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چکیده
امــروزه سبکشناســی بــه عنــوان یکــی از شــیوههای ارزیابــی متــون ،جایــگاه خاصــی در نقــد ادبــی دارد
کــه از رهگــذر آن بــه توانایــی صاحــب اثر در کاربســت شــگردهای هنــری در بیــان درونیات و اندیشـههایش
رهنمــون میشــویم .نامههــای امــام رضــا gاز جملــه متــون نثــری اســت کــه شایســتۀ بررســی دقیــق
سبکشناســانه اســت؛ زیــرا بــا وجــود داشــتن معانــی واال ،بــه زیورهــای لفظــی آراســته و سرشــار از بدایــع
صنعــت و بالغــت اســت .از ایــن رو پژوهــش پیــش رو بــه بررســی  10نامــه از نامههــای حضــرت رضــاg
پرداختــه و ســبکهای ادبــی و زبانــی آنهــا را بــا روش توصیفــی تحلیلــی مــورد واکاوی قــرار داده اســت.
نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش بــه ایــن شــیوه اســت :الــف .در ســطح ادبــی نامههــا ،تشــبیه بیشــترین
درصــد را بــه خــود اختصــاص داده اســت و در ســطح زبانــی نیــز تکــرار ،بیشــترین درصــد را در بــردارد .ب.
از لحــاظ تحلیــل نامهها(فکــری و ایدئولوژیکــی) ،بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه شــیوۀ خطابــی موجــود در
ابتــدای نامههــای امــام رضــا gبــا مضامیــن نامههــا در ارتبــاط اســت؛ همچنیــن ویژگــی بــارز شــروع
بیشــتر نامههــای امــام ،اســتفاده از مقدمــۀ مناســب و درخــور حــال مخاطــب نامــه اســت.

کلیدواژهها :سبکشناسی ،نامه ،امام رضا ،gسطح ادبی ،سطح زبانی.
 .1دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد(نویسنده مسئول)s.saremi 66 @yahoo.com :
 .2استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهدseyyedi@yahoo.com :
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مقدمه
بــا شــناخت ســبک یــک ادیــب میتــوان بســیاری از خــوی و خصلتهــای روانــی ،اخالقــی و
اندیشــه او یــا حتــی یــک جامعــه را متوجــه شــد ولــی سبکشناســی در تعریــف ادبی خــود ،علمی
اســت کــه دربــارۀ فنــون فکــری ،ادبــی و بالغــی اثــر یــک نویســنده بحــث میکنــد .بــا نگاهــی
دقیــق و موشــکافانه بــه متــون ادبــی ،متوجــه میشــویم کــه یــک نویســنده یــا شــاعر بــرای بیــان
آنچــه در ذهــن خــود داشــته ،از روشــی خــاص اســتفاده کــرده کــه بــا افــراد دیگــر فــرق دارد .البتــه
نبایــد فرامــوش کــرد در تمــام دوران ،شــاعران یــا نویســندگانی وجــود داشــتهاند کــه از روش ســایر
ادیبــان پیــروی یــا حتــی کپیبــرداری کردهانــد ،امــا هیچکــدام تأثیــری در ادبیــات نداشــته و تنهــا
ســبک نویســندگان ماقبــل خــود را تکــرار کردهانــد .سبکشناســی نثــر ویژگیهــای متفاوتــی بــا
شــعر دارد؛ زیــرا ظواهــر و تکنیکهــا و معیارهــا در شــعر آشــکارتر هســتند .پدیــد آمــدن نثــر خوب،
مســتلزم بررســی دقیــق و سبکشناســانه آن اســت ،بــه همیــن دلیــل بررســی سبکشناســی نثــر
دشــوارتر از شــعر اســت .نثــر کالمــی مکتــوب اســت ،با توالــی جملههــا کــه در آن مفاهیم بــا الفاظ
معیــن بیــان میشــود و از همــۀ قیــود شــعر یعنــی وزن ،قافیــهو صنعتهــای لفظــی و معنــوی آزاد
اســت؛ یعنــی در عــرف الزامــی بــرای اســتفاده از صنایــع ادبــی نیســت .نامــه یکــی از انــواع نثــر
اســت کــه در نــزد انســان از همــان زمــان کــه خــط اختــراع شــد ،قدمتــی طوالنــی دارد .ایــن فــن
در آغــاز ،چنــدان رایــج نبــود؛ ولــی بــه مــرور زمــان بــا گســترش ســوادآموزی و آســانی کتابــت ،ایــن
شــیوه پیامرســانی بــا عنــوان نامهنــگاری مطــرح شــد .نامهنــگاری نیــز کــه یکــی از قدیمیتریــن
و ریشـهدارترین انــواع ادب نثــری اســت ،رســانهای ارتباطــی بــه شــمار مـیرود و از دیربــاز در میــان
مــردم بــه منظــور انتقــال پیــام از فــردی بــه فــرد دیگــر رواج داشــته اســت .پیامبــر اســام nو ائمه
معصومیــن bنامههــای بســیار ارزشــمندی دارنــد کــه هــر کــدام جــزو اثرگذارتریــن متــون نثــری
اســت .امــام رضــا gنیــز نامههــای بســیار گرانســنگی دارنــد کــه حــدود  180عنــوان از آنها در
کتــاب ارزشــمند مکاتیــب االئمــه حضــرت آیــت اللــه میانجــی در پنــج جلــد از منابــع معتبــر روایی
جمـعآوری شــده اســت.
بــا تأملــی در مجمــوع نامههــای امــام رضــا ،gبــه ایــن موضــوع پــی میبریــم کــه ایشــان
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در عصــری زندگــی میکردنــد کــه فنــون نامــه نــگاری بــه اوج شــکوفایی خــود رســیده بــود؛
بــه گونــهای کــه در عصــر عباســی ،زیباتریــن نامههــا نگاشــته میشــد .از جملــه میتــوان بــه
نامههــای علمــی ،فقهــی ،سیاســی  ،اعتقــادی و  ...امــام هشــتم اشــاره کــرد کــه در بیانــی فنــی
و ادبــی همــراه بــا معانــی و مفاهیــم عمیقــی نگاشــته شــد ه اســت .ایــن نامههــا در همــۀ دوران،
ّ
دارای جذابیــت بــوده و تأثیــر فراوانــی بــر جامعۀ بشــری گذاشــته اســت .کالم علی بن موســیg
ّ
مطهرشــان ،دارای بالغــت و فصاحــت باالیــی اســت،
چــون ّدری گرانبهــا ماننــد ســخنان اجــداد
ً
بــه صورتــی کــه در یــک نامــه کامــا علمــی ،از فنــون ادبــی بهــره گرفتهانــد ،تــا عمــق کالم امــام به
مخاطبــان نامــه فهمانــده شــود .بایــد اذعــان کــرد کــه بررســی و تحلیــل چنیــن کالمــی کاری بس
دشــوار و وســیع و در عیــن حــال ارزشــمند اســت .از آنجــا کــه بررســی تمــام نامههــای امــام gدر
ایــن مجــال انــدک نمیگنجــد ،لــذا پژوهــش حاضــر بــا گزینــش یــک نامــه امــام میکوشــد تــا در
ن را در ســطح ادبــی و زبانــی و
حـ ّـد بضاعــت خــود بــه بررســی سبکشناســی ایــن نامـ ه بپــردازد و آ 
لغــوی مــورد تحلیــل قــرار دهــد.

پیشینۀ بحث
نامههــای امــام رضــا gدر کتابهــای مختلفــی جمــعآوری شــده و کتــاب و مقــاالت و
پایاننامههــای چنــدی دربــارۀ بعضــی از نامههــای معــروف و خـ ّ
ـاص ایشــان در قالــب زندگینامــه
و نامههــای ایشــان نگاشــته شــده اســت .اولیــن اثــری کــه در زمینــۀ نامههــای امــام رضــاg
بــهطــور جامــع نگاشــته شــد ،کتــاب «معــادن الحکمــة فــی مکاتیــب االئمــه » نوشــت ه محمــد
بــن محســن بــن مرتضــی کاشــانی بــود .اثــر دیگــری نیــز بــه نــام «مکاتیــب االئمــه » نوشــتۀ آیــت
اللــه علــی احمــدی میانجــی در جلــد پنــج آن نامههــای امــام هشــتم گنجانــده شــده کــه ایــن اثــر
گرانســنگ ،تنهــا کتابــی اســت کــه در حــال حاضــر بــه عنــوان یــک مجموعــۀ کامــل از نامههــای
امــام رضــا gجمـعآوری شــده اســت .البتــه کتابهــای بســیاری دربــارۀ نامههــا و ســخنان امــام
رضــا gنوشــته شــده اســت ،مثــل کتــاب معــروف «عیــون اخبــار الرضــا »gاثــر ارزشــمند
شــیخ صــدوق کــه بعضــی از نامههــای امــام رضــا ،gدر ایــن کتــاب آورده شــده اســت .همچنیــن
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کتابهایــی ماننــد «نامــه ّزریــن ســامت» در شــرح و ترجمــۀ رســاله ذهبیــه ،کتابــی دیگــر در ایــن
بــاب اســت .ناگفتــه نمانــد کــه پایاننامههایــی دربــارۀ امــام رضــا gنوشــته شــده اســتّ ،امــا
تاکنــون تحقیــق جامــع و مســتقلی در زمینــۀ بررســی سبکشناســی نامههــای امــام رضــاg
نشــده اســت؛ بــه همیــن منظــور مــا درصــدد برآمدیــم بــا نگاهــی دقیــق بــه عبــارات و محتــوای
نامههــای امــام رضــا ،gبــه بررســی آنهــا از لحــاظ ســطح ادبــی و زبانی-لغــوی بپردازیــم.

اهداف پژوهش
مهمترین اهداف در این پژوهش ،به قرار ذیل است:
 .1شناخت شیوه نامهنگاری امام رضا gاز لحاظ ساختار شکلی نامهها.
 .2آشنایی با ویژگیهای سبکی این نامهها از نظر سطح ادبی و زبانی-لغوی.

ضرورت بحث
بررســی ســبک ادبــی نامههــای امــام رضــا gبــه عنــوان یکــی از غنیتریــن نثرهــای فنــی بــر
جــای مانــده از ادب اهــل بیــت جایــگاه ویــژهای دارد؛ زیــرا از یــک ســو مــا را بــا توانایــی و هنــر امــام
رضــا gدر بهکارگیــری عناصــر ســبک ادبــی همچــون تشــبیه ،تکــرار و  ...آشــنا میســازد و از
ســوی دیگــر ایــن تحقیــق میتوانــد راهگشــای پژوهشــگران در بررســی سبکشناســی نامههــای
ادبــی دیگــر ائمــه gباشــد.

سؤالها
 .1سطح ادبی بسامد تشبیه در این نامه چقدر است؟

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،30تابستان 1399

تحلیل سبکشناختی «الرسالة الذهبیة» امام رضا  gدر( ...صارمی گروی و همکار)

181

 .2میــزان تأثیرپذیــری امــام رضــا gدر ایــن نامـ ه از کالم وحــی بیشــتر اســت یــا حدیــث و متون
دیگر؟
 .3آیــا اســتفاده از حــروف و تکــرار آنهــا در نامههــای امــام رضــا gدر القــای معنــا بــه مخاطــب
مؤثــر بوده اســت؟

فرضیهها
 .1تشبیه در نامه «رساله ّ
ذهبیه» امام رضا gبیش از سایر نامهها قابل بررسی است.
 .2نامههای امام رضا gاز کالم وحی و احادیث بیشترین تأثیر را میپذیرد.

شیوۀ پژوهش
روش انجــام کار مــا در ایــن مقالــه بــه صــورت توصیفــی تحلیلــی ،بــا تکیــه بــر مطالعــه کتابهــا از
جملــه متــون تاریخــی ،روایــی ،ادبــی و بررســی منابــع مرجــع بوده اســت.

سطوح سبکشناسی
سبکشناسی سه سطح دارد که به توضیح هر یک از آنها میپردازیم:

سطح فکری
در ایــن ســطح بــه مــواردی همچــون موضــوع ،هــدف و دالیــل نویســنده از ایجــاد اثــر پرداختــه
میشــود .اثــری کــه نویســنده روی مخاطبــان میگــذارد ،خــود یکــی از مســائل مهــم ایــن ســطح
اســت .پیــام یــک نوشــته عصــاره و اصــل کالم نویســنده و تاریخچــۀ آن هــم ،جزئی از ســطح فکری
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اســت .مســائلی نظیــر درونگــرا بــودن اثــر یــا برونگرایــی آن ،خردگرایــی یــا عش ـقگرایی اثــر،
شــادیگرایی یــا غمگرایــی و  ...میتوانــد جزئــی از موضوعــات قابــل بررســی در ایــن بخــش
باشد.

سطح ادبی
تأمــل و ّ
«ســطح ادبــی همــان علــوم بالغــی اســت کــه در آغــاز بــا ّ
تدبــر در قــرآن و حدیــث و اشــعار
عربــی پدیــد آمد ،شــامل ســه علــم عمدۀ معانــی ،بیــان و بدیع میشــود .معانــی و بیان زیرســاخت
بالغــت اســت ،در حالیکــه بدیــع بــه جهــات روبنایــی آن توجــه میکنــد .از ســوی دیگــر محــدودۀ
علــم بیــان و بدیــع ،ادبیــات و شــعر و محــدودۀ علــم معانی ،زبــان اســت .در علم معانــی مباحثی از
قبیــل ایجــاز و اطنــاب ،قصــر و حصــر و  ...مــورد بررســی قــرار میگیرد»(فشــارکی.)2-1 :1388 ،
«در حقیقــت علــم بیــان ،علــم بــه اصــول و قواعــد کلــی اســت کــه مراعــات کــردن آن منتــج بــه این
نتیجــه میشــود کــه هــر معنــی ذهنی بــه چنــد طریــق قابــل ایــراد است»(فندرســکی)2 :1381 ،
«در حــوزۀ علــم بیــان چهــار مبحــث تشــبیه ،مجــاز ،اســتعاره ،کنایــه مــورد توجه قــرار میگیــرد .در
ّ
«محســنات معنــوی» و دیگر
علــم بدیــع وجــوه تحســین و زیباســازی کالم به دو قســم اســت .یکی

«محســنات لفظــی»ّ .
ّ
محســنات معنــوی باعــث آرایــش معنــا میگــردد ،البتــه ممکــن اســت لفــظ
نیــز بــه تبــع آن زیبــا گــردد؛ امــا ّ
محســنات لفظــی موجبــات تحســین لفــظ را فراهــم میکنــد ،هــر
چنــد ممکن اســت موجب آراســتگی معنــا نیــز گردد»(تفتازانــی.)265 :1388 ،
ّ
مراعــات نظیــر ،تشــابه االطــراف ،لــف و نشــر ،جمــع ،تقســیم ،جمــع و تقســیم ،طبــاق ،مقابلــه،
تنــاص و  ...از جملــه تقســیمات محســنات معنــوی اســت .محســنات لفظــی نیــز شــامل جنــاس،
ســجع ،ترصیــع ،حســن نســق و تکــرار و  ...اســت که بــه بررســی نامهها از ایــن جهــات میپردازیم.

