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 چکیده 

قابل یک متن و حاشیة آن، این ت مراتب مرکزاره بین سلسلهود و همباشیت میؤهای دوگانه در هر متنی قابل رتقابل
بی و راستی( خو )مثالً گیردمثبت یا منفی در مرکز قرار می عبارتی در برخی از متون، یک عنصر با باربرقرار است. به

 اختیستواند در دو سطح روساختی و ژرفبدی و دروغ( در حاشیه. حال این بررسی می )مثالً های متناسبِ آنو تقابل
قابلی آشکار مباحثی است که ت هلة مرگ نیز از جملئشناسی و پدیدارشناسی( صورت گیرد. مساه هستی)مشتمل بر نگ

خن سدر این مقاله پس از های گوناگونی را به خود اختصاص داده است. البالغه نیز جلوهبا حیات داشته و در نهج
ذکر در باب الهای فوقمرگ، به تحلیل و تبیین دیدگاه ئلةهای دوگانه و مسمختصری در باب ساختارگرایی، تقابل

ها ا شاخهب با سنجیدن آنبا واکاوی صورت گرفته بر بیانات امام علی)ع( و  .البالغه پرداخته شدلة مرگ در نهجمسئ
لة مرگ با حیات در سطح روساختی، ئهای دوگانه در ساختارگرایی، مشاهده شد که هر چند مسهای تقابلو شاخصه

 کهیرحالدمثبت یافته) از دید پدیدارشناسی به نوعی، بارِ ارزشی ساخت،تقابل و تضادی چشمگیر دارد، اما در ژرف
 وشِرشود. شناسی نیز تمایزی مابین مرگ و زندگی دیده نمیدارای بار منفی است( و از دید هستی مرگ اساساً

های آن، یویژگهای دوگانه و شناخت ة تقابلکافی در باب نظری پس از مطالعة ای بوده وکتابخانهتحقیق به صورت 
 . ه استمورد نظر پرداخته شد گ و زندگی بر اساس نظریةهای امام علی)ع( در باب مربه تجزیه و تحلیل دیدگاه
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 مقدمه. 1
در   Binaryگرفته شده است.  Binarry Oppositionهای دوگانه از اصطالح انگلیسیاصطالح تقابل

گفته  Binary Star قرار دارندر کنار یکدیگر ددوگانه بودن است و به ستارگانی که  زبان انگلیسی نشانة
ر ین بااول آید.حساب میبه یشناسزباننظریات  در حیطةهیم کلیدی این اصطالح یکی از مفا» .شودمی

، فردینان دوسوسور .(331: 1331)احمدی،  «طالح نام برد( از این اص1131-1331) کوینیکالی تروبتس
مدلول و محور همنشینی و  و دال ،گفتار ر نظریات خود در مورد زباند( 1183-1313) شناس سوئیسیزبان

ا باعث هدانست که تقابل اجزاء و نشانهها میزبان را نظام تفاوتوی  کرده است.اصطالح استفاده  جانشینی
ی ازبان از مجموعه و است شدهیلتشکها ای از نشانهنظر وی زبان از مجموعه به .شودگیری آن میشکل

-نا پیدا میمعگیرد، های دیگری قرار میای در تقابل با نشانهنشانه است که وقتی شدهیلتشکها از نشانه

( بر این باور است که اساس 1318-1311) روالن بارت .(133: 1311)ر.ک،میرباقری فرد و نجفی،کند
. یکی از مفاهیم بنیادین (31: 1332 لو،)نبی باشدهای دوگانه استوار میتقابل شناسی بر پایةنشانه

( با تأثیرپذیری از 1138-1313) رومن یاکوبسن»)ساختارشکنی( است.  ساختارگرایی و پساساختارگرایی
در  انست و معتقد بود که کودکدهای دوگانه را در ذات زبان نهفته میتقابل سوسور و کویستبترنظریات 

پذیری از با تأثیر اشتراوس .(38 :1313)میرباقری فرد و جونقانی،  «گیردها را یاد میل این تقابلاو وهلة
به » رد:آوباره میدر این تنسبر داند.مهمترین کارکرد ذهن جمعی بشر می را های دوگانهیاکوبسن، تقابل

برای درک و شناخت جهان نظر وی نیاکان و اجداد اساطیری ما چون از دانش کافی برخوردار نبودند، 
ای هروی تقابلزند. از این ساختار تفکر انسان بر های دوگانه میبه خلق تقابلکه  پیرامون خود است

گوید: می اشتراوس .(33: 1311، نس)برت «مقدس و ... بنا شده استس / غیرای مثل خوب/ بد، مقددوگانه
های دوگانه صامت و مصوت ساخته شده است، اساطیر هم بر مبنای تقابل بر اساسبان زطور که همان»

محور  اسـبر اسر غرب ـبه نظر دریدا زیربنای تفک .(18 :1311 )اسحاقیان، «اندتقابل دوگانه بنا شده
 چرخند: بدی در برابر حقیقت، نوشتار در برابر گفتار، طبیعت در برابر فرهنگ و ... قرارمیای دوگانه ـهتقابل

دوگانه  هایظر وی در اساس هر متنی این تقابلدارند که همیشه یکی بر دیگری برتری داشته است. به ن
 و حاشیه آن، این تقابل برقرار است.مراتب مرکز یک متن وجود دارند و بین سلسله

 لهئبیان مس. 1-1

ا تأملی توان بکه میطوریبه .مرگ و اندیشیدن به آن از ابتدای تاریخ، نوع بشر را درگیر خود ساخته است
محققان  به گفته هومربرای مثال اثر ایلیاد  .را در تاریخ شرق و غرب مالحظه کرد های آنساده جلوه

است که مرگ زیبا و قهرمانانه را در غرب تبلیغ کرده است. آثار تراژدی غرب  ترین اثریترین و مهماصلی
این نوع نگرش همچنین در فلسفه و  .همین موضوع یعنی ستایش مرگ شکل گرفته است بر اساسنیز 

د که سقراط اشاره کر ةتوان به فلسفمیبرای نمونه  .خود اختصاص داده است عرفان غرب جایگاه خاصی به
با عقایدی دیگرگونه و جدید به مواجهه با  اسپینوزابعدها توسط شاگردانش ادامه یافت. بعدها افرادی مثل 
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له پرداختند آنها معتقد بودند که بیش از مرگ باید به زندگی اندیشید و زندگی و امور زنده را بیشتر ئاین مس
ای از زندگی مردم را قسمت عمده ،اندیشیدر شرق نیز از دیرباز مرگ .وجه قرار دادت از مرگ و نیستی مورد

ساله مصر نام برد که مردم مصر آنها را  هزار توان از اهرام دهخود اختصاص داده است. برای مثال می به
 یشی در جامعه آناندشدت مرگ دهندهمنظور نگهداری از اجساد مردگان ساخته بودند و همین امر نشانبه

 های زندگی و دردها وتوان به بودا اشاره کرد که برای رهایی از کشمکشباشد. در هند نیز میروز مصر می
 ةترین مسألمرگ از ابتدا مهم ةحال مسأل هر به .دهدانکار آن نیروانا را به پیروانش نوید میهای غیرقابلرنج

ر طول تاریخ، تفکرات مختلفی برای مواجهه با این امر قطعی و آمده است و دشمار میزندگی انسان به
ه بطورکلی در فلسفه یا مذهب و همچنین در باور مردم، زندگی گرچه به .آمده و خواهد آمد به وجودحتمی 
له از أطرز تلقی از این مس»شود، اما ای شوم و ناخوشایند تلقی مییک امر خوشایند و مرگ پدیده عنوان

 «شخص دیگر و از گروهی به گروه دیگر متفاوت است و به ارزیابی آنها از زیستن بستگی داردشخصی به 
 مرگ، با پیوند در هاواکنش و هادیدگاه مختلف، هایدر دوره گفت توانمی طورکلی،به .(18 :1311 )صنعتی،
 دید شخص نسبت ةو زاوی تواند ناشی از نوع نگرشها میتمایز این دیدگاه .بوده است متضاد گاه و متفاوت

دی را رموا توانیم، فی و رایجدیدگاه عرُ عالوه برالبالغه له مرگ و تقابل آن با حیات باشد. در نهجأبه مس
رای آن بودنِ مرگ ب تریرینشمشاهده کرد که امام علی نگرشی متمایز و حتی متضاد نسبت به مرگ دارند. 

