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  كتاب قيمشي وهژپ فصلنامة علمي

مشمارة ، )1390(لسال اوسو  

  

  

  

  

  به مالك اشتر) ع(شناختي فرمان حكومتي امام علي بررسي سبك

1اصفهاني د خاقانيمحم

  

2زهرا قاسم پيوندي

  

  

  چكيده 

اي از طرف اديبان و سخنوران  شناسي، يكي از موضوعات ادبي است كه در سدة اخير، توجه ويژه سبك
گيرد كه بيان كننده نگرش و بينش آن فرد به  دبي، از انديشه هر فرد سرچشمه ميسبك ا. به آن شده است

ترين عوامل در  مهم بندي و طرز تعبير معاني،  نوع الفاظ و تركيبات و جمله. هاي پيرامونش است واقعيت
 يلدر اين ميان، از جمله متوني كه شايستگي و ارزش بررسي و تجزيه و تحل. چگونگي سبك ادبي است

البالغه است؛ زيرا صاحبِ آن، امير سخنوران و رهبر اهل بالغت  نهج دارد، متون ديني و به طور خاص
اشتر، در   كه خطاب به جناب مالك )ع(علي م اميرالمؤمنينها، نامه پنجاه و سو ها و نامه از ميان خطبه. است

قي، عبادي، نظامي و اجتماعي از هاي سياسي، اخال جلوه ليهنگام انتخابش به زمامداري مصر است، به دل
 يها نامه با موضوع آن و انتخاب اسلوب يدرون يموسيق يهماهنگ. جايگاهي بس واال برخوردار است

بسامدهاي واژگاني و جمالت امر و نهي با هدف  تناسبمتناسب با هدف مورد نظر و  يو بالغ ينحو
شناختي اين   پژوهش، با بررسي سبك نيدر ا .است يبارز اين فرمان حكومت هاي ينگارندة نامه، از ويژگ

ها و ارزشها و سبك اين نامه  و ادبي، به بيان زيبايي) ، لغوي، نحوي آوايي(نامه، از سه ديدگاه فكري، زباني 
  .پردازيم مي

   .، مالك اشتر)ع(البالغه، امام علي شناسي، نهج سبك :يكليد ناگواژ

                                                           

  mohammadkhaqani@yahoo.com /گروه عربي دانشگاه اصفهان استاد. ١

  motee71277@yahoo.com/اصفهان دانشجوي دكتري گروه عربي دانشگاه. 2
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مهمقد  

. بهتـرين سـخن و برتـرين كـالم اسـت     ) ص(گفتار پيامبر  البالغه پس از قرآن كريم و نهج 

موجـب سـعادت دنيـا و آخـرت     ، ت است كه تحصـيل ايـن گـوهر   نظير درياي معنوي گوهر بي
 ،اين كتـاب . عامل آزادگي و موجب بقا و پايندگي است، اتش قوانين زندگي و دستور، گردد مي

 ،نيـز در كنـار خودسـازي فـردي     بلكه به زندگي اجتمـاعي و سياسـي  ، نه تنها به زندگي فردي
بيانگر بينش عميـق ايشـان    ،هاي سياسي اميرالمؤمنين ها و نامه كثرت خطبه. دارداي  عنايت ويژه

ي ها و تا نسل كنون بلكه تا، ايشان نه تنها براي آن زمان هاي گونه مسائل است و فرمايش به اين
  . ستمورد استفاده و راهگشا آينده،

در ، اسـتاندار مصـر  ، مالـك اشـتر   به) ع( رمان حكومتي امام علين به فتوا مي ،از اين رهگذر
تـرين ايـن    ترين و در عين حال زيبـا  كه يكي از طوالني البالغه اشاره كرد نهجپنجاه و سوم نامه 
مـا را بـا    اسـت، تي اميرالمـؤمنين  كه بيانگر ديـدگاههاي سياسـي و مـديري     اين نامه. هاست نامه

ـ  تـوان بـا طـرز تفكّـر     لعه و بررسـي آن، مـي  سازد و با مطا ت علوي آشنا ميحاكمي هـاي   دهو اي
سبك و شـيوه هـر    ،در اين ميان. آشنا شد ،از دين مبين اسالم است اميرالمؤمنين كه گرفته شده

سبك انديشـه در رفتـار اخالقـي و سـلوك اجتمـاعي      . ر نويسنده آن استبيانگر نوع تفكّ ،متن
ي دارد كه زادة شـرايط  خاستگاه فكري و نگرش و بينش خاص ،گردد و هر فرد انسان پديدار مي

فردي و موقعيهـر  . نگـرد  هاي زندگي را مي تت اجتماعي اوست كه در ساية آن مسائل و واقعي
. شـود  زيرا سبك هر شخص از گفتـار و نوشـتارش نمايـان مـي     ؛اثري بيانگر نوعي سبك است

و شيوة اميرالمـؤمنين در ايـن نامـه گرانسـنگ     ما را بر آن داشت كه به بررسي سبك  ،همين امر
ما را در شناخت هر چه بيشتر نويسندة آن و درك بهتر  ،اين نوع بررسي و تحليل متن. بپردازيم

  . كند ياري مي ،نامه

كنـيم و   شناسي و پيشگامان آن و مكاتب موجود مـي  نگاهي گذرا به پيشينه سبك ،قبل از آن
   .پردازيم مي به بررسي اين فرمان حكومتي ،سپس

  شناسي  سبك و سبك

كه در زبان عربي بيشـتر بـا لفـظ    » سبك«واژة  ،هاي لغت عربي مراجعه كنيم اگر به فرهنگ 
  . از قديم تا اكنون تغيير چنداني نكرده است ،شود از آن ياد مي» سلوبا«
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 به معنـاي راه و روش و ) سبك(اسلوب : اين چنين آمده ،در معناي اسلوب لسان العربدر 

، ابـن منظـور  . (نين به معناي شـيوه اسـت  همچ نامند؛ مذهب است و هر راه ممتد را اسلوب مي
   )ريشه سلب، 1968

اسلوب به معنـاي  : فيروزآبادي هم ذكر شده و اين چنين آمده قاموس المحيطهمين معنا در 
  )ريشه سلب، تا بي، فيروزآبادي. (راه است

هـيچ تفـاوتي بـين معـاني قـديم و جديـد        ،مهاي لغت جديد بينـدازي  اگر نگاهي به فرهنگ
اسـلوب بـه   : دهـد  گونه توضيح مي را اين» اسلوب«واژة  ،الوسيط المعجم، براي نمونه. بينيم نمي

، 1989، انـيس . (ها و روشهاي متنوع گفته مـي شـود   به شيوه» اساليب القول«معناي راه است و 
  )ريشه سلب

تعبيـر در گفتـار و يـا نوشـتار گفتـه       اصخـ   در اصطالح ادبي به شيوه بيان و روش ،سبك
  )9، ص1368، عباديان/ 3، ص2008، بوملحم( .شود مي

در سـبك و روشـهاي بيـان     ادبا و نويسندگان هاي ها و اختالف م از ابتدا به تفاوته اداننقّ
ـ   »بحتريالتمام و  يبين اب ةنموازال«هايي مانند  وجود كتاب. اند اشتهآنها عنايت ويژه د ط كـه توس

زيـرا   ؛اسـت  بر اختالف سبك اشعار شاعران نوشته شده دليلي )ق 371. م( آمديحسن بن بشر 
  . هم ممكن نبود اين تشخيص و قضاوت ،اگر اين اختالف نبود

از سبك و اسلوب سـخن رانـده و در    الصناعتيننيز در كتاب ) ق 395 .م(ري كابوهالل عس
گويـد كـه    كند و مي ها و شعر تقسيم مي خطبه، اه نامه: ةآن را به سه گون ،تعريفش از انواع كالم

بندي در سبك دارد و زيبايي سـبك بـه    نياز به زيبايي تأليف و برتري در تركيب ،همة اين انواع
  )167، ص 1319، ريكعس. (اين است كه هر لفظي در جايگاه خودش قرار گيرد

در بالغت و سبك و با پيش كشيدن نحو و اثر آن ) ق 471 .م(همچنين عبدالقاهر جرجاني 
او معتقد است كه فهميدن معاني نحـو و  . آيد ه به حساب مياز پيشگامان اين نظري، شيوة سخن