سطح زبانی
زبانشناســی دانشــی اســت کــه بــهطــور علمــی توجیــه میکنــد کــه زبــان چگونــه کار میکنــد.
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بعضــی از زبانشناســان میگوینــد« :زبــان دســتگاهی اســت نظــام یافتــه از صداهــای حنجــرهای
و توالــی ایــن صداهــا کــه بــرای ایجــاد ارتبــاط بیــن افــراد یــک اجتمــاع ب ـهکار بــرده میشــود و
از اشــیا ،وقایــع و انــواع تجــارب ،تقریبــا فهرســت کاملــی بهدســت میدهــد .اگــر ایــن تعریــف را
بــرای زبــان بپذیریــم ،در ایــن صــورت کار زبانشناســی ،توصیــف ســاختمان و نحــوه کارایــی ایــن
دســتگاه اســت»(باطنی« .)15-14 :1369 ،ســطح زبانــی دارای گســتردگی فراوانــی اســت ،از
ایــن رو آن را بــه ســه ســطح کوچکتــر آوایــی ،لغــوی و نحــوی تقســیم میکنند»(شمیســا:1380 ،
« .)153تحلیــل زبانــی متــون ادبــی در ســطح آوایــی ،از آوا و موسیقی(موســیقی درونــی و بیرونی)
تشــکیل شــده اســت ،همچنیــن تأثیــر آن بــر ســاختار کلــی متــن ادبــی طبیعتــا مــا را در فهــم اثــر
ادبــی و پــرده برداشــتن از جوانــب زیبایــی آن و احساســات و عواطــف درونــی کــه بــر مبــدع هنــگام
خلــق اثــر خویــش حاکــم بــوده ،یــاری میدهــد؛ همــان عواطفــی کــه ســبب شــده او بتوانــد از
اصــوات و الفاظــی خــاص ،بــرای ایجــاد موســیقی و تأثیرگــذاری هــر چــه بیشــتر متــن بــر خواننده
بهــره گیرد»(چراغـیوش و همکاران )86 :1392 ،ســطح آوایی شــامل موســیقی درونــی و بیرونی
میشــود .آرایههــا و عوامــل چنــدی در آفرینــش موســیقی درونــی یــک متــن ســهیماند .جنــاس
کــه یکــی از زیباتریــن آرایههــای لفظــی در ایجــاد موســیقی درونــی نقشآفریــن اســت .تکــرار،
عکــس ،حســن نســق و  ...از دیگــر ابزارهــای مؤثــر در پیدایــش موســیقی درونی یک متن بهشــمار
مـیرود .ایــن موســیقی بــا معنــا و ســیاق ،پیونــدی تــام دارد .رافعــی میگویــد« :بــر همــگان واضح
ً
و مبرهــن اســت کــه صــوت ،جلــوهگاه احساســات درونــی اســت و ایــن انفعــال طبیعتا ســبب تنوع
صــوت و صــدا میشــود .گاهــی بــهصــورت مــد اســت ،گاهــی بهصــورت ّ
غنــه و گاهــی هــم نــرم و
گاهی هم شــدید»(رافعی 1997 ،م« .)169 :موســیقی بیرونی از بررســی وزن(کلمات مســجع در
آخــر جمــات) و قافیــه معلــوم میشــود .از ّ
محســنات لفظــی موجــود در موســیقی بیرونــی ســجع
و ترصیــع اســت .ســطح لغــوی کــه بــه آن سبکشناســی واژههــا نیــز میگوینــد ،مســائلی نظیــر
ّ
نــوع گزینــش واژههــا ،وســعت یــا قلــت واژگان ،ترادف ،بســامد تکــرار برخی از لغــات و  ...را بررســی
میکنــد .آنچــه در ســطح لغــوی تعییــن ســبک مؤلــف ،مــورد توجه سبکشناســان اســت ،بســامد
واژگان اســت کــه در عربــی از آن بــه عنــوان «ظاهــره التکــرار» یــاد میکننــد .برخــی نویســندگان
بــه لغــات خاصــی عالقــه دارنــد و بــه بهانههــای مختلــف آن را تکــرار میکننــد .لغــت مــورد عالقــه
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ً
لزومــا از لغــات کلیــدی متــن نیســت»(آقاجانپور .)35 :1392 ،شــایان ذکــر اســت کــه «تکــرار بــه
معنــای متــن ،عمــق میبخشــد و بــا تمرکــز کالم بــر یــک محــور و تشــدید عواطف ،بــر تأثیرگــذاری
آن میافزایــد .بــا ایجــاد همحروفــی و تکــرار صداهایــی خــاص ،آهنــگ کالم را بــه ســمت یــک
رســم مشــخص هدایــت میکند»(رزقــه 2002 ،م« )4 :از آن جــا کــه بســامد واژگان ب ـ ه کار رفتــه
در متــن و میــزان تکــرار آنهــا ،از عناصــر سبکســاز بــه شــمار م ـیرود ،میتــوان بــا اســتفاده از
روش آمــاری کــه در عربــی از آن بــا عنــوان «األســلوب اإلحصائــی» یــاد میشــود و بــا بهرهگیــری
از محاســبات ریاضــی ،بــه تحلیــل أثــر بــر اســاس نتایــج دقیــق و مســتند پرداخت»(آقاجانپــور،
«.)36 :1392در ایــن ســطح مــا بــا علــم آواشناســی نیــز ســروکار داریــم؛ آواشناســی علمــی اســت
کــه وظیفــۀ آن مطالعــه و توصیــف آواهــای زبــان اســت .موضــوع آواشناســی ممکــن اســت آواهــای
یــک زبــان خــاص یــا آواهــای زبان(آواهــا بــه چنــد نــوع تقســیم میشــود ،ماننــد :آوای ســاکن یــا
لیــن ،آوای ســختکامی یــا نرمکامــی ،آواهــای قریبالمخــرج یــا آواهــای بعیدالمخــرج ،آواهــای
حلقــی ،آواهــای لبــی و آواهــای لبــی دندانــی کــه هــر کــدام از آنهــا دارای صفــت جهــر یــا همس،
شـ ّـدت یــا رخــوت اســت) بهطــور کلــی باشد»(حقشــناس.)11 :1390 ،

نامه اول :رساله ذهبیه (طب الرضا)g
مضمون نامه
«رســاله ذهبیــه امــام رضــا gحــدود ســال  201قمــری بــرای مأمون نوشــته شــد .مأمــون آنقدر
از نامــه امــام رضــا gخشــنود شــد و بــه نظــرش جالــب آمــد کــه دســتور داد آن را بــا آب طــا
بنویســند ،از ایــن رو ایــن نامــه بــه نامــه طالیــی معــروف شــد»(امیرصادقی« )14 :1387 ،ایــن
رســاله بلیــغ علمــی ،از نفیستریــن و گرانبهاتریــن مواریــث اســامی ،در زمینــه دانــش پزشــکی
اســت و بــهطــور مختصــر ،مشــتمل بــر رشــتههایی از علــوم پزشــکی ،ماننــد :کالبدشــکافی،
زیستشناســی(بیولوژی) ،وظائــف االعضا(فیزیولــوژی) و علــم االمــراض (باکتریولــوژی) و
بهداشــت و  ...اســت و بخــش زیــادی از طــب پیشــگیری را نیــز بیــان کــرده اســت؛ همچنیــن،
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مطالبــی از دانــش شــیمی ،تغذیه و بســیاری از دانشهــای دیگــر را در بردارد»(فضلاللــه:1385 ،
« )196شــاید شــهرت ایــن رســاله ،میــان دانشــمندان و موافقــت آنهــا دربــارۀ نســبت آن بــه امــام
 gدر دورانهــای مختلــف و عــدم ورود خدشـهای از جانــب احــدی بــر ایــن انتســاب ،از جملــه
اســبابی اســت کــه بــه پژوهشــگر ،اطمینــان میبخشــد کــه ایــن رســاله از عطایــای شــخص امــام
ذهبیــه» یــا «طـ ّ
رضــا gاســت .بــا توجــه بــه اینکــه رســالهای بــا نــام «رســالۀ ّ
ـب الرضــا» در مصادر
کهــن شــیعی اشــاره شــده است(مجلســی1403 ،ق ،ج .)306 :62
ّ
علت نوشتن نامه
«مأمــون دســتور داد علمــای بــزرگ آن زمــان را از نقــاط مختلــف در جلس ـهای علمــی حاضــر
کننــد تــا در حضــور آنــان در دریــای علــوم و معــارف آن زمــان شــناور شــوند و غوامــض آن علــوم
را آشــکار نماینــد و حقایــق آنهــا را کشــف کننــد .هــدف مأمــون ایــن بــود کــه میخواســت بــرای
ً
پــی بــردن بــه حقایــق علمــی ،رغبــت علمــا را بــه بحــث و جــدل زیــاد کنــد و ضمنــا بــه واســطه
جمــع کــردن دانشــمندان مشــهور آن زمــان ،نــام خــود را در اطــراف و اکنــاف جهــان معــروف کند.
برخــی مجالــس علمــی را از سلســله فالســفه و علمــای علــم پزشــکی تشــکیل مـیداد تــا آنهــا
در ایــن مجالــس دربــاره مزاجهــای مختلــف انســان و طــب ابــدان بحــث کننــد؛ در ایــن جلســه
امــام رضــا gبــه دعــوت مأمــون حضــور داشــتند ،همچنیــن دانشــمندانی همچــون یوحنــا
فرزنــد ماســویه ،طبیــب معــروف آن زمــان ،جبرئیــل فرزنــد بختیشــوع ،ســومین پزشــک نامــدار
ّ
متخصــص طـ ّ
دودمــان ّ
ـب یونانــی و صالــح فرزنــد بهلــۀ هنــدی فیلســوف و عــده دیگــری
عباســی و
از صاحبــان علــوم فلســفه نظــری و کالم شــرکت داشتند»(عســگری« .)13 :1385 ،لــذا مأمــون
رو بــه حضــرت گفــت :ای ابوالحســن! نظــر شــما دربــار ۀ مســائلی کــه در ایــن جلســه مطــرح شــده
چیســت؟ حضــرت پاســخ دادنــد :نظــر مــن دربــارۀ علــم طــب و ابــدان ،چیزهایــی هســت کــه
ً
مــن شــخصا آنهــا را تجربــه کــردم و درســتی آنهــا را بــه وســیله آزمایــش بــه مــرور زمــان دریافــت
ً
کــردهام .ضمنــا بــه اطالعاتــی کــه گذشــتگان مــا در ایــن بــاره داشــتهاند آگاهــم چــون دانســتن
همــه اینهــا بــرای هــر انســانی الزم اســت و در جهــل آنهــا عــذر کســی مســموع نیســت؛ مــن
ایــن مســائل را بــا معلومــات خــود بــرای تــو جمـعآوری میکنــم تــا هنــگام نیــاز از آنهــا اســتفاده
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کنی»(همــان« .)16 :پــس از خاتمــه آن جلســه ،مأمــون ناچــار بــه مســافرت بــه شــهر بلــخ رفــت و
از آن شــهر نامـهای دربــار ه مســائل پزشــکی نوشــت و از حضــرت خواســت کــه بــه وعــده خــود وفــا
کنــد .حضــرت هــم نام ـهای بــه شــرح زیــر در پاســخ مأمــون نوشــت کــه در آن مــوارد درخواســت
مأمــون تشــریح شــده است»(مجلســی1403،ق ،ج« )30 :49مأمــون ،این رســاله را با خوشــحالی
بســیار دریافــت کــرد و بــرای نشــان دادن اهمیتــی کــه بــه آن میدهــد ،دســتور داد کــه بــا طــا
نوشــته و پــس از آن ،در خزانــه دارالحکمــه نگهــداری شــود؛ بــه همیــن مناســبت ،آن را «رســاله
ذهبیــه» نامیدهاند»(همــان.)308-306 :
پیام نامه
امــام رضــا gدر رســاله ّ
ذهبیــه کــه یــک نامــه علمــی در زمینــه پزشــکی بهشــمار مــیرود؛
توصیههایــی چنــد در پــی دارد کــه نــه تنهــا بــرای مأمــون ،بلکــه بــرای همــه مــردم مفیــد و قابــل
اســتفاده اســت .مــا در اینجــا بــه نمونــهای از پیامهــای رســاله ذهبیــه اشــاره میکنیــم:
 .1کســی کــه نمیخواهــد معــدهاش آزار و آســیب ببینــد ،موقــع غــذا خــوردن آب ننوشــد.
کســانی کــه هنــگام غــذا خــوردن آب مینوشــند ،دســتگاه هاضمــه را از ابتــدای کارش ،از کار بــاز
میدارنــد .ایــن افــراد بــه عارضــه ضعــف دســتگاه گوارشــی مبتــا خواهند شــد؛ زیــرا نوشــیدن آب
در اول غــذا ،معــده را از هــم بــاز میکنــد و عارضــه گشــادی معــده م ـیآورد.
 .2آنــان کــه میخواهنــد از بیمــاری بواســیر و رنــج رودهای و درد قســمت پشــت بــدن در امــان
باشــند ،هــر شــب ده دانــه خرمــای برشــته شــده را بــا روغــن گاو بخورنــد.
 .3کســی کــه نمیخواهــد از درد مثانــه بنالــدّ ،
حتــی نبایــد یک لحظــه هــم ادرارش را نــگاه دارد،
اگرچــه بر پشــت اســبی ســوار شــده باشــد.
 .4کســانی کــه بــه ضعــف حافظــه دچارنــد ،بهتــر اســت همــه روزه هفــت مثقــال کشــمش ســیاه
ناشــتا بخورنــد و نیــز ســه تکــه زنجبیــل کــه در عســل خواباندهاند(زنجبیــل پــرورده) بــا کمــی
خــردل ،ضمــن غــذای روزانــه خــود بخورنــد .بــرای تقویــت نیــروی فکــری خــوب اســت کــه همــه
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روزه ســه دانــه هلیلــه بــا نبــات کوبیــده بخورنــد.
 .5از افــراط در خــوردن تخممــرغ بپرهیزیــد؛ زیــرا ایــن افــراط کبــد را از عمــل منظــم بــاز مـیدارد
و در ســر و معــده بادهــای زیانبخشــی بهوجــود مـیآورد.
 .6هرکــس میخواهــد در فصــل زمســتان از بیمــاری ســرماخوردگی در امــان بمانــد ،همــه روزه
ســه قاشــق عســل بخــورد .آن دســته از عسـلها کــه وقتــی جلــوی بینــی میگیریــد ،بــوی تنــدش
شــما را بــه عطســه وا مـیدارد یــا عســلی کــه آدم را دچــار بیحالــی و سســتی میکنــد و آن عســلی
کــه زبــان آدم را میســوزاند ،عسـلهای خوبــی نیســتند.
ع  .در فصــل زمســتان گل نرگــس ببوییــد ،بوییــدن ایــن گل را بهطــور دایــم انجــام دهیــد تــا از
شـ ّـر ســرماخوردگی در امــان بمانیــد .همچنیــن استشــمام ســیاهدانه آدمــی را از ســرماخوردگی
ایمــن م ـیدارد.
 .8بــرای جلوگیــری از گرمازدگــی در روزهــای تابســتان ،ضمــن پرهیــز از آفتــاب خــوردن ،روزی
یــک عــدد خیــار ،فایــده فراوانــی دارد.
 .9کســانی کــه میخواهنــد از ســردرد و بــاد شــکم در امــان باشــند ،ماهــی تــازه بخورنــد .ایــن
کار را هــم در فصــل زمســتان و هــم در تابســتان انجــام دهنــد؛ زیــرا ماهــی تــازه بــرای پیشــگیری از
اینگونــه دردهــا بســیار ســودمند اســت.
 .10آنــان کــه میخواهنــد همیشــه بــا نشــاط باشــند تــا میتواننــد از شــام بکاهنــد و ش ـبها
ســبکبار بــه رختخــواب برونــد.
 .11کســانی کــه نمیخواهنــد گوشهایشــان سســت و فروآویختــه باشــد یــا اینکــه از افتــادن
و بــزرگ شــدن لوزههــای خــود بیمنــاک هســتند ،بهتــر اســت هــر وقــت کــه شــیرینی میخورنــد،
بــه دنبالــش اندکــی ســرکه غرغــره کنند.
 .12کســانی کــه میخواهنــد از ابتــا بــه مــرض یرقــان در امــان بماننــد ،در فصــل تابســتان بــه
اتاقهــای در بســته و دمکــرده و بــدون تهویــه وارد نشــوند و همچنیــن در فصــل زمســتان یکبــاره
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از اتــاق گــرم بــه هــوای ســرد نرونــد ،بلکــه صبــر کننــد تــا بدنشــان بــا هــوا مأنــوس شــود.
 .13آنــان کــه از بادهــای دردنــاک و شــدید در بــدن خــود میترســند ،هفت ـهای یکبــار ســیر
بخورنــد.
 .14آنــان کــه بــه دنــدان خــود عالقهمند هســتند ،قبــل از خــوردن شــیرینی ،کمی نــان بخورند؛
زیــرا خردههــای نــان میــان دندانهــا را پــر میکنــد و نمیگــذارد مــواد شــیرین بــه آنهــا آســیب
برساند.
 .15آنانکــه میخواهنــد غذایشــان زود هضــم شــود و دســتگاه هاضمهشــان کار خــود را بــه
آســانی انجــام دهــد ،هــر وقــت کــه میخواهنــد بــا شــکم ســیر بــه رختخــواب برونــد ،بــه پهلــوی
راســت بخوابنــد و پــس از مدتــی بــه پهلــوی چــپ بغلتنــد تــا بــه خــواب راحــت فــرو رونــد.
 .16گوشـتهای چربـیدار و ســایر غذاهــای مخصــوص زمســتان را تبدیــل بــه غذاهای ســبک و
معتــدل و زود هضــم کنیــد ،ایــن غذاهــا عبارتنــد از :حبوبــات ،ســبزیها و میوههــا.
 . 17بهتریــن غذاهــا در تابســتان ،میوه ،شــیر و ســبزیها و انــواع نوشــیدنیهای حالل(گیاهی)
هســتند .حمــام بــا آب ســرد در صبــح و عصــر مفیــد اســت ،بــه شــرطی کــه بالفاصلــه پــس از کار یا
پــس از خــوردن غــذا نباشــد .مصــرف گوشــت در ایــن فصــل مناســب نیســت چــون ســموم آن بــه
واســطه عــرق فــراوان هــم دفــع نمیشــود .مصــرف انــواع ترش ـیها نیــز بــرای دفــع صفــرا مفیــد
است.
 .18در تابســتان بــه دلیــل گرمــای هــوا ،چربیهــای بــدن آب میشــود؛ از ایــن رو در پاییــز
نیــاز ضــروری بــه ذخیــره کــردن مــواد چربــی کــه مولــد حــرارت هســتند ،پیــدا میشــود و بایــد بــا
مصــرف غذاهــای مناســب آن را ذخیــره کنیــد تــا بــدن خــود را بــرای مقابلــه بــا ســرمای زمســتان
مجهــز کنیــد .بــدن بــه انــواع غذاهــای اصلــی و میوههایی ماننــد انگــور و انــار نیــاز دارد .همچنین
اســتفاده از نوشــیدنیهایی کــه از آنهــا تهیــه میکننــد ،مفیــد اســت .ب ـ ه طــور کلــی مصــرف
میوههــای تــرش قبــل از غــذا و میوههــای شــیرین بعــد از غــذا مفیــد اســت.
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 .19در فصــل زمســتان بایــد غذاهــای پرانــرژی مصرف کــرد .مالیدن روغن و ماســاژ اســتخوانها
در حــال اســتراحت بــا روغنهــای شــب بــو ،زیتــون و گل ســرخ بــه تقویــت و اســتحکام کمــک
میکنــد .مصــرف ســیر نیــز هفتــهای یکبــار مفیــد اســت .مصــرف خرمــا گاهــی بــا شــیر و
تخممــرغ مناســب اســت و از سســتی اواخــر و نیمــه دوم زمســتان و اوایــل بهــار جلوگیــری میکند.
 .20انجیــر بــوی دهــان را برطــرف ،اســتخوانها را محکــم ،رویــش مــو را زیــاد و بیمــاری را
برطــرف میکنــد و بــا وجــود آن احتیاجــی بــه دارو نیســت .روز یکشــنبه ،روز ســاختن و کاشــتن
مویــز اســت .هرکــس میخواهــد بــه حافظ ـهاش افــزوده شــود ،صبحگاهــان در حالــت ناشــتا،
هفــت مثقــال مویــز بخــورد .نخــود بــرای درد پشــت خــوب اســت و بایــد بــا غــذا و بعــد از غــذا میــل
شــود .در حــال ناشــتا هندوانــه خــوردن ،ایجــاد بیمــاری سســتی انــدام میکنــد .خــوردن خربــزه
در حالــت ناشــتا ،باعــث فلــج و قولنــج شــدن میشــود .ســرکه ذهــن را محکــم و حافظــه را زیــاد و
قــوی میکنــد.
سطح ادبی و زبانی
در ایــن نامــه ،برحســب محتــوای آن کــه یــک نامــه علمــی اســت ،امــام gبرخــی از مســائل
پزشــکی را کــه نیــاز انسانهاســت ،بیــان میکننــد و از آنجــا کــه مســائل پزشــکی ،جــزو مســائل
علمــی اســت و نوشــتن مســائل علمــی بــا اســلوب ادبــی ســازگاری کمتــری دارد ،بــه همیــن دلیل
اســالیب ادبــی کمتــری را شــاهد هســتیم؛ ولــی در همیــن اندک شــواهدی کــه وجــود دارد بالغت
ویــژه امــام رضــا gمشــهود اســت .در ایــن نامــه شــاهد مــواردی از قبیل تشــبیه ،اســتعاره ،کنایه،
جمــع و تقســیم ،مراعــات نظیــر ،تشــابه االطــراف ،تضــاد ،مقابلــه ،ســجع ،جناس ،عکس ،حســن
نســق ،تکــرار ،تحذیــر هســتیم .امــام رضــا gبــرای اینکــه مخاطبــان نامــۀ مباحــث علمــی را
بهتــر درک کننــد ،از تشــبیه و تکــرار اســتفاده بیشــتری میکننــد.
 .1سطح ادبی
سطح ادبی شامل سه علم عمدۀ معانی ،بیان و بدیع میشود.
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تشبیه
آرایۀ تشبیه در این نامه

