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 چکیده 

عنوان یکی از اصطالحات مهم مکتب ادبی فرمالیستی، به معناای عادوا از زباان عاادی و     به« سازیبرجسته»

ها و طراوت خود گذاران و پیروان این جنبش بر این اعتقادند که زبان معمولی و معیار، زیباییاست. بنیان ارخودک
ای فاصله گرفت و سخن را از حالت بنابراین برای ایجاد جذابیّت باید از زبان معیار و کلیشه ؛را از دست داده است

دانند که دارای انحراف از هنجارهای معماولی  برجسته مییکنواختی خارج و آن را برجسته نمود. آنان سخنی را 
گیاری  بینناد کاه از طریاه بهاره    کاهی میافزایی و قاعدهزبان باشد و این هنجارشکنی را نیز در دو حوزة قاعده

دلیال  البالغاه باه  نهج 54گرانة شود. نامة نصیحتهای لفظی و معنوی حاصل میهنرمندانه و هدفمندانه از آرایه

 است.سازی قابل واکاوی طور کامل در چهارچوب نظریّة برجستههای مختلف ادبی، بهمندی از آرایهبهره

سازی در ناماة ماذکور   تحلیلی به بررسی انواع شگردهای برجسته -در این پژوهش بر آنیم با روش توصیفی    
و نیاز در  ارتبااب باین    کااهی  افزایای و قاعاده  هاای مختلاف قاعاده   بپردازیم. هدف این پژوهش کشف شیوه

افزایی دهد حضرت)ع( در حوزة قاعدهشگردهای ادبی با مفاهیم مدّ نظر امام)ع( است. واکاوی این متن نشان می
جا از جناس و سجع، سخنِ های مختلف تکرار و نیز استفادة بهسازی همچون گونهکارگیری عوامل موسیقیبا به

کااهی  گیری از محور جانشینی، بیشاتر از قاعاده  کاهی نیز با بهرهاعدهاست. در حوزة ق خویش را برجسته ساخته
های ادبی نیز جلب توجّه و . هدف حضرت)ع( از این آرایهاست کردهمعنایی مانند تشبیه، استعاره و کنایه استفاده 

 باشد.تمرکز مخاطب بر کالم و هدایت وی برای در  معنای مدّ نظر می
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 مقدمه .1

دیدگاهی سنّتی نسابت  که مکاتب نقدی در ادامة سیاق پیشین خود حالیدر اوایل قرن بیستم میالدی و در

 ویاژه باه دادند و در نقد خاویش  اهمیت میو تحلیل آثار، به عوامل بیرونی  به آثار ادبی داشتند و در بررسی
، جنبشی در روسیه شکل گرفت که روشی متفاوت و بعضاً متّضاد باا  قائل بودند یخاصّبرای مؤلّف، جایگاه 

کاه همانناد مکاتاب نقادی     این به جای جنبش نوظهورگذاران این بنیانزیرا  ؛وضع موجود در پیش گرفت
ر در پیدایش یک اثر هناری توجّاه   به مؤلّف و نیز شرایط زمانی و مکانی و دیگر عوامل بیرونی مؤثّپیشین 
ان اثار  آنا ». ت بخشایدند داده و به آن اصاال قرار خویشاثر را مبنای تحلیل  فرم و شکلِخودِ متن و  کنند،

باشاد ناه   یه بایاد بار فارم    دانستند و معتقد بودند که در بررسی اثر ادبی تکادبی را شکل )فرم( محض می

که بارای فارم    ایالعادهفوق دلیل همین اهمیّتبهنوظهور ادبی  این جنبشِ .(175: 1131 ،)شمیسا «محتوا

 مشهور شد.« فرمالیسم»قائل بود به 

اثار معطاوف    جای توجّه به عوامل فرامتنی، عمدة توجّه خویش را به درون ماتن و فارمِ  ها بهفرمالیست    

 ی را بنا نهند تا از وابستگی به دیگر علوم انسانی واین بود تا علم ادبی مستقلّ هامقصود فرمالیست»کردند. 
 «ات را مشاخ  کناد  شاناختی رهاا باشاد و وجاوه ممیّاز ادبیّا      های تاریخی، سیاسای و روان گیریجهت

هاای ادبای آن   کشف زیبایی ومتن ادبیّت توجّه به  ،هاکار اصلی فرمالیستبنابراین  ؛(2 :1131 پور،قاسمی)
پدیادة   یاباد نمود مای  ،اثر رمِفانجامد و در ادبیّت متن میعواملی که از نظر آنان به ترین مهمیکی از بود. 
  است.« سازیبرجسته»
و از ایان دو فرایناد باه     گیرناد پیروان مکتب فرمالیسم بارای زباان، دو کاارکرد مختلاف در نظار مای          
باه   ها و ابزار خاصّای اگر زبان به کمک تکنیکبه اعتقاد آنان  کنند.تعبیر می« برجستگی»و « خودکاری»

ساازی از  برجساته » .شاود و ادبی می« برجسته» گردداز حالت یکنواختی خارج  شکلی هنرمندانه و اثرگذار
آن دساته  ن یهای ادبی معاصر است که با رویکردی ادبی به متون منظوم یا منثور، در صدد تبیجمله نظریّه
ا ها و عناصر مؤثّر در بافت کالم است که با تکیه بر علم بالغت و آیین سخنوری، متون ادبای ر از شاخصه

ساازی یعنای خالقیّات    بناابراین برجساته   ؛(11: 1135 مقیاسی و فراهانی،) «سازداز متون عادی ممتاز می
هنری در استفاده از عناصر زبانی و استفادة هدفمندانه از شگردهای گوناگونِ آفرینش هنری همچون بدیع 

« ادبیّات »فارین باشاد و جنباة    آزیبایی که ایگونهبهناعات ادبی لفظی و معنوی و انواع مختلف فنون و ص
  افزایش دهد.متن را 

  مسئلهبیان . 1-1

هاای  کنند باا تحلیال فارمِ اثار، زیباایی     ها که بر متن متمرکز شده و سعی میبا توجّه به روش فرمالیست
هاای گونااگون   ضامن بررسای جنباه   تاالش شاده    نیاز  موجود در آن را کشاف کنناد، در ایان پاژوهش    
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باه ساؤا ت زیار پاساد داده     شود؛ البالغه یافت مینهج 54جای نامة ه در جایهای ادبی کسازیبرجسته
 شود:
سته به متن خاویش جنباة ادبای    سازی توانهای برجستهاز تکنیک یککدامبا استفاده از  )ع(امام علی -1

 ببخشد؟  
مؤلّف  دیگرانبیبهسازی در این اثر چگونه در خدمت معنا قرار گرفته است؟ های مختلف برجستهشیوه -2

 توانسته معانی مدّنظر خویش را به مخاطب منتقل کند؟ هاییچه تکنیککمک و با  چگونه
زیباایی باه   در اوج هنرمندی و دهد این نامه از نظر شکل و فرم ان میتحلیل فرم و ساختار نامة مذکور نش

نوری و بالغات، باا اساتفادة    تااز میادان ساخ   عنوان یکّهچرا که امیر بیان)ع( به رشتة تحریر درآمده است؛

، جنااس افزایی همچون ساجع،  کاهی و قاعدهههای مختلف قاعدهنرمندانه از انواع شگردهای ادبی و گونه
 سااخته تار  خودکار، برتر و برجسته هم سخنِ خویش را از کالم عادی و زبان تکرار، تشبیه، استعاره و کنایه

