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چکیده
خطبة هَمّام يكی از خطبههای بلند اخالقی و تربیتی نهجالبالغه استت هه رر ن فتتام متنیب به تتلیب بیا
شده است .تحلیب ايب خطبه از ريدگاه سبكشناسی به منظور واهاوی اسلوب بلیغ و فلیح امام علی (ع) اهمیت
رارر .ايب مناله با رويكرر تحلیب اربی ،متب خطبه را با توجه به نظرية ستبكشتناستی ستاختارگرا ،رر سه سطح
زبانی (نوايی ،واژگانی ،نحوی) ،اربی و فكری بررستی هرره ،به شتیو توفتیتی-تحلیلی به تبییب عنافر سبكی
خطبه پرراختهاست .هدف افلی ايب پژوهش ،هشف عنافر سبكشناسی متب خطبة همام است هه ننش بارزی
رر زيبايی ن ايتا میهند .تبییب پیوند میا ايب عنافر سبكی و افكار امام(ع) از اهداف ريگر ايب پژوهش بهشمار
میرور .نتايج پژوهش نشتا رهند ارتباط تنگاتنگ سطوح سهگانه با يكديگر است .همچنیب سطح زبانی و اربی
رر تنويت زمینههای فكری خطبه ننش راشتتته ،رر جهت اقناع مخاطب و النای انديشتتههای امام(ع) ،با ستتطح
فكری پیوندی ناگستستنی رارر .سبك هالم با اهداف ،هماهنگی رارر و با گزينش مجموعهای از گوشنوازتريب
فوافب نهنگیب ،رر هنار ساير عنافر موسینیساز همچنیب استتاره از فنو بالغی و ساختارهای نحوی توانسته
متاهیم اخالقی ،عباری و عرفانی را به خوبی به مخاطب برساند.
کلیدواژهها :نهجالبالغه ،خطبة همّام ،سبكشناسی.

 .1استار گروه زبا و اربیام عربی ،رانشگاه شهید بهشتی
 .2رانشجویهارشناسی ارشد زبا و اربیام عربی ،رانشگاه شهید بهشتی
* :نويسند مسئول

Email: h-rasouli@sbu.ac.ir
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 .1مقدمه
نهجالبالغه مجموعه خطبهها و نامهها و سخنا امام علیببابیطالب(ع) و گنجینه گرا قدری است هه بر
تارک میراث اربی عربی برجای مانده از فدر اسالم میررخشد .رر ارزش و اهمیت ن رانشمندا و اريبا
ستخبشتنا و نكتهستنج ستخبها گتتهاند هه شايد رساتريب توفیف گتته اببابیالحديد باشد هه «دون
کالم الخااقلو و ق ک کالم اللخق ن » يعنی فروتر از ستتتخب نفريننتتده و برتر از ستتتخب نفريتتدهگتتا
(اببابیالحديد ،)22/1 :1731 ،ايب اثر ارجمند حاوی انديشههای واالی امام علی (ع) است و عموم محننا
بر ايب عنیدهاند هه مثب اعالی فلتاحت و بالغت استت و از لحاظ التاظ و جمالم ،بافت و هندسة هالم،
قوم و استحكام ،نهنگ و موسینی هالم ،لطافت و سحر بیا  ،معانی و تأثیر بر جا ن را بینظیر توفیف
هررهاند (رلشتار تهرانی .)10 :1739 ،به هر روی نهجالبالغه برای اهب ارب اثری اربی نیز به شمار مینيد
هه با شیوههای اربی قابب بررسی و مطالعه است.
خطبه همّام خور از خطب مشهور و قابب توجه است هه امام(ع) رر ن فتام متنیب را به تتلیب برای
همام 1بیا میهند و به توفتتیف مررا خدا و اولیای الهی میپررازر و بینش ننا را رر زندگی رنیوی ،به
نمايش میگذارر .با مطالعه و بررستی ن میتوا به اوج انديشته حضترم(ع) رر زمینه تنوا پی برر .بديهی
است هه يكی از روش های بررسی ايب خطبه مطالعة سبكشناسانه ن است.
هدف مطالعام ستبكشتناستی بررستی متو و هشف و تبییب ويژگیهای موجور رر ن ها است هه از
طريق تحلیب مؤلتههای ستبكساز قلد رارر سبك نويسنده را تبییب هند .افزو بر ايب ارتباط متو اربی
با فنايع بالغی ننش بارزی رر ايجار فضای عاطتی متب رارر .همچنیب هر يك از واژگا متب اربی رارای
ارزش معنايی خافتی استت هه تنوع و نحو قرار گرفتب ن ها رر هنار هم يكی از مؤلتههايی است هه رر
تبییب ستتبك نويستتنده اهمیت رارر .بر ايب استتا واژههای يك اثر اربی و تعییب مؤلتههای ستتبكستتاز
اهمیت زياری رر شناسايی انديشه و تبییب عنايد فاحب اثر رارر.
مطالعام ستبكشتناستی به رلیب بررستی ستبك فرری ،تبییب عنايد ،احستاسام و عواطف نويسنده و
همچنیب تحلیب مناستب از موقعیت مكانی و زمانی نويستنده ،میتواند مخاطب را به سمت ارزيابی فحیح
از متب و نويسند ن هدايت هند.
 .1-1بیان مسئله

بستتیاری از ننارا و پژوهشگرا معافتتر بر ايب باورند هه برای نماياند ستتبك نويستتنده بايد متب را رر
ستطوح مختلف بررستی هرر؛ چرا هه «ستبكشناسی رارای سطوح مختلف ،اهداف و گرايشهای متنوعی
استت» (عیاشتی .)23 :2002 ،ننا معتندند با بررستی عنافتر موجور رر متب و هشف روابز زبانی موجور
 .1رر ايبهه «همام» هیستت ،میا شتارحا گتت و گو است؛ ابب ابی الحديدگويد :همام بب شريح است ،عالمه مجلسی گويد ارهر
ايب استت هه او همام بب عبار بب خیثم باشتد هه پسر برارر ربیع بب خیثم محسوب میشور .به هر حال او از شیعیا خاص حضرم
امیر (ع) بور (مكارم شیرازی و ريگرا .)229/3 :1712 ،
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میا ن ها میتوا ويژگیهای منحلتربهفرر نويسنده را به رست نورر .ازجملة ايب پژوهشگرا سیرو
شتمیستا استت هه رر مباحث نندی خويش فراوا به منوله ستبكشناسی پرراخته است .ازجمله رر هتاب
«هلیام ستبك شتناستی» مینويستد« :برای ن هه بتوانیم متنی را به لحاظ ستبكشناسی تجزيه وتحلیب
هنیم بايد روشتی راشتته باشتیم .يكی از ستارهتريب و علمیتريب راهها ايب استت هه متب را از سه ريدگاه
زبا  ،فكر و اربیام مورر رقت قرار رهیم تا بتوانیم به اجزای متشكّلة متب اشرافی هلی پیدا هنیم و ساختار
متب را  -با توجه به رابطهی اجزا با يكديگر  -رريابیم» (شمیسا.)127 :1731 ،
اگر چه همواره انديشتمندا و ستخبشتناستا بر اربی بور و رسايی متب نهجالبالغه اعتراف و تأهید
هررهاند ولی چرايی ايب امر برای محننا مطرح است به بیا ريگر همواره ايب سؤال هلی مطرح است هه
چه ويژگیايی موجب رستايی خطبههای نهجالبالغه شده و نيا ننچه علمای گذشته برن تأهید ورزيدهاند با
مبانی علمی جديد و رستتاوررهای زبا شتناسی و سبكشناسی نیز قابب تبییب است يا خیر؟ بر ايب اسا
بررستتی خطبة همام هه موضتتوع ايب مناله استتت به عنوا نمونهای از متب نهجالبالغه بر استتا نظرية
سبكشناسی و به منطور پاسخگويی به سؤالهای زير ضروری مینمايد:
 .1خطبه همام رر حوزه سبكشناسی از چه عنافر زبانی تشكیب شده است؟
 .2ويژگیهای سبكی خطبة همام رر حوزه اربی چیست؟
 .7ارتباط سطح زبانی و اربی ايب خطبه با محتوی ن چگونه است؟
برای يافتب پاسخ پرسشهای فوقالذهر مبانی سبكشناسی اسا بحث قرار گرفته ،ابتدا عنافر سبك
نفريب موجور رر خطبه استتخراج شده سس با روش توفیتی  -تحلیلی سبك ايب خطبه رر سطح زبانی،
فكری و اربی بررستی شتده استت و هدف افتلی از ايب پژوهش ،هشتف عنافر سبكشناسی متب خطبة
همّام است و بیا ننش بارزی هه رر زيبايی ن رارر.
 .2-1پیشینة پژوهش

