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  چكيده
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  مقدمه. 1
 »أسـلوب «سبك در زبان فارسي به معني شيوه و روش و در زبان عربـي معـادل اصـطالح    

مشـترك  هاي  ويژگيبه در اين علم . دهد مي روح حاكم بر متن را نشان شناسي سبك. است
  .شود ميآثار توجه  ةو تكرارشوند

 با مطابق آن در شده گرفته كار به ادبي هاي يوهاست كه ش ياز جمله متون ادب البالغه نهج
 الگـوي  معرفـي  بـه  توان مي هالبالغ نهج شناسي سبك يبا بررس بنابراين. است حال مقتضاي
  .باشد نويسندگان گشاي راه تا يافت دست ادبي نوشتار اين در مناسبي
 يلدل. در نكوهش پرداخته است) ع( يامام عل ياناتب شناسي سبك ينوشتار به بررس اين

 و ها شكل ،ياز نظر بالغ يتي،ترب يتاست كه نكوهش عالوه بر اهم ينا ها نكوهشانتخاب 
 شود؛ يم ديده تر اغراض سخن كم يگركه در د كند يم اقتضا را سخن از خاصي هاي اسلوب

در جان مخاطب نفوذ  يكون اي  جلوه با كه گردد ايراد اي  به گونه يدبا نكوهش در سخن زيرا
  .شودواقع  مؤثر و كند

رسـد كـه    مـي  ، چنين به نظر  است نوشته شدههايي كه تاكنون  مقالهها و  كتاببا بررسي 
بـه   البالغـه  نهجهاي  نكوهش شناسي سبكبه صورت عام و  البالغه نهج شناسي سبك ةدربار

هـاي   كتـاب  شناسـي  سبك ةدربار ،به طور كلي ،ليكن ؛  صورت خاص اثري ثبت نشده است
به زبـان فارسـي كتـاب     شناسي سبكهاي  ترين كتاب مهميكي از . فراواني نوشته شده است

سـزايي   بهاين كتاب تأثير  ةمطالع .سيروس شميسا است ةنوشت )1373( شناسي سبك كليات
 البالغي اإلعجاز في األسلوبكتاب . براي نگارنده داشته است شناسي سبكدر فهم اصطالح 

 منبعترين  مهمدكريم الكواز، نيز ممح ةنوشت ،)قرآناعجاز بالغي  شناسي سبك( الكريم للقرآن
بـه   1386و در سـال   كردهسيدحسين سيدي ترجمه  رااين كتاب . عربي اين پژوهش است

شناسي را با توجه بـه   مورد بحث در سبكهاي  پژوهش حاضر شاخص. چاپ رسيده است
  .بندي اين كتاب به انجام رسانده است تقسيم
در ايـن مقالـه، بـر اسـاس     ) ع(امـام  هاي  چنين شايان ذكر است كه انتخاب نكوهش هم

هـاي    هترجمـ  همةكه  ، ضمن ايناست البالغه نهجدشتي از د ممح ةفهرست موضوعي ترجم
  .شده در اين پژوهش نيز بر اساس همين كتاب بوده است ثبت

در بيـان  ) ع(گـويي بـه ايـن سـؤال اسـت كـه سـبك امـام          هدف از اين پژوهش پاسخ
راستي چگونه و از كدام  بههايي بوده است؟ و  اسلوبها چگونه و با استفاده از چه  نكوهش

 بـر  با وجود كمي الفاظ، چنين معـاني ارزنـده و عميقـي را در    البالغه نهجهاي   راه، نكوهش
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حاضر ابتدا به بيـان معـاني لغـوي و     ةيابي به اين هدف، مقال در راستاي دست گرفته است؟
و سـپس بـر اسـاس پـنج       پردازد ميشناختي  زبان اي هپديد منزلةبه  شناسي سبكاصطالحي 

بررسـي  ) آهنـگ، گسـترش و تصـوير   گزينش واژگان، نظم، ( شناسي سبكمطرح در  ةلئمس
 تحليلـي  ـ روش و منهج اين جستار توصيفي. گيرد مي را پي) ع(تفسيري بيانات امام  ـ ادبي
  .استه شداي انجام  خانه كتاب ةمطالع ةو با شيو است
 

  سبك از نظر لغوي و اصطالحي. 2
. )»سبك«ذيل : 1373دهخدا، ( استسبك در زبان فارسي به معناي شيوه، روش و اسلوب 

ايـن مصـدر بـه صـورت     . گري است ريختهعربي به معناي » سبك«اين واژه در اصل از مصدر 
 )317 /5: 1410فراهيـدي،  (آهني آمده است  يشده در قالب نقرة ذوبدقيق به معناي ريختن طال يا 

گري مـواد   ريختهگونه كه در  سبك هم همين باشد؛ زيرا همان ةتسميرسد وجه   و به نظر مي
تـوان در   مـي ريزند تا شكل خاصي به خود بگيرد، سبك را هـم   ميرا در قالب مخصوصي 

  .دهد ميشكل خاص خود را  1حكم قالبي دانست كه به يك نوشته
هاي جديد نيز تفـاوت معنـايي خاصـي در ارتبـاط بـا معنـاي اسـلوب          در فرهنگ لغت

به معناي راه و روش آمده » األسلوب« ةكلم الوسيط المعجممثال در  براي. شود نميمشاهده 
شود به اسلوب فالن كس عمل كردم، يعنـي راه و روش او   ميدر حقيقت وقتي گفته . است

  .)441 :1989، همكارانمصطفي و  ،ابراهيم(را در پيش گرفتم 
يـك روح يـا   . خـورد  مـي وحدتي است كه در آثار كسي به چشـم  «سبك در اصطالح 

اين وحـدت   ،به عبارت ديگر. مشترك و متكرر در آثار كسي استهاي  ويژگييا  و ويژگي
دقيـق و كنجكـاو را جلـب     ةخواننـد منبعث از تكرار عوامل يا مختصاتي است كـه توجـه   

 ةشـيو در  سبك حاصل نگاه خاص هنرمند به جهان درون و بيرون است كه لزومـاً . كند مي
 »نمايد مياي رخ  ويژهاي در زبان  ويژههر ديد  ،به عبارت ديگر. كند ميخاصي از بيان تجلي 

روش خـاص ادراك و  « :سبك در تعريفي ديگر عبارت اسـت از . )15 ،13: 1373شميسا، (
خويش وابسته بـه طـرز تفكـر گوينـده يـا       ةنوبتركيب كلمات و نيز به  ةوسيلبيان افكار به 

  .)14: 1380بهار، ( »باشد ميحقيقت  ةدربارنويسنده 
  

  البالغه نهج شناسي سبكبررسي . 3
يك اثر ادبـي   شناسي سبكبراي بررسي  يگوناگون، معيارهاي شناسي سبك هاي كتاب در
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 البالغـي  اإلعجـاز  فـي  األسـلوب مبناي پژوهش حاضر بر اساس كتاب . ارائه شده است
در  كـريم  قـرآن  شناسـي  سبككتاب به بررسي مسائل  اين نويسندة. است الكريم للقرآن

 است پرداخته تصوير. 5 و ،گسترش. 4 ،آهنگ. 3 ،نظم. 2 واژگان، گزينش .1پنج معيار 
  .)379-253: 1386الكواز،  ←(

  
 واژگان نشيگز 1.3

 ،بنـابراين  ؛مقصود نويسنده يا متكلم اسـت دن كرهدف اصلي در هر نوشته و كالمي آشكار 
اي را برگزيد كه به بهترين شكل ممكن بر معناي مورد نظر داللت داشته باشـد، در    بايد واژه

  .شود مي گزينش مطرح ةايداين راستا 
نمونه بايد از انتخاب  براي. مختلفي داردهاي  جنبه البالغه نهجمبحث گزينش واژگان در 

