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مصطفی اسفندياري (فقيه) ،1حسین ناظري ،2علیرضا نادریان الیین

3

چکیده

آرایههای بدیع زیورهایی هستند که سخن را آراسته و فهم کالم را آسانتر

و زبان عادی را به زبان هنری نزدیکتر میسازند .کاربست این آرایهها در کالم از
شاخصههای توانمندي گوینده است .سخنان گهربار ائمه(ع) که سرشار از بالغت،
فصاحت و انواع مسائل فني و ادبي است متأثر از آشنایي با قرآن و علم الهي از منظر
ادبي و بالغي در درجه باالیي قرار دارد و دریایی از علوم ادبي و بالغي است.

این بزرگواران با به کارگیري صنایع بدیعي تاثیر کالم خویش را دوچندان

کردهاند .نکته قابل توجه این که خطابه عربي بیشتر در زمینه بررسي آرایههای بیاني

مورد توجه پژوهشگران بوده و کمتر از منظر آرایههای بدیعي مورد پژوهش قرار
گرفته است .در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی ،ضمن بررسی آرایههای
بدیعي(معنوي) در کالم امام سجاد(ع) و امام رضا(ع) به ارزیابی و شناخت عناصر

زیباییشناسی معنوي و تاثیر آنها در کالم این دو بزرگوار پرداختهایم.

کلیدواژهها :امام رضا(ع) ،امام سجاد(ع) ،آرايههاي بديعي
تاریخ دریافت1394/02/20 :
 .1استادیار گروه فلسفه وکالماسالمي دانشگاه علوم اسالمي رضوي

تاریخ پذیرش1394/05/18 :
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 .2استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسي مشهد
hosein_nazeri@ yahoo.om
 .3دانشجوی دکتری زبان وادبیات عرب دانشگاه فردوسي مشهد ( نویسنده مسئول)
alirezabelajavadk@yahoo.com
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مقدمه

خطابه از شاخصههای بارز نثر عربي است که در آن مجال خلق وحرکت خالقیتهای

هنری وجود دارد و گوینده فرصت مییابد هنر خویش را با حوصله و تفصیل بیشتری
به نمایش بگذارد .در خطابه فضا به صورتی وسیع برای خلق آرایههای ادبی و عناصر
و

زیباییشناسی در یک ارتباط منسجم با موضوع اصلی فراهم میشود .کالم ائمه اطهار

(ع)

سیره عملي ایشان دریایي است پربار از اصول و مباني اخالقي انساني که بررسي آن ميتواند
در بسیاري از موارد راهگشای مشکالت جامعه انساني باشد .مث ً
ال روایت شده ،امام رضا

(ع)

بسیار قرآن ميخواندند و هرگاه به آیهای ميرسیدند که درباره بهشت بود ،ميگریستند و
بهشت را از خداوند مسئلت ميکردند .این روایت جنبه خودسازي سیره عملي حضرت
را نشان ميدهد (ابن بابویه .)246: 1385،دعاها و نیایشهای ائمه(ع) متاثر از ارتباط ایشان
با قرآن تجليگاه توحید صفاتي و ذاتي پروردگار است و این موضوع مهم وظیفه ما را در
جهت بررسي اقوال این بزرگان بیشتر ميکند (خیاط ،)365: 1392،در این پژوهش به خاطر
گستردگی مباني اخالقي ،ادبي و بالغي و همچنین فراواني گفتار و حکمتهای روایت شده
از ائمه(ع) ،تنها به مباحث بالغي و ظرافتهاي بدیعي(آرایههای معنوي) موجود در کالم دو
تن از ائمه معصوم یعني امام رضا و امام سجاد(ع) براساس کتابهای منتسب به این بزرگان با
عنوان «صحیفة الرضا» و «ترجمه و شرح اشعار منسوب به فاطمهزهرا(س) و امامان معصوم(ع)»

پرداختهایم .نویسندگان ابتدا به بیان کاربرد این آرایهها و در ادامه به بیان ظرافتهای موجود
در کالم این بزرگان پرداختهاند .درباره منابع مورد بررسي ،این دو کتاب ارزشمند توسط دو
تن از ادیبان بزرگ جمعآوري و به زبان فارسی ترجمه شده است؛ کتاب «ترجمه وشرح
اشعار منسوب به فاطمه زهرا(س) و امامان معصوم(ع)» دربردارنده سخنان حضرت فاطمه

(س)

و سایر امامان معصوم(ع) است که توسط دکتر حسن عبداللهي جمعآوري شده است .ایشان
در ترجمه خویش با دقت و هنر خاصی بین متن عربی و ترجمه فارسي ارتباط ایجاد کرده
و کوشیده ضمن رعایت و پایبندی به متن ،با آوردن معادلهای روان فارسی خواننده را
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پسندیدهای از سخنان امام رضا(ع) در کتاب شریف «صحیفة الرضا» برای خواننده فراهم آورد.

پیشینه علم بدیع و پژوهش درباره فنون بالغي در ابتدا منحصر به قرآن و زيباييهاي

ادبي آن بود و امثال ابوزکريا يحييبن زياد کوفي ،مشهور به فراء در کتابش «معاينالقرآن» به

بررسي آرايههاي ادبي قرآن پرداختند .اين جریان ادامه داشته تا اين که نوبت به افرادي چون
جاحظ در کتاب «البيان والتبيني» وابنالمعتز در کتاب معروفش«البديع» رسید .بدون شک

پژوهش درباره علم بديع و آرايههاي بديعي در بالغت عربي ادامه داشته است.

در حیطه کاربست آرایههای معنوي ومعاني اخالقي ،ادبي ،اجتماعي موجود در کالم این
بزرگواران ميتوان گفت ،آرایههای «حسن طلب ،استقصاء ،ترتیب ،طباق ،مقابله و مراعات
نظیر» بیشترین کاربرد را داشتهاند .از آنجا که کتابهای «ترجمه و شرح اشعار منسوب
به فاطمه زهرا

(س)

سجاد

(ع)

و امامان معصوم(ع)» و «صحیفة الرضا» دربردارنده بخشي از سخنان امام

و امام رضا(ع) بوده و در درجه بااليي از مناجات قرار دارند ،بيان ارزش ادبي و فني

آن در گرو زيبايي است که در اين مجموعهها وجود دارد .در این مقاله با بیان نمونههایی از
آرایههای معنوی به کار رفته در کالم این دو بزرگوار ،سعی در به تصویر کشیدن توانمندی
ایشان در فن سخنوري داریم .تالش بر این است تا به واسطه شناسايي و بیان آرايههاي
بدیعي معنوي موجود ،به بررسي زيباييهاي آنها براساس شواهد به صورت موردي
پرداخته شود .بنابراين به شيوه تحليلي درباره آرايههاي بديعي ابتدا توضیحي آوردهایم و
سپس به بیان شواهد مربوط به آن و مهمترين راههايي که در ايجاد موسيقي نثر مؤثر است
مانند سجع ،موازنه ،تجنيس و ...پرداختهایم.
ويژگي مقاله حاضر در روش بررسي و هدفي است کهدنبال ميکند .روش کار ،بررسي
توصيفي-تحليلي موضوع با بهرهگيري از مثالهاي ممتازي است که صورتهاي بديعي
دارد ،سپس در حد امکان به شرح مثالها پرداخته و سعي بر اين است از منابع مختلف و
مناسبترين نظريهها ،براي بيان زيبايي فني مثالها بهره گرفته و محسنات بديعي با شواهد
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در درک درست معنی یاری کند .از دیگر سو استاد قیومي اصفهاني توانسته است ترجمه
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بليغي از متن سخنان امام(ع) آراست ه شود .از آنجا که علما درباره برخي آرایههای معنوی و
قرار گرفتن آنها در حیطه علم معاني یا بدیع اختالفنظر دارند و معتقدند که اين موارد در
دايره علم معاني جاي دارد ،با وجود نمونههايي از این آرایهها ،به بيان مثالهايي پيرامون
آنها پرداخته نشده ،از ديگر سو از آوردن برخي محسنات معنوي به خاطر نبود شاهد مثال
مناسب چشمپوشي شده است.
علم بديع

علمي است که روشهای زيباسازي کالم پس از رعايت مطابقت سخن با مقتضای حال

و روشنى داللت آن بر مقصود گوینده را بیان ميدارد ،البته بعداز رعایت مطابقت کالم با
مقتضای حال (فندرسکي.)174 :1381 ،
اصطالحات پر تعداد علم بدیع در ادبیات عربي و فارسي را تا  306و حتی  500فقره

نیز برشمردهاند ،بدان دلیل که تالیف کتاب مستقل درباره این علم دیرهنگام بوده« ،ترمجان

البالغه» جزو اولین کتابهایی بود که به معني واقعي به علم بدیع و تقسیمبندي آن پرداخت
(کارگر )315: 1388 ،در تقسیمبندي کلي اين اصطالحات در دو مجموعه دستهبندي
ميشوند .1:لفظ و آرايش آن؛  .2معنا و زيباسازي (القزويني1430،ق )287 :که اولي را

آرايههاي لفظي و دومي را آرايههاي معنوي مينامند .آرایههای بدیعي معنوي ،صنايعي
هستند که وظيفه زيباسازي معنا را دارند .گرچه گاهي باعث زيبايي لفظ نيز ميشوند .در
محسنات معنوي اگر لفظي به مترادف تغيير يابد ،زيبايي کالم از بين نميرود .اینک به اصل
موضوع و بررسي آرایههای معنوي خواهیم پرداخت.
 .1إحتراس

اینکه در سخن شاعر یا نویسندهای طعنهای وجود داشته باشد ،پس وی به کمک این
صنعت ،خودش را از آن مبرا سازد (محمودياسين1418،ق .)244 :حقیقت این است متکلم
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این حالت مخاطب رهایي یابد .از نمونههای آن در صحیفة الرضا عبارتاند از:

عز َّ
وجل ُ
ُ
ُ
يطل ع َلي،
جربييل عن مييين
وميکائيل عن ِشايل ُ
ومم ٌد صلي اهلل عليه وآله أمامي واهلل َّ

ومينع الشيطان الرجيم ،يا َمن َج َ
حجز بيين وبني أعدائي حيت ال يصلوا
عل بني البَحرين ِ
مينعکم ِّ
حاجزًا ،اُ ُ
من ُ

إيل سو ٍء (قیومي)150 :1378 ،؛

حضرت در عبارت اول مکان جبرئیل و میکائیل و محمد(ص) را بیان ،سپس کلمه «اعداء»

را ميآورد ،پس ابتدا از خدا ميخواهد که بین وی و دیگران فاصله قرار دهد ،سپس احتمال
ميدهد که امر بر مخاطب مشتبه گردد بنابراین لفظ «اعداء» را بیان ميکند تا از وجود مانع

بین خود و پیامبر احتراس بجوید.