. شـود  هاي مختلف مـي  باعث ايجاد سبك، ضمن ايجاد معاني متفاوت ،جايگاه كلمات در جمله

الف ر در اختترين عوامل مؤثّ ضمن توضيحاتش از مهم جرجاني) 84، ص1376، حاج ابراهيمي(
بسيار سخن رانده و از اثر آن در مخاطـب  ) نشيني آنها كنار هم گزينش الفاظ و نحوه هم(سبك 

 ،هاي موجود بينـدازيم   در دورة معاصر نيز اگر بخواهيم نگاهي گذرا به مكتب. غافل نبوده است
  :بايد به دو جريان مهم اشاره كنيم
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1ل بـالي شـار  ،گـذار آن  مكتب فرانسوي كه پايـه  -1
ينـان دو  از شـاگردان فرد ) م 1947. م( 

2سوسور
  . است 

3كارل فوسـلر  ،گذاران آن مكتب آلماني كه پايه -2
4و لئواسـپيتزر  )م 1946. م( 

) م 1960. م( 

  )116، ص1374، شميسا. (هستند

يـك   ،زيـرا سـبك   ؛مانع از سبك كار دشـواري اسـت   ارائه يك تعريف جامع و ،به هر حال
  ) 10، ص1368، غياثي. (اري استانساني و داراي وجوه بسي ةپديد

ها  اسلوب و سبك عبارت است از روشي كه تركيب: ابن خلدون در تعريف سبك مي گويد
. شـود  شود و يا قالبي است كه عبارتها و كلمـات در آن ريختـه مـي    در آن ساخته و پرداخته مي

  )504، ص1930، ابن خلدون( 

يك روح يا ، خورد كسي به چشم مي سبك و اسلوب وحدتي است كه در آثار ،يبه طور كلّ
ـ ر كه منبعث از تكرار عوامل يا مختصو متكرّ ويژگي مشترك ه يـك مخاطـب   اتي است كه توج

  )14، ص1374، شميسا. (كند دقيق را جلب مي

  ساز عوامل سبك

در . داننـد  هاي مختلف دخيل مي عوامل گوناگوني را در ايجاد سبك ،ادانشناسان و نقّ سبك 
عناصـري باعـث ايجـاد سـبك      ،ه داشته باشيم كه تنهابايد توج ،شيوة يك متن بررسي سبك و

بـه عناصـر سـبكي    ، ايـن عناصـر  . شوند كه نويسنده در گزينش و كاربردشـان مختـار باشـد    مي
   :ازاست  يك متن عبارتدر سبك ر مؤثّشرايط و عوامل  )57، ص1368، عباديان( .معروفند

  شخصيت  .1

هـر گـاه   . نويسنده به جهان درون و بيرون اسـت  خاص  گرشو ن شخصيتحاصل  ،سبك 
براي انتقـال صـور نـوين ذهنـي خـود از زبـان       ، باشد  اي داشته كسي به آفاق و انفس نگاه تازه

و چـون اشـخاص در اخـالق و خلقـت و     ) 15، ص1374، شميسـا (كنـد   جديدي استفاده مـي 
كـه سـبك و اسـلوب آنهـا كـه      طبيعـي اسـت   ، استعدادهاي ذهني و عاطفي و خيالي متفاوتنـد 

  . شود آنهاست با هم متفاوت مي شخصيتسرچشمه گرفته از 

                                                           
1. Charles Bally.   
2. Ferdinand de Saussur. 
3. Karl Vossler. 
4. Leo Spitzer. 
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اي  در سبك و سياق متن اثر ويژه ،مخاطب سخن هم ، شخصيتسخنگو شخصيتعالوه بر 
، گوينده سخن بايد بين خـواص و افـراد عـادي فـرق بگـذارد      )159، ص1368، عباديان. (دارد

ـ چون مردم در طبيعت و هوش و است ه عداد و قدرت فهم و انديشه متفاوتند و گوينده بايد توج
  )42، ص1376، حاج ابراهيمي( .داشته باشد كه بين خودش و مخاطبش هماهنگي ايجاد كند

  محيط  .2

محـيط طبيعـي و اجتمـاعي     ،و سبك يك اديب اثـر دارد  شخصيتاز جمله عواملي كه در  
ت جغرافيايي و شرايط آب و هوايي و موقعي محيط طبيعي. كند است كه اديب در آن زندگي مي

شوند كه اسـتعداد   مناظر طبيعي باعث مي. گذارد در روش زندگي و اخالق و طبع افراد تأثير مي
اي است كـه   آينه، دورة جاهلي عرب در شعر دليل،به همين . و خيال و ذوق اديب شكوفا شود

.. .بيابـان و ، صخره، لماتي هم چون شتركند و در آن با ك شرايط زندگي در بيابان را منعكس مي

هـاي امـوي و عباسـي     ههنگامي كه عربها وارد زندگي شهرنشيني در دور. كنيم زياد برخورد مي
شـود و   مـي  تر وسيعكند و افق انديشه و خيالشان هم  هاي ادبي آنها تغيير پيدا مي اسلوب، شدند

  )56، ص2008، بوملحم. (شوند تر مي تر و رقيق روان ،عاطفه و الفاظ

  موضوع  .3

ـ   در سبك و سياق سخن تأثير مستقيم دارد و سبك خن،موضوع س ه بـه اخـتالف   ها بـا توج
يـك نويسـنده از چـه موضـوعي سـخن       اين موضـوع كـه  . شوند موضوع از يكديگر متمايز مي

اين تفاوت در اغـراض شـعري    .گذارد ت تأثير مياها و عبار در انتخاب كلمات و واژه ،گويد مي
توان تشخيص داد كه يك متن و يا يك شـعر   شود و به راحتي مي در نثر به وضوح نمايان مييا 

گفته شـده تفـاوت چشـمگيري    كه موضوع آن مدح است يا متني كه در هجو و يا رثاء و يا ذم 
يـا   آيا اين متن ادبي است يا علمي يا سياسي و مقوله كه ي متن و اينچنين موضوع كلّهم. دارد

دارد و در  تأثيردر سبك نوشتن  ،اجتماعي و يا اينكه آيا رسمي است و يا غير رسمييا  ، مذهبي
اركان اساسـي آن بـه شـمار     عين حال كه در يك متن ادبي خيال و عاطفه و استعاره و تشبيه از

  . نمايد زيباتر و رساتر مي ،يك متن علمي اگر از اين اركان عاري باشد، آيند مي

خود و مخاطـب همـاهنگي الزم   ، آگاه باشد و بتواند بين موضوع نويسنده بايد هميشه ،پس
  . مطابق با قصد و غرضش ايجاد شود، را ايجاد كند تا سبك و روشي روان و گوارا و قابل فهم
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  امكانات زباني  .4

 ».گـذارد  سيستم امكاناتي كه يك زبان برخوردار است در سبك و اسـلوب افـراد اثـر مـي    « 

نويسندگان . ها و عبارات است محصول گزينش خاصي از واژه ،سبك )54، ص1368، عباديان(
تعابير مختلف دارند و از واژها و عبارات گوناگوني استفاده ، مختلف براي بيان يك معني واحد

  )23، ص1374، شميسا. (بين سبك آنان اختالف هست ،كنند و بدين ترتيب مي

ر نشـيني جمـالت در سـبك مـؤثّ     هاي تركيب جمالت و نحو و شرايط هـم  همچنين ويژگي
ا اختالف در تأكيد و آهنگ و لحـن يـا   ام ؛يكي است ،هاي دو متن گاهي اوقات اكثر واژه. است
له در بالغـت بسـيار   أاين مس )28همان، ص. (كند سبك را عوض مي، ت يا تركيب نكاتموقعي

نتيجـه   ،كه بالغـت عبدالقاهر جرجاني معتقد است . ادان بوده استه اهل بالغت و نقّمورد توج
  )84، ص1376، حاج ابراهيمي. (فهم رابطه جمالت و معاني آنهاست