بررستی ستبك نهجالبالغه موضوعی است هه مورر توجه بسیاری از محننا قرار گرفته است و بسیاری از
خطبهها همچو خطبههای قافتعه ،الررا ،،شتنشنیه و ...را موضوع بررسی خور قرار راره اند .خطبة همّام
نیز هر چند مضتتامیب و متاهیم ن از ستتوی بستتیاری از محننا بررستتی شتتده و همتر مورر بررستتی
ستبكشتناستانه قرار گرفته ولی به هر حال از ايب نوع بررستی نیز بینلتیب نمانده است .عبا اقبالی و
مهوش حستبپور رر منالهای با عنوا «نگاهی ستبكشتناستانه به خطبه متّنیب« هوشیدهاند ن را رر سه
ستطح فكری ،زبانی و اربی بررستی هنند و به ايب نتیجه رست يافتهاند هه فرنيندهای زبانی به هار گرفته
شتده رر سطوح زبانی و اربی با سطح فكری امام (ع) تناسب و هماهنگی رارر .خلیب باستا رر هتاب «م
معقلم األدب قي نهجالبالغه» (انتشتتارام ستتمت ،)1711 ،برخی از خطبههای مشتتهور نهجالبالغه را شتترح
هرره و به مناسبت ايرار خطبه پرراخته است؛ و از خالل افكار متجلی رر متب فور خیال و عواطف امام(ع)
را تحلیب هرره ولی ن گونه هه شتايستته استت به تبییب سبك امام(ع) توجه نداشته است .عبا عرب رر
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پژوهشتی با عنوا «ستبكشتناستتی خطبة شتنشتنیه» (عبا عرب ،مجموعه مناالم برگزيده نخستتتیب
همايش ملی نهجالبالغه و اربیام ،قم ،زمستتا  )91به بررستی ستبكشناسانة خطبه رر سه سطح زبانی،
اربی و فكری پرراخته استت .وی رر تمامی ستطوح بدو رر نظر گرفتب تناسب بیب بافت متب و موقعیت
ايرار هالم به بررستتی عنافتتر پرراخته و بعضتتی موارر و هدف بالغی ن ها را ذهر هرره استتت ،ررحالیهه
هدف سبكشناسی هشف تناسب بیب بافت متب و موقعیت ايرار هالم و تأثیر ن بر مخاطب است.
حستب منیاستی رر مناله «سبكشناسی اليهای رر خطبة  23نهجالبالغه» (حسب منیاسی ،پژوهشنامه
نهجالبالغه ،ستال روم ،شتماره  ،3پايیز  )1797با رويكرر تحلیب اربی ،رر سه اليه زبانی ،فكری و اربی به
بررستی شتاخلتههای برجسته و ويژگیهای مؤثر رر پیدايش سبك فرری امام(ع) رر هريك از اليههای
مذهور پرراخته .رر ايب پژوهش ارتباط عنافتتر و مشتتخلتتههای راهری متب با محتوی هالم ن گونه هه
شتايستته استت تبییب نشده ،عالوه بر ايب مؤلف پا را از رايره سبكشناسی فراتر نهاره و به فورتی هامالً
محستو وارر عرفه علم معناشناسی شده است ،اگرچه ايب علم با معناشناس ی بیگانه نیست ولی ررفیت
محدور يك مناله چنیب اجازهای به نگارنده نمیرهد .مناله حاضر رر شمار پژوهشهای سبكشناسانه قرار
میگیرر هه با رويكرر تحلیلی  -توفیتی سعی رر ارزيابی متب خطبه همّام رارر .وجه تمايز ايب پژوهش با
ساير پژوهشهای فورم گرفته تمرهز ويژه بر عنافر و مشخلههای سبكی رر سه سطح فكری ،زبانی و
اربی استتت تا با جمعبندی نتايج بهرستتتنمده ،زمینههای فكری و انديشتتههای نهتته رر متب و رر نهايت
سبك شخلی امام(ع) رر بیا خطبه يار شده تبییب گررر.
 .3-1ضرورت و اهمیت پژوهش

ضتترورم و اهمیت توجه به عظمت هالم حضتترم و لزوم تبییب ابزار تعبیری هه امام (ع) رر راستتتای تأثیر
هالم به هار گرفته استت ،انگیزهای شتد تا پژوهش حاضر بررسی سبك خطبة همّام را پیشروی خور قرار
رهد .ايب نوع تحلیب و بررسی متب ما را رر ررک بهتر خطبه ياری میهند.
 .2سبك و سبكشناسي در زبان عربي

انديشتمندا رر زبا عربی بهجای ستبك از واژ استلوب استتاره میهنند .هلمة اسلوب رر لسا العرب به
معنای رريتی از ررختا خرما و هر راه ممتد و طوالنی استتت (اببمنظور ،719/9 :1991 ،ريشتتة ستتَلَبَ).
فتتاحب قامو المحیز نیز استتلوب را راه و روش معنی میهند (فیروزنباری ،بیتا ،ريشتتة ستتَلَبَ)؛ و رر
افطالح اربی «روش ويژ شاعر يا نويسنده رر گزينش التاظ و تألیف هالم است» (بب ذريب.)191 :2009،
فاحبنظرا بر عنیدهاند هه متهوم سبكشناسی رر زبا و اربیام عربی خارج از محدور بالغت قديم
نیستتت و استتتاستتاً از مبانی نندی و بالغی همك میگیرر هه ررهتابهای نندی و بالغی معتبری هه از
پژوهشگرا بنام زبا عربی به جا مانده به ن اشاره شده است؛ ازجمله جاحظ (متوفی رر  222هتتتت.ق) رر
البیا و التبییب و رستتا ب خور ،ابو هالل عستتكری (متوفی پ از  )729رر اللتتناعتیب ،نمدی (متوفی رر
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 )730رر الموازنه بیب ابی تمام و البحتری ،ابب رشتتیق قیروانی رر العمده و ابب خلدو رر مندمهی خور از
سبك و اسلوب سخب گتتهاند (شمیسا.)179 :1731 ،
از ايب میا عدهای رقیقتريب تعريف را از ابب خلدو میرانند .او سبك را مداری میراند هه ترهیبها
بر محور ن شتكب میگیرند و به فورم نظام يافتهای منسجم میشوند (فضب )91 :1991 ،و حتی بر ايب
باوراند هه ستتبكشتتناستتی معافتتر با نظريه«النظم العرب ه» هه امام عبد الناهر جرجانی رر هتاب «دالئل
اإلعجقز» افتول ن را وضع هرره است ،اختالف چندانی ندارر .چرا هه نرا ،او هاری نو رر بالغت عربی به
شتمار مینمد و میتوا گتت تتلتیلی گستترره از ستبك محسوب میشد هه به متهوم سبكشناسی رر
مكاتب جديد غربی نزريك بور (ختاجی و ريگرا  3 :1992 ،و رسوقی ،بیتا .)11 :لذا امروزه پژوهشگرا
علم بالغت و ستبكشتناسی به وجور منطق مشترک میا ايب رو اعتراف رارند و بر ايب باورندهه بالغت
ستابنهای تاريخی برای ستبكشتناسی است و از سبك شناسی بهعنوا يك چهارچوب هلی برای مباحث
بالغی يار میهنند (بب ذريب.)11 :2000 ،
از وجوه اختالف بالغت و ستبكشتناستی نیز نمیتوا غافب شد از جمله ايبهه؛  -1بالغت علم زبانی
قديم و ستتبكشتتناستتی علم زبانی جديد استتت هه رر روش با هم تتاوم رارند ،چرا هه بالغت به زبا
بهعنوا يك پديده ثابت نگاه میهند ولی ستبكشتناسی زبا را پديدهای متریر و پیشرونده میراند-2 .
بالغت يك علم معیاری استتت بهگونهای هه عدول از قوانیب معیار را خطای بالغی به شتتمار مینورر ،رر
حالیهه ستبكشتناستی يك علم توفیتی است -7 .افق مطالعام سبكشناسی نسبت به مطالعام بالغی
وستیعتر استت و ستبكشتناستی تمام پديدههای لروی را بررستی میهند (عیار شكری.)19-11 :1911 ،
حافتب ن هه؛ میتوا ستبكشتناسی را بر بالغت منطبق نمور تا جايگزيب ن گررر ،چو خاستگاه اولیه
ن رو با هم متتاوم استت .چنا هه پیدايش ،روند تاريخی و موارر توجه به بالغت و ستبكشتناسی برای
ايجار مرز بیب هر هدام به انداز هافی با هم متتاوم هستت؛ اما ايب مانع نمیشتتور هه هسی رر پی وجوه
تطبیق بیب رو علم و بهرهگیری از ن رر نو هرر پژوهش بالغی نباشتتد (الكواز .)710 :1719 ،هما طور
هه گتته شتد سبكشناسی گرايشهای متنوعی رارر .ايب امر باعث پديد نمد مكاتب مختلتی شده است.
ستبكشتتناستتی ستاختارگرا يكی از مكاتب ستتبكشتتناستتی استت هه نخستتتیب بار توستتز موهاروفستتكی
( )Mukarovskyمطرح شتد .رر سبكشناسی ساختارگرا بحث اساسی ايب است هه هیچ جز ی به تنهايی
معنارار نیستتتت بلكه بايد هر جز ،اثر را رر ارتباط با اجزا ،ريگر ن و نهايتاً هب ستتتیستتتتم رر نظر گرفت
(شتمیستا .)171-129 :1731 ،رر ايب روش اثر اربی رر سته ستطح اربی زبانی و فكری بررسی ،تجزيه و
تحلیب میشتتور .منظور از ستتطح زبانی ،تحلیب روابز زبانی (نوايی ،لروی و نحوی) موجور رر متب استتت.
ستطح نوايی به مرحلهای اطالق میشتور هه متب از لحاظ ابزار موسینی نفريب مورر بررسی قرار میگیرر.
«موسینی ررونی متب به وسیلة فنايع بديعی لتظی از قبیب انواع سجع ،انواع جنا و انواع تكرار به وجور
مینيد .عالوه بر ايب مستتا ب هلی مربوط به تلتظ از قبیب الف اطالق ،انواع ابدال ،اماله مختف و مشتتدر
هرر و  ...نیز رر ايب قسمت مورر رقت قرار میگیرر» (هما  .)127 :1731 ،اليه واژگانی از جمله سطوح
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مهم و مؤثر زبانی است هه به نوع گزينش واژگا و التاظ گوينده و هاربرر زبانی ن ها رر هالم توجه رارر.
رر رابطه با ستطح نحوی بايد گتت« :ايب ستطح به بررستی ستبكشناسانة جملهها و نحوهی قرار گرفتب
ن ها میپررازر و ايبهه چه نوعی از جمالم بر متب غالب شتتتدهاند و نيا جملههای فعلیه رر متب غالبیت
رارند يا جملههای استتمیه و يا خالف ن ها (انشتتا یه) و نيا عمدتاً بلند و پیچیده هستتتند يا هوتاه» (محمور
خلیب .)199 :2011 ،بهطورهلی ستتطح اربی را میتوا چنیب معرفی هرر؛ «توجه به بستتامد لراتی هه رر
معانی ثانويه (مجاز) به هار رفتهاند .مستا ب علم بیا از قبیب تشبیه و استعاره و سنبب و هنايه ،مسا ب بديع
معنوی از قبیب ايهام و تناستتتب و بهطورهلی زبا اربی اثر و انحرافهای هنری و خالقیت اربی رر زبا »
(شتمیستا)121 :1731 ،؛ و نهايتا رر ستطح فكری انديشهها و متاهیمی هه نويسنده با همك فنو اربی و
نحوی رر فدر النای ن ها برنمده است مورر بررسی قرار میگیرر.
 .3بحث
 .1-3سطح زباني

