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 چکیده

قواعدی برای فهم  تا انددانشمندان این علم کوشیده. پردازد می زبانشناسی علمی است که به مطالعه و بررسی روشمند  زبان

های آن را تحلیل و بررسی کنند. فرایندهای زبانی و متنی و فرامتنی کالم و پیچیدگیابتکار و نوآوری زبانی وضع نمایند و 

پردازد. شناسی است که به طور کلی به بررسی ارتباط میان واژه و معنا میاز فروع علم زبان علم الداللة یا معناشناسی

بوگراند نیز تحلیلی فرامتنی و معناگرایانه است که مقاصد غیر لغوی را عالوه بر مقاصد لغویِ واژه در ی زبانشناسیِ دینظریه

بوگراند یک رخداد ارتباطی است که برای تحقق آن باید هفت شرط وجود اساس تعریف دیکند. متن بر متن ارزیابی می

انسجام  -1رود. این هفت شرط عبارتند از  داشته باشد و با حذف یکی از این شروط یا معیارها، متنوارگی متن از دست می

ویژگی درون  -7ویژگی موقعیتی  -6دن حاوی اطالعات بو -5  پذیرفتنی بودن -4هدفمند بودن  -3پیوستگی معنایی  -2

 متنی 

-ها میگردد. با بررسی این زمینههای فرامتنی ذهنی، روانی و اجتماعی اثبات میبا توجه به حضور این معاییر در متن زمینه

 توان کارکرد داللتی لغات خاص به کار رفته در متن را نیز هر چه بیشتر درک نمود.

های معنایی نسبتاً پر بسامد به کار رفته در آن نام از حوزهان و ادبیات عربی، نهج البالغه است. که از جمله آثار ماندگار در زب

در معانی ثانویه یا  -علیه السالم–های حیوانی بکار رفته در کالم امام علی مخصوص حیوانات است، برخی تمثیلو اوصاف 

ترسو و ذلیل و حقیر بودن، ناتوانی و زیر سلطه بودن، های خاصی به کار رفته است. اسب به علت دانایی، بز به دالیل داللت

 ی آن در متن به کاررفته است.تحول یافتهو شتر با معانی  اشسگ به علت پیروی کورکورانه

های تحلیلی، کاربست داللتی بعضی حیوانات در نهج البالغه را با توجه به داده –در این پژوهش با رویکردی توصیفی 

 الفاظ حیوانات را در متنوارگی متن اثبات کنیم. داللتی تأثیرکنیم تا بدین ترتیب بررسی می بوگراندی دینظریه

دهد این عبارات واجد شرایط میی مورد بحث در پژوهش نشان بوگراند در ایراد چند خطبهی دیبررسی معاییر یاد شده

ها به اند. البته ممکن است پر رنگی این زمینههای ذهنی، روانی و اجتماعی ایراد شدهوارگی( هستند و با زمینهمتنیت )متن

های حیوانی بررسی شده در ی فرامتنی در ایراد این خطب و کاربست تمثیلیک میزان نباشد اما به طور کلی هر سه زمینه

 پژوهش، حضور داشته است.
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 مقدمه

اهمیت بسزایی برخوردار بوده  ازاین نوع تعامل  ی گفتار انجام گرفته وتعامل به وسیله یبخش عمدهاز دیرباز تا کنون       

های آن مورد شناسان فرایندهای زبانی و متنی و فرامتنی کالم و پیچیدگیبه تبع این اهمیت است که از سوی زبان است و

 تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

 رسد که این هنرزیبایی می ی فطرت انسان بدانیم و به آن قائل باشیم که ادبیات هنگامی به اوج هنر واگر ادبیات را زاییده

ترین نوع ادبیات، آن همراه باشد، بالتبع به این نتیجه خواهیم رسید که عالیی با یک تعهد درونی از سوی آفریننده زبانی

تر از تأثیر ثیری واالتر و ژرفین تعهد درونی باشد و در مخاطب تأای انتقال دهنده ،اشست که نویسنده یا گویندهاای گونه

ما آن ی تنبه و دگرگونی فکری و روحی مخاطب است که های ظاهری و لغوی ایجاد کند. این لذت زاییدهلذت از هارمونی

  .کنیممعرفی می "تأثیرپذیری از کالم"همان را در یک کلمه 

شایسته است چنین تعلیمی و ماندگار در زبان و ادبیات عربی، کتاب گرانقدر نهج البالغه است.  ادبی، بالغی،دینی، از آثار 

 و معناییی غیرساختاری پژوهش حاضر بیشتر بر جنبه را از نقطه نظرهای گوناگون و عمیقاً تحلیل و بررسی نماییم. اثری

متن،  ی ابعاد لغوی و غیر لغویحوزه ، دری زبانشناسینظریهصدد است تا با بهره بردن از یک  در و در این اثر تکیه دارد

مورد را در متن،  ) اسب، بز، سگ، شتر ( نهج البالغه کلمات و الفاظ دال بر حیواناتِبرخی لغوی و غیر لغویِ  کاربست

در  ای کهای فرامتنیهو به زمینه کندتأثیر غیر لغوی این الفاظ را در متنوارگی متن اثبات بررسی و تحلیل قرار دهد تا 

 شود دست یابد.محسوب می "کالم بر مخاطب علل تأثیرگذاریِ" واقع

 پردازیم و با تکیه بر مفاهیم کلیدیِبه کلیات پژوهش می آن در فصل اولکه این پژوهش در چهار فصل تنظیم شده است، 

منظور در بخش بیان مسأله ابتدا اندکی به  بدین موضوعِ پژوهش، توضیحی ابتدایی از موضوع مورد بحث ارائه خواهیم داد.

شود. سپس البالغه به عنوان یک اثر ماندگار ادبی پرداخته میو معرفی کتاب گرانقدر نهج 1شناسیاهمیت زبان و علم زبان

-می 2شناسیشناسی در تاریخ و فروع این علم از جمله علم معنیهای زبانبه صورت گذرا و خالصه به روند سیر نظریه

کاردکرد  ای در نهج البالغه آورده ونیی حیوابوگراند، مثالی از واژهشناسی دیی زبانپردازیم و پس از بررسی اجمالی نظریه

 نماییم.بوگراند تحلیل میی دیداللتی آن واژه را بر اساس نظریه

                                                             
1. Linguistic 

2. Semantic 
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و تعاریف مورد نیاز پژوهش  ناسیشجمله روند سیر نظریات زبانمبانی نظری پژوهش از  به فصل دوم شامل مباحثی مربوط

 است 

در نهج البالغه بر اساس هفت معیار مورد  اسب، بز، سگ و شتر کاربست چهار حیوانِدر فصل سوم به بررسی مشروح و 

  .پردازیمبوگراند، میی دیتأیید نظریه

ذکر  حیوان را به صورت منقردرسیِ هر به صورت کلی همچنین نتایج بردست آمده از پژوهش را و در فصل آخر نتایج به

 .کنیممی

وضوع حیوانات در نهج شناسی مستند کرده و نگاهی نو به مگفتار خود را با نظریات نسبتاً جدید زباندر این پژوهش 

به توان میبا وجود این پژوهش  -السالمعلیه-و به یاری خداوند متعال و مدد حضرت امیرالمؤمنین علی ایمالبالغه افکنده

 پاسخ داد. بررسی شده در پژوهش  چند حیوانی ی گفتار حضرت در حوزهتعدادی از ابهامات و چراها درباره

گرچه همین امر سبب ا ؛بوده است مورد بررسی تعداد بسیار اندک منابع مرتبط با موضوعاز مشکالت پیش روی این تحقیق 

دست  منابع باشد و در آن اغلب از منابعی استفاده شود که ازنو مضامینی  دارایشده است تا پژوهش حاضر از نظر محتوا 

 آیند. اول به حساب می

اصالحات ی کافی دکتر حسین محسنی که با صرف وقت و حوصله دکتر عادل آزاددل وکه از استادان گرامی  است شایسته

 نی و تشکر نمایم.پژوهش را به انجام رساندند، صمیمانه قدردا ورد نیازم
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 بیان مسأله -5-5

عنوان نیاز طبیعی انسان در تعامل با دیگران همواره قابل بحث و بررسی برقراری ارتباط، از دیرباز، به

صحبت می شود، قبل از هر چیز ، معنا به ذهن  "زبان"و  "میتفه"ی هنگامی که درباره » بوده است،

جریان این ارتباط معناها منتقل شود، در عین حال در کند. زبان وسیله ارتباط محسوب میخطور می

 گیرد و( و به این ترتیب در هر گفتگویی نوعی تعامل اجتماعی صورت می11: 1333تاجیک ،«)شوند می

تعامل به  یبخش عمدهکند. از دیرباز تا کنون ی گفتار مختلف با یکدیگر تعامل برقرار میبشر به وسیله

مورد تحلیل تعامل نوع های مختلفی از این جنبهشناسان زبانسوی از است و ی گفتار انجام گرفته وسیله

 و بررسی قرار گرفته است. 