«امــام هشــتم gدر رســالۀ ذهبیــه هنگامــی کــه بــه بررســی وظایــف اعضــای بــدن انســان
میپردازنــد ،تشــبیههای زیــادی را بــهکار میبرنــد تــا بتواننــد ملموستــر و واضحتــر ،وظایــف
هــر کــدام را بیــان کننــد ،عــاوه بــر ایــن ،به نیــاز مبــرم در هماهنگــی همــۀ ارکان بدن در ســامتی
و تندرســتی بــدن اشــاره میکننــد کــه بعضــی از ایــن نــوع تشــبیهات تمثیــل اســت و در البـهالی
خــود نیــز از انــواع و اقســام تشــبیه دیگــر نیــز بهــره بردهانــد .امــام gبــدن انســان را بــه کشــوری
تشــبیه کردهانــد کــه پادشــاه آن دل اســت و کارمندانــش رگهــا و رشــتههای مغــز هســتند .قصــر
پادشــاه تــن اســت و ســرزمین حکومتــی آن جســم اســت و دو دســت و دو پــا و دو لــب و دو چشــم و
زبــان و گوشهــا ،یــاران او هســتند و مخــازن و گنجدانهــای او معــده و شــکم و حجاب(دیافراگــم)
ّ
و ســینه هســتند ،امــام gبعــد از ایــن تشــبیه کلــی ،بــار دیگــر تکتــک اعضــا را بــه ارکان مختلف
حکومتــی تشــبیه و وظایــف هــر کــدام را مطــرح میکننــد« .عمــر عبدالهــادی عتیــق» میگویــد:
«در بــاور اهــل بالغــت معاصــر ،تشــبیه هرچه از عــرف و کالم عــادی دورتــر باشــد ،ارزش هنری آن
بیشــتر و دیــد و افــق خیــال نویســنده در آن گســتردهتر اســت»(عبدالهادی عتیــق 2012 ،م.)3 :
ْ َ َ ٌ َ َ َ ُ ُ َّ
ُُ
اللـ ُـه َم َر ًضــا َو َل ُهـ ْـم َعـ َـذ ٌ
اب َألیـ ٌـم ب َمــا َك ُانــوا َی ْكذ ُب َ
ون»(بقــره )10 :این
ـم
ـ
ه
اد
ز
ف
ض
ـر
ـ
م
ـم
ـ
ه
وب
ل
ِ
ِ
ِ
ِ
«فــی ق ِ ِ
ّ
عبــارت تشــبیه مفــرد دارد کــه مشــبه آن یــک امــر معقــول و مشــبهبه آن یــک امر محســوس اســت.
تشــبیه بلیــغ نیــز در اینجــا دیــده میشــود.
ّ
بــه نظــر میرســد ،علــت بهکارگیــری ایــن تشــبیه ایــن اســت کــه امــام قبــل از اینکــه بــه بیــان
مســائل پزشــکی بپردازنــد ،ابتــدا مخاطــب را بــا بــدن انســان آشــنا میکننــد ،آن هــم از طریــق
تشــبیهی کــه قابــل حــس اســت و مخاطــب چــون حاکــم مســلمانان اســت ،امــام تشــبیهی آوردند
کــه مطابــق بــا ذهــن و کار مخاطــب اســت کــه بــدن انســان را بــه یــک ســرزمین حکومتــی تبدیــل
کردهانــد ،تــا بــرای مخاطــب قابــل درک باشــد و تأثیــر بســزایی روی او گــذارد؛ آنگونــه کــه به شــوق
آمــده و مطالــب نامــه را تــا آخــر دنبــال کنــد.
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ُ
األوصــال و ّ
العــروق فــی َ
الع ِّمــال ُ
و ُ
الد َمــاغ :تشــبیه رگهــا و رشــتههای مغــز بــه کارگــزاران ،و َبیــت
ِ
َ
َ
الملــک ق ُلبـ ُـه :تشــبیه قلــب بــه قصر ،و أرضه الجســد :تشــبیه جســم به کشــور و ســرزمین ،همگی
ُ َ
تاه و لســانه و ُ
وشـ َـف ُ
ـداه و رجـ ُ
ایــن تشــبیهات بلیــغ هســتند .و األعوان َیـ ُ
أذناه :تشــبیه دو
ـاه و ِعیناه
ِ
ِ
دســت و دو پــا و دو چشــم و زبــان و گوشهــا بــه یــاران ،و َخزائنـ ُـه معدتـ ُـه و َبطنـ ُـه و حجابـ ُـه و صـ ُ
ـدره:
ِ
ِ
ِ
تشــبیه معــده و شــکم و حجاب(دیافراگــم) و ســینه بــه خزانه شــده اســت.
ایــن تشــبیهات ،تشــبیه تســویه نیــز هســتند .امــام رضــا gبــا آوردن حــرف عطــف «واو» میــان
مشـ ّـبهها ،زیبایــی تشــبیه را دو چنــدان کــرده اســت .تشــبیهات فــوق یــک جملــه بــوده و امــام
تشــبیه را در آن بــهکار بردهانــد .ایــن خــود یــک فــن و شــگرد ادبــی اســت کــه بــه آن تزاحــم
تشبیه(تشــبیه در تشــبیه) میگوینــد؛ بدیــن صــورت کــه نویســنده چنــد تشــبیه را در یــک عبارت
ذکــر مینمایــد .از کارکردهــای مهــم ایــن تکنیــک بیانــی ،برجســتگی جنبــۀ زیباییشــناختی
متــون اســت .در حقیقــت بــه دلیــل وجــود چندیــن تشــبیه در کنــار یکدیگــر و فشــرده شــدن
ً
متــون ،عمدتــا وجهشــبه ذکــر نمیگــردد؛ از ایــن رو کالم از ایجــاز باالیــی برخــوردار اســت و لــذت
ادبــی بیشــتری را بــه همــراه دارد؛ البتــه گاهــی ایــن ویژگــی ممکــن اســت موجــب نامفهوم شــدن
معنــی آن نیــز گــردد .امــام در ایــن قســمت از الفــاظ و تشــبیهات متنوع و محسوســی بــرای معانی
خویــش اســتفاده کردهانــد ،بــدون اینکــه کوچکتریــن خدش ـهای بــه معنــا وارد کننــد .ایشــان
بــرای بیــان توضیــح کارکــرد تــک تــک اعضــای بــدن ،تشــبیهی متناســب را آوردهانــد کــه اعضایــی
از یــک حکومــت بــه حســاب میآینــد .از ایــن طریــق مطالــب بــه راحتــی در ذهــن مخاطــب جــای
میگیــرد .همچنیــن بایــد گفــت کــه تشــبیهات مفــرد حســی بــه حســی نیــز در اینجــا بیشــتر بــه
چشــم میخــورد.
َ َ
ّ ّ
ّ
النافخ الم َ
ّ
زمار:
ألن األنف یزین الکالم کما یزین ِ ِ
تشــبیه تمثیــل و آن اینکــه آراســته شــدن ســخن در بینــی؛ ماننــد دمیــدن بــاد در نــی اســت و
وجهشــبه برگرفتــه از چنــد چیــز است(تشــبیه تمثیــل) همانگونــه کــه مشــبه و مشـ ّـبهبه برگرفتــه
ّ
از چنــد چیــز اســت کــه تشــبیه مرکــب را نشــان میدهنــد و ایــن نــوع تشــبیه از تشــبیهات قــوی
مزیــن شــدن ســخن توســط بینــیّ ،
بــه شــمار مـیرودّ .
(غنــه) از امــور حســی اســت کــه بــا گــوش
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شــنیده میشــود و از طرفــی دمیــدن بــاد در نــی نیــز از امــور حســی اســت کــه موســیقی حاصل از
آن بــا گــوش شــنیده میشــود کــه ایــن مــوارد تشــبیه ّ
حســی را شــکل میدهنــد.
الیدین َ
ریح َیسوء َأ َ
فإذا َجاء ٌ
وحی الملک إلی َ
فحجبت َبین الملک و َبین تلک ّ
الروائح:

امــام gدر ایــن عبــارت ،دســتور مغــز را بــه بینــی بــرای جلوگیــری از استشــمام بــوی بــد و
همــکاری دســتان در گرفتــن بینــی بــرای نبوییــدن را بــه زیبایــی و بهوســیله تصویرســازی از قصــر
پادشــان بیــان کــرده اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه پادشــاه بــرای جلوگیــری از ورود افــراد پلیــد بــه
قصــر بــه ســربازانش دســتور میدهــد تــا بــا نیزههــای خــود از ورود آنــان جلوگیــری کننــد و ایــن
تشــبیه تمثیــل بــه زیبایــی کالم امــام افــزوده اســت .ایــن تشــبیه مرکــب نیــز اســت کــه مشـ ّـبه و
مشـ ّـبهبه برگرفتــه از چنــد چیــز بــوده اســت.

ّ
َ
ـواب و َعـ ٌ
و للملــک َمــع َهــذا ثـ ٌ
ـذابَ ،فعذابــه أشـ ّـد ِمــن َعــذاب الملــوک الظاهــرة القاهـ َـرة ِفــی
ِ
َ
َ
َ
ّ
الدنیــا ،و ثوابــه أفضــل ِمــن ثوابهــا:
در ایــن عبــارت شــادی و انــدوه بــدن را کــه بــه دســتور مغــز اســت ،بــه شــیوه تشــبیه تمثیــل بــه
عــذاب و پــاداش پادشــاه تشــبیه کــرده اســت و ّ
حتی عــذاب (یعنــی انــدوه) آن را شــدیدتر و پاداش
(یعنــی شــادی) آن را بهتــر از عــذاب و ثــواب قدرتمندتریــن پادشــاهان جهــان برشــمرده اســت.
تشــبیه تمثیــل ،نیــروی اندیشــه و تفکــر آدمــی را بیشتــر ب ـهکار گرفتــه و در تقویــت معانــی و
تحریــک و تأثیرگــذاری بــر انســانها ،نســبت بــه تشــبیه مفــرد از قــدرت بیشــتری برخوردار اســت.
ّ
ّ
امــام در عبــارت فــوق مجموع ـهای از انــواع تشــبیهات عقلــی بــه عقلــی ،تشــبیه مرکــب ،موکــد،
مجمــل را بــرای بیــان معانــی مــد نظــر خــود بــه کار گرفتــه اســت.
روح األزمان
در اینجــا روح بــه زمــان اضافــه شــده اســت .امــام gبــا بهرهگیــری از تشــبیه بلیــغ کــه
رســاترین نــوع تشــبیهات اســت ،تصویــری زیبــا از یــک امــر عقلــی را عرضــه میکنــد کــه در اینجا
زمــان را یــک انســان فــرض کــرده و بــه آن روح بخشــیده و بــه دلیــل اینکــه یکــی از ویژگیهــای
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موجــود جانــدار را بــا یــک امــر غیرمحســوس ذکــر کــرده آرایــۀ تجســیم نیــز در اینجــا بــه چشــم
میخــورد کــه از رهگــذر تشــبیه اســت ،در جمــادات زندگــی احســاس میشــود؛ بــه دلیــل نبــود
ادات و وجــه شــبه ایــن عبــارت از ایجــاز باالیــی برخــوردار اســت و چــون مشـ ّـبه و مشـ ّـبهبه یــک
چیــز اســت تشــبیه مفــرد را نیــز شــاهد هســتیم.
امــام gدلیــل اینکــه زمــان را جــان بخشــیده هدفــی جــز مبالغــه در فصــل بهــار نداشــته
اســت؛ بــه اینگونــه کــه روح باعــث حیــات و نشــاط جســم اســت ،فصــل بهــار نیــز بــه دلیــل رویش
و سرســبزی و نشــاط اســت ،باعــث جــان بخشــیدن دیگــر فصــول و روزگار میشــود کــه زمــان در
اینجــا همــه دوران اســت .ایــن تشــبیه امــام باعــث میشــود کــه مخاطــب از طریــق معنایــی کــه
در ایــن تشــبیه نهفتــه اســت ،فصــل بهــار را سرچشــمه دیگــر فصــول بدانــد.
ُ
َ
َ ُّ
ُ
َ
ـص ّأو َل مــا یسـ ُ
اللـ ّ
ـرق ُفعوقــب لــم یعــد ،لکانــت ُعقوبتــه أسـ َـهل ،و لکن ُیــرزق اإلمهال
و لــو أصیــب
ُ ّ
َ
عظــم ّ
العافیــهَ ،
و َ
أعظــم َ
التنکیــل بــه،
السـ َـرقاتُ ،فیقطــع ،و ی
فیعــاود ثـ ّـم َیعــاودَ ،ح ّتــی ُیؤخــذ علــی
َ
َ
و مــا أودتــه عاقبــة ط َمعه
در ایــن فــراز امــام gکســانی را کــه بــه دســتورات پزشــکی اهمیــت نمیدهنــد و بــه اشــتباهات
خــود عــادت کردهانــد و در نهایــت دچــار ســختترین بیماریهــا میشــوند بــه دزدی تشــبیه
کــرده کــه بــه دزدیهــای کوچــک عــادت میکنــد و در نهایــت بــه دزدیهــای بــزرگ دســت میزنــد
و عاقبــت بــه خیــر نمیشــود و ایــن تشــبیه تمثیــل و مرکــب اســت و مشـ ّـبه و مشـ ّـبهبه و وجــه شــبه
همــه برگرفتــه شــده از چنــد چیــز اســت .همانطــور کــه دزد امــوال دیگــران را بــه غــارت میبــرد
و برایــش ضــرر و زیــان ایــن کار مهــم نیســت ،کســی کــه بــه تندرســتی و نــکات بهداشــتی خــود
ّ
توجــه نمیکنــد ،بــا ایــن کار ،ســامتی خــود را بــه غــارت بــرده ،بــدون توجــه بــه ضــرر و زیانــی کــه

