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 فصلية، جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا
ش/ . هـ 1400خريف ، 60الـ العدد ، حمكمة ةيعلم

141-160 صص؛ م 2021  

هایمز در گفتمان اجتماعی واکاوی الگوهای توانش ارتباطی دل

 البالغه(های نهج)مطالعه موردی: خطبه البالغهنهج
 نوع مقاله: پژوهشی

 2، یزدان حیدرپور مرند1*علی صیادانی

 .رانیا ز،یتبر جان،یآذربا یمدن دیدانشگاه شه یعرب اتیگروه زبان و ادب اردانشی  .1

 .نرایا ز،یتبر ،جانیآذربا یمدن دیدانشگاه شه یزبان عرب یارشد رشته مترجم یدانش آموخته مقطع کارشناس .2

 28/02/1400: پذیرشتاریخ  17/07/1399 :دریافتتاریخ 
 

 چکیده

دل هایمز است که  شناختیجامعهاست، رویکرد  شدهارائه مباحث نوینی که در تحلیل گفتمان از

نش با توا اول اشاره به ارتباط توانش زبانی گامدر  حاضر . بحثبرخاسته از توانش ارتباطی است

د دار زبانیبافت برون اشاره بهدوم  مرحله. در کندمیارتباطی دارد که زبان کارکرد حقیقی خود را ایفا 

ت ژه با بافصورت زبانی وی پیوندنمود واقعی از  مسئلهاین  گذارد.که عامل کنش در آن تأثیر می

 ازنظر .شودمیاجتماعی حاکم در گفتار است و بسامد و احتمال وقوع آن در شرایط موجود مشخص 

 هایتعاملقالب  بلکه در ؛شودنمیدستوری زبان خالصه  هایصورتتنها به هایمز رویدادهای زبانی 

اطی توصیفی توانش ارتب هایشاکلهسازندة  و یابندمیمعنا  قراردادهای اجتماعی و فرهنگی اجتماعی و

های اساسی این مبحث است. هازجمله مؤلف های ساختاری و آواییاستداللدو مقولة کلی  .دهستن

 .تا اسگیری این دو مقوله تأثیرگذرنیز در شکلناصر زبانی مکانی، نوع بیان گفتار و ع -یبسترهای زمان

اعی با گفتمان اجتم مزبورهای رویکرد ویژگیحلیلی درصدد تطبیق ت -پژوهش حاضر به روش توصیفی

کم در محتوای گفتار حا بور، نوع وعوامل زبانی مزدهد که نشان می نتایجالبالغه است. نهج هایخطبه

مؤثر  متن حاکم برارتباطی  هایتعاملص و در روندِ تشخیالبالغه را نشان داده نهجزبانی بافت برون

 هستند.

 

 .البالغهنهج هایخطبهگفتمان اجتماعی، الگوهای توانش ارتباطی، دل هایمز،  :هاکلیدواژه
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 مقدمه -1
 (1972) ویاصلی آراء  است. مشخصة 1دل هایمزای مؤثر در تحلیل گفتمان، آراء از رویکرده

گفت که  باید شناسی زبانیتعریف اولیه جامعه. در استزبان استوار  2شناسیبر توجه به جامعه

-ی میاستا وکیفیت ارتباط زبان با جامعه فرهنگی خویش توجه دارد. در این ر»شناس به زبان

و نیز  اشتهدکوشد تا تغییراتی که ساختار زبان در پاسخ به کارکردهای مختلف اجتماعی زبان 

زی است که این همان چی (.19:2013، الطائي)« ، مورد تحلیل قرار دهدافتهیتوسعهدر این مسیر 

انش تواولیه  در توضیحکند. هایمز زبانی یاد می دادعنوان توانش ارتباطی یا برونبه آنهایمز از 

مطابق این  .کندمیمطرح  های ارتباطیدانش زبان و کاربرد آن در بافترا  ، این مفهومارتباطی

ز زبان زم االبه شناخت و تسلط عامالن و مشارکان زبان برای برقراری ارتباط مؤثر باید  اصل

 هایتساخ دربارهاز دانش و اطالعات مؤثر  ایمجموعهبرسند. این شناخت و توانایی، 

در . دهدمیارائه  زبانی را به عامل زبانی هایبافتبا  هاساختدستوری، همگونی و همخوانی 

 چراکهو همخوانی از اهمیت خاصی برخوردار است.  این دانش 3مورسیامطالعات سلس 

، هاآن توجه عامالن گفتار به استفاده از زبان، نقش اساسی را درعواملی چون تسلط و نیاز »

پرده » نین رویکردیهایمز هدف از ارائه چ نظر از (.1988:281)کاستین، «کندمیدستور زبان ایفا 

ی ون زبانوناگهای گبرداشتن از رابطه میان زبان و حیات اجتماعی و تأثیر این حیات بر پدیده

 هایتعاملکه بدانیم در  شودمیاهمیت این بررسی زمانی آشکار . (41:1394 العزاوی، )رحیم« است

زبانی  هایمهارت آن عوامل اجتماعی در کسب مثابهبهاجتماعی میان عامالن گفتار، فرهنگ و 

 .یابدمی انتقال

ن معتقدند که است. کنیل و سوی بحثقابل( نیز 1980) 4در این زمینه نظریه کنیل و سوین

 ت عاملتوانش دستوری که اشاره به مهار از چهار بعد تشکیل یافته است.توانش ارتباطی 

ن عامل گفتما در آناجتماعی که  شناسیزبانگفتار در درک مباحث صرف و نحو دارد. توانش 

. رسدیمتار نوع گفتمان و نوع رف ازجملهبه توانایی الزم در درک مباحث اجتماعی و رفتاری 

 یبترکدر  عامل گفتمان زبان دارد. در این باب توانایی وتحلیلتجزیهبُعد سوم اشاره به توانش 

. در شودمیه سنجید کالمی و فکری پیوستگی به دستیابی برای گوناگون نوشتارهای و هااندیشه

تمانی وی عامل گفسکه در آن توانایی مدیریت رفتار از  یابدمیگام آخر توانش راهبردی نمود 

 ست.اواقعی از آن  متفاوت نمود هایموقعیتکه حاالت چهره و کالم او در  شودمینشان داده 
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 عنوانبهفه ؤلم باوجودایننقش توانش فرهنگی است.  رسدمیمهم به نظر  آنچهدر بحث بعدی 

 به زبانی تسلط رب عالوه مقصد زبان جامعه در تواندمیهای مزبور، مخاطب زبان مکمل توانش

 باشد. مسلط نیز جامعه آن فرهنگ

ند تا ا، کوشیدهمزبورهای رویکرد ویژگینظر گرفتن  پژوهشگران با در در این جستار

توانش  با توجه به این مهم کهد. البالغه ارائه دهنواکاوی جدیدی از گفتمان اجتماعی نهج

صل سعی ین اگفتمانی در مرکز ثقل توانش ارتباطی قرار دارد، پژوهشگران با در نظر داشتن ا

 البالغهنهج هایخطبههای فرهنگی، اجتماعی، زبانی و راهبردی در سطح در کنکاش توانش

ده ند. ضرورت گزینش چنین رویکردی در چارچوب ماده پژوهش حاضر به این دلیل بوهست

ئل )ع( حول مسا المؤمنینکالم امیر یابیمدرمی البالغهنهج هایخطبهکه با نگاهی گذرا به 

ر و ها و نیز انذادر باب اصالح جامعه، تبیین ارزش مسئلهاین  و ؛است یافتهتدویناجتماعی 