و  جلب توجّه مخاطب به ماتن  جهتکارآمدی رسا و وان ابزار عنهای زیبای ادبی بهاز این آرایه و هم است

 .است گرفتهبیشتر بر وی بهره اثرگذاری 

 پژوهشپیشینة . 1-2

هماواره  این نظریّاه   ،سازی از مباحث مهم مطرح در نقد فرمالیستی استکه مبحث برجستهبا توجّه به این
تاوان باه   نجام شده است که بارای نموناه مای   هایی در این زمینه اهشپژومورد توجّه پژوهشگران بوده و 

اشاره کرد کاه توسّاط حسان مقیاسای و سامیرا      « ة حضرت زهرا)س(سازی در خطبة فدکیّبرجسته»مقالة 
اسات.   چاا  شاده  « پژوهای پژوهشای حادیث   -ی دوفصلنامه علم»در  1135نوشته شده و ساا  فراهانی

با اند چگونه توانسته ،ه حضرت زهرا)س( در این خطبهاند کنویسندگان در این مقاله به این موضوع پرداخته
ای باا  سازی به دفاع از حه شرعی خویش بپردازناد. همچناین مقالاه   برجسته مختلفهای استفاده از شیوه

باه  « گیری از صانعت التفاات  البالغه با بهرههای نهجکالم در خطبهسازی زدایی و برجستهآشنایی»عنوان 
باه چاا    « البالغاه نهاج  پژوهشانامة فصلنامه »در  1135ة تحریر درآمده و ساا به رشت علی طاهریقلم 
البالغاه  های نهاج در خطبهبررسی و تحلیل کاربرد صنعت التفات به  نویسنده در این پژوهش است. رسیده
 .است پرداخته

هاا  از جملاة آن هایی صورت گرفته است کاه  ه نیز تاکنون پژوهشالبالغدربارة نگاه فرمالیستی به نهج    
اشاره کرد کاه توسّاط نیلاوفر     «البالغههایی از نهجنقد فرمالیستی خطبه»ای با عنوان نامهتوان به پایانمی
هاایی از  باه تحلیال جلاوه    آننویسانده در  دفااع شاده اسات و    در دانشاگاه کاشاان    1132سااا   درزرند 
در چهار خطبة آفرینش، اشباح، طااووس و قاصاعه   هایی از بینامتنیّت کاهی و نیز گونهافزایی و قاعدهقاعده

توسّط معصومه « البالغههای نهجبررسی انواع مجاز در نامه» ای با عنواننامهپایانهمچنین  پرداخته است.
المللی امام خمینی)ره( دفاع شده اسات. نویسانده در ایان    در دانشگاه بین 1111جباری نوشته شده و ساا 
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بیشاتر مجازهاا از ناوع     است گرفتهالبالغه نتیجه های نهجکار رفته در نامهبه پژوهش با بررسی مجازهای
نامة دیگاری  استعاره بوده و این استعماا مجازی بیشتر به جهت اختصار و ایجاز بوده است. همچنین پایان

نوشته شاده و   فاطمه اسفندیاریتوسّط نام برد که  توانمیرا « البالغا أساليب التأكيد في رساال  هج » به نام
ها و جمالت بررسی د لت حروف، اسمبه  آندر نویسنده  و دفاع شده است الزهراءدر دانشگاه  1131ساا 

همچنین  پرداخته است.البالغه های نهجهای تأکید در نامهکارگیری اسلوبهو نیز بیان د یل ب تأکیدکننده
توسّط حمیاد احمادیان و    «خطبة والياة لماااع ي)اي   دراسة شكالهّية ل»ای در این راستا و تحت عنوان مقاله

به چا  رسیده اسات. یکای از نتاایجی    « اضاءات هقديّة»در مجلة  1132علی سعیداوی نوشته شده و ساا 
البالغه وجود دارد کاه  بعضی از اسرار بالغی در نهجکه این است اند که نویسندگان این مقاله به آن رسیده

توان م، قابل شناسایی نیست و تنها به کمک مکاتب نقدی جدید مثل فرمالیسم میاز طریه قواعد نقدِ قدی
 ها را کشف کرد.آن

 ضرورت و اهمیّت پژوهش. 1-3

های ادبای و هناری   دانند که سرشار از زیباییها متنی را شایستة نقد و تحلیل میفرمالیست کهایننظر به 
متنای زیبااتر و   چاه  لذا برای چنین تحلیلای   ،نان عادی باشدتر از سخده و شیوة بیان آن، برتر و برجستهبو

سرچشمة فصاحت و منشأ بالغات و زادگااه   »رساتر از کالم امیر بیان، امام علی)ع( که به گفتة سیّد رضی 
« و قااوانین و دسااتورات آن از وی گرفتااه شااده اساات  اساارار بالغاات آشااکار گشاات آن اساات و از او 

کاه  دلیل ایان )ع( بهآن حضرت 54البالغه، نامة نگ نهجسا از کتاب گرانلذ(. 1/11: 1131شیرازی، )مکارم

که  آنچه. است شدهاست برای چنین تحلیلی انتخاب های متصوّر در یک متن ادبی برخورداراز تمام زیبایی
تار  که بارای شاناخت بهتار و در  عمیاه     سازد این استناپذیر میرا اجتنابانجام این پژوهش ضرورتِ 

گیاری  منظور بهاره بهو دریافت مضمون پربارِ آن در این اثر ماندگار ادبی گهربار مو ی متقیان)ع( سخنان 

ساازی در  های گونااگون برجساته  جلوهای جز کشف چاره ،گشای آن حضرت)ع(هرچه بیشتر از سخنان راه
( بارای  مشاخ  شاود حضارت)ع    هدف از تحلیل فرمالیستی نامة مذکور این است که. نیست نامة مذکور

از  باه کماک اناواع ترفنادهای زیباای ادبای       بیان معنا و مقصود خویش و اثرگذاری بر مخاطاب، چگوناه  
دف غاایی نگاارش   مخاطب را باه در  ها  به چه بیانی،  سازی بهره گرفته وهای برجستهزیباترین تکنیک

  است. نامه رهنمون ساخته
 

 سازیبرجسته .2
ترین نوع عادوا از زباان   مهم»ات مهم ادبی در مکتب فرمالیستی عنوان یکی از اصطالحبه سازیبرجسته

یعنای   What is saidدهاد. توجّاه خوانناده را از    عادی است و کالم را از خطر کلیشه و تکرار نجات می
ب دبیات موضاوعیت دارد جلا  یعنی تکنیک و روش بیان و خود زبان که در ا How is it saidموضوع به 
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دارد و « خودکاار »ها معتقدند زبان در حالت عاادی، کاارکردی   فرمالیست .(132 :1131 شمیسا،)« کندمی
 و باه معنای  ی قارار دارد  «خودکاار »در مقابال  « ساازی برجساته »شیوة بیان آن معمولی و تکراری است. 