هما طور هه گتته شد سطح زبانی منولهی گستررهای است از ايب رو به سه سطح هوچكتر نوايی ،لروی
و نحوی تنسیم میشور:
 .1-1-3سطح آوايي

نوا و نرمه هما ارزش ذاتی واژگا و ساخت لروی ن و ابزار تأثیر حسی است هه با نظام واژه و هماهنگی
با ريگر واژگا رر زبا اربی به شنونده میرسد (ماهر 12 :1910 ،و  19و .)20
اگر فتامتها و ملومها به تناسب خاص رر محور همنشینی قرار گیرند و با نظم خافی تكرار شوند،
جلوهای ريگر از موسینی پیدا میشور ،به ويژه اگر ايب نوع هماهنگیهای فوتی با فضا و زمینة موضوعی
و عاطتی متب متناسب باشد ،بسیار مؤثر میافتد (علوی مندم.)119 :1733 ،
امتام علی(ع) رر فراز اول خطبته رربتار خلنتت جهتانیا میفرمايد« :خَقَوَ الْخَقْوَ حِ َ خَقَقَهُمْ غَنِ ًّق عَ ْ
طَقعَتِهِمْ» لرويا بنام عرب عموماً رو معنای افلی؛ ايجار چیزی هه پیشتر سابنه نداشته است و «تقدير» را
برای واژ «خَقَوَ» ذهر هررهاند وفتتت خالق را رربارهی خدا و به معنای پديد نورند چیزی بدو سابنه و
الگوی قبلی رانستهاند» (ازهری .)29 :1993 ،از سوی ريگر حرف «خ» فدايی شبیه به فوم خراشید و
شكافتب را تداعی میهند ،نهنگ ناشی از تلتظ ايب واج با معنی خلنت يكباره و بدو الگو هماهنگی رارر
گويا خداوند متعال انسا را يكرفعه و انتجاری و بدو سابنه و الگوی قبلی خلق هرره است همچنا هه
چیزی شكافته میشور و چیز ريگر از رل ن پديد مینيد.
رر هالم امتام علی(ع)« :تاَقلِ َ لََََِْْاِِ الْقررْننِ يُرَتلقر نَهق تَرْتِ الا» موستتتینی حافتتتب از هلمام (تَقلِ َ-
يُرَتلقر نَهق -تَرْتِ الا) هه مشتتمب بر حرف «م» و «ر» هستند باعث جلب نظر خواننده میشوند .فوم «م»
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و «ر» رر ايب عبارم نوعی تكرار منظم ،پیوستتتته و ماليم را به ذهب متبارر میهنند هه با معنای عبارم
هماهنگی رارر چرا هه «ترتیب قرا تی استت پیوستته همراه با ارای روشب حروف و اشباع نمور حرهام»
(زمخشری ،بیتا .)132/1 :همچنیب حروف «ل- -ر» رر ايب عبتتارم رر محتور همنشینی واقع شدهاند؛
ايب افتوام حروفی به شمار مینيند هه بیب رو فتت رخوم و شدم هستند« .ايب حروف نه هامالً فوم
و هوا را رر راخب خورشتا قطع میهنند و نه هامالً جريا عبور هوا و فوم را نزار میگذارند بلكه حالتی
توستز بیب شتدم و رخوم را رارند» (انی  ،بیتا )29 :ايب ويژگی با ماليمت ترتیب قرن هماهنگ است.
عالوه بر ايب حرف «م» هه سه بار تكرار شده از حروفی است هه با انتجار و شدم بیا میشور و تشديد
«يُرَتلقر نَهاق» هیتیتت ترتیتب قرن توستتتز متنیب را بته خوبی النتا میهنتد گويا ننا قرن را با هیتیت و
مطلوبیتی ويژه میخوانند هه برای اشخافی هه از لحاظ تنوا رر مرتبههای پايیبتر هستند ايبگونه نیست.
با توجه به عبارم «يحَن ن به انفسهم» هه رر پی عبارم فوق نمده است هیتیت حز متنینبه ذهب متبارر
میشور.
رر عبارم «مَكْظر م اق غَ ْظرهُ»؛ فتوم «ظ» رارای موستینی قوی و محكم است چرا هه از حروف استعال
است و ررشت ارا میشور (عبداهلل .)91 :2001 ،همچنیب همراه شد ن با حرف «غ» هه از حروف حلنی
و مجهوره استت به ايب استتحكام و شدتی همك میهند تكرار ايب حرف رر ايب عبارم هوتاه بر سختی و
شدم حالت انسانی هه به هنگام علبانیت خشم خور را هنترل میهند راللت رارر.
حروف نهجالبالغه هما حروف عربی هستتتتند اما از ننجا هه «فتتتوم يا نوا رر راللت بر معنا رخیب
استت» (متتاح )72-77 :1912 ،سبك نهجالبالغه از نوايی بهره میبرر هه با سبكهای ريگر هالم عربی
متتاوم استتت .بهعنوا نمونه نوای واژ «شااه و» رر عبارم« :ظَنُّ ا أَنَّ زَقِ رَ َْهَنَّمَ وَ شااَهِ قَهَق قِي أروااُ ِ
نذَانِهِمْ» بر معنای ن راللت میهند« .شتهیق فدايی است هه وقتی قلب از اندوه بسیار میگريد ،از ررو
بیرو مینيد ،فتتدايی هه گوشنواز نیستتت» (الكواز .)701 :1719 ،گويی امام(ع) نتش را به موجوری با
فداهايی بريده بريده تشبیه میهند هه متنیب از شنید فدای گوشخراش ن رر گريزاند.
سجع و جنا رر ايب خطبه بارها توسز امام(ع) به هار گرفته شدهاند .امام علی(ع) رر ايب خطبه سجع
را گاه رر عبارام هوتاه به هار میبرر زيرا «هر وقت هه التاظ هم باشتد به خاطر نزريكی فوافتب مسجوع
متب نهنگ ن گوشنوازتر استتت» (ابب اثیر .)272/1 :1999 ،مثالً رر عبارم« :خَقشااِعقا نَقْبُهُق نَقنِعَ ا نَفْسااُهُق
مَنَْروراا أَکْقرهُق ساَهْالا أَمْررُُق حَرِيَاا دِينرهُق مَ تتَ ا شَهْ َترهُق مَكْظر مقا غَ ْظرهُ» سجع را رر عباراتی هوتاه به هار میبرر.
گاهی نیز ستجع را رر قالب عباراتی طوالنی استتاره میهند ،مثالً رر عبارم« :إِذَا زُکليَ أَحَدٌ مِنْهُمْ  ...وَاغْفِرْ