 .نمود یافته استتقویت عقیده عامه مردم 

 .های زیر به رشته تحریر درآمده استچنین پژوهش حاضر در پی پاسخ به سؤالهم

 البالغهجنهتوانش ارتباطی دل هایمز در گفتمان اجتماعی  هایمعادلبررسی هر یک از  -

 سازد؟ فتمان مزبور نمایان)ع( را در گ امیرالمؤمنینکالم  شناختیجامعهبافت  تواندمیچگونه 

مزبور نقش زبان  هایمعادلی بافت اجتماعی کالم امیر )ع( در چارچوب به چه علت واکاو -

 ؟دهدمیرا در کاربست واقعی آن نشان 

اعی ایفا اجتم هایارتباطزبان نقش محوری در در ارتباط با فرضیة پژوهش باید گفت 

ذعان که باید ا کندمی. هر نوع گفتار و کالمی در ذات خود جریان اجتماعی را هدایت کندمی

موقعیت و  تناسببه . هر گفتمانییابندمیدر قالب گفتمان نقش  هاکالمداشت این گفتارها و 

که هایمز از این تفاوت در  گونههمان .کندمیمتفاوت عمل  صورتبهفرهنگ و اجتماع خود 

ارد یت از این اصل دزبانی خود حکا هایویژگیبا  مسئلهاین  .کندمیتوانش ارتباطی استفاده 

ر که توانش ارتباطی مبیّن کاربست یک صورت خاص زبانی و میزان احتمال وقوع آن د

ی کرد اجتماعواضح در تبیین روی طوربهاست. از سوی دیگر نقش زبان  البالغهنهج هایخطبه

 .آیدمیبه نظر  ترملموس البالغهنهجگفتمان 
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 پژوهش نهیشیپ -2
ن آست. از متعددی در تبیین رویکرد توانش ارتباطی دل هایمز صورت پذیرفته ا یهاپژوهش

ر اساس نظریه سنایی ب قهیحدگفتمان دینی  یشناختجامعهرویکرد »مقاله به  توانیمجمله 

استا حمیدرضا اشاره کرد. همچنین در این ر (1397از ناهید اکبری )« توانش ارتباطی دل هایمز

« تباطیدانش و توانش ار»( و 1395« )راهبردهای رشد و توسعه فردی»کتاب  دو خانپور در

به  توانیمآن پرداخته است. از سوی دیگر  یهامکمل( به توضیح توانش ارتباطی و 1397)

( 1387ه )از محمدرضا دوستی زاد« زبانی یهامهارتاهمیت انتقال فرهنگ در کسب »جستار 

باب  از این لبتهااشاره کرد که نویسنده به توانش فرهنگی از ابعاد توانش گفتمانی اشاره دارد. 

دیگری صورت پذیرفته  یهاپژوهش البالغهنهج های مزبور درکاربست توانش در چارچوب

شاره ( ا1397قرایی ) از احمد« البالغهنهجبازشناسی سطوح گفتمانی در »به جستار  توانیم که

 کرد.
 

 وضوعمپردازش تحلیلی  -3
-هل شاخصپژوهشگران در تأوییابد. نقش زبان اهمیت می ، واکاویدر بررسی توانش ارتباطی

 ذکور بابعاد مااند. داشتههای ساختاری و آوایی توجه های توانش ارتباطی به دو بُعد استدالل

آن  دهند که در ذیل به تبیین دقیقاصلی بحث را شکل می شاکلههای اصلی خود ویژگی

ذیل  هاینی به مقولهپژوهشگران برای تحلیل نقش زبان در ساختارهای گفتماشده است. اشاره

 توجه دارند.

 

های ساختاری در فرایند گفتمانی بررسی روند استدالل: ساختاری یهااستدالل .3-1

های زبانی را مورد بازبینی نماید. در اینجا پژوهشگران ویژگیهای متن را آشکار میویژگی

ی ساختاری در کالم هامؤلفهبررسی ردبحث را نشان دهند. اند تا مفاهیم اصلی موقرار داده

 دارندهدربر مسئله. این دهدیمخاص ایشان را نشان المؤمنین )ع( بازتاب روشنی از فرهنگ امیر

تی، ی، تربیشناسروانهای سطوح مختلفی از معرفت امام علی )ع( در باب هستی و نیز پدیده»

لف مزبور داشتن سطوح مخت در نظر. پژوهشگران با (87:2016)الطالقانی،« است اجتماعی و غیره

 .پردازندیم هامؤلفهبه تحلیل هر یک از این 
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 های ارتباطیها و موقعیتکمیت .3-1-1

نی ناشی از توجه به این مسئله که رخداد گفتما 5های ارتباطیها و موقعیتدر بحث از کمیت

ولید تیابد. در این بحث گوینده کالم با هایی است، اهمیت میچه عوامل و چه موقعیت

ر خود دارد. ویژگی مزبودف گفتمانی و تأثیر مستقیم به مخاطب ای درصدد القای هجمله

شناختی است که در فرایند گفتمان های روانمکانی( و جنبه-های فیزیکی )زمانیشامل موقعیت

-های روانتبررسی کمی ،که مطرح گردید گونهآنمقوله در این گذارد. اجتماعی تأثیر می

عی سذیل  شواهدیابد. لذا پژوهشگران در عاطفی، فیزیکی، زمانی و غیره اهمیت می ،شناختی

 باشند.در پردازش و واکاوی بافت حاضر می

ُخُذوا ِمْن َأْجَسادُِكْم  ِفُقوا أَْمَواَلُكْم وَ ُكْم َو أَنْ ْقَدامَ وا أَ َأْسِهُروا ُعُيوَنُكْم َو َأْضِمُروا بُطُوَنُكْم َو اْسَتْعِملُ * 
ريَاِن اَّللِه ِف جِ َتُكونُوا َمَع  اِلُكمْ ْعمَ بَِ  فَ َباِدُروا. ا ..ِِبَا َعْنهَ  ََل تَ ْبَخُلواِِبَا َعَلى أَنْ ُفِسُكْم َو  َفُجوُدوا

 (183)خطبه/ .  َدارِهِ 

د در کشاند، کاربست افعال موجوذهن پژوهشگران را به چالش می آنچهدر گفتمان حاضر 

ا بکالم  مخاطب. استهای امری و نهی در تحلیل بافت موقعیتی این گفتمان گفتمان و داللت

که نوع  ابدییماجتماعی دست  یشناسزباناز توانش  یامرحلهدرک مباحث صرفی و نحوی به 

را  ت کالمتوانش ارتباطی در باف نیز . این بحثسازدیممراد جمعی عاطفی را مطرح  ،گفتار

 های صرفی و نحوی در بافت کالم در خدمتداللتبه تعبیری کاربست  .کندیممشخص 

م ام همامزبور ام خطبه. در بافت زبانی از سوی مخاطبان گفتمان استهدف گفتمانی دریافت 

بایجانی و )آذر« شماردرا آزمون الهی می هاآنبا ترغیب بر اعمال ارادی، هدف اصلی »

 دهنیگوشود؛ و با مخاطب تفسیر می گوینده. این هدف برحسب ارتباط (49:1398همکاران،

ای زمانی هگفتمان ضمن ایراد اهداف جمعی عاطفی، با کاربست افعال مزبور به بیان موقعیت

