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چکیده
نهجالبالغه دومین منبع معارف اسالمی بهشمار میرود که امیر بیان امام علی(ع) در آن برنامۀ ننۀد ی دۀردی و
اجتماعی و حتی سیاسی را با سبک و ساختار ویژهای بیان نمودهاست .ان این رهگذر میتوان به سبک نام سی و
یکم اشاره کرد؛ این نامه شامل وصیت امام علی(ع) به درنندش امام حسن(ع) اسۀت .اسۀتااد سۀترده ان انۀواع
ساختهای همپایه یکی ان ویژ یهای سبکی امام(ع) در این اندرننامه است؛ ان آنجۀا کۀه اسۀتااده ان ایۀن ونۀه
ساختها در نام سی و یکم ،نمود باالیی دارد ،پژوهش حاضر بر آن است کۀه بۀا روش توصۀیای– تحلیلۀی بۀه
بررسی ساختهای همپایه در این نامه بپرداند و ارتباط آن را با دو حون موسیقایی و بالغی مشخص نمایۀد و در
نهایت بخشی ان نیباییآدرینی کالم امام(ع) را تبیین کند .ساختهای همپایه در این نامه به سۀه نۀوع همپۀایگی
ترکیبی ،همپایگی موسیقایی و همپایگی بالغی تقسیم میشود .یادتههۀۀای پۀژوهش حۀاکی ان آن اسۀت کۀه ان
مهمترین ویژ ی ساختهای همپایه در این نامه استااده ان همپایگی ترکیبی تام و جزئی در انواعِ جمالت اسمیه،
دعلیه ،انشائیه و  ...است و همپایگی موسیقایی سهم بیشتری را در همراهی با همپۀایگی ترکیبۀی دارد .همراهۀی
همپایگی موسیقایی و بالغی با همپایگی ترکیبی ،عالوه بر اینکه در نیبایی کۀالم تۀثییر بۀاالیی دارد ،در ایجۀاد
طراوت در دضای نامه و تثییر ذاری بر مخاطب نیز نقش بهسزایی دارد.
کلیدواژهها :سبکشناسی ،همپایگی ،نهجالبالغه ،نام سی و یکم.

 .1دانشیار روه نبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلیسینا ،همدان.
 .2کارشناس ارشد نبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلیسینا ،همدان.
* :نویسند مسئول

Email: s.abdi57@gmail.com
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سبکشناسی الیة نحوی -بالغی نامة سیویک...

 .1مقدمه
با نگاهی دقیق به آیار ادیبان متوجه میشویم که هرکدام ان آنها برای بیان دکر و اندیشۀ خۀود ان روش
خاصی استااده نموده که با دیگر ادیبان تااوت دارد و به اصطالح ادبۀی بۀه آن «سۀبک» یۀک شۀاعر یۀا
نویسنده اته میشود« .بهطورکلی میتوان ات که سبک وحۀدتی اسۀت کۀه در آیۀار کسۀی بۀه شۀم
میخورد .یک روح یا ویژ ی یا ویژ یهای مشترک و متکرر در آیار کسۀی اسۀت» (شمیسۀا-17 :1732 ،
 .)11به عبارتی سبک ویژ ی نوشتاری و اتاری یک شخصیت است .دتوحی در کتاب سبکشناسی خۀود
مطلبی را با عنوان سبکشناسی الیهای مطرح میکند و در تعریف آن این ونه مینویسد« :نبان تودهای ان
آواها و نشانههای درهم و برهم و بینظم نیست؛ بلکه شبکهای است نظاممند و درهم بادتۀه ان الیۀههۀا و
پیوندها؛ بنابراین هر پاره اتار یا هر تکه ان یک متن ان خالل همکاری و پیوستگی ندین سۀط متمۀایز
نبانی ،سانماندهی میشود .سطوح و واحدهای تحلیل در نبان که میتواند یک بررسۀی سۀبکشناسۀانه را
سانماندهی کند ،عبۀارتانۀد ان :الیۀ آوایۀی ،الیۀ واژ ۀانی ،الیۀ نحۀوی ،الیۀ معنۀیشناسۀیک ،الیۀ
کاربردشناسیک» (دتوحی .)273 :1731 ،همپایگی ان مواردی است که در الی نحوی و ساختمان جمۀالت
بررسی میشود.
با مطالع نهجالبالغه میتوان پی برد که این سخنان هربار که ان منبع علۀوم و معۀارف امۀام علۀی(ع)
صادر شده است ،دارای سبک و اسلوب خاصی است که در سخن دیگران یادت نمیشود؛ نام سۀیویکۀم
نهجالبالغه طوالنیترین نام تربیتی این مجموعه رانقدر است .ان ویژ یهای بۀارن سۀبک امۀام در ایۀن
اندرننامه ،استااده ان انواع ساختهای همپایه به شیوهای هنرمندانه است .در این نامه شاهد بیش ان صۀدها
ساخت همپایه در کالم هستیم ،به ونهای که اکثر جمالت بهصۀورت سۀانههۀای همپایۀه رکۀر شۀدهانۀد؛
بنابراین ما در این پژوهش به بررسی این ساختها در نامه میپردانیم تا به وشهای ان معۀارف بلنۀد ایۀن
مجموع عظیم دست یابیم .در این مقاله ان ترجم مرحوم محمد دشتی استااده شدهاست.
 .1-1بیان مسئله

پیش ان وارد شدن به مبحث همپایگی ،ابتدا الی نحوی را بهطور مختصر تعریف میکنیم؛ «مراد ان سۀط
نحوی ،مجموعه تغییرات و تحوالتی است که در عرصه ترکیۀب ر مۀیدهۀد» (دضۀل)68 -68 :1332 ،
همپایگی نیز انجمله مواردی است که در الیه نحوی و ساختمان جمالت بررسی میشود« .همپایگی هم-
نمان با دنون بالغیای که به آرایش کالم ،ظاهر آن و انواع مختلف بیان میپرداخته ،ادامه یادتۀه اسۀت»
(محمودآغا« .)1 :2113 ،قدما به وجود ساختهای همپایه اشاره داشته و آن را با نامهای مختلای همچون
«ممایله»« ،اتساق بناء»« ،مقابله»« ،تناسب» و «تشطیر» و اهی «توانی» تعریف کۀردهانۀد» (قۀائمی و
صاعدانور)21 :1731 ،؛ لکن ماهوم همپایگی را داخۀل در ماۀاهیم دیگۀر اسۀتعمال مۀیکردنۀد؛ ابۀوهالل
عسکری ،إبن اییر ،النویری و برخی ادبای دیگر معۀتقدند که همپایۀگی یک نوع ان انۀواع سۀجع بۀهشۀمار
میرود« .اصطالح متوانی جمع بین مطرف و متوانن است؛ و متوانی در نثر کار قادیه در شعر را مۀیکنۀد.

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 6931

26

آن ه که مشخص است این است که سجع مطۀرف و متۀوانن بۀه خۀاطر وجۀود دو مبۀدم مۀتالنم یعنۀی:
هماهنگی کلمات مسجع در حرف آخر و هماهنگی آنها در ونن ،موجب نیبایی کالم میشوند» (الحیّانی،
.)3 :2111
اما در سدههای اخیر ،همپایگی بهعنوان ماهومی مستقل مورد توجه قرار ردته است و در رابطه بۀا آن
نیز تعاریف مختلای عنوان شده است؛ انجمله اینکه «اصطالح همپایگی به آن دسته ان ساختهای نحوی
اطالق میشود که در آن ان ترکیب دو یا ند واحد هم نوع یک واحد بزر تر تشکیل شۀود ،بۀهطۀوریکۀه
همان روابط معنایی را با عناصر پیرامون داشته باشد .همپایگی میتواند در سط واژه ،روه ،بند و یا جمله
ر دهد» (شعبانی و همکاران )172 :1763 ،بنابراین میتوان ات «همپایگی عبارت است ان درآیند ایجاد
یک ساخت ان طریق پیوستن دو یا ند سانه هم نوع به کمک یۀک حۀرف ربۀط» (دالۀک.)713 :1733 ،
«منظور ان ساخت ،هر کل متشکلی است که ان ترتیب و تنظیم تعدادی اجزای کو کتر ان خۀودش طبۀق
قاعده درست شده باشد و بتواند کار معینی را انجام دهد .اجزای ساننده ساخت را واحد ساختاری می وینۀد
و نظمی که طبق قاعده میان واحدهای ساختاری هر ساختی پدید میآید روابط سۀاختاری» (حۀقشۀناس،
 )138 :1731هر ساخت ان اجزای کو کتر تشکیل میشود که به آن «سانه» می ویند.
«جملههای مرکب همپایگی و جمله وارههای همپایۀه معمۀوالا بۀا حۀروف ربۀط و ۀروههۀای ربطۀی1
همپایگی به وجود میآیند» (درشیدورد )871 :1762 ،همپایگی در یک تقسۀیمبنۀدی کلۀی بۀه سۀه نۀوع
همپایگی ترکیبی ،همپایگی موسیقایی و همپایگی بالغی تقسیم میشود؛ همپۀایگی ترکیبۀی کۀه دو نۀوع
همپایگی ترکیبی تام و جزئی را شامل میشود ،عنۀاصر جمالت همپایۀه را در سۀۀاختار ترکیۀب بۀۀررسی
مینماید .منظور ان همپایگی موسیقایی نیز ساختهای همپایهای است که دارای ایقاع و موسیقی یکسۀانی
باشند .همپایگی بالغی نیز ساختهایی را که دارای معنای مشترکی هسۀتند ،دربرمۀی یۀرد؛ ایۀن معنۀای
مشترک ان طریق وجود صنایع بالغی مشترک میان سانههای همپایه شکل می یرد.
در تقسیمبندی دیگری «با توجه به حضور یا عدم حضۀور حۀرف ربۀط همپۀایگی آشۀکار ،مۀیتۀوان
همپایگی را به دو دست همپایگی"ناآشکار و آشکار" تقسیمبندی کرد .در همپایگی ناآشکار ،حۀرف ربۀط
همپایگی آشکاری وجود ندارد ،درصورتیکه در همپایگی آشکار ،حرف ربط همپۀایگی بۀهعنۀوان ابۀزاری
آشکار برای پیوند همپایهها به کار میرود» (شعبانی و همکاران .)172 :1763 ،همپایگی آشکار را میتوان
بر حسب تعداد حروف ربط همپایگی به «همپایگی تک حرف ربطی یا دو سانهای»« ،همپایگی دو حۀرف
ربطی یا سه سانهای»« ،همپایگی سه حرف ربطی یا هار سانهای» و «همپایگی ننجیرهای» تقسیمبندی
کرد .در همپایگی تک حرف ربطی برای پیوند سانهها تنها ان یک حرف ربط همپایگی استااده میشود ،اما