ِ
 سرتت بيين و بينک ب ِسطوات ا َجلبابِرة وال َفراعِنة (همان:
أنبياء اهلل بِه من
ِسرت النُبوة الذي َ
استت َ

.)160

واژه «سرت النبوة الذي استرت أنبياء اهلل به» توهمي که ممکن است درباره ستر و نوع آن

در ذهن مخاطب بهوجود آید را دفع ميکند .از نمونههاي احتراس در کالم امام سجاد(ع):

وخ َط َ
َ
ووافاک النذير وإيل
ک القتري
 -فيا أيها املفتون بعمله الغافل عن حلول أجله ،ما هذا التَقصري وقد َ

اهللِ املَصري (عبداللهي.)122:1383 ،

گوينده در مقام نصيحت و صريح سخن ميگويد ،از آنجا که احتمال ناراحت شدن

شنونده را ميدهد ،آيه «و إلی اهلل املصري» را مي آورد ،تا به نوعي از ناراحتي وي احتراس
جوید.

وعرفت فأنکرت وعلمت فأمهلت هذا هوالداء
عقلت
ما هذه احلرية والسبيلَ
ناصحَ ،
واضح واملشري ٌ
ٌ

عز دوا ُؤهُ(همان :ص.)220
الذي َّ

1

ـي :مــرا از شــر شــما حفــظ ميکنـد؛ احلاجـز :مانـع؛ ســوءٍ :بــدي ،زیــان؛ ســرت :پوشــاندي؛
 .1مينعکــم مـ ِّ
ـطوات ا َ
سـ ِ
جلبابِــرة :حمــات ســتمگران؛ املفتــون بعملــه :گمــراه شــده بــه عملکــرد خویــش؛ وخطــک
القتــر :کنایــه از ایــن کــه مــوی بناگوشــت ســفید شــده اســت؛ املشــر :هدایتکننــده؛ فامهلــت :سســتي
بــه خــرج دادي؛ الــداء :مریضــي.
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همینکه احتمال معترض شدن مخاطب یا خستگي وی را بدهد ،سخني کوتاه ميآورد تا از
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عرفت فأنکرت وعلمت فأمهلت» از خالي الذهن بودن خويش احتراس
گوينده با بيان جمله « َ

جسته و نوک پيکان اتهام را به سوي شنونده نشانه ميرود ،او را مسئول ميداند ،چرا که
ميدانسته و عمل نکرده است .زیبایي این آرایه به خاطر کنایهای بودن و از طرفي مبهم
بودن مقصود گوینده است و اینکه هر لحظه بخواهد ميتواند منظور خویش را تایید یا به
خاطر رهایی از ماللت یا ناراحتي گوینده خویشتن را از آن برداشت خاص مبرا کند .از منظر
موازنه کالم امامان همان گونه که مشاهده میکنیم در کالم امام رضا(ع) نوعي سهولت رواني
به چشم ميخورد و با طبع همراهتر است ،درحالی که کالم امام سجاد(ع) بیشتر عقلگرا و
اثباتي است .البته این امر طبیعي مينماید ،چرا که امام سجاد(ع) معموالً در پی مقصودي

اخالقي و اصالح جامعه بشری است .همین امر منجر به نوعي تع ّمد در چینش کلمات

ميشود ،که منجر به رسمي تر شدن کالم ایشان ميشود.
 .2إدماج

ادماج یعنی اینکه در سخني که برای معنایي ساخته شده باشد معنای دیگري نیز گنجانده
شود(هاشمي )266 :1389 ،از مثالهای آن در صحیفة الرضا عبارتاند از:

َ
وأعز جنده وه َزم
 بسم اهلل الرمحن الرحيم ال اهلل اال اهلل ،وحده الشريک له ،أجنز َ
صر َعبده َّ
وعده ونَ َ

رب العاملني (قیومي.)140 :1378،
االحزاب وحده ،فله امللک و له احلمد ،احلمدهلل ِّ

حف باملهانة و ألبس الذل و قُ ِّمح
أمن
مطمئن وعدوي يف األهوال حريان ،قد َّ
 فإنّا حيثُما س َل ٌَ
کت ٌ

ضربت علي نفسي سرادق احلياطة ولبست درع احلفظ َّ
علي هيکل اهليبة(همان.)144 :
بالصغار،
وعل ُ
ُ
قت َّ

1

در مثال اول ،حضرت نوعي مدح را در کالم خود داخل ميکند ،البته این جمله تلمیح نیز

دارد .در جمله دوم حضرت در ضمن افتخار به خویشتن و توانایيهایش ،دشمن خویش را
نیز هجو ميکند .از نمونههاي آن در کالم امام سجاد(ع) عبارتاند از:
آعــز جنــده :یارانــش را بزرگــي بخشــید؛ هــزم :شکســت داد؛
 .1أجنــز وعــده :بــه وعــدهاش عمــل کــرد؛ َّ
ـف باملهانــة :لبــاس خــواري بــر وی پوشــانیده
ســلکت :راه پیمــودن؛ االهــوال :ســرگرداني همــراه بــا تــرس؛ حـ َّ
علقت :آویخته شدم.
شده است؛ سرادق احلیاطة :حفاظت الهي؛ ُ
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ٍ
شريف قد علي جبدوده
أ ُک ُّل

حرا ٌم عليه العيش غري َُمَّل ِل

فقالت نعم يابن احلسني رميتُ ُکم بسهم عنادي حني َّ
طلقين علي (عبداللهي.)235 :1383 ،

درضمن بيان سختيهايي که روزگار بر خاندان ايشان وارد کرده نوعي فخر نيز دارد.
براين اساس که جد بزرگوارشان دنيا را طالق دادهاند واکنون دنيا کينه خود نسبت به ايشان
را اجرا ميکند ،همین چند الیهای بودن معاني موجود در این صنعت باعث تلذذ بیشتر
شنونده ميشود؛ البته شاهد مثال فوق آرایه تلمیح نیز دارد ،چرا که سخن امام علي(ع) که
فرمودند ای دنیا من تو را طالق دادهام نیز در ضمن کالم آمده است و به این دلیل زیبایی
مطلب دوچندان شده است.

 يا اُّمة السوء ال سقيًا ُلربعک ُم

جدنا فينا (همان.)243 :
راع َّ
يا اَُّم ًة مل تُ ِ

1

حضرت ضمن لعنت کوفيان ،رفتار زشت اينان و بیاحترامي شان به ذریه پيامبر

(ص)

را

گوشزد ميکند .تجدید صلوات بر پیامبر و اهل بیت(ع) نیز از نمونههای ادماج به شمار
ميآید .در کل این صنعت خواننده را به تفکر بیشتر و در نتیجه استفاده بیشتر از دانستهها
و در نهایت تلذذ بیشتر دعوت میکند .در کالم این بزرگواران این صنعت بدیعي به زیبایي
به کار رفته و این ظرافت در کاربست و بیان نشانه توان باال در عرصه خطابه عربي است و
این که آنها قادرند به راحتي در کالم از منظوري به منظوري دیگر رو نمایند و در موازنه
کالم ایشان کاربرد به جا و صحیح آرایه مذکور کامال آشکار است .همین موضوع نشانه توان
علمي و ادبي باالی این یکهتازان ادبیات عربي دارد.
 . 3إرداف

إرداف یعنی این که گوینده معني را اراده کند ولي لفظي را که برای آن معنی تعیین شده
 .1اکابــد :در رنــج وســختی باشــم؛ بــؤس :بدبختــي؛ لیــس ینجلــي :تمــام نميشــود؛ العیــش :زندگــي؛ رمیتکــم:
شــما را مــورد هــدف قــرار دادم؛ ال ســقیًا لربعکــم :جملــه دعایــی بــه معنــي خداونــد برکــت خویــش را برشــما
نازل نکند؛ مل تراع :رعایت نکردن احترام.
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بؤس ُه ليس ينجلي
کابد َ
لت إيل ميت اُ ُ
 عتبت علي الدنيا ف ُق ُمهًا ُ
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باشد بهکار نبرد ،بلکه لفظي مترادف با لفظ اصلي را بیاورد که به صورت کنایه به لفظ اصلي
اشاره دارد (الالدقي1963،م .)216 :از موارد آن در صحیفة الرضا:

 ف ُهم يل ِمحر مستنفره (قیومي.)144 :1378 ،
خاضعون ّ
وعن نافرون ،کأنَّهم ٌ

حضرت لفظ «محر مستنفرة» را به کنایه از دشمنان خویش که وحشت بر ایشان غلبه یافته

آورده است.

 َّيوم ندعو َّ
ُ
ناس بإمامِهم (همان.)110 :
خلف له وال
الل ُهم قولُک احلق الذي ال َ
کل أُ ٍ
تبديل َ

جمله «يوم ندعو َّ
ناس بإمامهم» از شاهدمثالهایي است که داللت بر ارداف دارد و
کل أُ ٍ

بنابر آرایه معنوي ارداف این جمله اشاره به روز قیامت دارد .از نمونههاي آن در کالم امام
سجاد

(ع)

عبارتاند از:

 -أم کيف تنام عني من خيشي البيات ،أوتسکن نفس من يتوقع املمات(عبداللهي)191 :1383 ،

که جمله «تنام عني من خيشي البيات» را آورده به خاطر کنايه از فردي که حواسش به مرگ
است .همین گوشه و کنایه زدن به فرد باعث ميشود مخاطب و شنونده نیز به هوش باشد
و در تفکر فرو رود.