حضرت نسبت به زندگی، آمیخته بودن مرگ و زندگی در یکدیگر از دید ایشان و ... از جمله عواملِ خلق 
 باشند:االت زیر میؤترین هدف این مقاله، پاسخگویی به ساین فرضیه در ذهن نویسندگان بوده است. مهم

در بیانات  توانشکنی را میهای سنتیی، آیا نگرشهای دوگانه در ساختارگراآیا به تناسب نظریة تقابل .1
 موالی متقیان مشاهده کرد؟

ها و های مذکور چه شاخهالبالغه، تقابلدر صورت وجود نگاه جدیدی نسبت به مسئلة مرگ در نهج .2
 اند؟اختصاص داده به خودهایی را شاخصه

 پژوهش ینۀپیش .1-2

 ةلأمس جمله آثاری که بهزهای متفاوتی صورت گرفته است. اپژوهشالغه تاکنون تحقیقات و بالدر باب نهج
 بالغهالزندگی از دید نهج یمعنادارمرگ آگاهی و  ةتوان به مقالمی ،مرگ در بیانات موالی متقیان پرداخته

، انسان پژوهی دینی ةر نشری)چاپ شده د السادات موسویاثر مشترک اسحاق طاهری سرتشنیزی و مریم
البالغه و مینوی خرد و اندیشی در نهجمقایس مرگ ( و مقالة23، شمارة 1331بهار و تابستان ، 3سال 
یز باید ن های دوگانه()تقابل الذکرظریة فوقن دربارةبهروان اشاره کرد.  یدرضاحماثر  های تربیتی آنبهره

از  توان ردپاییکه می باشدمباحث مهم و اساسی در ادبیات فارسی امروزه می هجملگفت که این مبحث از
 نامةفصل) اثر مهدی خبازی کناری ژآک دریدا ةهای دوگانه در اندیشرد بر فراز تقابلآن را در مقاالتی چون 
های دوگانه در شعر تقابل(، 11-12صفحات  ةشمار 1313پژوهشی( بهار و تابستان -فلسفی شناخت)علمی

 پور، فاطمه کاسیاهلل شریفایتصرفی، عن ، اثر مشترک یحیی طالبیان، محمدرضااحمدی احمدرضا
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، زمستان 12چهارم، پیاپی  رة)گوهر گویا(، سال سوم، شما زبان و ادب فارسی دانشگاه اصفهان ة)پژوهشنام
فرهنگ و ادبیات  فصلنامة) نسب، اثر مریم شریفهای عامههای دوگانه در داستانتقابل(، 31-21، 1311

مرگ  طور مجزا، مسئلةاما تاکنون اثری، به؛ ( مشاهده کرد1331، پاییز و زمستان 6عامه، سال سوم، شماره 
های دوگانه در ساختارگرایی مورد تحقیق و بررسی قرار نداده تقابل دید نظریةاز زندگی را و تقابل آن با 

مرگ را مشاهده کرد، لذا  ةلأمتفاوتی از مسهای ویژگی تواناست. از آنجا که در بیانات امام علی)ع( می
های نظریه موردنظر مشاهده ها و شاخصههای مرتبطه با شاخهتوان سنجش به سزایی را مابین ویژگیمی

 کرد.

 پژوهشضرورت و اهمیت  .1-3

نه دوگا یهاقطباست که به بررسی تثبیت  ساختار باوران 1معناشناختی معنایی از عناصر برجسته یهاتقابل
نایی مع یهاتقابل ر حوزهدوگانه برخورد متفاوتی با زبان د یهاتقابلامّا فراروی از  .پردازدی میدر آثار ادب

ه به دلیل ک شویمیم روروبهمند تقابلی با مفاهیمی و نظامگسترده  ةبدین معنا که گاه در درون شبک .است
رویکردی  یشناختمعرفتکالمی و  2جدید یهاافقساز و طرح تقابل هایینهزمو  هاحوزهفراروی از 

های متفاوتی را البالغه دیدگاهدر نهج کهینابا توجه به  .وگانه دارندد یهاتقابلساختارشکنانه نسبت به 
های هدر دیدگا که توان مشاهده کرد و از سوی دیگر از آنجاابل با زندگی میمرگ در تق ةنسبت به مسئل

ن فرضیه هستند ایاثبات ای دارند، نویسندگان این مقاله در پی تناقض و تقابل نقش بسیار برجسته عرفانی،
ای هو در پار اندداشتهخود، دیدگاهی دیگرگون به این مبحث و عرفانی که امام علی)ع( با دیدگاه شهودی 

 اند.ارزشی مرسوم و معهود به این قضیه داشته بارِ و خالفِ مردم عمومِ از موارد نگاهی خالفِ
 

 بحث. 2
ا، همواره هشوند. در این تقابلها میهایی هستند که شامل دو قطب متضاد یا متقابلگانه، زوجهای دوتقابل

 هها دارای بار ارزش مثبت و دیگری دارای بار ارزش منفی است. به این ترتیب در تقابل دوگانیکی از قطب
شدن به این معناست که در هر زوج، ما با دو قطبی .(13: 1316 )برسلر، رو هستیمشدگی روبهبا نوعی قطب

در یک تقابل دوگانی، دو قطب در »آمده:  ادبی ة نظریةدانش نامرو هستیم. در بار ارزشی متفاوت روبه
 :1313 ،)مکاریک «اندچارچوب یک تضاد قطبی، مانند بار مثبت و منفی جریان الکتریکی به هم وابسته

ان گانی، زبـام اندیشـری، نظـبش رةـدگی روزمـتوان در زنمی موارهـههای دوگانه را ونه تقابلـگاین .(61
آورد: می philosophy in the نقل ازخود به  در مقالة جونقانیاری هستند. ـج انـتداول و معمول و زبـم
در هر تقابل دو اما ؛ (31 :1333)جونقانی،  «قبیل مقوالت است ثر از اینأدر حقیقت نظام شناختی بشر مت»

کی از یکه قبل از ورود به مبحث اصلی بهتر است که خواننده با آنان آشنا شود.  موضوع اساسی وجود دارد

                                                           
1. semantic elements 

2. new horizon 
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ها در هر تقابلی دارای بار ارزشی مثبت بوده که یکی از قطب آن است بار ارزشیاست.  بار ارزشیاین موارد 
آن است که در هر تقابل یک بار ارزشی  مضمون به معنایاین و دیگری دارای بارز ارزشی منفی است. 
ان نسبت روح انس باالترین بودن مرتبةتوان به نمونه می به عنوانمثبت و یک بار ارزشی منفی وجود دارد. 