 .1درنانه در تعریف حرف ربط این ونه می وید« :ادات ربط اشکالی هستند کۀه عناصۀر و قسۀمتهۀای مختلۀف کۀالم را ان نظۀر شۀکل و معنۀی
بههمپیوسته و در میان آنها نوعی ارتباط دستوری و منطقی ایجاد میکنند» (درنانه )81 :1786 ،این حۀروف دارای معۀانی مختلاۀی هسۀتند کۀه
عبارتاند ان «حرفهای ربط و روههای ربطی -1 :ادزایش -2 ،تضادّ (استدراک) -7 ،تصحی (اضراب) -1 ،نتیجه -8 ،توالی -8 ،تناوب (تخییر یا
اباحه) -3 ،یکسانی (تسویه) -6 ،نای و مانند آنها» (درشیدورد.)871 :1762 ،

26

سبکشناسی الیة نحوی -بالغی نامة سیویک...

در همپایگی دو حرف ربطی به باال ،برای پیوند همپایهها بهترتیب دو ،سه و یا ند حرف ربط بهکار مۀی-
رود.
در این پژوهش با بررسی ساختهای همپایه در نامه سیویکم نهجالبالغه سؤاالت نیر مطرح میشود:
 .1نقش همپایگی در ایجاد نیبایی کالم ،گونه است؟
 .2مهمترین ویژ ی ساختهای همپایه در نامه سیویک نهجالبالغه ،کدام است؟ و مهمترین معنۀایی کۀه
القاء میکنند یست؟
 .7کدام یک ان ادات همپایهسان بیشتر مورد استااده قرار ردته است؟ و به ه معنایی بهکار ردته است؟
 .2-1پیشینۀ پژوهش

تاکنون کتابی در رابطه با همپایگی نوشته نشده که صرداا به مبحث همپایگی بپرداند؛ امّۀا پایۀاننامۀههۀا و
مقاالتی در این نمینه نوشته شده است که به برخی ان آنها اشاره میکنیم .انجمله پایاننامههۀای مۀرتبط
عبارت است ان« :التوازی الترکیبی فی القرآن الکریم» نوشۀت عبۀداخ خلیۀف خضۀیر عبیۀد الحیّۀانی کۀه
پایاننامهای است برای دریادت درج کارشناسی ارشد در دانشۀگاه موصۀل ،ایۀن پۀژوهش نمونۀههۀایی ان
جمالت همپایه در ساختار نحوی مختلف را در کل قرآن کریم بررسی کرده است .انجمله مقۀاالت مۀرتبط
با مقول همپایگی نیز عبارتند ان« :جمالیات التوازی فی التراکیب الشعریة عند أبی حموو وویوی الایوا ی»
نوشت سلیم بونید در مجل المخبر شمار نهم در سال  ،2117این مقاله انواع همپایگی را تنهۀا در سۀاختار
نحوی ،در شعر مبو حمو موسی الزیانی مورد بررسی قرار میدهد؛ و مقال «التوازی الداللی فی الویة (لیلوی
األخیلیة)» نوشت آالء طارق محمود آغا در وجلة التربیة و العلم ،شمار سوم در سال  ،2113این مقاله نیۀز
همپایگی بالغی را در شعر لیلی مخیلیه بررسی میکند؛ و مقالۀ «تحلیۀل سۀبکشناسۀی نحۀوی-بالغۀی
ساختهای همپایه در خطب یکصد و یاندهم نهجالبالغه» نوشۀت مرتضۀی قۀائمی و دۀائزه صۀاعدانور در
پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال سوم ،شمار  11در سال  ،1731این پژوهش انواع همپایگی را تنها در خطبۀ
 111نهجالبالغه مورد بررسی قرار میدهد .همچنین مقاالت متعۀدد دیگۀری وجۀود دارد کۀه مۀا در ایۀن
مختصر ،تنها به موارد دوق اکتاا میکنیم .همانطور که مالحظه کردیم ،هیچکدام ان پژوهشهۀای انجۀام
شده به سبکشناسی ساختهای همپایه در نامههای نهجالبالغه نپرداختهاند ،درحۀالیکۀه اسۀتااده ان ایۀن
ساختها در نهجالبالغه و به ویژهنامۀههۀای آن ،بسۀامد بۀاالیی دارد و ان ویژ ۀی سۀبکی ایۀن مجموعۀه
رانقدر بهشمار میرود و بررسی آن النم مینماید .لذا نگارند ان در این پژوهش سعی دارند که سۀاخت-
های همپایه و ساختار نحوی آنان و روابط معنۀایی آنهۀا بۀا یکۀدیگر و نقۀش آنهۀا در نیبۀایی و ایجۀاد
موسیقی کالم را در نام سی و یکم نهجالبالغه تحلیل نمایند.
 .3-1ضرورت و اهمیت پژوهش

نهجالبالغه یکی ان مهمترین منابع معارف اسالمی بهشمار میرود که امام علۀی(ع) ماۀاهیم نۀاب آن را در
بهترین قالب و صورت بیان نموده و سبک و شیو خاصی را بهکار بردهاند .نامۀ سۀیویکۀم نهۀجالبالغۀه
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طوالنیترین نام تربیتی آن است؛ ان ویژ ۀیهای بۀارن سۀبک امۀام در ایۀن انۀۀدرننامه اسۀتااده ان انۀواع
ساختهای همپایه است .لذا در قالب یک مقاله بر آنیم که به بررسی ساختهای همپای نام سیویکۀم و
انواع مختلف آن بپردانیم و کارکرد نیباییشناختی آنها را تبیین نماییم.
 .2بحث
 .1-2همپایگی آشکار و ناآشکار در نامه

همپایگی آشکار در رابطه با حضور حروف ربط و همپایگی نا آشکار عدم حضور حۀروف ربۀط اسۀت .امۀام
علی(ع) در اندرننامه خود به درنندش امام حسن(ع) ،هر دو نوع همپایگی آشکار و ناآشکار را به کار بۀرده-
اند ،لکن همپایگی ناآشکار سهم بسیار کمتری را نسبت به همپایگی آشکار داراست .ان جملۀه نمونۀههۀای
همپایگی ناآشکار در نامه میتوان به موارد نیر اشاره کرد:
« -وِنَ الوالِدِ الفَان ،المُقِرِّ لِلاَّوَان ،المُدبِرِ العُمُر ،المُستَسلِمِ لِلدَهر ،الذَّامُ لِلدُّ یَا ،السواکِن وَسواکِنَ المَوو َی،

وَالظَّاعِنِ عَنها غَداً؛ إِلَی المَولودِ المُؤَوِّلِ وَا لَا یُدرَكُ ،السَّالِكِ یَبیلَ وَون قَود هَلَوكَ ،غَورَِِ األَیوقامِ»
(نامه« )71/ان پدری دانی ،اعتراف دارنده به ذشت نمان ،نند ی را پشت سۀر نهۀاده کۀه در سۀپری
شدن دنیا ارهای ندارد و مذمّتکنند دنیا ،مسکن زیده در جایگاه ذشتگان و کوچکنند دۀردا؛ بۀه
درنند که امیدوار به یزی است که بهدست نمیآید ،روند راهی که به نیستی ختم میشۀود ،در دنیۀا
هدف بیماریها» (دشتی .)817 :1763 ،همانطور که مشاهده میکنیم ،در ساخت اوّل شش سانه به
صورت پیدرپی و بدون حرف ربط آشکاری همپایه قرار ردتهاند .در ساخت دوّم نیز که ان سۀه سۀانه
تشکیل شده است ،برای پیوند سانهها حرف ربط همپایگی به صورت آشکار بهکار نردته است .در این
نوع ساختها ،آهنگ تنها ابزار نمایانگر همپایگی است.
انجمله ساختهای همپایگی آشکار در نامه ،میتوان به موارد نیر اشاره کرد:
 «فَایتَخلَصتُ لَكَ وِن کُلِّ أَورٍ َخیلَهُ ،وَ َوَخَّیتُ لَكَ جَمیلَهُ ،وَصَرَفتُ عَنكَ وَجهولَهُ» (نامه« )71/سپسان هر یزی مهۀم و ارنشۀمند آن را و ان هۀر حادیۀهای نیبۀۀا و شۀیرین آن را بۀرای تۀو بر زیۀدم و
ناشناختههای آنان را دور کردم» در این مثال ،سه سانه توسط دو حۀرف ربۀط آشۀکار «واو» همپایۀه
شته و یک ساخت همپایگی آشکارِ دو حرف ربطی یا سه سانهای را به وجود آوردهاند (دشتی.)813 :
در ساخت نیر نیز حرف ربط «بل» به صورت آشکار بین دو سانه قرار ردته و یۀک سۀاخت همپۀایگی
آشکار دو سانهای یا تک حرف ربطی را بۀه وجۀود آورده اسۀت« :وَجَود ُكَ بَعضِوی بَول وَجَود ُكَ کُلِّوی»
(نامه« )811/تو را دیدم که پار تن من ،بلکه هم جان منی» (دشتی.)818 :
ان تعداد  118ساخت همپایگی در نامه سی و یکم نهۀجالبالغۀه ،تنهۀا  7سۀاخت بۀهصۀورت همپۀایگی
ناآشکار رکر شده و سایر ساختها بهصورت همپایگی آشکار آمدهاند .عالوه بۀر ایۀن ،امۀام در نامۀه ،انۀواع
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ساختهای دو سانهای ،سه سانهای ،هار سانهای و ننجیرهای را بهکار بردهانۀد؛ طۀوری کۀه حۀدود 111
ساخت همپایه تک حرف ربطی 23 ،ساخت دو حۀرف ربطۀی 8 ،سۀاخت سۀه حۀرف ربطۀی و  18سۀاخت
ننجیرهای بهکار ردته است.
 .2-2روابط معنایی سازهها