ی به کارگیری از آن را مند است که اثرگذاران در ادبیات هر زبانی طریقهای نظامزبان وکالم مجموعه

استفاده نمایند و مفهومی جا اند از ابزار آن که همان واژگان است به خوبی و بهاند و توانستهبهتر دانسته

 ماندگار بر جای بگذارند.

که زبان موهبتی است ممتاز که خداوند به آدمی عطا کرده، فکری است که در چندین فکر این »

ربط و هیچ هایی که به کلی از یکدیگر جدا و متمایزند و با یکدیگر شود، آن هم فرهنگفرهنگ یافت می

بر قداستی داللت دارد که مردمان بخرد و صاحب تأمل به حق، بشر را بر پیوندی ندارند؛ و این به تن خود 

 .(13: 1331روبینز،«) اندقیمت مترتب دانستهاین توانایی انسانی بسیار ذی

گوید: ی ارزش و اهمیت زبان چنین میدرباره "حیات یک سلول"در کتابش به نام  "لوئیس توماس"

ی ما را به لحاظ ژنتیک مشخص و از سایر موجودات زنده های است که همموهبت زبان تنها ویژگی»

 (.1: 1311)اگریدی،« کندمتمایز می

-که به جوانب و ویژگیاست حال باید دید ماهیت زبان چیست و چه تعریفی در مورد آن بیان شده 

تر دانست لتر وکامتوان این تعریف از زبان را جامعاش اشاره کرده باشد. از میان تعاریف میهای اساسی
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1زبان عبارت است از نظامی »که 
که میان آوا و معنا رابطه ایجاد  4و زاینده 3، مجرد2العاده پیچیدهفوق 

ی بسیاری بر آن حاکم است؛ مجرد است بدین کند. نظامی پیچیده است بدین معنا که قواعد پیچیدهمی

است بدین معنا که بر اساس هر یک  معنا که ذهنی است و با حواس پنجگانه قابل احساس نیست؛ زاینده

 .(2: 1333ضیاء حسینی،«) شماری تولید کردهای بیتوان ساختاز قواعد حاکم بر آن می

دامنه و تنوع  »است زیرا که  "های گوناگون زبان تولید ساخت "ویژگی قابل توجه تعریف فوق 

ای از موضوعات ارتباط محدود به مجموعهگذارد از آنجا که تجربه و تفکر بشر بارسنگینی بر دوش زبان می

های از قبل آماده شده منحصر باشد. به ای از پیاممشخص نیست، کار زبان نباید به فراهم آوردن مجموعه

ها و افکار جدید، ابتکار و ها و موقعیتطور خالصه زبان بشر باید خالق باشد، یعنی در پاسخ به تجربه

 (.1: 1311اگریدی،«) نوآوری را ممکن سازد

اند قواعدی برای فهم ابتکار و نوآوری شناسی از ابتدای تولد این علم کوشیدهدانشمندانِ علومِ زبان

های کند تا گفتهها را قادر میشناسند که آنگویشوران زبان نظامی را می »زبانی وضع نمایند. در واقع 

خوانند موضوع اصلی ن را توانش زبانی میجدید را تولید و درک کنند این دانشِ ناخودآگاه، که اغلب آ

 (.1: همان«) شناسی استزبان

دهد، شناس در جستجوی مجموعه قواعدی است که توانش گویشوران یک زبان را تشکیل میزبان »

گیری علمی خود را با بهره ی مجرد دست یابد، بررسیین پدیدهی اتواند مستقیماً به مشاهدهو چون نمی

دهد که عینی است و قابل مشاهده. بدین طریق قواعد زبان را یعنی کنش انجام می از مظاهر زبان

 .(2: 1333ضیاءحسینی،«) کندها را آنگونه که در ذهن است توصیف میدهد و آنتشخیص می

شناسی مورد مطالعه قرار دهیم در واقع اگر یک اثر ادبی و فاخر را در یک زبان از منظر علم زبان 

ایم آن اثر را با توجه به زبان و گویشش هر چه ایم و نیز توانستهزبان را در آن اثر سنجیده توانش گویشی

 بهتر بشناسیم.

تعلیمی و ماندگار در زبان و ادبیات عربی، نهج البالغه است که شامل  از جمله آثار ادبی، بالغی،

باشد، و می -السالمعلیه- طالبابیبنعلی یحکیمانهو ها و سخنان کوتاه ها، نامههایی از خطبهگزیده

اثر گرانقدر نهج البالغه  قرن چهارم هجری قمری گردآوری نموده است.شخصی به نام سید رضی آن را در 

                                                             
1. System 

2. Complex 

3. Abstract 

4. Productive 
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 "جرج سمعان جرداق". اندآمده بر آن سانی در باب شناختن و شناساندنکاز جمله آثاری است که 

آیا در تاریخ مشرق زمین هیچ به سراغ  » نویسد:نویسنده و ادیب معروف مسیحی در کتابش چنین می

دهد که تا انسان هست و تا ای از فکر و خیال و عاطفه آیاتی به دست میاید؟ نهج البالغهنهج البالغه رفته

ی انسانی وجود دارد، با ذوق بدیع ادبی و هنریِ او پیوندی ناگسستنی خواهد خیال و عاطفه و اندیشه

(. نهج البالغه سخنانی است، جوشان از درکی عمیق و بینشی ژرف، لبریز 21،1: ج1357)جرداق، «داشت

از شور واقعیت و گرمی حقیقت، زیبا و نغز که زیبایی موضوع و بیان، آنچنان در آن به هم آمیخته که 

 ارسا که پیوندی ناگسستنی ب اند. نهج البالغه بیانی است ادب وتعبیر با مدلول و شکل با معنا یکی شده

اند: بیانی است فروتر از کالم خدا و فراتر گیرد که درباره آن گفتهو تا آنجا اوج می اصول ادب انسانی دارد

ی مبدأ و معاد، آفرینش، وحی و نبوت، اخالق و سیاست، از گفتار بشر. در کتاب شریف نهج البالغه درباره

رفته است و هرچند متأسفانه از هر کدام فلسفه و ادبیات، اقتصاد، اجتماع، مدنیت، تاریخ و قضاوت سخن 

در عین وضوح  -السالمعلیه-سخنی کوتاه مانده و گلچین شده است اما کوتاه است و پربار. کالم امام

هاست؛ اسلوب سخن کامل، کوتاه، نیرومند، خروشان و دارای پیوند همه جانبه بین الفاظ و مفاهیم و هدف

د قلب و فکرش، صریح و روشن، و مانند نیت و قصدش، صحیح و همانن -علیه السالم–علی بن ابیطالب 

نهج "را  -السالمعلیه–درست است؛ بنابراین اگر ما این اسلوب را راهنمای بالغت بدانیم و سخن امام 

-بنامیم جای شگفتی نخواهد بود. پس شایسته آن است که این کتاب را بارها و بارها از دیدگاه "البالغة

 .پذیرددر مورد این اثر انجام  هایی دقیق و عمیقیلعه قرار داده و بررسیمطاهای مختلف مورد 

کاربرد نام حیوانات و اوصاف مد در کتاب گرانقدر نهج البالغه، های معنایی نسبتاً پر بسااز حوزه

-علیه- امیرالمؤمنین علیحضرت ها چه در گفتار مخصوص حیوانات است، کاربرد این لغات و ویژگی

ی در حوزه -علیه السالم– علی های استفاده شده توسط امامالمثل و چه در کاربست ضرب -السالم

هایی در مورد گیرد و به احتمال قوی دلیلی یا دالیلی برای استعمال مثالمعنایی حیوانات جای می

در کالمش از این امثال بهره داشته است، که سبب شده است حضرت حیوانات در کالم حضرت وجود 

نماید و مثالش جا استفاده میاز کلمات به -السالمعلیه- ؛ چه آنکه بلیغ و سخنوری چون امام علیگیرد

شوند همانطور که در کند بلکه گاه این امثال برای رساندن پیام بسیار مفید واقع میارزش نمیسخن را بی

ضةً فما فوقها فاَمّا الذین آمنوا إن اهلل ال یستحیی أن یضربَ مثالً ما بعوقرآن کریم چنین آمده است: 

مِن ربِّهِم وَ أمّا الذین کفروا فیقولونَ ماذا اَرادَ اهلل بهذا مثالَ یضلَّ به کثیراً و یهدی به کثیراً  فیعلمونَ انّه الحقّ
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)و خدا را شرم و مالحظه از آن نیست که به پشه و چیزی بزرگتر از [ : 26/]بقره و ما یضلّ به الّا الفاسقین