ترین کارکرد زبان شاعرانه این است که زبان معیاار را  . آنان معتقدند مهماست های زبانیسرپیچی از قاعده
حالات  از  ماتن شاود  باعث می، های تکراری زباناین سرپیچی از قاعده .(125: 1113 احمدی،) یران کندو

که ]با انحراف  شگرد شاعر و ادیب در این است» .خارج شده و جنبة ادبی به خود بگیرد و تکرار، یکنواختی
ساازی  ترین هدفش برجساته ه مهمآفریند، زبانی کزداید و زبانی نو میعادت را از زبان میاز زبان خودکار[ 
هاا قارار   به شرطی مورد توجّه فرمالیسات زبان،  این عدوا ازالبته  (.4: 1135)طاهری، « گفتار عادّی است

جلب توجّه مخاطب زمینة زیبایی متن، کمک به باشد و ضمن  با خالقیّت هنری و ادبی همراهگیرد که می
 مند باشد.نامید که از صنایع ادبی و بیانی بهره توان برجستهلذا متنی را می .را فراهم آورد

 ،زبان آندر  دارای هنجارگریزی باشد یعنی شود کهمتن ادبی زمانی برجسته میها، به اعتقاد فرمالیست    
بر ایان اسااس   انحراف صورت گرفته و قواعد و هنجارهای پذیرفته شده و معمولیِ زبان، تغییر کرده باشد. 

ایان   .(1/51: 1135 )صافوی،  «رتباب مستقیم با قواعد حااکم بار زباان هنجاار اسات     در ا سازیبرجسته»
یعنای یاا قواعادی باه      ؛یاباد در کالم نمود می کاهیفزایی و قاعدهاقاعدهبه دو شیوة  نیز فراهنجاریِ ادبی

 گردد.یشود و یا در نقطة مقابل آن، قواعدی از اصوا زبانِ معیار کاسته مهنجارهای عادی زبان اضافه می
 

 بخش تطبیقی .3

 محتوای نامه .3-1

های معروف و بسیار مهم اماام علای)ع( اسات کاه آن را بارای      البالغه یکی از نامهنهج 54آمیز نامة عتاب
[ باود و در  پیاامبر)(( ]اصاحاب  از  عثماان »است.  نمایندة خویش و والی بصره نگاشتهعثمان بن حنیف، 
وی اقتصااددان و سیاساتمداری   »(. 214: 2112)الزرکلی،  «کردهای پس از آن شرکت جنگ احد و جنگ

از او اساتفاده کارد و مساألة مالیاات و جزیاه کاه از        در زمیناة اقتصااد  ر مَبه همین دلیل عُ و بود زبردست

از  ابان حنیاف  . (15: 1525، ا ملای ) «ویژه در سرزمین آباد عراق باود را باه وی ساپرد   ترین کارها بهمهم

 ر بار ایان عهادِ   متا پایان عُو  ست که پس از رحلت پیامبر اسالم به امام علی)ع( پیوستانخستین کسانی 

نمایندگی اماام را باه عهاده     ،والی بصرهعنوان بهدر زمان خالفت امیرالمؤمنین)ع( وی  قدم ماند.خود ثابت

روتمنادان بصاره   یکی از ثرسید خبر امام)ع(  به کههنگامی این منصب باقی ماند.در تا فتنة جمل و  داشت

 -که نمایندة حضارت)ع( و اساتاندار بصاره باود    –مهمانی مجلّلی برگزار کرده و عثمان بن حنیف انصاری 

آلاود و  عتااب ه با نوشتن این نامه کا و  برآشفت است کردهعنوان یکی از مدعوین در آن مهمانی شرکت به

ن عتاب شدیداللحن، سرزنش نمود و با نمایندة خویش را با ای» سرشار از نصایح گوناگون است، حاادرعین
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اندرز را  او ،و توجّه وی به کارگزارانش و نظارت بر آنان است )ع(این موعظة بلیغ که بیانگر میزان زهد امام
 .(571: 1511 موسوی،ال)«داد

 افزاییقاعده .3-2

پذیرفتاة زباان،   سازی است کاه در آن باه قواعاد معماولی و هنجارهاای      ای از برجستهافزایی، گونهقاعده
شود که باا ایجااد نظام و موسایقی در کاالم،      شود و شامل آن دسته از صنایع ادبی میقواعدی اضافه می

افزایی و نتیجة حاصال از ایان   مسألة قاعده»سازد. باعث ایجاد توازن شده و فرمِ متن را زیبا و برجسته می
گاذاران  ناس سرشاناس روس و یکای از بنیاان   ش]زبان 1نخستین بار از سوی یاکوبسن ،فرایند، یعنی توازن

افزایی چیزی نیست جز توازن در فرمالیسم[ مطرح شده است. یاکوبسن بر این اعتقاد است که فرایند قاعده
 (. 1/165: 1135)صفوی، « آیدترین مفهوم خود و این توازن از طریه تکرار کالمی حاصل میوسیع
گاردد. صانایع   شود از طریه بدیع لفظای محقّاه مای   توازن می سازی که باعث ایجاداین نوع برجسته    

کلمات پس یعنی ارتباب و تقابل کلمه با » شوند؛ه در محور همنشینی بررسی میهایی هستند کلفظی آرایه
بناابراین   ؛(27: 1131)شمیساا،  « ی ترکیب است که ممکن است هناری باشاد  و پیش خود در زنجیرة مرئ

 گیرند.افزایی جای میتکرار، ردیف، قافیه و ... در حوزة قاعده صنایعی همچون سجع، جناس،
 سجع. 3-2-1

« مرّتب و منظّم بودن، هماوار و یکنواخات شادن و نیاز شابیه یکادیگر باودن       »سجع از نظر لغوی یعنی 
باه   .(131: هماان ) «داری است که شعر نباشاد سخن قافیه»نیز  اصطالحیاز نظر  .(131: تابی ،عبدالغنی)

اواخر جمالت در حرف آخر هماهناگ باشاد تاا آهناگِ متاوازنِ زیباا و       »دیگری سجع آن است که  تعبیر
به اعتبار توافه یا  از محسّنات بدیع لفظی است که این صنعت ادبی(. 131)همان:  «نوازی ایجاد کندگوش

از تساجیع  . شاود مای  تقسیم مطرّف و متوازن، متوازیقسمت دو فاصله در وزن و قافیه به سه  عدم توافه
تناساب آوایای و در نتیجاه ماوزونی      باعاث  ،هاواژههمنشینی از طریه  که های زیبایی استبارزترین جلوه

سجع یکی از تمهیداتی است که امیر بیان)ع( به کار برده تا باه  » .گرددمی ی متنو دلنشین ییزیباسخن و 
در توجیه  –نثر عادی، فقدان وزن  نوعی تناسب و آهنگ در سخن ایجاد کند و ضمن دور ساختن کالم از

 .(111: 1131 رقم،به)« را جبران نماید –و القای احساس و عاطفه خا( 
 سجع متوازی. 3-2-1-1

آخرین واژة هر قریناه باا همتاای خاود     آن است که »شود سجع متوازی که زیباترین نوع سجع نامیده می
اماام)ع( در فارازی از ایان     .(213:  تا ،عتیه)« داشبموافه  رویدر وزن و  ]یعنی واژة پایانی قرینة دیگر[

و به کنایه، او را فردی فاسد و  کندمعاویه اشاره می با رویاروییخود برای  تصمیم قطعیکه به نامه و زمانی

                                                           
1. Jakobson 
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ا»د: نا فرمایمای  نمایاد، در جامعاة اساالمی معرفای مای     وارونهموجودی  َ  ا   أْن أ يْجج ُد فاأس  ا ا ط جِّ ْْ ذاا  ْرض  ِاا

َ يايدِ الش   ِْ ح ابِّ اْل ْْ با ْي ر ُة ِا ّتى ت ْخَُج  اْلم د  َُْكوِس، ح   کانم مای تالش » .(54نامه/) «ْخِص اْلم ْعُكوِس، و اْلِجْسِم اْلم 

 جادا  هامیان دانه کلوخ ازگِل و تا  اندیش، پا  سازمکجو این جسم  مسد شدهزمین را از این شخ   که

از طریاه  باا اساتفاده از تاوازن واژگاانی     ذاری بیشاتر بار مخاطاب،    برای تأثیرگ )ع(جا امامدر این .«گردد

َُْكوسِ »و  «اْلم ْعُكوسِ »های واژه همنشینی خاویش را باه ساجع     ساخنِ  -که کنایاه از معاویاه اسات   - «اْلم 

و خاروج از مسایر    دلیال دنیاپرساتی  بهکند که معاویه وسیله بر این نکته تأکید میآراید و بدینمتوازی می

دیان   خالف ،دهدکه انجام می اعمالیافکاری که دارد و است و هم  معکوسساختارش وارونه و هم ، حهّ
ظاهری و بااطنی معاویاه   و ناراستیِ ها بیانگر فساد و تباهی همنشینی این واژه ،در حقیقت و واژگونه است.

