْ َامِ الْمُلُوکِ، وسَالِ ِ نُفُوسِ الْجَبَابِرَةِ، وَمُزِيلِ مُلْمکِ 

  (3ة )نام حِمْيَرَوَ وَتُبَّع ، وَقَيْصَرَ كِ ْر َي، مِثْلِ الْفَراعِنَةِ

از را  اوکردن کار غیرانساانی شاریح    محکو ست ضمن ا اما  علی )ع( بر نن ،در این فراز
زدن باه   چنگبا  دکه در ادوار م تلف تاریخ افرادی بودن جایی  نن ازو  دنیای حرا  برحذر دارد

سارانجا   و دناد  کرماال   و حق مظلومان را پاای دادند ارزت ظلم را در جامعه رواا   دنیای بی
هاا    در این فراز حضارت )ع( باا ذکار اساامی نن     بنابراینبه نابودی صتم شده است؛  کارشان

اعمال  فسااد را در  د کن میزد  دییر به شریح گوت طر  ازو ده کرسرگذشتشان را یادنوری 
؛ زیرا رمز ش  ی از رمزهای صافی اسات  میراند  و روح اسالمی را می دهد می جامعه رواا
معتقاد   که شانطاوی  طور  همانکند    کال  ابداع میدر به ت کر و موععیت موجود  توجه باکه ادیب 

گیارد و ایان     کند به عاریت مای   است که ادیب نن را از حقیقت موجود که در نن زندگی می
(  149: 2004 به هر ادیب و فضای حاکم و تجربه مت اوت اسات )الشانطاوی   توجه باگزین  
از اهدا  حضرت علی )ع( در کاربرد این رمزگان ش  ی تعبیر از افکار درونای و   ،درواع 

 ،بر بار معنایی که در ایان واژگاان وجاود دارد     اسالمی است و عالوه ةجامعاوضاع در انتظار 
 ةجامعا عوامل سیاسی و اجتمااعی از عوامال افالی کااربرد ایان واژگاان اسات؛ زیارا در         

فرعاون لقاب پادشااهان م ار،     » ۀواژکه بود ص قان حاکم شده های عبلی چنان ظلم و   صلی ه
 یار و حم یمن،گزاران  لقب امپراتوران رو ، تب  لقب فرمان ی رع ،یرانلقب پادشاهان ا یکسر

کاه در    طاور  همان ،مطابق با اوضاع زمانه است« از اسال  ی لقب پادشاهان جنوب عربستان پ
ترین است اده را از رمزگان دینی برده است  بی  های دییرت با محتوای دینی و اسالمی  نامه

رمزگاندینی2.2.4.3

از مساائل دینای،   که کاربرد واژگان دینی است   البالغه نهجتوجه در درصوریکی از نکات 
و    سا ن   ،اعمال نیک انسان، نماز، امر به معرو  و نهی از منکر ،روز عیامت، پادات و جزا

هاای    باه بررسای   توجاه  باا گیرناد     رمزگان دینای جاای مای    ةگوید که همیی زیرمجموع  می
از رمزگاان دینای اسات اده کارده        البالغه نهجهای   ها و نامه  شده، امیرمؤمنان )ع( در صطبه انجا 

 کنیم   تحلیل میرا هایی از کاربرد این واژگان   نمونه ،جا  است  در این
پردازد  کوفیاان    ها می  و شکست نناما  )ع( به بررسی علل نکوه  کوفیان  97 ةصطبدر 

شایطان شاده باشاند جاز      ۀبردی که یها  انسان مانندو بودند گردان شده   واجبات روی ةهماز 
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از  و کردناد   امور صداوند را مع ایت مای   ةهمدر  ؛گ تند  فساد و اعمال شیطانی را لبیک نمی
)ع( در فاراز   علای  ،بناابراین   کردناد   سرپیچی می ،هی استاال های فرمانکه  ،)ع( فرمان اما 

جامعاه را از اعماال    کاه  نن اسات  نصر این صطبه با برشمردن ف ات یاران پیاامبر )ب( بار  
 فرماید:  می و فاسد برحذر دارد