دانند که آن مثل حق است از جانب او، و اما آنهایی اند میآن مثل زند، پس آنهایی که به خدا ایمان آورده

کند از آن مثل بسیاری را و هدایت گویند خدا را از این مثل چه مقصود است؟ گمراه میکه کافرند می

 کند به آن مگر فاسقان را( ! و گمراه نمی کند بسیاری رامی

که آوردن مثال از حیوانی به ظاهر حقیر هم، ارزش قرآن را  داردخداوند در این آیه بیان میدر واقع 

برد بلکه هدفی در کاربرد این امثال وجود دارد که مؤمنان این اهداف نهفته در مثال را زیر سؤال نمی

 کنند.درک می

های وقعیت گفتار و پیشنهو م های حیوانات همچون قصد گویندهثلاگر به جوانب دیگر تشبیهات و م

توجه نشود؛ گاه در  -السالمعلیه- یِ امامهای رایج در زمان یا پیش از ایراد خطابهالمثللغوی و ضرب

ها و تفاسیری دریافت و فهم مضمون و مفهوم سخن ایشان خلل وارد شده و این امر باعث ایجاد برداشت

 گردد.نادرست از گفتار ایشان می

ی ظاهری عبارات ، اهداف واقعی گوینده قابل دسترسی نیست، خواننده فارسی زبان حق با ترجمه »

 دارد بپرسد: 

 ( 5،خطبهوَاهللِ ال أکون کالضَّبُعیعنی چه؟ و کفتار چیست؟) "من کفتار نیستم"

 ( 112، خطبه  کاتِّباعَ الفصیل أَثرَ أمّهچه مفهومی دارد؟) "چون بچه شتر دنبال شتر بودم"

 (61، حکمت المرأةُ عَقرَبیعنی چه؟ چرا باید به زنان اهانت شود؟) "ب استزن عقر"

ها پدید آمدند، و پیام خاصی را ها برای رساندن مفهوم خاصی در ملتاگر بدانند که این ضرب المثل

 و همان فرهنگ به همراه دارند بسیاری از اعتراضات، مطرح نخواهد شد در شرایط حاکم بر همان ملت

 (.11ش:1331، دشتی«)

-ی معنایی حیوانات واقع شدهپس احتمال دارد در نهج البالغه استفاده از بعضی کلمات که در حوزه

کاربردن این اند، دلیل یا دالیلی خاص داشته باشد همچنین مفهومی ذهنی، روانی یا اجتماعی از به

 کلمات اراده شده باشد.
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تحلیلی معناگرایانه است و مقاصد غیر لغوی را  2و درسلر 1بوگراندشناسیِ دیجا که تحلیل زباناز آن

نمایند، در این پژوهش، مفاهیم حیوانات را در متن نهج عالوه بر مقاصد لغویِ واژه در متن ارزیابی می

 کنیم.های این نظریه تحلیل میادهالبالغه با توجه به د

های آن تا حدی آشنا شناسی و نظریهروند پژوهش حاضر بدین ترتیب است که ابتدا با مفاهیم زبان

کنیم و روندِ این دست ی پیدایش آن بیان میشناسی و نحوهو تاریخ مختصری را از علم زبان 3شویممی

 دهیم.نظریات را در اروپا و جهان عرب مورد مطالعه قرار می

متن تکیه دارد  ی غیرساختاری و داللتی و معنایی و انسجامبحث ما در این پژوهش بیشتر بر جنبه 

گرا به ای متنکه نظریهبوگراند و درسلر یِ دیشناسی از نظریهنظریات زبانبنابراین از میان انبوهی از 

-دیما در این پژوهش در صددیم تا با بهره بردن از نظریات  در واقع بهره خواهیم برد.آید، حساب می

ی ابعاد لغوی و غیر لغوی هر ، در حوزهاشنظریهی ی زیرمجموعهگانهو با استفاده از عناصر هفت بوگراند

قرار دهیم تا  نات را در متن مورد بررسیمتن، کارکرد لغوی و غیر لغویِ کلمات و الفاظ دال بر حیوا

 تأثیر داللتی و غیر لغویِ این الفاظ را در متنوارگی متن اثبات کنیم.در فصولِ آتی بتوانیم 

بنابراین در و این نظریه با نام این فرد مشهور است، بوگراند است ی مذکور، دیگذار نظریهِپایه

 کنیم.پژوهش از به کار بردن نام درسلر خودداری می

های نهج البالغه و در گفتار ی معناییِ حیوانات که اغلب در متن خطبهسعی ما بر آن است که حوزه

ها مورد بررسی قرار ه به معنای معجمیِ واژهتر با توججای دارد را با دیدی وسیع -السالمعلیه-امام علی

باشد؛ تا بتوانیم تأثیر غیر لغوی این الفاظ را در متنوارگیِ متن  فهومکه بیشتر ناظر بر مدهیم به طوری

گویشی و زبانی و دروناثبات کنیم. برای نیل به این مقصود ابتدا به معنی لغوی و نوع کاربردِ درون

پردازیم تا از طریق ، میرایج هنگ عمومی اعراب و ادبیاتِ آن عصر و امثالی آن حیوان در فرپیشینه

های اجتماعی یا روانی یا ذهنی باز نماییم.  بدین معنی لغوی راهی به سوی معنای غیرلغوی در حوزه

-های حیوانات در نهجنامه مسأله دسترسی به علت به کار بردن نام حیوانات و ویژگیدر این پایانترتیب 

لبالغه است و اینکه چه عامل یا عواملی )ذهنی، روانی یا اجتماعی( باعث شده است که از این کلمات به ا

 استفاده شود. -السالمعلیه-خصوص در متن کالم امام علی

                                                             
1. De Beaugrande 

2.   Dressler 

شناسی متن، شناسی جمله و زبانزبان های آن مانندِهای این علم و مؤلفهشناسی، زیرمجموعهابتدا تعریفی از علم زبان پیش از ورود به موضوع اصلی؛ -3
 شرح خواهیم داد.شناسی را مختصراً شناسی باألخص علم معنیارائه کرده و فروعِ علم زبانسیاق و ...  معناشناسی، انسجام متن، عوامل متنوارگی و
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های حیوانات نامه مسأله دسترسی به علت به کار بردن نام حیوانات و ویژگیدر این پایانبدین ترتیب 

 باعث شده است اینکه  ذهنی، روانی یا اجتماعی های فرامتنیِنیز دستیابی به زمینهت و البالغه اسدر نهج

  .استفاده شود -السالمعلیه-در متن گفتار امام علی ،به خصوص حیوانیِ کلمات

از  ایی تحلیل را با نمونهایم و نحوهدر این بخش مختصراً معاییر متنیت از نظر دی بوگراند را آورده

نامه مشخص ایم تا رویکرد تحلیلی را در این پایاندر نهج البالغه ذکر کرده یبررسی در مورد حیوان

 نماییم: 

ها متن را نوعی نمودار الگوی کامل و جامعی را ارائه دادند آن 1دی بوگراند و درسلر 1131در سال  »

پذیرفتنی  -4 4هدفمند بودن -3 3پیوستگی معنایی -2 2انسجام -1دانند دارای هفت ویژگی ارتباطی می

( متن 11: 1331نظری، «) 3ویژگی درون متنی -7 7ویژگی موقعیتی -6 6حاوی اطالعات بودن -5 5بودن

یک رخداد ارتباطی است که برای تحقق آن باید هفت شرط در متن وجود  »بر اساس تعریف دی بوگراند 

: 1313محسنی،«) رودشروط یا معیارها، متنوارگی متن از دست میداشته باشد و با حذف یکی از این 

116.) 

ساخت متن بر اساس سه محور بافتِ خُرد، کالن و  »ای تقسیم نمودند که ها متن را به گونهآن

گیرد و از دید آنان، متن نوعی نمود ارتباطی است که با هفت ویژگی تجربی تولیدکنندگان شکل میدانش

  (.161:1312نژاد، )لطیف « کندعمل می "ی متناصول تشکیل دهنده"خود به عنوان 

وارگی است و آید و ناظر بر متنشناسیِ متن به حساب میاین هفت معیار متنیت از معیارهایِ زبان

ها را گویند و در واقع آنوارگی میی متنگانهعناصر هفتاین معاییر را » قابل بحث بر کلمه نیست. 