 است.
زیساتی  و سااده نیاا  عثمان بن حنیاف را باه تار  د   خواهد م وقتی امام)ع( میدر بخش دیگری از کال    

ا»فرمایاد:  را به زیبایی به تصویر کشیده و می سیرة عملی و سبک زندگی خود ،تشویه کند اا ك  ا ا اللِ و  فا   تُ زْ نا 

از ه خادا قسام مان    با (. »54)نامه/ «َا  ْماي طِ بِ وْ ي ثا االِ ب الِ  تُ دْ د   ايْ ال  و   ،َا  فْ ا و  ج  مِ الِ ن  غ   ْْ اِ  تُ َْ خ   اد  ال  و   ،َا  بْ م تِ كُ ا ي  هاْ دُ  ْْ اِ 

 ایهام جامکهنه ةجام ام، بر دوچیزی ذخیره نکردهآن  هاییمتو از غن نیندوخته ایطال و نقرهدنیاى شما 
دو که جمالت از ساختار نحوی یکساانی برخوردارناد؛ باین    عالوه بر این. در این بخش از سخن «نیفزودم
َا  »واژة  َا  »و « تِْبا باا اساتفاده از ایان کاالم آهنگاین و      بیان  و امیرِ است شدهسجع متوازی برقرار  نیز «ِطْما
متن را ادبی و برجسته ساخته و هم با همنشینی واژگانی به مخاطب خاا( و مخااطبین   هم زبانِ  ،موزون

 ؛آن یکساان اسات  شوند که از نظر آن حضرت)ع(، زر و سیم دنیا باا جاماة کهناة    عام این نامه متذکّر می
مسلمانان را الگوی زندگی خویش قرار دهناد و آلاودة زرق و بارق    بنابراین شایسته است آنان نیز پیشوای 

 دنیا نشوند.
 سجع مطرّف .3-2-1-2

دو فاصالة آن  »و در اصطالح علم بالغات ناوعی از ساجع اسات کاه       داریعنی طرفمطرّف از نظر لغوی 
نامة خاویش   پایانِآغاز و ، )ع(امام(. 111: 1333)الهاشمی،  «وزن نباشد ولی در حرف آخر یکسان باشدهم

با این ترفندِ ادبی، هنرمندانه کاالم را آراساته و فارمِ ساخن را     این نوع موسیقی لفظی نموده و  را مزیّن به
علات خشام و نارضاایتی    توضایح  و برای بیان دلیل نگارش نامه ابتدا در حضرت)ع( . ساخته استبرجسته 
، فا ق اْد ي اا ابْا ،ّااا با ْعادُ أ» فرماید:میخویش  ،ٍ ْيا ي اِة أْ  ُحنا  ْْ ِفتاْ َ  با ) غ ِناي أن  ر ُجاال  ِاا َ   ْذاِ  اْلب ْيا َ  د ب اة، ف أل اي ا أِة د ي اا َ ْي ْسا

ا ُتْست ط اُب ل ك  اْ   ج  ق اُ   ل ْياك  اْلِجا اانُ  ،ْلوانُ  ل ياْ ای پسر حنیف، باه مان    پس از یاد خدا و درود،»(. 54)نامه/ «و تُاناْ
ساوی  باه   به سارعت و تو  فراخواندخویش را به مهمانی  تو ،بصره دارانسرمایهکه مردی از  گزارش دادند
 «.پر از غذا پای در پای جلاوی تاو نهادناد     های و کاسه برای تو آوردندرنگارنگ  هایخوردنی آن شتافتی.
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وزن نیستند ولای  که هم-« ا ْلِجا اانُ »و « ْلاوانُ ا ْ  »از همنشینی دو واژة  در این بخش از کالممو ی متقیان 
ساخن باه   ضامن موسایقایی نماودن     با استفاده از سجع مطرف، بهره برده و -افه دارنددر حرف روی تو
. این است شدهکه نمایندة ایشان در آن حاضر بوده و باعث ناراحتی حضرت)ع(  پردازدمی ایتوصیف سفره

از و اساتفاده   طارف یاک از  رنگارنگ و متنوّع بودن غذاها یعنیدو واژه  و تناسب موجود بین این همگونی

مخات ّ اشاراف باوده و چناین     سافره   دهد کاه ایان  از سوی دیگر نشان می غذا ها و ظروف بزرگِکاسه

 مانان است مناسب نیست.  لای برای کسی که نمایندة ویژة پیشوای مسسفره
 ، خطااب باه نماینادة خاویش    به مطامع دنیاوی  خود عدم اهتمامبرای تأکید بر در فراز پایانی نامه نیز     

ِِ ال)ّا» د:نفرمایمی ْياٍ، و ْلت ْكُااف اات  ْ  ُحنا  ْ  النّااِر خا الُصاااك  أ ٍْ    ي ااْب ، ِلي ُكاون  ِاا َاُصاك  از خادا   پاس »( 54)ناماه/  «ْق

در ایان   .«دوزخ رهائی بخشداز آتش  تو راتا  کن قناعتهاى نان خودت قر( به نیف! وپسر حُای  بترس

َ اُصاك  أ»نی باین  جاا از تاوازن واژگاا   اماام)ع( باا اساتفادة باه     ،عبارت باا  کاه  ضامن ایان   «خ ال ُصاك  »و  «قاْ

 باه مخاطاب  برد، به پایان میو آهنگ تأثیرگذاری موسیقی را با  خویش سخنسازی این دو واژه، همنشین
در واقاع  . اعتنایی به دنیا و زخارف فریبنادة آن اسات  کند که رهایی از آتش جهنّم در گرو بینیز تفهیم می

قناعت مساوی است با نجات در آخرت و  ،دنیا به اند  در که اکتفاکیدی است بر ایناین توازن واژگانی تأ
   یکدیگرند.و  زم و ملزوم مکمّل دنیوی با رستگاری اخروی 

 سجع متوازن. 3-2-1-3

 ،نیحسا )«وزن باشند اما در حرف روی با هم اختالف داشته باشندهم هافاصله»سجع متوازن آن است که 
شود که از یاک نقطاة واحاد در    هایی را شامل میسجع متوازن واژه»سازی ز منظر برجستها .(127: 1511

کاه در جایگااه قافیاه قارار     یابند، مشاروب بار آن  شوند و در یک نقطة واحد از وزن پایان میوزن آغاز می
دنیا اشااره  اعتنایی خویش نسبت به امام)ع( در فرازی از کالم که به بی (.1/233: 1135)صفوی،  «نگیرند