، گـذارد  امكانات زباني كه هر زبان در اختيار اديبان خود مـي  توان گفت، به طور خالصه مي
باعث تفـاوت   ،هاي بهتر و استفاده از اين امكانات در كنار قدرت و استعداد اديب براي گزينش

  .شود وه و روش نويسندگان و اديبان مختلف ميسبك و اختالف شي

  به مالك اشتر ) ع(نگاهي كلّي به فرمان حكومتي امام علي 

مـن و تـو از نـور    : بركت وجود مباركي است كه پيامبر به او فرمـود پرمحصول ، البالغه نهج
  )18، ص1379، طالب بن ابيمام علي ا( .هستيم جلّ و خداوند عزّ

اي  اي از سخن پيامبر است كه شريف رضي برگزيده م الهي و رايحهنوري از عل ،كالم ايشان
براي ايـن  » البالغه نهج«انتخاب هوشمندانه عنوان . از كالم آن امام همام را گردآوري كرده است

  . استهاي اين كالم و الگو و اسوه بودن آن  بيانگر زيبايي، كالم ارزشمند

1متي ايشان به مالك اشترفرمان حكو ،البالغه نهج پنجاه و سومنامه 
در امـام آن را  است كـه   

اين عهدنامـه كـه داراي   . به او داد، هنگامي كه او را به فرمانداري مصر برگزيد ،هجري 38سال 

                                                           
مالك پس از . عدها به مالك اشتر معروف شدبود كه ب» مذحج«از قبيله . مالك در سرزمين يمن چشم به دنيا گشود .1

در . اص آمده به فتح ايران رفتوقّ بن ابيدر جنگ با روميان شركت كرد و از شام به كمك سعد ) ص(رحلت پيامبر 

در همراه با آن بيعت كرد و  )ع(حكوت عثمان با فرماندار فاسد او در كوفه درگير شد و اول كسي بود كه با امام علي

در . كوفه را براي جنگ جمل آماده ساخت، و در همين جنگ جمل بود كه لياقت و شجاعت او شهره شد مردمحضرت 

هجري در  38نه تنها در شجاعت، بلكه در عبادت و ايمان و تقوا نيز مشهور بود و در سال . صفين نقش تعيين كننده داشت

  )403صالبالغه دشتي،  نهج. (و به شهادت رسيد ط جاسوسان معاويه با زهر مسمومبين راه مصر، توس» فلزم«روستاي 
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نظامي و عبادي است با اسـلوب بيـاني زيبـا و بليغـي     ، اقتصادي، اخالقي، مضامين بلند سياسي
  . ها قرار داده است ة زيباترين نامهبه طوري كه آن را برجسته و در زمر ،ن شدهتدوي

ه خود قرار داده استاين نامه عناوين زير را مورد توج:  

، گرايـي  حـق ، گرايـي  مردم، پرهيز از غرور و خودپسندي، اخالق رهبر، ضرورت خودسازي
اصـول روابـط اجتمـاعي    ، دولتـي  نمشـاوران و مسـؤوال   ،وظيفه زمامدار در برابر عيوب مـردم 

سـيماي  ، سـيماي قاضـيان و داوران  ، سيماي نظاميان، قشار گوناگون اجتماعيشناخت ا، رهبران
سـيماي بازرگانـان و   ، سيماي نويسندگان و منشـيان ، سيماي ماليات دهندگان، كارگزاران دولتي
اخـالق رهبـري بـا    ، اخالق اختصاصي رهبري، سيماي محرومان و مستضعفان، صاحبان صنايع

و دعـا و اسـتمداد از خداونـد در راه انجـام      هشـدارها  ،روش برخورد با دشـمن ، خويشاوندان
مـن   ةعـد  /15، ص1983، انصاري /26، ص1366 ، رهبر /22، ص1387، واال كريمي(. تليئومس

  )155، ص1404، علماءال

  نهج البالغه مپنجاه وسو ةشناختي نام بررسي سبك

ن را از سـه ديـدگاه   آ ،بـه مالـك اشـتر   ) ع(امام علي ةشناسانه نام براي بررسي دقيق و سبك 
  . دهيم زباني و ادبي مورد بررسي قرار مي، فكري

  سطح فكري

هاي مرسوم  مانند ديگر نامه ،»هذَا ما أَمر بِه« يك فرمان حكومتي است ،اين نامه كه در اصل 
ي أَميِر عل عبد اهللاهذَا ما أَمر بِه « .شود با نام فرستنده و گيرنده يا مخاطب آغاز مي، اين دوره

رتاالْش ارِثالْح نب كالم ،نِنيمؤفي كوتاه نكاتي اين معرّ در، )402 ، ص1385علي، امام (» الْم
في براي معرّ، شمار اسم و لقب و صفتي كه داراست از ميان بي) ع(امام . وجود دارده قابل توج

. شود ر ميبودن را متذكّ» رالمؤمنينامي« ،گزيند و بعد از نام خود را برمي» عبداهللا«صفت ، خود

بندة خدايند و در برابر او  ،رسند كه در همه حال مي يهشدار به كساني است كه به مقام اين
ت اين عنوان نشان دهندة موقعي. شود بودن خود را يادآور مي» اميرالمؤمنين« ،سپس. ولئمس

به دور از ، رسمي و مقتدرانه  يك عنوان كامالً. استسياسي و واليت امري ايشان در جامعه 
تناسب و  ،اين نوع گزينش با موضوع نامه كه فرمان حكومتي است، صفات فخرفروشانه

  . هماهنگي دارد
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تـرين كلمـات را    في خود كوتـاهترين و رسـمي  براي معرّ، در اين نامه امام عالوه بر اين كه
سنده كـرده  ب» اشتر«ور در مورد مخاطب خود هم به اسمش و يك صفت مشه، اند انتخاب كرده

مالك اشتر از بهترين ياران امام و از نزديكان اين حضرت بوده و چه بسـا از  دانيم كه  مي. است
حضرت در مخاطـب قـرار دادن ايشـان هـيچ كـدام از ايـن        ، امادوستان نزديك امام بوده است

ربان و يـا القـابي ايـن    به يار وفادار و يا دوست مه«نظر قرار نداده است و نفرموده  روابط را مد
 ،خواسته اين نكته را به مالك و ديگران بفهماند كه هيچ كـدام از ايـن روابـط    گويي مي» چنيني

فقط لياقت و  ،بلكه مالك انتخاب و گزينش، تأثيري در انتخاب او براي فرمانداري مصر نداشته
دور از عواطف اسـت ه ت شده و بنه تنها در انتخاب القاب دقّ. ت استشايستگي او در مديري ،

كـه طبـق رسـم     ايشان بـه جـاي ايـن   . شود اقتدار در آن ديده مي ت بودن وحتّي احساس با ابه
أَمـر   «انتخـاب فعـل   . »...هذَا ما أَمر بِه « : اند فرموده» إلي مالك.. .من عبداهللا علي« :معمول بگويند

بودن اين حكم داردنشان از فرمان  ،كه معناي دستوري دارد و غايب است» بِه ،  ةنه يـك توصـي 
  . دوستانه و مختار در اجراي آن

»  حـني والَّه مصـر  « :دونامه و هدفش از ارسال نامه اشاره فرم  به بيان موضوع) ع(امام  ،سپس

او را بـه فرمانـداري مصـر    ، شـود  ر ميي او را برايش متذكّو به طور خالصه وظايف كلّ) همان(
كار مردم را اصالح و شـهرهاي  ، با دشمنان نبرد كند، آن ديار را جمع آورد گزيند تا خراج برمي

 ،به چهار پست حساس كـه كشـور روي آن اسـتوار اسـت     ،در آغاز )همان( .سازد مصر را آباد
 ،ناگهـان ) 213، ص1403، سعيد( .كار و تجارت و آباداني، عدالت، تامني، اقتصاد: كند اشاره مي

موضوع بحث عوض شـده  ، است كه شرح اين چهار پست را بشنودهنگامي كه مخاطب منتظر 
ايـن  ، امير سـخنوران بـا ايـن تغييـر    . خواند و مخاطب را به ضرورت تقوي و خودسازي فرا مي