، ذهنیی غیرلغوی که غیر لغوی خود به سه دسته -2   لغوی – 1اند:  دانسته ی دو عاملزیرمجموعه

 .( 23: 1331نظری، «)  شودبندی میتقسیم اجتماعیو  روانی

کند و شامل دو عامل لغوی همان است که متن و تعبیر لغوی را در گفتمان به همدیگر مرتبط می »

است که این معیار به ظاهر متن اهتمام دارد و در  "انسجام"نشان گانه است. اولیمعیار از معاییر هفت

                                                             
1. Dressler 

2. Cohesion 

3. Coherence 

4. Intentionality 

5. Acceptability 

6. Informativity 

7. Situationality 

8. Intertextuality 
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و  1حقیقت شامل بر قوانین ارتباط )قوانین نحوی( بین عناصر ظاهریِ متن است و در نظریات هالیدی

است و آن راهی برای ارتباط افکار در  "پیوستگی معنایی"و دوم است به آن پرداخته شده  2رقیه حسن

معاییر "دو معیار و سه زمینه غیر لغوی و فرامتنی را این  (.111: 1313محسنی، «) درون متن است

 نماید.می "ی متنیتچهارگانه

 گانه است:مشتمل بر سه معیار از معاییر هفت »عامل غیر لغوی اگر از نوع روانشناسانه )نفسیة( باشد 

 (111: 1313محسنی، )« (اإلخباریة( و حاوی اخبار بودن )موقفیة(، ویژگی موقعیتی)تناصبینامتنیت)

ی متن را چه در تناص یا همان بینامتنیت به صورت درون توان تأثیر تحلیل روانشناسانهاست. در واقع می

متنی و چه در بیان پیام و معلوماتی که متن حاوی آن است و چه در مقام و موقفی که سعی متنی و برون

آمیخته و بافتی از  » جام گیرد، مشاهده کرد به بیانی دیگربی در آن انشده است چنین گفتمان و خطا

های متمرکز در ناخودآگاهِ گوینده و مخاطب و غرایز و تمایالتشان که باعث شده است در نمادها و داللت

-ها )اجزاء متن( کمک مین آنی گفتمان و خطاب ابداع و نوآوری به وجود بیاید، به درک روابط بیلحظه

 (.111 : همان)«کند 

مشتمل بر یک معیار است و  »ی مزبور گانهعامل غیر لغوی اگر از نوع اجتماعی باشد از معاییر هفت

 همان )« باشددر عامل روانی نیز مشترک می "ویژگی موقعیتی"است همچنین با  "پذیرفتنی بودن"آن 

:111.) 

گانه است و آن معیار های هفتمشتمل بر یک معیار از معیار »عامل غیر لغوی اگر از نوع ذهنی باشد 

ی( متن با آن شناخته آید که اهدافِ مؤلفِ)یا گویندهباشد و از ابزارهایی به حساب میمی "هدفمندی"

 (. 112: همان «) شودمی

-توان دریافت که تکیهبوگراند و درسلر ارائه نمودند مینیز از مضمون عوامل انسجام متنیت که دی  

درسلر بر خالف هالیدی و حسن که بیشتر بر مباحث ساختاری و نحوی جمله استوار بود؛ بوگراند و ی دی

 نمایند ووارگی دخیل میها کاربرد شناختی را هم در متنهای معنایی داللت دارد و آنبیشتر بر جنبه

 نمایند.می اند و در واقع خودِ متن را به جای جمله ارزیابیهای صوریِ متن اکتفا نکردهصرفاً به جنبه

                                                             
1. M.A.K. Halliday 

2. R. Hasan 
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در مورد  -السالمعلیه-امام علی  است، معروف شقشقیهة خطب به که البالغه نهج سومی خطبهدر 

النَّاسُ کَعُرْفِ الضَّبُعِ إِلَيَّ یَنْثَالُونَ عَلَيَّ مِنْ کُلِّ جَانِبٍ حَتَّى لَقَدْ وُطِئَ الْحَسَنَانِ : )فرمایدبیعت مردم با ایشان می

( آنگاه چیزی مرا به وحشت نینداخت جز اینکه مردم همانند عِطْفَايَ مُجْتَمِعِینَ حَوْلِي کَرَبِیضَةِ الْغَنَمِ....وَ شُقَّ 

 یال کفتار بر سرم ریختند و به مانند گله گوسفند از هر طرف به من هجوم آوردند به اطرافم جمع شدند...

یال کفتار است و مردم را همانند  ستفاده کردهاز تشبیهی ا -السالمعلیه-در اوایل این خطبه، امام 

شبه آن را هجوم آوردن به ایشان دانسته است؛ از طرفی در ادامه مردمِ اند و نیز وجهدانسته )عُرف الضبع(

 )ربیضة الغنم( تشبیه نموده است.  گله گوسفندهجوم آورنده را به 

 "پیوستگی معنایی"ی پردازیم تا از جنبهمی "الغنمربیضة "و  "عُرْفِ الضَّبُعِ  "ابتدا به کاربرد لغوی 

 آید متنوارگی را بررسی نماییم.به حساب می "عاملِ لغوی"که معیاری از 

 موی زیادی که بر گردن کفتار باشد. به آن در زیادی و ازدحام مردم مثل می زنند عرف الضبع:» 

ابن  «)به معنی شر»معنای کفتار و در لسان العرب به  "الضَّبُعِ"ی اما کلمه .(14: 11،ج2113القرشی، «)

ست که حیوانی »( آمده است و سیوطی در معجم الوسیط آورده است که 213 : 3، ج2111منظور،

-می "الضبع". دمیری در حیاه الحیوان الکبری درباره ( 533،1، ج2111سیوطی، «)شهوتش زیاد باشد 

 .(114:2 ، ج2113الدمیری، «) ترین جانوران استکفتار أحمق » گوید:

را از اینکه مردم را به  -السالمعلیه-توان منظور امام علیبا این اوصاف؛ بنابر معانی لغوی کفتار؛ می

-آورنده  به حضرتمانند یال کفتار دانسته است، عالوه بر معنای ظاهری که همان ازدحام افراد هجوم 

مردم را  مانند  -السالمعلیه-ای حمل کرد و شاید بتوان گفت امام علیاست بر مفهوم ثانویه -السالمعلیه

دانسته و به این مفهوم  "رت و منبع شهوت و حماقتمتصل به شرا"یال کفتار که متصل به کفتار است 

 گوشه چشمی داشته است.

سفند و ی گوسفند شبیه می داند گریزی به معانی لغوی گواز آنجا که همین مردم را به گله 

 خصوصیات آن نیز خواهیم زد:

: 4،ج1133بن احمد، ا)«گویند  شاةبه تنهایی باشد به آن لفظی است برای جماعت و هرگاه » الغنم 

(. پس بر کثرت افراد 211 : 12، ج2111ابن منظور،«) گرفته شده است1غنم از نام قبیله ای  (. »426

                                                             
 سلمان بن غَنم  -1

http://lib.eshia.ir/40707/8/218/%D8%B6%D9%8E%D8%A8%D9%8F%D8%B9
http://lib.eshia.ir/40707/8/218/%D8%B6%D9%8E%D8%A8%D9%8F%D8%B9
http://lib.eshia.ir/40707/8/218/%D8%B6%D9%8E%D8%A8%D9%8F%D8%B9
http://lib.eshia.ir/40678/1/533/%D8%B6%D8%A8%D8%B9
http://lib.eshia.ir/40707/8/218/%D8%B6%D9%8E%D8%A8%D9%8F%D8%B9
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هم به معنی گوسفند  "ربض"هرگاه به تنهایی باشد معادل گوسفند است، همانطور که  "غنم"داللت دارد 

 باشد.می

گوسفندانی که با چوپانانشان در  »به معنای  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة در "الربیض"و 

این تعریفِ لغوی، شاید بتوان مراد  . بنابربوده است (1176: 3،ج 1156)الجوهری،« آبشخورشان باشند

آمدن مردم به اطرافش دانست آنچنان که گرد  ،"الربیض"از به کاربردن  -السالم علیه-امام علی

 اند.گوسفندان بر گرد راعی و سرپرست خود جمع

 : 7، ج2111ابن منظور،)«و خروف )گوسفند( آورده است  شاةل معاد »و در لسان العرب ربض را 

141).  

باشد و نی گوسفند میبه صورتی است که مضاف الیه و مضاف به مع "ربیضة الغنم"ترکیب اضافیِ  

ید بوده باشد در عین اینکه بر کثرت افراد جمع شده ار هم آمدن این دو کلمه برای تأکدر کن احتمال دارد

-وجه -علیه السالم–هم داللت دارد همچنان که در تشبیه حضرت علی -علیه السالم-به اطراف حضرت 

 شبه به صورت مشخص انبوه بودن جمعیت هجوم آورنده برای بیعت دانسته شده است.