 وکيف ُِّن
يلذ َ
العيش من هو موق ٌ

عدل يوم تبلي السرائر(همان.)110 :
مبوقف ٍ

1

جمله «يوم تبلي السرائر» از شاهدمثالهايي است که داللت بر إرداف دارد ،و بنا بر

آرايه إرداف اشاره به روز قيامت دارد .این شاهد از جمله اسمهای قیامت است .کاربرد
اسلوبهای بينقص و چینش کلمههایی باعث تاثیر بیشتر کالم ایشان میشود و زماني
که پژوهشگر اقدام به موازنه کالم امامین همامین کند ،درميیابد ایشان از نظر تسلط بر
اسلوبهای بیاني عربي و فصاحت و بالغت در درجه باالیي قرار دارد و نمیتوان یکي را
بر دیگري برتري داد.
ـر مســتنفرة :گورخــران رم کــرد؛ ال خلــف
 .1خاضعــون :ســربه زیــر افکنــده ،ذلیــل؛ نافــرون :فرارکننــده؛ محـ ٌ
لــه :هیــچ خلــف وعــدهای در آن نمـيرود؛ تســکن :آرامــش داشــته باشــد؛ یتوقــع املمــات :انتظــار مــرگ
را ميکشــد؛ یلــذ العیــش :از زندگــي لــذت ببــرد؛ موقــن :یقیــن دارد؛ یــوم تبلــي الســرائر :کنایــه از روز
قیامت.
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إرسال مثل یعنی این که گوینده در ضمن کالم خویش ،مثلي معروف یا شعر یا سخني
فصیح را که مورد پذیرش عموم مردم قرار گیرد و تبدیل به مثل شود بیان کند(هاشمي،
 .)342 :1389از شواهد آن در صحیفه الرضا عبارتاند از:

 ليس لبَخيل راحة وال ِ َمر َّوة (قیومي.)396 :1378 ،
لسود َّلذة وال ملُلوک وفاء وال لکذوب ُ

 ُالعقل َمعرفَة اإلنسان نَفسه (همان.)396 :
أفضل ِ
املال ما وقي به الع ُ
ِرض وأفضل ِ

از نمونههاي آن در کالم امام سجاد(ع) عبارتنداز:
لدنياه جاهدًا
وأن امرأً يسعي
 َُّ

َّ
خاسر (عبداللهي.)185 :1383 ،
الشک
خراه
ويذ َه ُل عن اُ ُ
ُ

 -هو الزمان فال تغين عجائبُ ُه وال تفين مصائبُ ُه (همان.)177 :

1

2

اهل زبان در ضربالمثل هیچ اختالفي ندارند و معموال مشتمل بر حکمت اخالقي است.
همچنین با وجود موجز بودن ،معاني واالیي را افاده ،به خاطر تخیل و استداللي که بهصورت
تمثیلي بیان ميکند .عالوه براین موضوعیتي که به مفاهیم ذهني ميدهد بسیار زیباست .کالم
هر دو امام

(ع)

مشتمل بر برخي مثلهای مشهور است .البته در این موارد مثالي که به صورت

نمونه و برای موازنه کالم امامین همامین(ع) آورده شد ،موارد دیگری از صنایع بدیعي نیز
کاربست یافته است .در بیان ارزش این صنعت بدیعي بیان این نکته بس که این دو بزرگوار
با رعایت مقتضای حال و شرایط مخاطب از بهترین سخنان و تاثیرگذارترین مثلها استفاده
کردهاند.
 . 5استقصاء

به این صنعت استیفاء نیز گفته ميشود ،بدینصورت که گوینده ،همه اجزای یک چیز را
ـی بــه العــرض :آنچــه مایــه حفــظ آبــرو گــردد؛
 .1راحــة :آســایش؛ لــذة :لــذت؛ املــروءة :مردانگــي؛ مــا ُوقِـ َ
یذهــل :بيتوجــه؛ خاســر :زیاندیــده؛ ال تغــي عجائبــه :مــوارد خارقالعــادهاش تمامــي نــدارد؛ ال تفــي
مصائبه :مصیبتهایش تمام نميگردد.
 .2کــه در ادبیــات فارســي مــورد اول از کالم امــام ســجاد(ع)معادل «زمانــه نــه کاهــد نــه خواهــد فــزود» و
مــورد دوم معــادل «دنیــا جــای آزمایــش اســت نــه جــای آســایش» و مــورد ســوم معــادل «دنیــا جنــگل
موالســت» ميباشــند(فرهنگ بــزرگ ضربالمثلهــای فارســي.)1033،1033 ،1128 :1388 ،
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همانگونه که شایسته آن باشد ،بیان کند (محمودياسين1418 ،ق ،)235 :شواهد این صنعت
در کالم حضرت بسیار است از جمله:

ِق ا َ
حلياةواملَوت،خالق الثری وال َف َلوات
ِق
َ
الرياح والنبات،خال ُ
االرضنيُ :سبحان ُ
 سبحان خال ُخالق ِّ

(قیومي.)40:1378 ،

امام(ع) در این مورد تمام مخلوقات را به صورتي زیبا جمع کرده است .البته مراعاتالنظیر
نیز در این مثال دیده ميشود؛کاربست همزمان چند صنعت ضمن کالم بسیار کاربرد یافته
و خبر از توان ادبي ایشان دارد.

فمسأليت لَ َ
قام ِ
سلف من ذُنويب
عبد
البائس املَلهوف ،أن تغفريل ما َ
ِ
ک يارب يف هذا املَقام املوصوفَ ،م َ
َ -

ِ
وتعصمين فيما بقي من ُعمري (همان.)44 :

در این مثال نیز حضرت تمام حالتهایی را که بر بنده عارض ميشود ،بیان کردهاند.

رت ،و احفظ ُه من بني يديه و مِن
برأت
شر ما
صو َ
َ
ُرأت و َ
خلقت وذ َ
َ
وأنشات و َّ
 -ال َّلهم واعزه من ّ

َخلفه و عن ميينِه و عن ِشالِه و من فوقِه و من حتتِه ِ
فظت به(همان.)52 :
حبفظک الذي ال يضيع من َح َ

1

در این مورد حضرت ،تمام مصائب بندگان و استمداد بنده از خدا و حمایت خدا از بنده

را بیان ميکند .از نمونههاي آن در کالم امام سجاد

(ع)

عبارتاند از:

مکب عليها ،فلم تُنعشه من صرعته ومل تُقل ُه من عثرتِ ِه ومل تُداو ِه من سقمه ومل تَشفه من
-وصرعت من ٍّ

أمله(عبداللهي.)193 :1383 ،

حضرت در اين باره حاالت گوناگون برخورد روزگار را بيان ميکند.
 -حيث ال ين َف ُع ُه االستعبار ،وال ينجيه اإلعتذار(همان.)194 :

حضرت تمام حالتهايي را که بر بنده عارض ميشود هنگام حسابرسي در قيامت بيان
کردهاند.
 .1خالــق االرضــن :آفریننــده دو دنیــا؛ الثــری :خــاک؛ البائــس امللهــوف :بيچیــز نــادار؛ تعصمــي :مــرا
حفــظ کنــي؛ ذرأت :پدیــد آوردهای؛ میــن :راتــس؛ مشــال :چــپ؛ ال یضیــع :از بیــن نم ـيرود.
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در اين مورد حضرت ،تمام حاالت افراد مصيبت ديده را بيان ميدارد ،البته این مثال
ائتالف اللفظ مع المعنی نیز دارد .دیدیم که این دو امام (ع) در تمامي مثالهای باال در عین
خالصهگویی تمام حاالتي را که ممکن بود برای امري وجود داشته باشد ،بیان کردهاند.
همین کمال سخن در عین خالصهگویی ،باعث جذابیت مطلب شده و به نوعي مثال عملي

قل و َّ
ضربالمثل مشهور «خری الکالم ما َّ
دل» نیز است .از منظر موازنه نیز کالم هر دو بزرگوار

در یک سطح قرار دارند ،البته در این موارد کالم امام سجاد(ع) بیشتر دارای شواهدمثال بالغي

است در حالی که کالم امام رضا

(ع)

نیز در جایگاه خویش کاربرد به جا و مقبولي از صنعت

بدیعي استقصاء را ارائه ميدهد .سخن ائمه(ع) به خاطر شرایط دیني و تربیت یکساني که
برخوردار بودهاند ،نوعي همبستري دارد و در کل اگر ریزبینانه به کالم ایشان نگاه شود،
ریشههای مشترکي از تاثیرات قرآن دیده ميشود.
 . 6بسط

بسط یعنی اینکه گوینده کلماتي بیشتر از معني مد نظر خویش بیاورد .نکته مهم اینکه
این زیادي کلمهها باید در نوع معني و در بیان مطلب ،تأثیرگذار باشد (إبنالمعتز1422 ،ق:
.)224
از موارد آن در صحیفة الرضا عبارتاند از:

يلعن ُهما به
بعضه بعضًا ويتبع ُ
والوليد لعنًا يتلو ُ
العن َ
بعضه بعضًا ،ال َّلهم العن ُهما لعنًا َ
 ال َّلهم َأباجهل َ

يتعو ُذ منه ُ
کل ٍ
أهل
مقرب و کل نيب
ملک
ٍ
ٍ
مرسل و کل مومن امتحنت قلبه لإلميان  ،ال َّلهم العن ُهما لعنًا َ

النّار(قیومي.)100 :1378 ،

ـب علیهــا :تکیــه نمــوده بــرآن؛ عثرتــه :لغــزش؛ تشــفه :شــفا دادن؛ فلــم
 .1صرعــت :بــر زمیــن زد؛ مکـ ٌ
تنعشــه :او را بلنــد نکــرد؛ عثرتــه :لغــزش او؛ ال ینفعــه االســتعبار :گریــه بــه حــال وی ســودي نــدارد؛
ـق جیوبهــا :گریبانشــان را چــاک دادنــد؛ لطــم :ســیلي زدنــد؛ أعــول:
االعتــذار :عذرخواهــي نمــودن؛ شـ َّ
توج ,لرزیئته :برای حادثه غمانگیزش نالش کردند.
شیون کردند؛ َّ
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وتوج َع لرزيته اخوانُهُ(همان.)196 :
 َُّه،وأعول لفقد ِه جريانُ ُهَّ ،
ُه ،ولطم خدودها إماؤ ُ
شق جيوبها نساؤ ُ
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 -معدن القدس والطهارة والنسک والزهادة والعلم والعبادة ،خمصوص بدعوة الرسول ونسل املُتط ِهرة

قريش وبالذروة من هاشم و العرتة من
نسب وال يدانيه يف
ٍ
البتول ،ال ُمغمز فيه يف ٍ
حسب ،يف البيت من ٍ

الفرع من عبد مناف (همان.)262 :
الرسول(ص) و ُ
َّ

در همه مثالها التفات آشکار است .حضرت هر کلمه را با موارد متعددي از معاني همسو

پوشش ميدهد ،تا مطلب بهتر در نزد خواننده جایگیر شود .در مثال اول جناس و صنعت
اشتقاق نیز موجود است .نکته حائز اهمیت این که بسط به خاطر وضوحي که دارد منجر به
روشني سخن امام شده است .از نمونههاي آن در کالم امام سجاد(ع) عبارتاند از:
خديه (عبداللهي:1383،
 -وقد غلب احلزن علي فؤاده فَ ُغشي من اجلزع عليه وقد خضبت الدموع َّ