در نام مورد بحث ،حروف ربط متعددی به کار ردتهاند که عبارتاند ان« :وَ ،فَ ،ثُمَّ ،لَا ،بَل ،أَو ،حَتَّی ،کَمَوا»
که در این میان «واو» بیشترین بسامد را دارد و پس ان آن بهترتیب «لَوا ،فَ ،أَو ،ثُومَّ ،بَول ،حَتَّوی و کَمَوا»
بیشترین کاربرد را دارند .این حروف هریک برای اغراض و معانی خاصی بین سانهها قرار ردتهاند کۀه در
این میان سهم معنای ترادف و بعد ان آن ادزایش نسبت به دیگر معانی بیشتر است .نمونههای ایۀن معۀانی
در نامه به قرار نیر است:
 .1-2-2رابطۀ معنایی ترادف :در این ساختها ،سانهها معنایی مترادف یا نزدیک به هم دارند .امۀام(ع)
با آوردن این معانی ،مطلب را در رهن مخاطب بان میکند و او را به هدف و پیام اصلی نزدیک مینماید .ان
جمله:
« -احمِل َفسَكَ وِن أَخِیكَ عِندَ صَروِهِ عَلَی الصِّلَةِ ،وَعِندَ صُدودِهِ عَلَی اللَّطوِِ وَالمُقارِبَوةِ وَعِنودَ جُموودِهِ

عَلَی البَذل وَعِندَ َباعُدِهِ عَلَی الدُّ ُوِّ ،وَعِندَ شِدَّ ِهِ عَلَی اللِّین ،وَعِندَ جُروِهِ عَلَی العُذر» (نامه « )71/ۀون
برادرت ان تو جدا ردد ،تو پیوند دوستی را برقرار کن ،ا ر روی بر رداند ،تو مهربانی کن و ون بخل
ورند تو بخشنده باش ،هنگامی که دوری می زیند ،تو نزدیک شو و ون سخت می یۀرد تۀو آسۀان
یر و به هنگام ناهش عذر او را بپذیر» (دشتی .)813 :در ساخت دوق ،امام رابط تضاد و تۀرادف را
با یکدیگر آمیختهاند و با روشی شگرف پیام خود را به مخاطب القاء مینماید؛ همانطور کۀه در ایۀن
ساخت مشاهده میکنیم ،واژ ان موجود در درون هر سانه باهم رابط تضاد دارند و همین واژههۀا بۀا
واژ ان همتای خود در سانههای بعد رابط ترادف برقرار کرده و یۀک سۀاخت همپۀایگی طۀوالنی را
شکل دادهاند که با وجود معانی مختلف ،یک ماهوم مشترک دارد و آن رعایت حقوق دوستان است.
 .2-2-2رابطۀ معنایی افزایش :اهی معنای حروف ربط ،ادزایش است .این حروف ضمن ادۀزودن دو
یا ند جمله به یکدیگر آنها را همپایه میسانند .امام(ع) در نامه خود به درنندش این معنی را بارها بهکار
بردهاند .ایشان با تعدد سانهها ،خصوصیات و ویژ یهای مرتبط با موضوع مۀورد بحۀث را بۀرای مخاطۀب
برمیشمرد و او را به هدف و مقصود موردنظر نزدیک میکند تا مطلب برایش قابل دهمتر شود .ان جمله:
 «فَإِ َّهُم جَناحُكَ الَّذِی بِهِ َطِیرُ وَأَصلُكَ الَّذِی إِلَیهِ َصِیرُ ،وَیَدُكَ الّتِی بِها َصولُ» (نامه« )71/نیرا آنها(خویشاوندانت) پر و بال تو میباشۀند که با آنها پروان میکنۀی و ریشۀ تۀو هسۀتند کۀۀه بۀه آنهۀا
بانمی ردی و دست نیرومند تو میباشند که با آن حمله میکنی» (دشتی .)821 :در این ساخت نیۀز،
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حروف ربط «واو» که به معنای ادزایش بهکار ردته ،سه سانه را به یکدیگر متصل نمودهاند که همگی
در پی القای یک پیاماند و آن بیانِ ارنش و اهمیّت خانواده است.
 .3-2-2رابطۀ معنایی تضاد (تقابل) :در این روه ،حروف ربط دو یا ند جمله را که ماهوم متضۀاد و
مقابل یکدیگر دارند ،همپایه یکدیگر میسانند .ا ر ه این سانهها در ماهوم ،متضادِ هم هستند اما در واقع
همگی بهدنبال تحقق یک غایت اصلی و یک پیام خاصاند .انجمله نمونههای حروف ربط با معنای تضاد،
در نامه عبارت است ان:
« -أَنَّ المَالِكَ المَوتِ هُوَ وَالِكُ الحَیاةِ ،وَأَنَّ الخَالِقَ هُوَ المُمِیتُ ،وأَنَّ المُفنِیَ هُوَ المُعِیودُ ،وأَنَّ المُبتَلِویَ هُووَ

المُعَافِی» (نامه« )71/بدان که در اختیار دارنده مرگ همان است که نند ی در دست او و پدیدآورنۀد
موجودات است ،همو میمیراند و نابودکننده همان است که دوباره ننده میکند و آنکه بیمار میکنۀد
شاا نیز میدهد( ».دشتی .)813 :در این ساخت مبتدا در هر سانه با مبتدا در سانه بعد معنایی متضۀاد
دارد و همچنین خبر در سانه اوّل با نظیر خود در سانههای بعد متضاد است .با این وجود یک معنۀا را
میرسانند و آن توجّه به وحدانیّت خداوند متعال است.
 .4-2-2رابطۀ معنایی نفی :معادل آن در نبان دارسی عبارت «نه...نه »...است؛ بدین معنا که ا ر حرف
ربط به معنای «نه» تکرار شود ،دو یا ند جمله را که در نای اشتراک دارنۀد ،همپایۀه یکۀدیگر مۀیکنۀد.
انجمله ساختهایی که در نامه مورد بحث دارای رابطه معنایی نای هستند ،عبارتاند ان:
 «ال خَیرَ فِی وُعینٍ وَهِینٍ ،وَلَا فِی صَدیقٍ ظنینٍ» (نامه« )71/نه در یاری رسۀاندن انسۀان پسۀت یۀزیوجود دارد و نه در دوستی با دوست متهم» (دشتی .)813 :در جمله اسمیه دوق ،حۀرف ربۀط «ال» در
دو سانه تکرار شده و دو عمل را ان آنها نای نموده است؛ به این معنا کۀه نۀه در یۀاری دادن انسۀان
پست ،خیری وجود دارد و نه در دوستی با انسان متهم.
 .5-2-2رابطۀ معنایی توالی :در این ساختها ،سانهها ان نظر توالی نمانی پشۀت سۀرهم و بۀهصۀورت
همپایه قرار می یرند .حروف ربط این روه در نبان عربی غالباا «ف و ثُمَّ» میباشند که «فَ» برای ترتیب
بدون تثخیر و «یُمَّ» برای ترتیب با تثخیر بهکار میرود .انجمله نمونههای آن در نامه به قرار نیر است:
 «فَإِ َّكَ أَوَّلُ وَا خُلِقتُ بِهِ جَاهِالً ثُمَّ عُلِّمتُ» (نامه« )71/نیرا تو ابتدا با ناآ اهی متولۀد شۀدی و سۀپسعلوم را درا ردتی» (دشتی .)813 :در این جمله ،حرف ربط «ثُمَّ» بین دو سۀانه داصۀله نمۀانی برقۀرار
کرده و آنها را همپایه یکدیگر ساخته است .ان طردی در این ساخت میان دو سانه صنعت طباق نیۀز
مشاهده میشود.
 .6-2-2رابطۀ معنایی نتیجه :در این نوع ان معانی حروف ربط ،سۀانه دوّم در حکۀم نتیجۀه و علۀت
برای سۀانه اوّل محسوب میشۀود .این سۀاختها غالباا با حۀروف عطۀف «فَ» و «حَتَّوی» همۀۀپایه قۀرار
می یرند .ان جمله:
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 « -إِ َّمَا وَثَلُ وَن خَبَرَ الدُّ یَا کَمَثَلِ قَومٍ یَفرٍ َبَابِهِم وَناِلٌ جَدِیبٌ ،فَأَوُّوا وَناِالً خَصیباً وَجَناباً وَریعاً فَواحتَمَلوا