ْوِف اُروُضجا ِبالتا ْقوى ِلت ْأتِ أ يها ْاس ي  ه ما ذِ  و  »د: نفرمایکند میمی ْزل ا ى  آِان ة  يا ْوع  اْلخ  َ  ي )اى ج واهِاِب اْلم  َِ، و تا ْثُب . ِِ ْكب 
 َُ ِ  ال   و ل ْو ِشْئ َي َُ الط  ْي ، و ه سالى ُاي ا    ،ْذت د  ِِ ا اْلق ْما ا اْلع س ِ ، و لُباِب ذا  ا الْ ى ذا  ْيجاات   .ق ازِّ اِلِ  ذاا  ْْ ذ   يْن يا ْغِ)ب ناأو لِكا

اوا تارین  روز قیامات کاه هراسانا    تاا در   پارورانم پرهیزکااری مای  را باا   خودن نفس م» .(54)نامه/ «ي  ذ 

 و از پا عسل  ازتوانستم مىخواستم، باشد. من اگر می قدمثابتهای آن گاهو در لغزش در امان روزهاست
چیاره  بر مان  ی نفس که هوا هیهات اما برای خود غذا و لباس فراهم آورم، ،ابریشم هاىهو بافت مغز گندم

َِ ا »حضرت)ع( با استفاده از دو واژة  .«گردد ِِ »و  «ْكب ا ْزل ا خویش را آهنگین کرده و هام باا    هم سخنِ «اْلم 

اسات و کسای از ایان     کند که روز بزرگ قیامت، پرتگاهاین مفهوم را به مخاطب القاء می ،هاهمنشینی آن
 بتواند بر نفس امّارة خود مسلّط باشد.یابد که ورطة هولنا  نجات می
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و دارای شاعور در نظار گرفتاه و باا     زنده  موجودی عنوانبهدنیا را نیز  در بخش پایانی نامهحضرت)ع(     
پرداختاه و   نکوهشاش  هاای گونااگونی باه   روش او با  را مخاطاب قارار داده   ای اوتعابیر زیباا و حکیماناه  

َْ »فرمایاد:  می َِ ش ْخياا  ا  اّيا   ،لِيّاا  و الِل ل اْو ُكْنا َُ ي      ،و ق ال باا  ِحسِّ  م، أا او   ،اهيِّ ا ااْ  بِ  مْ جِ تِ رْ َ  غ ا اد، ب اي يِ ِفا اللِ  ود  دُ ُحا كِ ْيا)  ق ْما
ٍِ  ،ياوِ ج  م  ي الْ فِ  مْ جِ تِ يْ ق  ألْ  َ، أْس) ْمِتِجْم  ل ي التا )  ءِ و أْور ْدِتِجْم ا او   ،و ُاُ)و ر   ،اِرد  اْلاب ال  به خدا (. »54)نامه/ « ْذ ال  ِوْرد  و ال  ص اد 

 به جهات  کردم،خدا را بر تو جاری میحدود  کردنی داشتی،و قالب حس بودی قسم اگر تو شخصی دیدنی
و قدرتمندانی که  ها را به هالکت افکندیآنکه  هاییملّتو  فریب دادی یتها را با آرزوهابندگانی که آن

. اماام)ع( در  «قرار دادی که دیگر راهِ پس و پیش ندارناد  هاو هدف انواع بال ها را تسلیم نابودی کردیآن
زن قارار داده و باا همنشاینی    را سجع متوا «ص د ر»و « تا ) ٍ»دو واژة و بیدارکننده دهنده این جمالت تکان

بل از مرگ به فکر خویش باشند قکه دهد هایش هشدار میخوردگان خوشیها به شیفتگان دنیا و فریبآن
 چرا که هر که اسیر مرگ شود دیگر راه بازگشت و جبرانی برایش فراهم نیست.  

 جناس. 3-2-2

معنی شود و به افزایی واژگانی است که از طریه همنشینی دو واژه در کالم ایجاد مینوعی از قاعدهجناس 
البته باید این نکته را  .(113: 1511 ،حسین)« ستناهمانندی آنها در معنا او  لفظدر  کلمههمانندی دو »

شرب تفاوت در معنا بیشتر ناظر به جناس تام یا همگونی کامل میان دو واژه است تا »مدّ نظر قرار داد که 
که تفاوت دو واژه در نوع، شماره، حرکات و ترتیب حروف است،  از تکرار متمایز گردد، اما در جناس ناق 

در امام)ع(  .(13: 1132 خرقانی،) «ند  و به میزان تفاوت دو صیغة اشتقاقی استتفاوت معنایی گاه ا
که عثمان بن حنیف را از شرکت در مجالسی که برای رضای خدا تشکیل بخش آغازینِ نامه، پس از این

َْ »د: نفرمایکند به وی میاست نهی می نشده ا ف اْهُظ ْْ ذا  ك  ِيْ)ُمُ  ا اْشت ب    ي ) يْ اْلم ْقض ِم، ف م   لى اا تا ْقض ُمُ  ِا

َ  ِبطيِب وُ ياْ أف اْلِاْظُ ، و اا  اندیشه کن که در کجایی و بر سر کدام سفره » .(54)نامه/ «ِذِ  ف ان ااْ  ِااْناا ُ و جُ ق ْن

پاکیزگى و ه برا  آنچهو  دانی، دور بیفکنپس آن غذایی که حالا و حرام بودنش را نمی خوری؟می

جناس  «اْلم ْقض مِ »و  «تا ْقض ُم ُ »در این بخش از سخن، بین دو کلمة  .«کن مصرفرى دا بودنش یقیناحال

 خانوادههم اصطالحبهآن است که دو واژه از یک ریشة لغوی و جناس اشتقاق اشتقاق برقرار شده است. 

 «ق ض م  »که از ریشة  «اْلم ْقض مِ »و  «تا ْقض ُم ُ »سازی امام)ع( با همنشین اینجادر  .(121: 1511 ،حسین) باشند
واژگانی، تأکیدی است  استفاده از این توازن .انداند، نوع زیبایی از همگونی واژگانی به کار بردهگرفته شده

نا  است و شبههچه که آن بایست ازمحرّمات پرهیز کند بلکه می باید از خوردننه تنها که انسان بر این

کند که حاضر شدن وسیله به نمایندة خویش تفهیم میو بدیند شک دارد نیز اجتناب نمایا بودنش حالدر 
 شایستة او نیست. نا  استکه شبهه هاییو نشستن بر چنین سفرهدر چنین مجالسی 
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معرفی  زیستیساده الگو و نمونة کامل عنوانبهکه خود را ینا ضمن در ادامة همین بخش از نامه    
را به کارگزاران جامعة اسالمی متذکّر شده ها ها و پوشیدنیاز خوردنیشیوة زندگی و نحوة استفاده کند؛ می
ْْ   ن  ِلُك ِّ ا أُاوع،  ا ااا ، يا ْقت ِدي ِبِ  و ي ْست ِضيءُ  أال  و  » :فرمایدمیو  ُدْهياهُ ِبُنوِر ِيْ)ِمِ ؛ أال  و  ن   ا اا ُكْم ق ِد اْكتا ا ي ِا

َْص يْ  ْْ طُْعِمِ  ِبُق َ ْيِ ، و ِا کند و از نور هر پیروی را امامی است که از او پیروی می ،آگاه باش» (.54)نامه/ « ِ ِبِطْم
قر( نان رضایت جامة فرسوده و دو نیای خود به دو امام شما از د ،گیرد. آگاه باشدانشش روشنی می

ور محگیری از با بهره ،ساختن و بیدارکردن مخاطبحضرت)ع( در این عبارات برای آگاه. «داده است

را متوازن و  سخنهم، « ا اع»و « ا أُاوع»های جناس اشتقاق بین واژهکارگیری همنشینی واژگانی و به
بایست عمالً تابع امامِ خویش باشد و سبک کند که مأموم میسازد و هم بر این نکته تأکید میهمگون می

های دنیا به دو جامة پوشیدنی کسی که امامش ازبرای  بر این اساسقرار دهد.  خودزندگی او را الگوی 
های رنگینی که فقرا از آن هایش به دو قر( نان اکتفا کرده، شایسته نیست بر سفرهکهنه و از خوردنی
  محرومند بنشیند.  