.)197

 -عادت إيل مرعاها ونسيت ما يف اختها دهاها ،أفبأفعال البهائم اقتدينا وعلي عادتها جرينا (همان:

.)198

1

در مثالهای باال دو امام(ع) ميتوانستند با يک کلمه یا جمله کوتاه مقصود خويش را بيان
کنند اما با آوردن مثالهاي متعدد و همگون سعي ميکنند در ذهن مخاطب گستره وسيعتري
را ايجاد کنند تا هدف کالم در ذهن مخاطب کام ً
ال جای گرفته و مطلب به صورت کامل ادا
شود .بنابراين صنعت بسط به خاطر وضوحي که دارد منجر به روشني و کمال بيشتر سخن
ایشان شده است .این دو امام(ع) در این زمینه بدیعي نیز جایگاه بالغی واالیي دارند.
 . 7ترتیب

«ترتیب» آوردن چند صفت مربوط به یک موصوف است بهصورت مرتب همانگونه
که در خارج وجود دارد (محمودياسين1418 ،ق )215 :و از شواهد آن در صحیفة الرضا
 .1العــن :لعنــت کــن؛ یتبعــه :پشــت ســر هــم آمــدن؛ یتعــوذ منــه :از آن پنــاه ميجوینــد؛ النســک :تقــوی و ورع؛
ال یدانیــه :بــا او برابــري نميکننــد ،بــه او نميرســند؛ الــذروة :در بلنــدای؛ الفــرع :شــاخه؛ الفــؤاد :قلــب؛ فغشــی
خدیــه :اشــکها پهنــه صورتــش را
مــن اجلــزع :از شــدت بیتابــی بیهــوش شــده اســت؛ خضبــت الدمــوع َّ
خیس کردند؛ عادت :بازگشت؛ مرعا :چراگاه؛ اقتدینا :اقتدا نمودن؛ جرینا :حرکت نمودن.

بررسی و تحلیل صنایع بدیعی...

فر َز َق ،واَهلَ َم َ
واحتج فأبلغ (قیومي،
فاتقن
قدر
رعَّ ،
وابتد َع َ
فأنط َق َ
فش َ
وصور َ
َ
َّ
فأحسنَّ ،
 -يا َمن َخلق َ

.)88 :1378

أحسنوا استَبشروا وإذا أساوا استَغفروا وإذا أعطوا َش َکروا وإذا ابتلو َص َبوا وإذا غ ِ
َضبوا
 -الذين إذا َ

عفوا (همان.)382 :

در شاهد اول ،حضرت ،صفات خدا و در مثال دوم حالتهای فرد مؤمن را در طول روز

از نظر عبادت و معصیت بیان ميدارد .از نمونههاي آن در کالم امام سجاد(ع) عبارتاند از:

 َّالتلدد واالنتحاب عليه
مث أخرج من سعة قصره إيل ضيق قربه ،فحثوا بايديهم الرتاب واکثروا ُّ

(عبداللهي.)198 :1383 ،

1

در شاهد مثال باال تمام صفتها مربوط به میت توسط حضرت بیان گشته است .همین
کمال سخن باعث شده تا جایی برای سوال در ذهن مخاطب نماند .به خاطر کامل بودن
این صنعت در القای مطلب ادبا بدان اهتمام داشتهاند و شواهد مثالي زیادي از آن در کالم
دو امام وجود دارد ،که به خاطر کمبود مجال از آوردن آنها خودداري میکنیم .از منظر
موازنهای هر دو بزرگوار در مرتبه باالیی قرار دارند و از آنجا که هر دو از زمامداران عرصه
بیان عربي هستند ،نمیتوان یکي را بر دیگري برتري داد.
 . 8جمع

جمع کردن چند چیز ذیل حکم واحد است (القزويني1430 ،ق )352 :در تعریفي عامتر
اینکه سخنور دو یا چند کس یا چیز را در ویژگي یا هنجاري گرد آورد (کزازي:1373،
 )117از شواهد آن در صحیفة الرضا:
ـج فابلــغ :احتجــاج نمــود و
 .1اهلــم :الهــام نمــود؛ ابتــدع :بــدون نمونــه خلــق کــرد؛ قـ َّ
ـدر :تقدیــر نمــود؛ احتـ َّ
ابــاغ فرمــود؛ احســنوا :نیکــي کننــد؛ استبشــروا :شــادی ميکننــد؛ أســاؤوا :بــدي کننــد؛ ابتــوال :مــورد آزمایــش
التلــدد واالنتحــاب:
قــرار گیرنــد؛ عفــوا :گذشــت ميکننــد؛ ضیــق :تنگــي؛ فحثــوا :خــاک بــر وی پاشــید؛
ُّ
توقف نمودن و ناله و زاري کردن.
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وآباءه،
هم فرجًا َ
 واجعل يل من ِکل ٍ
ومرجًا ،ومجيع املُومنني ،واحفظ فيه َرسولَک و وصي رسولِک َ

مجعني (قیومي.)54 :1378 ،
صلواتک َع َلي ِهم أ َ

 ِوأبر به
اقصم بِه ُرؤوس َّ
الضاللة وشارعة الب َ
ِدع ومميت ِة ُ
السَّنة ومقوية الباطِل و َذلِّل به اجلبّارين َ
ومجيع املُلحدين (همان.)68 :
الکافِرين
ِ

در موارد اشاره شده حضرت به زیبایي بین موارد مختلف جمع کرده است و از نمونههاي

آن در کالم امام سجاد(ع):

َّ
للع َدمُّ ،
تم (عبداللهي:1383 ،
وکل حي
الشک ُم َ َ
فالشباب للهرم ِّ
ُ
للس َقم ،والوجو ُد َ
والص ّح ُة َّ

.)214

1

حضرت در این فراز از کالم خویش تمام حاالت زندگي فرد را در زیرمجموعه نیستي

َّ
جمع ميکنند که ميشود « ُّ
تم» ،اولين عامل زيباسازي صنعت جمع غرابت-
وکل حي
الشک ُم َ َ

ايجاد رابطه فني و بديعي در سخن است ،سپس ايجاد رابطه بين برخی موارد و اجتماع
اشيای متعدد ذيل حکم واحد است .همين امر منجر به نشاط عقل و تالش براي کندوکاو

رابطه آنها ميشود .کالم امام رضا(ع) نوعي همگوني با جامعه عصر خویش دارد ،همین امر
درباره امام سجاد(ع) نیز صدق میکند و به همین دلیل است که ميبینیم کالم امام سجاد

(ع)

نوعي صالبت دارد ،درحالی که کالم امام رضا(ع) روان و سلیس است.
 .9تفریق

تفریق یعنی این که میان دو چیز از یک نوع به لحاظ اختالف در حکم جدایي افکنده
شود (القزويني1430 ،ق .)352 :از شواهد آن در صحیفة الرضا عبارت است از:
ثواب ُ
 ال ّلهم ول ُحق (قیومي.)114 :1378 ،
ِکل ُم ٍ
ولک ِّل ذي شفاع ٍة ٌ
توسل ٌ

در این جمله حضرت بین شفاعتکنندگان و متوسلین فرق گذاشته و صنعت تفریق

بهکار برده است .همین فرق گذاشتن وظرافت در به کارگیري تفریق منجر به تلذذ بیشتر
ـم :غــم وانــدوه؛ أقصــم :درهــم شــکن؛ شــارعة البــدع :بدعتگــذاران؛ ممیتــة الســنة :سنتشــکنان؛ مقویَّــة
 .1هـ ّ
الباطل :حامیان باطل؛ اهلرم :پیري؛ خمرتم :نابودشونده.

بررسی و تحلیل صنایع بدیعی...

 ُاألقتاب عاري ُة
الرسول علي
ِ
آل َّ

ُ
وآل مروان تسري حتتهم ُُن ُب (عبداللهي.)175 :1383 ،

در شاهدمثالي باال امام(ع) بین آل الرسول(ص) وآل مروان تفریق ایجاد کرده است.

املنافق
عنده سوي العدل الخيفي عليه
ُ
 -غدًا تُالقي حاکمًا ليس ُ

زاهق (همان.)216 :
حسنت اعماله فهو فائ ُز ومن قُبُ َحت أعمالُ ُه فهو ُ
فمن ُ

1

در شاهدمثال امام(ع) بین افراد نیکوکار و بدکار تفریق ایجاد کرده است .شخص محسن

خوشبخت و بدکار دچار خذالن مي شود ،صنعت تفریق به خاطر جداسازي که بین دو امر
هم جنس ایجاد مي کند ،باعث لذتبخشتر شدن کالم مي شود .در این صنعت شرط است
که افتراق و جدایي افکندن در کالمي عاطفي جریان پیدا کند ،نه کالمي خبري و خالي از
عاطفه(وحیدیان کامیار.)82 :1379 ،
در این زمینه هر دو امام(ع) بر ظرافت کاربرد این صنعت واقف بودهاند و شواهدمثالي
زیادي در کالم ایشان به کاربسته شده است .در کل کاربرد این صنعت و صنایعي از این
دست که به نوعي نیازمند توان بیشتر از طرف گوینده در بیان و تفکر بیشتر از طرف خواننده
در فهم مطلب است ،منجر به زیباتر شدن کالم میشود و خبر از توان باالی ادبي گوینده
میدهد و نوعي فضل برای وی محسوب ميشود.
 .10تقسيم

تقسیم یعنی اینکه چند چیز ذکر و سپس به هر یک از افراد آن بهصورت تعیني چیزي
نسبت داده شود «هاشمي احمد )245 :1389 ،یا میتوان اینگونه گفت که تقسیم را در چند
مجموعه قرار دهیم:
الف .بیان تمام شقوق معني؛ ب .بیان احوال گوناگون شیء و سپس به هر یک از موارد
 .1متوســل :توســلجوینده؛ ذي شــفاعة :شــفاعتکننده؛ االقتــاب :شــتران برهنــه؛ تســري :ســیر
میکننــد؛ جنــب :شــتران اصیــل؛ ال خیفــي :پوشــیده نميمانــد؛ حســنت :نیکــو باشــد؛ فائــز :پیــروز؛ زاهــق:
نابود.
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مخاطب گردیده است .از نمونههاي آن در کالم امام سجاد(ع):
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آنچه مرتبط است را اضافه کنیم (محمودياسين1418 ،ق.)184 :
از شواهد آن در صحیفة الرضا:

ک نَفح ًة من ن َفحات َ
 وأسألُ َِک وفَتحًا يسريًا ورِزقًا ِ
ني به
واسعًا أملَّ به َشعثي ،وأقضي به ديين وأستَع ُ

علي عِيايل (قیومي.)134 :1378 ،

در این مثال عالوه بر صنعت تقسیم لف و نشر و مراعاتنظیر وجود دارد.
سن ُة من نبيه،
املؤمن ُمؤمنًا حيت
يکون
 السن ٌة من وليه و َّ
تکون فيه ثالث خصال ٍ سنَّة من ربهَّ ،
َ
ُ
ُ

السن ُة من وليه فالصرب يف البَأساء
السنة من ربه
وأما َّ
فأما َّ
ُ
فمداراة الناس ّ
السنَ ُة من نبيه ُ
فکتمان السر ،وأما ّ

والضراء (همان .)380 :
َ

در شاهد باال نیز صنعت تقسیم کام ً
ال آشکار است و از نمونههاي آن در کالم امام سجاد

(ع)

عبارتاند از:
سرنا نال منّا السرور
 -ومن َّ

ومن ساءنا ساء ميال ُد ُه (عبداللهي.)202 :1383 ،

در شاهدمثال بین فرد یاریکننده و دشمن اهل بیت تقسیم کرده است که اولی مسرور و
دومي بدبخت خواهد بود.