وَعثاءَ الطَّریقِ ،وَفِراقَ الصَّدیقِ ،وَخُشو َةَ السَّفَرِ ،وَجُشوبَةَ المَطعَم ،لِیَأ وا یَعَةَ دارِهِوم ،وَوَنواِلَ قَورارِهِم»
(نامه« )71/همانا داستان آنکس که دنیا را آنمود ،ونان مسادرانی است کۀه در سۀرنمینی بۀیآب و
علف و دشوار اقامت دارند و قصد کوچ کردن به سرنمینی را دارند که در آنجا آسایش و ردۀاه دۀراهم
است .پس مشکالت راه را تحمل میکنند و جدایی دوستان را میپذیرند و سختی سار و نا واری غذا
را با جان و دل قبول میکنند تا به جایگاه وسیع منزلگاه امن ،با آرامش قدم ذارنۀد» (دشۀتی.)811 :
در این ساخت ،سانه دوّم «أَوُّوا وَناِالً خَصیباً وَجَناباً وَریعاً» نتیجه سانه اوّل « َبَابِهِم وَنواِلٌ جَودِیبٌ» و
سانه سوّم «فَاحتَمَلوا وَعثاءَ الطَّریقِ و »...نیز نتیجه و علتِ سانه اوّل و دوّم بهشمار مۀیآیۀد .ۀرا کۀه
اقامت در جایگاهی دشوار و بیآب و علف موجبِ تحمل رنج و سختی راهی میشود که به جایگۀاهی
امن منتهی می ردد.
 .7-2-2رابطۀ معنایی تناوب :در این روه ان معانی ،دو یا ند جملۀه کۀه تنهۀا وقۀوع یکۀی ان آنهۀا
امکانپذیر است ،همپایه قرار می یرند .این ساختها غالباا با حرف ربط «أَو» یا «أَم» همپایه میشۀوند .ان
جمله:
 «وَ َركِ کُلِّ شائِبَةٍ أَولَجَتكَ فِی شُبهَةٍ أَو أَیلَمَتكَ إِلَی ضَلَالَةٍ» (نامه« )71/ان هر کاری کۀه تۀو را بۀهشک و تردید انداند یا تسلیم مراهی کند ،بپرهیز» (دشتی .)813 :در این ساخت بهوسیله حرف ربۀط
«أَو» بین دو سانه ،رابطه معۀنایی تناوب ایجاد شۀده است که تنها ماهۀوم یکۀی ان دو سۀانه تحقۀق
مییابد؛ بدین معنا که کار نادرست ،یا تو را به شک و تردید میانداند و یا به مراهی میکشاند.
 .8-2-2رابطۀ معنایی تصحیح :در این نوع ان معانی ،سۀانه دوّم معنۀای مطۀرح شۀده در سۀانه اوّل را
تصحی میکند:
 «وَجَد ُكَ بَعضِی بَل وَجَد ُكَ کُلِّی» (نامه« )71/تو را دیدم که پار تن من ،بلکۀه همۀ جۀان منۀی»(دشتی .)818 :امام(ع) در این ساخت به درنندش بیان میدارد که «تو پار تن مۀن هسۀتی» سۀپس
سخن خود را تصحی میکند و با لاظی کاملتر بیان میدارد« :تو پار تن من نه بلکه هم جان من
هستی»
 .9-2-2رابطۀ معنایی یکسانی (تسویه) :در این سۀاختهۀا ،سۀانههۀایی کۀه ارنش یکسۀانی دارنۀد،
همپایه یکدیگر قرار می یرند .حروف ربط این روه غالباا در نبان عربی «أَم و أَو» میباشد .ان جمله:
 «فَکَتَبتُ إِلَیكَ کِتابِی وُستَظهِرَاً بِهِ إِن أَ َا بَقِیتُ لَكَ أَو فَنِیتُ» (نامه« )71/پس نامهای برای تو نوشۀتمتا تو را در سختیهای نند ی رهنمون باشد ،حال من ننده باشۀم یۀا نباشۀم» (دشۀتی .)818:در ایۀن
جمله ،امام(ع) با حرف ربط «مو» بین سان «إِن أَ َا بَقِیتُ لَكَ» و «فَنِیتُ» رابطه یکسانی ایجاد نمۀوده
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است؛ بدین معنا که بیان میدارد« :من نامهام را برای تو نوشتم ،خواه من ننۀده باشۀم و خۀواه مۀرده،
این نامه تو را در سختیهای نند ی راهنمایی میکند» .ان سوی دیگر در این سۀاخت صۀنعت طبۀاق
مشاهده میشود.
 .3-2همپایگی ترکیبی تام و جزئی

در همپایگی تام ،تمامی نقشهای نحوی سانه اول در سانههای بعد نیز تکرار میشۀود ،امۀا در همپۀایگی
جزئی تنها بخشی ان عناصر ،همپایه قرار می یرند .بدین معنا که سانهها در ساختار ترکیبی ۀ با اضۀاده یۀا
حذف یا جایگزینی عنصری ۀ باهم اختالف دارند .در نامه سی و یکم نهجالبالغۀه هۀر دو نۀوع همپۀایگی
ترکیبی تام و جزئی دیده میشود ،لکن همپایگی تام سهم کمتری نسبت به همپۀایگی جزئۀی داراسۀت .ان
آنجا که رکر هم جمالت همپایه در این مختصر نمی نجد؛ لذا در هر مبحث ،تنها برخۀی ان نمونۀههۀای
مرتبط را مورد تحلیل قرار میدهیم و در پایان هر قسمت با رسم نمودار ،بسامد هریک را در نامه بۀهطۀور
دقیق عنوان میکنیم .ان جمله ساختهای ترکیبی تام در نامه به قرار نیر است:
ساخت اسمی تام« :المُخُِِّ فِیهَا أَحسَنُ حَالَاً وِنَ المُثقِول ،وَالمُبطِوُُ عَلَیهَوا أَقوبَحُ حَواالً وِونَ المُسورِ »
(نامه« )71/حال سبکباران به مراتب بهتر ان سنگینباران است و آنکۀه کنۀد رود حۀالش بۀدتر ان شۀتاب
یرنده میباشد» (دشتی .)817 :همانطور که مالحظه میکنیم ،در ایۀن سۀاخت همپۀایگی ترکیبۀی بۀین
تمامی ارکان دو سانه برقرار است و هردو سانه الگوی نحوی یکسانی دارند که بهصورت نیۀر قابۀل بیۀان
است:
مبتدا  +جار و مجرور  +خبر (مدعل تاضیل)  +تمیز  +جار و مجرور  +ادات همپایهسان  +مبتدا  +جۀار و
مجرور  +خبر (مدعل تاضیل)  +تمیز  +جار و مجرور
در این ساخت همراهی همپایگی ترکیبی با همپایگی موسیقایی و بالغی بهوضوح دیۀده مۀیشۀود .در
قسمت همپایگی موسیقایی شاهد صنعت مواننه میان دو سۀانه هسۀتیم .همراهۀی همپۀایگی بالغۀی نیۀز
بهصورت نیر قابل بیان است:
همپایگی بالغی (سان اوّل :استعاره ان دردی که ناهان کمتری مرتکب شده  +استعاره ان جایگاه بهتۀر
در آخرت  +استعاره ان درد نهکار  +ادات همپایهسان).
(سان دوّم :استعاره ان درد نهکار  +استعاره ان جایگاه بد در آخرت  +استعاره ان دردی که ناهۀان کمتۀری
مرتکب شده).
ساخت فعلی تام« :فَتاهُوا فِی حَیرَ ِها ،وَغَرِقَوا فِی ِعمَتِها ،وَا َّخَذُوا ربّاً ،فَلَعِبَت بِهِم وَلَعِبُوا بِهَا ،وَ َسُوا وَا

وَراءَهَا» (نامه(« )71/دنیاپرستان) در بیراهه سر ردان و در نعمتها غرق شدهاند که نعمتهۀا را پرورد ۀار
خود قرار دادهاند .هم دنیا آنها را به بانی ردته و هم آنها با دنیا به بانی پرداختۀه و آخۀرت را درامۀوش
کردهاند( ».دشتی .)818 :در این نمونه ،قسمتهایی که با خطوط مشترک مشخص شدهاند ،هر کدام یۀک
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ساختِ همپایگیِ ترکیبی تام را تشکیل میدهند که در هر ساخت ،تمامی نقشهۀای نحۀوی سۀانه اوّل در
سانه دوم نیز تکرار شده است .ساختمان نحوی ساخت اوّل بر اساس الگوی نیر است:
دعل ماضی  +داعل  +حرف جر «دی»  +مجرور به حرف جر (مضاف)  +مضاف إلیه (ضمیر «ها»)
ساخت دوم نیز که دارای همپایگی ترکیبی تام است ،ان دعل ماضی و داعل آن بهعالوه جۀار و مجۀرور
تشکیل شده است .همچنان که مالحظه میکنیم ،دعل در هر دو ساخت بهصورت ماضی بهکار ردته اسۀت
تا بر وقوع کار در ذشته داللت کند که خود نوعی تثکید کالم است.
ساخت امری تام« :أَحیِ قَلبِكَ بِالمَوعِظَة ،وَأَوِتهُ بِالاَهَادَة ،وَقَوِّهِ بِالیَقِین ،وَ َوِّرهُ بِالحِکمَة ،وَذَلِّلوهُ بِوذِکرِ