ا لَقَْد ثَأَيُْت أَصْحَاَب مُحَمٍَّد صَلَّي اهللُ عَلَيْهِ وَ لِمهِ، فَمَما أَث َي أَحَمداً يُشْمبِهُهُمْ مِمنْكُمَْ لَقَمدْ كَمانُو       
   ... يُصْبِحُونَ شُعْثاً غُبْراً، قَدْ بَاتُوا سُجّداً وَقِيَاماً، يُرَاوِحُونَ بَيْنَ جِبَاهِهِمْ وَخُدُودِهِمْ

)ص(،  محممد »واژگان دینی  وترین بهره را از رمزگان دینی برده  در این فراز اما  )ع( بی 
را عامل نجات و گسترت عدالت در زمان پیامبر )ب( دانساته  « و    سجدا، قياما، معاد، الثواب

هاا و    ای از م ایبت   امت اساالمی در هار زماناه    ۀدهند نجاتاین رمزگان رمز  ،درواع است  
  دهد  ها را به زندگی جاودانه نوید می  نن کههاست   ناعدالتی

تکرار رمزگاان دینای صافای مانناد جهااد،         البالغه نهجهای واژگانی   ترین ویوگی  از مهم
هاا    هاا و ناماه    تر صطباه  این واژگان در بی   است )ب( و وفف یاران پیامبر ،، شهادتعرنن

درون هار ش  ای را از کااربرد     که است بر این نظرطورکه فروید   بسامد باالیی دارند  همان
 تااوان دریافاات  وساات، ماایا ةوسوسااگاار   کااه حکایاات ،هااا  ای از واژه  پاااره ۀاناادازباای  از 
هاای    گار دغدغاه    )ع( و بیان علی این واژگان تداعی درونی اما  ،بنابراین  (39 :1368 )غیاثی
داشتن اما  )ع( بار انتقاال ت کارات دینای موجاب      کیدأتافالح جامعه است   ورظمن بهایشان 

ست با تکرار رمزگان دینای ذهنیاات صاوی  را    ا نن بر بنابراین  ها شده است  تکرار در صطبه
توان عواطف لطیف و زودگاذر بلکاه     می فقط نهبا تلقین و تکرار زیرا  ،دکنبه م اطب منتقل 

)ع(  اماا   ( 509: 1354 )متحادین  ها رسوخ داد و تثبیت کرد  اعتقادات دیرپای مقاو  را در ذهن
 فرماید:  جایی که می  نن ،؛ برای مثالاست وفور بهره برده بهها نیز از رمزگان دینی   در نامه

بَالِْإِعْمذَاثِ   فَفَرِّغْ لِأُولئِکَ هِقَتَکَ مِنْ أَهْلِ الْخَشْيَةِ وَالتَّوَاضُع، فَلْيَرْفَعْ إِلَيْکَ أُمُوثَهُمْ، هُمَّ اعْمَلْ فِيهِمْ
 ...عِيَّمةِ أَحْموَجُ إِلَمي الِْإِنصَما ِ مِمنْ غَيْمرِهِمْ      إِلَي اهللِ تَعَالَي يَوْمَ  تَلْقَاهُ، فَِإِنَّ هؤاُلَءِ مِنْ بَميْنِ الرَّ 

  (53 ةنام)

و د کنا   توفایف مای  را منین )ع( سایمای محروماان و مستضاع ان    ؤدر این فراز امیرالما 
هاای    ترین ویوگای   کند  از برجسته  اشتر را به توجه صاب داشتن به این طبقه توفیه می مالک

الخشية، التواضع، اإلنصا ، اهلل، الحق، اليتميم، الصمدق،   »واژگانی این فراز تکیه بر رمزگان دینی 
ناد کاه پیوساته در    دار دینای صااب   یاست که هرکدا  بار معنای« و    موعود اهلل، يوم)قيامت(
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شادن   نهادیناه باا   ،بناابراین   اناد   کننده به امور اسالمی ترغیبو است ها توجه شده   به نن عرنن
تناسب صافی که باین   ،چنین شود  هم  فقر برکنده می ةریشها عدالت در جامعه مستدا  و   نن

 «   بودن، تواض ، ان ا ، توجه به یتیماان، اعتقااد باه ا  و روز عیامات و     ترسصدا» واژگان
منین )ع( در ایان فاراز   ؤ  گویاا امیرالما  دکنا    میپذیری م اطب را دوچندان ثیرأت برعرار است