جدنا ّأما الرجال ف ُ
َذحبوا
 -أيا َّ

النساء ُ
أرامل (همان.)234 :
جدنا أما
أيا َّ
ُ

بین مردان و زنان تقسیم و حالت هرکدام را بیان ميکند.

 -لطافوا بنا شرق البالد وغربها (همان.)173 :

1

امام(ع) تمام حاالت حرکت اسیران را بیان ميکند .زيبايي اين صنعت اينکه بين دو يا

چند چيز جمع ميکند و براي هر مورد صفتي مجزا و منحصر به فرد ميآورد ،این امر باعث
زیباتر و سلیستر شدن کالم ميشود .در این صنعت اشياي مشترک در احکام عمومي ،در
جزئيات متفاوت ميشوند .بدين دلیل نفس انسان از احاطه جزئيات سرخوش ميشود،
 .1نفحـةً :نســیم؛ أملَّ بــه شــعثي :پراکندگـيام را بــه اجتمــاع مبــدل گردانــد؛ أقضــی :ادا کنــد؛ اســتعنی علــی
الســر :رازداري؛
عیــايل :بــه خانــوادهام کمــک نمایـم؛ خصــال :خصلــت نشــانه؛ ســنة :روش ،رویــه؛ کتمــان ِّ
ـرنا :مــا خشــنود گردانــد؛
مــداراة النــاس :مــدارای بــا مــردم؛ الباســاء َّ
والضــراء :ســختيها وغمهــا؛ سـ َّ
ذحبوا :به قتل رسیدند؛ أرامل :بیوه شدند؛ لطافوا بنا :ما را به گردش درآوردند.

بررسی و تحلیل صنایع بدیعی...
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و غير پوشيدهاند و زيبايي که از فواصل جملهها در لف و نشر بدست ميآيد ،در تقسيم
وجود ندارد (محمودياسين1418 ،ق .)187 :کالم دو امام(ع) ارزش ادبي و بالغي زیادی دارد
و عالوه بر تقسیم صنایع بدیعي دیگري نیز وجود دارد .این امر از ویژگیهای کالم ایشان
است که زیبایي و تاثیر آن را چند برابر ميکند .امام رضا(ع) از نظر کاربست و تعداد موارد
شاهدمثال موارد بیشتر و برتري را به خود اختصاص دادهاند .هرچند کالم امام سجاد

(ع)

نیز

با وجود تعداد کم شاهدمثال در مرتبه باالیي از بالغت قرار دارد.
 . 11جمع و تفریق

جمع و تفریق یعنی اینکه گوینده بین دو چیز ذیل یک حکم واحد جمع ،سپس بینشان
به صورتي موجز تفریق ایجاد کند (القزويني1430،ق )352 :و از شواهد آن در صحیفة الرضا:
العجب
درجات منها أن يزين للعبد سوء عمله فرياه حسنًا فيعجبه وحيسب أنَّه حيسن ُصنعًا ومنها
ٌ
ُ

املنة عليه (قیومي.)394 :1378 ،
فيم َّن علي اهلل وهلل َّ
أن َ
يؤمن العبد بِربِّه ُ
وطالب ال ِجيد (همان.)398 :
 النّاس َضربان بالِ ٌغ ال يکتفي،ٌ

 فقد آتينا َآل ابراهيم الکتاب واحلِکمة وآتيناهم ملکًا عظيمًا ،فمِن ُهم من َأمن به ومِن ُهم من َص َّد َعنه

(همان.)264 :

در این موارد ،شاهدمثال آشکار و زیبایي بسیار باالیي به کالم دادهاند .از نمونههاي آن
در کالم امام سجاد(ع) :
النيب لکم
 -ماذا تقولون إذ قال ُّ

بعرتيت وبأهلي بعد ُمفتقدي؟

آخر االمم
ماذا َفعلتُم وأنتم ُ

ضرجوا بدمي (عبداللهي.)235 :1383 ،
من ُهم اساري وقتلي َّ

1

در اين موارد نیز شاهد مثال آشکار است .حضرت(ع) ابتدا اهل بیت را در زیرمجموعه

 .1العجــب :خودپســندي؛ ســوء عملــه :زشــتي کارش؛ حیســن صنعـاً :عملکــرد خــوب؛ بالــغ :رســیده بــه آرزو؛
ـد عنــه :از آن رویگــردان شــد؛ آخــر االمــم :آخریــن ملتهـا؛ مفتقــدي :بعــداز مــرگ
طالــب :تالشــگر؛ مــن صـ َّ
ضرجوا بالدم :به خون خویش آغشته.
من؛ َّ
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عترت(ع) جمع ،سپس بینشان تفریق ميکند که برخيشان اسیر و بقیه به دست دشمنان
شهید شدهاند والبته در ضمن حضرت به نوعي دشمنان اهل بیت را که ادعای مسلمان بودن
و پیروي از رسول(ص) را دارند نیز سرزنش ميکند .این صنعت به خاطر جمع کردن بین دو
صنعت مجزا باعث زیباتر شدن کالم ميشود .وجود این صنعت در کالم امام رضا(ع) بیشتر
به چشم ميخورد و از نظر کاربرد ،شواهدمثالي بیشتري به خود اختصاص داده است ،البته
در مقایسه با امام سجاد(ع) ایشان پختهتر از این صنعت استفاده کردهاند ،هرچند تفاوت قائل
شدن بین این دو امام(ع) امري دشوار است.
 . 12توزیع

توزیع یعنی اینکه شاعر یا نویسنده در کالم خود حرفي از حروف هجا را بیشتر از بقیه
بهکار ببرد .در این صنعت شرط است که بهدور از تکلف باشد (عتيق ،بیتا.)586 :
از شواهد مثال این صنعت در صحیفة الرضا عبارت است از:

ِ
معروف ،يا من هو باملعروف موصوف ،أنِلين مِن َمعروفِک معروفًا تَغنيين به عن
باملعروف
يا َمعروفًاٌ

معروف(قیومي .)116 :1378 ،در مثال فوق حرف «ع» بیشتر از بقیه تکرار شده و منجر شده

است تا موسیقي متأثر از تکرار حرف بیشترشود .موسيقي متأثر از تکرار حرف هر چه بيشتر
شود القاء آن راحتتر ميشود ،از نمونههاي آن در کالم امام سجاد(ع) :
سبع
 -کروع ِة ثَُّل ٍة ملَغا ِر ٍ

ِ
راتعات (عبداللهي.)179 :1383 ،
فلما غاب عادت
ّ

1

در این مثال حرف «ع» تکرار شده است .راز بالغت اين صنعت زيبايي است که از

موسيقي موجود در حروف به وجود ميآيد و همین تکرار حرفي باعث آهنگینتر شدن و
سالست بیشتر مطلب میشود ،شایان ذکر است که بین «ع،غ» جناس مصحف وجود دارد.
کاربرد چندین صنعت بالغي و بدیعي در کالم دو امام

(ع)

طبیعي ميباشد ،درباره موازنه

 .1آنلــي :مــرا برســان؛ تغنیــي :مــرا بينیــاز ســازد؛ َّ
الثلــة :گــروه مــردم؛ املغــار :جــای غــارت؛ الســبع:
حیوان درنده؛ فلما غابت :همین که دور شود؛ عادت راتعات :به چریدن بازميگردد.

بررسی و تحلیل صنایع بدیعی...
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عمل کردهاند .البته کالم امام رضا(ع) مؤثرتر و خوشنشینتر است و این امر متاثر از تکرار
کلمه «المعروف» است.
 . 13تنسیق صفات

تنسیق صفات یا تتابع صفت یا حسننسق در علم بدیع یعنی اینکه صفات متعدد و مکرر
مربوط به یک موصوف را بیان کنیم (القزويني1430،ق .)342 :موارد متعددي از این صنعت
در کالم امام

(ع)

وجود دارد از جمله:

 َّالزکي(قیومي:1378،
هدي،
ضي َّ
يوم القيامة وأنَّه اهلادي املَ ُّ
اللهم فإنّا نَش َهد لَه َ
الر ُّ
النقي َ
ُ
قي ُّ
الطاهر التّ ُّ

.)70

 َّوالرمح ِة ِ
الواسعة واملِنَن املُتتابِعة (همان)86 :؛
اللهم يا ذا ال ُقدر ِة اجلامِعة َّ

 فاسقِهم سقيًا نافعًا عامًا غري ٍرائث وال ضائ ٍر (همان.)104 :

در مثالهای باال موارد تنسیق صفات آشکار است و از نمونههاي آن در کالم امام سجاد

(ع)

عبارتاند از:
 -فتعايل اهلل امللك اجلبار املتكرب القهار ،قاسم اجلبارين ،ومبريالكافرين (عبداللهي.)189 :1383 ،