لي مَق الَ يَعْقَلُ نَ!» ستجع رر يك عبارم طوالنی واقع شتده است .اهثر جمالم ايب خطبه مسجوع است و
ريگر خطبههای طوالنی ن حضرم نیز بر همیب منوال است.
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رر ايب خطبه به عباراتی برخورر میهنیم هه موستینی ناشی از ننها ما را رر ررک معانی و متاهیم متب
ياری میهند .ايب موستینی را فتنايعی چو تضتار ،تنابب ،موازنه 1و تلريع 2ايجار میهنند .مثالً عبارم:
«قَإِذَا مَرُّوا بِآيَ ٍ قِ هَق تَش اْ ِيو  ...وَ ظَنُّ ا أَنَّهق نرص اْ ُ أَعْ ُنِهِمْ» با عبارم« :وَ إِذَا مَرُّوا بِآيَ ٍ قِ هَق تَخْ ِيفٌ  ...قِي

أرواُ ِ نذَانِهِمْ» تنابب رارر وتضار موجور ررهلمام «تَشْ ِيو و تَخْ ِيفٌق الع و األذن» بر موسینی و قدرم
تداعی معانی رر ذهب میافزايد.
موازنه نیز از ريگر جنبههای پنها موستینی ايب خطبه است .بهطور مثال رر عبارم« :مُقْبِالا خَ ْررُُ مُدْبِراا
شاَرُُُّ»« ،خیر و شتر» بر يك وز هستتند همچنیب رر عبارم« :إِنْ وَلَتَ لَمْ يَغرلَّهُ وَلْترهُق وَ إِنْ ضَحِكَ لَمْ

يَعْلر وَ ْتره»« ،وَلْترهُ و وَ ْتره» يك وز رارند.
تلتتتريع نیز رر هنتار موازنته بر زيبايی موستتتینی متب میافزايد .مثالً ن جا هه امام(ع) رربار متنیب
میفرمايد« :نرقر بُهُمْ مَحَْرونَ ق وَ ش ارررورُمُمْ مََْمُ نَ »« ،نرقر بُهُمْ» با «ش ارررورُمُمْ» و «مَحَْرونَ » با «مََْمُ نَ » رر
وز و قافیه تناستتب رارند و همچنیب رر عبارم« :و أَْْس اَقدُمُمْ نَحِ فَ ق وَ حَقَْقترهُمْ خَفِ فَ » ايب پديده هامالً
است .ايب اعتدال و تواز رر التاظ فوافب نثر بر زيبايی اسلوب میافزايد و بر گوش و جا گوارا

مشتخ
است.
ويژگی بارزی هه رر ايب خطبه خورنمايی میهند ايب استت هه ريتم موسینی را ماً رر حال ترییر است.
امیر بیا برای زرور خستتتگی مخاطب ستتجعها را گاه هوتاه و گاه بلند برمیگزيند .عالوه بر ايب وز را
را ماً ترییر میرهد و متناستب با موضتوع بحث طنیب موسینی را هم يا زيار میهند .مثالً ن گاه هه رربار
فتتتتتام متنیب حرف میزنتد التاظ نهنگیب را رر قالب عبارام هوتاه مینورر ولی ن گاه هه رربار جهنم
حرف میزند عبارام را با شدم بیشتری بیا میهند.
حافتب ن هه قرار گرفتب انواع جنبههای موسینیايی رر هنار هم برای ايب خطبه فتت جاورانگی را به
ارمرا نورره است.
 .2-1-3سطح لغوي

بعضتی از هلمام توا بستیار و طاقت بزرگی رر ارای مسؤولیت خور رر قبال معانی رارند« .افب رر هالم
نشتكار نمور اهدافی است هه رر رل وجور رارر ،اگر چنیب است بايد واژهای برگزيد هه به راللت بر مرار
نزريكتر و رر ارهار معنای مطلوب واضحتر باشد» (باقالنی.)113 :1921 ،
گزينش واژگا رر ايب خطبه از جنبة راللت بر معنا فوقالعاره روشتب است و ايب امر از رقت بینهايت
امام علی(ع) رر گزينش واژگا سترچشمه میگیرر ،چرا هه سبك امام(ع) رر گزينش واژگا سخت رقیق
 .1موازنه ن استتت هه رر قرينههای نظم و نثر از اول تا نخر ،هلماتی بیاورند هه هر هدام با قرينه خور رر وز يكی و رر حروف روی
مختلف باشند (همايی.)11 :1793 ،
 .2ترفیع ،رر افطالح بديع ،ن است هه رر رو ملراع شعر يا رو جملة نثر ،واژهها رو به رو رارای سجع متوازی باشند (هما .)11 ،
.
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استتت .رر ايب خطبه رستتتهای از واژگا به هار گرفته شتتده استتت هه با رقت بستتیار ارای معنی میهند و
خواننده احستا میهند ايب واژه برای ن موقعیت نفريده شده است و واژهای ريگر نمیتواند ن معنی را
برساند.
مثالً واژ «طَقعَ » رر عبارم« :خَقَوَ الْخَقْوَ حِ َ خَقَقَهُمْ غَنِ ًّق عَ ْ طَقعَتِهِمْق نمِنقا مِ ْ مَعْصِ َتِهِمْق لََِنَّهُ الَ تَضررُُُّ
مَعْصاِ َ ر مَ ْ عَصَقُُ وَ الَ تَنْفَعُهُ طَقعَ ر مَ ْ أَطَقعَهُ» از میا واژگا نزريك به ن مثب «عبقدة و خدم ر» گزينش
شتتده استتت اما رر میا ايب واژگا تتاومهای رريتی وجور رارر هه قاببمالحظه استتت« :عبارم نهايت
خضتوع است و جز رر نهايت انعام حافب نمیشور برای همیب جايز نیست جز خداوند متعال هسی عبارم
شتور و عبارم جز با شتناخت معبور امكا پذير نیستت ررحالیهه طاعت عملی استت بر حسب ارار مريد
ن گاه هه رتبهاش باال میرور؛ و طاعت پیروی مدعو استت از راعی ،رر ننچه هه به ن رعوم شده است»
(العسكری ،بیتا.)721 :
امام(ع) هلمة «طقع ر» را رر منابب هلمة «معص » نورره است و به جای ن از هلمهی «عبقدُ» استتاره
نكرره است چرا هه رر غیر ايب فورم ن معنايی هه مرار ايشا بور به ررستی به مخاطب النا نمیشد .از
ن جا هه ررجة طاعت از ررجهی عبارم بسیار پايیبتر است امام علی(ع) میخواهد بگويد هه خداوند متعال
حتی از ستطوح عالی عبارم بندگانش بینیاز استت چرا هه ذام مند او واجب الوجوری است هه هستی
تمام ها نام از او سرچشمه میگیرر.
اما فرق بیب «طقع ر و خدم ر»« :خارم هستتی استتت هه بر گرر انستتا میچرخد تا نیازهايش را برنورره
هند و برای همیب جايز نیستتت هه گتته شتتور بنده خداوند را خدمت میهند» (هما )721 :؛ از ن جا هه
خداوند منشتأ همة ها نام استت و فضیلت نعمت بخشی از ن اوست به هار برر هلمة «خدم » متناسب
ذام و شأ خداوند تعالی نیست.
ما رر عبارم« :يُلساِي وَ مَلههُ الشُّكْرر» نیز شاهد ايب رقت گزينش واژگا و بههارگیری ن ها رر جايگاه
مناستب خور هستتیم .زمخشری رربارهی تتاوم میا «شكر و حلد» میگويد :حمد ،ستايش نعمتی است
هه به تو و ريگری رستیده است ولی شكر خاص نعمتهايی است هه تنها به تو رسیده است؛ شكر به قلب
و زبا و جوارح استتت ولی حمد تنها به زبا  ،حمد يكی از شتتاخههای شتتكر استتت ،چنا هه حضتترم
رسول(ص) فرمورهاند« :الحلد رأس الشكرق مق شكر اهلل عبد لم يحلدُ» (زمخشری ،بیتا .)13/1 :از تتاوم
میا حمد و شتتكر به ايب نتیجه میرستتیم هه حمد ،ثنای خداوند استتت برای تمام اعطای نعمت وی به
بندگا اما شكر ،ثنايی است هه به سبب نعمت بخشی تنها به افرار فورم میگیرر« .معنای حمد عامتر از
شكر است» (طبرسی.)91/1 :1101 ،
با توجه به ايب معنا میتوا گتت :شتكر هه رر منابب هترا است به معنای سسا رر برابر هاری است
هه اثر ن به غیر برسد و رريافت هننده اثر نیز هما شخ شاهر باشد ،بنابرايب رر شكر هم وفول اثر به
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غیر ننش رارر و هم اتحار متنعم و شتاهر رر فورتی هه هیچ يك از ايب رو قید رر حمد مطرح نیست و از
ايبرو شتكر از رو جهت اخ از حمد است و هر شكری حمد است ولی چ نیب نیست هه هر حمدی شكر
باشد.
عالوه بر ايب «شكر جز برای نعمت فحیح نیست ولی حمد برای نعمت و غیر نعمت فحیح است پ
رر شتتكر به ن چه هه نعمت ايجاب میهند تكیه میشتتور ولی رر حمد بر ن چه هه حكمت ايجاب میهند
تكیه میشور» (العسكری ،بیتا.)72 :
گزينش واژگتا و قرار گرفتب ن هتا رر هنتار هم رر خطبتة همتام از جنبة راللت بر معنی واحد هامالً
نشتتكار استتت ،بهگونهای هه هر واژه وضتتع شتتده استتت هه ستتهم معنايیاش را رر ارتباط با ستتاير واژگا
همسايهاش برای رساند يك معنی واحد به قویتريب شكب ارا نمايد؛ حضرم امیرالمؤمنیب(ع) رر عبارم:
«قَلِ ْ عَالَمَ ِ أَحَدِمِمْ أَنَّكَ تَرَى لَهُ نر َّةا قِي دِي ٍق ...وَ تَحَرُّْقا عَ ْ طَلَعٍ» مظهری از مظاهر قدرم را به نمايش
میگذارر هرچند هه هلمام ايب عبارم رر قالب متتاوم هستتتتند ولی همة ن ها بر گرر يك متهوم واحد
میچرخند هه هما قدرم است زيرا هريك از التاظ (نر َّةاق حََْمقاق إِيلقنقق حِرْوقاق عِقْلقق انَصْدااق خرشر عقاق تَجَلهالاق
وَبْرااق طَقَبقاق نَشَقطقاق تَحَرُّْقا) مظهری از مظاهر قدرم است (باستا  92 :1711 ،و .)97
 .3-1-3سطح نحوي