  پردازد.گفتمان مزبور می

َو اْعَلُموا »با مضمون  البالغهنهج 133چنین داللتی را در فرازی از خطبه  توانیمهمچنین      
َا َذِلَك ِبَْنزَِلِة اْلِْْكَمةِ َشيْ أَنهُه لَْيَس ِمْن  تطبیق داد. چنین « ٍء ِإَله َو َيَكاُد َصاِحُبُه َيْشَبُع ِمْنُه َو ِإَّنه

دارد و نخست ارتباط عرفی و روانی بین معانی را بیان میامری و نهی  یهاداللتبررسی از 
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ابزاری  مثابهبه» ییهاداللتکه گوینده کالم از چنین معنای بینافردی است  کنندهنییتعسپس 

 .(21:1397)نیازی و همکاران،« جویدبرای ورود خودش به رویداد گفتاری بهره می

در  ییهاداللتین کاربست چن»استنتاج نمود که  گونهنیا توانیمبا دقت در این موضوع      

 هاتیموقعکه درک این  سازدیمخاص زبانی را مشخص  یهاتیموقعبافت زبانی کالم، 

ین اصل طبق ا(. 4: 2011حسن، ) «مستلزم مهارت زبانی مخاطبان در دریافت هدف گفتمانی است

وع نقت در دابزاری برای بیان توانش اجتماعی است که در این دو خطبه توانش ارتباطی حاکم 

 .سازدیمگفتار و نوع رفتار، هدف جمعی گوینده کالم را مشخص 

 

 کلیدها و عالئم بافتی .3-1-2
ندگان در کنرمزها و اشاراتی است که شرکت»درواقع  6منظور از بحث کلیدها و عالئم بافتی

« کنند تفسیر ودهد تعبیر ها آنچه را روی میکنند تا بر اساس آنگفتمان به همدیگر منتقل می

د. را شامل شون توانند آهنگ کالمها و اشارات در گام نخست می. این رمز(41: 1394زاده، گل)آقا

الی، سوای فضای روانی آشکار ازجمله عناصر ناراحتی و خوشح»آهنگ کالم در این بافت 

مزید، حمد )مبررسی است قابل« گویی و جدیگویی، بذلهعناصر عاطفی از قبیل شماتت و کنایه

ودی از عنوان نمها نیز بهالمثل، با در نظر گرفتن آهنگ کالم، توجه به اشعار و ضرب(23: 2010

معنی  روشنی ها به جهت روانی الفاظ ویابد. اهمیت بررسی اشعار و مثلاین ویژگی اهمیت می

ا مورد مثال راند تا ابعادی از نمودهای آوایی و ادر این مقوله پژوهشگران سعی داشتهاست. 

ررسی بعی در سپژوهشگران با ایراد شواهدی  گرفتن این اهمیت، در نظربا ارزیابی قرار دهند. 

 عالئم بافتی جهت نیل به دریافت معنا هستند.

 بُِنْصِحِه َو َضنه الزهْنُد َّته اْرََتَب النهاِصحُ حَ اْلُعَصاِة  ِبِذينَ ُمَناَفأَبَ ْيُتْم َعَليه ِإََبَء اْلُمَخاِلِفنَي اْْلَُفاِة َو الْ * 
ُكْم َكَما َقاَل َأُخو َهَوا ِبَقْدِحِه. َفُكْنُت َأََن وَ  ، فَ َلْم َتْسَتِبيُنوا النُّْصَح رِي ِبُْنَعرَِج اللِ َوىْرُتُكْم أَمْ أَمَ : زِنَ ِإَّيه

 (35)خطبه/    .ِإَله ُضَحى اْلَغدِ 

 خطبهو شرایطی که برای حکومت پیش آمد، با بیان  تیحکمامام علی )ع( پس از ماجرای 

در جریان جنگ صفین، مردم کوفه را مورد عتاب و  تیحکممزبور در مورد پیامدهای ناگوار 

 آنچهاست.  هاآناذعان داشتند که این شکست محصول نافرمانی  گونهنیاو  قراردادندسرزنش 

. ابن میثم است داللت تمثیلیبیان آشکار ساخته،  وضوحبهدر این خطبه هدف گفتمانی کالم را 
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ادای  چون قصد حضرت از»دارد که بیان می گونهنیادر شرح این داللت تمثیلی بحرانی 

عبارت این بوده که ثابت کند، کوفیان به دلیل مخالفتشان با نظر آن بزرگوار پشیمان خواهند 

سرپیچی آنان از فرمان ایشان بوده، فرموده است: مَثَل من و  جهینتشد و نشان دهد که این امر، 

ی محمد)« دستور دادم، قبول نکردید... تیحکمشما، مَثَل شاعر هوازنی است. شما را بر ردّ 

 .(188:1375،قدمم

ه است ک نقش عامل گفتمانی در مدیریت رفتارمهم در واکاوی چنین داللت تمثیلی  نکته

رمانی و نافعتاب و سرزنش، ». واژگانی همچون شودیمآشکار  در حاالت چهره و کالم او

در  نش راهبردیبه کارکرد توا مسئلهاست. این  هاحالتنمود واقعی از این « بالطبع پشیمانی

رسد، به نظر می زیبرانگتأملو  توجهقابلکه  یامسئلهدر این باب  .کندیمتوانش ارتباطی اشاره 

 هایبترکوالی تویژگی اول در ». دهدیمواکاوی عناصر زبانی است که دو ویژگی مهم را نشان 

. داردیم شخصیتی، اجتماعی و فرهنگی عامالن گفتار را بیان هاییتخصوصنهفته است که 

رسی دقیق، که پژوهشگران با بر (10: 2011حسن، )« ویژگی دوم ارائه معانی خاص گفتمانی است

 .کنندیمتعبیر « پند به نادان، باران است در شورستان» ور را معادل عبارتترکیب مزب

ین عتاب امیرالمؤمن انذار و»که  شودیماین تعبیر از دو ویژگی مزبور حاصل . (190:1395)اقبالیان،

 را در بردارد که همان هدف گفتمانی است.« نسبت به مسلمین

 َو َسَلُف اْلُمْسَتْكِبِيَن ِإَماُم اْلُمَتَعصِ ِبنيَ  وُّ اَّللهِ ؛ فَ َعدُ ِلهِ َفاف َْتَخَر َعَلى آَدَم ِِبَْلِقِه َو تَ َعصهَب َعَلْيِه ِِلَصْ  *
َأََل  َخَلَع ِقَناَع التهَذلُِّل.  وَ رََع لَِباَس التهَعزُّزِ يهِة َو اده ِبِْ اْلَْ  الهِذي َوَضَع َأَساَس اْلَعَصِبيهِة َو ََنزََع اَّللهَ رَِداءَ 

ِِه َو َوضَ  تَ َرْونَ  نْ َيا مَ فُِّعِه، فَ ِبتََ  َعهُ تَ َرْوَن َكْيَف َصغهَرُه اَّللهُ بَِتَكِبُّ ْدُحورًا َو َأَعده َلُه ِف اْْلِخَرِة َجَعَلُه ِف الدُّ
 (192)خطبه/    .َسِعرياً 

ردم داشتن م بر حذری ابلیس و مذمّت آن و نیز نیبخودبزرگهدف از بیان این خطبه اذعان 

ِِه اَّللهُ بِتَ  َرهُ َف َصغه تَ َرْوَن َكيْ  َأََل تَ َرْونَ ». امام همام با ایراد لفظ استاز پیروی او  ضمن بیان  «...َكِبُّ

رسشی بر پ. کاربست چنین لفظ انددهیورزداللت پرسشی، به القای هدف گفتمانی اهتمام 

 مزبور افزوده است. خطبهقدرت آوایی گفتمان در 

 را نقش اصلی است که پیشینشاهد مثال  مثابهبهدر خطبه مزبور  کاربست داللت استفهامی

کالم با به کار بستن  ندهیگودر نشان دادن احساسات و رفتار درونی مشارکان گفتمان دارد. 