قضاؤه
الير ُّد
ُ
 -مليك عزي ٌز َ

عليم
قاهر (همان).
ٌ
ٌ
حکيم نافذاالمر ُ

1

بالغت موجود در اين صنعت از تکرار صفتها است ،که باعث ميگردد ،مقصود گوینده
آشکار و هدف از کالم افاده شود .از آنجا که تمامي این صفتها برای یک موصوف است،
کالم را جذابتر ميکند .چون که غایت گوینده واضح کردن مطلب برای شنونده است و
این مهم به کمک و همراهي این صنعت بدیعي ادا میشود و مخاطب بر مقصود گوینده
احاطه ميیابد .در این صنعت کالم امام رضا(ع) بیشترین کاربرد را به خود اختصاص داده
 .1الطاهــر :پــاک و پاکیــزه؛ القــدرة اجلامعــه :قــدرت کامــل و تــام؛ فاســقهم ســقیا نافعــا :جملــه دعایــی طلــب
خیــر بــرای فــرد؛ غــر رائـ ٍ
ـث وال ضائـ ٍر :ضــرري در پــی نداشــته باشــد؛ مبــر الکافریــن :نابودکننــده کافــران؛
یرد :رد نميشود؛ قاهر :درهم شکننده.
ال ُّ
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و از رواني بیشتري برخوردار است .کالم امام سجاد(ع) نیز در جایگاه واالیی از بالغت قرار
دارد.
 . 14حسنالطلب

گوینده به وسیله الفاظ زیبا به طلب خویش اشاره و سخنش را متناسب و سلیس بیان

کند(هاشمي ،)273 :1389،خواستن چیزي از کسي به نحوي ظریف و لطیف (فشارکي،
 .)134 :1379از نمونههای آن در صحیفة الرضا عبارت است از:

لت يف ِّ
مت نَفسي إليک َّ
ابن
مت
کل أموري عليک وأنا ُ
وتوک ُ
موالي لَک وأس َل ُ
 استس َل َُ
عبدک و ُ

ِّ
عبديک ،اخباين َّ
اللهم يف ِس َ
رتک عن ِشرار خلقِک و ِ
شرکل
مبنک ،واکفِين
اعصمين من کل أذي و سو ٍء ِّ
َ

ذي ش ٍر ب ُقدرتِک (قیومي.)138 :1378 ،

در این صنعت بدیعي ميبینیم که شخص حضرت رضا(ع) حاجت خویش را با لطافت

و زیبایي بیان ميکند و با یاري جستن از صنایع بدیعي نیاز خویش را به بدیعترین شکل
ممکن آشکار ميکند .از نمونههاي آن در کالم امام سجاد(ع):
رب حاجايت
هت حاجايت
ُ
وج ُ
 إليک يا ِّوجئت بابَک يا َّ
رب قد َّ
الس ِّر ّ
عل َم اخلفيات
أنت العليم مباحيوي َّ
الضمري به يا عامل ِّ

قاض حلاجايت (عبداللهي.)179 :1383 ،
إقض
يارب من ٍ
ِ
احلوائج يل ريب ف َل ُ
ست أري سواك ِّ
َ

1

از دیگر نامهای این صنعت أدب السؤال است و گوینده به خاطر عظمت شأن مخاطب با

زیباترین جمالت و تمام توان کالمي وارد عرصه ميشود .این صنعت معموالً متاثر از قرآن
و فرهنگ اسالمي است .از آنجا که هر دو امام(ع) از تربیتیافتگان فرهنگ قرآني و اسالمي
هستند بسیار این صنعت را به کار بردهاند.
ـلمت لــک :در برابــر تــو تســلیم شــدهام؛ أخبــاين :مــرا پوشــش ده از شــر مخلوقــات؛
 .1استســلمت واسـ ُ
أعصمــي :مــرا حفــظ نمــا؛ أکفــي :مــرا کفایــت نمــا؛ وجهــت :بــه درگاه تــو آوردهام؛ جئــت :آمــدهام؛ حیوي:
دربــر دارد؛ ّ
إقــض :بــرآورده نمــا؛ حاجــايت :حاجتهایــم
عــام اخلفیــات :عالــم اســرار و ناگفتههــا؛
ِ
را.
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طباق جمع کردن بين دو مورد متضاد است که از يک وجه باشد يا از تمام وجوه ،حقيقي
باشد يا اعتباري .صاحب بديعالقرآن شرط کرده که فقط دو مورد متضاد باشند نه بيشتر و
همچنين بايستي حقيقي باشند .طباق دو نوع است ،اول :به وسيله الفاظ حقيقي ،دوم :با
الفاظ مجازي بيايد که تکافؤ ناميده ميشود(السبکي1422،ق ،)225 :انواع طباق عبارتند از:
طباق ایجاب

آمدن دو مورد متضاد از نظر سلبي و ایجابي اختالف نداشته باشند(الالدقي1963،م:
 .)226از شواهد آن در صحیفه:

 سبحان خالق النُور ،سبحان خالق ُّالظلمة ،سبحان خالق احلياة واملوت (قیومي.)40 :1378 ،

قو ناصره ُ
وجبَلِها
 و َو ِّرش ُه مشارقِ
واخذل خاذلَه ،و ِّبرها و حب ِرها وسهلِها َ
االرض و َمغاربِها و ِّ

(همان.)56 :

وتمع له املُ َ
 َويلح ُق بها التايل
لک اململکات :قريبها و بَ ُ
يرجع إليها الغايل َ
عيدها وعزي ُزها وذلي ُلها اليت ُ

(همان.)60:

کاربست این صنعت بسیار کالم را زیبا و دلنشین ميکند و از نمونههاي آن در کالم امام
سجاد

(ع)

عبارتاند از:

 وما إربيت يف ِّيوم ولي َل ٍة
کل ٍ
ومنع ٍة
 بلي أورت ُه َبعد ِع ٍز َ

ويباکر (عبداللهي.)192 :1383 ،
يروح علينا َصرفُها
ُ
ُ

مصادر (همان.)193 :
هلن
موارد سو ٍء ما َّ
ُ

بین أورد و مورد جناس اشتقاق نیز وجود دارد.

خطاياه ،و َ
نياه ( همان.)194 :
بکي علي ما سلف منحت َّس َر علي ماخ َل َف من ُد ُ
ُ

1

 .1خالــق :خلقکننــده؛ قریــب :نزدیــک؛ بعیــد :دور؛ عزیــز :عزتمنــد؛ ذلیــل :خــوار وخفیــف؛ الغــايل:
تنــدرو؛ التــايل :دنبالــهرو؛ إربــي :خواســته و نیــاز؛ یــروح علینــا :حــوادث آن صبــح و شــب بــر مــا
حتســر:
ميگــذرد؛ العـ ّز واملنعــة :بزرگــي و بزرگــواري؛ مصــادر :بازگشــت؛ مــا ســلف :آنچــه کــه گذشــته؛ َّ
حسرت ميخورد؛ خلف :باقيمانده.
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نوعي مراعات نظیر نیز دارد.
راز بالغي اين صنعت جمع کردن بين برخي امور متضاد در یک جمله است که
باعث زيباسازي کالم میشود ،چون هر لفظ همراه متضاد خودش ميآید و اين همنشيني
نشاندهنده توانايي گوينده در کالم است .رواني طباق در سخن دو امام(ع) باعث باال رفتن
زیبایي کالمشان شده است .از دیگر سو منجر به روشني اندیشه و همهفهمي آن میشود،
همانگونه که بزرگان نیز بر این ظرافت بالغي مهر تایید زده و گفتهاند «الضد یظهرحسنه الضد»
و باعث تثبیت معنی در جان خواننده ميشود (احمد بدوي1996،م.)448 :

کاربرد این صنعت در کالم دو امام(ع) نشان از توان باالی ایشان دارد ،باید توجه داشته
باشیم که کاربرد این صنعت دچار تکلف و تصنع نشود.
طباق سلب

در کاربست اين صنعت ،متضادها از نظر سلب و ايجاب با یکدیگر مخالف هستند.
(الالدقي1963،م .)226 :از جمله شواهد اين صنعت در کالم امام

(ع)

عبارتاند از:

 حسيب الذي يکفي ما ال يکفي أح ٌد ِسواه (قیومي.)152 :1378، ِّتقي (همان.)160 :
إن أعوذ بالرمحن منک إن َ
کنت تقيًا أو غري ٍ

 -ما شاء اهلل کان وما مل يشأ مل يکن (همان.)162 :

واليريد ب ُ
يريد اهلل ب ُ
العسر (همان.)182 :
ِکم اليسر
ُ
 ُِکم ُ

در این مجال نیز در کنار صنعت مورد بحث موارد دیگري از صنایع بالغي و بدیعي دیده

ميشود از جمله در مثال آخر هم طباق سلب و هم طباق ایجاب «الیسر.العسر» وجود دارد،

و از نمونههاي آن در کالم امام سجاد(ع) عبارتاند از:
يرو ُع ُه
ير ِّو ُع ُهم
ِّ
بالسب من ال ُ
َ -

رايع(عبداللهي.)209 :1383 ،
راع َّ
النبيي َ
سباب وال َ
ٌ
ني ُ

 -ما فاز من فاز ّإل بنا (همان.)202 :

بررسی و تحلیل صنایع بدیعی...
1

همانگونه که ديدم طباق بر زيبايي سخن بسيار تأثيرگذار است و تنها موردي است
که گوينده بدون تکرار بيان ميکند و اگر بين دو جمله جریان یابد بهتر از دو کلمه است
به خاطر ايجاد تقابل بين دوحدث و زيبايي آن به بساطتي که در ذهن ميآفريند .دراين
صنعت خطيب به کالم نوعي تأکيد ميبخشد .از طريق طباق ،عواطف ،سادهتر منتقل
شده ،باعث نشاط ذهني مخاطب ميشوند و ذهن را صيقل ميدهد ،تضاد معاني عميقي را
افاده ميکند و اگر با يکي ديگر از صنايع بديعي مقترن شود تأثير و زيبايياش دوچندان
ميشود(محمودياسين1418 ،ق .)125 :کاربست این صنعت در کالم دو امام

(ع)

جایگاه

ویژهای دارد اما در کالم امام سجاد(ع) دارای نمود بیشتري است ،چرا که ایشان بیشتر در پی
بیان مقصود و اثبات غایات عقالني هستند و این صنعت نیز به خاطر عقد مقایسهای است

که معموالً بین طرفین جمله ایجاد ميکند و کاربردش زیباتر و خوشنشینتر ميشود .از
آنجا که ایشان معموالً در پی بیان مقاصد اصالحي اجتماع و اخالق هستند بیشتر از این

صنعت استفاده کردهاند ،هر چند شواهد مثالي موجود در کالم امام رضا(ع) نیز جمال باال و
کاربست مفیدی دارد.
 . 16مذهب کالمي

مذهب کالمی یعنی اینکه گوینده به وسیله یک حجت عقلي قاطع ،صحت سخن
خویش را تأیید و ادعای فرد مخاصم را باطل کند و حجت خود را به کمک مقدماتي که