ند، ا معناي مشتركگاهي دو واژه در يك «. مترادف آن سخن گفتهاي  يك واژه از بين واژه
تـر   قويديگر  ةتر و به بيان آن از واژ نزديكتر و به معنا  دقيقولي يكي از ديگري در داللت 

  .)257: همان(» است
 براي. دهد يم نشان را تر قوي هاي واژه ينانتخاب ا يچگونگ البالغه نهجمتن  بررسي

 نماي عالم نكوهشدر  كرد، يرادكه در كوفه ا هايي خطبهاز  يكيدر ) ع( يامام عل نمونه
از  هايي دام او: زور قول و غرورٍ حبائل من أشراكاً للنّاس نصب و«: فرمايد يم ينگمراه چن

  ).87 خطبة: 1379 ،البالغه نهج( »است گستردهبر سر راه مردم افكنده  دروغ و فريب
كه از بين واژگان مترادف خود  است »زور« ةقابل بحث در اين بخش از خطبه واژ ةنكت

جـا   سؤالي كـه در ايـن  . است» كذب» «زور«مترادف با  ةترين واژ نزديك. انتخاب شده است
  استفاده نكرده است؟» كذب« ةاز واژ) ع(اين است كه چرا امام  ،شود مي مطرح

هر » كذب«و » زور«. در پاسخ بايد از تفاوت ظريف معنايي بين اين دو واژه سخن گفت
شود كـه ظـاهري درسـت و      ي اطالق مي  »كذب«به » زور«، ليكن است »دروغ«به معناي دو 

  .)47: تا بيالعسكري، (تا چنين گمان شود كه صحت دارد  است نيكو به خود گرفته
؛   اسـت » كـذب «تـر از   دقيقاقتضاي سخن  هب   از نظر معنايي» زور« ةجا واژ بنابراين در اين

چون دام بر سر راه مردم قرار گرفته اسـت و واضـح    كه هم است زيرا سخن از گفتار دروغي
عالوه بر آن، بايـد  . دهد و پنهان است نميدر ظاهر امر دام بودن خود را نشان » دام«است كه 

، به دليل رعايت سجع و موسيقي بيان بوده است؛ »كذب«برابر  در» زور« ةگفت انتخاب واژ
  .نشيني را به كالم بخشيده است آهنگ دل» زور«و » غرور« ةزيرا سجع بين دو واژ
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بر سر راه مردم  دام مثابةهستند كه به  هايي طنابكه غرور و زور  جا از آن اين، بر عالوه
و بلند بودن  يطوالن يمعنا تواند يم كلمه دو اين پايان در »او« بلند هجاي اند؛ شدهقرار داده 

 ،»غـرور « و »زور« در »ر« حرف تكرار چنين هم. كند ايجاد خواننده ذهن در را ها طناب ينا
حـرف   يـرا را نشان دهـد؛ ز  دروغ هاي گفته اين پي در پي شدن تكرار و بودن زياد تواند يم
  ).131: 2006لوشن، ( كند يم القا را »تكرار« معناي »ر«

 واژة كـه  شـود   يمشـخص مـ   »زور« و »كذب« بين ظريف هاي  تفاوت مقايسة با بنابراين
 واژه ايـن  كـه  كند يم احساس خواننده و نمايد يمعنا م يادا بسيار دقتي با) ع( امام برگزيدة

  .است شده آفريده موقعيت همين براي
  :آمده است ينچن البالغه نهجاز  يگرد اي خطبه در

 شـما،  ادعـايي  سـخنان  :األعـداء  فـيكم  يطمـع  فعلكـم  و الصالب، الصم يوهي كالمكم
 سـازد  يمـ  اميـدوار  را دشـمنان  شـما،  سست اركرد و شكند، يم را سخت هاي سنگ

  ).29 خطبة :1379 ،البالغه نهج(

ند و خبر بـه گـوش   كردعراق تاخت و تاز  يمرزهابه  شام لشكر غارتگران كه هنگامي
  .مردم كوفه را نكوهش كرد خطبه اين در و شد ناراحت سخت ايشان يد،رس) ع(امام 

 سـخن  هنگـام  در كوفـه  مـردم  كالم قدرت و نفوذ شدتكه  است آن بيانگر جمله اين
 و شـجاعت  آنـان  در كـه  كننـد  يمـ  گمـان  مردم كه جا آن تا شكافد يم را سخت هاي سنگ
و  يضـعف و سسـت   آيـد،  يمـ  ميـان  بـه  عمـل  پـاي  كـه  هنگـامي  ليكن است، مردي جوان
 ←( كنـد  يمـ  اميـدوار  هـا  آن بـه  نسبت را دشمنان نبرد، ميدان در شركت از شان  ارادگي بي
 ،»الشـديدة  األحجـار «، »الصـالب  الصـم « ديگـر  هاي  معادل). 189/ 2: 1339 ي،حائر ينيقزو

 ةواژچـون   ،ايـن واژه را برگزيـد  ) ع( امـام  ليكناست » الصلبة الجبال« و »الراسخة الصخور«
»مجمع » الص»است كه از يك سو به معناي سخت و نفوذناپذير و از ديگر سو به » أصم

در ابتـداي  » كـالم «كـه معنـاي دوم آن بـا    ) 86: تا بيمهيار،  ←(كر و ناشنواست  معناي
ديگـر   اي در تضاد با يك گونهرا به » ناشنوايي«و » كالم«شايد بتوان . جمله مناسبت دارد

يعني تنـاقض بـين گفتـار و اعمـال مـردم       ،اين شبه تضاد با مفهوم اصلي جمله. دانست
. توانست گوياي آن باشـد  نميوجه به هيچ » حجر« ةكلم تناسبي كه ؛مناسبت دارد ،كوفه
يكي از اوزان جمع مكسري است كه بر كثرت داللـت  » فُعل«بر وزن » صم« ةچنين واژ هم
  .)303: 1385،   بديع يعقوب(  دارد

است  شديد و قوي ،به معناي جسم سخت» صلب«نيز جمع » صالب« ةاز ديگر سو كلم
» فعـال «. به كار گرفته شـده اسـت  » فعال«در وزن » صالب« ةواژ .)573: تا بيابن فارس،  ←(
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) 487: 1385 بديع يعقـوب، ( جمع مكسري است كه بر كثرت داللت داردهاي  يكي از وزن
اين بوده كه تا حد ) ع(، زيرا قصد امام »صالب« ةاين دليل ديگري است براي انتخاب واژ و

امكان، قدرت و سختي را در كالم مردم نشان دهد تا بتواند تناقض آن را با سستي بـيش از  
  .حد اعمالشان مقايسه كند

توانـد    مـي  »ص«بـه دليـل تكـرار حـرف     » الصالب الصم«و اما از نظر آواشناسي تركيب 
خـود در فضـا    تند و تيزاي باشد كه مردم كوفه با گفتارهاي   گوياي صداهاي بيش از اندازه

يكي از حروف صفيري است كه به دليـل صـداي خاصـي     »ص«كنند؛ زيرا حرف  مي ايجاد
 ،)200: 2003أبوالوفـاء،  ( شـود  مي كه در هنگام اداي آن از دهان خارج ،شبيه به صداي غاز
اشـد، سـر و صـداهايي كـه بيـانگر      معناي سر و صـدا ب  ةتواند القاكنند مي در صورت تكرار

 عالوه بر اين، حرف. گفتارهايي است كه فقط صداست و هيچ اثر و عملي را به دنبال ندارد
و  ،قـوت  ،بـراي بيـان مفـاهيمي كـه بـر شـدت       ،خاصي كه داردهاي  به دليل ويژگي »ص«

  .)149: 1998عباس، (مناسب است  ،كند مي صالبت داللت
تواند   اي مي  تشديد نيز به گونه .تشديد سه بار تكرار شده است   چنين در اين دو واژه هم

بـه دليـل    ،كـه تشـديد   عالوه بر اين. هاي سخت بيفزايد  بر شدت و سختي معناي اين سنگ
قدرتي كه زبان در هنگام بيان و اظهار آن دارد، به بلند شدن و پر سر و صدا بودن موسـيقي  