گاهی ستتیاق عبارام و طرز جملهبندی و به عبارم ريگر نحو بیا مطالب به لحاظ جملهبندی جلب توجه
میهند و همیب تا حدی به نوشته وجهة سبكی میرهد.
فتتام متنیب تنريباً با جملههای استمیه و فعلیه به فتورم يكستا بیا شدهاند و فعب رر جملههای
فعلیه غالباً به فورم ماضی نمده است ،به نظر میرسد امام(ع) قلد راشته است لزوم وجور ايب فتام رر
متنیب را امری ثابت و پايدار معرفی هند .ايشتتا ننگاه هه فتتتام اهب تنوا را برای همام برمیشتتمارر از
جمالم اسمیه استتاره میهند و از ن جا هه جمله اسمیه جهت ثبوم مسند برای مسندالیه وضع شده است
استتخدام ايب ترهیب توستز امام(ع) با معنايی هه مرار استت يعنی پايداری و روام و به عبارتی همیشگی
بور ايب فتتام رر روح و جا افرار پرهیزگار و الينتك بور ايب اوفاف رر متنیب سنخیت رارر .عالوه
بر ايب حضترم برای بیا بعضتی از خلتوفیام اهب تنوا از جمالم فعلیه و فعب مضارع استتاره میهند.
ايب پديده مخلوفاً رر عبارم« :الَ يَحِ فُ عَقَى مَ ْ يُبْغِضُق ...وَ الَ يَخْررجُ مِ َ الْحَول» مشاهده میشور ،هاربرر
ايب افعال به فتورم مضارع و همچنیب نمد «ال» بر سر ن ها معنای تجدر و نو به نو شد را میرساند.
گويا امام(ع) متنیب را افراری میراند هه بر اعمال و رفتار خور مواربت رارند و خلتتوفتتیام فوقالذهر را
لحظه به لحظه رر خور مورر بررستتی و افتتالح قرار میرهند و همیشتته بر يك حالت نمیمانند بلكه هر
لحظه و هر ن به منظور بهبور رفتار خويش رر رفتارشا تجديد نظر و حتی تجديد عمب رارند.
نكته قابب ذهر ريگر ايبهه حضتور بیشتر فعبهای معلوم رر سطح خطبهها نسبت به فعبهای مجهول
هامالً محستتو تر استتت بهگونهای هه تعدار فعبهای مجهول رر برابر فعبهای معلوم به هیچ وجه قابب
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قیا نیست ،بسامد باالی عباراتی هه فعب ن ها معلوم است حضور ملمو فاعب را برای مخاطب ترسیم
میهند هه موجب تأثیرگذاری بیشتتر هالم بر مخاطب میشور .ايب امر برای امام(ع) يك خلیله سبكی
محستوب میشتور چرا هه حضور فاعب رر جای جای سخب باعث پويايی و جريا مداوم متب میشور هه
ايب امر هیجتانتام خواننتده را تحريتك میهنتد و از ايبهه رفتار و اعمالی را هه اتتاق میافتند به فاعلی
مشخ نسبت میرهد احسا نرامش و لذم میهند هه ايب امر به نوبة خور باعث انسجام و يكپارچگی
متب و رر نتیجه ررک بهتر و عمیقتر معانی و متاهیم نهتته رر ن میشور.
اهثر جمالم ايب خطبه را جمالم خبری تشتتكیب میرهند و هدف از ايب امر بر شتتمرر فتتتام اهب
تنوا و معرفی خلتوفتیام بارز ن ها استت و معدور جمالتی هم به فتورم انشا ،نمده است هه به ن ها
اشاره میهنیم:
امر و نهی :ما رر ايب خطبه تنها يكبار شتاهد نهی و رو بار شتاهد امر هستیم چرا هه ايب رو اسلوب با
توفتیف و تبییب هه ايب خطبه بر ن بنا شده است چندا تناسب ندارند .امام علی(ع) رر عبارم« :القَّهُمَّ الَ
ترؤَاخِذْنِي بِلق يَقر لر نَ» از فعب نهی استتاره میهند و رر عبارم« :وَاْْعَقْنِي أَقْضَلَ مِلَّق يَظرنُّ نَق وَاغْفِرْ لي مَق الَ

يَعْقَلُ نَ!» رو بار از فعب امر استتتاره هرره استت .امر و نهی رر عبارام ذهر شده از معنای افلی خور خارج
شده و به معنای رعا به هار رفتهاند.
تنديم و تأخیر نیز از ريگر قواعد زبانی ايب خطبه است هه «رارای فايدههای بسیار و زيبايیهای فراوا
و رخب و تلترف گسترره و غايتمند است .همیشه زيبايی ن جلوهگر است و به نكتة لطیتی رهنمو است
و عالوه بر ايب بدو افزور واژهای باعث زيارم معنا میشور» (جرجانی 109 :1911 ،و .)211
اهمیت تنديم و تأخیر رر ستبك خطبهی همام ن جا روشتب میشور هه هر تنديم و تأخیری بر اسا
حكمتی فورم میگیرر هه موجب فسار معنا نمیشور .مثالً رر عبارم« :قَهُمْ لََِنْفرسِهِمْ مُتَّهِلُ ن» شبه جملة
«ألنفساهم» بر «متهل ن» هه متعلق ن استت ،مندم شتده استت .غرض از ايب تنديم اختلتاص است و
ممكب است امام(ع) جار و مجرور را به خاطر توجه به مابعد ن بر متعلنش مندم هرره باشد تا بديب وسیله
توجه همام را به ايب نكته جلب هند هه همواره خويش را رر معرض سؤال و بازخواست قرار رهد و خويش
را رر برابر نگاه نافذ خداوند لطیف و خبیر متهم بداند چرا هه عالم محضتر خداوند است و او با علم خور بر
ن احتاطته رارر .همچنیب رر عبتارم« :وَ مِ ْ أَعْلَقلِهِمْ مُشا اْفِقر نَ» هدف از تنديم جار و مجرور عالوه بر
اختلاص میتواند رعايت فافله باشد چرا هه اگر میفرمور« :مشفق ن م اعلقلهم» هما معنا را میرساند
ولی وحدم فافلهها از بیب میرفت .ايب تنديم رر عبارم« :قِي الََّالَزِ ِ وَ نر رٌق وَ قِي الْلَكَقرُِِ وَبُ رٌق وَ قِي