 تکرار .3-2-3

ت یاا واژه و یاا بیشاتر از    صاامت یاا مصاوّ   است که  آن»های زیبای ادبی، عنوان یکی از آرایهبه« تکرار»

 «بناابراین ارزش لفظای فاراوان دارد    ،افزایاد ا در کالم تکرار کنند. تکرار بسیار بار موسایقی مای   ای رواژه
ساازی  افزایای اسات و در برجساته   های مهم قاعاده پدیدة تکرار که یکی از روش .(147: 1172 نوروزی،)

هام   سازد ومی دلنشیناگر هنرمندانه و هدفمند باشد هم سخن را زیبا و کند، نقشی اساسی ایفا می ،کالم
، گویناده یاا نویسانده    باا توجّاه باه انگیازه و غار ِ     تکارار   .دشومیشدن باعث ایجاد توازن و موسیقایی

همچون تکرار در حروف یا واژگان و یا عبارات،  های مختلفیکارکردهای مختلفی در کالم دارد و به شکل
 کند. خودنمایی می در متن

باه بیاان    کاه  زمانیپربار و آموزنده و در عین حاا ادبی،  نامة این ایانیپدر بخش برای نمونه، حضرت)ع( 

ْنِبجاا  د ْت أطُاوبى لِانا ْا  » د:نفرمایمی، پردازدمیهای کامل صفات پسندیدة انسان َْ ِبج  ا َ ك  َْض اجا، و ي  لاى ر بِّجاا فا 
تّ  َ ْت ِفى ال) ْيِ  ُغْمض جا، ح  َى ي   ى بُاْؤس جا، و ذ ج  ا َْ  ) ْيجااذا غ ) اب  اْلك  ا َ ش  تا  َ، أافاْ ا َ  أ ْرض اجا، و تا و س اد ْت ك ا جاا، فاي ا ْعش  ْساج 

ْْ ا ضاِجِعِجْم  َْ ي  َِ ر بِِّجاْم ِشاااُذُجمْ  ،ُجُنوبُاُجمْ ُيُيوها ُجْم خ ْوُف ا عاِدِذْم، و ت جاف  َْ بِااِْك خوشاا باه   » .(54)ناماه/  «و ذ ْمج م 

گوناه ساختی و   خادا هر  و در راه به انجام رساانده  را در پیشگاه خدا واجبهای مسؤولیّتکه  کسآنحاا 
او چیاره شاده بار روی زماین     و اگار خاواب بار     پرداخته استداری زندهو به شب را به جان خریدهتلخی 
و کف دست را بالین خود قرار داده و در گروهی است که تارس از معااد خاواب را از چشمانشاان      خوابیده
 «.هایشان به یاد پروردگار در حرکت استو لب و پهلو از بسترها گرفته ربوده
اساتفاده از  شاود،  بیاانش مای   آراساتگی های بارز کالم امام علی)ع( که سبب زیباایی و  یکی از ویژگی    

. در فراز سازدرا موسیقایی و آهنگین می کالمهممعنا است و  دهندة انتقااهایی است که هم حروف و واژه
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زیرا صامت )ها( از حروف حلقی  ؛چنین کارکردی دارد مت )ها( و مصوت )آ(نیز بسامد با ی تکرار صابا  
آید و گوینده از جزء اصوات بم به حساب مینیز رود و مصوت )آ( است که برای بیان غم و اندوه به کار می

: 1111 قاویمی، )کناد  استفاده مای  آلودحزنبار و این اصوات برای بیان افکار و حسیّات ثقیل، جدّی، تأسف
هماهنگ با محتوای سخن، هام بار عظمات و     در این بخش، صامت )ها( و مصوت )آ(آوایی هملذا  .(11

گرچاه  سنگین بودن انجام چنین تکالیفی. از طارف دیگار   تأکیدی است بر بزرگی خاله د لت دارد و هم 
آفارین و  شاادی  بایاد آن را « طاوبی »با توجّه به واژة و  است نیک و پسندیدهمحتوای کالم دربارة صفات 

؛ دارناد کاه بار انادوه د لات      آواهاایی همنشینی و مجااورت  آید اما به نظر می ،بخش توصیف کردمسرّت

باا غمای   حضارت)ع(،   کاه ایان ای باشد بار  ممکن است اشارهانجامد، بر این که به موزونی کالم میعالوه

هایی که دارای انسان بیندمی طرفیکاز زیرا  ؛شماردبرمیهای مؤمنین را ویژگیهی در دا، ودرونی و اند
در مخاطاب خاا(ّ ایان ناماه هام       ،از طرف دیگر و مارندبسیار اند  و انگشت ش باشند چنین مختصّاتی
 ،ایجااد شاده   توازن آواییِآواهای القاگر و لذا این . کرده که حضرت)ع( بدان راضی نیست مجلسی شرکت
  .استو اظهار تأسّف وی گوینده تی و نارضایتی ناراح به زیبایی بیانگر سازی سخن،ضمن برجسته

کاه  جای اینمند است ولی بهار جمله نیز بهرهبخش مذکور از کالم مو ، عالوه بر تکرار حروفی از تکر    

 در نتیجاه و تر، ساختار نحوی جمالت تکارار شاده   تر و هنرمندانهظریف ایگونهبهعبارتی عیناً تکرار شود، 

َْض اجا ْت د  أ»با مقایسة عباارات   ه است.نحوی شد افزاییسبب قاعده اجا»و  «لاى ر بِّجاا فا  ْنِبجاا بُاْؤس  َْ ِبج  ا َ ك  و  «ي 

َ ْت ِفى ال) ْيِ  ُغْمض اجا» +  ماضای  فعل»شود ساختار نحوی هر سه جمله یکسان است و از مشخّ  می «ذ ج 

َْ فاْ  »از طرف دیگر دو جملة اند. تشکیل شده« جار و مجرور + مفعوا به َ ش  که  «تا و س د ْت ك ا جاا»و  «ْرض جاأتا 

ْْ ا ضااِجِعِجمْ »و نیاز دو عباارت   تشکیل شاده  « فعل ماضی + مفعوا به»از  َْ ي ا َْ »و  «ُجنُاوبُاُجمْ  ت جاف ا ا ذ ْمج م 

َِ ر بِِّجاْم ِشاااُذُجمْ  دلیال  سااخته شاده، باه   « فعل ماضی + جار و مجرور + مضااف الیاه + فاعال   »که از  «ِباِْك

ساازی  لاذا حضارت)ع( باا اساتفاده از همنشاین     از ساخت واحدی برخوردارند.  ،مندی از آرایش مشابهبهره
جنباة  هام  شاده و   کاالم و آراساتگی   نقش، هم باعث ایجاد تاوازن نحاوی و در نتیجاه نظام    عناصر هم

ادت و سازد که انسان زمانی به سعوسیله مخاطب را آگاه میبدینو  است کردهرا افزون تأثیرگذاری سخن 
 ها را با هم دارا باشد.که همة این ویژگی رسدرستگاری می