بــه ســامت بــدن خــود وارد میکنــد .مشـ ّـبه و مشـ ّـبهبه از امــور حســی اســت بــه دلیــل اینکــه
افــرادی کــه بــه دســتورات پزشــکی عمــل نمیکنند(مشـ ّـبه) و دزدی کــه مــال مــردم را بــه غــارت
برد(مشــبهبه) بــه کمــک حــس بینایــی قابــل رویــت اســت کــه تشــبیه ّ
ّ
حســی را تشــکیل
می
ّ
میدهــد .در اینجــا مــا شــاهد تشــبیهات دیگــری از جملــه مؤکــد و ّ
مفصــل هســتیم کــه وجــه

شــبه ضــرر رســاندن بــه خــود فــرد بــا عبــارت ُ«یــرزق اإلمهــال و َ
العافیــه» بیــان شــده اســت.
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امــام gاز تشــبیه بــه عنــوان ابــزاری بــرای ّ
تنبــه بــه ذهــن و تصویــر کــردن مطلــب اســتفاده
کردهانــد .در ایــن نامــه بســامد تشــبیهات حســی بــه حســی از دیگــر تشــبیهات بیشــتر اســت و
از آنجــا کــه کالم امــام شــامل مضامیــن علمــی اســت پــس نیــاز بــه تشــبیهات حســی بــرای درک
بهتــر مطالــب در ذهــن داریــم.
امــام gدر بیــان تشــبیه بــدن بــه پادشــاه از اعضایــی کــه غیرحســی است(مشـ ّـبه) اســتفاده
کــرده و آنهــا را بــه امــور حســی کــه قابــل درکباشــد ،تشــبیه کــرده اســت؛ در نتیجــه تشــبیهات
عقلــی بــه حســی در ایــن نامــه ،نســبت بــه دو نــوع دیگــر تشــبیه بســامد باالیــی دارد .در صورتــی
کــه تشــبیهات عقلــی بــه عقلــی و حســی بــه عقلــی ،بســامد اندکــی دارنــد؛ چــرا کــه دریافــت وجه
ّ
مشــبهبه حســی ،زود فهمتــر اســت و آســانتر صــورت میگیــرد.
شــبه از
ّ
از میــان تشــبیهات فشــرده ،تشــبیه مؤکــد باالتریــن بســامد را به خــود اختصــاص داده اســت تا از
گســتردگی و تفصیــل تشــبیه در ارائــه معانــی پرهیــز شــود .بســامد بــاالی تشــبیهات مفرد بــه مفرد
نشــانۀ ایجــاز ،ابتــکار و نــوآوری و همچنیــن زبــان روان و لطیــف امــام gاســت .میــزان تشــبیهات
بلیــغ درصــد قابــل توجهــی را بــه خــود اختصــاص دادهانــد؛ بنابرایــن میتــوان گفت کــه عناصر در
نامــۀ امــام بیشــتر پویــا و متحـ ّـرک اســت؛ بــه دلیــل اینکــه ذهــن بــرای درک آنهــا نیازمنــد تــاش
بیشــتری اســت .امــام رضــا gاز تشــبیه بــه عنــوان ابــزاری شــگرف بــرای بیــان معانــی خویــش
اســتفاده کردهانــد و از ایــن طریــق تأثیــر بســزایی بــر خواننــدۀ نامــه میگــذارد.
استعاره

َ
ّ َ ُ
ّ
صل ّ
الربیع :فإنه  ...تلین األرض
أما ف

تلیــن بــرای نرمــی پارچــه و لبــاس بــهکار م ـیرود و بــرای نرمــی زمیــن از «یدهمــق» اســتفاده
میشــود و در ایــن عبــارت اســتعاره ،مصرحــه تبعیــه اســت .بــه نظــر میرســد از آنجــا کــه عــرب
ّ
خصوصیــت قابل لمــس و درک اســت.
بــرای بیــان نرمــی پارچــه ،از تلیــن اســتفاده میکنــد و ایــن
امــام gبــرای بیــان خصوصیــات بهــار ،نیازمنــد عبارتــی بــود کــه بتوانــد ویژگیهــای منحصــر بــه
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فــرد بهــار را قابــل لمــس ارائــه دهــد ،بــه همیــن منظــور ،از عبــارت تلیــن األرض اســتفاده کردهانــد
تــا بــه مخاطــب شــادابی و ســرزنده بــودن بهــار را نشــان دهنــد .در چهــار فصــل ســال نیــز ،هــم
نرمــی و هــم زبــری وجــود دارد ،بدیــن صــورت ،از آنجایــی کــه بهــار دارای هــوای معتــدل اســت
و فصــل شــادابی اســت ،امــام بــرای توصیــف آن از فعــل تلیــن اســتفاده کردهانــد همانطــور کــه
نرمــی پارچــه بــه انســان شــادابی میبخشــد خصوصیــات منحصــر بــه فــرد بهــار مثــل معتــدل
بــودن هــوا نیــز انســان را شــاداب میکنــد .مخاطــب نامــه وقتــی کــه قــدرت بهکارگیــری امــام را در
انتخــاب آرایــه و الفــاظ متناســب بــا آن بــرای القــای معانــی و مفاهیــم مطالــب میبینــد ،شــوق بــه
خوانــدن ادامــه نامــه پیــدا میکنــد و مســائل بیــان شــده در نامــه را در ذهــن خــود حفــظ میکنــد.
َ َ
زاج الفصل
و یقوی ِم
در عبــارت اول ،فصــل بــه انســانی تشــبیه شــده کــه دارای مــزاج اســت و مزاجــش تقویــت
میشــود؛ از آنجــا کــه مشـ ّـبهبه ،بــه وســیل ه الزمـهای از لــوازم آن مشــهود اســت ،اســتعارۀ مکنیــه
و اصلیــه محســوب میشــود.
ّ
یکسر ِفیه ِمزاج الشراب
ِ
در عبــارت دوم نیــز همینگونــه اســت ،امــام gبــا اضافــه کــردن مــزاج بــه شــراب از تشــخیص
کــه همــان جانبخشــی بــه اشیاســت اســتفاده کردهانــد .در واقــع امــام از رهگــذر جانبخشــی،
قامــت کلمــات را بــا خلعتــی زیبــا میپوشــانند تــا کالمشــان دلنشــینتر و زیباتــر جلــوه نمایــد و
سرشــار از حیــات ،حرکــت و پویایــی شــود و بدیــن واســطه چیزهــای بیجــان را در علــم طبیعــت
جانــدار می-کنــد تــا اندیشــ ه خویــش را بــه اثبــات رســاند .در حقیقــت ایشــان در بیــان مــا
فیالضمیــر آگاهانــه ،بــه اشــیا و پدیدههــا و مجــردات جــان میبخشــد و آنهــا را زنــده و پویــا در
پیــش چشــم خواننــده بــه حرکــت در مـیآورد.
َ
تختلف فیه ّ
الریاح
بــرای وزیــدن بــاد تهــب ب ـ ه کار م ـیرود و بــرای رفتوآمــد تختلــف اســتعمال میشــود .در ایــن
عبــارت «تختلــف» اســتعاره مصرحــه تبعیــه اســت کــه در فعــل رخ داده اســت .امــام رضــا gدر
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ایــن عبــارت بــر پایــۀ اســتعاره مصرحــه بــرای بــاد ،پــا در نظــر گرفتــه کــه ماننــد موجــودات زنــده
رفتوآمــد میکنــد کــه اثبــات پــا بــرای بــاد ّ
تخیــل اســت بنابرایــن امــام از آرایـ ه تجســیم نیــز بهــره
بردهانــد بــه نظــر میرســد کــه امــام میخواهــد شـ ّـدت وزش بــاد را برســاند؛ زیــرا وزیــدن بــاد در
بعضــی از اوقــات زیــاد میشــود و بــا وزیــدن بــاد در حالــت عــادی متفــاوت اســت .از آنجــا کــه
آمدوشــد زیــاد موجــودات زنــده در مســیر را ،رفتوآمــد میگوینــد و امــام بــرای اینکــه شــدت و زیــاد
بــودن وزش بــاد در فصــل زمســتان را نشــان دهــد از تختلــف اســتفاده کردهانــد .ایشــان در ایــن
مــورد بــرای القــای معنــا از آرایـ ۀ اســتعاره بهــره بردهانــد.
و َمن َ
المرة َ
أراد أن ُیطفی ّ
الصفراء
ِ

ّ
در ایــن عبــارت بــه جــای یســکن و یهـ ّـدی ،عبــارت یطفــی بـهکار رفتــه اســت .در اینجا اســتعارۀ

مصرحــه دیــده میشــود .از آنجــا کــه صفــرا در زمــان بیمــاری حــرارت بــدن را بــاال میبــرد و ماننــد
آتشــی کــه شــعلهور میشــود در بــدن انســان عمــل میکنــد ،امــام gلفــظ خامــوش کــردن را
بــرای از بیــن بــردن ایــن حــرارت و آتــش اســتفاده کردهانــد؛ زیــرا حــرارت صفــرا آنقــدر بــاال رفتــه
کــه ماننــد یــک آتــش شــعلهور عمــل میکنــد ،بــه همیــن منظــور بایــد ایــن آتــش را خامــوش کــرد
کــه امــام میفرماینــد :هــر کــس میخواهــد کــه (حــرارت) صفــرا را خامــوش کنــد (از بیــن ببــرد)
چیزهــای خنــک و نرم بخــورد.
ً
ّ
ِّ
َ
إنائه ال ِذی یکون فیه الماء ِشیئا ِمن الطین ،و َیمات فیه
ط َرح فی ِ
یمــات بــه معنــای بمیــرد و منظــور امــام gحــل شــدن خــاک در آب و زالل شــدن آب اســت؛
یعنــی بعــد از حــل شــدن منتظــر بمانــد تــا زالل شــود و ایــن اســتعارۀ مصرحــه تبعیــه اســت .بــا
مــردن موجــود زنــده ،بــه ظاهــر از بیــن رفتــه و دیگــر وجــود خارجــی ندارد(لقاءاللــه) .امام بــا تعبیر
یمــات میخواهــد بگویــد کــه آنقــدر خــاک بایــد در آب حــل شــود کــه بــه ظاهــر از بیــن بــرود و
تنهــا آب زالل دیــده شــود و ایــن هماننــد مــردن یــک چیــز اســت .در ایــن عبــارت امــام بــرای القای
معانــی آنچنــان الفــاظ و افعــال را بــه زیبایــی در جــای هــم بــه کار بردهانــد کــه مخاطــب را در
حیــرت و تعجــب فــرو میبــرد.

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،30تابستان 1399

تحلیل سبکشناختی «الرسالة الذهبیة» امام رضا  gدر( ...صارمی گروی و همکار)

197

ّ
ُ َ
َ
اجت َمعــا َولــدا ُ
البـ َـرص  /إذا َ
إذا َ
الفصــد ُ
یولــدا َ
النقــرس ،و َ
البهق
للعــروق
اجت َمعــا َولــدا القولنــج  /و
ّ ُ َ
 /و ُد ُخــول َ
الح ّمــام علــی َ
البطنــة یولــد القولنج.
ّ
تولــد و والدت بــرای انســان بـهکار مـیرود و بــرای بیمــاری ایجــاد شــدن و باعــث بیمــاری شــدن
اســتعمال میشــود و ایــن نــوع اســتفاده از والدت بــرای بیمــاری اســتعاره محســوب میشــود و
اســتعارۀ مصرحــه تبعیــه اســت کــه در مــوارد بــاال بـ ه کار رفتــه اســت .فعــل یولــد در مــوارد بــاال بــه
جــای یخلــق و ینش ـیء بــهکار رفتــه اســت .از آنجــا کــه والدت و تولــد نشــانه بــه وجــود آمــدن و
خلــق شــدن اســت ،امــام gایــن عبــارت را ب ـ ه کار بردهانــدّ .
البتــه میتــوان گفــت کــه وقتــی
کلمــه یولــد در جایــی بـهکار مـیرود نشــانه ایــن اســت کــه آن چیــز قبــا نبــوده و اکنــون بــه دلیلی
ً
بــه وجــود آمــده اســت .در عبــارات فــوق امــام میفرماینــد کــه مثــا اگــر بــا شــکم پــر حمــام برویــد،
ّ
قولنــج متولــد میشــود ،یعنــی اینکــه ایــن قولنــج قبــل از ایــن نبــوده و االن بــه دلیــل رعایــت
نکــردن عملــی ،بــهوجــود میآیــد.
اســتعارههای امــام رضــا gدر ایــن نامــه ســاده و روان و خالــی از هرگونــه ابهــام و پیچیدگــی
اســت .اســتعارههای ایشــان چنانکــه در نمونههــای بــاال دیــده شــد ،بیشــتر حســی اســت،
همچنیــن اســتعارههای نامأنــوس و غریــب در آنهــا مشــاهده نمیشــود؛ چــرا کــه امــام در پــی آن
اســت کــه تجربههــای خــود را بــه گونـهای بازگویــد تــا دیگــران نیــز بهــره گیرنــد .امــام بیــش از آنچه
دنبــال هنرنماییهــای بیانــی باشــد بــه فکــر بیــان اندیشــه و افــکار خویــش اســت .از ایـنرو عمــق
اندیشــۀ ایشــان پررنگتــر از پــردۀ الفــاظ رنگیــن و خیالانگیــز اوســت .بســامد اســتعارۀ مصرحــه
تبعیــه در ایــن نامــه امــام نســبت به اســتعاره مکنیه بیشــتر اســت و نــوع اســتعارۀ مکنیه بــهصورت
تشــخیص درصــد باالتــری نســبت بــه نــوع اســتعارۀ مکنیــه غیرتشــخیص دارد .اســتعارههای
موجــود در ایــن نامــه امــام از زیبایــی خاصــی برخــوردار اســت کــه عنصــر تحــرک و پویایــی در آنها
مــوج میزنــد بــه همیــن خاطــر ذهــن خواننــده از ایــن اســتعارهها خســته و درمانــده نمیشــود.
کنایه
ّ
مکنیبــه صفــت یــا مجموعــه چنــد صفــت یــا جمله
کنایــه از موصــوف :در ایــن قســم از کنایــات،
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و عبارتــی وصفــی اســت کــه بایــد از آن متوجــه موصوفــی شــد .بـ ه طــور خالصــه ،صفتــی را ذکــر
َ َ ْ َ َ ْ ُ َّ َّ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ
ـض
َمیکنیــم ْو َاز آن ،موصــوف را اراده میکنیــم؛ ماننــد «ولــول دفــع اللـ ِـه النــاس بعضهــم ِببعـ ٍ
َ
ُ
لف َسـ َـد ِت ال ْرض»؛ «و اگــر خداونــد بعضــی از مــردم را بــه دســت بعــض دیگــر دفــع نکنــد ،زمیــن
تبــاه میشــود»(بقره()251 ،خرمشــاهی.)93 :1377 ،
کنایــه از صفــت :بــا ذکــر موصــوف یــا صفــت در جملــه ،شــناخته میشــود .در ایــن نــوع کنایــه،
َ
ـح ُی َق ّلـ ُ
«ف َأ ْص َبـ َ
ـب
صفتــی ذکــر میشــود و صفــت مقصــود و مــد نظــر پوشــیده میمانــد ،ماننــد:
ِ
َك َّف ْیــه َع َلــى َمــا َأ ْن َفـ َـق ف َ
یهــا َ
ـی َخاو َیـ ٌـة َع َلــى ُع ُ
َ
وشـ َـها»؛ «و او بــه خاطــر هزینـهای کــه در آن کرده
ر
ـ
ه
و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بــود ،دســت (حســرت) بــر دســت مـیزد و آن بــاغ در و دیوارهایــش فروریختــه بــود» (کهــف. )42 ،
کنایــه تعریــض :در لغــت بــه معنــای خــاف تصریــح و صراحتگویــی اســت(جوهری 1410 ،ق:
) 108؛ ولــی در اصطــاح عبــارت اســت از اینکــه کالم بــهطــور مطلــق و بــدون قیــد گفتــه شــود،
ولــی بهواســطه آن بــه معنــای دیگــری اشــاره گــردد کــه از ســیاق کالم معلــوم میشود(هاشــمی،
 .)212 :1385در ادامــه بــه بررســی انــواع کنایــه در  10نامــه امــام رضــا gمیپردازیــم.
َ
َ
ارفع َی َ
دیک من الطعام
و
دســت از طعــام بــردار در حالیکــه هنــوز اشــتهایت باقــی اســت .ارفــع یدیــک عبارتــی کنایــی
اســت کــه بــه معنــای خــودداری از کاری اســت .ایــن عبــارت امــام ،gجــزو معروفتریــن
جمــات کنایــی اســت کــه در علــم پزشــکی بــه عنــوان یــک اصــول تغذیــه ســالم اســت .ایــن
عبــارت از نظــر بالغــی کنایــه نیســت؛ بلکــه از نظــر اصطالحــی بیــن عمــوم مــردم کنایه محســوب
میشــود(نجفی.)155 :1392 ،
ُ ّ
ً َ َ َ
َ َ ََ َ
اللیل
و من أراد أن یکون صا ِلحا خفیف اللحم فلیقلل ِعشاءه ِب ِ
ّ
عبــارات «خفیــف اللحــم» را کــه بــه معنــای کــم گوشــت اســت ،بــه کنایــه از الغــر شــدن آوردهاند.
البتــه بایــد گفــت کــه بــرای درک بیشــتر مخاطــب از صفــت ّ
حســی اســتفاده کردهانــد .مــا در
اینجــا کنایــه از صفــت را شــاهدیم .نکتــه قابــل ذکــر در ایــن مبحــث بســامد انــدک کنایــات در
نامــه اســت؛ زیــرا یــک نامـ ه پزشــکی اســت و امــام gاز عبــارات کنایــی انــدک و ّ
البتــه معمــول در
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،30تابستان 1399