  .)604: 2008عبدالرحيم، ( كند مي متن كمك
هاي سختي كه سـخنان كوفيـان قـادر بـه       مفهوم خارا و نفوذناپذير بودن سنگ ،بنابراين

با چنـين توصـيفي از كـالم مـردم     ) ع(امام . دشو مي خوبي نمايان به، ستها شكاف دادن آن
كه در عمل و در ميدان  استداشته ي انداز غلطسعي در نكوهش گفتارهاي گزاف و  ،كوفه
. انداخت مي طمع بهبود كه دشمنان را  يفضع و سستاست و چنان  نداشته اثري هيچ جنگ

توانسـت چنـين     نمـي » الصالب الصم«مترادف هاي  يك از عبارت هيچشك  يببا اين اوصاف 
  .و شدت نكوهش ايشان باشد) ع(ظريف و دقيق گوياي هدف اصلي امام 

بـه مبحـث گـزينش     پرداختنهاي  توجه به وزن و ساختار كلمات يكي ديگر از از جنبه
هـا    در بيـان نكـوهش  ) ع(سـبكي امـام   هـاي   يكي از ويژگي. است شناسي سبكواژگان در 

مكسر دال بر هاي  در واقع جمع. كثرت داللت دارد ربهايي است كه به نوعي   استفاده از وزن
در  ،هـا دارد  وزنتري نسبت بـه ديگـر    مزيدي كه حروف زائد بيشهاي  و وزناست كثرت 
 با اين شيوه قصد داشته) ع(گويا امام . از بسامد بااليي برخوردار است) ع(امام هاي  نكوهش

شدت زشتي و مذموم بودن اشخاص و اعمال مورد نكوهش را با وضوح و تأكيد  كه است
  :چنين آمده است البالغه  نهجهاي  مثال در يكي از خطبه رايب. تري نشان دهند بيش
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نادان  يرا از جمع چند ترهايي نمايان عالم...  ؛ضلّال من أضاليل و جهال من جهائل فاقتبس... «
  ).87 خطبة: 1379 ،البالغه نهج( »اند  آموختهرا از گمراهان  اي كننده گمراهفراگرفته و مطالب 

بـه معنـاي نـاداني، و    » جهالـة «جمـع  » فعائـل «بـر وزن  » جهائل«در اين بخش از خطبه 
فعائـل و أفاعيـل   . كننده است گمراهبه معناي امور » أضلولة«جمع » أفاعيل«بر وزن » أضاليل«

  .)308، 307: 1385بديع يعقوب،  ←(ند ا هاي كثرت  جمع ناوزا وجزهر دو 
تري به نكوهش جهل و گمراهي در اين  با استفاده از اين دو وزن با تأكيد بيش) ع(امام 

بـه معنـاي   » جهائـل «در اين زمينه گفته شده است كـه  . ظاهر دانشمند پرداخته است بهافراد 
داند  نمياز جهل خويش آگاه نيست و  ،كه جاهل است اينجهل مركب است، يعني در عين 

 رونـد  مـي  اي است كه آگاهانه به سراغ آن  كننده گمراهبه معناي امور » أضاليل«داند و  نميكه 
  .)562 /3: 1375مكارم شيرازي، (

چـه  : كـه د كناين نكته را برجسته است با كاربرد اين دو وزن سعي داشته ) ع(پس امام 
و چه گمراهي فراتر از آن اسـت  ! خبر باشد؟ بيجهلي باالتر از جهلي است كه جاهل از آن 

  !كه فرد آگاهانه آن را پذيرا شود؟
  :چنين آمده است البالغه نهجدر جاي ديگري از 

» شـويد  مي دهم، پراكنده مي كه بايد اندرزتان چنان :عنها فتتفرّقون البالغة بالموعظة أَعظكم«
پس از جنگ ) ع(  اي است كه امام خطبهاين جمله بخشي از  ).97 خطبة: 1379 ،البالغه نهج(

 كه براي نبرد نهايي با معاويه سسـتي  ،هجري 38 سال بهنهروان در نكوهش لشكريان خود 
كند كه گوش به سخنان   آنان را مذمت و توبيخ مي) ع(امام . )همان( فرمودورزيدند، بيان  مي

 »تَتَفَرَّقـون «كاربرد فعـل  .   اند  شده پراكنده و اند  آن حضرت نداده يغبل موعظة و آميز حكمت
 »تَفَرَّقـون «فعـل   ياز نظر صـرف . است يپراكندگ ينشدت ا بيانگر نوعي به »تفعل« وزن در
معنـا   يـان ب بـراي  »تَتَفَرَّقون«كه در  يبالغت يكناست، ل يدرست ساختار داراي جا اين در نيز

 مبالغةحرف اضافه  يك داشتن دليل به »تَتَفَرَّقون«. شود  نمي يافت »تَفَرَّقون«در  دارد، وجود
هـر   يعنـي  اسـت،  »المعني زيادة المبني زيادة«معروف  قاعدة اساس بر اين و دارد تري بيش

 معنـي  رسـاتر  بيـاني  با و است تر يشآن فعل هم ب يمعن باشد، تر طوالني يچه ساختار فعل
  .دارد تري يشب مبالغة آن

  
  نظم 2.3

چون تكرار، تقديم و تأخيرها، ذكر و حـذف، و بـه طـور كلـي مبـاحثي كـه بـا         مطالبي هم
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 ةدر حـوز  ،چگونگي قرار گرفتن، چينش و كم و زياد بودن اجزاي يك جمله مرتبط اسـت 
  .)302- 273: 1386الكواز،  ←( گيرد مي نظم بياني متن جاي

، گـاهي  )ع(امـام  هاي  كه در نكوهش است البالغه نهجسبكي هاي  يتكرار يكي از ويژگ
تكرار در حقيقت توجه به يـك جهـت   . شود مي ديده ،در يك كلمه و گاهي در يك حرف

هـاي عبـارت بـه آن      قسمتمهم در عبارت است، يعني آن چيزي كه نويسنده بيش از ساير 
. شـود  مـي  اي است كه در هر تكرار به ذهن متبـادر   اولين قانون سادهله ئمساين . توجه دارد

را و توجه خاص گوينـده   كند ميحساس در عبارت نورافشاني  ةتكرار بر يك نقط ،بنابراين
  .)276: 2007، المالئكة(دهد  مي به آن قسمت نشان

كه در نكوهش اختالف رأي عالمان در احكام قطعـي  ، 18 ةدر قسمتي از خطب) ع( امام
  :فرمايد مي اسالم است،

در صورتي كه خدايشـان يكـي، پيغمبرشـان    : دواح كتابهم و واحد همينب و واحد إلههم و«
 »واحـد «با تكرار ) ع(امام علي  ).18 خطبة :1379 ،البالغه نهج(» يكي، و كتابشان يكي است

و كتـاب   ،پيامبر ،كند؛ زيرا حال كه خدا مي اختالف رأي علما تأكيددر اين جمله، بر بطالن 
  .يكي است، ديگر دليلي براي اين همه اختالف در احكام شرعي وجود ندارد

ـ كأ« :فرمايد مي المال بيت ازدر جايي ديگر در نكوهش سوء استفاده ) ع(امام  ـ  ال كنّ  اأب
ميراث پدر و مادرت را  بر تو، گوييواي : كأم و أبيك من تراثك أهلك ىإل حدرت لغيرك

  .)41 ةنام :همان(» اي نزد كسانت فرستاده
كـار، او را   كـارگزار خيانـت   نكوهشدر مقام سرزنش و  )ع( امام هدر اين بخش از خطب

ضـمير  . بـرد  مـي  خـود  ةخـانواد اش را براي  مادريو  يداند كه ارث پدر مي چون كسي هم
ويژه  بهتكرار ضمير مخاطب و . كوتاه شش بار تكرار شده است ةدر اين جمل »ك« مخاطب