ر توان به وفور مشاهده کرد. دالبالغه نیز این تقابل را میدر نهج به جسم وی در اعتقادات دینی اشاره کرد.
)زندگی( قطب مثبت ةشود که سرانجام دهندقطبی منفی در نظر گرفته می به عنوان، مرگ مرسوم و رایج نگاهِ

که وقتی نیز عبارتند از آن های همترازشبکهاست.  های همترازشبکهآید. اما مورد دوم وجود شمار میبه
ازند سای همتراز مینام، شبکههای همگیرند، قطبهای دوگانی در کنار همدیگر قرار میای از تقابلمجموعه
ای هدارای بار منفی و شاخههای منفی لزومات قطب روینا اعضای آن بار ارزشی یکسانی دارند. از که همة

ت که قابل ذکر اس است. شدهپرداختهطور مفصل به آنها در زیر بهمثبت، دارای بار مثبت هستند.  هایقطب
، چاپ اول، تهران: علمی و 1361) دکتر سید جعفر شهیدی بارات موردنظر، برگرفته از ترجمةهای عترجمه

 باشد.فرهنگی( می

 ساختیسطح رو .2-1
روای یا در پی انتقال تصویری از یک بافت خاص یا در صدد ایجاد واکنش خاص »گوید: اسکولز میرابرت 

 البالغه به دقتدر نهج )ع(علی مساختار بیانات امااگر در  .(138 :1313 )اسکولز، «باشددر مخاطب می
واننده مفاهیمی را به خخواسته مضامین و در اکثر موارد، وقتی می ایشانشود که نگریسته شود، مشاهده می

نظر خود را به خواننده بشناساند و به ایجاد واکنش دلخواه در عرفانی و اخالقی مورد منتقل کند، یا بافتِ
 هک یاگونهبه ؛های دوگانه استفاده کرده استه آن بافت خاص بپردازد، از تقابلوی ب مخاطب و ترغیبِ

د. چرخدو قطبی قرار دارد و ناخودآگاه بر حول دو محور میدر یک زندان  این بیانات توان گفت ساختارمی
ای هبا ایجاد تعارض بین قطب امام در بیاناتشاندهند. را مفاهیم متعددی تشکیل می این سخنانروساخت 

رین تهای دوگانه مهمتقابل قطب این عباراتباشد. در انسانی، اخالقی و ... می اصولِ دوگانه در پی اشاعة
طب در حکم یک ق البالغهنهجتوان گفت که در می کلود برمونبندی باشد. با توجه به تقسیممیمحور شعر 

دار مگر، امری مثبت و اخالق، کنشلذا در این عباراتباشد. پذیر میگر و قطب دیگر در حکم کنشکنش
اما در ؛ دگیرمیگر قرار که صفات اخالقی وی در تعارض با امر کنش استمثبت پذیر امری غیراست. کنش
ان حکمی، اخالقی و عرفانی خود را بی ةپذیر نتیجگر و کنشبعد از توصیف تعارض بین کنش اکثر موارد

زدید نگرشی است که حکایت از با»)سطح روساختی(  کند. این نوع شناخترا بهتر معرفی می کرده، اندیشه
 .(33 :1363 )فالر و دیگر همکاران، «ودشای در آن دیده نمیدارد و شکست و هنجارشکنی پیچیدهرایج 

های رایج پرداختند و معنا یا مفهومی را در به مدلول باشد، صرفاًمیاین نوع نگاه که همان نگاه مردم عادی 
ای در تر در این نوع شناخت با آوردن واژهبه عبارت روشن .(31: 1332 لو،)نبی کندفراتر از آن جستجو نمی

نمونه اگر قطبی همیشه مثبت بوده، بار معنایی  به عنوانشود. دیگر برای شاعر تداعی میظاهر کالم، قطب 
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روساختیسطح

بیشتر به تضادهای ظاهری در کالم
.عنایت دارد

هیم عدم تغییر بار ارزشی مکان و مفا
موجود      

دم موارد و ع گونهیناعدم تغییر بار ارزشی  .گیردخود را از دست نداده و بار معنایی جدیدی را به خود نمی
 باشد.ارکان این نوع نگرش می ی مفاهیم یا مضامین جدید، از جملةسوگرایش به

 

 

 
 
 

 

ر عدم تغیی .در این نوع نگاه، مرگ دارای بعدی منفی بوده و همگان نوعی ترس را در قبال با آن دارند    
ه شناسی در آن شدشناخت پدیدار هرگونهخلق  ای است که مانع ازخصیصهترین نگرش در این باب مهم

چیز، کوچ کردن از سرای آن، فنا شدن همه  از مرگ، تمام شدن زندگی به واسطة رو ترساست. از این
ر های روساختی حکایت از تضاد واژگان دباشند. این نوع تقابلهای این نوع نگاه میجمله ویژگیهستی و از

هر چند تضاد ظاهری  .(33 :1316 )پرسلر، اندروی یکدیگر قرار گرفتهدر روبه ینوعبهظاهر کالم دارند که 
قابل تر این نوع تضاد ظاهری با تنمود واضح لیبه دلاما  ،داردیبرمگام  یرساختیزسوی تضاد خود به به نوبة
ا یکدیگر شوند که بگرفته می به کارها یا عباراتی ها واژهتمایزی دارند. در این نوع تقابل یرساختیزدوگانه 

های هشبک به صورتهای مفرد و یا شاخهتک به صورتدو صورت ظاهر شوند یا توانند به تضاد دارند و می
باشد و آن را برابر فهم توده مردم توصیف این نوع نگرش نشانگر وصف عرفی مرگ از دید امام می همتراز.

ها تنها گاه این تقابل .روی یکدیگرندها در تقابلی دوگانه در روبهنمونه در عبارت زیر واژه به عنوانکند. می
. کنندیرا با خود حمل م هاای از تقابلبلکه به تبعیت از یکدیگر به زنجیره ،دنگیریک شاخه را در بر نمی

به مونه ن به عنوان .شوندهای همتراز نامیده میکنند که شبکههای منظم را خلق می، شبکههااین نوع تقابل
 زیر بنگرید: عبارت

ا لَ وتَلمَلِ وَ ءِاقَلبَلِ آل اءِنَلفَلِ ا وَنیدُّلالِلَ هِرَخِآللِ قتَا خلِمَنَّاِ کَنَّ! اِیَّنَبُ ام یَاعلَ الم وَسَللیه اعَ نِسَلحَلِ هصیَوَ یفِ»

  .(31نامه/) «یاهِلحَلِ
فریده شدی نه برای آ خرتآ تو برای کهرم! بدان پس)ای )ع( به فرزندش امام حسن )ع(از وصیت امام    

  !ایفریده شدهآدر این جهان دنیا برای فنا نه برای بقا و ماندن، برای مرگ نه برای زندگی 
 :دریبه نمودار زیر بنگ .های دوگانه را مشاهده کردای از تقابلتوان زنجیره، میدر این عبارات    

 دن برای دنیاــریده شــفآنه    ← خرتفریده شدن برای آآ                 
 قاــدن برای بــفریده شنه آ   ←نا ـــفریده شدن برای فآ                 
 فریده شدن برای زندگیآنه     ← فریده شدن برای مرگآ                 

 ،رعطف به یکدیگرند و در کنار یکدیگ ینوعبهو  شود این عبارات در رو به روی یکدیگردیده می چنانچه    
د صورت عبارت نموها همیشه بهاین تقابل کهآنمهم  اما نکتة؛ اندرا خلق کرده و همتراز هیپاهمای شبکه
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زنجیره  نندة، تکمیل کمگرفته شده در کال به کاربلکه گاه ترکیبات، اصطالحات، صفات و قیود  .یابندمین
یا  ثبتمبهتر قطب  چهصفات و حاالتی که جهت توصیف هر  مثالًتوان بر آن بود که می باشند.موجود می

به . اشدبهمتراز می ةای جدید به شبکاتصال زنجیره ةدر واقع حلق ،شوندگرفته می به کارمنفی در کالم 
 نمونه در عبارات زیر: عنوان

 .(211خطبه/) «مِنَ اَلْوُرُودِ عَلَیْهَا وَ اَلْوُقُوفِ عِنْدَهَافَإِنَّ أَمَامَکُمْ عَقَبَةً کَئُوداً وَ مَنَازِلَ مَخُوفَةً مَهُولَةً الَ بُدَّ »

س ای که هیچ کدهندهترسناک و تکان العبور در پیش است و منازلِهای صعببدانید بعد از مرگ گردنه    
 تواند در آنها بماند.نمی
عدی بودن مفهوم مرگ در همگی نشان از یک بُ ،دهندهالعبور و تکانهای صعبتوان نماندن در گردنه    