ام و بايـد   كنـد كـه هرچنـد تـو را بـراي فرمانـداري فرسـتاده        مطلب را به استاندار خود القا مي
پيشـگي و   چيز ديگـري اسـت و آن تقـوي    ،خوب يك زمامدار ةالزم ، اماوظايفت را شرح دهم

كه به فكـر چگـونگي حكومـت بـر مـردم و       هر زمامدار قبل از اين ،در واقع. پرهيزگاري است
ط بايد به چگونگي حكومـت بـر نفـس خـود و مسـلّ     ، ت خود باشدادارة سرزمين تحت حاكمي

  . وجود نداردت صحيح بر مردم امكان حاكميدون پرهيزگاري، شدن به آن فكر كند كه ب

اخـالق  ، كنـد  قبل از آيين و روشهاي حكومتداري به آن اشاره مـي  ،بعدي كه حضرت ةنكت
، كـه روشـهاي كشـورداري را بيـاموزد     قبل از اين يا مسئول در دولت اسالمي، يك رهبر. است
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الزم است روش صحيح رفتار با مردم و به اصطالح با مردمداري آشنا شود و بداند كـه بـا هـر    
  . از اقشار جامعه چه رفتاري را داشته باشدطبقه 

پـردازد و   نسبت بـه آنـان مـي    يا مسئول اسالمي مردم و وظايف رهبر ةفي تودبه معرّ ،سپس
رسـد كـه ايـن     در ابتـدا بـه نظـر مـي    . كنـد  وظايف يك زمامدار را در قبال هر طبقـه بيـان مـي   

شويم كـه وجـود    ه ميكي بعد متوجاند ، اماناگهاني و بدون نظم و قابل تغيير است، بندي تقسيم
ايـن نامـه    ،هر گروه مستلزم وجود گروه بعد از خود است و بر اساس يك نظم غير قابل تغييـر 

، ل رابطه با خداوند و وظايف يك فرد در مقابل پروردگـار او: بر سه محور اساسي استوار است
بيـان   ،مر اخـالق نيكـو و سـو   م تأكيد بدو؛ بلكه به عنوان يك مخلوق ،نه به عنوان يك زمامدار

  . روشهاي حكومتداري

  سطح زباني

نحـوي و لغـوي   ، آن را در سه سـطح آوايـي  ، براي بررسي و تحليل سطح زباني اين فرمان 
  . كنيم بررسي مي

  سطح آوايي

سـطح آوايـي يـا    ، شـود  از جمله مسائلي كه باعث ايجاد اختالف در سبكهاي مختلـف مـي   
هر چنـد بعضـي معتقدنـد    . افزايد گذاري يك نوشتار مي ايي و تأثيرموسيقايي آن است كه بر زيب

ر شويم آنچه در نثر نيست موسيقي بيروني است كه بر اثر بايد متذكّ، فاقد موسيقي است ،كه نثر
انـواع  ، آهنـگ الفـاظ  ، موسيقي دروني كه زاييده سـجع و جنـاس  . آيد وزن و قافيه به وجود مي
شـود  هاسـت در نثـر مشـاهده مـي     رآميختگـي آن بـا صـامت   ها و د تتكرارها و موسيقي مصو .

  )31، ص2007، فر زارعي /153، ص1374، شميسا(

ه خواننـده كمـك   به القا و جلب توج ،هايي كه داراي موسيقي و آهنگ است استفاده از واژه
هاي  در كنار آرايه ، ها و چه در عبارتها چه در واژه، چه در حروفها، در اين ميان تكرار. كند مي

  . لفظي ديگر در ايجاد آهنگ بسيار مؤثر هستند
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ح لمـن سـواهم إِالَّ   والَ صـال حاً لمن سـواهم،  الحهِم صالحه وصفَإِنَّ في صال« :امام  در فرمايش
بِهِم«

١

كه مشتمل بر حـرف  » صالح«موسيقي حاصل از تكرار كلمه ، )412، ص1385امام علي، ( 
صـداي   ،»صـاد «صـوت  . شـود  باعث جلب نظر خواننده مي ،»سين«كنار حرف  است در» صاد«

دانـيم كـه اگـر بخـواهيم      مي) 183، ص2007، ارياننج(كند  صفير يا سوت را به ذهن متبادر مي
. ماننـد صـداي آژيـر   ، كنيم نظر كسي را به مطلبي يا چيزي جلب كنيم از اين صوت استفاده مي

چـون باعـث    ،دهندگان جلـب كنـد   را به امر ماليات و مالياته مخاطب شايد امام خواسته توج
  . اي برخوردار است شود و از جايگاه ويژه اصالح امور ديگر مي

واعلَم أَنه لَيس شـيٌء بِـأَدعي إِلَـي    «  :فرمايند در مورد حسن ظن مي ،در بخش ديگر) ع(امام 
انِهسإح نم هتيعالٍ بِرو نِ ظَنسـا    حلَـي مع ماهإِي هاهكْرتاس كرتو ،هِملَيع اتونؤالْم هيففختو ،هِمإِلَي

  ـنسفَـإِنَّ ح ،كتيعبِر الظَّن نسح بِه لَك عمتجي رأَم كي ذلف كنم كُنفَلْي ،ملَهبق لَه سلَي    قْطَـعي الظَّـن
.»طَوِيالً، وإِنَّ أَحق من حسن ظَنـك بِـه لَمـن حسـن بـالَؤك عنـده       عنك نصباً

٢

، 1385 امـام علـي،  ( 
  )406ص

از » ظـاء «ايـن اسـت كـه حـرف      ،ت آنعلّ، قوي و محكم است داراي موسيقي» ظنّ«كلمه 
درشـت ادا  يل شود و حرف ظ بايد زبان به طرف حنك باال متماو هنگام تلفّ ستحروف استعال

ت كمـك  ظ نون كه از حروف خيشومي است بـه ايـن شـد   چنين تشديد و نوع تلفّهم. شود مي
افزايد و بر  بار در اين قسمت آورده شده بر موسيقي آن ميچهار تكرار اين واژه كه . كرده است

سنت اهميكند در روابط اجتماعي داللت مي ظنّ ح .  

هـاي بلنـد    تمصو. ها هستند ها و صامت تمصو ،داز اموري كه در موسيقي داخلي تأثير دار
چـون دو برابـر آنهـا     صوامتندتر از  طوالني، ي هستند از لحاظ كشش زمانيچون از حروف مد

در ، شـود  اين امتداد باعث ايجاد حالـت ثبـوت مـي   ) 52، ص1991، بحراوي( .شوند كشيده مي
2007، فـر  زارعـي ( .كننـد  مـي هاي كوتـاه تغييـر و حركـت را القـا      تحالي كه صوامت و مصو ،

ما را بيشتر بـا ايـن نـوع موسـيقي آشـنا       ،ي پاياني اين نامه گرانسنگها نگاهي به بخش )34ص

                                                           
صالح و ه و هرگز ديگران ب.بهبودى حال ديگران نيز نهفته است دهندگان، و بهبودى حال ماليات در بهبودى وضع ماليات. 1

  .سر برنده كه خراج دهندگان در صالح و بهبودى ب جز اين رسند، نمى آسايش

و  ها بر آنان، و تخفيف هزينه آنهاه وفادارى رعيت، بهتر از احسان به ب عتماد والى،اى براى جلب ا هيچ وسيله  دان كهب. 2

و بر آنان ( وفادارى آنان خوشبين شوىه كارى كه وظيفه ندارند نيست، در اين راه آنقدر بكوش تا به عدم اجبارشان ب

  .دارد برمى  اين خوشبينى بار رنج فراوانى را از دوشت )كه  اعتماد كنى
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»  وإِيـاك واالِْعجـاب بِنفِْسـك    « :فرمايـد  مي ،پردازد ها مي هنگامي كه به بيان هشدار ،امام. سازد مي

، فـر  زارعـي ( .شود ست كه به كندي ادا مياز حروفي ا» عين«حرف ) 418، ص1385، امام علي(
 ،قرارگرفتنش پس از يك حرف حلقي ديگـر  ساكن بودن اين حرف و همچنين، )32، ص2007