بستگي خاصي به امـوال   اين است كه فرماندار مورد نكوهش دل ةدهند نشانمتصل بودن آن 
ها دچار هـيچ    دانسته است و از برداشتن آن  آن را متعلق به خود مي و كامالً شتهداالمال  بيت

. دانسته اسـت   بوده، گويا اين اموال را حق خود مي شده، بلكه خوشحال هم نمي اي ناراحتي
رحيـب  «كارگزار مزبور در هنگـام برداشـت امـوال بـا تعبيـر      در عبارت قبل از اين جمله، 

  .شده استياد  ،خاطر  آسوده: »الصدور
. شود، تقديم و تأخير اجزاي جملـه اسـت   مي ديگري كه در شاخص نظم مطرح ةلئمس

شـود و    د؛ گاهي يك كلمه بر عامل خودش مقدم مـي شو   مي تقديم در دو حالت كلي انجام
ديگـر مقـدم    كه بر عامـل مقـدم شـوند، نسـبت بـه يـك       اينگاهي كلمات يك جمله بدون 

 مفيد معناي اختصاص و انحصار است و در حالت دوم معموالً در حالت اول غالباً. شوند  مي
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 اقتضـا و سـياق جملـه انجـام     تقديم براي توجه و اهتمام به لفظ خاصي است كه بر اساس
  .)52 ،49: 2009 السامرايي، ←( دشو  مي

تـرين   بـيش . شـود  مـي  فراواني از تقديم در هر دو حالت ديدههاي  نمونه البالغه نهجدر 
گـاهي جـار و    .مربوط به تقديم جار و مجرور است) ع(امام هاي  بسامد تقديم در نكوهش

  :)ع(امام  ةجملشود، مثل اين  مي مجرور بر عامل خود مقدم
كنم از مردمي  مي به خدا شكايت :االضلّ يموتون و جهاال يعيشون معشر من وأشك اللّه ىإل«

 ةجمل ).17 خطبة :1379 ،البالغه نهج( »ميرند مي كنند و با گمراهي مي كه در جهالت زندگي
كه بدون لياقت و شايستگي را كساني ) ع(اي است كه در آن امام   فوق آخرين فراز از خطبه

در اين بخش از . كند مي نكوهش ،كشانند مي دار قضاوت هستند و مردم را به گمراهي عهده
 برد و با دلي پردرد مي شكايت اين گروه از قاضيان نادان را به درگاه خداوند) ع(خطبه امام 

  .كند مي ها شكوه و آهي سوزان از آن
. بيانگر انحصار معناي شكايت به خداونـد اسـت   )أشكو(بر عامل خود » إلي اهللا«تقديم 

 اسـت نوميد گشته جا كه از همه  دهد، تا آن مي را نشان) ع(اين انحصار شدت ناراحتي امام 
  .برد مي خدا شكوه به درگاهو تنها 

، تقديم جار و مجرور بـر فاعـل اسـت،    )ع( ديگري از تقديم در سخنان امامهاي  نمونه
اي از  نمونـه زيـر   ةجملـ  .انداختن جار و مجرور بين فعل و فاعلش يعني در حقيقت فاصله
  :دهد مي اين نوع تقديم را نشان

شـما  هـاي   ياد مـرگ از دل : الاآلم كواذب حضرتكم و اآلجال ذكر كموبقل عن غاب قد«
  ).113 خطبة: همان( »جاي آن را گرفته استرفته، و آرزوهاي فريبنده 

بهتـرين   .مقدم شده است »غاب قد«يعني فاعل  »اآلجال ذكر«بر  »قلوبكم عن«جا  در اين
اين تقديم باعث شده . رعايت موسيقي است ،توان از اين تقديم در نظر گرفت مي هدفي كه

كه در كنار هم قـرار   ديگر قرار بگيرند، ضمن اين آجال و آمال با سجع در كنار يك كه است
در . آهنگين شدن جمله مؤثر بوده استدر ابتداي جمله، خود در  »ق غ ق«گرفتن سه واج 

 بـه نظـر  . مقدم شده اسـت  »كواذب اآلمال«بر فاعل  »كم« دوم نيز مفعول يعني ضمير ةجمل
بلكه بر ديگـر   ،البته نه بر عامل(ترين مواردي كه جار و مجرور مقدم شده  رسد در بيش مي

  .موسيقي متن بوده استهمين هدف رعايت ) جملههاي   معمول
شوند كه اين   ديگر مقدم مي ه بر يكلو مجرور، گاهي نيز ساير اجزاي جم جارعالوه بر 

اي كـه بـه    نامـه در ) ع(مثال امام  رايب. تقديم گاهي براي انحصار است و گاهي براي تأكيد
  :فرمايد مي خطاب به وي ،نويسد  كار مي يكي از كارگزاران خيانت
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در  .)41 نامة: همان(» !راه خدا جهاد نكردي گويا تو در: ادكبجه تريد اللّه كنت لم أَنّكك«
جايي  هجاب هدف از اين كهبر فعل خود مقدم شده است » تريد«يعني مفعول » اهللا« اين جمله

اين بوده است كه گويا هـدف تـو از   ) ع(منظور امام . است انحصار معناي مورد نظر در اهللا
،   نامـه  ةاي كـه در ادامـ   داشـته هاي ديگري از جهـاد    جهاد فقط براي خدا نبوده، بلكه هدف

  .پردازد مي به بيان اهداف غيرخدايي اين كارگزار) ع(  امام
  :چنين آمده است 34 ة چنين در خطب هم

 عجـزه  لعظيم جلده ييفر و مهعظ يهشم و لحمه يعرق نفسه من عدوه يمكّن امرأ نّإ اللّه و«
كه دشمن را بر جان خـويش مسـلط    آن! سوگند به خدا: هصدر جوانح عليه ضمت ام ضعيف

گرداند تا گوشتش را بخورد، و استخوانش را بشـكند، و پوسـتش را جـدا سـازد، عجـز و      
). 34 خطبـة : همـان ( »اش بسيار بزرگ و قلب او بسـيار كوچـك و ضـعيف اسـت     ناتواني

 يجبسـ  يبـرا  هجـري  38خوارج، در سال  ياناز شكست شورش پس«خطبه را  ينا) ع(  امام
  ).همان( »فرمود ايراد كوفه ةلنخيدر  يانكردن مردم جهت مبارزه با شام

دشـمن را بـر    ،ضعف و زبـوني  ،كساني است كه بر اثر سستي ةاين فراز از خطبه دربار
تري عجز و ناتواني اين افراد را نشان  كه با تأكيد بيش براي اين )ع(امام  .كنند  خود مسلط مي

ايـن  . مقـدم كـرده اسـت   ) عجـزه (بر مبتداي آن  ،خبر جمله استكه  ،را »عظيم« ةدهد، واژ
سوگند  ةچون بيان كلم ديگري همهاي  تأكيد و اهتمام، عالوه بر تقديم خبر با علت ،انحصار

. شود مي ، بيان الم تأكيد در ابتداي خبر، و نكره آوردن خبر نشان داده)واهللا(در ابتداي جمله 
گونـه   راي تأكيد در بيان ضعيف و كوچك بودن قلب ايـن جمله نيز يك بار ديگر ب ةدر ادام

نيز عالوه بر مقدم شدن به صـورت   »ضعيف« ةواژ. را مقدم كرده است) ضعيف( افراد، خبر
گوياي معناي ضعيف و حقير بـودن قلـب    نكره به كار گرفته شده است تا به نحوي رساتر

آن را از جمله حذف كـرده   )ع(قدر ضعيف و كوچك است كه امام  قلب آنان آن .آنان باشد
، كـه ايـن مطلـب نيـز خـود از      اسـت  بيـان نمـوده   »الصدر جوانح عليه متض ما« و با تعبير
  .است )ع(بالغي كالم موال هاي   زيبايي