شکنی نتس هرگونهبه دور از  ن زندگی است. لذا این نگرش معرفتیبود بخشانیپاداشته و به معنای  نجایا
 زندگی این دنیاست: بخشانیپاراستی هاست و مرگ ب

 

 .ها پس از مرگالعبور بودن گردنهصعب                           
 .ترسناک وجود منازلِ                  مرگ   

 .دهندهامور تکان مشاهدة                           
  

 یا در عبارت زیر:  اند.همتراز انجامیده ق این شبکةهستند که به خل یهایهمگی زنجیره    

وَ صَارَتِ الْأَجْسَادُ شَحِبَةً بَعْدَ  ...... وَ فِی ضِیقِ الْمَضْجَعِ وَحِیداً  هیناًرَ تِامواالَ هِلَحَی مَفِ رَودَغد قَوَ »    

 .(136خطبه/) «مُوقِنَةً بِغَیْبِ أَنْبَائِهَ، وَ الْأَرْوَاحُ مُرْتَهَنَةً بِثِقَلِ أَعْبَائِهَا وَ الْعِظَامُ نَخِرَةً بَعْدَ قُوَّتِهَا  بَضَّتِهَا

و  تازه و لطیف دگرگون گشته یهابدن...  در تنگناهای گور تنهاو  در کوی مردگان گروگان است
های و خبرسنگین )گناهان( خود هستند  یبارهاها در گرو جانو  اندمحکم و نیرومند پوسیده یهااستخوان

 اند.عالم غیب یقین یافته
 

 

  
 

 
 

 
 
 
 

دیده  اهساخت تقابلبیشتر در رو هااین نوع تضاد. ردیگیبرمدر  تضاد واژگانینوعی  موارد راگونه این    
 با یکدیگر تضاد دارند.  ینوعبه شدهاستخدامهای هد و افعال و واژنشومی

 امور اخروی امور دنیوی

 در کوی زندگان بودن در کوی مردگان بودن

های سالم بودندارای بدن های تازهبدندگرگون گشتن   

عرصه دنیا بودندر  در تنگنای گور بودن  

های محکمپوسیده شدن استخوان های محکم بودندارای استخوان   
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  .(123حکمت/) «إِنَّ لِلَّهِ مَلَکاً یُنَادِي فِی کلِّ یَوْمٍ لِدُوا لِلْمَوْتِ وَ اجْمَعُوا لِلْفَنَاءِ وَ ابْنُوا لِلْخَرَاب»    

ت ورید برای نیسآسازند: بزایید برای مردن گرد بانگ میای دارد که هر روز همانا خداوند متعال فرشته    
  .شدن، بسازید برای ویران شدن

ها را امور دنیوی چون زاییدن، را مشاهده کرد. یک طرف از تقابل توان سه تقابل زیردر این عبارت می    
زین دنیا به خود گرد آوردن و ساختن به خود اختصاص داده و طرف دیگر را اموری که به مرگ و رفتن ا

 معطوف داشته است:
 

 
 
 
 

 

 
ای در آن دیده شکنینجارت و هسمعرفتی نگرشی است که حکایت از بازدید رایج دارد و شک نگاهِ    
های رایج پرداختند و معنا یا به مدلول باشد، صرفاًعادی می. این نوع نگاه که همان نگاه مردم شودنمی

، بار بوده مثبتعنوان نمونه قطبی همیشه به .(33 :1313)چندلر،  کندمفهومی را در فراتر از آن جستجو نمی
موارد  نهگویناعدم تغییر بار ارزشی  .گیردنمی به خوداز دست نداده و بار معنایی جدیدی را  معنایی خود را
 باشد. ، ازجمله ارکان این نوع نگرش میمفاهیم یا مضامین جدید یبه سوان نآ و عدم گرایش

 .عدم تغییر بار ارزشی مکان و مفاهیم موجود      معرفتی            نگاه←
ر عدم تغیی .در این نوع نگاه، مرگ دارای بعدی منفی بوده و همگان نوعی ترس را در قبال با آن دارند    

ه شناسی در آن شدشناخت پدیدار هرگونهخلق  ای است که مانع ازرین خصیصهتنگرش در این باب مهم
که ود شمیرفی و رایجی که نسبت به تمامی امور مابین مردم وجود دارد، سبب عُ نگاهِ این نوع نگاه، است.
ا مله عواملی که سبب شده تج. از نهان آنت کالم برجسته باشد تا در ها و تضادها بیشتر در روساختقابل

 ها در صورت کالم قرار بگیرند، عبارتند از:این تقابل

 

 امور دنیوی

 مردن زاییدن

 نیست شدن گردآوردن

 امور اخروی

 ساختن ویران شدن
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 ست:دست نیافتن به آرزوهاشود، ها میکه سبب این تقابل جمله عواملیاز    

 .شودهایتان فاصله میمرگ میان شما و هدف .(231خطبه/) «مُبَاعِدُ طِیَّاتِکُمْ... فَإِنَّ الْمَوْتَ»

های با ایمان اعمال خود را ناچیز دیده و انسان شود کهنیز گاه باعث می نگرانی از نقص و کمبود عمل    
 :فرمایدمی)ع( از این بابت نگرانند. علی

  .(31نامه/) «همسِرَ لولِحُ وَ هِفسِنَ هوقَزَ بلَقَ ادِالزَّ نَمِ کثرُستَو یَ ادِعَلمَعمل لِن یَاقل اَلعَی لِغِنبَیَ»

 ،کید انبیا و اولیا بوده است و توشه را هر چه زیادتر هم باشدأهمیشه مورد ت همین افزودن بر زاد و توشه    
 .اندنسبت به طوالنی بودن راه ناچیز شمرده

 :فرمایندمی )ع(یکی دیگر از عوامل نگرانی مؤمنان از مرگ زیادی گناهان است. حضرت علی

  .(112 )همان: «زیاد خود مرگ را ناخوش داریچنان مباش که به خاطر گناهان »

، ع()از زمین تا آسمان. علیبا یکدیگر تفاوت دارند  ؛ اما به لحاظ فضیلتاندمرگاگرچه همه اقسام مرگ،     
 د:گویداشت. او در این باره میت بود و مرگ در بستر را دوست نمیآرزومند شهاد

چه ایستادگی کنیم و چه بگریزیم، بر ما دست  مرگ چنان با سرعت و جدیت در تعقیب ماست که
ندی سوگند به خداو»)شهادت( است.  شدن با شمشیر ها نزد من، کشتهترین مرگخواهد یافت. با ارج

 تر از آن استکه جان فرزند ابوطالب در دست اوست، اگر هزار شمشیر بر سرم بخورد، برایم آسان
  .(23نامه/) «که در بستر بمیرم و نه در راه فرمان خدا

 فرمایند:می )ع(امام علیها باشد. تواند سبب خلق این تقابلنیز می بیم از مرگ پیش از توبه

 .(181حکمت/) «مُسَوِّفُ نَفْسِهِ بِالتَّوْبَةِ مِنْ هُجُومِ االَْجَلِ عَلَى أَعْظَمِ الْخَطَرِ»

همین طبیعت غیرمعصوم  بر اساسجاکه انسان مدام در معرض خطا و گناه است، خدای مهربان از آن    
 .کشدانسان، برای جبران وی، همیشه توبه و عذر او را پذیرفته، بر گناهانش قلم عفو می

 ثر است:ؤنیز م ترس از مرگ در کفر و گمراهی
 .(32نامه/) «هبر مسلمانی نمیریدکه شایسته است، پروا کنید و بکوشید که جز از خدا چنان»

 در ژرف ساختتقابل  .2-2

رها و ها، باوهای ظاهری و سطحی بسنده نشده و در بطن اشعار، اندیشهها تنها به تقابلدر این نوع تقابل
 )ع(بیانات امام علیساخت در ژرف .(83: 1311 فالر،) اعتقادات با یکدیگر کنش و واکنشی مضمر دارند