المَوت ،وَقَرِّرهُ بِالفِنَاء وَبَصِّرهُ فَجَائِعَ الدُ یَا وَحَذِّرهُ صَولَةَ الودَهرِ وَفُحو َ َقَلِوبِ اللَّیوالِی وَاألَیَّوام» (نامۀه)71/
«دلت را با اندرن نیکو ننده کن ،هوای ناس را با بیاعتنایی به حرام بمیران ،جان را با یقین نیرومند کۀن و
با نور حکمت روشناییبخش و با یاد مرگ آرام کن و به نابودی ان او اعتۀراف یۀر و بۀا بررسۀی تحۀوالت
نا وار دنیا به او آ اهیبخش و ان د ر ونی رون ار و نشتیهای ردش شب و رون او را بترسۀان» (دشۀتی:
 .)818در ساخت دوق ،امام علی(ع) هشت سان امری را پشت سرهم و بهصۀورت ننجیۀرهای بۀه یکۀدیگر
اضاده نموده است تا مراحل خودسانی را برای مخاطب (امام حسن) بیان دارد .ان سوی دیگۀر در دو سۀان
نخستِ این بند همراهی همپایگی موسیقایی و بالغی با همپایگی ترکیبی مشاهده میشود؛ به این صورت
که این دو سانه دارای صنعت تضاداند .بهعالوه میان آنها استعاره نیز وجود دارد که بهصورت نیر است:
همپایگی استعاری :استعاره مکنیه  +ادات همپایهسان  +استعاره مکنیه
ساخت شرطی تام« :وَإِذا ادَیتَهُ یَومِعَ َوداكَ ،وَإِذا اجَیتَوهُ عَلِومَ َجووَاكَ» (نامۀه« )71/هر ۀاه او را
بخوانی ،ندایت را میشنود و ون با او ران دل ویی ران تو را میداند» (دشۀتی .)817 :ایۀن سۀاخت دارای
همپایگی تام است ،در هر دو سانه ،شرط و جواب شرط نیز رکر شده است که الگوی نحوی آن بهصۀورت
نیر میباشد:
حرف شرط (إرا)  +دعل شرط (ماضی)  +داعل  +ماعول بۀه  +جۀواب شۀرط  +داعۀل (ضۀمیر مسۀتتر) +
ماعول به (مضاف)  +مضاف إلیه
عالوه بر این ،در این ساخت همراهی سجع ترصیع با جناس اشتقاق ،آهنگ دلنشینی را در کالم ایجاد
کرده است .بین واژ ان « ادَیتَهُ» با « َداكَ» و « اجَیتَهُ» با « َجوَاكَ» جناس اشتقاق وجود دارد.
همانطور که آمد ،ساختهای ترکیبی تام در اندرننام سیویک در میانِ انواع جمالت اسۀمیه ،دعلیۀه،
انشائی و شرطی قرار ردتهاند .امام(ع) با قرار دادن این ساختها در میانِ انواع جمالت معنای مۀورد نظۀر
خویش را به بهترین شیوه به مخاطب القاء مینماید.
همان ونه که در مباحث قبل عنوان شد ،امیر ادیبان عۀالوه بۀر همپۀایگی ترکیبۀی تۀام ،ان همپۀایگی
ترکیبی جزئی نیز در میان انواع جمالت اسمی ،دعلی ،انشائی و شرطی استااده نمودهاند که نمونههۀای آن
به قرار نیر است:
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ساخت اسمی جزئی« :وَاعلَم یَا بُنَیَّ أَنَّ وَن کَا َت وَطِیَّتُهُ اللَّیلَ وَ النَّهارَ ،فَإِ َّوهُ یُسَوارُ بِوهِ وَإِن کوانَ وَاقِفَواً،

وَیَقطَعُ المَسَافَةَ وَإِن کَانَ وُقیمَاً وَادِعَاً» (نامه« )71/پسرم بدان آنکس که مرکبش شب و رون آمۀاده اسۀت
همواره در حرکت خواهد بود ،هر ند خود را ساکن پندارد و همواره راه مۀیپیمایۀد هر نۀد در جۀای خۀود
ایستاده و راحت باشد» (دشتی .)818 :در ساخت دوق ،دو سانه ان لحاظ ترکیبی باهم اختالف دارند و تنهۀا
در نقش نحوی خبر برای نواسخ ،همپایه شدهاند ،بنابراین همپایگی ان نوع ترکیبی جزئۀی اسۀت .ان سۀوی
دیگر در این ساخت ،همراهی همپایگی ترکیبی و بالغی به وضوح مشۀاهده مۀیشۀود .همپۀایگی بالغۀی
بهصورت نیر قابل بیان است:
همپایگی کنایی :کنایه ان ذرا بودن دنیا  +ادات همپایهسان  +کنایه ان ذرا بودن دنیا
ساخت فعلی جزئی« :فَأَفضَیتَ إِلَیهِ بِحاجَتِكَ ،وَأَبثَثتَهُ ذاتَ َفسِكَ ،وَشَکَوتَ إِلَیهِ هُمُووَكَ ،وَایتَکشَفتَهُ

کُرُوبَكَ وَایتَعَنتَهُ عَلَی أُوُورِكَ» (نامه« )71/پس حاجت خود را بۀا او بگۀوی و آن ۀه در دل داری نۀزد او
بان وی ،غم و اندوه خود را در پیشگاه او مطرح کن تا غمهای تو را برطرف کند و در مشکالت تو را یاری
رساند» (دشتی .)817 :در این نمونه ،پنج سانه همپایه یکدیگر قرار ردته و یک ساخت را شکل دادهاند؛ ان
آنجا در این سانهها با اضاده ،حذف یا جایگزینی عنصری همپایگی ایجاد شده ،بنابراین همپۀایگی ان نۀوع
ترکیبۀی جزئی است .ان سویۀی در سه سان آخر ،کلمۀات پایۀانی «هُمُووَوكَ»« ،کُرُوبَوكَ» و «أُوُوورِكَ»
پایههای سجع هستند که سبب آهنگین شدن ساختهای همپایه شدهاند.
ساخت امری جزئی« :وَاوُر بِالمَعروفِ َکُن وِن أَهلِهِ ،وَأَ کِرِ المُنکَرَ بِیَدِكَ وَلِسَوا ِكَ وَبَوایِن وَون فَعَلَوهُ
بِجُهدِكَ ،وَجَاهِد فِی اهللِ حَقَّ جِهَادِهِ ،وَلَا َأخُذكَ فِی اهلل لَووَةُ لَائِمٍ ،وَخُضِ الغَمَراتِ لَلحَقِّ حَیثُ کانَ ،وَ َفَقَّه فِی
الدِّینِ ،وَعَوِّد َفسَكَ التَّصَبُّرِ عَلَی المَکروهِ ،وَ ِعمَ الخُلُقُ التَّصَبُّرُ فِی الحَقِّ! وَأَلجُِ َفسَكَ فِی أُوُورِكَ کُلِّهَا إِلَی
إِلَهِكَ ،فَإِ َّكَ ُلجِئُهَا إِلَی کَهٍِ حَریاٍ وَوا ِعٍ عَایاٍ .وَأخلِص فِی المَسأَلَةِ لِرَبِّكَ ،فَإِنَّ بِیَدِهِ العَطواءَ وَ الحِروَوانَ،

وَأَکثِرِ اإلِیتِخارَةَ ،وَ َفَهَّمَ وَصِیَّتی ،وَلَا َذهَبَنَّ عَنكَ صَفحَاً» (نامه« )71/به نیکیها امر کۀن و خۀود نیکوکۀار
باش و با دست و نبان بدیها را انکار کن و بکوش تۀا ان بۀدکاران دور باشۀی و در راه خۀدا آن ونۀه کۀه
شایسته است تالش کن و هر ز سرننش مالمت ران تو را ان تالش در راه خدا بۀان نۀدارد ،بۀرای حۀق در
مشکالت و سختیها شنا کن ،شناخت خود را در دین به کمۀال رسۀان ،خۀود را بۀرای اسۀتقامت در برابۀر
مشکالت عادت ده ،که شکیبایی در راه حق عادتی پسندیده است! در تمام کارها خود را به خدا وا ذار ،که
به پناهگاه مطمئن و نیرومندی رسیدهای ،در دعا با اخالص پرورد ارت را بخوان ،که بخشۀیدن و محۀروم
کردن بهدست اوست و دراوان ان خدا درخواست خیر و نیکی داشته باش ،وصیّت مرا به درستی دریاب و به
ساد ی ان آن نگذر» (دشتی .)818 :در این ند سطر ،مدعال امر بۀهصۀورت ننجیۀرهای بۀه همۀراه برخۀی
متعلقات خود ،همپایه شته و همپایگی جزئی را ایجاد نمودهانۀد .در ایۀن بنۀد شۀاهد همراهۀی همپۀایگی
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موسیقایی و بالغی با همپایگی ترکیبی هستیم؛ بدین ترتیۀب کۀه دو سۀان «وَاوُور بِوالمَعروفِ» و «أَ کِورِ

المُنکَرَ» دارای صنعت تقابل هستند .ان سوی دیگر دو سان «بِیَدِكَ وَلِسَا ِكَ» در نقش مجرور به حرف جر
بهعالو مضافإلیه همپایه شته و هردو مجان مرسلاند و عالقههای آنۀان متاۀاوت اسۀت؛ «یود» مجۀان
مرسل به عالق سببیه است نیرا سبب (ید) رکر شده و مسبب (قدرت و تسلط) اراده ردیده است.
ساخت نهی جزئی« :وَلَا یَکُن أَهلُكَ أَشقَی الخَلقِ بِكَ ،وَلَا َرغَبَنَّ فِیمَن زَهِدَ عَنكَ ،وَلَا یَکو َنَّ أَخوكَ
أَقوَی عَلَی قَطیعَتِكَ وِنكَ عَلَی صِلَتِهِ ،وَلَا َکو َنَّ عَلَی اإلِیاءَةِ أَقوَی وِنكَ عَلَی اإلِحسَانِ وَلَا یَکبُرَنَّ عَلَیوكَ

ظُلمُ وَن ظَلَمَكَ( ».نامه« )71/ادراد خانوادهات بدبختترین مردم نسبت به تو نباشند و به کسی که بۀه تۀو
عالقهای ندارد دل مبند ،مبادا برادرت برای قطع پیوند دوستی دلیلی محکمتر ان برقراری پیوند با تو داشته
باشد و یا در بدی کردن بهانهای قویتر ان نیکی کردن به تو بیاورد ،ستمکاریِ کسی که به تو سۀتم مۀی-
کند در دیدهات بزرگ جلوه نکند» (دشتی .)813 :همانطور که مالحظه میکنیم ،در این بنۀد ادعۀال نهۀی
همراه با برخی متعلقات خود ،بهصورت ننجیرهای همپایه قرار ردته و یک ساخت ترکیبی جزئی را شۀکل
دادهاند.
ساخت شرطی جزئی« :وَن َعَدَّی الحَقَّ ضاقَ وَذهَبُهُ ،وَوَنِ إِقتَصَرَ عَلَی قَدرِهِ کَانَ أَبقَی لَهُ» (نامۀه)71/
«کسی که ان حق تجاون کند ،نند ی بر او تنگ می ردد و هرکس قدر و منزلت خۀویش بدانۀد ،حۀرمتش
باقی است» (دشتی .)821 :در این نمونه ،ادات شرط ،دعل شرط و جواب شرط همپایه شده و یۀک سۀاخت
همپایگی شرطی را بهوجود آوردهاند.
براساس تحلیلهای صورت ردته در نام سیویک ،تعداد کۀل همپۀایگی در ایۀن نامۀه  118سۀاخت
همپایه را شامل میشود که در این میان سهم همپایگی جزئی تقریباا  2برابر همپایگی ترکیبی تۀام اسۀت؛
به ونهای که همپایگی ترکیبی تام در کل  82ساخت را شامل میشۀود و در مقابۀل همپۀایگی جزئۀی 37
ساخت را به خود اختصاص داده است .نمودار نیر دراوانۀی دو نۀوع همپۀایگی تۀام و جزئۀی را نسۀبت بۀه
یکدیگر ،در انواع جمالت اسمیه ،دعلیه ،انشائیه (امر ،نهی و دعا) و شرطیه نشان میدهد:
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همپایگی ترکیبی تام