 اَّللهُ  َصغهَرهُ »عباراتی همچون چنین داللت استفهامی سعی در تقبیح صفت تکبّر داشته است. 



 1400 خريف ،60 الـ العدد حمكمة ةيعلم فصلية، وآداهبا العربية للغة اإليرانية اجلمعية جملة

148 

ِهِ  تحقیر ساختن به سبب تکبر ورزیدن و پست کردن به سبب »که نشان از « ِبَتَفُِّعهِ  َوَضَعهُ  وَ  بَِتَكِبُّ

ما با بررسی داللت بافتاری  گریدعبارتبه. استداللتی بر این گفتار  ،دارد« بلندپروازی

استفهامی با دو ساختار زبانی مثبت و منفی سروکار داریم که مخاطب با توجه به سیاق کالم با 

ه این نوع سیاق . توجه بسازدیمداللت مزبور را در کالم محقق « نعم و ال»ایراد واژگان داللی 

قطعاً ارتباط میان زبان و اجتماع » ،کندیماصلی ارتباط زبان و اجتماع آشنا  مسئلهکه ما را با 

 « سازدیمجامعه و عُرف آن همراه و همگام  فرهنگعامالن کنش در بافت کالم را منطبق بر 

 . (63:2013،الطائي)

ایان بررسی این روند قباحت ساختاری ترکیب تکبُّر را در چارچوب داللت پرسشی نم

 م مقصودنگ کالپژوهشگران با بیان واژگان داللی در ساختار بافت متن، آه به اعتقاد. سازدیم

ح یک سط در هرچند. به تعبیر بهتر کاربست این واژگان داللی کندیمداللی جمله را مشخص 

تاری ر نوای گفنی گفتار است. این امودو خوانش متضاد در بافت در سازنهیزمزبانی یکسان، 

 .سازدیممتفاوتی را در گفتمان مزبور ایجاد 

 

 هنجارها و تعامالت اجتماعی .3-1-3
عی و قواعد اجتما هایداللتی بر قواعد زبانی و شناخت» 7هنجارها و تعامالت اجتماعی مقوله

نمود  شخصهمحاکم بر رفتارهای گفتاری کالم دارد که واکاوی نوع گفتار و اهداف آن در این 

-تالت زبانی میان شرکتواند آن را از طریق مشاهدات و تعامشناس می. زبان(23)همان:« یابدمی

های شنگیزاو  های کالمی، نحوه بیان درخواستکنندگان درک نماید. این هنجارها تابع مهارت

مل ه عوابها در گفتار ها و انگیزهمیان مشارکان در رفتارهای گفتاری هستند. این مهارت

 شود.گوناگونی بستگی دارند که رفتار اجتماعی عامالن گفتمان در آن تعریف می

ندگی زهنجارها در  مهمتأکید اصلی پژوهشگران در بررسی این مقوله به جهت نقش بسیار 

 البالغهنهجاز دیدگاه »دوچندان است؛ زیرا  البالغهنهج. اهمیت این بررسی در ستا هاانسان

عادات  و ورسومآدابعالوه بر لزوم پیروی و اجرای احکام و قوانین الهی در جامعه، پیروی از 

و  دانیان)صم« صحیح اجتماعی، نیز برای حفظ ارکان جامعه و پیشبرد اهداف آن ضروری است

 .اندهپرداخت. لذا پژوهشگران به بررسی هنجارهای اجتماعی در این اثر (135:1388همکاران،
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ْد قَ  َو َثْكََلَن ُموَجٍع، اٍع ُُمِْلصٍ دَ وٍم َو ْكعُ فَ ُهْم َبنْيَ َشرِيٍد ََندٍ  َو َخاِئٍف َمْقُموٍع َو َساِكٍت مَ  *
لهُة، فَ ُهْم ِف  َأْْخََلْتُهُم التهِقيهةُ  َلْتُهُم الذِ   (32خطبه/)         .اُهُهْم َضاِمَزة  َجاٍج أَفْ وَ أُ ٍر  بَْ َو َشَِ

 نی تعامالت زماهاوهیشاین خطبه حاوی مباحث مهمی است که اشاره به وضعیت اجتماعی و 

ا ردمان رمفتار رنوع  اد هنجارهای اجتماعی زمان مزبور،. امام )ع( با ایراست امیرالمؤمنین )ع(

با . سازدیمرا در درک هنجارهای اجتماعی مطرح  هاآندر برابر همنوعان خود و استعداد 

میان  جتماعیادریافت که تأثیر این رفتارها و تعامالت به نفوذ  توانیمواکاوی بیشتر مطلب 

ر این دت. اس مشارکان کالم بستگی دارد. نفوذ اجتماعی از نمودهای حقیقی تعامالت اجتماعی

 .میپردازیم« گوینده و شنونده»بررسی ما به تأثیر رفتارهای مشارکان کالم 

اجتماعی در  یشناسزباننوع رفتار در درک مباحث اجتماعی نشان از کاربست توانش 

تقویت  را« اهیگویشور به مهارت زبانی از جنبه شف یابیدست» مسئلهاین  توانش ارتباطی دارد.

این مفهوم  ، تقیه است.حکایت از این اصل دارداز مسائلی که  (.53: 2017الحالق،)حسین بخشدیم

 بانفوذد زیادی حکه تا  نی استآشکار است. تقیه از مفاهیم دی «قَدْ أَخْمَلَتْهُمُ التَِّقیَّةُ»در گفتار 

ورت صفشار روحی و جسمی مشارکان گفتمان  جهیدرنتاجتماعی همرنگی دارد. این همرنگی 

 است در اظهار توافق با مخالفان از روی ترس»تقیه طبق تفسیر مزبور  درواقع. ردیپذیم

لگوها و این موضوع از ا (.207:1398)آذربایجانی و همکاران،« چیزهایی که آنان بدان معتقدند

 افراد جامعه هازهیانگکه جامعه گفتار از طریق این  ردیگیمی اجتماعی نشاءت هازشیانگ

 .سازدیمرا به پیروی کردن و وفادار ماندن هنجارها رهنمون « مانمشارکان گفت»

َم اْْلََياِة َو يَ ْهِتُفوَن َِبلزهَوا * ََيُْمُروَن َِبْلِقْسِط َو ِلنَي َو  ِف َأْْسَاِع اْلَغافِ ارِِم اَّللهِ ْن مََ عَ ِجِر يَ ْقَطُعوَن ِبِه َأَّيه
َا فَ ؛ ْنهُ َن عَ اْلُمْنَكِر َو يَ َتَناَهوْ ََيَْتَُِروَن ِبِه َو يَ ْنَهْوَن َعنِ  نْ َيا ِإَل قَ َكَأَّنه  (222)خطبه/    .ْْلِخَرةِ اَطُعوا الدُّ

ن ردمان زمامرفتاری و اجتماعی  یهاتیخصوصحاضر با اشاره به  خطبهدر  )ع( نیرالمؤمنیام

اور ان ناظر و دکه مردمان خود بر اعمالش کندیمبه انذار اعمال خویش دعوت را  هاآنخویش، 