وکل، نظر خود، مثل تر توصیف و تبیین مبانی اصلی موردخوبی به نظاره نشست که شاعر دتوان بهمی
 ابتدا این اندیشی و ...دوستی، رحمت الهی، دادگری، عقل، شجاعت، علم، انسانیت، توجه به آخرت، مرگ

، دشمنی، قهر توکلیهایی دال بر بیبا آوردن توصیف) ستقیمای مُکند، سپس یا با شیوهمفاهیم را بیان می
طور هیا ب( و نادانی، حیوانیت، توجه به دنیا، عدم مرگ اندیشی و ... علمییبالهی، ظلم، ابلهی، بددلی، 

های ، تقابل(گیرندهایی که در تقابل با این مفاهیم اصلی قرار میبا کمک گرفتن از حمایت) مستقیمغیر
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را که به زند. چگانه میهای دودست به خلق تقابل و تداعی شده است آن حضرتذهن  هدوگانه زیادی ب

طح س عالوه بربنابراین ؛ شودهر چیز با ضدش شناخته می« شیاء باضدادهاتعرف اال» حکم مثل مشهور

های دوگانه تداعی شده را نیز مشاهده ساخت آنها هم این تقابلدر ژرفتوان ، میکالمساختی و ظاهری رو
ر ساخت اکثمحسوس است. ژرف عشق و عقل کامالً بیشتر این اشعار، تقابلساختی ژرف ةکرد. در الی

مطالب بیان  چرخند و همةمی وند و ...خدا دادگری،، دین، زودگذری دنیا، آخرتهای ، حول محورعبارات
امام انات بیهای یم دارند که مفاهیم اساسی و پایهها سرانجام رو به سمت این مفاهها و تمثیللشده، استدال

که در  تقابلی داشت دانم، تماماًتوان شعر زندگی را نیک مینمونه می به عنواندهند. را تشکیل می علی)ع(
 ژرف ساخت شعر جریان دارد.

 نگرش پدیدارشناسی .2-2-1

ی یب و غریبهای همتراز عجشود، شبکهترازی اعمال میقتی در سطح افقی، یعنی سطح هماین رویکرد و
هایی طحسهایی که در ای از گزارهبخش عمده»در عرفان  ؛(63: 1313 )چندلر، شوندتداعی میبر ذهن شاعر 

 :1313 )میرباقری فرد، «های دوگانی استشوند. ناشی از چنین رویکردی به مقولهکفرآمیز دیده می ظاهربه
 الًمقوالت روی دهد. مث هایشناختی ممکن است تغییراتی در بار ارزشی قطبرو به لحاظ پدیدارینا از .(23

نی در شککه بار مثبت دارد عوض شود. این ساختار« ایمان»که بار منفی دارد با « کفر»ممکن است جای 
کفر،  هاین است کتفسیر محور است و با نگرش پدیدار شناختی گره خورده است و  یداًشدمقوالت دوگانی 

به مصادیق کفر، برای مثال نشانگر آن است که در ممدوح یا پسندیده تداعی شود. در چنین مواردی، توجه 
ر آن روی ویل مصداق و تفسیأکند. تغییر تنها در تتغییر نمی وجهیچهتفکر عرفانی بار ارزشی مصداق به 

ای از عناصر در کنار دهد. در همین سطح، این همترازی و قواعد حاکم بر آن موجب پدید آمدن شبکهمی
ی از ادست تغییر یابند. در هر شبکه همتراز مجموعهطور یکممکن است بهشود که همگی یکدیگر می

ستند. ای هطور پیوسته، در کنار هم بر سازنده نگرش معرفتی یا پدیدار شناختی ویژهنام، بههای همقطب
یعنی کفر همواره و ؛ دهدمی به دستها های همتراز تفسیری ثابت و قطعی از قطبوجه معرفتی شبکه

به ا ههای همتراز تفسیری متغیر و پویا از قطباما وجه پدیدار شناختی شبکه؛ ور قطعی مذموم استطبه
: 1318 )آشوری، دهد و به این ترتیب ممکن است کفر در مواردی خنثی یا حتی ممدوح تداعی شودمی دست

اما وصف  ؛(33: 1313 )اسکولز، توان تقابل غالب و مغلوب خواندمی بارتهای دوگانه را به تعبیر تقابل .(83
لیه و ع اهللیصلشود. مرگ تنها گذرگاه جهان غیب است. پیامبر گرامی اسالم مرگ به همین جا ختم نمی

ای است برای خروج از یعنی مرگ دریچه؛ نامیده استسلم، زندگی دنیا را خواب و مرگ را بیداری  آله و
سینا و سهروردی، تعلق بزرگ اسالم همچون ابن ةفالسف .عالم خیال و ورود به جهان حقیقت و واقعیت

روح را به جسم، مانع توجه او به کمال و نقص روحی خود دانسته و همین عامل را دلیل غفلت او از لذات 
البالغه دیده این نگرش نیز در نهج. (36: 1331 آقایانی چاوشی، ر.ک،)دانندهای عقالنی میروحانی و رنج

 گوید:متقیان میشود. موالی می
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حْجُوب  عَنْکُمْ مَا قَدْ لَوْ قَدْ عَایَنْتُمْ مَا قَدْ عَایَنَ مَنْ مَاتَ مِنْکُمْ لَجَزِعْتُمْ وَ وَهِلْتُمْ وَ سَمِعْتُمْ وَ أَطَعْتُمْ وَ لَکِنْ مَ»

 .(21/خطبه) «اَلْحِجَابُعَایَنُوا وَ قَرِیب  مَا یُطْرَحُ 

انگیز ورود به این دنیای عوالم آن برای ما شگفت ةکند که همرو میهای روبمرگ، ما را با دنیای تازه    
 مرگ فرو افتد. به دستیابد که ای امکان میجدید، تنها با برافتادن پرده

  .عدیبُناپذیری دنیا و عدم یکعدم پایان    ←    نگرش پدیدارشناسی
 :دنفرمایو نیز می

ر و اگر د ده استمیرد در حقیقت نمرپیامبران بشنوید که: هر که میای مردم این حقیقت را از خاتم     
 .(11 )همان: دمانشود بلکه پایدار میشود در باطن چیزی از ما پوسیده نمیظاهر پوسیده می

یم و حق را ـبینکند. ما در این دنیا، خلق را میها را وارونه میمرگ از همان آغاز حضورش ارزش    
حیات  معیارهای بر اساسهای ما گذاریها و ارزشیم و از حقیقت بیگانه و لذا ارزشیمجاز آشنابینیم؛ با نمی

های دیگری مادی و دانش محدود دنیوی است. با حضور مرگ، عالم غیب نمایان گشته، معیارها و بینش
ای هاز دلبستگی گزد وذا، انسان دست پشیمانی میــو ل رندـگیهای ما قرار میها و ارزیابیاساس ارزش

 :رفتدنبال این دنیا نمیای کاش او بهکند که شوید و آرزو میخود دست می

 .(8خطبه/) «بِالْمَوْتِ مِنَ الطِّفْلِ بِثَدْي أُمِّه اللَّهِ لَابْنُ أَبِی طَالِبٍ آنَسُوَ »

 .تر استطالب به مرگ از طفل به پستان مادرش مأنوسبه خدا قسم پسر ابی    
لع و طّهای بسیاری از آنان که مقصودشان صرفاً حکومت ظاهری و ریاست دنیوی بوده محضرت از نیّت    

اش فرمود: هنوز موقعیّت حکومت الهی برای من زمینه پیدا نکرده و راه هموار همه را ردّ کرد و در خطبه
از درخت  را موقع رسیدن، آن ای است که در غیرای است که گلوگیر شود و یا مانند میوهنشده و مانند لقمه