گیاری   شاکل  ،  درواعا  اسات عبلای   ۀواژ ۀکنند تکمیلمثلثی از رمزگان دینی چیده و هرکدا  
 تواند محرومان جامعه را نجات دهد   چنین اوفافی فقط می

 

البالغهنهجهایهاونامهدرخطبهایمحاورهبافترسمی/بررسی5.3
 تابناد   برمای ای ناوع صافای از سا ن را      کاربرد واژگان رسمی یا محااوره  ،شناسی  در سبک
شناساان اهمیات شاایانی      زبانی بارای سابک   ۀپیکرشناصت این نوع واژگان در یک  ،بنابراین
هاا و      هریک از دو بافت رسمی و عامیانه واژگان صاب صود را دارد  تعابیر عامیانه واژهددار

شاود  ایان ب ا  از زباان در       های پایین جامعاه رایاج مای     گروهمیان  دراست که  یتعبیرهای
و گااه دور از ادب و   ،زیارا ناماأنوس، نااهموار، تناد     ،های رسمی پذیرفتنی نیسات   موععیت

شکوه و اعتبار اجتمااعی بااالیی    از های فاصر )واژگان رسمی(  واژه ،گستاصانه است  درمقابل
بررسی شاد، باال     مقالهکه در این  یهای  ها و نامه  (  در صطبه253: 1391 )فتوحی برصوردارند

از کاال    یجاای  ای تقریباا    واژگان محااوره   درفد از واژگان رسمی است اده شده است 95بر 
  نداشتند و فقط به دو مورد از واژگان محاوره برصوردیم

 ای محاورهواژگان  1.5.3

های پاایین جامعاه رواا دارد، اماا کااربرد       ای در گروه  واژگان محاوره ،که گ ته شد طور  همان
تواناد از ب ا  اباداعی زباان       این واژگان در بافت رسمی کال  و متناسب باا م اطاب مای   

فرماید:  منان )ع( میؤجایی که امیرم  نن ،شمار نید  برای مثال به

  (39ة )صطب لَكُمَْ مُنِيتُ بِمَنْ الَ يُطِيعُ إِذَا أَمَرْت واَل يُجِي ُ إِذَا دَعَوْتُ، الَ أَبَا

زناد  ایان     فریاد مای را اما  علی )ع( نهایت نارضایتی صوی  از کوفیان  ،در این فراز
و کوتاهی کوفیاان صطااب   « عین التمر»صطبه را بعد از تهاجم یکی از افسران معاویه به 

نافرماانی از   دلیال  بهمؤمنان )ع( بارها مرد  کوفه را  امیر   البالغه نهجهای   در صطبه  فرمود
نظار   کناد، اماا در ایان صطباه باه       نمایی می اطاعت و مع یت صداوند و    سرزن  و راه
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ای »با این تعبیر  ،بنابراین  برای س ارت و مالمت باعی نمانده است یرسد دییر جای  می
در توجه نکتة درصور  کند میارزت و لیاعت مرد  کوفه را تبیین « مرد  بی افل و ریشه

گار نااچیز و     کاربرد این تعبیر عامیانه در بافت رسمی اسات و ایان صاود بیاان     این فراز
بین سبک بیانی و محتاوا و ارزت م اطاب تاوازن     ،بنابراین  استبودن کوفیان  رزت  بی

 است کرده برعرار 
 

 گیری یجهنت. 4

باا  هاا    هاای سابک واژگاانی صطباه      ترین ت ااوت   شده، برجسته انجا های   به بررسی توجه با
هاا   شرح داد که دراداماه باه نن  توان   میرا بافت موععیتی کال   درمورد   البالغه نهجهای   نامه

 شود  پرداصته می
هاا    ر صطباه ب  حاکمسبک  که دشمش      البالغه نهجبودن سبک  انتزاعی یا عینی زمینةدر 
تار   هاا بای     فلس ی و ذهنی است، اما بسامد واژگان انتزاعی در صطباه    البالغه نهجهای   و نامه
 ،طار   یاک  ازهاا دارناد      صطباه  ازبساامد بااالتری   هاا    در نامه   و درمقابل واژگان عینیاست 

 ،دییار  طار   ازو است های عینی بازداشته   ها ایشان را از بیان م دا   بر صطبه  حاکمموععیت 
ای   سزایی در اعناع م اطب دارد  برصال  ناماه کاه نوشاته    هنق  ب ها  سبک انتزاعی در صطبه