به حدي كوبنـده  ) جلده...  امرأ إنّ(تعبيري كه در ابتداي اين عبارات آورده شده است 
عجـز و ضـعيف بـودن     تأكيدي در عظيم بـودن حق كاربرد چنين  بهآميز است كه   توبيخو 

  .جاست بهقلب 
  
  آهنگ 3.3

جـا كـه    ، تـا آن دارداي  ويـژه اهميـت   است كـه  شناسي سبكآهنگ يكي ديگر از معيارهاي 
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شكوه و جمـالي كـه نصـيب قلـب     . دانند مي قرآن اعجازهاي  دانشمندان آن را يكي از جنبه
از  ،گيـرد  مـي  ها را فرا آنشود و عظمتي كه هنگام تالوت  مي قرآنشنوندگان هنگام شنيدن 

  .)304: 1386الكواز، (آهنگ است 
يكـي از مباحـث   . نيز از آهنگ متمايز نسبت به ديگر متون برخوردار اسـت  البالغه نهج

پس از شنيدن تهـاجم  ) ع(امام  مثالً. موسيقي حروف است البالغه نهجدر سبك  مورد توجه
و  هجري 39سال در  )سرزمين آباد قسمت غربي فرات(ه به عين التّمر يكي از افسران معاوي
اي را در نكوهش مردم كوفه و علـل شكسـت و نـابودي آنـان ايـراد        كوتاهي كوفيان خطبه

  :در بخشي از اين خطبه چنين آمده است كه فرمود
 برادرانتـان شـما را بـه يـاري    : راألس الجمل جرجرة فجرجرتم إخوانكم صرن ىإل دعوتكم«

 ).39  خطبة :1379 ،البالغه نهج(» داديد م، مانند شتري كه از درد بنالد، ناله و فرياد سردخوان 
كه از زير بار  اينبخشد و در  مي حضرت با اين تعبير سرزنش را نسبت به ياران خود شدت

. دهـد  مي فرياد سرداند كه از درد ناله و  مي چون شتري ها را هم كنند، آن مي خالي شانهوظيفه 
گيري زياد و ناراحتي فراوان از سختي دعوت به جهاد  بهانهرا كنايه از  جرجرةلفظ «) ع(امام 
آورد،   برميتر فرياد  اند و به اين دليل كه شتر نر به هنگام درد شكم از ديگر شتران بيش  آورده

در  .)216 /2: 1375ابـن ميـثم،   ( »تنگي اصحابش را بدان تشبيه فرموده اسـت  ناراحتي و دل
پنج بار تكرار شده است، اين حرف از حروف جهوري است كه به  »ج«اين عبارات حرف 

  .)189: 2003أبو الوفاء، ( معناي اظهار داشتن و آشكار كردن است
فريادهـا و   ،هـا  خـوبي بيـانگر بـاال رفـتن نالـه      بـه خاصيت جهوري بـودن ايـن حـرف    

القـاي معنـاي جهـوري     ةتكرار اين حرف فقط از جنبـ زيبايي  .كوفيان استهاي  گيري بهانه
آورد كه به نوعي باعـث جلـب توجـه     مي پديدنيست، بلكه از نظر آوايي نيز آهنگ خاصي 

  .شود مي خواننده
نيز پنج بار آمده است و با توجه به معناي خاص اين حرف  »ر«در همين عبارت حرف 

. سـت ها  جويي  بهانهها و  نالهر پي بودن اين خوبي بيانگر زياد بودن و پي د ، به2»تكرار«يعني 
  .خود در بيان معناي مورد نظر مؤثر است »جر«مقطع  ةچنين تكرار چهار بار هم

  :چنين آمده است البالغه نهجدر جاي ديگر از 
 ىالعظم إبليس مصيدة افإنّه الكبر عاقبة وءس و الظّلم وخامة آجل و البغي عاجل يف اللّه فاللّه
از ! خـدا را ! پس، خدا را: ةالقاتل السموم مساورة الرّجال قلوب تساور يتالّ ىالكبر مكيدته و

دردنـاك ظلـم، و   آينـدة  تعجيل در عقوبت، و كيفر سركشي و ستم بر حـذر باشـيد، و از   
سرانجام زشت تكبر وخودپسندي كه كمينگـاه ابلـيس اسـت و جايگـاه حيلـه و نيرنـگ       
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 آميـزد  مـي  هـا، چـون زهـر كشـنده     انسـان هـاي   ا دلاوست، بترسيد، حيله و نيرنگي كه ب
  ).192 خطبة: 1379 ،البالغه نهج(

 داشته حذر بر ستم از را مردم) ع( امام. است شده بيان كاري ستم نكوهش در فراز اين
 را مـردم  قلـب  سـم  چـون  هـم  كه هايي نيرنگ همان. داند مي يطانش هاي  نيرنگ از را آن و

 از »س«. اسـت  »س«عبـارت در تكـرار حـرف     يـن قابل توجـه در ا  نكتة. كند يم مسموم
تكرار ). 110: 1998عباس، ( كند يرا القا م ياحساس صوت نوعي كه است صفيري حروف

 هماهنگ شيطاني هاي وسوسه يبا فضا كامالً) ع( علي امام كالم از مقطع اين در حرف اين
 عبـارات  اين. شنود يم را شيطان وسوسة يعبارات خواننده صدا ينبا خواندن ا گويا. است
 ي،سـوره را بخـوان   يـن اگر چند بار پشت سـر هـم ا  . ناس است ةحاكم بر سور جو يادآور

حاكم بر سـوره   يوسوسه با فضا ينكرده كه ا يجادرا ا اي وسوسه يتصدا كني  ياحساس م
 كنـد  يمـ  وسوسـه  انس و جن از مردم هاي دلكه در  يوسواس خناس يفضا. مناسبت دارد

  ).94: 2002 سيدقطب،(
بـه رعايـت   ) ع(توجه بسيار خاص امام  البالغه نهجموسيقايي هاي  يكي ديگر از ويژگي

كند و از نظر انتقـال معنـا بـه     مي سزايي در آهنگين شدن نثر ايفا بهسجع نقش . سجع است
 يشـكل  البالغـه  نهـج هـاي   سجع و يا فاصله در نكـوهش . شود مي خواننده بسيار مؤثر واقع

هـا در   سجعهايش با قرار دادن  نكوهشدر ) ع(در حقيقت امام . به خود گرفته استخاص 
و مـذمت   ،سـرزنش  ،اي را خلق كرده كـه بـا فضـاي تـوبيخ      هاي كوتاه، ريتم كوبنده  فاصله

  :چنين آمده است 151 ةخطبدر . هماهنگ است
 طلوع عند الفتنة اعوجاج و العشوة قتام يف واتثبت و النّقمة بوائق وااحذر و النّعمة سكرات واقاتّف

 فظاعة ىإل تئول و خفية مدارج يف تبدأ ارحاه مدار و اطبهق تصابان و اكمينه ظهور و اجنينه
 و آلخرهم قائد لهموأ بالعهود الظّلمة ايتوارثه مالسال كĤثار اآثاره و الغالم كشباب اشبابه جلية

نعمت هاي  مستي از: ةريحم جيفة ىعل ونيتكالب و ةني ادني يف يتنافسون لهموبأ مقتد آخرهم
 يدايشهنگام پ به فتنه در و بگريزيد، و بترسيد الهي عذاب هاي سختي از و بپرهيزيد،

 قدم آگاهي با آن، آسياي مدار و قطب شدن برقرار و ،و آشكار شدن باطن آن آن طليعة
پرقدرت  يچون دوران جوان آغازش. گردد آشكار ناپيدا گذرهاي ره از كه اي  فتنه. برداريد

 كاران  ستم كه ديرپاست، و زشت سخت هاي سنگ بر مانده باقي آثار چون آثارش و زيبا، و
 و آخرين، پيشواي آنان نخستين برند، يم ارث به دارند، ديگر يك با كه عهدي با را آن