ـ  ،ت بلند در آنو وجود يك مصو -ع نام گرفتهكه حرف التهو -يعني همزه ظ ايـن  به كندي تلفّ
ادا  پـر  ،شـود و كلمـه   ميدهان به صورت عمودي باز  ،ظ اين واژههنگام تلفّ. كند واژه كمك مي

همة ايـن عوامـل در   . كند را متبادر ميب انسان تعج به هنگامشبيه  موضوع حالتياين . گردد مي
، جب و خودپسـندي اسـت  باعث ايجاد هماهنگي بين موسيقي كلمه و معناي آن كه ع ،كنار هم

  .شود مي

» إياك والْعجلَـةَ «: فرمايد يم، دارد مالك اشتر را از عجله كردن برحذر مي) ع(امام علي  ،سپس

كـه داراي همـان حـرف اسـت      بينيم كه اين كلمه با وجـود ايـن   مي). 42، ص1385امام علي، (
بـا سـرعت    ،هاي كوتـاه و نبـود سـكون در كلمـه     تك بودن و مصومتحرّ ولي به علت ،)عين(

بـا معنـي آن كـه     ،كنـد  اين واژه القـا مـي    حركت و تكاپو كه موسيقي حس. شود بيشتري ادا مي
  . هماهنگ است، عجله كردن است

، )بـار  574(در اين نامه از بـاالترين بسـامد برخـوردار اسـت     » عين«از ميان صوامت حرف 
باعث فخامت و اقتدار ايـن نامـه شـده     ،ظ آن و درشت بودنشو سختي تلفّ» عين«تكرار حرف 

ن عربي صادر شده و شرايط اقليمـي و  ه نبايد فراموش كرد كه اساساً اين فرمان به زباالبتّ. است
هـاي آنهـا    بيشـتر در واژه  ،گونه حـروف  كرده كه اصوالً اين تأثيرات محيطي اين چنين اقتضا مي

، بهـار . (شـود  حروف رقيق و روان بيشـتر ديـده مـي    ،زبان فارسي ، همانطور كه دراستفاده شود
  ) 189، ص1، ج1369

د ميزان كلمات و حروف مشـد ، گذارد تأثير مياز جمله مواردي كه بر موسيقي داخلي كالم 
ت و داللـت بـر قـو   ، ت لفظت و شدزيرا قو؛ ر استاست كه عالوه بر موسيقي بر معنا نيز مؤثّ

كه يك نامـه فرمايشـي    در نامه امير سخنوران) 60، ص2، ج1999، ثيرأ  ابن. (كند ت معنا ميشد
با همـراه شـدن در كنـار نـون تأكيـد       هاداين تشدي. شود تشديد زياد ديده مي، و دستوري است

. افزايـد  ت معنا مييبر فخامت و اهم، فه برخوردار استثقيله كه از تأكيد بيشتري نسبت به مخفّ

والَ تنصـبن نفْسـك   « :فرماينـد  ايشان خطاب بـه زمامـدار مـي   ) 234، ص 4، ج 2009، سامرايي(
، والَ تبجحن عفْوٍ يوالَ تندمن علَ. بِك عن عفْوِه ورحمته ينِقْمته، والَ غنلحربِ اِهللا، فَإِنه الَيدي لَك بِ
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ةقُوبإِلَبِع نرِعسالَ تي، و ةرادب قُولَنالَ تةً، ووحدنا مهنم تدجو :فَأُطَاع رآم رمؤي مامام علي، ( ١»إِن
كنـد و چـون در مقـام عـدم      ايشان ابتدا به رابطه زمامدار با خداوند اشاره مي، )404 ، ص1385

نمايـد،   كند و بالفاصله به رابطه او با مـردم اشـاره مـي      د ميآن را مؤكّ ،ستيزه با پروردگار است
هاي مطلق و استبدادي  كه سخن از رعايت اخالق در جامعه در كنار نفي حكومت اين عالوه بر
  .نيست كه بتوان بدون تأكيد از كنار آن گذشتمطلبي 

سجع و جناس موجود در بـين  ، ر استاز ديگر مواردي كه در آهنگ و موسيقي دروني مؤثّ
 در عبـارت . سجع و جناس سهم زيادي در آهنگين كردن اين نامه دارنـد . هاست عبارتها و واژه

»الي مؤونةً في الرخاِء، وأَقَلَّ معونةً لَه في الْبالَِءالْو يولَيس أَحد من الرعية، أَثْقَلَ علَ«
٢

بين ) همان( 
، سـجع ترصـيع ديـده مـي شـود      »و معونةً مؤونةً« و »ِءالْبالَ و الرخاِء« »أَقَلَّ و أَثْقَلَ« هاي واژه

  . كه جناس نيز وجود دارد بر اين عالوه

 /جِبـوةَ خراجِهـا، جِهـاد عـدوها    « شـود  جع و جناس ديده ميدر موارد زير نيز س ،غير از اين
غَربِـك  / نقْمتـه ورحمتـه  /الزلَـلُ والْعلَـلُ   /الشـهوات، الْجمحـات  / استصالَح أَهلها، عمارةَ بِالَدهـا 

كقْلار/ وعبال جتخمو/ كتيعر ،كلأَه ،فِْسكا/ ن ـافاالِْلْح ،افصـر  / الِْنقْـد، وِتالْفَ/ ح  ـلِ، الْفَقْـرض /

 /الْمعاقـد، الْمنـافعِ  / علَمـاِء، الْحكَمـاءِ  الْ/ االُْمـة، االُْلْفَـةُ   /عطْفاً، إِلْفـاً / ثَمة، إِخوانُ الظَّلَمةأَعوانُ االَ

هِماقوأَس ،هِمقافرباً /ميج مقَاهلْماًأَنح ملَهأَفْض ، / فـعالض ،فنالْع/   ةـماحالس ،ةاعـجطُـوبِ،  / الشالْخ
النيــةُ،  /الْمنــافعِ، الْمرافــقِ، الْمطَــارِحِ /كَبِريهــا، كَثريهــا /أَخــرب الْــبِالَد، أَهلَــك الْعبــاد/ االُْمــورِ
 .»سورةَ حدك، سطْوةَ يدك، غَرب لسانِك ،حميةَ أَنفك /موضعه، موقعه/ قْمة، نِعمة، مدةنِ/الرعيةُ

ايـن نـوع موسـيقي از طريـق     . موسيقي پنهاني است ،ر شويمموسيقي ديگري كه بايد متذكّ 
س اثر آن بر حوا ،گذارد و سپس بلكه بر روي فكر و وجدان تأثير مي ؛شنوايي قابل درك نيست

هاي معنوي همچـون تضـاد و تقابـل و     به كارگيري آرايه ةنتيج ،اين نوع موسيقي. شود ظاهر مي

                                                           
نياز  و از عفو و رحمت او بى چرا كه تو تاب كيفر او را ندارى! رگز خود را در مقام نبرد با خدا قرار مدهه. 1

نيز  .خود مبال اى به و هيچگاه از كيفرى كه نموده اى پشيمان مباش عفو و بخششى كه نموده هرگز از .نيستى
كنم و بايد  امر مى مورمأمگو من م .دهبخرج م  آيد و راه چاره دارد سرعت بكارى كه پيش مى  بتنسهرگز 
  .شود  اطاعت

نگام بروز مشكالت ه تر و به بر والى سنگين و آسايش،  احدى از رعايا از نظر هزينه زندگى در حالت صلح .2
  .نيست مترك در اعانت و همكارى
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زيبايي اين نوع موسيقي در تالشي است كـه ذهـن بـراي ايجـاد ارتبـاط بـين       . لف و نشر است
اميرالمـؤمنين خطـاب بـه مالـك     ) 35، ص 2007، زارعـي فـر  ( .دهـد  مفاهيم كلمات انجام مـي 

حتجاب منهم يقْطَع عنهم علْم ما احتجبوا دونه فَيصغر عندهم الْكَبِري، ويعظَم الصغري، االِْ«: فرمايند مي
»ويقْبح الْحسن، ويحسن الْقَبِيح، ويشاب الْحق بِالْباطـلِ 