نمودار  :1انواع همپایگی ترکیبی

همانطور که مالحظه میکنیم ،ساختهای همپایه ترکیبی در هۀر دو نۀوع تۀام و جزئۀی ،در جمۀالت
دعلیه بیشترین سهم را نسبت به دیگر جمالت دارا میباشند.
 .4-2همپایگی موسیقایی

منظور ان همپایگی موسیقایی ساختهای همپایه ایست که دارای آهنگ و موسیقی یکسانی هستند« .هۀر
مجموع اتار ان مقداری عناصر آوایی و صوتی بهوجود آمده است و این مجموع آوایی و صوتی ،ممکۀن
است با یکدیگر و یا بعضی ان آنها ،با بعضی دیگر تواننها یا تناسبهایی داشته باشند» (شۀایعی کۀدکنی،
 )6 :1731در نام سیویک اکثر ساختهای همپایه ،دارای موسیقی دلانگیزی هستند کۀه سۀبب ترغیۀب
خواننده و تثییر ذاری بیشتر مااهیم در رهن او میشود .انجمله صنایع بۀدیعی کۀه در همراهۀی همپۀایگی
موسیقایی و ترکیبی نقش دارند عبارتند ان :آرایههای لاظی که شامل انواع سجع ،جناس و واجآرایی موجود
میان سانهها میشود و آرایه های معنۀوی کۀه شۀامل انۀواع طبۀاق ،مقابلۀه ،مراعۀاتالنظیۀر و پۀارادوکس
(متناقضنما) میشود .این صنایع در نیباشناختی کالم تثییر بهسزایی دارند و سبب ایجۀاد آهنگۀی نیکۀو و
نیبا ،میان ساختهای کالم میشوند .استااده دراوان ان الااظ مسجع در کلمات پایانی سانهها ملموسترین
جلوه موسیقایی ،در نامه مورد بحث بهشمار میرود .این الااظ که در آهنگین کردن متن سۀهم سۀتردهای
دارند ،بیشترین همراهی را با همپایگی موسیقایی دارند.
سجع :استااده دراوان ان ساختهای همپایه دارای سانههای مسجوع ان بارنترین موارد ایجاد همپایگی
موسیقایی در کالم امام(ع) بهشمار میرود .امام در این نامه ان انواع مختلف سجع استااده میکند .ان جملۀه
مهمترین نمونههای ساختهای مسجوع در نامه عبارتند ان سجع مرصع یا ترصیع «کۀه در اصۀل کۀاربرد
متقارن اسجاع متوانی است» (صاوی« :)711 :1731 ،أَوَّلٌ قَبلَ األَشیَاءِ بِلَاأَوَّلِیَّةٍ وَآخِرٌ بَعدَ األَشیَاءِ بِلَا َهَایَةٍ»
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(نامه« )71/اوّل هر یزی است که آغان ندارد و آخر هر یزی است که پایۀان نخواهۀد داشۀت» (دشۀتی:
.)813
«حَتَّی کَأَنَّ شیئاً لَو أَصَابَكَ أَصَابَنِی وَ کَأَنَّ المَوتَ لَو أَ َاكَ أَ َا ِی» (نامه« )71/آن ونه که ا ر آسیبی بۀهتو رسد ،به من رسیده است و ا ر مرگ به سراغ تو آید ،نند یِ مرا درا ردته است( ».دشتی .)818 :در ایۀن
ساخت ،عالوه بر همپایگی موسیقایی شاهد همپایگی بالغی نیز هستیم که بهصورت نیر قابل بیان است:
همپایگی کنایی :کنایه ان دلبستگی شدید پدر به درنند +ادات همپایهسان +کنایه ان دلبستگی شدید پدر بۀه
درنند
«حَتَّی یَأ یَكَ وَقَد أخَذتَ وِنهُ حِذرَكَ ،وَ شَدَدتَ لَهُ أَزرَكَ» (نامه« )71/تا هنگام مالقات با مۀرگ ان هۀرنظر آماده باش ،نیروی خود را ادزون و کمر همّت را بسته نگهدار» (دشۀتی .)818 :در سۀاختهۀای دۀوق،
همراهی همپایگی موسیقایی و ترکیبی به وضوح قابل مشاهده است؛ بدین ونه که در ساختها عۀالوهبۀر
وجود سجع مرصع ،1هر لاظی در سان اوّل با قرین خود در سان دوّم ،در ونن یا حۀرف روی یۀا در هۀردو
مطابق است و سانهها دارای آهنگ یکسان و قالب صوتی مشترکی هستند .این شیوه شۀگرف عۀالوه بۀر
اینکه موسیقی کالم را دو ندان نموده ،سبب ترغیب مخاطب و تثییر بیشتر مااهیم در رهن او میشود.
جناس :در نامه انواع مختلف جناس مشاهده میشود .لکن جنۀاس اشۀتقاق پربسۀامدتر ان سۀایر انۀواع
جناس است .انجمله« :رُبَّ بَعیدٍ أَقرَبُ وِن قَریبٍ ،وَقَریبٍ أَبعَدُ وِن بَعیدٍ» (نامه « )821 :ه بسۀا دور کۀه ان
نزدیک نزدیکتر و ه بسا تزدیک که ان دور دورتر است» (دشتی .)821 :در این ساخت عالوه بر صۀنعت
موازنه ،جناس اشتقاق بین واژههای «أَقرَب و قَریب» و «أبعَد و بَعید» و همچنین صنعت پارادوکس میان
دو سانه ،در همراهی همپایگی موسیقایی نقش داشتهاند.
در این ساخت نیز عالوه بر سجع موجود بین کلمات دو سانه ،بین دو واژ «أَوَلَكَ و أَجَلَوكَ» جنۀاس
الحق 2وجود دارد« :وَاعلَم یَقینَاً أَ ّكَ لَن َبلُغَ أَوَلَكَ ،وَلَن َعدُوَ أَجَلَكَ» (نامه« )71/بهیقین بدان که تو بۀه
هم آرنوهای خود نخواهی رسید و تا نمان مرگ بیشتر نند ی نخواهی کرد» (دشتی.)818 :
واجآرایی :صنعت واجآرایی ان دیگر صنایع بهکار برده شده در نامۀه اسۀت کۀه در همراهۀی همپۀایگی
موسیقایی و بالغی نقش دارد .ان جمله در این ساخت« :أَنَّ المَالِكَ المَوتِ هُوَ وَالِكُ الحَیاةِ ،وَأَنَّ الخَالِقَ هُوَ

المُمِیتُ ،وأَنَّ المُفنِیَ هُوَ المُعِیدُ ،وأَنَّ المُبتَلِیَ هُوَ المُعَافِی» (نامه )71/در میان ساخت هار سانهای دوق ،واج
«م»  3بار تکرار شده است و امام(ع) ان طریق این تکرار ،ضرورت توجّه به آخرت را یادآور میشود .عۀالوه
بر واجآرایی صنعت طباق نیز در میان واژ ان این ساخت مشاهده میشود.

 .1سجع مرصع :رکر بیش ان دو سجع متوانی و مطرف در کالم را ویند.
 . 2جناس الحق جناسی است که اختالف دو رکن آن ،در حرودی باشد که بعید المخرج باشند.
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مراعاتالنظیر :مراعاتالنظیر ان جمله صنایع معنوی است که میان ساختهای همپای نامه سیویۀک
بهکار ردته و بر نیبایی و شکوه سخن امام(ع) ادزوده اسۀت .انجملۀه« :فَإِ َّمَوا أَهلُهَوا کِلَوابٌ عاوِیَوةٌ وَیِوبا ٌ
ضارِیَةٌ ،یَهِرِ بَعضُها عَلَی البَعض ،وَیَأکُلُ عَایاُها ذَلیلَها ،وَیَقهَرُ کَبیرُها صَغیرَهاَ .عَمٌ وُعَقَّلَةٌ ،وَأُخرَی وُهَمَلَةٌ ،قود

أضَلَّت عُقولَها ،وَرَکِبَت وَجهولَها» (نامه« )71/همانا دنیاپرستان ونان سگهای درنۀده ،عوعوکنۀان بۀرای
دریدن صید در شتابند ،برخی به برخی دیگر هجوم آورند و نیرومندشان ناتوان را مۀیخۀورد و بۀزرگترهۀا
کو کترها را؛ و یا ونان شترانی هستند که برخی ان آنها پای بسته و برخی دیگر در بیابانها رها شۀده
که راه را م کرده و در جادههای نامعلومی درحرکتند» (دشتی .)818 :در ساخت دوق ،بین واژ ان «کالب
و یبا و عاویة و ضاریة» و همچنین میان «یَهّر ،یَأکل ،یَقهَور» و «عزیۀز و کبیۀر» و «رلیۀل و صۀغیر»
تناسب برقرار است که این تناسب عالوه بر اراده معنا سبب ایجاد موسیقی در کالم میشود .موسۀیقی کۀه
ان صنایع معنوی حاصل میشود ،موسیقی پنهانی است که ان طریق شنوایی قابۀل درک نیسۀت و خواننۀده
آن را ان طریق تاکر و تعقل درمییابد.
مقابله« :مقابله آن است که دو معنی یا بیشتر را که موادق باشند -یعنی مقابل نباشند -رکر کنند و بعد
ان آن مقابل آن معانی را به همان ترتیب بیاورند» (خاقانی .)112 :1738 ،انجمله سۀاختهۀای متقابۀل در
نامه به قرار نیر است« :وَرُبَّ یَا ٍ فیما یَضُرِهُ! وَن أَکثَرَ أَهجَرَ ،وَوَن َفَکَّرَ أَبصَرَ .قارِن أَهلَ الخَیرِ َکُن وِونهُم،