 می پردازیم: "ضَبُع"ی حال به یکی از مباحث غیر لغوی در مورد واژه

 -علیه السالم- ی کالم حضرترا در میان همه "ضَبُع"ی طلبد که واژهمتن می ویژگی بینامتنیت در

ی درون متنی را در مجموعِ کالم حضرت جست وجو کنیم تا ط در همین جمله. و رابطهبیابیم، نه فق

 ی فوق مقایسه نماییم و مضمون دقیق آن را دریابیم.مفهوم آن را با خطابه

ی جنگ با آنان هنگامی که از او خواستند طلحه و زبیر را دنبال نکند و آماده »ی ششم در خطبه

به معنی کفتار  "ضبُع"ی از واژه -علیه السالم–نیز حضرت علی  .(51: 1372، -ع-امام علی«) نگردد

وَ اللَّهِ لَا أَکُونُ کَالضَّبُعِ تَنَامُ عَلَى طُولِ اللَّدْمِ حَتَّى یَصِلَ إِلَیْهَا طَالِبُهَا وَ یَخْتِلَهَا  استفاده نموده و فرموده است:

خوابد تا شکارچی دررسد غافلگیرش با آهنگ مالیم می تم کهخدا قسم به مانند کفتار نیس: به رَاصِدُهَا...

 نموده شکارش کند...

در این خطبه کفتار بودنش را  نفی نموده و بیان کرده است که من مانند کفتار  حضرت پس

 (وَ اللَّهِ لَا أَکُونُ کَالضَّبُعِنیستم.)

http://lib.eshia.ir/40707/8/218/%D8%B6%D9%8E%D8%A8%D9%8F%D8%B9
http://lib.eshia.ir/40707/8/218/%D8%B6%D9%8E%D8%A8%D9%8F%D8%B9
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-علی ی امامبودن( در این گفتهران وتآشکار است مفاهیم لغوی کفتار )شرور بودن، حماقت و شه

 اند نیز قابل تطبیق است.که در مورد خودشان بیان کرده -علیه السالم

ای چهره -علیه السالم-در کالم حضرت "بُعضَ"گردد که پس بنابر معیار تناصِ درون متنی معلوم می

وَ اللَّهِ لَا أَکُونُ )   ثلبا تحقیق و بررسى در ضرب الم »های منفی آن مد نظر است. منفور دارد و ویژگی

در  -علیه السّالم-رسیم که امام ، و شناخت کاربردى آن در روزگاران گذشته به این نتیجه مى( کَالضَّبُعِ ...

از منظر  .(11ش:1371)دشتی،« من از مسائل سیاسى کشور غافل نیستم خواهد بفرماید که خطبه مى

تُناطُ  ةٍکُلُّ شا" »روفی در میان اعراب رواج داشته و تناص برون متنی نام این حیوان در ضرب المثل مع

ای برای انهاین تعبیر نش مثلی معروف است که ": هر گوسفندی با پاهای خودش آویزان می شود. برِجْلَیْها

 «)باشد ذکر شده برای این حیوان می هایمؤید خصلت نزد اعراب است و غفلت و جهالت گوسفند

  .( 45: 2002اسماعیل صینی، 

 "وَ اللَّهِ لَا أَکُونُ کَالضَّبُعِ تَنَامُ عَلَى طُولِ اللَّدْمِ حَتَّى یَصِلَ إِلَیْهَا طَالِبُهَا وَ یَخْتِلَهَا رَاصِدُهَا"ی از جمله پس 

ی وح بودنِ کفتار است. همچنان که در خطبهتوان دریافت که مفهوم بیشتر ناظر بر حماقت و ساده لمی

ای گوسفند سوم، آنجا که مردم را به مانند یال کفتار دانسته است در بخش بعد از آن مردم را به مانند گله

شود که نماد بی بصیرتی و حماقت و غفلت است و فقط به گرد راعی یا آبشخور یا چراگاهش جمع می

های به کردی روانی در متن است که باعث شده است از این واژهدانسته است. این موضوع مؤید روی

 خصوص استفاده گردد.

ی خالفت است و در واقع آن ی شقشقیه دربارهدر خطبه -السالمعلیه-ی گفتار امام علی مجموعه

 رسید و اوخالفت به آنکه باید می -السالمعلیه-گفتار درد دلی از حضرت است زیرا که به اعتقاد امام

و این مردم همانان هستند که ناشایسته پذیرفته بودند و اکنون ی خالفت بود نرسیده بوده شایسته

خالفت باید به این موضوع توجه داشت که همچنین برند. هجوم می -السالمعلیه-ها به سوی امامهمین

به طوری که  گرچه محوریت اصلی موضوع در این خطبه است به صورت مستقیم به آن اشاره نشده است؛

خالفت بوده از ضمیر برایش استفاده نموده است و پانزده ضمیر در این  -السالمعلیه-هرگاه مراد حضرت

ی خالفت به خالفت است. با توجه به سیاق شاید استفاده نکردن ایشان از واژهخطبه وجود دارد که راجع

 » .فت نزد ایشان اشاره داشته باشددر مقامی که موضوع همان خالفت است به بی اهمیت بودن امر خال
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را به مقام خالفت ، به معنای معمولی  -السالمعلیه-ها بار بی اعتنایی امام علی در همین نهج البالغه، ده

(. و یا اینکه 55: 1332جوادی،«) بینیمگذارند میآن که مقام پرستان در محرابش سر به سجده می

 اش ابا نموده است.اشته که حتی از استعمال واژهدلی پر از خالفت د -السالمعلیه-حضرت

درددل گونه بودن این خطبه نشان از این دارد که استفاده از لغات حیوانات دارای مفاهیمی شکایتی  

در  -علیه السالم-امام علی ران بودن کفتار است.شرور بودن، حماقت و شهوتباشد و مبین سه ویژگی می

دهد که خطبه به شکل استنهاض و شورانیدن ته است و شواهد نشان میمیان کالم خود از خالفت نگف

نسبت  -السالمعلیه-اعتنایی امام بوده است همچنین بی -علیه السالم-مردم نبوده و صرفا درددل حضرت

متنی بررسی گردید و اینکه ایشان هیچ اشتیاقی به این امر و بیعت به امر خالفت، که به صورت درون

کند که به کاربردن این ترکیبات در وصف مردم و کسانی که به ن نداده است روشن میکنندگان نشا

از امر خالفت و شکایتش از  -السالمعلیه-آورند به علت ملول بودن امامایشان برای بیعت با وی روی می

وقعیت اند، این برداشت از کالم حضرت با معیار ممردم هم عصر خویش است که اصلح را انتخاب ننموده

خوانی دارد و اگر برداشت از کالم حضرت چنین باشد این تعبیر به بوگراند همی زیانشناسی دیدر نظریه

 .است ست که بنابر موقعیت گفتار و شرایط حاکم اجتماعی بیان گردیدهسبب عاملی اجتماعی

 وگوسفند( درخصوص)کفتار ت بههمچنین قصد گوینده و هدفمندی کالم باعث شده است از این لغا

در پسِ گفتارِ ظاهریِ خویش از حیوانی  -السالمعلیه-ی شقشقیه استفاده شود زیرا حضرت متن خطبه

استفاده نموده است که در میان اعراب نمایانگر سه ویژگی است که در بحث لغوی به آن اشاره شد و بر 

فته است و باعث شده است حسب قصد گوینده و هدفمندی کالم به علت عواملی ذهنی در متن جای گر

 خصوص استفاده نماید.در متن، از این لغاتِ به  -السالمعلیه-امام علی

ی دی بوگراند ی بحث، از ذکر دو معیار اول نظریهی مذکور به دلیل جلوگیری از اطالهالبته در نمونه

بوگراند در تحلیل ی دیایم و به صورت پراکنده از معاییر مورد تأیید نظریهو بررسی آن صرف نظر کرده

در هر نمونه بررسی خواهد شد همچنین معاییر  نیز دو معیار اولیه ایم اما در متن پژوهشره جستهمتن به

 و مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. شودمیبه ترتیب بیان 
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 های پژوهشسؤال -5-7

غیرلغوی در نهج  کارکرد داللتی چند حیوان بررسی شده در این پژوهش در دو محور لغوی و -

 البالغه چیست؟

دی بوگراند بر کارکرد داللتی این حیوانات در نهج ی نظریهی میزان انطباق معیارهای هفت گانه  -

 البالغه چه اندازه است ؟

 های حیواناتِدر تبیین داللت نقشیوارگی؛ ی لغوی و غیرلغوی متنکدام یک از عوامل چهارگانه -

 در نهج البالغه دارند؟ اسب، بز، سگ و شتر

 های پژوهشفرضیه -5-9

شود، ها محدود نمیهای حیوانات در نهج البالغه صرفا به معنای لغوی آنرسد داللتبه نظر می -

بلکه برای کشف عمق داللتی عبارات مربوطه ناگزیر از توجه به سه عامل غیر لغوی یعنی روانی، ذهنی و 

 اجتماعی هستیم.