1
تضـادهاي  ) 416، ص 1385 امـام علـي،  ( 

لقاي معنـاي مـورد نظـر    الوه بر زيبا كردن جمالت بر موسيقي و قدرت اع ،موجود در اين فراز
 الْخاصـة و  /كَرِهـت أَحببـت و   /جـور عـدل و  / ييشقَ يسعد و« هاي نين بين واژههمچ. افزايد مي

ةاماِء/الْعخالَِء الرطَاِء/ و الْبعِ و االِْعنالْم / كنع و غَاب فَنكْشِسيُء/ تو الْم ِسنحالْـم /  ـهلَيع فخ
ـ  /الْمفَرقَـة  الْجامعـة و / الضـعفَاِء و االَْقْوِيـاءِ  / الشجاع و الناكـلَ  /الْمبتاعِ الْبائعِ و /و ثَقُلَ نو  يأَد
  .تضاد ديده مي شود »الْبعيد يبِ والْقَرِ /االْخرة الدنيا و /نهارِك لَيلك و /بحرِ و بر/ أَقصا

باعث دلپـذيري و   ،ر در ايجاد موسيقي داخلي و موسيقي پنهاني در كنار همعوامل مؤثّ ةهم
خنوري از امير كه البته اين زيبايي و س شده است ترين دستورها زيبا براي بيان مهم ايجاد سبكي

  .رود مي انتظارمؤمنان 

  سطح لغوي

نيـز  غير عربي  ةتعداد اندكي واژ ةمالك اشتر در بر دارند ،فرماندار خود اميرالمؤمنين به ةنام
جنـد و  «از زبان فارسي گرفته شده كـه دو واژه  » رزق، جند، وزير«هاي واژه ،از اين ميان. هست
) 172و  223، صـص  1372، جفـري ( .وارد زبان عربي شـده اسـت   ،از طريق زبان آرامي» رزق

 هاست كه از زبان حبشي به اين زبان منتقـل شـده   از اين واژه يكي ديگر» سلطان«ة چنين واژهم

 .اشاره كرد كه يك واژه آرامـي اسـت  » تاجر«توان به واژه  ها مي از ديگر واژه ،)266، ص همان(

داده و گزينش و بـه كـارگيري    درصد كمي از اين نامه را لغات غير عربي تشكيل ،يبه طور كلّ
  .كند ه ميلب توجهاي عربي بيشتر ج ا و اسلوبه واژه

كه اشـاره   »رعيت« كه اشاره به عموم مردم جامعه و »ناس«ة دو واژ، از لحاظ بسامد واژگاني
بـار   21 و 19از باالترين بسامد برخوردارند كـه بـه ترتيـب    ، به شهروند در زبان معاصر ما دارد

دبير جامعه را بر عهـده  ت و تكسي كه مديريـ » والي«كلمه  ،ها  در مقابل اين واژه. اند تكرار شده
  .بار تكرار شده است 15 ـ دارد

                                                           
 بزرگ در نزد آنان كوچك ،در نتيجه .كند مسائل نهانى قطع مي آگاهى آنها را از چهره پنهان داشتن زمامداران،. 1

  .شود و حق با باطل آميخته مي و كار بد نيكو كار نيك زشت، ،گو كوچك بزر
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ت اين اسـت كـه هـر چنـد دو كلمـه بـه       حائز اهمي ةنكت» ترعي«و  »ناس«در مورد كلمات 
آنهـا   ت شـده كـه بـا معنـاي خـاص     دقّ، ولي هنگام به كارگيري اين دو واژه ،معناي مردم است

هـاي ديگـر امـام نيـز ديـده       در عبـارت  ت در گزينش واژگاناين نوع دقّ .هماهنگي داشته باشد
للرعيـة،   وأَشـعر قَلْبـك الرحمـةَ   « :فرمايند ايشان در مورد چگونگي رفتار با زيردست مي. شود مي

بِهِم اللُّطْفو ،مةَ لَهبحالْـم402، ص 1385، امام علي( »و(.  

اي دارد و گـاهي نيـز از عقـل بـا      هجسماني و اشاره به عضو ماهيچ ةبيشتر جنب» قلب« ةواژ
) 179 /اعـراف ( »لَهم قُلُوب الَّ يفْقَهونَ بِها «مانند اين آيه از سخن خداوند. واژه قلب ياد مي شود

بيشتر اشاره به موضع واقـع شـدن قلـب    » صدر« روحاني دارد و ةبيشتر جنب» فؤاد«در حالي كه 
؛ مؤيد ايـن مطلـب،   بار عاطفي آن بيشتر استدارد و معناي سينه و مترادف دل فارسي است و 

وأَصبح فُـؤاد  «و  )37 /ابراهيم( »فَاجعلْ أَفْئدةً من الناسِ تهوِي إِلَيهِم« :كاربرد قرآني آن است مانند
وسم اين بوده كه از سر  ،شايد مراد حضرت از به كارگيري اين واژه )10 /القصص( »اًفَارِغ يأُم
كـه ميـل و گـرايش همـراه بـا      » تمحب« اين معنا با معناي، ت كنو عاقالنه به مردم محبوظيفه 

. بايد عاقالنه و از روي حكمت باشـد  ت تويعني محب. حكمت است نيز هماهنگي بيشتري دارد

، هـا  ها و دوسـتي  شود كه سخن از جايگاه كينه هم معموالً هنگامي به كار گرفته مي» صدر«واژه 
 :فرمايـد  چنانكه خداوند در قـرآن كـريم مـي    .هاست اريك رازها و پنهان، ها وفاداريها و  خيانت

»اللّه هلَمعي وهدبت أَو ورِكُمدي صا ففُواْ مخو  )29/ آل عمران( »قُلْ إِن ت»بِذَات يملع اللّهو ودرِالص« 
  )154 /همان(

وإِنَّ أَفْضـلَ قُـرة عـينِ الْـوالَة اسـتقَامةُ      « :فرمايد با در نظر گرفتن اين معاني مي )ع(امام علي
 ورِهـدص ةالَمسإِالَّ ب مهتدوم رظْهالَ ت هإِنو ،ةيعالر ةدوم ورظُهو ،ي الْبِالَدلِ فدالْعايـن سـينه و    ١»م

ة انتخـاب واژ  ،چنـين هم. بيمـاري اسـت  جايگاه سالمتي و  شود و دل است كه بيمار يا سالم مي
»كه ميل و كشش طبيعي شخص به طرف مقابل و به معناي دوست داشتن بـدون دليـل   » تمود

، ريكعسـ (همراه با حكمـت را تـداعي مـي كنـد      اما ،كه كشش طبيعي» تمحب« به جاي است
ـ دارداشتن نياز به دليل ن ت براي دوسترساند كه رعي اين مطلب را مي) 99تا، ص بي همـين   ،دن

  .كنند ت مياظهار محب، هاشان سالم باشد كه سينه

                                                           
شدن  برقرارى عدالت در همه بالد و آشكار شود، روشنائى چشم زمامداران مى  برترين چيزى كه موجب. 1

 .گردد به واليان آشكار نمى  ن نسبتدلهايشا  يت آنان جز با پاكدت و محبا موام .آنهاسته ب  عالقه رعايا نسبت
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باعـث متمـايز شـدن آن از     ،جـاي ايـن نامـه    هاي مناسب هر معنا در جاي به كارگيري واژه
  .بديل بودن صاحب سخن دارد بر اين كه نشان از بي ، عالوهشود هاي مشابه آن مي نمونه

  سطح نحوي

با آهنگـي محكـم و   ، جمالتي كوتاه ةدربردارند ،اشتر به مالك) ع(فرمان حكومتي امام علي 
اقْطَع عنك و أَطْلق عنِ الناسِ عقْدةَ كُلِّ حقْد« :ايشان در رابطه با مردم مي فرمايند، با صالبت است

، وإِنْ اع، فَإِنَّ الساعي غَـاش تصديقِ س يوتغاب عن كلِّ ما الَ يضح لَك، والَ تعجلَن إِلَ رٍسبب كُلِّ وِت
نيحاصبِالن هبشت.«

1
بـراي  ، استفاده از جمالتي كوتاه با لحني كوبنده )406، ص 1385امام علي، ( 

  .تر است معنايي دستوري و امري مناسب

از ميـان  . جملـه انشـايي اسـت    165جملـه خبـري و    269ي مشتمل بر به طور كلّ ،اين نامه
نامـه آمـده و    پايانِدر  جمله دعايي است كه 3 جمله نهي و 42، جمله امر 120يي جمالت انشا