 .کندیمدان توجه به بررسی تعامالت اجتماعی و هنجارهای گفتاری را دوچن مسئلهباشند. این 

الْمُنْکَِر یَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ وَ یَأْتَمِرُونَ بِهِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ»نقش مؤثر هنجارهای اجتماعی از گفتار 

این چند جمله است. در بررسی گفتار مزبور باید گفت که  درکقابلی روشنبه «عَنْهُوَ یَتَنَاهَوْنَ 

یک سلسله »یعنی جامعه گفتمانی در گفتار مزبور ؛ یی داردهازشیانگسلسله  اشاره به

-)آقاگل« کندیمیی برای پیروی کردن و وفادار ماندن افراد جامعه به این هنجارها ایجاد هازهیانگ
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از  یبردارگوناگون اطاعت و فرمان یهاصورت به هازهیانگ. این سلسله (42:1394زاده،

و نهی از منکر، شناخت شأن و جایگاه این رفتار  معروفامربهاز طریق دستورهاى الهى 

  .کندیمالهی را اشاره  فهیوظ عنوانبه

. این دیآیم حساببهدستورات و فرایض دینی  نیترمهمو نهی از منکر از  معروفامربه

. نظارت عمومی حاصل از شودیمعمل در تعامالت اجتماعی منجر به نظارت عمومی 

 صورتهبی اخالقی و دینی هاارزش»که  شودیمو نهی از منکر موجب  معروفامربه

پژوهشگران  به اعتقاد(. 209:1398)آذربایجانی و همکاران،« هنجارهای اجتماعی مستحکم ادامه یابد

 .شودیمتماعی در بافت زبانی کالم منجر به درک حقیقی هدف گفتمانی این نوع رفتار اج

 

 ی آواییهااستدالل .3-2

رد. جه داهای آوایی پژوهشگر به معنای اجتماعی ساختار زبانی متن تودر بحث از استدالل

این  ه بهاهمیت این بررسی به جهت دخیل بودن معنای اجتماعی در ارزیابی زبانی است. توج

نمودی از آن است.  9زبانی سبیتنسازد که مفهوم را مطرح می 8اصل نابرابری در زبانمسئله 

م ر گاو د اهمیت اصل مزبور در گام نخست به جهت کیفیت تأثیر زبان بر اندیشه اجتماعی

نوبه تحت تأثیر های اجتماعی است. این بحث بهبعدی خواستگاه زبانی هنجارها و ارزش

ار ی قرموردبررسز این مسئله را در سطوح دستوری و واژگانی نسبیت زبانی است. هایم

در اجتماعی است.  یهانقش هدف پژوهشگران بررسی آوایی یهااستداللدر بحث از دهد. می

در  زبان لیوتحلهیتجزتوانش  در آن که استاثر زبان بر اندیشه  ابدییماهمیت  آنچهاین بحث 

 .ابدییممعنا خدمت توانش ارتباطی 
 

 (بررسی روابط تقابلی و بازدارندهسطوح دستوری ) .3-2-1

 جهت به دستوری سطوح. است زبان دستوری هایجنبه به هایمز اصلی توجه مقوله این در

که  شودیمزمانی آشکار تحلیلی  چنین اهمیت. دارند اهمیت زبانی ساختار در بودن کاربردی

ساختاری که دارد، تحلیلی از جهان خارج را در خود دارد  واسطهبههر زبانی در خود »بدانیم 

. (103: 1396)نظری،  «متفاوت است هازبانخود اوست و با تحلیل موجود در سایر  ژهیوکه 

های که واکاوی داللت پردازدمی 10هایمز در این سطح به بررسی روابط تقابلی و بازدارنده زبان
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گونه که مطرح است نقش زبان واکاوی سطوح دستوری آنیابد. امری و شرطی در آن نمود می

 نماید.تر میرا در گفتارها ملموس

وابطی دست ری امری و شرطی به چنین هاداللتدقیق  بامطالعهدر این مقوله پژوهشگران 

عی ت اجتمارتباطادر سری ا گهگاه. مشارکان کنش در این فرایند با ایجاد اثر متقابل و ابندییم

عی در یراد شواهد ذیل سپژوهشگران با ا نظر گرفتن این اصلبا در. پردازندیم هاکنشی توالبه

 واکاوی این اهمیت در فرایند گفتمان اجتماعی هستند.

ِجْئُتَها ِإّن ِ لَْلُمِحقُّ ِإْن   َذنْ َبَها، َو َو اَّللهِ َلِِن اَّللهُ  َحه َو ََل  الَِئْن أَبَ ْيُتَها َما َوَجَبْت َعَليه َفرِيَضُتهَ َو اَّللِه  *
ُتُه مُ  الهِذي يُ تهَبعُ   (122به/)خط    .هُ ِحْبتُ ْذ صَ َو ِإنه اْلِكَتاَب َلَمِعي َما َفاَرق ْ

 ،خطبه . ایناستاهمیت واکاوی خطبه به جهت ارتباط اجتماعی امام علی )ع( با خوارج 

 خطبهع( علی ) . امامدینمایم بازگو را نهروان جنگ از قبل آن حضرت )ع( سخنان از بخشى

 .استین فرمایشات بسیار مؤثر ا فرمود. ایراد خوارج براىحجت عنوان اتمامبهمزبور را 

 مسئلهبررسی این  .نمودند یریگکناره جنگ از و کردند توبه خوارج قاطع اکثریت که یاگونهبه

 قرار داد.مورد واکاوی در دو گفتار حاضر در کاربست اقناعات شرطی  توانیمرا 

در ترکیب شرطی . دهندیمارتباط میان مشارکان را نشان  شرطی یهاکاربست لیوتحلهیتجز

ند کمیت تن ندهحکه اگر به  دارندیماذعان  گونهنیانخست امام )ع( در رویارویی با خوارج 

یگر در وی دسمسئول پیامدهای آن نخواهند بود و نیز مسئولیتی متوجه ایشان نخواهد بود. از 

 واهدترکیب شرطی دوم معتقدند که اگر به این حکمیت تن دهند پیروی از ایشان صورت خ

 اصل با ایشان است. عنوانبهقرآن  چراکهپذیرفت. 

کنش  ادامهر دنتیجه گرفت که کنش شرطی دوم  توانیم هابیترکاین  ترقیدقبا بررسی 

ن عی میان عامالضمن نشان دادن ارتباط اجتما هاکنشاست. توالی این  شدهانیبشرطی نخست 

ت ی کاربسطورکلبه. سازدیمکنش در گفتار، تأثیر ارتباطی میان مشارکان کالم را نمایان 

ضمن آشکار ساختن  تواندیم معنایی، تحلیل از یابهعنوان جنبهی شرطی در گفتار هاداللت

 مسئلهاین  اشد.ب داشته نقش ی اساسی در روابط اجتماعیهاارزشدر واکاوی ، هاارتباطتوالی 

 طی دارد.زبان از سوی عامل گفتمانی در توانش ارتبا وتحلیلیهتجزنشان از مهارت 

ِذِه اْلَِْصاِل َشَرُف ِإنه فَ ْوزًا ِبَِ . .. َفةَ ُه الضِ َياْن ِمنْ ُيْحسِ لْ  ، وَ اْلَقرَابَةَ فَ ْلَيِصْل ِبِه ، َفَمْن آََتُه اَّللهُ َماًَل  *
نْ َيا َو َدْرُك َفَضاِئِل اْْلِخَرةِ   (142)خطبه/   .َمَكارِِم الدُّ
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ام دیگر ام بررسیی به نتایج سوء کمک به نااهالن دارد. در ااشارهنخست  گاماین خطبه در 