گانه دی بوگراند در بررسی ابعاد داللتی حیوانات میزان کارکرد معیارهای هفت رسدبه نظر می -

 یکسان نباشد.

های حیوانات در نهج البالغه رسد عامل اجتماعی بیشترین تأثیر را در تبیین داللتبه نظر می -

 داشته باشد.

 ف پژوهشاهدا -5-1

معنای متن، هدف این پژوهش تبیین های پنهانی با عنایت به نقش علم معناشناسی در کشف الیه

در کاربرد حیوانات در نهج البالغه و رسیدن به عمق  -السالمعلیه-هر چه بیشتر اهداف حضرت علی 

 باشد.داللتی عبارات مربوط به استعمال حیوانات می

 ضرورت و اهمّیت پژوهش -5-1

های نظری در بسیاری ش بر پایهشناسی به علت جامعیت در علوم زبانی و استوار بودنهای زباننظریه

ست که چه از آثار ادبی قابل بحث و بررسی است. متن نهج البالغه همانا از نثرهای فاخر و ماندگار ادبی ا

در مضمون، چه در موضوع و چه در قالب محکم است. بنابرابن بسیاری از ادیبان، پژوهشگران و مفسران 

های فلسفی، اند و از جنبهو به شرح و تفصیل آن همت گماشتهاند ی این اثر به گفتگو پرداختهدرباره
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ی اند. اما نهج البالغه از جنبهتاریخی و  موضوعی و ... این اثر ارزشمند را مورد بحث و بررسی قرار داده

شناسیِ ادبیات به ی زبانای نسبتاً جدید در رشتههای دی بوگراند در رابطه با انسجام متن که نظریهنظریه

 شود.ها احساس میرود؛ مورد بحث وبررسی قرار نگرفته است و جای خالی این دست پژوهششمار می

ی شناسی در حوزهی زباندر این پژوهش سعی بر آن است این اثر ماندگار و گرانقدر را از جنبه

م نهج ی موضوعات و مفاهیها را در زمینهای خاص بررسی نماییم و کمبود این دست پژوهشمعنایی

-های معنایی بسیار تنگ است از همینی حوزهمجال برای پرداختن به همه البالغه تا حدی جبران کنیم.

البالغه را در بخش و نهج حیوانات محدود کرده برخیهای معانی و مفاهیم رو است که این حوزه را به نام

اگر به جوانب معنایی و مفهومی دیگر در حیوانات مورد بررسی قرار خواهیم داد. زیرا این یِ معنایی حوزه

-های لغوی و ضربمورد کاربرد حیوان در نهج البالغه همچون قصد گوینده و موقعیت گفتار و پیشنه

توجه نشود؛  -السالمعلیه- های رایج در زمان یا پیش از ایراد خطابه از حضرت امیرالمؤمنین علیالمثل

ها و تفاسیر خلل وارد شده و باعث ایجاد برداشت -السالمعلیه- گاه در فهم مضمون و مفهوم سخن امام

 گردد.نادرست از گفتار ایشان می

 ی پژوهشپیشینه -5-6

 البالغه نگاشته شده است.نامه و دو مقاله در مورد حیوانات و جانوران در نهجدو پایان

 ها عبارتند از:نامهپایان

دانشکده ی محمدرضا شریفی که در  نوشتهصوربیانی وصف حیوانات در نهج البالغه  -1

به صورت پایان نامه کارشناسی ارشد با راهنمایی استاد حسین  1313در سال  اصول الدین

 ی رسول دهقان ضاد نگاشته شده است.شریف عسکری و مشاوره

ی محمد بررسی تطبیقی اوصاف جانوران در نهج البالغه با علم جانورشناسی نوشته -2

ه علوم حدیث )پردیس کارشناسی ارشد در دانشکدآبادی به صورت پایان نامه عیشزادهشیخ

 با راهنمایی استاد احمد غالمعلی نگاشته شده است.  1331دانشگاه تهران ، شهر ری( و در سال  

نامه رویکردی زبانشناسانه در مورد لغات حیوانی نهج البالغه که در هیچ یک از این دو پایان

 وجود نداشته است.

 

 

http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=353&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86&qd=6
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=353&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86&qd=6
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=353&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86&qd=6


07 

 ها در این باره عبارتند از:مقاله

در  1337طبری در سال ی محدثه ابوحسینیر آیینه نهج البالغه نوشتهجانورشناسی د -1

 پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران انتشار یافت.

در  1337ی عباس دوستی در سال البالغه نوشتهمسئولیت در قبال حیوانات از دیدگاه نهج  -2

 انتشار یافت. پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

حیوانی به طور ی لغات به مقوله هااندو در آن نبودهشناسی با رویکرد علمِ زبان ها نیزاین پژوهش

 خاص پرداخته نشده است. 

های زبانشناسی به لحاظ نظریه قسمتی کوچک از این کتاب گرانقدر راها نیز در برخی پژوهش

ها عبارتند بوگراند نبوده است. این پژوهشی زبانشناسی دیاند که هیچ یک از منظرِ نظریهرسی نمودهبر

 از:

شناسی هالیدی ی دکتری به بررسی سه خطبه از نهج البالغه بر اساس الگوی زبانیک رساله -1

-های نهج البالغه بر اساس الگوی نقشکارکرد عوامل انسجام متنی در خطبه "با عنوان  پرداخته است و

ی علیرضا نظری در دانشگاه تربیت مدرس تهران به رهنمایی دکتر نوشته 1331گرای هالیدی )سال 

وجه ی نهج البالغه با تموجود است و نویسنده در این رساله انسجام متنی را در سه خطبه "خلیل پروینی(

 ی زبانشناسی هالیدی بررسی نموده است.به نظریه

غه )رویکرد زبان شناسی تحلیل مفهومی استعاره های نهج البال"ای پژوهشی با عنوان مقاله -2

 به چاپ رسیده است. 22در شماره  "االیرانیه للغه العربیه و آدابهاالجمعیه العلمیه "ی مجلهدر  "شناختی(

-نظریه، است که در آن براساس دکتر ارسالم گلفام، زادهدکتر فردوس آقاگل، مهتاب نورمحمدیی نوشته

، دیگر صرفاً ( در باب استعاره بحث شده است بر این اساس استعاره1131ی شناختی لیکاف و جانسون )

اش تنها زینت کالم باشد. در این نظریه، استعاره به هر نوع مفهوم ی ادبی نیست که وظیفهیک آرایه

 و موضوع اصلی این پژوهش می دیگر اطالق استی مفهوالب حوزهی مفهومی در قیک حوزه سازیِ

  باشد.میها  های شناختی آن البالغه و بازسازی مدل های نهج تحلیل مفهومی استعاره

  

http://www.civilica.com/Papers-THVC15=پانزدهمین-کنگره-دامپزشکی-ایران.html
http://www.civilica.com/Papers-THVC15=پانزدهمین-کنگره-دامپزشکی-ایران.html
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5643&Number=22&Appendix=0&lanf=Fa
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=مهتاب+نورمحمدي
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=+فردوس+آقاگلزاده
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=+ارسلام+گلفام
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 مقدمه

بوگراند در اثر نهج البالغه، موضوع پژوهش شناسی دیی زبانبا توجه به اینکه بررسی نظریه     

اندازیم و سیر تدریجی و حاضر است؛ ابتدا نگاهی به نظریات زبانشناسی در ادبیات اروپا و جهان عرب می

نماییم تا روشن شود این علم چرا و چگونه به شناسی را بررسی میتکاملیِ مباحث مربوط به نظریات زبان

-ی تحقیق حاضر دارد؛ سپس به مباحث زبانی و زبانو چه کاربردی در تعریف مسأله ه استوجود آمد

شناسی و مفاهیم آن را پردازیم، بدین منظور زبانهای تاریخی و نظری و چیستیِ زبان میشناسی از جنبه

-بریم. از آنجاکه بحث پایانشناسی را نام میهای علم زبانها و زیرمجموعهبندیکنیم و تقسیمتعریف می

است به بسط و توضیح و تعاریف  –از اقسام علم زبانشناسی  -شناسیی حاضر مربوط به علم معنینامه

 پردازیم. الزم در این علم نیز می

های ی دی بوگراند و معاییر مورد تأیید وی برای متنوارگی، زمینهبا استناد به نظریهدر پایان فصل، 

 فرامتنی متن را شرح داده و به صورت جدولی ارائه خواهیم داد.