وَبایِن أَهلَ الشَّرِّ َبِن عَنهُم( ».نامه« .)71/هرکس پرحردی کند ،یاوه می وید و آنکس که بیندیشد ،آ اهی
مییابد» (دشتی )813 :در نمونه باال ،عالوه بر اینکه در ساخت دوّم میانِ الااظی که بۀا خطۀوط مشۀترک
نشاندار شدها ند ،صنعت تقابل وجود دارد ،هردو ساخت دارای سجع ترصیع هستند و قالب صوتی مشترکی
دارند.
«إِنَّ العاقِلَ یَتَّعِظُ بِاآلدابِ ،وَالبَهائمَ (الجاهِلَ) ال َتَّعِظُ إِلَّا بِالضَربِ» (نامه« )71/نیرا عاقل با انۀدرن و آدابپند یرد و حیوانات با ندن» (دشتی .)813 :در این ساخت ،عالوه بر صنعت مقابله و جناس اشۀتقاق میۀان
ادعال «یَتَّعِظُ» و «ال َتَّعِظُ» که موجب همپایگی موسیقایی در کالم شدهاند ،شاهد همپۀایگی بالغۀی نیۀز
هستیم؛ به ونهای که صنعت مقابله با ایجاد کنایهای با معنای متقابل در میان دو سانه شده اسۀت کۀه بۀه
صورت نیر قابل بیان است:
همپایگی کنایی= کنایه ان پذیرش درمان حق ان سوی امام حسن(ع)  +ادات همپایهسۀان  +کنایۀه ان عۀدم
پذیرش درمان حق ان سوی ادراد نادان
پارادوکس :این صنعت نیز در همراهی ساختهای همپایه نامه سی و یکم و ایجۀاد نیباسۀانی کۀالم
مؤیر است و سبب آهنگ و موسیقی دلنشینی در میان سانهها میشۀود .انجملۀه« :رُبَّموا کَوانَ الودَّواءُ داء،
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وَالدَّاءُ دَواء» (نامه « )71/ه بسا که دارو بر درد ادزایۀد و بیمۀاری درمۀان باشۀد» (دشۀتی .)813 :در ایۀن
ساخت عالوه بر صنعت پارادوکس ،جناس اشتقاق نیز میان واژ ان دو سانه وجود دارد.
همانطور که آمد ،در میان سانههای کالم انواع صنایع بدیعی بهکار ردته و سبب انسجام و همۀاهنگی
در دضای نامه شده است؛ لکن ان آنجاکه رکر هم ساختها در این وجیزه نمی نجد ،بنابراین نمودار نیۀر
انواع این صنایع و دراوانی آنها را در میان ساختهای همپایه نشان میدهد:
160
140
120
100
80
60
40
20
0

نمودار  :2انواع صنایع بدیعی

همانطور که مالحظه میکنیم ،بسامد صنایع بدیعی در میان سانههای کالم بسیار باالست؛ به ونۀهای
که اکثر ساختهای همپایه با یک یا ند صنعت بدیعی همراه هستند .این امر عالوه بۀر ایجۀاد آهنۀگ و
موسیقی در کالم ،سبب انسجام و تناسب میان لاظ و معنا شته که در انتقال پیام اصلی به مخاطب مۀؤیر
است .در این میان ،سجع متوانی و مطرف ،بیشترین همراهی را با همپایگی ترکیبی دارد.
 .5-2همپایگی بالغی

در نام سیویک ،عالوه بر وجود همپایگی موسیقایی ،همپایگی بالغی نیز میان ساختهای همپایه برقرار
است؛ منظور ان همپایگی بالغی ،ساختهای همپایه ایست که سانههای آن دارای صنایع بالغی یکسۀانی
باشند.
تشبیه :ان جمله تشبیهاتی که در میان سانههای همپایه قرار ردته و موجۀب نیبۀاییآدرینۀی در کۀالم
شدهاند عبارتند ان« :فَإِ َّمَا أَهلُهَا کِلَابٌ عاوِیَةٌ وَیِبا ٌ ضارِیَةٌ ،یَهِرِ بَعضُها عَلَی البَعض ،وَیَأکُلُ عَایاُهوا ذَلیلَهوا،
وَیَقهَرُ کَبیرُها صَغیرَهاَ .عَمٌ وُعَقَّلَةٌ ،وَأُخرَی وُهَمَلَةٌ ،قد أضَلَّت عُقولَها ،وَرَکِبَوت وَجهولَهوا ،یُوروعُ عاهَوةٍ بِووادٍ
وَعثٍ ،لَیسَ لَها را ٍ یُقیمُها ،وَلَا وُسیمٌ یُسیمُها ،یَلَکَت بِهِمُ الدُّ یا طَریقَ العَمَی ،وَأَخَذَت بِأَبصَوارِهِم عَون وَنوارِ

ال ُهدَی فَتاهُوا فِی حَی َر ِهاَ ،و َغ ِرقَوا فِی ِع َمتِها ،وَا َّ َخذُوا ربّواًَ ،ف َل ِعبَوت ِبهِوم َو َل ِعبُووا ِبهَواَ ،و َسُووا وَوا وَراءَهَوا»
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(نامه .)71/در این بند ان نامه ،امام علی(ع) ان ساختهای همپایه برای ایجاد تشۀبیه و اسۀتعاره بهۀره بۀرده
است .ابتدا شاهد تشبیه تمثیلی هستیم که تمامی ارکان آن بهصورت سانههۀای همپایۀه عنۀوان شۀدهانۀد؛
مشبه که حال دنیاپرستانی است که آنقدر محو دنیا شدهاند که خصلت انسۀانی خۀود را درامۀوش کۀرده و
خوی و خصلت حیوانی ردته و بدون هدایتگر در بیابان رهاشدهاند ،مشبهبه نیز ساخت دوسانهای «کِلَوابٌ
عاوِیَةٌ» و «یِبا ٌ ضارِیَةٌ» است که دنیاپرستان به آن تشبیه شدهاند .سانههای بعد نیز که با مدعۀال «یَهِورِ،

یَأکُلُ ،یَقهَرُ» آغان شدهاند ،ویژ ی مشترک مشبه و مشبهبه یا همان وجهشبه هسۀتند کۀه بر ردتۀه ان امۀور
متعدد و به صورت یک ساخت سهسانهای عنوان شدهاند؛ عالوه بر ایۀن سۀاخت دوسۀانهای « َعَومٌ وُعَقَّلَوةٌ،

وَأُخرَی وُهَمَلَةٌ» مشبهبه برای مشبه (دنیاپرستان) میباشند که ساخت بعد وجهشبه آنها محسوب میشۀود.
این تشبیهات به اعتبار رکر ارکان تشبیه ،جزء تشبیهات بلیغ 1به شمار میآیند که سۀبب مبالغۀه در وصۀف
وجهشبه و نیبایی بیشتر کالم شده است .ان سوی دیگر استعارات موجود میان سانههای «یَلَکَت بِهِمُ الدُّ یا
طَریقَ العَمَی ،وَأَخَذَت بِأَبصَارِهِم عَن وَنارِ الهُدَی» و «فَلَعِبَت بِهِم وَلَعِبُوا بِهَا» کۀه نۀوعی جۀان بخشۀی بۀه
پدیدههاست ،به نیبایی کالم ادزوده است.
همانطور که مالحظه میکنیم امام(ع) عالوه بر همپایگی ترکیبی میان جمۀالت ایۀن بنۀد ،همپۀایگی
بالغی را نیز به شیوهای کامالا هنرمندانه بین آنها برقرار نمودهاند.
مجاز :امیر ادیبان در نام سی و یکم ،در مۀواردی ان تصۀۀاویر مجۀانی اسۀتااده نمۀوده و آنهۀا را بۀا
ساختهای همپایه همراه کردهاند .مجان به دو نوع مجان مرسل و استعاره تقسیم مۀیشۀود .در نامۀ مۀورد
بحث هردو نوع مجان در میان سانههای همپایه مشاهده میشود لکن نسبت مجۀان مرسۀل در مقایسۀه بۀا
سایر صنایع بالغی کمتر است .در نیر به بیان آنها میپردانیم« :عَظُمَ عَن أَن َثبُتَ رُبُوبِیَّتُهُ بِإِحاطَةِ قَلبٍ أو