 های عینی بی  از واژگان انتزاعی نیاز دارد   بافت متنی به م دا  ،رسمی است
کالمای هام از واژگاان فاریح و هام از      به موععیت  توجه باها   ها و نامه  اما  )ع( در صطبه

هاا    ضمنی در صطباه  ارجاع ،نماری ةنمونه بررسی ب توجه بااما  ،است   واژگان ضمنی بهره برده
ایان    ها غالاب اسات    صطبه دربرابرها   و درمقابل ارجاع فریح در نامه استتر  ها بی   نامه از

گرایای و    زیرا ارجاع فریح در کال  موجاب عینای   ،دهد  امر سبک ایشان را معنادار جلوه می
گاذاری و اجارای عاوانین      عاانون  بارۀها در  تر نامه که بی   جایی  نن ازو د شو میشدن متن  علمی

 ها مطابقت دارد   است، ارجاع فریح با سبک نامه
نشاان    ها بسامد واژگاان بای    تر و در نامه ها بی   ها از نامه  دار در صطبه  بسامد واژگان نشان

بافت متنی صطباه  ز نیاتر است و این امر با   ها ادبی  نامه ازها   سبک صطبه ،بنابراینغالب است  
نشاان در    بای  بسامد بااالتر واژگاان   ،دییر طر  ازبه زبان ت ویری و توفی ی مطابق است و 

باه زباان    چنادان که  ،نیارت نامه ةفلس و این امر نیز با  کردهتر   ها را علمی  ها سبک نامه  نامه
 سو و هماهنگ است   ندارد، هم نیاز ت ویری
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هاا بساامد بااالی رماوز       ناماه  در مقایسه باها   واژگانی صطبههای سبک   از دییر ت اوت
مارد   عاماة  هاا    ها م اطب ش   صاب و در صطبه  زیرا در نامه، هاست  ش  ی در نامه

کاهد، اما در   کال  در صطابه میتأثیر به همین دلیل ذکر اسامی صاب با بار معنایی از  ،است
اساالمی  جامعاة  های در  االهاای   فرماان عد  اجرای  مثال   دارد  ها ش   را برحذر می  نامه

اما رمزگاان دینای    ،دنبال دارد  ده به پدیدنمدن ش  یتی مانند فرعون را برای حاکم یا فرمان
فلسا ة    شاید عامل افلی ایان امار   دارندبسامد مشابهی   البالغه نهجهای   ها و نامه  در صطبه
هاای    هاای اساالمی و توفایه     اسات تاا ارزت  )ع( باشد که پیوسته بر نن  مؤمنان کال  امیر
، صاواه ناماه   کندبرعراری عدالت در عالب واژگان دینی به م اطب القا منظور  بهصوی  را 

 باشد صواه صطبه 
که این واژگاان سابکی    کردهاست اده  یرسم واژگانها از   ها و نامه  اما  علی )ع( در صطبه

ای صیلای کام     ایشاان از واژگاان محااوره    ی،طرف زشکل داده است  ا   البالغه نهجرسمی را در 
ها چناین واژگاانی مشااهده نشاد        و در نامه ستها  اند و این واژگان فقط در صطبه  بهره برده

اماا   دارد، صتیشانا  زبانای در معرفی مرد  کوفه و بافت جامعه ارزت   کاربرد واژگان محاوره
 ،بناابراین   تبادیل شاود     البالغه نهجسبکی  ةمش  تا بتواند به  دارداین تکرار چنان بسامدی 

از واژگاان فااصر و باشاکوه و اعتباار اجتمااعی تشاکیل شاده و           البالغه نهجسبک واژگانی 
 است ده کرمند  را در این کتاب ارزت حاکم درنتیجه سبک رسمی

ها نوشت پی
 

 ،97 ،39 ،35 ،34 ،32 ،29 ،25 ،23 ،17ة صطبا  15و شاامل   اناد  شاده ت اادفی   های انت اب  صطبه  1
، 67 ،59، 55، 53، 51، 47، 45، 27، 18، 3 شاااامل   ناماااه 15و  216 ،182 ،176 ،131 ،109 ،103
هازار کلماه اسات تاا      5تعداد کلمات دو متن برابر و بال  بر  گ تنی است،است   78، 71 ،70، 69