تحلیل سبکشناختی «الرسالة الذهبیة» امام رضا  gدر( ...صارمی گروی و همکار)

199

بیــن مــردم اســتفاده کردهانــد تــا قابــل فهــم بــرای مــردم باشــد ،هــر چنــد مخاطــب خـ ّ
ـاص امــام،
مامــون اســت ولــی مخاطــب عــام هم ـ ه مردمانــد.
مراعاتنظیر
َ
َ َ
ُ
واألعوان َیداه و ِرجاله و َعیناه و شفتاه و ِلسانه و أذناه.
دســت ،پــا ،چشــم ،لــب ،زبــان و گــوش در اینکــه اعضــای بــدن انســان هســتند بــا هــم تناســب
دارنــد .امــام gبــه دلیــل اینکــه انســان بهوســیلۀ ایــن اعضــا مهمتریــن کارهــای خــود را انجــام
میدهــد و میتــوان گفــت از ارکان اصلــی بــدن انســان بــرای دفــاع و ارتبــاط برقــرار کــردن بــا
دیگــران اســت ،بــه عنــوان یــاران پادشــاه در کنــار هــم نــام بردهانــد .از خوانــدن عبــارت فــوق
آهنگــی خــاص بــه گــوش میرســد کــه بــا قــرار گرفتــن دو ضمیــر «الــف» و «هــاء» در آخــر کلمــات
و حرکــت ّ
ضمــه بــر ســر ضمیــر «هــاء» ایجــاد شــده اســت .در عبــارت بــاال مراعــات نظیــر کــه یکــی

از محســنات معنــوی اســت باعــث آرایــش معنــا گشــته کــه ّ
البتــه لفــظ نیــز بــه تبــع آن زیبــا گشــته
اســت.
َ
َ
ََ
الزیــت ،و مــاء َ
القریــص ،و الهــام ،و الخــل و َ
َ
الحضــرم ،و نحــو
ـاردة ِمثــل
ِ
ِلیتنــاول ِمــن األغذیــة البـ ِ
ِ
َ
طعمــة البــاردة.
ذلــک ِمــن اال ِ
در عبــارت بــاال ،امــام خــوردن غذاهــای ســرد را بــرای مســافری کــه در فصــل گرما ســفر میکند،
توصیــه کــرده اســت .امــام gبــه دلیــل اینکــه در فصــل گرمــا بــدن انســان نیازمند خنک شــدن
اســت تــا بــه بیمــاری بــه دلیــل گرمازدگــی دچــار نشــود ،بــه دســتهای از غذاهــای ســرد کــه دمــای
بــدن انســان را کــم میکنــد ،توصیــه کردهانــد .ایــن غذاهــا در ایــن کــه جــزو غذاهــای ســرد
هســتند ،بــا هــم تناســب دارنــد.
ّ
ّ
َ َ َُ ّ
الطیــور َ
الثنــی و َ
ّ
الدجــاج و
الجــذع ،و ِمــن
المحمضــات ،و ِمــن اللحــوم لحــم المعـ ِـز
و ِاسـ ِـتعمال
ِ
ّ
ّ
ّ
الســمک الطــریّ
الطیهــوج و الــدراج ،و األلبــان ،و ّ
امــام رضــا gبــرای داشــتن رژیــم غذایــی مناســب در مــاه حزیــران (مــاه حزیــران مــاه نهــم از
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ماههــای رومــی اســت و تقریبــا بــا خــرداد برابــری میکنــد) و رهایــی از بیماریهــای ایــن مــاه
گــرم ،دســتورالعمل خاصــی ارائــه کردهانــد .در توصیههــای پزشــکی امــام رضــا ،gبــرای ایــن
روزهــا آمــده اســت کــه در ایــن مــاه غلبــه بلغــم و خــون از میــان م ـیرود و دورۀ اســتیالی مــره
(حــرارت) صفــرا روی مـیآورد .بایــد از رنــج و زحمــت بســیار نهــی شــود و از خــوردن گوشـتهای
چــرب و نیــز زیــادهروی در مصــرف گوشــت و بوییــدن مشــک و عنبــر و عطرهــای گــرم منــع شــده
اســت .خــوردن گیاهــان و ســبزیهای ســبز و خشــک و خنــک ماننــد خرفــه و کاســنی و خرفــه و
خیــار گل بســر و خیــار چنبــر و شیرخشــت و میوههــای مرطــوب و آبدار و مصــرف ترش ـیها و
گوشــت بــره و گوشــت بــز و مرغهــای خانگــی و تیهــو و دراج و شــیر گاو و ماهــی تــازه بســیار الزم و
نافــع اســت کــه امــام اســامی جانورانــی را کــه بــه عنــوان غــذا مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد؛ بــه
صــورت مراعــات نظیــر آورده اســت .ایــن صنعــت از جملــه صنایــع بدیعــی اســت کــه در ایــن نامــه
بــرای حیــات بخشــیدن بــه مســائل علمــی و روشنســازی مفاهیــم و تأثیــر نهــادن بــر روح مخاطب
اســتفاده شــده اســت .مراعــات نظیــر در ایــن نامــه تأثیــر معنایــی دارد و امــام بــهوســیله تناســب
بیــن الفــاظ ،معانــی خویــش را بــه مخاطــب ارائــه دادنــد.
جمع
َ
َ
َ َُْ ُ
ْ ُ
ْ َ
ـك ْال َج َسـ ُـد َب ْعـ َـد ْال ُخـ ُـروج م ْن َهــا َمــا َی ْق َطـ ُـع ر َ
یح َهــا ،كـ َـو َر ِق الخـ ْـو ِخَ ،و ال ث ِجیـ ِـر و ال ُع ْصفـ ِـرَ ،و
و یدلـ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْالح َّنــاءَ ،و ُّ
السـ ْـع ِدَ ،و الـ َـو ْرد
ِ ِ
پــس از اســتفاده از نــوره و شستوشــوی محــل آن ،بــرای برطــرف کــردن بــوی نــوره ،بــا مــوادی
ّ
مرکــب از بــرگ هلــو و عصفــر (گلــی اســت ماننــد زعفــران بــه نــام کافشــه یــا کاجیزه یــا گل رنــگ) و
حنــا و ســعد کوفــی و گل ســرخ ماســاژ دهند(تــا بــوی زننــدۀ نــوره ،جــای خــود را بــه عطــر دلپذیــر
گلها ببخشــد).
امــام gمــوادی مرکــب از هلــو ،عصفــر ،حنــا ،ســعدکوفی و گل ســرخ را بــرای از بیــن بــردن بوی
بــد نــوره توصیــه میکننــد .آنجــا کــه امــام بــرای بیــان مفهــوم خویــش بــه مخاطــب ،نیــاز بــه کنــار
هــم آمــدن کلماتــی کــه بــا هــم تناســب ندارنــد ،پیــدا میکننــد ،از آرایـ ه جمــع اســتفاده میکننــد
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کــه ایــن آرایـ ه جمــع نیــز بــا کنــار هــم آوردن الفــاظ بــر معنــا تأثیــر میگــذارد.
تقسیم
َ
َ
ُ
َ
الفــم مــن الـ ّـدم ،و ّأن ّ
الصــدر من َ
ّ ّ
البلغم
ـف ،و
المنخریــن ،و األنـ ِ
العینیــن و ِ
أن الــرأس و األذنیــن ،و ِ
ِ
ّ
َ
ـیف مــن المـ ّـرة َّ
البطــن من ّ ّ
الصفــراء ،و ّأن أسـ َـفل َ
و ّ
ـوداء.
الریــح ،و ّأن الشراسـ
المر ِة السـ ِ
ِ ِ
در ایــن عبــارت امــام gبــدن را شــامل چهــار جــزء ســر و ســینه و بــاالی شــکم و پاییــن شــکم
میدانــد و بــا بیــان اینکــه اجــزای بــدن هــر یــک شــامل چــه چیزهایــی از اعضــای بــدن هســتند،
از شــیو ه تقســیم بهــره بــرده اســت .ایشــان بــرای اینکــه مخاطــب راحتتــر بــدن انســان را تصــور
کنــد ،آن را بــه چهــار قســمت تقســیم کردهانــد و بــرای معرفــی اعضــا ،هــر یــک از اجــزای بــدن را
در ایــن چهــار قســم جــای میدهنــد .در ایــن قســمت ایشــان توجــه به معنــا داشــتهاند و اســتفاده
از تقســیم بــه هــدف القــای معنــا بــوده اســت.
ّ
الثانــی :بـ ٌ
األول :بـ ٌ
ـارد رطـ ٌ
ّ
ـارد یابـ ٌ
للحمــام أربعــة أبیــات مثــل أربــع طبائــع :البیــت ّ
ـب .و
ـس .و
ٍ
ٍ
ّ
ـار رطـ ٌ
ـار یابـ ٌ
الرابــع :حـ ٌ
ـب .و ّ
الثالــث :حـ ٌ
ـس.
در ایــن فــراز نیــز از تقســیم بهــره بــرده شــده اســت .لفــظ ّ
حمــام دارای چهار خانه اســت کــه خانه