حاکم  یدارمملکتکنم و برای حرص به بچینند. من برای برداشتن تاج مفاخرت و غرور دنیا حکومت نمی
 د ونفرمایغرّاء را می ةخوف از مرگ نیست. سپس این جمل بر اساسشوم و تقیّه و سکوت من هم نمی

 «مَکْنُونِ عِلْمٍ لَوْ بُحْتُ بِهِ الَضْطَرَبْتُمُ اضْطِرَابَ االْرْشِیَةِ فِی الطُّوَيبَلِ انْدَمَجْتُ عَلَی »د: نگویدنبالش میهب

ولی من چنان بر علوم مخفیّه دست یافتم و حقائق اسرار با وجود من درهم آمیخت که اگر  ترجمه: .(همان)
 «به تکان خواهد افتادهای عمیق های بلند در چاههای شما مانند ریسمانلب بگشایم و پرده بردارم دل

طوی بر وزن « فی الطوي البعیده»)طوی و طویة به معنی چاه است و ممکن است در عبارت  .(31 )همان:

ي فی أمعنی مشک است؛ در این صورت البعیده صفت به حال متعلق موصوف است، ه علی باشد و طوی ب

 .(القعر والمحل، مقر و محلش باشد بعیدةهای هایی که در چاه؛ یعنی مثل مشکالطوي البعیدة محلها و مقرها

کند و عشق لقای خدا او را مانند انس طفل به ؤمنین به خدا او را مشتاق مرگ میعالقه و شوق أمیرالم
که شمشیر ابن ملجم مرادی بر فرقش نشست صدا زد:  و لذا در وقتی داردپستان مادر مأنوس با مردن می
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بار ارزشی مرگ و زندگی اخروی

بار ارزشی زندگی دنیوی

؛ سوگند به پروردگار کعبه که فائز شدم و گوهر عَلَی مِلَّةِ رَسُولِ اللَهِ، فُزْتُ وَ رَبِّ الْکَعْبَةِبِسْمِ اللَهِ وَ بِاللَهِ وَ 

 .دست آوردمهمقصود را ب
. این رویکرد آوردبار میاز سوی دیگر کاربست نگرش پدیدارشناختی در سطح همترازی نتایج متفاوتی به    

ی همتراز عجیب و غریب به وجود هاشبکه ،شودهمترازی اعمال می افقی، یعنی سطحِ وقتی در سطحِ
ر، در ای از عناصمجموعه رود،کار میناختی در سطح افقی بهشبه این ترتیب، وقتی نگرش پدیدار آید.می

اختی بار از منظر پدیدار شن« می» کنار یکدیگر و درون یک شبکه قرار بگیرند. پس کافی است برای مثال
مار، دهند و بدین ترتیب قگاه تمامی عناصر همتراز با آن در سطح افقی تغییر بار میکند، آن مثبت پیدا

و هم آن چیزی ممکن است با این شبکه  خانه خرابات، میخانه، پیر مغان، مستی، ساقی، جام، ساغرقمار
بخش ». ودلحاظ شکند تا اصل پیوستگی در شبکه همتراز تغییر بار مثبت پیدا می تداعی شود. به ناگاه

-ناشی از چنین رویکردی به مقوله ،شوندآمیز دیده میهایی به ظاهر کفرهایی که در شطحای از گزارهعمده

تفسیری ثابت  ،های همترازوجه معرفتی شبکه .(23 :1313میرباقری فرد و جونقانی: ) «گانی استهای دو
اما وجه پدیدارشناختی ؛ طور قطعی مذموم استیعنی کفر همواره و به؛ دهدمی به دستها و قطعی از قطب

دهد و به این ترتیب ممکن است کفر در می به دستها های همتراز تفسیری متغیر و پویا از قطبشبکه
وینده، گیری گهتجتوان شاهد ها است که میدر همین نوع از تقابل مواردی خنثی یا حتی ممدوح تلقی شود.

موالی  دید شهودی گیری به دلیلیکی از دو قطب تقابل بود. این جهت یبه سوشاعر و یا نویسنده متن 
 تر از زندگی و حیات دنیوی است:های آن است که نسبت به مرگ مشتاقمرگ و ویژگی لةأمتقیان به مس

 .(8)خطبه/ «بِالْمَوْتِ مِنَ الطِّفْلِ بِثَدْي أُمِّه وَ اللَّهِ لَابْنُ أَبِی طَالِبٍ آنَسُ»

 .تر استطالب به مرگ از طفل به پستان مادرش مأنوسخدا قسم پسر ابیبه     
ب قط روینازاشود که قطب مخالف ارزشی فراتر به نسبت قطب اصلی بیابد. این نگرش باعث می

ل بنابراین قطب ناپیدا و مجهو؛ گیردمخالف)مرگ( باالتر از قطب اصلی)نگرش معرفتی و دنیوی( قرار می
 گیرد. ر از قطب پیدا و محسوس قرار میبرای انسان باالت

 
 
 
 
شد به اندیکه حضرت برخالف دیگران به آن میاین نوع شناخت، حاکی از شناخت پدیدارشناسی است     

ین دارد اسوی آن گام بر میمرگ است، حضرت با شوقی وافر، به تر، اگر نگاه رایج، ترس ازعبارتی ساده
ز باشد. اغوش محبوب خویش میآحاکی از ایمان باالی ولی به خداوند و روز جزا و رسیدن به  نوع شناخت

رایج بوده و نوعی شناخت  مصرفی شناختِ جا و در جاهای دیگر شاهد شکستِتوان در اینرو میاین
 مشاهده کرد: نیز توان در عبارت زیرپدیدارشناسی را مشاهده کرد. این نوع نگرش را می
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 ندَا عِمَ وَ قارِبٍ وَرَدَ وَ طالِبٍ وَجَدَاللَّهِ ما فَجَأَنی مِنَ الْمَوْتِ وارِد  کَرِهْتُهُ وَال طالِع  انْکَرْتُهُ، وَ ما کُنْتُ الّا کَوَ »

  .(128نامه/) «برارالَیر لِخَ اهللِ

زی داشته باشم و چی مانند مرگ نیست که ناگهان به من برسد و من از آن کراهت چیزیچهقسم به خدا،     
گردد که آن را نشناخته و از آن امتناع داشته باشم. من در رسیدن به مرگ، مانند شکار نمیاز آن بر من آ

 و رزوی چیزی استآب رسیده که در آکسی هستم که هنگام شب تشنگی بر او چیره شده و اکنون به 
 .که مطلوب خود را یافته استاین

یند بدر اثر شهود و شناختی که نسبت به مرگ دارد، خود را چنان مشتاق مرگ می مبدیهی است که اما    
اویه شکن نسبت به تمامی زخویش است. این دیدگاه، نگرشی سنتکه گویی در انتظار مطلوب و محبوب 

و مرگ و پایان این  است شدهدگرگونها در دید حضرت گویی ارزش روینازادیدهای مرسوم و عرفی دارد. 
تواند بگیرد. همین نمی چیزیچهرا  دگی دنیوی، دارای چنان ارزشی در دید امام است که جای لذت آنزن

گیری خود ها سبب خلق نگاه پدیدارشناسی امام به نسبت دید معرفتی و رایج شده است. جهتتغییر ارزش
 حاصل همین نوع نگرش است. مرگ به نسبت زندگی دقیقاً یبه سوامام نیز 

ید. هر آییدی است که بر سخن گوینده فرود میکار رفته در عبارت نیز، همچون تأارگیری شمایل بهکبه    
توان می را اما گاه این نوع شناخت؛ سازندشکار میطور کامل نگاه پدیدار شناسی را آچند که این عبارت به

گرفته نیز مشاهده کرد.  کار، واژگان و ترکیباتی را که حضرت در کالم خود بهدر بعضی از اصطالحات
 عنوان نمونه ترکیب برق نجات در عبارت زیر: به