 تعمیم باشد  تر و نتایج عابل  پووه  دعیق

تاوان ایان     شاده مای   هاای واژگاانی بررسای     به تعاری ی که در این زمینه انجا  شده و نمونه توجه با  2
 واژگان را واژگان ت ویرساز نامید 

 

 نامه کتاب

: تهاران  ،یدیا نو میمر و لتیفض محمود ترجمه و لیتحل و مقدمه ،معنا معنای ،(1392) کی  زلچار گدن،ن
  زوار
 تهران: مرکز  ،متن ویلأت و ساصتار ،(1393) بابک ،یاحمد



 71   ... البالغه نهج های نامه و ها خطبه واژگانی الیۀ تحلیل و نقد

 ،«یشناسا  سابک  و یادب تحوالت یبررس در یضرور یم هوم انت اب ةنستان» ،(1388) محمدرضا ،ینیام
  2 ت ،شعرپووهی ةمجل

 ؛یماورد  ةمطالعا ؛ یشاعر  واژگاان  تناوع  در یپووهش» ،(1391) امیدوار احمد و میابراه ،یبزچلوئ یانار
 شناسای   سابک  و ادبای  نقاد  هاای   پاووه   ،«یریمشا  دونیفر و ،ابتهاا هوشنگ ،یریمع یره اشعار
  2 ت ،(یپووهش ا یعلم)
  سمت: تهران ،االسالمی المنهج ضوء فی العربی االدب تاریخ م ت ر ،(1381) محمود ،یالبستان

  نیاه: تهران ،شاملو احمد شعر در ملیأت مه، در س ر ،(1381) یتق ان،یپورنامدار
 .للكتاب المصرية الهيئة: االسكندثية ،(معجمية لغوية دثاسة) الكلمة ،(1980) لیصل ،یحلم

غزالای در دو   1 ۀشامار    ةمند سابک ناما   ای: توفیف و تبیین بافت  شناسی الیه  سبک» ،(1393) درپر، مریم
  27ت  ،پووهی ادب ةمجل ،«واژگان و بالغت ةالی
  ع ه: تهران ،کاربردی شناسی  نشانه ،(1387) فرزان ،یسجود

 کشاف ها در داستان عرننی صلقت ند  )ع( با تأکید بار    ای رمزگان  شناسی الیه  نشانه»(، 1394) سیدان، الها 
  4 ، ت3 ، سعرننی ا ادبی های  پووه  پووهشی ا علمی ةنام ، ف ل«میبدی االسرار

  یاسالم: تهران ،این  یمیرح یم ط  ةترجم ،البالغه نهج فرهنگ ،(1370) ال الح ،یفبح
 یو فرهنی یتهران: علم ،صجسته ی یعبدا  شر ةترجم ،ادبی پووه  ،(1376) یشوع ف،یض
 عمااد  یانتشاارات  یفرهنیا  ةسسا ؤم ،صراسانی سبک شاعران شعر در صیال فور ،(1378) ییحی ان،یطالب

  یکرمان
  سرورعم:  ،یمحمد دشت االسالم حجة ةترجم ،البالغه نهج ،(1386) طالب یاب بن یعل
  شهیاند ةشعل: تهران ،ساصتاری شناسی  سبک بر درنمدی ،(1368) یمحمدتق ،یاثیغ

  س ن: تهران ،ها  روت و رویکردها ،ها  ریهظن شناسی،  سبک ،(1391) محمود ،یفتوح
 .المعاث  داث :مصر ،اللغة علم في دثاسات ،(1969) بشر کمال
  یانزل: هیاروم، زاده  عاسم ا  بیحب ةترجم ،شناصت زبان ،(1368) الکساندار ا،یلور

 ،مشاهد  انسانی علو  و ادبیات ۀدانشکد مجلة ،«تکرار، ارزت فوتی و بالغی نن» ،(1354) متحدین، ژاله
  5 ت ،11 س
 ،یمهاراا مهااجر و محماد نباو     ةترجما  ،معافار  ادبی های  نظریه ةنام  دان  ،(1393) مایر رنایا ک،یمکار

  نگه: تهران
  هرم : تهران ،انتقادی و رایج شناسی  گ تمان ،(1383) ا   لطف ،یارمحمدی
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