رف در شی به یافتن و کشف مواردی از خیر و نیکوکاری که موجب عزت و ااشارهعلی )ع( 

ع( که آن حضرت ) دیآیبرم، داشته است. از سیاق این خطبه چنین شودیمدنیا و آخرت آدمی 

 یسازگاهآسعی در  «الم امر»امری با  یهاداللتدر ضمن  شرطی یدرپیپبا کاربست داللت 

ست به د برای را احسان و عزت که کسانیمخاطبان خود داشته است. در این باب ایشان 

طبه این خدر . انددادهدهند، مورد عتاب قرار می انجام نااهل مردم سپاسگزاری و شکر آوردن

ل و انفاق، بذ» ازجملهمضامین تربیت اخالقی اجتماعی  ییهاداللتبا چنین )ع(  نیرالمؤمنیام

 . داردیمبیان را « اعطاء

 «گرددیمنمایان ن آدر اثر اندیشه بر زبان »است که « فَوْزاً»تعبیر عبارت در  مضامین تربیتی

 )مقدمه و تباطی میان عامالن گفتمانضمن نشان دادن توانش ار این اثر .(80-79: 2013، الطائي)

 شرطی در ساختار ؛ کهسازدیمهدف گفتمانی را به مخاطب منتقل  ،جواب ساختارهای شرطی(

 و ب ساختار شرطیجوا عنوانبه «ابَةَالْقَرَ بِهِ  فَلْیَصِلْ» ی امریهاداللتو  «فَمَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا»

اللت شرطی و دبه اعتقاد پژوهشگران تناسب لفظی میان  .شودیمنمایان  ثانوی یهاعبارت

ن محتوا و مضمو اجتماعی در تناسببهمزبور منجر  خطبهی امری در ساختار زبانی هاداللت

 شده است.

 

 (ی طبیعیهادهیپدسطوح واژگانی ) .3-2-2

ن در بحث از سطوح واژگانی تأکید اصلی بر اصطالحات خویشاوندی است. بررسی واژگا

سازد. درواقع واکاوی این روشنی فضای اجتماعی و جغرافیایی یک قوم را نمایان میزبان بهیک

ها، تصورات، عالیق و مشاغلی است که ای از اندیشهسیاهه پیچیده»سطح در ساختار زبانی 

توان در هایی که میونه. از بارزترین نم(88:1392)معینیان، « اندبه خود جلب کردهتوجه آن قوم را 

ست. اهای طبیعی و قراردادهای اجتماعی ی قرار داد، واکاوی پدیدهموردبررسسطوح واژگانی 

هایی است که امام علی )ع( یابد، نوع تصویرپردازیدر بررسی این دو مقوله آنچه اهمیت می

 سازد.یمروشنی نمایان البالغه بهاجتماعی و جغرافیایی نهجدر فضای 

در بررسی . شوندیمآوایی شناخته  یهااستداللواژگانی  یهامقوله عنوانبهطبیعی  یهادهیپد

و درک توانش فرهنگی از سوی  کاربست عناصر فرهنگی نحوههدف اصلی  های طبیعیپدیده
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تا عناصر مشترکی  انددهیکوشاست. پژوهشگران با کنار گذاشتن عناصر خاص زبانی مخاطبان 

در باب عناصری  البالغهنهجباشد. این امر در  فهمقابلرا مطرح سازند که برای مشارکان کالم 

یی در هانمونهبه  توانیمی مشترکی را شامل شوند. در این باب هادهیپدقابل ارزیابی است که 

 کرد: ذیل اشاره

ًا مُ أَرَسلَ  اِبهِ ََل يَ َنم َوِميُضُه ِفی َکَنهَوِر َرََبِبِه َو ُمَتاِکِم َسحَ *  يَدبَُه ََترِيِه َقد َأَسفه هَ َتدارِکًا ُه َسح 
 (91)خطبه/   .انِيَهاَبرَک بَ وَ  ابُ لسهحَ ِت افَ َلمها أَلقَ . اْلَُنوُب ِدَرَر َأَهاِضيِبِه َو َدفَع َشآبِيِبهِ 

 ن متعدد برایاست، وجود واژگا توجهقابلدر تأیید نسبیت زبانی  آنچهمزبور  خطبهدر 

ک ترک از یمعنایی است. امیرالمؤمنین )ع( با کاربست عناصر مش حوزهی مختلف یک هاگونه

ر حقیقت اصلی عناص عنوانبهی طبیعی را هادهیپدمعنایی، سعی نموده این عناصر از  حوزه

 مرِیهِ تَیدَبَهُ هَقَد أَسَفَّ »ی هاعبارتفرهنگی خاص جلوه دهد. در این خطبه ایشان با بیان 

به وصف طبیعت در  «کَ بَوَانیِهَاابُ بَرلسَّحَفَلَمَّا أَلقَتِ ا»و  «الجَنُوبُ دِرَرَ أَهَاضِیبِهِ وَ دَفعَ شَآبِیبِهِ

دف از هین زمین دارد. که همواره اشاره به خلقت آغاز دازدپریم البالغهنهجگفتمان اجتماعی 

 دارد.« سَحَاب»بیان اهمیت نقش عنصر فرهنگی  ترکیبیایراد چنین 

 آشکار «بالدرّر و األهاضی»از لفظ « باد و باران»در این تعبیرات نقش عنصر فرهنگی 

 ت که دری اساستعار ، لفظیرساندیمدر آسمان را  پوشش ابرها. این لفظ که معنای شودیم

در  «نیِهَاکَ بَوَابَر». عبارت سازدیممفهوم ریزش باران را منتقل « بَرکَ بَوَانیِهَا»ی با لفظ نینشهم

ی نموده ی برای ابرها معرفااستعارهاست که امام علی )ع( آن را « شتر نهیس»اصطالح به مفهوم 

ن به یه کرد. این تعبیر از باب تشبدیسایمشتر بواسطة بار سنگین، سینه بر زمین  ؛ کهاست

 . شودیمپوشش ابرها است که منجر به ریزش باران 

اشت و اهند دها در خارج از بافت زبانی گفتمان، مفهومی ناشناس و نامرتبط خواین عبارت

ی از حداقل داشتن»دهد که هدف گفتمانی موردنظر را منتقل نخواهند ساخت. این امر نشان می

ین برای درک ا (.85: 1395زاده، )یوسف« های مشترک برای درک متقابل ضروری استزمینه

ا رهد و آن دکل میشباید به فرهنگ متقابل نیز توجه نمود. فرهنگ، فرایند ارتباطی را  هاینهزم

مدنظر قرار که  اندافتهیدستاین مهم  پژوهشگران با بررسی هر یک از الفاظ بهکند. تقویت می

ی افت حقیقبه دری مشترک فرهنگی و کاربست صحیح آن در بافت زبانی منجر هایینهزمدادن 

 .شودیمهدف گفتمانی 
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َها ِقْدَمًة َو ِبِِْحَكاِم ُدوِث اْلِفَطِر َعَليْ ِبُ ََلَلًة َو دَ ْيَها  َعلَ ََلَا آيًَة َو ِبَرَْكِب الطهْبعِ  َكَفى ِبِِتْ َقاِن الصُّْنعِ *  
 (91)خطبه/    .الصهْنَعِة ََلَا ِعِْبَةً 

شناخت خدا  هایهرایکی از که  آیدبرمیاز بیانات امیرالمؤمنین )ع( در خطبه مزبور چنین 

که  شودمیو حکمت خدا است. این تأمل و اندیشه منتهی به این نتیجه تأمل در آثار صُنع 

 ان نظم دارد کهحکایت از بره «کفی بأتقان»در اینجا ترکیب است.  منظم ایپدیدهطبیعت  جهان

د دار« نعصقان ات»مخاطب با تفکر در مفهوم این عبارت که تعبیر  داللتی بر نسبیت زبانی دارد.