ّاول ســرد و خشــک ،خانــه دوم ســرد و مرطــوب ،خانــه ســوم گــرم و مرطــوب و خانــه چهــارم گــرم و
خشــک اســت .در ایــن فــراز امــام بــا توجــه بــه گزینــش صحیــح از الفــاظ و ترتیــب کنــار هــم قــرار
دادن آنهــا ،آهنگــی خــاص بــه وجــود آوردهانــد کــه خواننــده عــاوه بــر دریافــت معنــا و مفهــوم
عبــارت ،از ایــن زیبایــی کلمــات کــه از وزن و اعــراب یکســان الفــاظ بــه وجــود آمــده اســت ،لــذت
ادبــی میبــرد و بــا شــوق هــر چــه بیشــتر ،نامــه را دنبــال میکنــد کــه امــام gعــاوه بــر معنــا بــه
لفــظ هــم در اینجــا توجــه داشــتهاند.
ً
ً
فــی أنــواع المیــاه و خیرهــا شــربا  /و خیــر المیــاه شــربا للمقیــم و المســافر مــا کان ینبوعهــا مــن
ً
ّ
ّ
الشــمس ّ
الصیفـ ّ
ـی و مغرب
المشــرق نبعــا أبیــض  /و أفضــل المیــاه التــی تجــری مــن بیــن مشــرق
ّ
ّ
َ َ
الشــمس ّ
ـی  /و أفضلهــا و ّ
الصیفـ ّ
أصحهــا إذا کانــت بهــذا الوصــف الــذی َی َنبع ِمنــه  /و کانــت تجری
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ً
ّ
ً
ً
ّ
ًّ
ّ َ
ـاردا فــی ّ
الصیــف ،ملینــة للبطــن ،نافعــة
ـارة فــی الشــتاء بـ
فــی ِجبــال الطیــن؛ ألنهــا تکــون حـ
ّ
ّ
ّ
فإنهــا ّ
تیبــس البطن ،و میــاه الثلــوج و الجلید
ألصحــاب الحــرارات / .و ّأمــا المیــاه المالحــة الثقیلــة
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ّ ّ
ـب ،فإنهــا خفیفــة ،عذبــة ،صافیــة ،نافعــة
ردیئــة لألجســام ،کثیــرة اإلضــرار بهــا / .و ّأمــا میــاه الجـ
جـ ّـد ًا لألجســام إذا لــم یطــل خزنهــا و حبســها فــی األرض / .و ّأمــا میــاه البطائــح و ّ
الســباخ فحــارة
ّ
غلیظــة فــی ّ
الصیــف؛ لرکودهــا و دوام طلــوع الشــمس علیهــا
در ایــن فــراز هــم امــام gانــواع آبهــا را بــه شــیو ه تقســیم بیــان کردهانــد .از آنجــا کــه هــر
ّ
خصوصیــات خــاص خــود را میطلبــد و بــرای مــواردی کــه
یــک از انــواع آب نوشــیدنی و شــور و ...
ســودمند باشــد اســتفاده میشــود ،امــام بــا معرفــی انــواع آب و بیــان اینکــه هــر یــک چــه ســود و
منفعتــی بــرای انســان دارنــد از ایــن آرایــه بهرهمنــد شــدهاند ،بنابرایــن بهتریــن شــیوه ،بــرای بیــان
مفاهیــم و معنــا آرایـ ه تقســیم بــوده کــه امــام از آن اســتفاده کردهانــد.
ُ َ
نیســان َثالثــون یومـ ًـا ،فیــه َی ُطــول ّ
ـزاج الفصــل ،و َی َتحـ ّـرک الـ ّـدم ،و ُتهــب ِفیــه
النهــار و َیقــوی ِمـ
ِ
ّ
ّ
ّ
الریــاح الشــرقیة،
در ایــن قســمت بــرای بیــان فایدههــای مــاه اردیبهشــت از فصــل بهــار و معرفــی ایــن مــاه چــون
نیــاز بــه گفتــن چندیــن مطلــب در کنــار هــم بــوده بــه آرایـ ه تقســیم نیــاز پیــدا شــد کــه امــام gدر
اســتفاده از ایــن آرایـ ه بدیعــی ،کوتاهــی نکــرد ه و بــه نحــو احســن از آن بهــره یافتهانــد .امــام gاز
شــیوههای فوقالذکــر بــرای بهتــر فهمانــدن مطالبــی کــه چنــد بخــش دارد اســتفاده کرده اســت،
امــام رضــا gبــرای بیــان مفاهیــم علمــی ایــن نامــه ،از هــر شــیوهای اســتفاده کردهانــد و دلیــل
اســتفاده ایشــان از آرایههــای متنـ ّـوع رســاندن معناســت هــر چنــد در بعضــی عبــارات زیبایــی لفظ
را نیــز بــه همــراه دارد.
جمع و تقسیم
ّ ّ
وجــل َبنــى األجســام َعلــى أربــع َطبائــع :علــى الـ ّـدم ،و البلغــم ،و ّ
اللــه َع َز َ
الصفــراء و ّ
الســوداء.
ألن
ـن ،و بـ ٌ
ـار ّلیـ ٌ
ـارد یابـ ٌ
ـار یابـ ٌ
ـس ،و حـ ٌّ
ـاران ،و اثنــان بــاردان ،و خولــف َب َینهمــا ،فجعــل حـ ٌّ
فاثنــان حـ ّ
ـس،
ِ
و بـ ٌ
ـارد ّلیـ ٌ
ـن.
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در اینجــا امــام gســاختمان بــدن را بــر پایــۀ چهــار طبــع که خــون ،بلغم ،صفــراء و سوداســت،
میدانــد کــه آنهــا را بــه شــیو ه جمــع آورده اســت و آنهــا را بــه دو گــروه گــرم و ســرد تقســیم
میکنــد و بــاز آنهــا را دوبــاره تقســیم کــرده اســت .ایشــان بــا آوردن الفــاظ در جــای مناســب خــود
و ترتیــب خــاص قــرار دادن آنهــا ،یکــی پــس از دیگــری زیبایــی خاصــی از لحــاظ ظاهــر ،بــه ایــن
عبــارت بخشــیدهاند کــه آهنگــی کوتــاه از هــر قســمت ایــن عبــارت بــه گــوش میرســد و تأثیــر
بســزایی بــر خواننــده میگــذارد چراکــه ایشــان عــاوه بــر معنــا بــه لفــظ نیــز توجــه داشــتهاند.
ُ
ّ
الظاهــرة القاهرة فــی ُ
ـواب َ
وعـ ٌ
و للملــك َمـ َـع هــذا َثـ ٌ
الدنیا،
ـذابَ ،فعذابــه أشـ ّـد ِمــن َعــذاب الملــوك
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ّ َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ّ
و ثوابــه أفضــل ِمــن ثوابهــا! فأمــا عذابــه فالحــزن ،و أما ثوابــه فالفرح
در ایــن فــراز ،ابتــدا جمــع و ســپس تقســیم را میبینیــم بــه اینگونــه کــه امــام gعــذاب و
ّ
مختــص پادشــاه میدانــد و هــر یــک را بــه دو شــیو ه مختلــف توضیــح میدهــد.
پــاداش را
ً
َ
ّ
فإنــه َ
ّأمــا َفصــل ّ
روح األزمــان ،و ّأولــه «آذار» و َعــدد ّأیامــه ثالثــون یومــا ،و فیــه َیطیــب
الربیــع»
َ
ُ
اللیـ ُـل و َ
الب َلغــم ،و َیهیـ ُ
األرض ،و َیذهـ ُ
ـب سـ ُ
ـلطان َ
النهـ ُ
ـج الـ َـدم.
ـار و تلیــن
امــام gفصــل بهــار را روح زمــان میدانــد کــه ایــن شــیو ه جمــع اســت و بــه بیــان اولیــن مــاه و
فایدههــای آن بــه شــیوۀ تقســیم میپــردازد .امــام بــرای بیــان مفاهیــم و معنــا از هــر آرای ـهای در
جــای خــود اســتفاده کردهانــد .در ایــن قســمت از نامــه نیــز نیــاز بــه بیــان دو یــا چنــد امــر ،تحــت
یــک حکــم و ســپس توضیــح هــر یــک از امــور پیدا شــد کــه ایشــان از شــیو ه تقســیم بــرای توصیف
ّ
خصوصیــات یــا ویژگیهــای آنهــا اســتفاده کردهانــد .حضــرت رضــا
هــر یــک از امــور و یــا بیــان
 gایــن آرایـ ۀ ادبــی را بــرای بیــان معانــی و مفاهیــم بــه مخاطــب بـهکار بردهانــد کــه در ایــن نامــه
در یــک مــورد ایجــاد آهنگــی کوتــاه هــم بــوده کــه از ترتیــب قــرار گرفتــن الفاظ ایجاد شــده اســت.
ایــن توجــه ریزبینانـ ه امــام در بــهکارگیــری الفــاظ و ایجــاد زیبایــی و آهنــگ ،بــرای القــای مطالــب
علمــی و پزشــکی روی خواننــده تأثیــر بســزایی دارد.
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تشابه األطراف
ّ
البردَ ،فاشرب علیه الس َ
الع ُ
لی َ
کنجبین ُ
الشتاء و َ
الع َس ّ
نص ّ
لی
ِ
و إن کان ِفی زمان ِ
ِ
از آنجــا کــه در ایــن فــن گوینــده ســخنش را بــا چیــزی پایــان میدهــد کــه در معنــی بــا آغــاز
کالمــش تناســب دارد تشــابه اطــراف معنــوی گوینــد .امــام gنیــز در ایــن عبــارت در فصــل
زمســتان کــه فصــل ســردی اســت بــه نوشــیدن شــربت عســلی کــه یــک نوشــیدنی گــرم اســت،
امــر میکننــد.
َ
یزیــن ّ
ـکالم َکمــا ّ
و الــکالم َ
الیحســن ّإل َبترجیعــه فــی األنــف؛ ّ
النافــخ المزمــار
ألن األنــف ُی ّزیــن الـ
ََ
َ
ّ
ّ
َ
ـب مــن ّ
الروائــح
و کذلــک المنخــران همــا ثقبــا األنــف ،و األنــف یدخــان علــى الملــک ممــا یحـ ِ
ّ
ّ
الطیبــة فــإذا َب َلغــت المـ ّـدة فاشـ ُ
أوقیــة ّ
الشــربة منــه قــدر ّ
بأوقیتیــن مـ ً
ـاء.
ـربه ،و
ِ
ٌ
ّأن ُقوی ّ
عة ُ
لتص ّرف الهواء
تاب
األبدان
زاجات
م
و
األبدان،
مزاجات
ل
تابعة
فس
الن
ِ
ِ
ِ
ّ
َ
َ
َ
العــروق مــا کان فــی َ
و َلی َ
القلیلــة اللحــم؛ ّ
الفاصــد أن َیفصـ َـد مــن ُ
ألن فــی قلــة
المواضــع
عمــد
ِ
ّ
ّ
اللحــم مــن ُفــوق ُ
العــروق قلــة األلــم.
ِ
در همــۀ ایــن عبــارات فــوق لفــظ پایانــی جملــۀ اول بــا لفــظ آغازیــن جملـ ه دوم ،یکــی اســت کــه
بــه آن تشــابه اطــراف لفظــی گوینــد .امــام gبــا اســتفاده از ایــن فــن ،در واقــع نوعــی تأکیــد روی
لفــظ مدنظــر داشــتهاند کــه میتوانســتند از ضمیــر اســتفاده کننــد ولــی بــرای تأکیــد بیشــتر
آن را تکــرار کردهانــد .ایــن آرایــه روی معنــا ،تأثیــر میگــذارد و مخاطــب نیــز روی موضــوع مــورد
نظــر تمرکــز بیشــتری میکنــد کــه وقتــی آن کلمــه در جملــ ه دوم ،بــه عنــوان مبتــدا یــا یــک
حــرف تأکیــدی میآیــد ،هدفــش ،بیــان خصوصیتــی از آن اســت کــه در ذهــن مخاطــب مانــدگار
میشــود.
تضاد
در عبارتهای زیر بین کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده است تضاد وجود دارد:
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َ
ـواب و َعـ ٌ
یبعــدان  /و للملــک َمــع هــذا َثـ ٌ
قربــان ،و ّ
َ
فالیــدان ُعونــان ُی ّ
ـذاب َ /یظهــر الفــرح و الحــزن
ِ
ّ
ّ
ّ
ًّ
الشــراب َ /شــرب َ
المــاء َ
الشــیء الحـ ّ
ـارة فــی
ـار  /تکــون حـ
البــارد عقیــب
 /یســتمرئه مــن الطعــام و
ّ
ّ
ً
اللیــل و ّ
ـاردة فــی ّ
النهــار
الصیــف  /و فیــه یطیــب
الشــتاء بـ
حضــرت در بــهکارگیــری ایــن فــن آنجــا کــه دربــارۀ یــاران نزدیــک و دور پادشــاه و اختیــارات
پادشــاه در پــاداش و جــزا دادن افــراد و شــادی و حزنــی کــه در پــی آن ایجــاد میشــود ،ســخن بــه
میــان میآورنــد ،بــه جمــع کــردن میــان دو لفــظ کــه تقابــل معنایــی دارنــد ،میپردازنــد و آنجــا که
دربــارۀ خــوردن بحــث میکننــد ،دو لفــظ غــذا و نوشــیدنی و ســرد و گــرم را بهطــور همزمــان کــه
ّ
خصوصیــات
در توصیههــای غذایــی کاربــرد دارنــد ،بــه کار میبرنــد و آنجــا کــه دربــارۀ فصــول و
آنهــا میگوینــد ،از ویژگیهــای هــر یــک از فصــول کــه ســردی و گرمــی و شــب و روز اســت،
بهــره میگیرنــد .ایشــان در ایــن قســمت بــرای بیــان معانــی مــد نظرشــان بــه جمــع کــردن میــان
دو لفــظ کــه تقابــل در معنــا دارنــد ،پرداختهانــد و بــا بــهکارگیــری ایــن آرایــه ،بــر زیبایــی و ظرافــت
نامــه افزودهانــد.
مقابله
َ
َ
ّ
َ
فالفــرح َ /فعذابــه أشـ ّـد مــن َعــذاب ُ
ّ
الملــوک الظاهــرة القــادرة
فأمــا َعذابــه فالحــزن ،و ّأمــا ثوابــه
َ
َ َ
فــی ّ
أمیرالمؤمنیــن البــارد فــی ّ
الصیــف ،و الحـ ّ
فضــل مــن َثوابهــا  /ثـ ّـم کل یــا َ
ـار
الدنیــا ،و ثوابــه أ
ِ
ِ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍّ
ـن / .فــإن أصلحتــه بهمــا صلــح ،و إن
فــی الشــتاء  /و یتجنــب کل بـ ٍ
ـارد یابـ ٍ
ـس ،و یلــزم کل حــار لیـ ٍ
َ
أفســدته بهمــا ف َســد
در عبارت فوق جملهای در ابتدا ذکر شده و در ادامه ،جملهای در مقابل آن آمده است.
امــام gجمــات ضــد و نقیــض را بســیار زیبــا در کنــار هــم گــرد آوردهانــد کــه ظرافــت و زیبایــی
نامــه را دوچنــدان کــرده اســت .در ایــن دنیــا هــر چیــزی نقیــض خــود را دارد کــه بــرای روشــن
ســاختن مســائل و اصــول تغذیــه بایــد آنهــا را ذکــر کــرد ،ایــن کنــار هــم آوردن جمــات نیازمنــد
دیــد موشــکافانهای اســت کــه حضــرت بــدون اینکــه خدش ـهای بــه معنــا وارد کننــد ،جمــات
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متضــاد را پشــت ســر هــم آوردهانــد کــه اینگونــه بهرهگیــری امــام gاز ایــن آرایــه ،ظرافــت علــم
ایشــان را نشــان میدهــد کــه در بیــان مســائل و القــای معانــی بســیار دقیــق عمــل کردهانــد،
همیــن امــر باعــث میشــود که مخاطــب بــه فرمایشهــای امــام gاعتمــاد کنــد و آن را در زندگی
خویــش بـهکار گیــرد .ایــن آرایــه بدیعــی ،از محســنات معنــوی بــه شــمار مـیرود و بــرای بیــان معنا
در ایــن قســمت اســتفاده شــده اســت.

 .2سطح زبانی
ســطح زبانــی دارای گســتردگی فراوانــی اســت ،از ایــن رو آن را بــه ســه ســطح کوچکتــر آوایــی،
لغــوی و نحــوی تقســیم میکننــد.
 .1سطح آوایی :این سطح به دو گروه موسیقی درونی و بیرونی تقسیم میشود.
الف .موسیقی درونی
آرایههــا و عوامــل چنــدی در آفرینــش موســیقی درونــی یــک متــن ســهیماند .حســن نســق یکی
از مــواردی اســت کــه در ایجــاد موســیقی درونــی نقشآفرین اســت.
حسن نسق
ّ
الح ّمــام تـ ّ
و َم َنفعــة َ
ـؤدی الــی االعتــدال ،و ینقــی الـ ّـدرن ،و َی ّلیــن العصــب و العــروق ،و یقـ ّـوی
ُ ُ
الف ُضــول و ُ
َ
العفونــات.
األعضــاء الکبــار ،و یذیــب
این جمالت وصفی ،فاید ه حمام را توصیف میکنند.
ّ
ّ
الثانیٌ :
األولٌ :
الثالثَ :ح ٌّار ٌ
بارد َر ٌ
الرابعَ :ح ٌّار ٌ
بارد ٌ
ّ
رطب .و ّ
یابس.
طب .و
یابس .و
این صفات پیدرپی در توصیف حمام نقش آفرین است.
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َ
ّ
ُ ُ َ
َ
ُ
سمه.
و ِفیها شبابه ،و صباه ،و حسنه ،و بهاؤه ،و سلطان الدم فی ِج ِ
صفتهای فوق ،دوران جوانی انسان را یادآور میشوند.
امــام gبــرای توصیــف برخــی الفــاظ و بیــان معانــی خویــش و روشــن ســاختن مطالــب مرتبــط
بــا مســائل پزشــکی ،بایــد صفــات متوالــی و هماهنــگ را ذکــر میکردهانــد کــه در ایــن قســمت
مــا شــاهد تنســیق الصفــات هســتیم .ایــن آرایــه،موجبــات تحســین لفــظ را فراهــم میکنــد کــه
در اینجــا موجــب آراســتگی معنــا نیــز گردیــده اســت .ذکــر صفــات و آوردن عباراتــی متوالــی و
هماهنــگ ،کالم را آهنگیــن مینمایــد و بــر تأثیــر موســیقایی نامــه میافزایــد کــه تأثیــر بســزایی
روی مخاطــب نامــه میگــذارد ،بدینگونــه کــه مخاطــب بــه علــم هوشــمندان ه امــام gدر هــر
زمین ـهای پــی میبــرد و مطالــب را دنبــال میکنــد.
جناس
ّ
ٌ
نف من ّ
ّ
الدواء
و ِلکل ِص ٍ
نف من الداء ِص ِ

الـ ّـداء و الـ ّـدواء  :دواء یــک حــرف بیشــتر از داء دارد و چــون ایــن حــرف در وســط کلمــه اســت بــه

ایــن جنــاس مکتنــف میگوینــد.
و ّ
دبیر فی األغذیة و األشربة ُیصلح و ُی ّ
الت ُ
صح
ِ
ِ

بین یصلح و ّ
یصح جناس مکتنف وجود دارد.

ّ
ُ
القاهرة
اهرة
ِ
الملوک الظ ِ
ّ
ـرة در حــرف اول اختــاف دارنــد و چــون بعیــد المخــرج هســتند ،ایــن جنــاس
ـرة القاهـ ِ
الظاهـ ِ
الحــق اســت.
و لیکن َ
الماء َماء ّ
السماء
َ
المــاء ّ
الســماء :حــرف ســین در ســماء در اول کلمــه قــرار گرفتــه و افزایــش حــرف در اول کلمــه را
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جنــاس مــردوف و مطــرف میگوینــد.
َی َ
حتجم فی َیوم َص َ
اف
اح ص ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ـاف :اختــاف در حــرف آخــر و بعیــد المخــرج بــودن آن دو حــرف ،در جنــاس الحــق
ـاح صـ ٍ
صـ ٍ

اتفــاق میافتــد.