 .(223طبه/خ) «وَ تَیَسَّرْ لِسَفَرِكَ، وَ شِمْ بَرْقَ النَّجاةِ، وَ ارْحَلْ مَطایَا التَّشْمیر وَ خُذْ ما یَبْقى لَکَ مِمّا التَبْقى لَهُ،»    

ماده باش ی آن گواهی ماند و برای سفر خود آاز آن چه که برا .بگیر آن چرا که برای تو جاودانی است    
دنیا  ماده کوچ از اینماده کردن موکب سفر، آآیرد و با گو بیدار و ببین که برق تجارت از کجا درخشیدن می

 .باش
یه نشانگر المضاف و برق نجات استعاره از مرگ است که ترکیب موردنظر ترکیب اضافی اختصاصی است    
  باشد.ش پدیدارشناسی موالی متقیان مینگر

 شناختینگرش هستی. 2-2-2

شود. رو میهبا سطح دیگری از تداعی روب ، مخاطبالبالغهعبارات نهجساختی در های ژرفدر نوع دوم تقابل
: 1332 ،لونبی) کدام حاکم نیستشناختی، هیچهای پدیدارهای معرفتی و نه تداعیدر این سطح نه تداعی

ای هتمایزی بین تقابل اساساً ،شناختی که در ساحت عدم یا توحید محض واقع استهستی ةدر مرتب .(61
شناختی که در ساحت عدم یا توحید محض هستی در مرتبة .(236 :1311 )ساکالوفسکی، دوگانه وجود ندارد

گ دون و جهان رن یدنیا زعم عرفا بر ساختةتمایزی بین مصادیق وجود ندارد. تمایز به  اساساًواقع است. 
ند و یاب، کفر و ایمان هر دو واقعیت واحدی میخیزدیبرمشناختی، تقابل از میان است. در ساحت هستی
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که  ه تنها در این ساحت استکند ککید میهد داشت. البته سنایی تأنخوا جایگاهی چنین تمایزی اساساً
اختی دیگر تمایز کفر و دین لحاظ نشود به بیان خود چه در سرود و چنانها از میان میها و تفاوتتمایز

  .است و الغیر« جهل»سنایی عامل آن 
  .(212 :1362)سنایی،  که به نزد تو دین و کفر یکی است/ نه ز توحید، بل ز شرک و شکی است    

شناسد را نمیدر حقیقت زندگی  .مرگ را نشناسد کهآنداند. ، مرگ را از زندگی جدا نمیموالی متقیان    
را فرزانگان تاریخ همیشه  این نکته .و کسی که زندگی را بشناسد، مرگ را نیز در حد توان شناخته است

 امکانعدم بر اساساین حقیقت را اهل کالم با تعبیر تجدد امثال و عرفای اسالم  .انددادهکید قرار أمورد ت
بنابراین مرگ نیز همانند ؛ اندهری مطرح کردهحرکت جو بر اساسالمتالهین تکرار در تجلی الهی و صدر

البالغه جای نهجدر جای )ع(علی .مایه استعنصر ترکیبی و درون ةزندگی، برای این جهان خاکی به منزل
 :آوریمجا میها را در اینای از آندهد که نمونهما را به این حقیقت آشکار توجه می

 عَلَى تْفَإِنَّهَا مَنْزِلُ قُلْعَةٍ وَ لَیْسَتْ بِدَارِ نُجْعَةٍ قَدْ تَزَیَّنَتْ بِغُرُورِهَا وَ غَرَّتْ بِزِینَتِهَا دَارُهَا هَانَوَ أُحَذِّرُکُمُ اَلدُّنْیَا »    

 .(113ه/خطب) «رَبِّهَا فَخَلَطَ حَالَلَهَا بِحَرَامِهَا وَ خَیْرَهَا بِشَرِّهَا وَ حَیَاتَهَا بِمَوْتِهَا وَ حُلْوَهَا بِمُرِّهَا

که حالل آن با حرامش، خیر آن با بدیش،  داندمیآمیخته با یکدیگر موالی متقیان زندگی و مرگ را در    
ه است ک متضادیجدا نیست. این همان وحدت  اشینیریشحیات و زندگیش با مرگ و تلخیش نیز از 

 دهد وردیف یکدیگر قرار میقطب مخالف و موافق را در  این نوع نگرشعرفای ما به آن معتقد بودند. 
؛ اندنشانگر آن است که در قطب مثبت و منفی، آمیزشی جدانشدنی دارند و هر دو در همدیگر تنیده شده

ن و بالعکس وجود یکی به معنای ارزش یافت ارزشی قطب دیگر استن عدم وجود یکی به معنای بیایبنابر
 به معنای بایستگی دیگری است.قطب دیگر است. همچون روشنی و تاریکی که وجود یک 

 هاالمثلضربها و کاربرد تمثیل .2-3

تمثیل نوعی روایت منثور یا منظوم است که نویسنده در آن عوامل، وقایع و گاهی نیز محیط آن را ابداع 
کند تا در سطح ظاهری یا اولیه روایت، یک معنای منسجم ایجاد کنند و همان حال، دالِ بر یک نظام می

ن استفاده توان از آمعنایی ثانویه مرتبط باشند. تمثیل شگردی روایی است که در هر فرم یا گونه ادبی می
ه، گویند و ، آگاهانه و عمدى استآنابهامى هنرى دارد و نیازمند تأویل است. ابهام  این شگرد ادبی، کرد.

جاد تأثیر و پیچد و گاه براى ایاز بیان مستقیم در لفافه قصّه مى دالیل مختلفاندیشه یا پیام خود را گاه به 
در تمثیل، اصالت با  .(83: 1313شیری، ) کندمستقیم و در قالب حکایت بیان مىماندگارى معنى، آن را غیر

 .بخشی و عینیت دادن به آن، به عرصه آورده شده استموضوعی است که مثال یا قالب روایی برای تجسم
ای به ( تشبیه مانند خطوطی است که در نقطه1311-1313) ساموئل جانسنخاطر است که به قول  به این

وضعیت تمثیل مانند موقعیت دو خط »این خطوط هر چه دورتر باشد، بهتر است. أ و مبد پیوندندیمهم 
ها تمثیل .(1/111: 1333)ولک،  «پیوندندیابند، ولی هرگز به هم نمیموازی است که در کنار هم ادامه می
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ثری ؤار من خواننده نقش بسییید و تثبیت مطالب در ذهة عناصری هستند که در تأها نیز از جملالمثلو ضرب
های قابلتوان ت. یکی از ابزارهایی که میاندکاربرد نبودهالبالغه بیها نیز در نهج. بدون شک تمثیلدارند

ه، البالغه نیز خواسته یا ناخواستگذاشت، تمثیل است. در نهجتری به نمایش دوگانه را به نحو شایسته
 :ها، به آشکاری هر چه بیشتر معانی کمک شایانی کرده استتمثیل وسیلةههای دوگانه بتقابل

 «الرَّاحِلِ وَ طَوَوْهَا طَیَّ الْمَنَازِلِفَکُونُوا کَالسَّابِقِینَ قَبْلَکُمْ وَ الْمَاضِینَ أَمَامَکُمْ قَوَّضُوا مِنَ الدُّنْیَا تَقْوِیضَ »    
 .(136/)خطبه

همچون کسانی باشید که پیش از شما رفتند و کسانی که پیش روی شما مردند، همچون مسافرانی که     
مودند شود آن را پیده میها پیموو همچنان که منزل برکندندخود را از دنیا  ةخیم .کنندخویش را بر می ةخیم

 . و رفتند
  .کسانی که قبل از شما رفتند و مردند                

← 

  .روندکنند و میخویش را بر می ةمسافرانی که خیم                 
← 

 کنندمیند و همدیگر را قطع نااین دو همانند دو خط موازی هستند که در راستای یکدیگر در حال حرکت    
کارگیری یکی از کاربردها و اهداف به کهنیارو با عنایت به ینا از باشند.همتراز یکدیگر در حال حرکت می و