تباط اننده در ارمستلزم توانایی خو خود مسئله. این کندمیرا درک معنای حقیقی این گفتمان 

  عبارت با فرهنگ زبانی خود است.

ت. نگی اسمهمی روبرو هستند و آن مالک تفاوت میان فره مسئلهدر اینجا پژوهشگران با 

نگی و بور از مرزهای فرهع» چراکهاین تفاوت فرهنگی خود مُبیّن معنای گفتمانی است. 

 هایچارچوبذر از فرهنگی و تغییر فرهنگی، ممکن است به معنای گ هایتفاوتبه  توجهیبی

ررسی این بپژوهشگران بر این باورند که  (.9: 1397زاده، یوسف)« ایدئولوژیکی و ارزشی باشد

شکار آدر راستای ارتباط زبانی هدف گفتمانی را فرهنگی و درک صحیح آن  هایتفاوت

 .سازدمی

 

 قراردادهای اجتماعی )زبان قانون و معاهده( .3-2-3
ظر فرهنگی گفتمان اجتماعی مهم به ن توانشبحث حاضر به جهت تحت تأثیر قرار دادن 

، توجه سازدیمرا برجسته  البالغهنهجگفتمان اجتماعی  آنچه. در این مقوله رسدیم

 زمان امعه درایط جزبان قوانین و قواعد سیاسی و دیپلماسی با تأثیر از شر» )ع( به نیرالمؤمنیام

ران به ذکر . بر این اساس پژوهشگ(126: 2011، الطائي) است «جنگ و صلح و اتفاقات پیرامون آن

ین اصلی در در بافت متنی آن حاکم باشد. مقصود ا مسئلهکه این  پردازندیمشواهدی در ذیل 

 ی به هدف گفتمانی در ساختار اجتماعی متن است.ابیدستبحث 

، َوَضَعِِن ِف ِحْجرِِه ْلَمْنزَِلِة اْلَِْصيَصةِ رِيَبِة َو ا اْلقَ ابَةِ ( َِبْلَقرَ صَو َقْد َعِلْمُتْم َمْوِضِعي ِمْن َرُسوِل اَّللِه )* 
ْد ُكْنُت أَتهِبُعُه ، َو َلقَ ْطَلًة ِف ِفْعلٍ ٍل َو ََل خَ  قَ وْ ِف بًَة َو َما َوَجَد ِل َكذْ ُضمُِِّن ِإَل َصْدرِِه َو َأََن َوَلد  يَ 

 (921)خطبه/    .ْقِتَداِء ِبهِ ماً َو ََيُْمُرّن َِبَلََلِقِه َعلَ ْن َأخْ ٍم مِ يَ ْرَفُع ِل ِف ُكلِ  يَ وْ ات َِباَع اْلَفِصيِل أَثَ َر أُمِ ِه، 
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می اسال هجامع، سیاست امام علی )ع( در بازسازی اجتماعی مفاهیم اساسی در قراردادهایاز 

. رکن نخست داردیمی جامعه بیان هااستیساست. آن حضرت سه رکن اساسی را در تنظیم 

 نوی ویروی مع. در این ترکیب امام )ع( گام آغازین را پشودیمآشکار  آغازیناز بافت ترکیب 

می معه اسالایشان سیاست فرماندهی جا به اعتقاد. دینمایمسی از پیامبر اکرم )ص( معرفی ح

 اسالمی باشد. جامعهبازسازی  سرلوحهتوسط پیامبر )ص( باید 

. این سازدیمدر رکن دوم، امیرالمؤمنین )ع( اصول و راه روش زندگی اجتماعی را مطرح 

نمایان است. ایشان  «َکذْبَةً فِی قَوْلٍ وَ لَا خَطْلَةً فِی فِعْلٍوَ مَا وَجَدَ لِی »در بافت عبارت  مسئله

است. این تعبیر از « تقوی». جوهره عناصر مزبور داندیمالزمه این اصول را باورها و عقایدی 

داشتن چنین هدفی  در نظرآن حضرت با  درواقع. شودیمبافت کالم ترکیب حاضر حاصل 

، الطائي)« سازدیمر تعامل اجتماعی را به یک اندازه مطرح عبادت و از سویی دیگ طرفکیاز»

2011 :122). 

یَأْمُرُنِی  هِ عَلَماً وَخْلَاقِنْ أَیَرْفَعُ لِی فِی کُلِّ یَْومٍ مِ»امّا رکن سوم دانش و شناخت است. تعبیر 

امیر  اد حضرتیری، مُردر سیاق چنین تعب درواقع. دهدیمهدف گفتمانی را نشان  «بِاالقْتِدَاءِ بِهِ 

عرفت مسی در علم و قواعد اسا منزلهبهاست. به اعتقاد ایشان قرآن و سنت « قرآن و سُنت»)ع( 

اصر یان عنبکه حضرت امیر )ع( با  معتقدندداشتن این سه قاعده  در نظراست. پژوهشگران با 

زی ازسابقراری عدالت اجتماعی در زبانی مزبور ضمن تعامل و ارتباط اجتماعی، سعی در بر

 .ابدییمدر بافت زبانی خطبه مزبور نمود  مسئله. این اندداشتهاسالمی  جامعه

 َأِطيُعوا اَّللهَ َو ََل وَ َقاِع َو اْلَبَهائِِم.  َعِن اْلبِ َن َحَّته وُلو ات هُقوا اَّللهَ ِف ِعَباِدِه َو ِبََلِدِه، َفِإنهُكْم َمْسئُ * 
 (671به/)خط      .ْعِرُضوا َعْنهُ لشهره َفأَ ُتُم اأَي ْ رَ ِإَذا ، َو ِإَذا رَأَيْ ُتُم اْلَْرْيَ َفُخُذوا ِبهِ تَ ْعُصوُه، َو 

م انجا حضرت امیرالمؤمنین )ع( با بیان خطبه مزبور بر تعاون و مشارکت اجتماعی در

« عْرِضُوا عَنْهُ الشَّرَّ فَأَأَیُْتمُِإذَا رَ» هایبدو پرهیز از « إِذَا رَأَیُْتمُ الْخَیْرَ َفخُذُوا بِهِ»کارهای نیک 

 . مشارکتسازدیممطرح . این همان اصل همیاری را در قراردادهای اجتماعی دینمایمترغیب 

در ، بخشدیمارتباط اجتماعی را میان مشارکان گفتمان تقویت  کهنیاضمن اجتماعی حاضر 

  .گذاردیمو توانش فرهنگی مخاطب گفتمان تأثیر فکری حیات  رشد بر ترعیوسمعنای 

فرهنگ مخاطب خود را  صورت جمعیبهواقع سفارش حضرت )ع( بر انجام عمل نیک در

ی معمول را در زندگی مخاطب تعیین هاارزشاین عمل هنجارهای مثبت و  .سازدیمغنی 
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گفت که توانش فرهنگی در راستای توانش ارتباطی  توانیم مسئلهداشتن این  نظردربا  .کندیم