بَصَرٍ» (نامه(« )71/خداوند) برتر ان آن است که قدرتِ پرورد اریِ او را دکر و اندیشه درک کنۀد» (دشۀتی:
 .)813دو سان دوق نیز در معنای مجانی برای انسان بهکار ردتهانۀد کۀه همراهۀی همپۀایگی ترکیبۀی بۀا
همپایگی بالغی در آنها بهصورت نیر است:
همپایگی ترکیبی :مضافإلیه  +ادات همپایهسان  +مضافإلیه
همپایگی بالغی :مجان مرسل به عالق جزئیه  +ادات همپایهسان  +مجان مرسل به عالق جزئیه
استعاره :یکی ان جلوههای نیباییآدرینی در نامه همراهی همپۀایگی ترکیبۀی بۀا هۀۀمپایگی اسۀتعاری
میباشد .انجمله استعاراتی که در میان سانههای کالم قۀرار ردتۀه و نیبۀایی آن را دو نۀدان نمۀودهانۀد،
عبارتند ان« :وِنَ الوالِدِ الفَان ،المُقِرِّ لِلاَّوَان ،المُدبِرِ العُمُر ،المُستَسولِمِ لِلودَهر ،الوذَّامُ لِلودُّ یَا ،السواکِن وَسواکِنَ
المَو َی ،وَالظَّاعِنِ عَنها غَداً؛ إِلَی المَولودِ المُؤَوِّلِ وَا لَا یُدرَكُ ،السَّالِكِ یَبیلَ وَن قَد هَلَوكَ ،غَورَِِ األَیوقامِ،
 .1تشبیه بلیغ تشبیهی است که تنها مشبه و مشبهبه آن رکر شود و ادات تشبیه و وجهشبه حذف شده باشند.
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وَرَهِینَةِ األَیَّامِ ،وَرَویَّةِ المَصائِبِ وَعَبدِ الدُّ یا ،وَ اجِرِ الغُرورِ ،وَغَریمِ المَنایا ،وَأَیویرِ المَووتِ ،وَحَلیوِِ الهُمووم،

وَقَرینِ األَحاانِ ،وَ ُصُبِ اآلفاتِ ،وَصَریعِ الشَّهَواتِ ،وَخَلیفَةِ األَوواتِ» (نامه )71/امیر ادیبان ،در بنۀد نخسۀت
نامه نیبایی شگاتانگیزی را آدریدهاند که خواننده را به تاکری عمیق وامۀیدارد و هۀر صۀاحب روقۀی بۀا
خواندن آن به وجد میآید .در این بند همراهی همپایگی ترکیبی با همپایگی موسیقایی و بالغی تناسب و
توانن بینظیری را در کالم ایجاد نموده است .عالوه بر صنایعی که در باب همپایگی موسیقایی بیان شۀد،
در این بند همپایگی استعاری و کنایی نیز وجود دارد .در سطر اوّل در سانههای «المُقِرِّ لِلاَّوَوان»« ،المُودبِرِ
العُمُر»« ،المُستَسلِمِ لِلدَهر» واژ ان مشخص شده استعاره هستند بۀرای شخصۀی کۀه عمۀرش را ذرانۀده
است .ساختار آن بدین ونه است:
استعاره مصرحه  +ادات همپایهسان (ناآشکار)  +استعاره مصرحه  +ادات همپایۀهسۀان (ناآشۀکار)  +اسۀتعاره
مصرحه
همچنین در سانههای پایانی ،عالوه بر همپایگی ترکیبی میان  12سانه در نقش مضاف و مضاف إلیۀه،
شاهد استعارات مشابهی نیز در میان آنها میباشیم که همپایگی استعاری را شکل دادهاند و ساختار آنهۀا
این ونه است:
استعاره مکنیه  +ادات همپایهسان  +استعاره مکنیه  +ادات همپایهسان  +استعاره مکنیه  +ادات همپایۀهسۀان
 +استعاره مکنیه  +ادات همپایهسان  +استعاره مکنیه  +ادات همپایهسان  +استعاره مکنیۀه  +ادات همپایۀه-
سان  +استعاره مکنیه  +ادات همپایهسان  +اسۀتعاره مکنیۀه  +ادت همپایۀهسۀان  +اسۀتعاره مکنیۀه  +ادات
همپایهسان  +استعاره مکنیه  +ادات همپایهسان  +استعاره مکنیه  +ادات همپایهسان  +استعاره مکنیه
همانطور که مشاهده میکنیم ،امیر ادیبان در این سانهها عنصر تخیل را با خالقیّت تمام بهکار برده و
به پدیدههای بیجان وجه انسانی بخشیدهاند که این امر در نیبۀاییآدرینۀی کۀالم تۀثییر بسۀزایی دارد .ان
سوی دیگر در سانههای «الساکِن وَساکِنَ المَوو َی ،وَالظَّواعِنِ عَنهوا غَوداً» همپۀایگی کنۀایی وجۀود دارد؛
«وَساکِنَ المَو َی» کنایه ان دانی بودن دنیا« ،الظَّاعِنِ عَنها غَداً» کنایه ان درارسیدن نود هنگام مرگ است.
کنایه :امام ا ارائه تصاویر کنایی در میان سانههای همپایه عۀالوه بۀر تقویۀت معنۀا ،تناسۀب و تۀوانن
شگاتانگیزی را در متن ایجاد کردهاند که در نیباسانی کالم تۀثییر بۀاالیی دارد؛ بنۀابراین یکۀی دیگۀر ان
صنایع بالغی که در همراهی همپایگی ترکیبی نقش دارد ،استااده ان تصۀاویر کنۀایی اسۀت .انجملۀه ایۀن
سانهها عبارتند ان« :وَوَا خَیرُ خَیرٍ ال یُنالُ إِلَّا بِشَرٍّ ،وَیُسرٍ لَایُنالُ إِلَّا بِعُسر؟!» (نامه« )71/آن نیک که جۀز بۀا
شر بهدست نیاید ،نیکی نیست و آن راحتی که با سختیهای دراوان بهدسۀت آیۀد آسۀایش نخواهۀد بۀود»
(دشتی .)813 :همانطور که مالحظه کردیم ،امام در این دو سانه کنایه را به یک معنا بهکۀار ردتۀهانۀد و
سرانجام آنها نیز مشترک است و آن باقی ماندن درومایگی و بیآبرویی برای انسان است:
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همپایگی بالغی :کنایه ان خوشی که با خواری بهدست آید  +ادات همپایهسۀان  +کنایۀه ان خوشۀی کۀه بۀا
خواری بهدست آید.
ان میان صنایع بالغی بهکار ردته در میان سانههای کالم ،همپایگی اسۀتعاری و پۀس ان آن همپۀایگی
تشبیهی بیشترین همراهی را با همپایگی ترکیبی دارند؛ سپس کنایه و بعد ان آن نیز مجان مرسل بیشتر بۀه
کار ردته و موجب نیبایی در میان سانههای همپایه شدهاند .ان آنجاکه ما در این مختصر تنها به برخۀی ان
نمونههای همپایگی موسیقایی و بالغی اشاره کردیم ،در نیر بۀا رسۀم نمۀودار بسۀامد آنهۀا را نسۀبت بۀه
یکدیگر و میزان همراهیشان را با همپایگی ترکیبی نشان دادهایم:
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همپایگی بالغی

همپایگی موسیقایی

نمودار  :3همپایگی موسیقایی و بالغی

همراهی همپایگی موسیقایی و بالغی در اندرننام سی و یکم نهجالبالغه ،عالوه بر ایۀنکۀه در ایجۀاد
موسیقی و خیالپردانی میانِ سانهها مؤیر بوده ،تحرک و پویایی خاصی به کالم بخشیده است.
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نتیجهگیری
 .1همپایگی موجود در این نامه ،با بهره یری ان انواع موسیقی و همچنین صور خیال باعث نیباتر شۀدن و
منسجمتر شدن کالم امام(ع) شده است؛ بنابراین در نامه ،شاهد همراهیِ همپایگی موسیقایی و بالغۀی
با همپایگی ترکیبی هستیم؛ در این راستا همپایگی موسیقایی سهم بسیار باالتری نسبت بۀه همپۀایگی
بالغی دارد .به ونهای که اکثر قریب به اتااق ساختهای همپایه ،با یک یا ند نۀوع ان صۀنایع بۀدیعی
همراه هستند.
 .2ان ویژ ی بارنِ سبکِ امام علی(ع) در نام سی ویکم نهجالبالغه ،استااد سترده ان انۀواع سۀاختهۀای
همپایه است .به ونهای که کمتر سطری را میتوان یادت که در آن جمۀالت بۀهصۀورت همپایۀه رکۀر
نشده باشند .ان مهمترین ویژ ی ساختهای همپایه در نامه ،استااده ان همپایگی ترکیبی تام و جزئی در
انواعِ جمالت اسمیه ،دعلیه ،انشائیه و ...است .همپایگی ترکیبی جزئی نسبت به همپۀایگی ترکیبۀی تۀام
بسامد باالتری دارد؛ امام با این روش مااهیم اخالقۀی و تربیتۀی را کۀه بیشۀتر مۀورد عنایتشۀان بۀوده،
بهصورت سانههای همپایه عنوان نمودهاند تا توجه مخاطب به آن ماۀاهیم ،بیشۀتر جلۀب شۀود .سۀهم
جمالت دعلیه و بعد ان آن جمالت اسمیه در همپایگی ترکیبی تام و جزئی نسبت به دیگر جمالت بیشتر
است؛ ان آنجا که این جمالت در نبان عربی تثکید را میرساند؛ بنۀابراین مۀیتۀوان نتیجۀه ردۀت کۀه
ساختار کالم امام علی(ع) در نامه ،با موضوع آن که اخالقی و تربیتی است ،متناسب است.
 .7حروف ربط همپایهسان در نامه برای اغراض مختلای مانند ترادف ،ادزایش ،تضاد (تقابۀل) ،ناۀی ،تۀوالی،
نتیجه ،تناوب ،تصحی و یکسانی (تسویه) بین سانهها قرار ردتهاند کۀه در میۀان آنهۀا سۀهم معنۀای
ترادف و بعد ان آن ادزایش نسبت به دیگر معۀانی بیشۀتر اسۀت .ان میۀان ادات همپایۀه سۀان نیۀز «واو»
بیشترین کاربرد را دارد و بیشتر به معنای «ترادف» بهکار ردته است.
پیشنهاد میشود در دیگر نامههای نهۀجالبالغۀه نیۀز بحۀث همپۀایگی اجۀرا شۀود تۀا نیبۀاییشناسۀی
نهجالبالغه هر ه بیشتر نمایان شود و ان مباحث نبانشناسی که سبکشناسی نیز یکۀی ان مؤلاۀههۀای آن
است برای تاهیم متون مقدس استااده شود.
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