 مرگ هت ملموس کردن و محسوس کردن پدیدةنیز ج متمثیل، محسوس کردن امری معقول است، لذا اما
ک مخاطب با در بنابراین ذهنِ؛ اندهای آن از تمثیل استفاده کردهکردن ویژگی فهمقابلدر نظار عمومی و 
 شود.به طرف مفهوم معقول کشیده شده و آن معنا نیز برایش تداعی می ناخودآگاهمفهوم محسوس، 
 : و یا در جای دیگر

رِنَا عَلَى غَیْهَا وَ تَبِعَ جِنَازَةً فَسَمِعَ رَجُلًا یَضْحَکُ فَقَالَ کَأَنَّ الْمَوْتَ فِیهَا عَلَى غَیْرِنَا کُتِبَ وَ کَأَنَّ الْحَقَّ فِی»    

أْکُلُ تُرَاثَهُمْ کَأَنَّا مُخَلَّدُونَ وَجَبَ وَ کَأَنَّ الَّذِى نَرَى مِنَ الْأَمْوَاتِ سَفْرٌ عَمَّا قَلِیلٍ إِلَیْنَا رَاجِعُونَ نُبَوِّئُهُمْ أَجْدَاثَهُمْ وَ نَ

 .(122حکمت/) «لِّ فَادِحٍ وَ جَائِحَةٍبَعْدَهُمْ ثُمَّ قَدْ نَسِینَا کُلَّ وَاعِظٍ وَ وَاعِظَةٍ وَ رُمِینَا بِکُ

 :فرماینداست که می ییبایزدر وصف عرفی مرگ، این بیان موالی متقیان، در اوج     

  .(21خطبه/) قرن غیر مغلوب ان الموت لزائر غیر محبوب و واتر غیر مطلوب و    
کند. حریفی که کسی هماوردش مرگ مهمانی است ناخوشایند! که ناخواسته از یار و دیارمان جدا می    

 :نیست

 تْ بِزِینَتِهَا دَارُهَا هَانَتْ عَلَىوَ أُحَذِّرُکُمُ اَلدُّنْیَا فَإِنَّهَا مَنْزِلُ قُلْعَةٍ وَ لَیْسَتْ بِدَارِ نُجْعَةٍ قَدْ تَزَیَّنَتْ بِغُرُورِهَا وَ غَرَّ»    

 .(113خطبه/) «ابِشَرِّهَا وَ حَیَاتَهَا بِمَوْتِهَا وَ حُلْوَهَا بِمُرِّهَرَبِّهَا فَخَلَطَ حَالَلَهَا بِحَرَامِهَا وَ خَیْرَهَا 
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تقابل های 
روساختی

تقابل های هستی
شناسانه

تقابل های 
پدیدارشن

اسانه

که سازد تا دل در آن نبندیم. برای ایندر این بیان رسا، موالی متقیان ما را با حقیقت دنیا آشنا می    
ت که نزد اساش بر غفلت استوار است و جمالش بر فریب. بساطی منزلگاه سفر است، نه سرای اقامت. جلوه

ش با مرگ ازیرا که حالل آن با حرام آمیخته و خیرش همراه شر بوده و زندگی؛ خدا ارج و منزلت ندارد
یل همزمان با هم مرگ را توصیف جا دو تمثدر این .تلخ و شیرینش جدا از هم نیستند و آغوش استهم
 ،کار گرفته شدههای بهاست و با تمثیل یافتهتجسمنسانی ا به صورتکار رفته کنند. مرگ با تشخیص بهمی

ز یار ا بوده و حریفی برای آن نیست. ناخواسته جدا شدن ما یندناخوشامهمان و حریفی فرض شده است که 
هایی هستند که مفهوم انتزاعی مرگ را و دیارمان توسط این مهمان و یا هماورد نداشتن این حریف ویژگی

 کند.در دید مخاطبان ملموس و محسوس می
 .رساندمرگ زندگی انسان را به پایان می           
 کند.ه ما را از یار و دیارمان جدا میناخواست که یندناخوشامهمانی            
 همآوردی نیست. که وی راحریفی           

 کنند.نیز قطع نمی راو یکدیگر  اندحرکتاین سه مفهوم همتراز با یکدیگر در حال 
 

 گیرینتیجه. 3
ندیشها  .کندمی آن عملساختارومتنانسجامراستایدرکههاستلتقابازایدسـته  دربردارنده متن هر
نظامیةمثاببهزبان. یابدست میا انسـجام نوعیبهدوگانههاینظامدرعمدتاًوهابلتقانظامسـاختار در
اصل،اینطبق. گیرندمیقراریکدیگرباتقابل دو دربهدوویژهبهآندرموجوداینشانه. هاستنشـانه از

تضاداصلبهپدیدههرتعریفبشر برایکهشودمیگفته. است اسـتوار تباینوتناقضبنیادبربشـر تفکّر
 اساسهمینبر... سـفید وسـیاه زیبا،وزشـت بد،خوب وروز،وشـب اسـت؛ مأنوس آنباوآوردمیروی

در بیانات باشند.  تضادهایوجوجستدربیشـتر آثاربطندرتاکنندتشـویق می رامنتقدانسـاختارگرایان، 
با توجه به بررســـی صـــورت شـــود. یافت می وفوربهنیز تقابل مرگ و زندگی  البالغهدر نهج علی)ع( امام

 :مشاهده کرد در سه جهت های دوگانه راتوان تقابلالبالغه به طریق عمده میدر نهجگرفته، 
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مرگ  لةأهای سطحی مابین مسمعطوف به تضادهای ظاهری و تقابل که بیشتر سطح روساختیدر  یکی    
بنابراین نگرش مرگ در کالم امام علی ؛ روی نداده بود در آنارزشی خاصی  و زندگی بود و تغییر بارِ

 ة دیگری کهدیدگاه عوام نسبت به مرگ بود. شاخ بخش زندگی دنیوی به شمار آمده و این همانپایان
رگ مامام بود که بر طبق آن بار ارزشی مفهومی  پدیدارشناسی مرگ در آن بررسی گردید، نگرشِ مسئلة

ی که ازندگی دنیوی نیست، بلکه سرآغازی خوب برای مرحله سرانجام دهندة کهیناجای ده و بهتغییر کر
یشتر راغب رسیدن به آن است و اشتیاق رسیدن خود را به آن بیشتر از میل )امام علی( هرچه ب کالم گویندة

 ،اشدبموالی متقیان می شناسیهستیدیگر که نگرش  اما در شاخة؛ داردیک طفل به مادر خود بیان می
مرگ و زندگی توأمان به یکدیگر دارد که از یکدیگر جداشدنی نیستند. این نگرش همان  حکایت از آمیزشِ

وای یابند که یکی سعرفاست که تاریکی و روشنی، مرگ و زندگی، ایمان و کفر و ... در وحدتی می دیدگاهِ
در جهت  ماما شگردهایی است که بهترین کمک را به ها تمثیل از جملةمعناست. در این تقابلدیگری بی
با  بنابراین؛ های آن کرده استاعی همچون مرگ و شاخصهبخشی به مفاهیم انتزکردن و عینیتمحسوس

توان بر آن بود که امام علی در البالغه میهای دوگانه و واکاوی آن در نهجیة تقابلدر نظر گرفتن نظر
م و رایج نگرش مرسو عالوه برکار گرفته است و های این نظریه را بهیاناتش خواسته یا ناخواسته ویژگیب

 های دوگانه داشته و ارزش مرگتغییر بار ارزشی دو قطب تقابل یبه سوهایی گیریمابین عوام، گاه جهت
رد. این گیگیرد و یا در وحدتی همتراز با زندگی در یک راستا قرار میه باالتر از زندگی دنیوی قرار میگا

 های زیادی را به نمایش بگذارد.شهودی امام بوده که توانسته چنین تقابلها حاصل نگرش دیدگاه
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