ه بـه موضـوع نامـه كـه يـك      شايد اين تعداد فعل امر و نهي با توج. يك جمله نيز ندايي است
 ،ه ايـن اسـت كـه فقـط در يـك مـورد      قابل توج ةولي نكت، رسد طبيعي به نظر مي، فرمان است

و در » اعلَم يـا مالـك  «: آن هم يك خطاب كامالً رسمي است، شدهمخاطب با اسم ظاهر خطاب 
كند و از خـود نيـز بـا فعـل      ه امام به اين بسنده نميالبتّ. است ضمير استفاده شدهاز موارد ديگر 

يعني نه آن علي كه دوسـت و يـار توسـت بـه تـو دسـتور        »اِهللا يأَمره بِتقْو« :غائب ياد مي كند
كسي كه واليت در جامعه دارد به تو دستور مـي دهـد و آنجـا كـه     ، يرالمؤمنينبلكه ام؛ دهد مي

فَإِنك فَوقَهم، و والي االَْمـرِ علَيـك فَوقَـك، واُهللا فَـوق مـن      « :فرمايد صحبت مقام واليت است مي
الَّكو!«. 

م ظـاهر اسـتفاده   م از اسـ و به جـاي ضـمير مـتكلّ    »انا فوقك و اهللا فوقي«گويد  حضرت نمي
كه به مالـك و ديگـران بفهمانـد كـه ايـن       ايشان به همين مقدار اكتفا نكرده و براي اين. كند مي

كسي كه در اين منصب قرار مي گيرد بايد به اين امور  فرمان فقط مخصوص مالك نيست و هر
كنـد  مي از اسم ظاهر استفاده ،در بسياري از جمالت به جاي ضمير مخاطب، ه داشته باشدتوج: 

 .»فإنَّ يف الناسِ عيوباً، الْوالي أَحق من سترها«

                                                           
برايت روشن نيست تغافل   و از آنچه !آنها را كه كينه دارند بگشا و اسباب دشمنى و عداوت را قطع كن  ةعقد .1

 .كنند خيانت مى ،گر شوند جلوه  زيرا آنان گر چه در لباس ناصحين !تصديق سخن چينان تعجيل مكنه ب !نما
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ت و احكـام  فعل با نون تأكيـد ثقيلـه آمـده كـه بـر شـد       32از ميان جمالت نهي  ،نينهمچ
، تـا  بـي ، ابـن يعـيش  ( .شود افزايد و اصوالً اين نون براي تأكيد فعل به كار گرفته مي جمالت مي

  )37، ص9ج

 74 ،از ايـن تعـداد   .ه اسـت جمله اسـمي  120ه و جمله فعلي 149 ،جمالت خبرياما از ميان 
  .ت جمالت ذكر شده استاهمي ردليل ب ،د شده است كه خودمؤكّ» إنّ«جمله با حرف 

افعل تفضيل است كه اشاره ، از ميان مشتقات چيزي كه بيشتر از همه نمايان و پررنگ است
جامعه را به سوي يـك جامعـه آرمـاني و     ،عه دارد و در واقعها در جام ها و يا بدترين به بهترين

  .دهد متكامل سوق مي

ـ ، نشيني جمالت و چگونگي چينش آنها كنـار هـم   ت در نحوه همدقّ ،يبه طور كلّ ت در دقّ
مانند تحـذير و تأكيـد از    ،هاي متناسب با موضوع متن گيري از اسلوب بهره، ها و تأخيرها تقديم

  .ه اين نامه سياسي استهاي نحوي برجست ويژگي

  سطح بالغي

امام علي از لحاظ ادبي از عناصر خيال كمي برخوردار است و اكثر قريب  پنجاه و سومنامه 
پـردازي و صـريح    بـدون خيـال  ، حقوقي بودن مضـامين آن  دليل سياسي وه فاق جمالت ببه اتّ

، در ابتداي اين فرمـان ) ع(امام. گذاري جمالت افزوده است ا همان تعداد اندك بر تأثيرام، است
فَلْـيكُن أَحـب الـذَّخائرِ إِلَيـك     « :فرمايند كنند به مالك مي هاي خود را شروع مي هنگامي كه توصيه

فِْسكبِن حشو ،اكوه كلحِ، فَاماللِ الصمةُ الْعريذَخ«.
1
ابتدا بـا خوانـدن   ) 402، ص 1385امام علي، ( 

 »أَحب الذَّخائرِ«، كند گرايي به ذهن خطور مي اندوزي و مادي دعوت به مال ةقسمت آغازين جمل

ـ    » ذَخريةُ الْعملِ الصالحِ« ولي با ديدن ه خواننـده بـه   به يكباره معناي جملـه عـوض شـده و توج
بيشتر مخاطـب را بـه عمـل صـالح      اين اضافه تشبيهي،. شود و اخروي جلب مي مسائل معنوي

»  أَحـب الـذَّخائرِ  « ات بيشتر گرايش دارد و با ديدن واژهچون نفس انسان به مادي. ندك تشويق مي

ولي اگر  .شود كند كه ادامه جمله را بشنود و معنا زودتر و بهتر در ذهن حك مي ت ميبيشتر دقّ
دامـه  در ا) ع(امام علـي . اين تأثيرگذاري در آن نبود» إعمل عمالً صاحلاً«گفت  به طور مستقيم مي

                                                           
حالل   و آنچه برايت .زمام هوا و هوس را در دست گير در پيش تو عمل صالح باشد، ذخيره  بايد محبوبترين .1

  .خود بخل روا داره ب  نيست نسبت
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الزم  ،كه بتواني عمل صالح را ذخيره كنـي  يعني براي اين» فَاملك هواك، وشح بِنفِْسك« :فرمايد مي
، كـه داري بخـل بـورزي    يجواهرات باشي و يا نسبت به امـوال  نيست كه مالك زمين و پول و

اني عمـل  تـا بتـو  ، بلكه بايد مالك نفس خود باشي و نسبت به آنچه حالل نيست بخل بـورزي 
تناسـب  . ذخيره كردن عمل صـالح اسـت  ، ت و بخل ورزيدناين مالكي ةنتيج. صالح ذخيره كني

ت بيشتر آن شده استبين اين سه عبارت هم باعث زيبايي و جذابي.  

والَ تكُونن علَيهِم سبعاً ضارِياً « :در مورد رفتار با مردم و زيردستان مي فرمايد ،در جاي ديگر
تغتمأَكْلَه نِم«

1
در تشبيهي تأثيرگذار زمامدار خـود را   امير المؤمنين )403، ص 1385امام علي، ( .

شـمرد و از   دارد كه مانند حيوان شكاري باشد كه خوردن زيردسـتان را غنيمـت مـي    برحذر مي
  .شود ط ميضعف آنها استفاده كرده و بر آنان مسلّ

در ، انـد  خود به كار گرفته هاي ر بيان سفارشو ايجازي كه حضرت ددر كنار جمالت كوتاه 
ايشـان در  . بينيم كه در فهم بهتر كمك مـي كنـد   جايي مي، اطناب متناسب و ببعضي از جمالت

أَنصف اَهللا وأَنصف الناس مـن نفِْسـك، ومـن    « :مورد رابطه فرماندار با خداوند و مردم مي فرمايند
.»من رعيتك يك فيه هوخاصة أَهلك ومن لَ

2
كه دو فاعل  در اينجا به جاي اين) 404، ص همان( 

كـه  » أَنصف اَهللا وأَنصف الناس« دو بار عامل ذكر شده، را به هم عطف كند و يك عامل ذكر شود
 كه خداوند و مردم را تحت يك كلمه جمع نكند و براي تعظيم و بزرگ داشـت مقـام   براي اين

بيانيه توضيح » من«با » ناس«ة كلم، كه در ادامه غير از اين. دو بار عامل ذكر شده است، تالوهي
رعايت انصـاف بـا    ةنخواسته كه رعايت انصاف نسبت به پروردگار در رتب داده مي شود و امام