 هم بر پست يايآنان در به دست آوردن دن. باشند يم اولين به اقتداكننده گمراهان، آخرين
 ربايند يم ديگر يك دست از را مردار اين گرسنه، هاي سگ چونان و گيرند،  مي سبقت

  ).151 خطبة: 1379 ،البالغه نهج(
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قـرار گـرفتن    .سـت ا   اين عبارات را در نكوهش مردم گمراه كوفه ايراد فرموده) ع(امام 
كرده است كه با شنيدن آن كوتاه، ريتمي كوبنده را ايجاد هاي  هاي پي در پي در فاصله  سجع

 ،انـد  آوردهديگـر سـجع را بـه وجـود      كلماتي كـه بـا يـك   . مشهود است حس توبيخ كامالً
/ يـة ــ جل  يـة خف/ ـ رحاها قطبها/ ينهاـ كم ينهاجن/ ـ الفتنة العشوة/ ـ النقمة النعمة: ند ازا عبارت
  .يحةـ مر يةدن/ ـ أولهم آخرهم/ السالمـ  الغالم

تكيه  ،بايد به آن توجه داشت البالغه نهجهاي   مباحثي كه در سبك نكوهشيكي ديگر از 
 تضاد يكي از عواملي است كه در موسيقي فكري مورد بحث قرار. هاي متضاد است  بر كلمه

؛ به كار رفتـه اسـت  اي خاص   با شيوه البالغه نهجتضاد در  .)308: 1998 غنيم، ←(گيرد  مي
  :فرمايد مي چنين اين ،در نكوهش دنيا ،خودهاي  در يكي از خطبه) ع(امام  مثالً

ـ  ايصـفه  لـم  ابمرّه احلوه و ابموته احياته و ابشرّه اخيره و ابحرامه احالله فخلط...   هاللّ
ـ  و ينفد اجمعه و عتيد اشرّه و زهيد اخيره أعدائه ىعل ابه يضنّ لم و ألوليائه ىتعال  املكه

 بـا  آن يو زنـدگ  ي،آن بـا بـد   يبا حرام، و خـوب  دنيا حالل: ... بيخر اعامره و يسلب
دوسـتانش انتخـاب    يخداونـد آن را بـرا  . است درآميخته تلخي با آن شيريني و مرگ،

انـدك، و شـرّ آن آمـاده، و     يادن يرخ. نفرمود يغآن به دشمنانش در يدننكرد و در بخش
 اسـت  نهـاده  ويراني به رو آن نيآبادا و شده، غارتپراكنده، و ملك آن  اش آمدهفراهم 

  ).113 خطبة: 1379 ،البالغه نهج(

 مـثالً (چندين تضاد و يـا شـبه تضـاد    ي رطسچندشود كه در همين عبارت  مي مالحظه
كلمات متضاد كاربردي در اين بخش از . به كار گرفته شده است) تضاد بين يك اسم و فعل

/ أعـداء  ـ أولياء/ مر ـ حلو/ موت  ـ حيات/ شر ـ خير/ حرام ـ حالل: ند ازا خطبه عبارت
خوبي صفت فريبندگي دنيا  بهتوالي اين تضادها  .يخرب ـ عامر/ سلبي ـ ملك/ ينفد ـ جمع

هايش، ممكن است پرتگاهي باشد براي  لذتها و  زيبايي ةهمدنيايي كه با . دكن   را نمايان مي
كـرد،   نمـي دنيا را بـا ايـن سـبك وصـف     ) ع(شايد اگر امام  .اخالقي انسانهاي  ارزش همة

در ايشان . شد نميدروني يك انسان در برخورد با خير و شر دنيا چنين رسا بيان هاي  تناقض
  :فرمايد  مي 108ة خطب
: اءبكمـ  ناطقـة  و ،صماء سامعة و ،عمياء ناظرة و ،باًغي وداًشه و ،ماًنو اظاًأيق...  أراكم يل ام«

چرا شما را بيداراني خفته، حاضراني غايب از صحنه، بيننـدگاني نابينـا، شـنوندگاني كـر، و     
اين سخنان را در نكوهش ) ع(امام  .)108 ةخطب: همان( »!كنم؟  گوياني الل مشاهده مي سخن

به شـكل پـارادوكس، زيبـايي     ،كاربرد كلمات متضاد در اين عبارات .مردم كوفه بيان فرمود
كه متفاوت بودن ظاهر و  اي عالوه بر اين شيوهچنين . استده كررا دوچندان  )ع(سبك امام 
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نسبت به زماني كـه بـدون تضـاد     ،تري بيش ةدهد، با مبالغ مي خوبي نشان بهباطن كوفيان را 
  .كند   بيان شود، حالت مورد مذمت آنان را بيان مي

شـود كـه در    مـي  تضاد ديدهزيادي از هاي  نمونه) ع(امام هاي  به طور كلي، در نكوهش
هاي  هاي مردم كوفه، تناقض  بسياري از مواقع استفاده از اين تضادها به اقتضاي بيان دورنگي

  .و آميختگي بين شر و خير دنيا بوده است آنانبين ظاهر و باطن 
  
  گسترش 4.3

اگـر  ...  يـك دال اسـت  هـاي   مـدلول د دتعـ در پـژوهش معاصـر بـه معنـاي     «اين اصطالح 
شكند و براي يك  مي مدلولي دارد، ادبيات اين قانون را لداشناسي پذيرفته است كه هر   زبان

 »كنند   شناسان از آن به گسترش تعبير مي سبككند كه   دال امكان تعدد مدلوالت را مطرح مي
  3.)328: 1386الكواز، (

 در كـه اسـت   ياز جملـه مسـائل   انشـائي  و خبري جمالت مختلف معاني مجاز، كنايه،
  .)351- 328: همان ←( گيرد يم قرار بحث مورد گسترش شاخص
. اسـت  مجازي هاي  كاربرد استفهام البالغه نهج هاي نكوهش سبكي هاي ويژگي از يكي

. اسـت    كرده استفاده هشدار يا و سرزنش، توبيخ، براي ها  استفهام گونه يناز ا غالباً) ع( امام
 هسـتند،  ظـاهر  مخـالف  انيمعـ  يـاي كه گو ها   بيان گونه اين بالغي تأثير كه پيداست ناگفته
 گرفتـه  كـار  بـه  خود حقيقي معناي در و عادي حالت در كه است كالمي از تر بيش بسيار
و اخـتالف نظـر علمـا در احكـام      يدر نكوهش خودمحور) ع(امام  ،نمونه براي. شود   مي

  :فرمايد يم ياسالم
 صاًناق يناًد سبحانه اللّه أنزل أم فعصوه عنه نهاهم أم فأطاعوه باالختالف ىتعال اللّه همرأفأم

 اللّه أنزل أم ىيرض أن عليه و وايقول أن فلهم له شركاء واكان أم إتمامه ىعل بهم فاستعان
 به را آنانسبحان،  يخدا آيا: هأدائ و تبليغه عن) ص( الرّسول فقصر اًتام يناًد سبحانه
خدا  يتداد و معص يزرا از اختالف پره ها آن ياكردند؟  شو اطاعت فرمود امر اختالف
 كرده استمداد آنانآن از  يلو در تكم ،فرستاد يناقص يند سبحان خداي آيا نمودند؟
و خدا  يندبگو يندر احكام د خواهند يم چه هر كه خدايند شركاي ها آن آيا است؟
 ورزيد؟ كوتاهي آن ابالغ در) ص( يامبرپ فرستاد، كاملي دين سبحان خداي آيا دهد؟ رضايت

  ).18 خطبة: 1379 ،البالغه نهج(

گـذاري قضـات    قـانون  ةلئدر اين سخن با داليلي متين و محكم بر ابطـال مسـ  ) ع(امام 
ها روشن است، نادرستي ايـن قضـيه را بـه     پردازد و با بيان چنين سؤاالتي كه جواب آن  مي
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درستي طـرح سـؤال    به) ع(ها هدف امام  يك از اين سؤال هيچدر . كند  تبيين مي بهترين وجه
زيبايي حاصل  بهها، هدف اصلي نكوهش و توبيخ بوده كه   نبوده است، بلكه وراي اين سؤال