را در امور جامعه مهم و ضروری  یاآموزهپژوهشگران کاربست چنین است. البته  قرارگرفته

 .دانندیم

 

 گیرینتیجه -4
ن فتماگپژوهشگران با بررسی هر یک از شواهد به روند مؤثر الگوهای توانش ارتباطی در 

 که: اندافتهیدستالبالغه توجه داشته و به این مهم اجتماعی نهج

و  توجهقابلده این خصوصیت را در تعاریف پراکن آنچهدر بررسی مفهوم توانش ارتباطی  -1

نی فت زباویژگی همگرایی و همگونی مضمون و محتوای گفتار و هدف در با گرداندیممتمایز 

کار تفاهم آش هدف بادر انتقال دانش از یک عامل گفتمانی به مخاطب  مسئلهاست. این 

، هانشانهاست که شامل  هاشهیاندمداوم بیان و تبادل  روندکی. توانش ارتباطی شودیم

رتباطی توجه کلی توانش ا یهانهیزمو برای درک آن باید به  شودیم و نمادها هاتیموقع

 داشت.

، یشناختجامعه، های دستورینهیزم درتوانش ارتباطی ترکیبی از عوامل اجتماعی است که  -2

و  یریگارتباطعامل  عنوانبهدر این مقوله نقش زبان است.  بحثقابلراهبردی و فرهنگی 

، اجتماعی یهاتیموقعبه درک  تواندیمتسلط بر زبان پذیرش عناصر اجتماعی کلیدی است. 

 اطباین عامل نقش بسزایی در برقراری ارتباط دارد. مخ .منجر شودو فرهنگی  رفتاری

ند ی در فرایمزبور نقش مشارکت یهانهیزمبا تقویت مهارت زبانی خود در راستای  تواندیم

 و هدف گفتمانی را درک نماید. گفتمانی داشته باشد

چندین الگوی رفتاری و فرهنگی متفاوتی را دربر البالغه در نهجشخصیت امیرالمؤمنین )ع(  -3

. این تنوع و تفاوت در کارکردهای استایشان  جامعه شرایط اجتماعی که متناسب با ردیگیم

. مخاطب برندیممختلف کالمی به کار  یهاتیموقعدر  ایشانکه  شودیمزبانی ایشان ظاهر 

با مدنظر قرار دادن این شرایط اجتماعی و همگون ساختن آن با ساختارهای اجتماعی  تواندیم

یَأْمُرُونَ » در عبارت مسئلهاین . خود ارتباط زبانی مناسبی را با بافت گفتمانی برقرار سازد

به  در فحوای متن مخاطبان را. امام )ع( ابدییمنمود « الْمُنْکَرِ وَ یََتنَاهَوْنَ عَنْهُبِالْقِسْطِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ
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. پذیرش و مهارت فهم آن توسط مخاطب مبتنی دینمایمدعوت « و نهی از منکر معروفامربه»

 همگرایی آن با محیط اجتماعی مخاطب است. برقراری ارتباط زبانی مناسب و بر

 ی زبان جدا از فرهنگ،گفت که بررس توانیم یطورکلبهداشتن توضیحات مزبور  نظردربا  -4

عدم  نیز صادق است. لذا البالغهنهجدر  مسئلهنیست. این  ریپذامکاناجتماع و قواعد زبانی 

تباطی را ممکن های اربه توانش یابیدست البالغهنهجتوجه به فرهنگ و شرایط اجتماعی 

 .سازدینم

 

 هانوشتپی -5
1- Dell H. Hymes        2- Sociology of Language          3- Celce-Murcia 

4- M.Canale & M. Swain          5- Quantifiers         6- Keys        7- Social norms 
8- Actual Inequality        9- Relativity       10- Reciprocal vs. Reflexive Relationships 
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منظور  غة منالبالمناط الكفاءة التواصلية يف اخلطاب االجتماعي لنهجأحتليل 
 (منوذجا  أالبالغة )خطب هنج ديل هاميز

  نوع املقالة: أصيلة
 2، يزدان حيدرپور مرند*علی صيادانی*

 يران.ستاذ مشارک ِف قسم اللغة العربية و آداِبا، جامعة الشهيد مدّن بذربيجان، تِبيز، اأ  .1
 .رانيا ز،يستري ِف قسم التمجة للغة العربية، جامعة الشهيد مدّن بذربيجان، تِب املاج  .2

 
 صامللخّ 

لتواصلية. الکفاءة اث من من املوضوعات اْلديثة ِف حتليل اْلطاب هو َّنط ديل هامیز اَلجتماعي الذي ينبع
ها لعب اللغة دور ة حيث تتواصليل عَلقة الکفاءة اللغوية و الکفاءة اللإول هذه ِف اْلطوة اِل تشري املقالة

مر مظهر اِل يه. هذافالفعل  و املوقف الذي يؤثرأل سياق خارج النص إِف اْلطوة الثانية تشري  ؛ واللحقيقي
ل حدوثه ِف واحتما سبتهنم حتديد حقيقي للشكل اللغوي اْلاص مع السياق اَلجتماعي السائد ِف الكَلم و يت

ب. بل هذا لغة فحسلوية شكال النححداث اللغوية على اِلالظروف اْلالية. من وجهة نظر هامیز َلتنحصر اِل
كل حيدد اَليا  ؛ ولثقافيةية و اطار اَلتفاقيات اَلجتماعإاْلدث جيد معناه ِف شكل التفاعَلت اَلجتماعية و ِف 

 ني البنيوية وی الِباهلإرة شاحدى السمات الرئيسية َلذا املوضوع میکن اإلإمن  الوصفية للکفاءة التواصلية.
ج البَلغة  خطب هنماعي ِفل تكييف خصائص هذا املنهج مع اْلطاب اَلجتإالصوتية. فتسعى الدراسة اْلالية 

 لكَلم ِف سياقى للفحو وع و اهر النظهذه العوامل ت ظهرت النتائج أن  أ ؛ والتحليلي -مستخدما املنهج الوصفي 
 مة.لقائاتصال يت َلا اثر ِف عملية التعرف على تفاعَلت اَل  خارج النص لنهج البَلغة ال  

 
 .غةج البَل، خطب هنل هامیزيَّناط الکفاءة التواصلية، دجتماعي، اِلاَلاْلطاب :الرئيسةالكلمات 
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Abstract 
Amongst the new issues discussed in discourse analysis is Dell Hymes' 

sociological approach of communicative competence. The study at first deals 

with the relation between linguistic competence and communicative 

competence. Then it explains the paralinguistic context or the situation in 

which actors act within. This a real representative of the relation between 

specific linguistic form and dominant social context of speech and shows the 

frequency and the possibility of occurrence in the existent condition. To 

Hymes, linguistic events are not just grammatical forms but they have 

meaning in social interactions and within social and cultural regulations and 

contractions; they make the communication possible. Of the main 

characteristics are structural and phonetic arguments that in each, spatial-

temporal contexts, the kind of speech and language element determine the 

main part of the argument. The study using a descriptive-analytical method, 

sought to compare and contrast the characteristics of the approach to the 

social discourse of sermons of Nahj al-Balagha. The study showed that 

linguistic factors show the type and content of the dominant speech of the 

paralinguistic context of Nahj al-Balagha and are effective in distinguishing 

the existent commutative interactions. 
 

Keywords: Social Discourse, Communicative Competence Models, Dell 
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