جب از زماینِ  خورد؛ در این دنیا حتی یک وحضرت)ع( سوگند میاین که  پس ازاز نامه  یدیگر فراز در    
و چیزی از مااا دنیاا را    بودهارزش و خوار کند که دنیا در نظرش بسیار بیمی اضافه خدا را مالک نیست و

َْ فا»د: نفرمایمیکرده و  به مسألة فد  اشاره خود ذخیره نکرده است،برای  ْْ ُكا ِّ ااا أ يب )ى كاه ا َم ِاا يْادينا ف اد 
َْ ي ) ْيجا هُاُاوُس قا ْوع، أ  َ َْ ي ْنجا هُاُاوُس قا ْوع، ظ ) ْتُ  الس ماُء، ف ش  ْ   ، و س خ  َي َ ك مُ  ،آخ  َ، أالّ)ُ . و اا  و هِْعم  اْل َِ و  غ يْ  ْصن ُع ِبا د 
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 ،َ اد  م  غ اد، ي ، و النا ْاُ  ا ظاهُّجا فاف د  چه آسمان بر آن سایه افکنده، فَدَ  در دست ما آری از آن» .(54)نامه/ «ج 

و بهتارین داور   و مردمای دیگار ساخاوتمندانه از آن چشام پوشایدند      بود که مردمی بر آن بُخال ورزیاده  
 .«فردای آدمی گور است جایگاه کهیدرحالخداست. مرا با فد  و غیر فد  چه کار؟ 

. این نوع از تکرار کاه  کندمیسه بار تکرار  را« فد »واژة ، پردازدلة فد  میأوقتی به مسحضرت)ع(،     
تأکیادی اسات بار    هام   ؛سازی سخن شده اسات باعث برجسته و ایجاد توازن واژگانی، نشینیاز طریه هم
و  و به ناحه از تصرّف آنان خارج شده اسات  حهّ اهل بیت بوده ،فد  کهاینغصب فد  و  جریان ناگوار

خاوری توسّاط حاکماان جامعاة     زیرا ایان حاه   ؛کندهم اهمیّت و بزرگی مسأله را برای مخاطب تبیین می

باا  دنباا مطامع دنیوی نیست ولی کند به، با وجودی که اقرار میاسالمی صورت گرفته است و حضرت)ع(

گفتناد  هد خط بطالنی بکشد بر ادعای باطل آنانی که ظالماناه مای  خواتکرار واژة فد  و تأکید بر آن، می
هام  فد   ؛دهدنشان می افزایی واژگانیاستفاده از این قاعدهبا امام)ع(  در فد  حقّی ندارند. )ع(اهل بیت

و باا  ولی با این حااا  اند و هم برای آن حضرت)ع( بسیار مهمّ بوده ها بوده که از آن محروم گشتهآن حهّ
 از این نیز گذشته است.اهمیّتی که برایش داشته همة 

 کاهیقاعده .3-3

افزایی است و با کاستن از قواعد زبانِ هنجاار، پدیاد   آید نقطة مقابل قاعدهاین فرایند چنانکه از نامش برمی

 که بار محتاوای زباان عمال     گیردبرمیسازی مجموعة ابزارهایی را در گونه از فرایند برجستهاین» .آیدمی

« آورند که به نوعی، با معنی در زباان خودکاار متفااوت اسات    کنند؛ یعنی در نهایت، معنایی را پدید میمی
سازی غالبااً در  ا این نوع برجسته  شناسی برجسته بودزبان ،که خود ا 1(. به نظر لیچ2/74: 1135)صفوی، 

کااهی اناواع مختلفای    . قاعاده (132: 1131ساازد )شمیساا،   آید و شعر مای حوزة بدیع معنوی به وجود می
کاهیِ معنایی توان قاعدهها را میترین و پربسامدترین آنهمچون آوایی، نحوی، معنایی و ... دارد و از مهم

، صانایع بعضااً در   این انواع ادبیشود. در کنایه و ... می هایی همچون تشبیه، استعاره،شامل جلوهنامید که 
شوند. بارخالف همنشاینی کاه بار محاور      در محور عمودی بررسی می محور جانشینی یعنی رابطة کلمات

 (.27: 1131ترکیب است، جانشینی بر محور انتخاب قرار دارد )شمیسا، 
 تشبیه .3-3-1

ر یک صفت و یا باه بایش از یاک    مانند شدن دو چیز دبرابر و »تشبیه از نظر علم بالغت عبارت است از 

کااهی  عناوان یکای از ترفنادهای قاعاده    باه  -تشبیه  هامالیستاز نظر فر .(265: 1111 حسینی،) «صفت

براسااس نظریّاة   ساازی ساخن و زیباساازی فارم، نقشای اساسای و تأثیرگاذار دارد.        در برجسته -معنایی

                                                           
1. Leech 
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تشبیه انتخاب دو نشانه از روی محور جانشینی بار حساب تشاابه و ترکیاب آنهاا بار روی       »سازی برجسته
 (. 2/121: 1135)صفوی، « محور همنشینی است

در بخشای از   مثااعنوانبهحضرت)ع( در کالم خویش به کرّات از این شگرد ادبی استفاده نموده است.     

َُ ِلي ْشاغ ) نى »د: نفرماینامه، در توضیح و تشریح عواملی که باعث زهد و پارسایی خود شده، می ْكاُ  أفماا ُخِ)ْقا

بُوط ااةِ   ،الط يِّباااتِ  َْ ااِة اْلم  اْلب جيم  اا) ِة ُشااغُ أجااا، ذ مُّجااا ي ) اُ  ،ك  َْس  ْْ ِو اْلُم ُِ ِااا َِ ااأُ)جا تا ق مُُّمجااا، ت ْكت اا َاُد ِبجاااتا ْ)ُجااو ي ّمااا، و  ْيالِفج   «ا يُاا

پارواری کاه تماام    حیاوانِ   چوناان  که غذاهای لذیذ و پاکیزه مرا سرگرم سازد، امآفریده نشده» .(54)نامه/
خبار  و از آینادة خاود بای    یدن و پرکردن شکم بودهو یا چون حیوان رها شده که شغلش چر علف همّت او
ملموس و  ایطلبی را به ذهن مخاطب نزدیک کند به شیوهکه موضوع عافیتحضرت)ع( برای این«. است

های دنیاطلب را به چهارپایان تشبیه نموده است. یک بار با اساتفاده از عباارت   معنادار، انسان در عین حاا

بُوط ا» َْ اِة اْلم  اْلب جيم  گااه  طلبانِ ثروتمند و خوشگذران را به حیواناتی تشبیه کارده کاه در اساتراحت   عافیت« ةِ ك 

اندیشند که اسیر و دربندناد و باار   ها، به این نمیمندی از انواع خوردنیدلیل بهرهاند و بهخویش بسته شده

َْس ) ِة ُشْغُ)جا تا ق مُُّمجا»گرفتن از عبارت  دیگر با بهره های دنیاطلبی که بارای دساتیابی باه دنیاا و     ، انسان«اْلُم

روند را به حیواناتی تشبیه نموده که خود را به مشقّت انداختاه و در چراگااه بارای    ، به هر سویی میلذّاتش
، جانشینیپیداکردن علف به هر طرفی روان و سرگردانند. امیر بیان در این فراز از کالم با استفاده از محور 