  :چنين آمده است 180ة در خطب. شده است
 غيرتـي  آيا آورد؟ گرد را شما كه نيست ديني آيا: متشحذك حمية ال و يجمعكم دين اأم«
اسـت   اي خطبهاز  يجمالت بخش ينا» !كند؟ بسيج دشمن با جنگ براي را شما كه نيست

ـ  بن محمدبه  كمك براي هجري 38در سال ) ع(كه امام  بكـر در مصـر در نكـوهش     ياب
 و جنگ براي كوفه مردم برانگيختن ها  سؤال اين طرح از) ع( امام هدف. فرمود يرادا ياران
  .است دادن ياري

 روش ايـن  با زيرا كرد، يكآنان را تحر ينيد حس خود ياران برانگيختن براي) ع( امام
 اشـتياق  و ميـل  با و خداست براي و دينشان براي ها آن جنگيدن كه كنند  مي احساس مردم
دو  يـن ا يـان بعـد از ب ) ع(امـام   ،به طور قطـع ). 305/ 1: 1376 ي،موسو( پذيرند يم را آن

بلكه  يست،پرسش ن يقتدر حق سؤالي جمالت ينا يراز نبود، يپاسخ يدنسؤال منتظر شن
 ديگـر  اي خطبـه در . اسـت ) ع(بالغت كالم موال  دهندة نشان خوبي است و به يختوب ينوع

  :است آمده چنين
 ىأنّ و تؤتون أين من و الكواذب تخدعكم و الغياهب بكم يهتت و المذاهب مبك تذهب أين
ها، تا كي شما را  ظلمتها و  تاريكيكشاند؟  مي شما را به كجا گون گونههاي  روش: ونتؤفك

به اند و  كجا آوردهرا از فريبد؟ شما  مي ها تا چه زماني شما را پردازي دروغسازد؟  ميگمراه 
  .)108 ةخطب: 1379 ،البالغه نهج( د؟نبر مي كجا

  .در شهر كوفه است) ع(امام هاي   اين جمالت بخشي از يكي از سخنراني
گمراهـي و  چنـان در   كـه هـم   ايـن با بيان اين اسـتفهامات كوبنـده، مـردم را از    ) ع( امام

گرفتـار  اسـاس   بـي و توهمات باطل و  ينآرزوهاي دروغ برند و در دام به سر ميسرگرداني 
هـا و   هـا، دشـمني   رويكردشان به زشـتي  ةچنين دربار هم. كند مينكوهش و توبيخ  ،اند آمده

  .نمايد پرسشها  بدانديشي
 يخيتوب ينچن شك بي. كند يم تأكيدو نكوهش خود  توبيخ بر يسبك ينبا چن) ع( امام

 انديشـه  در را او و اسـت داشـته   سزايي به يردر خواننده تأث شده، بيان غيرمستقيم روشكه 
  .برد يم فرو

) ع(امـام علـي   هـاي   كنايه يكي ديگر از مباحثي است كه در شاخص گسترش نكوهش
. آميـز و مؤكـد اسـت    براي بيان مبالغه ها غالباً نكوهشكاربرد كنايه در اين . قابل بحث است

  :فرمايد   مي) ع(امام 
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او در  ةگناهان از حكم ظالمان بيخون : يثالموار منه تعج و ،الدماء قضائه جور من تصرخ«
ايـن جمـالت كنايـه از     .)17 ةخطب :همان( »جوشش و فرياد ميراث بربادرفتگان بلند است

ـ ظالمانه ريخته شده و اموالي كـه  هاي  ر اثر قضاوتبهايي است كه  خونشكايت و تظلم   رب
  .باد رفته است

به ناحق هاي  براي آن خونگويي امام بسيار جالب و زيبايي است، چراكه  تعبير«اين دو 
ايـن   اي كـه  بـه گونـه  ود ش مي ريخته و اموال بربادرفته، علم و شعور و درك و آگاهي قائل

 در كنايـه  دو ايـن  .)595 /1: 1375مكـارم شـيرازي،   (» زننـد  مـي  جان فريـاد  بيموجودات 
 يهقض ينا بيانگر خوبي بهو  يستند،آن ن شايستة و قضاوتند دار عهده كه است افرادي نكوهش

  :است البالغه نهجهاي  اي ديگر از كاربرد كنايه در نكوهش نمونهعبارت زير . استبوده 
بـه مـن خبـر    : كيـدي  تحت ام أكلت و ،قدميك تحت ام فأخذت األرض جرّدت كأَنّ يبلغن

چه در اختيار  آن اي، و توانستي گرفته مي چه را كه ها را برداشته، و آن زمينرسيده كه كشت 
  .)40 نامة :1379، البالغه نهج( اي  هداشتي به خيانت خورد

 اسـت  زيـادي  بسيار اموال از كنايه، »يديك تحتما « و »قدميك تحتما « نيز جا اين در
 بـرده  اسـم  يكـي  يكـي  امـوال  ايـن  اگر. است خورده خيانت به نكوهش مورد كارگزار كه
 آن بزرگي كنايه دو اين مثل توانست نمي بلكه بود، جمله شدن طوالني باعث فقط نه شد،   مي
  .دهد نشان را

  
  تصوير 5.3

 در روش اين از نيز) ع( امام .دارد سزايي به يتاهم خواننده به معاني انتقال در تصويرسازي
 در را ذهنـي  مفـاهيم  مواقع تر بيش در تصويرها اين .است كرده استفاده وسيعي بسيار سطح
 يـا  و تشبيه قالب در تر بيش تصويرها اين كه اين ضمن كشد، يم  تصوير به حسي امور قالب

  :فرمايد يم خود هاي خطبه از يكي در) ع( امام مثالً .است شده بيان استعاره
 و األديم عرك كمكتعر عكمال كنفاضة نفاضة أو القدر كثفالة ثفالة لّاإ منكم يومئذ ىيبق فال

 بين من ةينالبط ةبالح الطّير استخالص بينكم من المؤمن خلصتتس و الحصيد دوس تدوسكم
 نگذارند، باقي شما از اندكي تعداد جز ،يابند دست شما به كه روز آن پس: بالح هزيل
 چون. هايي كه از تنگ بار بر زمين ريزد ماند يا خرده ديگ ته در كه غذايي ةماند باقي چونان
 كه اي پرنده چونان و كوبند، يم تدش به را شما خرمن همانند و ،پيرايند شما را مي ، پوست

 جدا شما ميان از را مؤمنان گمراهان، اين ،چيند برمي الغر هاي دانه از را درشت هاي دانه
  .)108 ةخطب :همان( كنند يم نابود ساخته
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 نكـوهش  ضمن آن در كه است كوفه شهر در) ع( امام هاي  سخنراني از بخشي جمالت اين
عبارات خبر از كشتار و فساد  يندر ا .سازند يم خبر با آينده سخت حوادث از را آنان مردم،
  .است اميه بني

فرمـوده و بـه    يهتشـب  ،نـدارد  يكـه ارزشـ   يـگ د مانـدة  تـه  به را فرومايهابتدا افراد ) ع( امام
مالش  يكه به معنا را، »عرك« واژةكاه مانند كرده است، سپس  ياگندم و  يا توشه، از هايي خرده

 دهنـد،  يمـ  مـالش  را چـرم  كه گونه همان كه فرموده زد دادن چرم است، استعاره آورده و گوش
  ).80/ 3: 1375 يثم،م ابن( سازد يم خوار و زبون كرده، دگرگون را آنان بلواها و فتواها