الرَّخَقِِ شَكر رٌ» نیز به چشم میخورر.
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قیدهای تأهیدی به هار رفته رر هالم امیر(ع) نیز انديشتتتهی امام(ع) پیرامو متاهیم و ارزشهايی هه
خطبهبر ن ها بنا شده را به خوبی النا میهنند ،ايب قیدها با واقع شد رر جمالم ايب خطبه بیا گر شدم
و ضعف باورهای امام(ع) نسبت به امور يار شده هستند.
بررسی ايب جنبه از هالم حضرم (ع) گويای ايب حنینت است هه استتاره مكرر از اراتی چو «إنق أنق
ق ند و »...هالم خويش را تنويت هرره استت .ايب امر هالم ايشتا را به واقعگرايی ستوق راره است هه
بیا گر حاهمیت عنب و نگريستب ايشا از ايب زاويه به امور مختلف است.
 .2-3سطح ادبي

زبا خطبههای امیر(ع) نمايشتی و تلتويری است و بهطورهلی میتوا گتت هه بسامد شگررهايی هه به
اربی شد متب منجر میشور و بافت منسجم اربی به وجور مینورر رر ايب خطبه باالست .رر ايب قسمت
تنها استعاره ،تشبیه و هنايه را مورر مطالعه قرار میرهیم.
استتتعاره :رر لرت استتتعاره به معنای «به عاريه گرفتب» و «به امانت خواستتتب» استتت؛ و رر افتتطالح
سخنی است هه با عالقة مشابهت رر غیر معنای افلی خور به هار میرور و رر ن قرينهای وجور رارر هه
مانع ارار معنای حنینی ن میگررر (الهاشتمی .)230 :1739 ،استلوب استعاره را به فورتی زيبا رر هتاب
شريف نهجالبالغه به هار گرفته است و اگر رقت هنیم برای به تلوير هشید اهداف خور بسیار از استعاره
مكنیه بهره جستته استت و تراهم و هثرم ايب پديده رر نهج البالغه برای ن يك ويژگی سبكی محسوب
میشتور .حضترم رر خطبة متنیب ننگاه هه نتستانیت پارستايا را به تلوير میهشد به جايی میرسد هه
میفرمايد« :مَ تتَ ا ش اَهْ َترهُ» رر ايبجا مرگ شتتهوام معنی استتتعاری رارر و منلتتور از ن  ،فروهش هرر
خواهشهای نتستانی استت .توضیح ن هه رر فرهنگ عرفا موم رارای معانی غنی است از جمله ريشههب
هرر هوای نت  .زيرا حیام نت به هواهای نتستتانی وابستتته استتت و هره هه هواهای نتستتانی او
بمیرر ،به وسیلهی هدايت خداوندی زنده میشور .امام علی(ع) رر ايب عبارم به استعار مكنیه توجه راشته
است.
نمونهای ريگر از استتعاره را رر عبارم« :وَأَسَرَتْهُمْ قَفَدَوْا أَنْفرسَهُمْ مِنْهَق» واقع شده است .اببمیثم بحرانی
ذيب ايب عبارم چنیب بیا میهند« :ايب گتتار گويای ايب مطلب استتتكه هر ه رنیا را پ از نلورگی و
بهرهگیری از خوشیهای ن ترک و از ن هنارهگیری هند و راه فرما برراری خدا را رر پیش گیرر ،خور را
از نثار بد اعمال گذشتته خويش هه همچو غب و زنجیر به گرر او ررنمده است نزار میسازر» (بحرانی،
 .)323/7 :1730رر ايب عبارم واژ «أساار» برای غلبه و ستتلطة نثار اعمال بر نت و هلمة «قدي » برای
روگررانید ازخوشیهای رنیا و رر پیش گرفتب راه خدا به شیو تلريحیة تبعیه استعاره شده است.
حضتترم ن گاه هه مناجام و اعمال شتتبانة پارستتايا را برای همام توضتتیح میرهد به همك استتتعاره
هیتیت رهوع و ستتجور ن ها را به زيبايی تمام به تلتتوير میهشتتد .حضتترم میفرمايد« :قَهُمْ حَقنر نَ عَقَى
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أَوْسَقطِهِم مُفْتَرِشر نَ لِجِبَقمِهِمْ وَ أَکرفلهِمْ وَ رُکَبِهِمْ» حضرم هیئت رهوع و انعطافپذيری و خمیدگی متنیب رر
نماز را به خمیدگی و انعطاف چوب يا هر چیز قابب انعطافی تشتتبیه میهند و ننگاه با حذف مشتتبه ،ارام و
وجه شتبه به شتیو استتعار تلتريحیه تبعیه تلتويری زيبا خلق میهند هه از تشتبیه اولیه بسی زيباتر و
شتتگتتانگیزتر استتت .رر عبارم« :مُفْتَرِشاار نَ لِجِبَقمِهِمْ وَ أَکرفلهِمْ وَ رُکَبِهِمْ» نیز بار ريگر با استتتتاره از ايب
فتنعت بیانی تشتبیه را به فراموشتی سسرره و با تنويت ارعای مشابهت تلويری زيبا از سجور اهب تنوا را
برای مخاطب مجسم میهند.
تشتبیه :تشبیه رر لرت به معنى تمثیب و رر افطالح ،به معنى بستب عند مشابهت بیب رو چیز يا بیشتر
است هه منلور ،مشارهت ننها است رر يك يا چند فتت براى تبییب غرضى هه متكلم رر ذهب مىپروراند
(الهاشتمی .)220 :1739 ،تشبیه يكى از مظاهر زيبايى رر زبا است و رر علم بالغت پايگاهى عظیم رارر
چرا هه باعث روشتنگرى و تنريب معانى رور از ذهب مىگررر و بر فضب و جمال معانى مىافزايد و مجالى
گسترره و فروعى فراوا و فوايدى انبوه رارر .رر زير به نمونههايی از تشبیه رر خطبة همام میپررازيم:
«نَدْ بَرَامُمُ الْخَ ْفُ بَرْيَ الْقِدَاحِ» رر ايب هالم حضرم رر بیا فتام پرهیزگارا الغری و نزاری متنیا را
به تراشتیده شد تیرها تشبیه میهند .چرا هه خوف و تر از خداوند سبب میشور هه جسم ننا الغر و
نحیف گررر؛ وجه شتتبه رر ايب تشتتبیه شتتدم الغری استتت؛ به طوری هه بیننده گما میهند هه اينا
مررمانی بیمار يا ريوانه و مجنو هستتتند ررحالیهه چنیب نیستتت؛ توضتتیح ايبهه برخی از عارفانی هه به
حضترم حق وافتب گشتهاند مورر طعب افرار راهربیب قرار گرفتهاند و گاه به هتر و الحار متهم شدهاند و
گاه به جنو و ريوانگی چنا هه رر مورر منلور حالج چنیب رفت (بحرانی.)109/7 :1730 ،
«قَهُمْ وَ الْجَنَّ ر کَلَ ْ نَدْرَنمَقق قَهُمْ قِ هَق مُنَعَّلُ نَق وَ مُمْ وَ النَّقرُ کَلَ ْ نَدْرَنمَقق قَهُمْ قِ هَق مُعَذَّبُ نَ»؛ امام علی(ع)
رر ايب عبارم نوع نگرش اهب تنوا به نعمتهای خداوند را به نوع نگاه هسانی تشبیه میهند هه از بهشت
ريد هررهاند و رر ن نعمت راره شتدهاند و همچنیب ريدگاه ن ها نسبت به عذاب الهی را به نگاه هسانی
تشتبیه میهند هه رر جهنم بورهاند و عذابهای ن را چشیدهاند .امام علی(ع) بیب اطمینا قلبی به نعمت
و عذاب الهی و مشتاهد حستی نعمتها و شتكنجههای سترای نخرم مشابهت ايجار میهند .به عبارتی
ريگر تلتوير بهشتت و جهنم را يك طرف تشبیه قرار میرهد و احسا نعمت و عذاب را رر طرف ريگر.
استتخدام ارام تشتبیه «ک» هه راللت بر حستی بور عمب رييت رارر ،مشابهت بیب مشبه و مشبه به را
تنويت میهند.
هنايه :هنايه رر لرت به معنی ترک تلريح است و ن ملدری از فعب «کَن تُ يق کَن تُ» و رر افطالح
عبارم استتت از ن هه لتظی را استتتعمال هنند و بهجای معنی افتتلی يكی از لوازم ن را اراره هنند و به
عبارتی ذهر ملزوم و ارار الزم يا ذهر الزم و ارار ملزوم (اببمنظور ،1911 ،ماره هَنَیَ) چیزی هه امام (ع)
بیش از تشتبیه و استتعاره به ن پرراخته است هنايه است .رر ايب خطبه امام(ع) برای مجسم هرر بعضی
از تلاوير به سوی هنايه متمايب میشور:
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«يَسااْتَيِ ررونَ بِهِ دَوَاَِ دَائِهِمْ» رر ايب عبارم «دَوَاَِ دَائِهِم» هنايه از گريه و زاری استتت هه متنیب ن را
مرحمی بر زخمهای رلشتا قرار میرهند و رر فراق محبوب ناله و فرا سر میرهند .ايب عبارم هنايه از
موفوف است.
«نررَّةر عَ ْنِهِ قِ لق الَ يََرو » رر ايب عبارم هوتاه امام(ع) رو معنای هنايی را جای راره استتت چرا هه «نررَّةر
عَ ْ ِ» هنايه از شتاری و شتارمانی ناشتی از ستكو و اطمینا قلبی شخ