نزد مخاطب مسلم است بیان دارد ّ
(اللدقي1963،م .)214 :از نمونههای آن عبارتاند از:

مي عيسي
 أماواهب لک ذکرًا فوهب له مرمي ووهب ملر َ
َ
علمت َّ
أن اهلل تعايل أوحي إيل عمرانّ :أن ٌ

(ع)

 .1حســي :مــرا کفایــت ميکنــد؛ ســواه :غیــر از او؛ تقــي :پرهیــزکار؛ الیســر :آســاني؛ العســر :ســختي؛
الیروعــه :کســی کــه
یروعهــم :آنــان را ميترســاند؛ ســباب (جمــع ســب) :فحــش و دشــنام؛ مــن ِّ
ِّ
هیــچ کــس او را نترســانده اســت؛ رایــع :ترســاننده؛ ال تــزاور :هیــچ دیــد و بازدیــدي؛ أنّــی :چــه دور
است.
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تزاور بينَ ُهم
 -ح ّلوا بدا ٍر ال َ

التزاور (همان.)187 :
لس ّکان ال ُقبور
ّ
َ
وأن ُ
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شيء واحد
شيء واح ٌد وأنا من أيب وأيب ّ
من وأنا وأيب ٌ
فعيسي من مرمي و مرمي من عيسي ،عيسي ومرمي ٌ

(قیومي.)76 :1378 ،

همان گونه که مشاهده میکنیم سخنان حضرت(ع) در کنار بیان مطلب مد نظر ایشان شامل
احتجاجهای زیبایي نیز است .از نمونههای آن در کالم امام سجاد(ع):
الر َّب فلم تُغنِه
 -من عرف َّ

الرب فذاك الشقي (عبداللهي.)202 :1383 ،
معرفة َّ

1

زيبايي اين صنعت در ادعايي است که به وسيله دليل اثبات ميشود و تأثيرش در ايجاد
تأثرهاي نفسي بسيار قوي و آشکار است .به کارگيري مذهب کالمي در شعر منجر به باال
رفتن جمال کالم میشود چون بين تخيل مبتني بر شعر و اقناعي که خطابه بدان نيازمند
است جمع ميکند .زيبايي آن زماني بيشتر آشکار ميشود که با عاطفه انساني همراه شود.
کالم دو امام(ع) در این مورد ارزش ادبي خاصي ندارد ،چرا که بیشتر ایشان در مقام احتجاج
و بیان برخي مسائل پذیرفته شده هستند تا اینکه تاثیر بیشتري بر خواننده بگذارند .البته
خود به کارگیري این موارد نیز خالي از زیبایي نیست ،چرا که همین همگونسازي بین
موارد مختلف و غایت اصلي از نمونههای بارز توان ادبي گوینده است که نزد دو امام(ع) به
زیبایي نمود یافته و ظرافت کالمي ایشان را در عین صالبت و استحکام اسلوب بیان ميکند
که همین امر موجب تاثیرگذاري بیشتر سخن ایشان بر مخاطب ميشود.
 . 17مراعات النظیر

این صنعت را تناسب ،ائتالف و مؤاخاة نامیدهاند و در اصطالح جمع کردن بین شیء و

مواردي که با آن مناسبت دارد ،البته نه بهصورت متضاد تا مطابقه خارج شود چراکه هدف
جمع کردن شیء با همراهانش است چه لفظي و چه معنوي (محمودياسين1418،ق.)138 :
از مثالهای آن در صحیفة الرضا:

خالق الرياح والنبات،
خالق املياهُ ،سبحان خالق السماوات،
خالق االرضنيُ ،سبحان ُ
سبحان ُ
سبحان ُ
َ
َ

 .1أوحی :وحی نمود؛ واهب :بخشنده؛ عرف :بشناسد؛ الشقي :گمراه.

بررسی و تحلیل صنایع بدیعی...

ميخورد.

 وأنت َّوم ِ
مسرات السرائر(همان)84 :؛
اللهم مشاهد هواجس النفوس َ
راصد حرکات القلوب ومطال ُِع ّ

 -ال ّلهم غادِر ُهم بُکر ًة وهجري ًة وسحر ًة و بياتًا (همان)86 :؛

 -وارعِين يف لَيلي ونَهاري وإمسائي وإصباحي (همان.)118 :

در شاهد مثال آخر نیز طباق ایجاب به چشم ميخورد .همین کاربرد صنعتهای

گوناگون در کنار همدیگر تاثیر کالم و معنویت معنای کالم ائمه(ع) را چندین برابر ميکند و
از نمونههای آن در کالم امام سجاد(ع) عبارتاند از:

ري ُّ
بالذنوب وباخلطائي(عبداللهي.)171 :1383 ،
 ٍالغم حزنًا اس ٍ
غريق يف ُبور ِّ
بکاء
 -سابکي حسر ًة دمعًا ً

 -امجع يل الشمل يف أهلي ويف ولدي

دمع دمائي (همان).
إذا مل يبق من ٍ

و ُر َّدين أحبايب وحبّايب (همان.)179 :

1

زیبایي مراعاتالنظیر در این است که نباید از شنونده خواسته شود به یک باره از یک

اندیشه به سوی اندیشه دیگر پرواز کند و در این مسیر دچار سختي شود ،بلکه بایستي
طوري مقصود خویش را بیان دارد که شنونده گام به گام به سوی مقصود وی رهنمون گردد
(احمد بدوي ،)450 :1996،در مثالهاي باال امام(ع) بين مواردي که در هر جمله وجود دارند
جمع کردهاند ،بنابراين ميتوان گفت مراعاتنظير از صنعتهايي است که زيبايياش را از
تناسق بين الفاظ به دست ميآورد و به خاطر زيبايي معنوي که در کالم ميآفريند متمايز
ميشود .در اين صنعت بهتر آن است که الفاظي آورده شوند که زيباييآفريني کنند ،هر چند
کالم خبري باشد ،شرط اول در اين صنعت رعايت تناسب است و اگر تمام اين موارد جمع
شوند باعث ميشود ذوق خواننده سرخوش گردد ،نگارش صحيح و متين جملهها ،تناسب
 .1ســبحان اهلل :پــاک و منــزه اســت خداونــد باریتعالــی؛ املیــاه :آبهــا؛ الریــاح :بادهــا؛ النبــات :گیاهــان؛
هواجــس النفــوس :خطــورات نفسهــا؛ مســرات الســرائر :عالــم بــه اســرار و پنهانيهــا؛ بکــرة :صبــح زود؛
هجــرة :ظهرگاهــان؛ بیاتــا :شــباهنگام؛ وارعــي :مــرا مــورد توجــه خویــش قــرار ده؛ حبــور الغــم :دریاهــای
ردين :بازگــردان؛ احباب(جمــع حبیــب):
انــدوه؛ ســابکي :خواهــم گریســت؛ الشــمل :جمــع شــدن بــا خانــواده؛ َّ
دوستان.
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خالق احلياة و املوت (قیومي )40 :1378 ،در این شاهد مثال طباق ایجاب نیز به چشم
سبحان ُ
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معاني و پشتيباني هر کدام از ديگري از ديگر موارد جمالي اين صنعت است (محمودياسين،
1418ق ،)65 :در مورد مقایسه توان ادبي امامین همامین

(ع)

در کاربست این صنعت همان

گونه که ميبینیم هر دو ایشان توان باالیي در این زمینه نیز دارند و البته با زیبایي کاملتر و
زیباتر کالم خویش را آراستهاند .از سوی دیگر کاربست صنایع مختلف در یک مقطع کالمي
نشانه توان ادبي و بالغي این بزرگان است.
 .18مقابلة

اینکه در سخن دو معنی یا بیشتر ذکر شوند ،سپس مواردي که در تضاد با آنها باشند

با رعایت ترتیب بیان شوند (الالدقی1963،م .)230 :فرق بین این صنعت و مطابقه اینکه؛
 .1مطابقه فقط بین دو متضاد جمع ميکند اما مقابله معموالً بین چهار و گاهی تا  10مورد

متضاد است؛  .2طباق فقط در اضداد وجود دارد درحالیکه مقابله هم در موارد اضداد و هم
غیراضداد جریان دارد(محمودياسين1418،ق .)126 :کاربرد الفاظ بدینصورت که معاني در
آن بهصورت متضاد جریان دارند نوعي تجانس را ميرساند و از نمونههای آن در صحیفة

الرضا:

صد عن ُوجهتهم (قیومي:1378 ،
 وحالفوا البَعيد ممَّنعاضد ُهم علي أم ِرهم وخالَفوا القريب ممَّن َ
َ

)68؛

وقو ناصره واخذل خاذله (همان)56 :؛
ِّ -

ظلم ا َ
وتطفيء به نريان ُ
العدل ال َّلهم العنها
هول ِ
وم ِ
جلو ِر
ِد ِ
احلق َ
الکفر وتوضح به َمعاق ُ
 حيت تُن ََ
ري بعدلِه َ

سرک وظاه ِر عالنيتک (همان.)68 :
يف مست ِ
رت ِّ

و از نمونههای آن در کالم امام سجاد(ع):
سرنا نال منّا السرور
 -ومن َّ

ومن ساءنا ساء ميال ُد ُه (عبداللهي.)202 :1383 ،

والصحة للسقم ،والوجود للعدم (همان.)214:
 فالشباب للهرم،َّ
 -وانت بني طي ونش ٍر ،غين وفق ٍر ،و وفا ٍء وغد ٍر (همان.)225 :

بررسی و تحلیل صنایع بدیعی...
1

زيبايي طباق بين دو لفظ است اما زيبايي مقابله بين دو جمله است .اين امر منجر به به
کارگيري فکر و خيال براي تکوين صورت ميشود ،زماني که از تضاد سخن ميگوييم از
تضاد بين دو کلمه سخن نميگوييم بلکه بهدنبال تضاد در دو جمله هستیم .زيباترين بخش
مقابله تحقق آن چيزي است که شنونده بعد از اين که قسمت اول را شنيد منتظر آن است و
بايستي بدون غموض بيان شود .بنابراين همين تضاد بين قسمتهاي مختلف باعث افزايش
جمال جمله میشود(محمودياسين1418 ،ق .)126 :در این صنعت الفاظي که به کار گرفته
ميشود از نظر معنا باهم در تضادند و جهش ذهن از معنایي به معنای مقابل و متضاد آن
احساس خاصي را برميانگیزد .بیان هنري و تخیل در تحقق این امر شرط است و صرف
کنار هم قرار دادن کلمات متضاد کافي نيست (فشارکي .)91 :1379،کاربرد این صنعت در
کالم دو امام