ً
ً
ّ
ً
ً
َ
ـدة  /و َ
ـار ّلینـ ٍـة غلیانــا  /و ال تجلــس جالســا  /فــإن
ـ
بن
ـی
ـ
یغل
/
ـراب
ـ
الش
ـرب
ـ
ش
ی
ـ
واح
ـة
أکلــت أکلـ
ٍ
َ
ُ
أصل ُ
ـدت ُهما فسـ َـد َ
حتهمــا صلــح َ
البـ َـدن
البـ َـدن ،و إن أفسـ
در قســمت بــاال دو لفــظ متجانــس از یــک چیــز مشــتق شــدهاند و جنــاس اشــتقاق را تشــکیل
دادهانــد.
و ذلک ّأن هذه األجسام ّأسست َعلی مثال الملک .فملک َ
الج َسد هو ما ِفی القلب
ِ
بین ُملک و َم ِلک جناس حرکتی محرف دیده میشود.
اســتفاده از ایــن شــیوه ،اشــراف کامــل امــام رضــا gرا بــه آرایههــای ادبــی نشــان میدهــد ،بــا
توجــه بــه اینکــه ایــن نامــه ،دارای مضامیــن علمــی اســت ،حضــرت بــرای اجتنــاب از خســتگی
مخاطــب و بــرای بهتــر فهمیــدن مطالــب ،جمــات را آهنگیــن ســاخته تــا مســائل پزشــکی بهتــر
درک شــوند .جناسهــای موجــود در ایــن نامــه در ایجــاد موســیقی درونــی نقشآفریــن اســت.
آرایــۀ جنــاس آراســتگی لفظــی در پــی دارد کــه امــام gاز ایــن آرایــه ،بــرای القــای معانــی خویش
بهــره گرفتهانــد.
تبدیل یا عکس
ٌ
الملک إلی ّ
َ
ُ
ّ
العمال.
طرق من العمال إلی الملک و من ِ
در ایــن قســمت بــدون اینکــه خللــی در معنــا پیــدا شــود امــام جــای کلمــات را تغییــر دادهانــد
و بــر زیبایــی کالم افزودهانــدّ .
البتــه امــام gایــن صنعــت ادبــی را تنهــا بــه دلیــل زیبایــی ســخن
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ّ
نیاوردهانــد ،بلکــه بــرای ایجــاد معنایــی متفــاوت ،بــا جذابیــت خــاص بــرای مخاطــب ایجــاد
کردهانــد.
ب .موسیقی بیرونی
موســیقی بیرونــی از بررســی وزن(کلمــات مســجع در آخــر جمــات) و قافیــه معلــوم میشــود .از
ّ
محســنات لفظــی موجــود در موســیقی بیرونــی ســجع و ترصیع اســت.
سجع
َّ َ ُ
ّ
«مــا لکـ ْـم
مطــرف ســجعی اســت کــه دو فاصلـ ه آن هــم وزن نباشــد ولــی هــم قافیــه باشــد ،ماننــد
ً َ َ ََ ُ َْ ً
َ َ ْ ُ َ َّ
ـون ِللـ ِـه َوقــارا َ -و قـ ْـد خلقکـ ْـم أطوارا»(نــوح )13-14 :وقتــی دو فقــره در وزن و قافیــه بــا هــم
ل ترجـ
ّ
ّ
اتفــاق داشــته باشــند را ســجع مرصــع میگوینــد .ســجع متــوازی آن اســت کــه لفــظ پایانــی هــر
«فیها
قرینــه بــا همتـ
ـای خــود یعنی لفــظ پایانی قرینــه دیگــر در وزن و روی یکســان باشــد ،ماننــدِ :
ُ ٌُ َ ُْ َ ٌ َ َ ْ ٌ َ ْ ُ َ ٌ
ســرر مرفوعــة * و أکــواب موضوعة»(غاشــیه()13-14 :الســعدی 1428 :ق)8 :
ّ
ٌ
صنف من ّ
لکل صنف من ّ
الدواء
الداء
و
ٍ
بین داءو و دواء که فقط هم قافیه هستند سجع مطرف وجود دارد.
کالهندباء و بقلة الحمقاء
بین هندباء و حمقاء که قافیه هستند سجع مطرف دیده میشود.
ماء ّ
و لیکن الماء َ
السماء
بین الماء و السماء که فقط هم قافیهاند سجع مطرف وجود دارد.
ّ
ّ ّ
ُ
ُ
ّ
روق قلة األلم
وق الع ِ
ألن فی قلة اللحم من ف ِ
به این دو لفظ اللحم و االلم که هم قافیه هستند ،سجع مطرف گویند.
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َ
ََُ
ریعها ،و َزکا َز ُرعها
و کثر ِ
بین ریع و زرع که هم قافیه و هم وزن هستند ،سجع متوازی دیده میشود.
ُ
سهر عند ّ
ّ
القوم ،و َی َ
النوم
حتی صار َینام ِعند
بین القوم و النوم که هم قافیه و هم وزن هستند ،سجع متوازی وجود دارد.
ّ
المآب ،و َن ُ
و إلیه َ
رجو ِمنه ُحسن الثواب
بین المآب و الثواب سجع متوازی وجود دارد؛ چون هم قافیه و هم وزن هستند.
از ّ
محســنات لفظــی موجــود در موســیقی بیرونــی ،آرای ـ ه ســجع اســت کــه تأثیــر بســزایی بــر
مخاطــب میگــذارد و موجبــات تحســین لفــظ را فراهــم میکنــد .امــام gبرای آهنگین ســاختن
نامــه از ایــن فــن اســتفاده کردهانــد ،ســجع از نظــر موســیقایی ،کالم را بســیار قــوی میکنــد.
موزونــی ســخن ،قالبــی ّ
معیــن و متناســب بــه ســخن میدهــد ،کــه هــم موجــب التــذاذ اســت،
هــم بــه فهــم ســخن و حفــظ آن کمــک میکنــد ،هــم از خســتگی و ماللــت مخاطــب میکاهــد و
هــم شــنونده را بــرای قبــول معانــی ،آمــاده میسازد(ســالم .)68 :1391 ،ســجع در ایــن نامــه امام
ّ
رضــا gاز روی ّ
تصنــع و تکلــف نیســت؛ بلکــه از طبــع و سرشــت ایشــان سرچشــمه میگیــرد.

 .2سطح لغوی
ّ
ســطح لغــوی مســائلی نظیــر نــوع گزینــش واژههــا ،وســعت یــا قلــت واژگان ،تــرادف ،بســامد
تکــرار برخــی از لغــات و  ...را بررســی میکنــد.
تکرار
الف .تکرار فعل
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تکــرار فعلهــای مضــارع مجهــول در ایــن نامــه بســیار زیــاد اســت بــه همیــن دلیــل تنهــا بــه
مــواردی چنــد بســنده میکنیــم ماننــد:
ً
َ
ُ ّ
صفــی مــاؤه ،و ُیبـ ّـرد ،ثـ ّـم َیـ ّ
طبــخ ّ
حتــی ُی َنتفــخ ّ
و ُی َ
ـرد إلــی القــدر ثانیــا ،و
الزبیــب ،ثـ ّـم ُیعصــر ،و ی
ً
ُ
ُ
ـار ّلینـ ٍـة غلیانــا
یؤخــذ مقــداره بعـ ٍ
ـود ،و یغلــی بنـ ٍ
َ
ّ ُ ّ
صفی و ُی ّبرد و ُ
أشهر
الثة
ث
إنائه
فی
ترک
ی
ثم ی
ٍ
َ
الصیــد ،و ُیعالــج الجمـ َ
بالخـ ّـل ،و ُل ُحــوم ّ
المــآکل َ
و ُیسـ َـتعمل فیــه مــن َ
المشـ ّ
ـاع و
ـویة ،و َمــا َیعمــل
ِ
ِ
ّ
َ
ـخ ّ
َ
الح ّمــام ،و ال َیشــرب َ
بالدهــن فــی َ
الریــق ،و َی ُشـ ّـم ّ
المــاء َعلــی ّ
الریاحیــن و الطیــب.
التمریـ
ِ
العســل ،و َیعــود إلــی حـ ّـده ،و یؤخــذ ]خرقـ ٌـة[ َصفیقــة َف َ
و ُیغلــی َح ّتــی َیذهــب َقــدر َ
یجعــل ِفیهــا
ِ
ُ
ُ َ
ّ
َ
ـارد علــى ّ
الریــق ،و ُیــؤکل ِفیــه األشــیاء
ـاء البـ ِ
ِمــن الزنجبیــل وزن درهـ ٍـم و یســتعمل ِفیــه شــرب المـ ِ
ّ
ّ
الســریعة َ
اللطیفــة ّ
البــاردة ّ
الهضم ،کما
الرطبــة ،و ُیکســر ِفیــه ِمــزاج الشــراب ،و تــؤکل ِفیــه األغذیــة
ّ
الطیبــة ّ
الریاحیــن البــاردة ّ
َذ َکــر فــی ُحزیــران ،و ُیسـ َـتعمل فیــه مــن النــور و ّ
الرائحــة .
الرطبــة
در عبــارات فــوق امــام رضــا gافعــال مجهــول را بیــان کردهانــد و فاعــل را نیاوردهانــد ،بــه دلیــل
اینکــه ایشــان قبــل از ایــن عبــارات فاعــل را ذکــر کــرده و بــرای ایجــاز و اختصــار در کالم ،از آوردن
فاعــل خــودداری کردهانــد.
الزبیــب ،ثـ ّـم ُیعصــر ،و ُی َص ّفــى مــاؤه ،و ُیبـ ّـرد ،ثـ ّـم ُیـ ّ
طبــخ َح ّتــى َی َنتفــخ ّ
و ُی َ
ـرد إلــى القــدر ثانیــا ،و
ُیؤخــذ مقــداره بعــود ،و ُیغلــى بنــار ّلینــة غلیانـ ًـا رقیقـ ًـا ّ
حتــى ُیمضــی ثلثــاه و َیبقــى ثلثــه ،ثـ ّـم یؤخذ
ٍ
ٍ
ٍ
َ ّ َ ٌ
َ
َ
َ
َ
َ
مــن َ
العســل المصفــى رطــل فیلقــى علیــه ،و یؤخــذ مقــدار المــاء و مقــداره مــن القــدر و یؤخــذ ]
ِ
ّ
ٌ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
صنف من هــذه األصناف
رهم بعــد أن یســحق کل
ٍ
خرقــة[ صفیقــة ،فیجعــل فیهــا الزنجبیــل وزن ِد ٍ
َوحــده و َینخــل ،و َیجعــل ِفــی الخرقــة
ایــن افعــال مضــارع مجهــول در صیغــه مفــرد مذکــر غایــب و وزن یفعــل اســت .اســلوب امــامg
در تکــرار فعــل مضــارع ،ناشــی از اســلوب علمــی در کتابــت مســائل علمــی اســت .ایــن افعــال در
زمــان و صیغــه یکســان بــه آهنگیــن شــدن نامــه نیــز کمــک کردهانــد.
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ب .تکرار اسم
َ
ً
ً
ً
ّ
ّ ُ
ـا / ،إذا َصـ ّ
ـب المــاء َعلــی الطعــام
الخرقــة َســاعة فســاعة َ /لینــزل مــا ِفیهــا قلیــا قلیـ
ثــم تمــرس ِ
ً
ً
ـدرج المـ ّ
ّأو ًال فـ ّ
ـأو ًال / .ثـ ّـم یـ ّ
ـص قلیــا قلیــا
ایــن تکــرار الفــاظ مســتمر در جمــات بــاال ،بیانگــر تأکیــد و اهتمــام و توجــه بــه لفــظ ماقبــل
آنهاســت.
در ایــن نامــه شــاهد تکــرار اســم امیرالمؤمنیــن هســتیم کــه شــرایط ویــژۀ زمــان امــام رضــا gو
فشــاری کــه از ناحیـ ه حکومــت عباســی بــر شــیعیان بــود ،باعــث شــد کــه ایشــان حتی در نوشــتن
نامــه تقیــه کننــد؛ بــه همیــن منظــور مأمــون را  16بــار در ایــن نامــه بــا عبــارت امیرالمؤمنیــن مــورد
خطــاب قــرار میدهنــد در صورتــی کــه ایــن لفــظ ،لقــب اختصاصــی امــام علــی gبــوده و طبق
روایــات کســی حــق نــدارد کــه ایــن لقــب را بــرای کســی دیگــر بخواند(کلینــی1407 ،ق -411 :
 )412و تکــرار آن نشــانه تمســخر کــردن یــا لقــب دادن واقعــی عبــارت امیرالمؤمنیــن بــه مأمــون
نیست .
ّ
در ایــن نامــه اســم ملــک  11بــار تکــرار شــده و علــت ایــن تکــرار ایــن بــوده اســت کــه امــامg
ّ
الهامــات قلبــی را بــه پادشــاه تشــبیه کــرده و بــرای بیــان جزئیــات و ملحقــات این تشــبیه بایــد ،این
کلمــه را تکــرار کنــد.
ُ
َ
َ
یغیــر َ
المثانــة  ...و االغتســال بالمــاء البــارد َبعــد أکل ّ
الغنــم ّ
الســمک
أکل کلیــة الغ َنــم و أجــواف
ِ
ّ ّ
َ
ُ
اللیــل یقلــب َ
العیــن و ُیوجــب الحــول .و کثــرة أکل البیــض .و أکل
ُیــورث الفالــج .و أکل األتــرج ِب
ّ
ّ
اللحــم ّ
البطــن .و َأ َکل ّ
التیــن ُیقمــل منــه َ
الجســد إذا َ
یولــد الـ ّـدود فــی َ
أدمــن َعلیــه و اإلکثــار
النــیء
غیــر َ
مــن أکل ُل ُحــوم َ
الب َقــر ُیــورث ُت ّ
الوحــش و َ
العقــل
در ایــن عبــارات مصــدر أکل بــه جــای فعــل امــر آمــده اســت و از آنجــا کــه ایــن نامــه خطــاب
بــه مأمــون میباشــد ،امــام gبــه دلیــل احتــرام گذاشــتن از فعــل امــر غیرمســتقیم اســتفاده
کردهانــد.
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ّ
ّ
ّ َ
َ َ
ّ َ
نفسک إن شاء الله
فإنه أصح لبدنک ،و أذکى لع ِقلک و أخف علی ِ
َ
ّ
أکثر لجماعک ،و ّ
فإنه َأ ّ
صح َ
حفظک.
و
ک
لضبط
أشد
و
دنک،
لب
ِ
ِ
ِ

ً
ً
و یکــون أحکــم مــا یکــون ،و أقولــه ،و أدراه ،و أکتمــه ّ
للسـ ّـر ،و أحســنه نظــرا فــی األمــور و فکــرا فی
ّ ً
تصرفــا فیها
ـداراة لهــا ،و
عواقبهــا ،و مـ ٍ
ّ
أصح للبدن ،و أرجی للولد ،و أذکی للعقل فی الولد ألذی یقضی َ
فإنه ّ
بینهما
ِ
ِ
ِ
بیتردیــد بهرهگیــری از ایــن نــوع اســم مشــتق در نامههــای حضــرت بــه منظــور نشــان
دادن برتــر و برترینهــا و بدتــر و بدترینهــا بــوده اســت .ایشــان همــواره در نصایــح ارزنــده و
دســتورالعملهای ســازنده خویــش بــا ترســیم راههــا و شــیوههای بهتــر و بهتریــن ،درصــدد ترغیب
مخاطبــان بــه انجــام آن اعمــال بــر آمــده و بــا اشــاره بــه اشــخاص و یا اعمــال بدتــر و بدتریــن ،پرهیز
از آنهــا را از مخاطبیــن خواســتار بودنــد.
َ
َ
و َشــرحت َلــه مــا َیعمــل َعلیه مــن َتدبیر َم َ
حجام َته،
طعمــه ،و َمشـ َـربه ،و أخــذه الـ ّـدواء ،و ف َصــده ،و
ّ
و َ
باللــه ّ
باهتــه ،و غیــر ذلــک ّ
التوفیق...
ممــا َیحتــاج إلیه فی ِسیاســة ِجســمه ،و
َ
َ
َ
ُ
الجســد ،و األعــوان َیــداه و رجــاه َ
أرضــه َ
و بیــت َ
وعینــاه وشــفتاه و ِلســانه وأذنــاه،
الملــک قلبــه ،و
ِ
َ
َ
َ
وحجابــه و َصــدره
وخزائنــه ِمعدتــه وبطنــه ِ
در عبــارت فــوق ضمیــر «هــاء» بــه دلیــل اینکــه مرجــع آن مأمــون و نامــه بــه او نوشــته شــده،
تکــرار شــده اســت .در عبــارت دوم نیــز مرجــع ضمیــر «نهــاء» بــدن انســان اســت .ایــن ضمیــر
دارای صــدای مهموس(صدایــی کــه تارهــای صوتــی در ادای آنهــا بــه لــرزش در نمیآیــد) بــا
آوایــی ســاکن (آوایــی کــه در ادای آن مجــرای هــوا حبــس میشــود کــه به دنبــال آن صــدای انفجار
ایجــاد میشــود یــا تنــگ میشــود کــه نفــس نوعــی صفیــر یــا ســایش ایجــاد میکنــد) و حلقــی
اســت(آوایی کــه بــا کمــک حلــق ادا میشــود) و دارای صفــت رخــوت اســت(در هنــگام خــروج هوا
مجــرای آن صداهــا تنــگ میشــود بــه واســطه ایــن تنگــی مجــرا ،هــوا در حیــن عبــور از مخــارج
صداهــا نوعــی از صفیــر و ســایش را ایجــاد میکنــد کــه میــزان آن بــه نســبت تنگــی مجــرای هــوا
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فــرق میکنــد) کــه تکــرار مســتمر آن بــر موســیقی درونــی نامــه افــزوده اســت(انیس: 1378 ،
.)89-85
ّ
ّ
الشــراب ّ
فقدره
مــا ُیوافقــک ،و مــا ُیوافــق معدتــک ،و ُیقـ ّـوى علیــه بدنک ،و ُیســتمرئه من الطعــام و
ّ ّ
َ
َ
ّ
الطبائــع ُتحـ ّ
ـب
ـدة مــن هــذه
لنفســک و اجعلــه غــذاءک .و اعلــم یــا أمیــر المؤمنیــن :أن کل واحـ ٍ
َ
ّ
ّ
ُ
ـاکلها ،فاتخــذ مــا ُیشــاکل َج َســدک ،و َمــن أخــذ الطعــام زیــادة اإلبــان لــم َیفــده ،و ِمــن أخــذ
مــا یشـ ِ
ّ
َ
بقــدر ال زیــادة َعلیــه و ال َنقــص فــی َغـ ّـداه و َنفعــه .و کذلــک المــاء َ
فســبیلک أن تأخــذ مــن الطعــام
ٍ ّ
َ
ّ
ّ
فإنــه أصــحّ
َ
ـف منــه فــی إبانــه ،و ارفــع یدیــک مــن الطعــام و بــک إلیــه بعــض القــرم؛
مــن کل صنـ ٍ
ّ
َ
نفســک إن شــاء اللــه ،ثـ ّـم کل یــا أمیــر المؤمنین البــارد فی
لبدنــک ،و أذکــى لعقلــک و أخــف علــی ِ
ّ
َ
َ
ّ
الفصلیــن علــى َقــدر ّ
الصیــف ،و الحـ ّ
قوتــک و شــهوتک .و ابــدأ فــی
ـار فــی الشــتاء ،و المعتــدل فــی
ّ
ّ
َ
ّ
أول طعامــک بأخــف األغذیــة التــی تغــذی ِبهــا َبدنــک بقــدر عادتــک و بحســب َوطنک و ِنشــاطک،
ِ
ّ
و َزمانــک ،و الــذی َیجــب أن َیکــون أکلــک فــی کل یــوم
ُُ
ُ ُ
ْ
تکــرار ضمیــر «کاف» بــا توجــه بــه محتــوای نامــه ،آیــه «کلــوا َواشـ َـر ُبوا َو الت ْسـ ِـرفوا»(اعراف )31 :را

بــه ذهــن تداعــی میکنــد.