 ی آنشناسی و تاریخچهروند سیر نظریات زبان -7-5

های عمیقی شکافیو مو هاپردازیی نظریهشناسیم، نتیجهشناسی میآنچه امروز ما با نام علمِ زبان

ریزیِ این علم، دانشمندانِ آشنا به زبان و است که در موضوع زبان صورت پذیرفته است. پس از پایه

هایِ نظریات پیش از خود را شناخته و در پی اصالح دستور زبان یکی پس از دیگری کمبودها و نقص

شود. در این بخش ری در این علم یافت میجا که نظریات بسیااند تا آننظریات از دیدگاه خود برآمده

ای مختصری از این علم آوریم تا تاریخچهسرآمدان و نظریه پردازان به نامِ این علم را به ترتیب زمانی می

 ی متن بررسی نماییم.درباره را را بیان کرده و دیدگاه هر یک از این نظریه پردازان

 ای مختصر از آن در اروپایخچهشناسی و تارروند سیرِ نظریات زبان -7-5-5

ی نوشته 1 "شناسی عمومیی زباندوره"شناسی به مفهوم مدرنش در اروپا با انتشار کتاب علم زبان

                                                             
1. Cours de linguistique generale 
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میالدی در سوئیس آغاز شد. وی بین مطالعات زبانیِ همزمانی و  1116در سال  1سوسوردیفردینان 

راستای آن هر زبانی را در هر برشی از زمان به  بعد همزمانی آن است که در» تمایز قائل شد  2درزمانی

گیرند و بُعد درزمانی آن است کنند و به بررسی میی یک نظام ارتباطی خودکفا و مستقل مطرح میمنزله

شود ها حادث میذار زمان بر زبانپردازند که در گی تاریخی تغییراتی میکه در راستای آن به مطالعه

شناسی)یعنی همان های زبانها یا دادهزبان را از پدیده »سوسور همینطور دی .(413: 1331روبینز،«)

هم او اظهار داشت  » .(413: )همان«ا به ترتیب زبان و گفتار نام کرد ها رهای گفتار( بازشناخت و آنپاره

ل از اید در نسبت با همدیگر تعریف نمود، و نه به طور مطلق و مستقبجزاء زبان را میکه واحدها و ا

شناسان پیش از خود که بیشتر از دید تاریخی یا به سوسور برخالف زبان »( پس 411: همان )« یکدیگر

گذاشت، به زمانی آن میی همپرداختند تمرکز خود را بر جنبهشناسی میعبارتی درزمانی به بررسی زبان

-فتگو را ساخته شده از دو بخش روانسنجید؛ او فرایند گای از زمان میساختار زبان را در بازه بیان دیگر

از  شناسد.ای از بخش روانشناسی میداند، ولی ساختار زبان را در ارتباط با پارهشناسانه و فیزیکی می

گوید که اشیای این عالم  وجود ندارد. به همین خاطر می 3ای بین معنا و اُبْژه دیدگاه سوسور هیچ رابطه

ی آن مخلوق زبان یا تصورات ما هستند. به عبارتی، معنی ساختاری است، یعنی معنای یک نشانه به رابطه

خود  خودی چراغ سبز است، و اال به به وابستها بسته است، مثل معنای چراغ قرمز که ه با سایر نشانه

های او در رابطه با نشانه و ساختار  گیرد. اندیشه او از همین پیوند ریشه می شناسی نشانه معنایی ندارد؛

گیرد. در واقع، رویکرد  و ساختارشکنان مورد توجه قرار می پساساختارگرایان ،ساختارگرایان ازسوی

ن در ثیر آنفوذی عمیق یافت. با این حال، تأ شناسیهای زبانسوسور، در درون شاخه یساختارگرایانه

  .(31،1312پیشگاهی فرد،)« تر بودتر و وسیععلوم اجتماعی به مراتب عمیق

های گفتار( شناسی)یعنی همان پارههای زبانها یا دادهرا از پدیده زبان »سوسور همینطور دی

هم او اظهار داشت که  » .(413: 1331)روبینز،«ا به ترتیب زبان و گفتار نام کرد ها ربازشناخت و آن

 «باید در نسبت با همدیگر تعریف نمود، و نه به طور مطلق و مستقل از یکدیگرواحدها و اجزاء زبان را می

                                                             
1. Ferdinand De Saussure 
2. diachronic 

است  آبژه آنچه کننده و شود. سوژه مشاهده به کار برده می سوژه نوین است که معموالً در برابر فلسفه یک اصطالح در(  objet: فرانسوی اُبژه یا آویژه ) به -3

شود که ممکن است  است که شامل سوژه و چندین آویژه )اَبژه(می شناخت حالتی از آگاهی ،رنه دکارت مدرن نظیر های فیلسوفگردد. از دیدگاه  که مشاهده می

 (142: 13۳0)کرم،  .اشندوابسته نب کند شان می شاهدهای که م وجود مطلق نداشته باشند یا به سوژه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87
http://www.cgstatic.info/code/r.php?r=yahoo%7C%25D8%25A2%25D9%2588%25DB%258C%25DA%2598%25D9%2587%2520%25D8%25A2%25D9%2586%25DA%2586%25D9%2587&t=1&did=1&uid=0&type=bl&subid=668_24375&rkw=%D8%A2%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87+%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87&rurl=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%2525D8%2525A7%2525D8%2525A8%2525DA%252598%2525D9%252587&domain=wikipedia.org&lnktype=10&v=0.118&browser=Chrome_27&country=IR&_=1455948183354
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%D9%87_%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA
http://www.cgstatic.info/code/r.php?r=yahoo%7C%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2587%2520%25D9%2586%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B4%25D9%2586%25D8%25AF&t=1&did=1&uid=0&type=bl&subid=668_24375&rkw=%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF&rurl=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%2525D8%2525A7%2525D8%2525A8%2525DA%252598%2525D9%252587&domain=wikipedia.org&lnktype=10&v=0.118&browser=Chrome_27&country=IR&_=1455948240165
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های عناصر زبانی از نظر وی همچون مهره قد بود زبان صورت است و نه ماده.او معت .(411: همان)

 شوند، و نه از طریق ترکیب مادی و واقعیشان!شطرنجند که در کل نظام شطرنج شناخته می

ا بُعد همنشینی ب »دو بُعد همنشینی و جانشینی در ساخت همزمانیِ هر زبانی وجود دارد. وی از نظر 

: همان«)خط است ناصر یا مقوالت متقابل همراستا است، و بعد جانشینی با نظامات عتوالی گفتار هم

تر شد و این موجب به وجود آمدن نظریات شناسان کاملپس از او مطالعات زبانشناسی توسط زبان .(421

 ت.شناسی در نظام زبان گششناسی در زبان همچون آواشناسی و واجمربوط به نشانه

انقالبی در این رشته ایجاد کرد و  1، نظریات نوام چامسکی1151ی که در دهههمچنان گذشت تا این

او معتقد است اصول و خصوصیات زبان در انسان ذاتی و به  »گشتاری شد. -باعث پیدایش دستور زایشی

 دریزبان ماریزی شده است و محیط پیرامون کودک تنها نقش محرک را برای یادگیری  طور ارثی برنامه

گیرد و خود قادر است  محدودی از اطالعات را از محیط زبانی خویش می یکند. کودک مجموعه ایفا می

تر معتقد بودند زبان مادری تنها از راه شنیدن گفتار اطرافیان  پردازان پیش ترکیبات جدیدی بسازد. نظریه

 »های اوست که:  از گفته .(174: 1361راد، )محسنیان «ود ش و به صورت اکتسابی وارد مغز کودک می

تمام نمایی از شخصیت و ی تواند بازتاب دهنده در اصل این ایده که زبان می«.  فکر است یزبان آیینه

های خود نشان داد که با  چامسکی است. در واقع چامسکی در بررسیی حاالت درونی شخص باشد، ایده

 به دست آورد. شناختی روانتوان نتایج  بررسی نظام زبانی افراد می

ای شناختیی زباننظریه 3به همراهیِ رقیه حسن  2میالدی بود که مایکل هالیدی 1161در سال 

که خود او نیز به کرات تصریح کرده، از آن رو بنیاد نهاده شده است تا بر  همانگونه » ارائه داد؛ این نظریه

شناختی به پا سازد. هنوز ای تمام و کمال در باب زبان و در باب تحلیل زبانشناسی نظریهروی آراءِ زبان

جای گفتگو است که هالیدی در این هدف خود تا چه حد توفیق یافته است؛ اما اینقدر در حال حاضر 

 .(464: 1331روبینز،«)ل اخیرش جلب توجه بسیار کرده است ی او خاصه در شکروشن است که نظریه

-تا اندازه "زبان شناسی متن "ی مباحثی پیرامون م( درباره1176توسط هالیدی و حسن ) 4انتشار کتابی

این سؤال را » ها شناختی در رابطه با موضوع انسجام متن گردید. آنای باعث سامان یافتن مناسبات زبان