با تنوا است .زيرا مستلزم ايب

است هه با ريد ن چه مطلوب اوست چشمش بدا نرام و قرار گیرر و از ننچه رفتنی و ناپايدار است چشم
پوشیده و زهد اختیار هند .عبارم« :مق الَ يََرو » نیز هنايه از موفوف يعنی بهشت و نعمتهای جاورا ن
است هه خداوند ن را برای اهب تنوا مهیا هرره است.
«إن کقن قي الغققق کت قي الذاکري » ايب عیارم هنايه از روام ذهر پرهیزهارا استتت؛ يعنی ايبهه
ن ها حتی اگر رر بیب انستتتا های غافب و رر محتب ننا باشتتتند ،مانند ستتتاير افرار از يار خداوند غافب
نمیشوند بلكه همواره بر ذهر او مداومت رارند (خويی ،بیتا.)1131 :
«غَقئِبقا مُنْكَررُُق حَقضِراا مَعْرروقرهُ» :انسا پروا پیشه به ايب علت از منكرام و قبايح ،به رور است هه حدور
و منررام شترع را رعايت مینمايد ،زيرا او رارای ملكة عدالت استت و از ايبرو بدیها و زشتیها از محور
رايره وجور او پنها استتت از ايبرو عبارم «غَقئِبقا مُنْكَررُُ» هنايه از ن استتت هه او هرگز مترهب ناپستتند
نخواهد شتد ،زيرا ارتكاب هارهای ناپسند از هسی هه وجورش به فتام نیكو ،عجیب شده چنا رور است
هه نمیتوا ن را تلتور نمور چه رستد به تلديق .از طرفی ريگر انسا پروا پیشه ،هار نیكوی او نماره و
مهیاستت ،زيرا وجور او مظهر و منشتأ خیرام است و مظهر هر شی ،از ن شی ،جدا نیست از ايبرو جمله
«حَقضِراا مَعْرروقرهُ» رر منابب جمله «غَقئِبقا مُنْكَررُُ» قرار گرفته است (علوی تراهمهای ،بیتا.)212 :
 .3-3سطح فکري

از خالل بررستتی ستتطوح مختلف ،به ايب نتیجه رستتیديم هه امام(ع) رر بخشهای گذشتتته برای بیا
انديشتتهها و همراه نمور مخاطب با خويش ،از تكنیكهای متنوعی بهره جستتته استتت .رر ايبجا پ از
اشرافی هلی هه از اجزای تشكیب رهند متب برای ما حافب شد قلد راريم رابطه ايب اجزا ،را رريابیم ،به
بیانی ريگر ،ايب مطلب را مورر هنكاش قرار رهیم هه ايشتتا رر ايب خطبة شتتريته چه میخواهد بگويد و
چه تتكری را تبلیغ میهند؟
موضتوع خطبة حاضتر تنوا استت و هستتة مرهزی ن را ذهر فتتام الهی و فضا ب اهب تنو اتشكیب
میرهد و حاوی انديشتهها و ايدههای اخالقی-تربیتی امیر بیا است .حضرم رر فراز اول ايب خطبه پ
از حمد خداوند به نفرينش جها و بینیازی خداوند اشتاره میهند .اگر انستا گستررگی پهنة هستی را رر
نظر نورر ،به راز ستخب حضترم(ع) رر خلوص بینیازی خداوند پی میبرر و ررمیيابد از نظر ايشا او و
ريگر موجورام عالم ،چیزی نیستند جز ممكناتی هه رر تبلور ارار خدا لبا وجور پوشیدهاند .چنیب به نظر
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هرره است چرا هه خداوند تعالی رر نية ﴿وَ نَق َ

مُ ساَااااى إِنْ تَكْفررروا أَنْترمْ وَمَ ْ قِي الََْرَِْ َْلِ عَق قَإِنَّ القَّهَ لَغَنِيم حَلِ دٌ﴾ (ابراهیم )1/فراحتاً ايب بینیازی را
بیا میهند.
«ح خَقَقَهُمْ َ ...م َاضااِعَهُمْ» ن حضتترم از میا تمام فتتتام الهی ابتدا فتتتت غنی را برای معرفی
پروررگار برمیگزيند و رر پی ن رازقیت خداوند را متذهر میشتور .امام(ع) میخواهد قبب از بیا فتام و
ويژگیهای متنیب به مخاطب النا هند هه همة ن فتتتاتی هه اهب تنوا بايد به ن ها متخلق شتتوند با ن
همه رشتواری و طاقت فرستايی رر راه اهتستاب ن ها تنها مسؤولیت بندگا است و خداوند هیچ نیازی به
اعمال ن ها ندارر حال هرچند هه نیك باشتتتند و رر انجام ن ها رقت و ررافت به هار بگیرند .رر ارامه رر
بیا رازقیت خداوند ستتخب پیشتتیب خور را تكمیب میهند هه خداوند نه تنها بینیاز استتت بلكه هس تتی و
هماالم ن از سرچشمة فیض بخش او میجوشد ،ايب نوع گزينش با موضوع خطبه هه يك خطبة وعظی
و عرفانی است هامالً تناسب رارر.
مخاطب با خواند عبارم« :منطقهم الصاَّ َابُق وَ مَقْبَساُهُمُ االِنْتِصاَقدُق وَ مَشْ ُهُمُ التَّ َاضرعُ» متوجه تتكری
هه رر پ ن پنها استتت میشتتور؛ امام(ع) پارستتای حنینی را شتتخلتتی متعارل معرفی میهند چرا هه
معنای « فتواب حد وستز بیب راستت و چس استت و اقتلار تعارل بیب افراط و تتريز است و مشی ،حد
وستز بیب رويد و نهستته راه رفتب استت و تواضتع ملكهای استت از شاخههای عتت و عبارم است از
عدالت رر حد وستتز فتتتت ذلت پذيری و خوی تكبر و برتریجويی» (بحرانی 321/7 :1730 ،و باستتتا ،
 )97 :1711هه رر هر سه مورر تعارل مورر توجه است.
رر ارامه امام(ع) قلد رارر ابتدا شخ را متوجه ررو خور هند و ايب نكته را متذهر شور هه با محاسبة
مداوم نت رهايی از قید و بند رنیا و وسوسههای ن ممكب میشور .رر پايا به ذهر سیما و اخالق متنیب
میپررازر و نشتانههايی برای متنیب برمیشتمارر هه ابتدا ستاره به نظر مینيند ولی رسید به ن ها جز با
تالش و تمريب مداوم حافب نمیشور.
فتام و نشانههايی هه از پرهیزگارا رر ايب خطبه ذهر شده است اگرچه ممكب است برخی را با برخی
ريگر يكی رانستت ،لیكب هر هدام رر قالب التاظ جداگانهای نمده و يا ايبهه جز ،مشتابه با فتت ريگری
ترهیبشتتده استتت (بحرانی )330/7 :1730 ،رر نگاه اول چنیب به نظر میرستتد هه ايب تنستتیمبندی و
فلتتببندی فتتتام اهب تنوا از ستتوی امام(ع) ناگهانی ،بدو نظم و قاببترییر استتت اما با اندهی تأمب و
مطالعة شتروح مختلف خطبه متوجه می شتويم هه وجور هر گروه از ايب فتام مستلزم وجور گروه قبب از
خور است و بر اسا يك نظم غیرقابب ترییر بیا شدهاند.
رر خلتوص پیوند میا ستطح فكری با ريگر سطوح بايد گتت هه امام(ع) رر سطح نوايی ،رر راستای
تبلیغ و تبییب انديشتههای اخالقی و تربیتی خويش ،با ايجار نوعی موستینی زيبا و طنیبانداز سبب تداعی
معانی شتتده استتت چرا هه ايب نهنگ و طنیب واژهها باعث شتتیوايی هالم امیر شتتده و با برانگیختب معانی
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واژگا هم نوا به نتوذ انديشتته نهتته رر متب خطبه به ذهتتتتب و رر نهايت ررک عمیقتر مخاطب همك
میهند.
يكی از نكام مهم ايب خطبه استتتاره از واژگا با بار معنايی متنابب و متضتار استت .ايب خلتیله با
ستتطح فكری خطبه ارتباطی عمیق رارر؛ وجور مضتتامیب عرفانی رر متب میتواند رلیلی برای گستتتررگی
تضتار باشتد ،چنا هه رر عباراتی هه حاوی مضتامیب عارفانه است ايب تنابب و تضار به مراتب بیشتر ريده
میشور.
متریرهای نحوی بههار رفته رر خطبه تابعی از نگرش امام(ع) رر خلتوص موضتوع مورر بحث است و
میزا قطعیتت ،ترريتد ،انكار و ...خور ررباره مستتتا ب مختلف را ابراز میهند .همچنیب نگرش ،ريدگاه و
انديشه خويش پیرامو متاهیم و ارزشهايی هه خطبه بر ن ها بنا شده است را به همك مؤلتههای نحوی
به خوبی النا میهند.
مؤلتههای اربی سبكسازی هه رر سطح اربی مورر بررسی واقع شد نیز رر النای تتكر امام(ع) و ترسیم
جنبههای پنها انديشتتته ايشتتتا ايتای ننش میهنند ،بهگونهای هه زمینههای فكری ايشتتتا به همك
فتتنايعی چو تشتتبیه ،مجاز ،استتتعاره و هنايه رر قالب تلتتاويری بديع رر برابر ريدگا مخاطب ترستتیم
میشور.
 .4نتیجهگیري
رر ايب مناله بهمنظور نشتنايی عمیقتر با خطبة همام ،متب خطبه مذهوررر سه سطح زبانی ،اربی و فكری
مورر بررسی قرار گرفت؛
 -1نتايج بیا گر ارتباط تنگاتنگ ستطوح ستهگانه با يكديگر است .همچنیب سطح زبانی و اربی رر تنويت
زمینههای فكری خطبه ننش راشته و رر جهت اقناع مخاطب و النای انديشههای امام(ع) به او ،با سطح
فكری پیوندی ناگسستنی رارند.
 -2رر سطح فوتی توجه به موسینی ررونی جمالم و واژهها و ترییر ريتم موسینی متب بر اسا موضوع
خطبه برای زرور ماللت مخاطب بر میزا ايب تأثیرگذاری افزوره است.
 -7رر ستطح نحوی نیز نبايد از افترار امام(ع) رر بههارگیری جمالم خبريه غافب شد چرا هه بههارگیری
جمالم انشتا ی با تبییب و توفتیف هه ايب خطبه بر ن بنا شده است چندا سازگاری ندارر ،همچنیب
هثرم استتتاره از جمله های اسمیه و فعب ماضی و استخدام به هنگام فعب مضارع با اهداف بیا خطبه
هماهنگی رارر .شتايا ذهر استت هه استتاره از روشهای تأهیدی مختلف برای بیا مضامیب عرفانی
عباری و تأهید ن ها با استتتتاره از تنديم ما حنه التأخیر و تعريف مستتند رر ايب خطبه از بستتامد بااليی
برخوررار است.
 -1رر سطح لروی نیز استتاره از اسما ،و فتام متناسب با موضوع رر معرفی متنیب نظر مخاطب را جلب
میهند چرا هه گزينش واژگا از جنبهی راللت بر معنی فوقالعاره روشتتب استتت .همچنیب همنشتتینی
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واژهها برای رستاند متهومی يگانه رارای انسجام است ،بهگونهای هه هر واژه وضع شده است تا سهم
معنايیاش را رر ارتباط با ساير واژههای همسايهاش برای بیا متهومی يگانه ارا نمايد.
 -2رر ستتطح اربی نیز برای ما مشتتخ شتتد هه امام (ع) جهت تبیینو توفتتیف مراتب تنوا و ارزشهای
اخالقی و انديشتتههای تربیتی خويش به تلتتويرپررازی گرايش رارر و تلتتوير نزر او جز ،جدانشتتدنی
خطبهها استتت چرا هه اهثر خطبههای نهجالبالغه زبانی نمايشتتی و تلتتويری رارند بهگونهای هه ايب
پديده يك ويژگی ستتبكی برای امام(ع) محستتوب میشتتور .رر ايب خطبه امام (ع) رر قالب استتتعارهها،
تشبیهام ،انواع هنايه و مجاز تلوير نفرينی میهند.
 -9از جنبتة فكری نیز وحدم موضتتتوع و تتكری هه خطبة متتنیب بر گرر ن میچرخد اموری چو يار
مرگ ،توبیخ نت  ،ذم رنیا و فتام خداوند و فضا ب اهب تنوا است.
بنابرايب بهطورهلی میتوا گتت :اسلوب و روش امام علی(ع) رر ايب خطبه با هدفش هماهنگی رارر و
از باالتريب تأثیرگذاری برخوررار است.
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أنی  ،أبراهیم( .بیتا) .األو ات القغ ي  .ملر :مطبعة نهضة.