کاف از جملــه آواهــای نرمکامــی اســت کــه صفــت شــدت(وقتی لبهــا بــه شــدت روی هــم قــرار
میگیرنــد در یــک لحظــه هــوای خــارج شــده از شــشها مســدود میشــود پــس از آن وقتــی
لبهــا بهطــور ناگهانــی بــاز میشــوند هــوای مســدود شــده صــدای انفجــاری را پدیــد م ـیآورد)
و صدایــی مهمــوس دارد و جــزو آوای ســاکن اســت(انیس .)8 : 1378،امــام رضــا gبــا تکــرار
ضمیــر کاف تأکیــدی را در ذهــن مخاطــب میگنجانــد بهطــوری کــه مخاطــب خــود را بــا کالم
امــام درگیــر میکنــد و در نهایــت ســخن ایشــان را بــه عنــوان یــک حقیقــت علمــی میپذیــرد.
همچنیــن تکــرار کاف باعــث ایجــاد آهنگــی خــاص شــده کــه بــه درک بیشــتر مخاطــب کمــک
بســیار شــایانی خواهــد کــرد.
ج .تکرار عبارت
امــام gقبــل از بیشتــر دســتورات پزشــکی بــرای جلــب توجــه مخاطــب و تأکیــد بیشتــر
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،30تابستان 1399
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اهمیــت مطالــب ،عبــارت اعلــم یــا أمیرالمؤمنیــن را تکــرار میکننــد .ایــن تکــرار عبــارت در ایــن
قســمت بــر موســیقی درونــی نامــه افــزوده اســت.
ّ
َ
اعلم یا أمیر المؤمنینّ :إن الله عزوجل
ّ
َ
الجسد بمنزلة األرض الط ّیبة
و اعلم یا أمیر المؤمنینّ :إن
اعلم یا أمیر المؤمنینّ :أن ترکیب ّ
ترکیب الجسد
الحمام علی
ِ

ٌ
و اعلم یا أمیر المؤمنینّ :أن للعسل دالئل یعرف بها نفعه ِمن ضرره،
َ
المسافر َینبغی له أن
و اعلم یا أمیر المؤمنینّ :أن
ّ
و اعلم یا أمیر المؤمنینّ :أن ّ
الحر ٌّ
الشدید فی ّ
ضار لألجسام المهلوسة
السیر
ٌ
و اعلم یا أمیر المؤمنینّ :أن قوی ّ
النفس تابعة لمزاجات األبدان
و اعلــم یــا أمیــر المؤمنیــنّ :أن الـ ّـرأس ،و األذنیــن ،و العینیــن ،و المنخریــن ،و األنــف ،و الفــم مــن
ّ
الد م
ُ
سلطانه فی ّ
و اعلم یا أمیر المؤمنینّ :أن ّ
الدماغ
الن َوم
و اعلــم یــا أمیــر المؤمنیــنّ :أن الحجامــة ّإنمــا تأخــذ َ
دمشــها مــن صغــار العــروق المبثوثــة فــی
ّ
اللحــم
و اعلم یا أمیر المؤمنینّ :أن خیر ما استکت به األشیاء المقبضة ّالتی تکون لها ٌ
ماء
ّ ً
ّ
ّ
متصرفا بها
و اعلم یا أمیر المؤمنینّ :أن أحوال اإلنسان التی بناه الله تعالی علیها و جعله
تکــرار «مــن اراد» بــرای تشــویق مخاطــب بــرای پیگیــری ادامـ ه مطلــب اســت .تکــرار ایــن عبارت
ّ
باعــث میشــود کــه مخاطــب دقــت بیشــتری در محتــوای نامــه کنــد.
ّ
ّ
و َمــن أراد أن َیأمــن الحصــاة ،و َمــن أراد أن یأمــن َوجــع و َمــن أراد أل تؤذیــه معدتــه و َمــن أراد أل
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الح ّمــام ّ
یأمــن ّ
النــورة و َمــن أراد دخــول َ
َیشــتکی َمثانتــه مــن أراد أن َ
للنــورة َمــن أراد أن َیزیــد فــی
ٌ
ّ َ ّ
ِحفظــه و َمــن أراد أن یقــل نســیانه و مــن أراد أن َیزیــد فــی َعقلــه و َمــن أراد أل تشــقق أظفــاره و َمــن
ّ
ّ
ً
ّ
أراد أل َیشــتکی أذنــه و َمــن أراد دفــع الـ ّـزکام فــی الشــتاء و َمــن أراد أن َیکــون صالحــا و َمــن أراد أل
َ
ّ
ّ
ّ
یشــتکی کبــده و َمــن أراد أل َیشــتکی سـ ّـرته و َمــن أراد َحفــظ أســنانه و َمــن أراد أل تشــقق شــفتاه
ّ
و َمــن أراد أن َیذهــب ّ
بالریــح البــاردة و َمــن أراد أن َی ّبیــض أســنانه و َمــن أراد أل َیســقط أذنــاه و َمــن
أراد أن یذهــب بالبلغــم و َمــن أراد أن یطفــیء المـ ّـرة ّ
الصفــراء و َمــن أراد ّأل َتحرقــه ّ
الســوداء و من أراد
ّ
ّأل َیفســد أســنانه و َمــن أراد ّأل یصیبــه الیرقــان و َمــن أراد ّأل یصیبه ریـ ٌ
ـح و َمــن أراد أن یمرئه الطعام
د .تکرار حرف
ّ
ّ ّ
َ ُ
ّ َ َ
اللــه عزوجــل لــم َیبتــل َ
ـف ِمــن الـ ّـداء
إن
البــدن ِبـ ٍ
ـداء حتــی جعــل لــه دواء یعالــج بــه ،و ِلــکل ِصنـ ٍ
ٌ
ٌ
ِصنــف ِمــن الـ ّـدواء و تدبیـ ٌـر و نعــت
در عبــارت فــوق دلیــل تکــرار را اینگونــه میتــوان بیــان کــرد کــه چــون ایــن عبــارات بــر مفهــوم
درمــان و درد داللــت دارنــد ،حــرف دال  5بــار تکــرار شــده اســت .دال از آوای ســاکن اســت
و صدایــی مجهور(آوایــی کــه تارهــای صوتــی بــه همــراه آن بــه ارتعــاش در می-آینــد) بــا صفــت
شــدت دارد (انیــس.)48 :1378 ،
ُ
َ
َ َ
ّ
فتعطش،
متــی تعهــدت بالعمــارة و الســقی من ِحیــث التــزداد ِمن المــاء فتغــرق ،و التنقص منــه ِ
َ
َ َ
َُ
َ
دامــت عمارتهــا ،و کثــر ریعهــا ،و زکا َز ُرعهــا .و إن تغافلــت عنهــا ف َســدت ،و نبــت فیهــا العشــب ،و

َ
الج َســد بهــذه َ
المنزلة.

در اینجــا بــه نظــر میرســد کــه عیــن بــه دلیــل اینکــه در مــورد عمــارت ســخن رفتــه تکــرار
شــده اســت .عیــن آوای حلقــی و صــدای مجهــور دارد و از صفــت میانــی (روان) بیــن شـ ّـدت و
رخــوت برخــوردار اســت(انطاکی.)30-29 : 1372،
تکــرار مســتمر یــک حــرف در عبارتهــای مختلــف در هنــگام ادای آنهــا موســیقی خاصــی بــه
نامــه میافزایــد.
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،30تابستان 1399
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هـ .تکرار حرکات
َ
َ
الح ّمــام ،و ّ
الفصــد ،و الحجامــة ،و َ
َ
النــورة ،و البــاه... ،
و
ـة،
ـ
األدوی
بة
ـر
ـ
األش
و
ـة،
ـ
األطعم
ـی
ـ
ف
ـذ
ـ
خ
أ
و
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ّ
مــا یعمــل علیــه مــن تدبیــر َم َ
َ
حجامتــه ،و باهــه ،در
طعمــه ،و َمشــربه ،و أخــذه الــدواء ،و فصــده ،و
اینجــا کســره بــه دلیــل اســتفاده از حــرف جــر در اســم اول و عطــف بــه هــم تکــرار شــده اســت.
کســره جــزو آوای لیــن اســت(آوایی کــه بــه هنــگام تلفــظ آنهــا نفــس از شـشها دفــع میشــود،
از حنجــره میگــذرد بعــد وارد حلــق و دهــان میشــود و در طــی ایــن مســیر هیــچ مانعــی در راه
آنهــا وجــود نــدارد) و دارای صفــت مجهــور اســت کــه لبهــا در هنــگام ادای آن حالــت شــکننده
بــه خــود میگیرند(انیــس.)13 : 1378 ،
َ ّ
ّ
ُ
َ
ّ
ّ
ُ
الفتــق ،و ضعــف
و یتولــد ِمنــه القولنــج ،و الفا ِلــج و اللقــوة ،و النقــرس ،و الحصــاة ،و التقطیــر ،و ِ
ّ
َ
البصــر و رقتــة .در این-جــا ضمــه بــه دلیــل عطــف بــه هــم تکرار شــده اســت .ضمــه جــزو آوای لین
و دارای صفــت مجهــور اســت(انیس .)18 :1378 ،مــا درایــن نامــه بیشــترین تکــرار را در حالــت
کســره و بعــد از آن ضمــه و بعــد هــم فتحــه شــاهد هســتیم .تکــرار ایــن حــرکات در جمــات پشــت
ســرهم آهنگــی را ایجــاد میکنــد کــه بــر موســیقی معنــوی نامــه میافزایــد.
امــام رضــا gبــا علــم بــر اینکــه ایــن نامـ ه علمــی را افــراد و مــردم غیرمتخصــص هــم خواهنــد
خوانــد و از آن اســتفاده خواهنــد کــرد ،ســعی بــر ایــن داشــتند کــه بــا اســتفاده از صنایــع بیــان و
بدیــع ،متــن را قابــل فهــم بــرای همــگان کننــد ،از ایــن رو ایشــان از شــگرد تکــرار بــه عنــوان یکــی
از صنایــع بدیعــی اســتفاده کردهانــد تــا مخاطــب تشــویق بــه خوانــدن مطلــب شــده و بــا جذابیــت
موجــود در نامــه و موســیقی درونــی جمــات ،از نظــر ذهنــی بــا محتــوای آن درگیــر میشــود،
بهگونـهای کــه متــن را بــه خاطــر میســپارد ایــن آرایــه را امــام gبــرای القــای معانــی همــراه بــا
تحســین الفــاظ و زیباســازی ســخن بـهکار بردهانــد .در ایــن نامــه تکرار حــروف و حرکات بیشــترین
موســیقی معنــوی را دربــر دارد.
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 .3سطح نحوی
ت کــه در اینجــا به نمونـهای چنــد اکتفا
ســطح نحــوی نیــز شــامل اقســام و جزئیــات زیــادی اسـ 
کردهایــم.
الف .جمالت اسمیه و فعلیه
یکــی از ویژگیهــای نامــه ذهبیــه ،ایــن اســت کــه تعــداد جملههــای ّ
فعلیــه بیــش از دو برابــر
جملههــای اسـ ّ
ـمیه اســت .بــر همیــن اســاس طــی یــک آمارگیــری دریافتیــم کــه در نامــه ّ
طبــی

ـمیه و  68جملــه ّ
امــام رضــا 300 gجملــه اسـ ّ
فعلیــه وجــود دارد .لــذا میتــوان نتیجــه گرفــت در
ـمیه حــدود  %30/39درصــد و جمــات ّ
مجمــوع  98جملــه ،جمــات اسـ ّ
فعلیــه حــدود %69/60
ّ
درصــد کل جمــات بـهکار رفتــه در ایــن نامــه را بــه خــود اختصــاص دادهانــد ،اینگونــه میتــوان
گفــت کــه امــام رضــا  gاز جمــات اســمیه در ابتــدای نامــه بــه خاطــر داشــتن تأکیــد بیشــتر و از
جمــات ّ
فعلیــه بــرای تحذیــر اســتفاده کردهانــد و در واقــع نوعــی هشــدار دادن بــه مخاطب اســت
کــه ایــن اصــول و مســائل پزشــکی را در زندگــی خــود پیــاده کنــد و وقتــی فعــل ،اول جملــه بیایــد
بدیــن معنــا اســت کــه در ایــن نامــه ،وقــوع انجــام آن مســائل مهــم اســت.
ب .فعل ماضی و مضارع و امر
بررســی نشــان میدهــد کــه فعــل ماضــی و مضــارع بیشتــر از فعــل امــر در ایــن نامــه امــام بـهکار
بــرده شــده اســت ،البتــه بــه علــت طوالنــی بــودن نامــه تعــداد افعــال در این رســاله زیــاد اســت .در
ایــن نامــه  6 ،1فعــل ماضــی و  441فعــل مضــارع و  132مــورد فعــل امــر بـهکار بــرده شــده اســت.
در نهایــت میتــوان گفــت کــه از مجمــوع  49فعــل ماضــی ،مضــارع و امــر ،حــدود  %23فعــل
ماضــی %59 ،فعــل مضــارع و نزدیــک  18درصــد فعــل امــر اســت.
شــاید دلیــل اســتعمال فــراوان فعــل مضــارع ایــن اســت کــه امــام gدر مــورد مطالــب علمــی
ســخن میگوینــد کــه مســتمر و همیشــگی اســت؛ ّ
البتــه امــام gاز فعــل ماضــی و امــر هــم
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اســتفاده کردهانــد .بــه نظــر میرســد ایشــان عباراتــی را کــه دارای مطالــب علمــی ثابــت شــده
اســت ،بــه گونـهای کــه هرکــس بــا شــنیدن آنهــا دیگــر حرفــی نخواهــد زد و آن را میپذیــرد ،بــا
فعــل ماضــی آوردهانــد .همچنیــن حضــرت رضــا gفعــل امــر را بــرای انجــام دادن برخــی از
دســتورات کــه واجــب اســت و بــرای بــدن ضــروری اســت اســتفاده کردهانــد.
ج .فعل معلوم و مجهول
ّ
از آمارگیــری تعــداد افعــال بـهکار رفتــه در نامــه ذهبیــه چنیــن اســتنباط میگــردد کــه در کل این
نامــه  543فعــل معلــوم ،و  123فعــل مجهــول وجــود دارد .بــر ایــن اســاس در مجمــوع  666فعــل
معلــوم و مجهــول ،حــدود  82درصــد فعــل معلــوم و  18درصــد فعــل مجهــول بـهکار رفتــه اســت.

نتیجهگیری
سبکشناســی روش نویســنده در بیــان دیدگاههایــش و روشــن نمــودن شــخصیت ادبــیاش
در مقایســه بــا دیگــران از جهــت گزینــش واژگان ،ســاخت عبــارات و تشــبیهات بالغــی اســت.
بــر ایــن اســاس آثــار امــام رضــا gنیــز بــه خوبــی میتوانــد بیانگــر دیــدگاه ،شــخصیت و تفکــر
عمیــق ایشــان در مســائل گوناگــون فــردی و اجتماعــی باشــد؛ ّ
البتــه در ایجــاد سبکشناســی
یــک نویســنده عواملــی چــون محیــط فــردی و اجتماعــی صاحــب اثــر ،اعتقــادات و باورهــای
دینــی نویســنده و دوران وی و موضــوع اثــر بســیار تأثیرگــذار اســت .لــذا بــا نگاهــی بــه نامههــای
حضــرت رضــا gبــا خصوصیــات دینــی عصــر ایشــان آشــنایی پیــدا کــرده و نوع نگــرش حضرت
را نســبت بــه اصــول اساســی اســام و چگونگــی اجــرای آن بــه خوبــی میشناســیم .همچنیــن بــا
ّ
مطالعــه و بررســی نامههــای حضــرت کــه ّ
وضعیــت تاریخــی ،سیاســی و اجتماعی
مبیــن شــرایط و
عصــر امــام رضــا gیعنــی عصــر عباســی اســت ،بــه اطالعاتــی از شــرایط تاریخــی آن دوران پــی
خواهیــم بــرد .ویژگــی بــارز شــروع نامـ ه امــام ،اســتفاده از مقدمــه مناســب و درخــور حــال مخاطب
نامــه اســت.
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