خواري و تحقير مردم بـه   انگرتشبيه چهارم تصويري است از كوبيده شدن خرمن كه بي
 شود، اين كار با شدت بسيار زيادي انجام مي وقتي خرمن كوبيده مسلماً. اميه است بني دست
شـود،   مـي  در ذهن ايجـاد  خرمنتصويري كه از كوبيدن . جدا شود كاهها از  دانهتا د شو  مي

سـزايي در   بـه شك تـأثير   بي كهكند   مردم كوفه به ذهن متبادر مي ةتصوير هولناكي را از آيند
  .تحريك كوفيان به جا خواهد گذاشت

 هاي دانه ،ريز و درشت هاي  دانه بين از كه است اي  پرنده از تصويرسازي نيز انتها در
 اميـه  بنـي است كه  بوده مسئله ينا يانب يرتصو ينهدف از خلق ا. كند يم جدا را درشت

را  منافعشـان  و دارنـد خطـر   ها آن براي كه هستند متعهدي مؤمنان دنبال به مردم بين از
 يـا و  حبس ياقتل،  بامحو كنند،  ينزم يرا از رو مؤمنان خواهند يم آنان. كنند يم يدتهد

 هـاي  دانـه  اصطالح به خواهند يم آنان. باشند ديگران براي عبرتي كه اي گونهبه  شكنجه؛
  ).218/ 2: 1376 ي،موسو( شوند خالص آنان شر از و كنندمؤمنان را جدا  درشت

ين صفحه داگر چن. اند  براي همين موقعيت آفريده شده رسد اين تصاوير دقيقاً  به نظر مي
شـد،   مـي  سـخن گفتـه   ،استبوده هايي كه در انتظار مردم كوفه  گرفتاريدر بيان چگونگي 

در جـاي  . توانست در بيان هدف و مقصود گوياتر و رساتر از اين تصاوير باشـد  نمي رگزه
  :چنين آمده است البالغه نهجاز  ديگري

شما چونـان  ! اي مردم: رآخ من قترّتف جانب من جمعت اكلّم ارعاته اعنه غاب اإلبل أشباه اي
 آوري شوند، از ديگر سو پراكنده جمعباشيد كه اگر از سويي  مي شتران دورمانده از ساربان

  .)97 ةخطب: 1379 ،البالغه نهج( شوند مي
شـتري تشـبيه كـرده اسـت كـه سـاربان        ةدر اين عبارات مردم كوفه را به گل) ع( امام
 بـه حضـرت  آن دليل اين تشبيه تفرقـه و پراكنـدگي پيـروان    . اند متفرقو از هر سو ندارند 

تصويري كه براي بيان اين رذيلت به كار گرفته شده بـا مقصـود اصـلي    . هنگام جنگ بود
  .بسيار هماهنگ است) ع(امام 
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  :خود خطاب به مردم كوفه فرمودهاي   در يكي ديگر از سخنراني) ع(امام 
ـ  ابـن  عـن  انفرجتم قد الموت استحرّ و ىالوغ حمس لو أن مبك ألظنّ يإنّ اللّه وايم  طالـب  يأب

شود و حرارت و سوزش مرگ شـما   ور شعلهجنگ آتش اگر  بينم مي به خدا: سالرّأ انفراج
 گيرد، از اطراف فرزند ابوطالب، همانند جـدا شـدن سـر از تـن، جـدا و پراكنـده       بر را در
  .)34 ةخطب :همان( شويد مي

بازگشت مردم كوفه، تصـويري از   بيبراي نشان دادن تفرّق شديد و جدا شدن ) ع( امام
. اسـت  )ع(خوبي گوياي مقصود امـام   بهاين تصوير  .جدا شدن سر از بدن خلق كرده است

جدا شدن مردم كوفه از رئـيس و رأس   ؛جدا شدن البته از حيات جدا شدن استتن از سر 
  .)53: تا بينواب الهيجي، ( ابدي جدا شدن استنيز از حيات ) ع( طالب وابخود پسر 

به  هرگزكنند و  مي او را تنها رها دوري جسته) ع(در لحظات سخت مردم كوفه از امام 
گـاه   هـيچ ديگـر   ،سـختي شكسـت   بهگونه كه اگر سري  سمت او باز نخواهند گشت، همان

  .)270 /1: 1376موسوي، (د شو اجزاي آن جمع و ترميم نمي
با به كار گرفتن يك مثل در قالب مفعول مطلق، تصويري را ايجـاد كـرده    فقط) ع(امام 

  .است كه قابليت برداشت مفاهيم بسيار زيادي در آن نهفته است
  

  گيري نتيجه. 4
. اسـت خاصي بهره گرفتـه  هاي  از روش البالغه نهجخود در هاي  در نكوهش) ع(امام علي 
ترين مفاهيم به مخاطب منتقـل   عميقهايي كوتاه،  اي است كه با عبارت ها به گونه اين روش

  .گيرد مي امكان قرار شود و از نظر تأثيرگذاري در باالترين حد    يم
در بيانات خود همواره سعي در انتخاب بهترين واژه از بـين واژگـان متـرادف    ) ع(امام 
ها و چگونگي اشتقاق آن توجه  واژه ةيابي به اين مطلوب به ريش كه براي دست است  داشته

  .خاصي براي كلمات انتخاب شده استهاي  نو وزگرديده 
و تأخيرهـا   هـا  تقـديم  ،نظم بياني مـتن، دقـت خاصـي در تكرارهـا     ةچنين در حوز هم

هـايي    تر نشان داده و تقديم  تكرارهايي كه معناي مورد نظر را پررنگ. صورت گرفته است
تر نسبت بـه بعضـي از اجـزاي     و يا جلب توجه بيشكه باعث انحصار يك معناي خاص 

  .جمله شده است
در كنار هم قـرار   .رسد مي خاص به گوش يبا ريتم) ع(امام هاي  آهنگ نيز در نكوهش

) ع(در القاي مفاهيم مـورد نظـر امـام     وگرفتن برخي از حروف نوعي هارموني ايجاد كرده 
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اي  كوبندهريتم  كوتاه، غالباًهاي  در فاصلهها  سجعچنين قرار گرفتن  هم .مؤثر واقع شده است
  .را ايجاد كرده كه با فضاي نكوهش مناسبت دارد

هايي كه توبيخ و هشدار را به دنبال دارد، با هنرنمـايي    چنين با كاربرد سؤال هم) ع(امام 
كـه برخـي از    ، ضمن اينستاخاصي سعي در اثرگذاري در اشخاص مورد نكوهش داشته 

  .سزايي داشته است بهاهميت ) ع(آميز و مؤكد امام  مبالغه المكها در   كنايه
 يهو در قالب تشب يبه صورت امور حس تر يشب يزن البالغه نهجمتن  هاي  تصويرسازي

موجز  يدر عبارات) ع( امام ذهني مفاهيم تا بوده اي  وسيله تصويرها اين. است شدهانجام 
در  يگـاه . قابـل درك در ذهـن مخاطـب نقـش ببنـدد      يـات بـا جزئ  يقعم يارو البته بس
 نكـوهش  مـورد  افراد شدن متنبه در شك بيچنان هولناك است كه  يرهاتصو ها نكوهش

  .شود يم واقع مؤثر
 كـامالً ) ع(بيانات امـام   شناسي سبكبه طور كلي بايد گفت پنج شاخص مورد بحث در 
 نحـو بـه بهتـرين   ن امخاطبتحريك  ،مشهود است و در جهت نكوهش و توبيخ و در نتيجه

 .عمل كرده است

  
 ها نوشت پي

 

، اسـت  البالغـه  نهجپژوهش يعني متن  ةجا به مناسبت زمين اختصاص سبك به يك نوشته در اين .1
هـا از جملـه معمـاري، عكاسـي،      تواند در ارتباط با ديگر مقولـه  اين در حالي است كه سبك مي

  .موسيقي نيز به كار گرفته شود و نقاشي
  .نظم 2.3 بخش ←. 2
  .86: 1984 ،به نقل از زيدي توفيق .3
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