باستا  ،سید خلیب .)1711( .م معقلم األدب قي نهجالبالغ  .چاپ اول .تهرا  :انتشارام سمت.



باقالنی ،ابوبكر .)1921( .إعجقز القرنن .تلحیح احمد فنر .القاهرة :دار المعارف.



بحرانی ،ابب میثم .)1730( .شرح نهجالبالغ  .ترجمهی سید محمتتتدفتتتارق عارف .چاپ اول .مشهد :بنیار
پژوهشهای اسالمی نستا قد



رضوی.

بب ذريب ،عدنا  .)2009( .القغ و األسق ب (مراجعه و تنديم حسب حمید) .چاپ روم .عما  :مجد الوي.



 .)2000( .----------النص و األسق ب ب



جرجانی ،عبدالناهر .)1911( .دالئل اإلعجقز .تلحیح محمور محمد شاهر .القاهرة :مكتبة خانجي.



ختاجی ،محمد عبدالمعنم؛ فرهور ،محمد الستتعدی و شتترف ،عبدالعزيز .)1992( .األسااق ب ه و الب قن العربي.

النظري و التطب و .رمشق :اتحاد الكتاب العرب.

چاپ اول .القاهرة :الدار المصرية اللبنانية.


رسوقی ،عبدالعلیم محمد( .بیتا) .م روثنق البالغي و األسق ب الحدييه دراس و م ازن  .قاهرة :رار الیسر.



رلشارتهرانی ،ملطتی« .)1739( .شناخت نهجالبالغه» ،نشريه گلستان قرآن .شماره .23-3 :9



زمخشری .جار اهلل( .بیتا) .الكشقف ع حققئو التنَيل .بیروم :دارالمعرفة.



شمیسا ،سیرو  .)1731( .کلیات سبكشناسي .چاپ پنجم .تهرا  :انتشارام فرروسی.



طبرسی ،فضبببحسب .)1101( .مجلعالب قن قي تفس ر القرنن .ج  .1بیروم :دار المعرفة.



عبداهلل ،محمدفريد .)2001( .األو ات القغ ي و دالالته قي القرنن الكريم .چاپ اول .بیروم :دار الهالل.



العستكری ،ابیهالل( .بیتا) .الفروک القغ ي  .تحنیق و تعلیق محمدابراهیم سلیم .القاهرة :دارالعلم و الثقافة
للنشر و التوزيع.
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علوی تراهمهای ،مجتبی( .بیتا) .شررن خطبه متقی در نهجالبالغه .افتها  :مرهز تحنینام رايانهای
قا میه.
علوی مندم ،مهیار .)1733( .نظريههاي نقد ادبي معاصرر صصرورتگرايي و ساختارگرايي) .چاپ
اول .تهرا  :سمت.



عیار شكری ،محمد .)1911( .مدخل الي عقم األسق ب .چاپ اول .رياض :دارالعلوم.



عیاشی ،منذر .)2002( .األسق ب تحق ل الخطقب .چاپ اول .حلب :مركز إنماء الحضاري.



فضتتب ،فتتالح .)1992( .بالغ الخطقب وعقم النص .هويت :مجموعه هتابهای فرهنگی ماهانه هه توستتز



شورای ملی فرهنگ ،هنر و اربیام منتشر میشور.


فیروزنباری ،محمد ابب يعنوب( .بیتا) .الققم س اللح ط .بیروم :دارالعلم للجميع.



الكوّاز ،محمدهريم .)1719( .سربكشرناسري اعجاز بالغي قرآن کريم .ترجمه حسیب سیدی .تهرا :
انتشارام سخب.



ماهر ،مهدیْ .)1910( .رس األلفقظ و داللتهق قي البحث البالغي و النقد عند العرب .بردار :دار الرشيد.



محمور خلیب ،أبراهیم .)2011( .النقد األدبي الحديث م اللحقکقة الي التفك ك .عما  :دار الميسرة.



متتاح ،محمد .)1912( .تحق ل الخطقب الشاااعري .اساااترات ج التنق  .چاپ اول .مررب :المركز الثقافي
العربي.



مكارم شیرازی ،نافر .)1712( .پیام امام امیرالمؤمنی  .ج  .3تهرا  :دارالكتب االسالمية.



الهاشمی ،احمد ْ .)1739( .امر البالغ (قي اللعقني و الب قن و البديع) .چاپ روم .تهرا  :انتشارام الهام.



همايی ،جاللالديب .)1793( .فنون بالغت و صناعات ادبي .چاپ چهارم .تهرا  :نشر هما.