  . مردم قرار گيرد

كُن أَبعـد رعيتـك   ولْـي « :فرمايـد  گويد مي هنگامي كه از پرده پوشي سخن مي ،در جايي ديگر
هرتس نم قي أَحالوباً، الْوياسِ عاسِ، فإنَّ يف النبِ النائعمل مهأَطْلَب ،كدنع مأَهنأشو ،كنهمـان ( .3»ام (

نين به جاي ضـمير مخاطـب از   چهم، را تكرار مي كند) الناس(دوباره اسم ، امام به جاي ضمير
لي به ايـن سـبب اسـت كـه     اسم به جاي ضمير در او ةه استفادكه البتّ، استفاده كرده »والي« اسم

                                                           
  !شمارى  نيمتغآنان مباش كه خوردن آنان را به  اى نسبت درندهن همچون حيوا .1

ى كه يو از جانب رعايا خاندانت،  و از جانب افراد خاص مردم از جانب خود،ه ب  خداوند و نسبته ب  نسبت. 2
  !خرج دهه انصاف ب به آنها عالقمندى،

دارند كه والى در ستر و   مردم عيوبى زيرا، ؛رعيت عيبجوترند از تو دورتر باشنده ب  بايد آنها كه نسبت. 3
  .پوشاندن آن عيوب از همه سزاوارتر است
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ـ » ناس«كه تكرار كلمه  ضمن اين، مخاطب مرجع ضمير را اشتباه نكند ت بـودن  نشان از با اهمي
 .ه به مقام واليت و وظايف آن اسـت توج ،به جاي ضمير» والي« ةموضوع مردم دارد و بيان واژ

  )71، ص 1383، تفتازاني(

فَأَعطهِم من عفْوِك وصفْحك مثْـلَ  «: فرمايند در اين جمله از نامه كه حضرت به مالك اشتر مي
هفْحصو فْوِهع ناُهللا م كيطعأَنْ ي بحي تعفو و بخشش به متاعي گرانبها تشبيه شده است كه  »الَّذ

. شـده و بـه اسـتعاره مكنيـه تبـديل شـده اسـت       به حـذف   شود و سپس، مشبه به كسي داده مي

ظلم به انساني تشبيه شده كـه بـرادر و يـاور دارد و     ،»فَإِنهم إِخوانُ الظَّلَمة«همچنين، در عبارت 
ه هستيم سپس با حذف مشبهبه شاهد استعارة مكني.  

ت در اين عبارت اگر به دقّ. ته اسمجاز جزئي »عيون«واژه  »وابعث الْعيونَ علَيهِم«در عبارت 
بينيم كـه چنـد آرايـه در     مي »املك حميةَ أَنفك، وسورةَ حدك، وسطْوةَ يدك، وغَرب لسانِك« بنگريم

 و »يـدك « ةمجاز در واژ، »أنفك، حدك، يدك، لسانِك« هاي سجع در واژه. كنار هم قرار گرفته است
  .»يدك، لسانِك« مراعات النظير درو » غَرب لسانِك« ره در واژهاستعا

هاي بديعي زيبا و بسياري از تضاد، جناس، سجع است كـه چـون    اين نامه دربر دارندة آرايه
در سطح آوايي از آن ياد شد از ذكر دوبارة آن، خودداري كرده و بـه ذكـر چنـد نمونـه بسـنده      

ـ    «: فرمايند ارتي ميامام علي در عب. كنيم مي الْـوالي مؤونـةً فـي     يلَيس أَحد مـن الرعيـة، أَثْقَـلَ علَ
الرخـاِء،  «جنـاس و در دو واژه   »مؤونةً، معونـةً « كه بين دو واژه »الرخاِء، وأَقَلَّ معونةً لَه في الْبالَِء

اَهللا اَهللا في الطَّبقَة السفْلَي فإِنَّ في هذه « ين در عبارتچنهم. سجع و ايهام تضاد وجود دارد »الْبالَِء
  .تقسيم وجود دارد »الطَّبقَة قَانِعاً ومعتراً

ر شويم كه هر چند اين نامه با زبان كامالً رسمي بيان شده و يك فرمان بايد متذكّ ،در پايان
 ،ت و زيبايي بيشتر آن شدهي باعث جذابيبديع و معان، اي ادبي آن در علم بيان ولي جلوه، است

  .را دلپذيرتر و تأثيرگذارتر كرده است كه آن عالوه بر اين

  گيري نتيجه

نكـات   ةدربردارنـد ، سياسـي  ةنامه به مالك اشتر كه عالوه بر دارا بودن جنب در ،امير مؤمنان
ك و قـالبي متـين   تي خود را در سبهاي مديري ديدگاه، نظامي و اجتماعي است، اخالقي، عبادي

  .نمايد يافتني را براي مخاطب ترسيم مي ه دستآرماني و البتّ ةكند كه يك جامع بيان مي
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اسـلوب و روشـي را   ، ها كه سرچشمه گرفته از علم الهي است براي بيان اين ديدگاه ،ايشان
ار گزيند كه با هدفش هماهنگي و تناسب داشته باشد و از بـاالترين تأثيرگـذاري برخـورد    برمي
بـر ميـزان ايـن    ، همـراه بـا انـدكي خيـال    ، اهـ  هه به موسيقي درونـي جمـالت و واژ  توج. گردد

و  يشـان در بـه كـارگيري ميـزان تأكيـدها     ت اه و دقّه نبايد از توجالبتّ. تأثيرگذاري افزوده است
  .غافل شد ،جمالت در مكان مناسب خود نشاندن هنگام آنها وة باستفاد

ين نامـه از  ا در آغاز ،في خود و مخاطبدر معرّ ،اسب با موضوعانتخاب صفات و اسماء متن
 ،ه بـه مضـمون آن  با توج  در اين فرمان حكومتي اوامر و نواهي بسياري. است آنديگر ظرايف 

ايـن  ، همة اين موارد در كنار هم. وجود دارد كه سبك و سياق آنها با شرايط آن هماهنگ است
راز  ،ها قرار داده است و همين امـر  ترين نامه يباترين و كاملتاريخي را در زمرة بهترين و ز ةنام

هـا و جوامـع    كنون سرلوحه و اسوة بسياري از حكومت ماندگاري آن در طول تاريخ شده كه تا
  .بوده است
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  و مĤخذ منابع

  قرآن كرمي     

  .ش ۱۳۸۵گلستان ادب، : قم ،حممد دشتی: ترمجه؛ البالغه ج ؛طالب بن ايب امام علي 

 .ش ۱۳۷۹ ،نيانتشارات دارالثقل :ان قمي انصارنيحس :ترمجه؛ البالغه ج ؛ ـــــ

املكتبة : جا يب ،حممد حميي الدين عبداحلميد: ؛ حتقيقاملثل السائر يف ادب الكاتب و الشاعرابن اثري، ضياء الدين؛  .۱
 .م ۱۹۹۹، العصرية

 .م ۱۹۴۰، املطبعة االزهرية: ؛ مصراملقدمةابن خلدون، عبدالرمحن؛  .۲

  .م ۱۹۶۸دار صادر، : ؛ بريوتلسان العربابن منظور، حممد بن مكرم؛  .۳

 .تا عامل الكتب، يب: ؛ بريوتشرح املفصلابن يعيش، موفق الدين؛  .۴

 .م ۱۹۸۳دار سروش، : ؛ رانعهد االمام علي ايل مالك االشتر انصاري، علي؛ .۵

 .م ۱۹۸۹الدعوة، دار: استانبول ؛املعجم الوسيطانيس، ابراهيم و ديگران؛  .۶

 .م ۱۹۹۱داراملعارف، : ؛ قاهرهموسيقي الشعر عند شعراء ابوللوحبراوي، سيد؛  .۷

 .م ۲۰۰۸دار و مكتبة اهلالل، : ؛ بريوت؛ يف االسلوب االديببوملحم، علي .۸

 .ش ۱۳۶۹انتشارات امريكبري، : ؛ رانسبك شناسيار، حممد تقي؛  .۹

 .ش ۱۳۸۳انتشارات امساعيليان، : اج بی ؛شرح املختصرالدين؛  تفتازاين، سعد .۱۰
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