ی بی ربط جمالت متفاوت می مطرح کردند که چه چیز یک متن گفتاری یا نوشتاری را از مجموعه

                                                             
1. Noam Chomsky 

2. M.A.K.Halliday 

3. R .Hasan  

4. Cohesion in English 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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اند که عواملی معنایی و غیر ساختاری» (. از نظر هالیدی عوامل انسجام 11:  2117محمد، «)سازد؟ 

همچنین (. 63: 1376مهاجر، )«یابند دستوری تحقق می-ظام واژیی نظام معنایی در نهمچون هر سازه

مکتوب و یا  ا بافت را اضافه کرد و ابراز داشت که متن نباید لزوماًدی در تعریفی از متن ارتباط متن یهالی

تواند یک ها متن میتواند صورت گیرد به نظر آنی بیانی دیگری نیز میگفتاری باشد بلکه به هر وسیله

الت باشد. کلمه و جمله فقط با وجود بافتی که آن دو را توضیح و ای از جمکلمه یا یک جمله و یا زنجیره

به صورت خالصه هالیدی و حسن، انسجام را به نقش متنی در نظام  »گردند. تبیین کند متن تلقی می

ی سخن در نظام بافتی مرتبط کردند و پنج عامل انسجام را ارائه نمودند که روابط ی شیوهمعنایی و حوزه

-5)انواع روابط در کالم( 4پیوند-34حذف-3 2جایگزینی)جانشینی(-2 1ارجاع -1کنند : د میمعنایی ایجا

 (11: 1331نظری،«) 5انسجام واژه ها در متن

در این نوع  : »متنیالف( ارجاع موقعیتی یا برون: لیدی ارجاع دستوری بر دو نوع استاز نظر ها

برای درک آن به موقعیت خاصی که گوینده از آن  شود، بلکه بایدارجاع، معنی از خود متن آشکار نمی

دهنده گونه ارجاع، مرجع عنصر ارجاعدر این متنی:ب( ارجاع درون گوید، رجوع کردموقعیت سخن می

که عنصر ارجاع خواننده رو ارجاع درون متنی پسمتنی دو نوع دارد: درون متن است. این ارجاع درون

دهنده قبل از مرجع خود میکه عنصر ارجاعرو متنی پیشجاع دروناردهد و را به متن قبل ارجاع می

 (.171: 1337)شعبانلو، « آید

ارجاع  بندی شاملنیز انواعی دارد که این تقسیم ارجاع )از نظر معنی(» ی هالیدی از منظر نظریه

نوعی  ارجاع شخصی: ». (125: 1337زاده، )غالمحسین« ای استای و مقایسهشخصی و اشاره

. 2. ضمایر شخصی؛ 1ی شخصی است و در نظریة هالیدی سه زیر مقوله دارد: ارجاع با استفاده از مقوله

 (.125: )همان« . ضمایر ملکی. ضمایر شخصی نیز شامل ضمایر فاعلی و مفعولی است 3صفات ملکی؛ 

مصداق با مشخص شدن عبارتی نوعی از ارجاع با استفاده از مکان مصداق است. به»  ای:ارجاع اشاره

. خنثی، شامل حرف تعریف 1ای در نظریة هالیدی دو بخش دارد: شود. ارجاع اشارهمکانش مشخص می

the به دوری و نزدیکی مشارکان و شرایط مکانی فرایند، یعنی ضمایر  . منتخب، شامل عوامل اشاره2؛

                                                             
1. Field of discourse 

2. Tendor of discourse 

3. Mode of discourse 
4. Thematic 

5. Information 
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» ای: ارجاع مقایسه(. 125: 1337زاده ، )غالمحسین« گاهها، اینجا، آنجا، حاال و آنها، آناین، آن، این

داند. ارجاع ای را ارجاع غیرمستقیمی به یکسانی یا شباهت عوامل ارجاعی میهالیدی ارجاع مقایسه

ی اصلی در فرایند نکته» .و (14: همان)«شود ای میای شامل صفات و قیود تفضیلی و اشارهمقایسه

ای از انگار نیست، بلکه وجود ویژگی یا مجموعههای پیشای تعدد مصداقبخشی در ارجاع مقایسهانسجام

ی تقابل را ای رابطهپیوندد. ارجاع مقایسههم میها را بههاست که در طرف مقایسه وجود دارد و آنویژگی

 (. 14: همان )« کندبیان می

جای عنصری دیگری در متن در این نوع انسجام عنصری به » عامل دیگرِ انسجام جانشینی است که 

نشیند. تفاوت میان جانشینی و ارجاع در این است که جانشینی بیشتر ارتباطی است در سطح عبارتمی

پردازی، اما ارجاع ارتباط معنایی است. فرق آن با حذف هم در این است که در حذف به جای عنصر 

: 1337)شعبانلو، «شود جانشین آن میشناسان صفر آوریم و به اصطالح زبانمحذوف، عنصر دیگری نمی

علی و حسن سیب برداشتند. یکی ]=  " »الف( جانشینی اسمی: جانشینی نیز انواعی دارد » (. 172

دیدار شد میسر و بوس و » ب( جانشینی فعلی:جانشین اسمی است.  یکی "سیبی[ هم من برداشتم. 

دردم از یار است و درمان نیز» بندی: ج( جانشینیجانشین فعلی است.  هم« کنار هم ]= میسر شد[.

 (.172: 1337شعبانلو،«)جانشین بندی است  نیزهم« هم ]= از یار است[.

انگاشت در متن گیرد که یک عنصر پیشحذف زمانی صورت می »عامل دیگرِ انسجام حذف است که 

متنی است ... و وجود دارد. یعنی چیزی قبالً ذکر شده و شناسانده شده است. حذف یک پیوند درون

اند از: حذف رو است؛ یعنی مرجع آن پیش از خود آن آمده است. انواع حذف عبارتمعموالً یک پیوند پس

 (.171: همان)« حذف بندیاسمی، حذف فعلی، حذف حرفی و 

"دستور سازگانی"در حال حاضر از نظر هالیدی تحت عنوان  »
"شناسی سازگانیزبان"یا  1

-سخن می 2

ی ( به مثابه "دستور"ی ترین معنای کلمهکه در این نظریه دستور هر زبانی را )در گسترده گویند؛ زیرا

ها سخنگویان هر آورند که در درون آنای بسیار پیچیده و بسیار ظریف از نظاماتی در نظر میمجموعه

و برخی دیگر همزمان اند، پردازند؛ و برخی از این نظامات در توالی با هم مرتبط شدهزبانی به انتخاب می

باید )به تعبیری مجازی( حرکت کند تا از آن رهگذر پاره گفتاری راها سخنگو میبا هم؛ و از میان آن  

  

                                                             
1. Systemic grammer 

2. Systemic linguistics 
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Abstract: 

Linguistics is the systematic science of studying and exploring languages. Linguists have tried to 
extract rules of language in processing linguistic novelty and innovation and also in analyzing 

Linguistic processes of text and hypertext; as well as the complexity of language. Semantics or 

connotation science is a branch of linguistics that generally explores the relationship between 
words and their meanings. De Beaugrande’s linguistic theory is also hypertextual and semantical 

analysis that evaluates metaphorical meanings of a word in the text beside its literal meanings. 

Based on De Beaugrande’s theory, a text is a communicational incident which is expected to 

satisfy seven conditions, otherwise its textuality is lost with the failure to satisfy any of these 
conditions. 

 The seven conditions are 1. cohesion, 2. coherence, 3. intentionality, 4. acceptability, 5. 

informativity 6. situationality, and 7. Intertextuality. 
Presence of these criteria accentuates the conceptual, psychological, and social aspects of 

hypertext. Examining these areas, can also help better understanding of indicational function of 

specific words used in a text. 
 Among indelible works in Arabic language and literature, is Nahj-ol-balaghe with relatively high 

frequency usage of animal names and qualities. Some animal allegories used in Imam Ali’s (a.s.) 

words are used in their secondary meanings or with certain indications. Horse is used in text for its 

astuteness, goat for its fearfulness, humility, humbleness, incapability and potential to be 
dominated, dog for its blind obedience and camel for its other transformed meanings. 

 The present study adopts an analytical-descriptive approach to explore indicational function of 

some animal related words in Nahj-ol-balaghe according to De Beaugrande’s theory; wishing to 
clarify the indicational and non-literal signification of animal words in the textuality of the text. 

Considering De Beaugrande’s above mentioned criteria in analyzing a few statements studied in 

this research indicate  that they satisfy  the textuality (text-significance) conditions and have been 
delivered with their mental, psychosocial and social aspects in mind. Although all aspects may not 

be addressed to the same extent, generally all three hypertext aspects with their animal allegories  

intended in the statements are present in the study. 
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