(ع)

با کثرت زیادي همراه است ،البته در کنار سایر موارد بالغي و بدیعي منجر

به جایگیري بیشتر کالم در جان شنونده ميشود و به خاطر زیبایي و تاثیرگذاري باالیي
که این صنعت در کالم دارد در کالم به کار گرفته ميشود ،این صنعت در کالم دو امام

(ع)

به فراواني به چشم ميخورد که نشانه اهتمام باالی ایشان به گفتار و اثباتي است بر توان
باالی ادبي ایشان که توانستهاند با زیبایي و ظرافت تمام بین این امور بدیعي و غایت خویش
ارتباط برقرار کنند.
 .19إرصاد

اینکه قبل از پایان بیت یا فقره چیزي آورده شود که الهامدهنده و داللتکننده بر فاصله

یا قافیه باشد و پی بردن به حرف آخر در بیت شعر ،براساس آنچه قبل از آن آمده است،
ـو :نیرومنــد کــن؛ اخــذل:
 .1حالفــوا :هــم پیمــان شــد؛ عاضدهــم :یــاري نمــود؛ خالفــوا :مخالفــت نمــود؛ قـ ِّ
ذلیــل کــن؛ تنــر :روشــن ســازد؛ تطفــیء :خامــوش نمایــد؛ نــران :شــعلهها؛ معاقــد احلــق :جایگاههــای
ـر :شــادمان نمایــد؛ ســاءنا :بــدي کنــد .اهلــرم :پیــري؛ الســقم :مریضــي؛ طــی و نشــر :خوشــی و
حــق؛ سـ َّ
ناخوشي؛ فائز :پیروز؛ زاهق :شکستخورده و نابودشده.
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حسنت أفعالُ ُه فهو فائ ُز
 َفمن ُ

زاهق (همان.)216 :
ومن قَبُ َحت أفعالُ ُه فهو ُ
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در نثر پی بردن به فاصله آن گاه که فقره شناخته شده باشد(محمودياسين1418،ق.)144 :از
شواهد آن در کالم امام رضا(ع):

 أسألُ َک کفاي َة ا َالذي والعافية والشفاء والنصر علي األعدا ِء (قیومي)138 :1378،؛

يقدر
ودهر الدهرين فلن يراين أح ٌد ولن َ
 -فلن يضرين کيد الکائدين وحسد احلاسدين ،أبد اآلبدين ُ

علي أح ٌد (همان.)146 :
َّ

از نمونههای آن در کالم امام سجاد(ع) عبارتاند از:
هت حاجايت
وج ُ
 إليک يا ِّرب قد َّ

رب حباجايت
ُ
وجئت بابک يا ِّ

الس ِر ّ
ِ
اخلفيات (عبداللهي.)179 :1383 ،
علم
أنت العليم مبا حيوي الضمري به يا عاملُ ِّ

که شطر دوم بیت دوم به نوعي تکمیلکننده و خبردهنده شطر ماقبل خودش است و به
نوعي از یکدیگر خبر ميدهند.
 ٌقضاؤه
الير ُّد
ُ
مليک عزي ٌز َ

حکيم نافذاالمر قاهرُ (همان.)189 :
عليم
ٌ
ٌ

پس هنگاميکه اين داللت را در قافيه شعر و فاصله نثر پيدا کرديم باعث سرخوشي بيشتر
ميشود و حالت توقع موجود در شنونده به نتيجه ميانجامد .اين خود از مواردي است که
اين مبدأ بالغي را «بهترين سخن آن است که جزئي از آن بر جزء ديگر داللت کند» تأیيد
ميکند (محمودياسين1418 ،ق )144 :و در این صنعت بالغي نوعي انتظار و پیشفرض
مربوط به آخر کالم وجود دارد .بدین صورت که آن گاه که آغاز کالم را ميشنویم ذهن به
نوعي حدس ميزند که ادامه مطلب چه چیزي ميتواند باشد ،کالم هر دو امام(ع) این شاهد
مثالي بوده و همین امر منجر به تأثیرگذاري کالم ایشان شده است.
نتيجهگيري

از جمله نتایج مهم پژوهش حاضر اینکه :اوالً دو امام(ع) توجه زیادی به معاني داشتهاند،

بدین خاطر در بیان اهداف خویش بیشترین توجه را به این مهم مبذول ميداشتهاند ،این
مهم در کالم امام رضا(ع) و امام سجاد(ع) بسیار به چشم ميخورد و خواننده بعد از خواندن

بررسی و تحلیل صنایع بدیعی...

توان ادبي کافی سعی در ابراز کالم در بهترین قالب کالمي داشتهاند و مقصود خویش را
در قالبي ارزشمند بیان ميکردهاند .در این مسیر توجه ویژهای به محسنات معنوي داشتهاند،
چرا که تاثیر آنها مستقیم بر معناست و باعث مي شود کالم هر چه بهتر در جان خواننده
جای گیرد .مورد دیگري که در کاربرد آرایههای معنوي به چشم ميخورد ،کاربرد همزمان
چندین آرایه در کالم ایشان است ،همان گونه که در اکثر موارد و در خالل مقاله نیز به آن

اشاره کردیم ،هر دو امام(ع) معموالً در کالم خویش موارد متعددي از آرایههای بدیعي معنوي
را به صورت همزمان به کار ميگرفتهاند ،که این به کارگیري با هدف خلق جوي متصنع
در کالم نبوده ،بلکه هدف ایشان از همراه نمودن این صنعتهای گوناگون در یک جمله
تاثیرگذارتر نمودن کالم بر خواننده بوده است.
موازنه کالم این بزرگان و اینکه کالم کدام یک از ایشان بر دیگري برتري دارد ،امري
است بس دشوار چرا که هر دو ایشان از پرورشیافتگان شریعت اسالم و مکتب قرآن
هستند ،اما آنچه میتوان بیان کرد این است که کالم امام رضا(ع) از رواني بیشتري در مقایسه
با کالم امام سجاد(ع) برخودار است و کالم امام سجاد(ع) بیشتر دعاگونه و نصیحتوار است.
این امر موجب عقلگرایانهتر شدن کالم ایشان شده است .البته نوع بیان این بزرگان تا حد
زیادي متاثر از محیط زندگي ایشان نیز است؛ چرا که امام سجاد(ع) در محیطي نزدیکتر به
ادبیات خالص عربي ميزیستهاند ،حال آنکه امام رضا(ع) در محیطي زندگي میکردهاند که
فرهنگ ها و ادبیاتهای مختلف با یکدیگر عجین شده بودند و کالم عربي را رو به رواني
بيشتر پیش ميبردند.
در حيطه کاربرد آرایههای معنوی در کالم این بزرگان بیان اینکه کدام صنعت کاربرد
بیشتر ،یا کدامیک کمترین کاربرد را داشته ،نیز امري دشوار است ،چرا كه ایشان از تمام
محسنات بدیعي معنوي استفاده کردهاند ،تا به بهترین نحو کالم خویش را ادا کنند ،اما
ميتوان از نظر تعداد شواهد این گونه بیان کرد که آرایههای «حسن الطلب.استقصاء ،ترتیب،
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طباق ،مقابله ومراعات النظیر» بیشترین کاربست را در کالم دو امام(ع) داشتهاند.
نکته آخر اينكه اين بزرگان در كالم خویش براساس رعایت حال و مقتضای زمان و
تأثیر آنها بر شنونده سخن گفتهاند ،همان گونه که مشاهده شد در مقاطع مختلف کالمي و
براساس غایت ذهني خویش موارد گوناگوني از صنایع بالغي و بدیعي را به کار گرفتهاند.
همین رعایت مقتضای حال و مخاطب منجر به تاثیرگذاري چند برابر کالم ایشان بر شنونده
شده است.

بررسی و تحلیل صنایع بدیعی...

إبناملعتز ،أبوالعباس عبداهلل ( 1422ق) ،البديع ،بريوت :موسسة الکتب الثقافيه.

ابنبابویه ،محمدعلي ( ،)1385عیون اخبار الرضا ،ترجمه علیاکبر غفاري و حمیدرضا مستفیذ ،تهران:
االسالمیة.
دارالکتب
َّ

السبکي ،شيخ بهاءالدين ( 1423ق) ،عروس االفراح يف تلخيص املفتاح ،بريوت :املکتبة العصرية.

القزويني ،خطيب ( 1430ق) ،يف علوم البالغة ،بريوت :املکتبة العصرية.

الالدقي ،محمدطاهر (۱۹۶۳م) ،املبسط يف علوم البالغة ،بريوت :املكتب التجاري للطباعة والنشر.
بدوي ،احمد احمد (1996م) ،اسس النقداالديب عندالعرب ،مصر :دارنهضة مصر للطباعة والنشر.

خیاط ،علي (  ،)1392تجلی قرآن در نیایش معصومان ،مشهد :دانشگاه علوم اسالمي رضوي.

ذوالفقاري ،حسن ( ،)1388فرهنگ بزرگ ضرب المثلهای فارسي ،تهران :نشر معین.

عبداللهي ،حسن ( ،)1383ترجمه و شرح اشعار منسوب به فاطمه زهرا و امامان معصوم(ع) ،قم :انتشارات
دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم.

فشارکي ،محمد (1379ه) ،نقد بدیع ،تهران :انتشارات سمت.

فندرسکي ،میرزا ابوطالب ( ،)1381رساله بیان وبدیع ،دفتر تبلیغات اسالمي شعبه اصفهان.

قیومي ،جواد ( ،)1378صحيفة الرضا(ع) ،قم :مؤسسة النشر االسالمي التابعة جلماعة املدرسنی بقم املقدسة.

کارگر ،یحیی ( ،)1388فن بدیع در زبان فارسي ،تهران :فراسخن.

کزازي ،میرجالل الدین ( 1373ه) ،بدیع (زیبایيشناسي سخن پارسي) ،تهران :چاپ ممتاز.

محمودياسين ،مأمون ( 1418ق) ،من روائع البديع ،ديب :کلية الدراسات االسالمية والعربَّية.

وحیدیان کامیار ،تقي (1379هـ) ،بدیع از دیدگاه زیبایيشناسي ،تهران :انتشارات دوستان.

هاشمي ،سيداحمد (1389ه) ،جواهر البالغه يف ادبيات وإنشاء لغه العرب ،تهران :خورسندي.

همایی ،جالل الدین (1389ه) ،فنون بالغت وصناعات ادبي ،تهران :چاپ مهارت.
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