کاه از ناوع مرسال مفصال     – کاهی برجسته نماوده و باا ایان تشابیه زیباا     ة قاعدهخویش را به گون سخنِ
کند که مان ناه   اشاره میهم زشتی و کراهت دنیاطلبی را برای مخاطب به تصویر کشیده و هم  -باشدمی

های مذکور، در ظاهر گرچه در جمله .اندازماسیر و دربند دنیا هستم و نه در طلب آن، خود را به مشقّت می

کاردن  اماا باا منفای    اسات  گرفتاه به در نظر عنوان مشبّه و حیوانات را مشبّهضرت علی)ع( خودش را بهح

فقاط  گونه نیست که همچون چارپایان آفرینش من بدیننیستم و  چنینفرماید من می در حقیقت جمالت
دارای  کاه  کناد کاه هرکسای   بر این نکته تأکید مای کاهی این شیوة قاعدهدر اصل باشم.  مشغوا خوردن

 . است شده فل بوده و خویِ حیوانی بر وی چیرهچنین اوصافی باشد؛ از هدف خلقت خویش غا
در ادامة همین بخش، در توصیف شجاعت و نیرومندی خود و نااتوانی مخاالفین، فرماوده     )ع(امام علی    

َ ة  الْ  ال و  أ»اساات:  ااج  َِّي ااة  ن  الش  َ ة  لْ ع  اتااْصاا) ُب ُيااودا ، و الَ واأبا   أْبط ااأقُااودا ، و  و  ْقااوى أ ةِ الِعاب اااِت ات ااالن ب  ر قُّ ُج)ُااودا ، و  أخ ِضاا

ْْ ر ُسوِل الّ) ِ أو   ُخُمودا   ال  ه ا ِا ْ   ض ْوءِ ك  ْ  اْلع ُضادِ ، و  ض اْوءِ ال ِاا راِ  ِاا ، بیاباانی  اندرختا  آگااه باشاید  » .(54)ناماه/  «الااِّ

. درختاان بیاباانی کاه باا بااران سایراب       تر اسات  ناز کنارة جویبار پوستشانو درختانِ  ترسخت چوبشان
تر است. من و رسوا خدا)(( چونان روشنایی یک چاراغیم، یاا   ورتر و پردوامشوند آتش چوبشان شعلهمی

دلیل تکرار در آرایش نحوی جمالت و که بهاین بر عالوهدر این بخش  .«ایمپیوسته وچون آرنج به یک باز

فزایی استفاده شده و در نتیجه به کمک توازن نحاوی و آوایای، جنباة موسایقایی     انیز تکرار آوایی از قاعده
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است، از طرف دیگار باا اساتفاده از محورهاای جانشاینی و همنشاینی، اناواع زیباایی از          شدهافزونکالم 

ْْ ر ُساوِل ال)ّاِ   أ»سازی در عباارات  کار رفته است. یکی از موارد برجستهکاهی معنایی بهقاعده ْ   ض اْوءِ الك  ه اا ِاا  ِاا

ْ  اْلع ُضادِ ، و  ض ْوءِ ال راِ  ِاا  خود وهم ها، سازی واژهابتدا از طریه جانشین)ع(  جا حضرتوجود دارد. در این «الااِّ

و تفاوتی با هم  به هم شبیه هستند دو نور کامالًکه نظر به این. است نمودهتشبیه  نورپیامبر)(( را به  هم

کشد. در ادامه ای محسوس به تصویر میگونهویش به نبی گرامی اسالم را بهبدینوسیله همانندی خ ندارند؛

باه  در لغات  به ذراع و پیامبر را به عضد تشبیه نموده است. عضد  خود را محور جانشینیاز طریه  و باز هم
  سر آرناج تاا ناو   »( و ذراع برای انسان به معنی 233: 1526 الفیروزآبادی،) «ما بین آرنج تا کتف»معنی 

زوی توانمند اساالم و  پیامبر)(( را با )ع( در این قسمت،علی است. حضرت (716: همان) «انگشتان میانه
گیری با بهرهکشیدن ساعد و بازو ها و به تصویرجانشینی واژهنیز است. در اینجا  معرفی نموده خود را ساعد

اشاارة   طارف ازیاک ه دارد. ایان امار   تأثیر شگرفی بر القای معنای موردنظرِ گوینداز تشبیه مرسل مجمل، 
نماایی کارده و باه موفقیّات     رتتواند قاد می گونه که زورِ بازو به کمک ساعدنهما کهاینلطیفی است به 

بخاش اساالم   پیامبر)(( نیز به کمک و مساعدت حضرت علی)ع(، موفّه به گسترش آیاین نجاات   برسد،
پیوند ناگسساتنی   تّصل و مرتبط به هم هستند،وی که مشده است و از طرف دیگر با مجسّم کردن دو عض

   است. الم را به زیبایی به تصویر کشیدهو اتّصاا خود به پیامبر اس
 استعاره. 3-3-2

کاارگیری لفاظ در   باه شاود عباارت اسات از    ترین نوع تشبیه نام برده مای عنوان عالیاستعاره که از آن به

رابطة مشابهتی وجاود   ه بین معنای حقیقی و مجازیشرطی ک بهاست.  یی که برای آن وضع شدهمعناغیر
و باه معناای مجاازی رهنماون      داردبازمیاز ارادة معنای حقیقی ذهن را ای که با قرینههمراه داشته باشد 

قرار دارد و ادیب به کمک آن از  علم بیانادبی در حوزة  جلوةاین  (.151-151: 1516سازد )التفتازانی، می
 سازد.عدوا کرده و با کاستن از قواعد خودکار، سخن خویش را برجسته می هنجارهای عادی زبان

در نامة مذکور نیز به تناسب محتوای نامه از این صنعت ادبی استفاده شده است کاه یکای از زیبااترین        
مخااطبش عثماان بان حنیاف و هماة       کاه ایان بارای  »)ع( توان در جایی دید که حضارت ها را مینمونه

هاای زرق و بارق دنیاا و مقاماات و لاذاتش      سراسر جهان و در طوا تارید گرفتار وسوساه  مخاطبانش در
 «دفرمایا گویاد و مای  باا او ساخن مای   نشوند، در تعبیری زیبا و فصیح و بلیغ، دنیا را مخاطب قارار داده و  

ُ)ِك ي )ى غ ارِِبِك، ق دِ  ل ْيِك ي ّني » :(11/211: 1131، شیرازیمکارم) باْ  َ ْْ ا خاِلِبِك، و   يا ُدْهيا، ف  َُ ِا ْْ أاْهس ) ْ) َُّ ِاا  ( فاْ

 َُ ن ْب بالِِ)ِك، و اْجتا  و  مَهارت را بر پُشت تو نهااده،  ،دور شو ای دنیا از من» .(54)نامه/ «ا داِحِضكالا ذاب  في ح 

 .«امهایات دوری گزیاده  از لغزشاگاه  ؛ وهاای تاو نجاات یافتاه    از دام ؛ ویاافتم  ییرهاا  های تاو از چنگاا
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هاای  ها، تعبیرات و اصطالحات، گونهکارگیری هوشمندانه و هنرمندانة واژهت)ع(، در این عبارات با بهحضر
 نماید.زیبایی از تصویرگری را خله می

)ُاِك ي )اى غ ارِبِاكِ »های سازی، عبارتاساس نظریّة برجستهبر     باْ  َ ْْ ا خاِلِباكِ »و  «ف  َُ ِاا ا) ْ) َُّ أ»و  «ق اِد اْهس  ) ا فاْ

ب ْْ ح  َُ الا ذاب  فاى ا داِحِضاكِ  »و  «الِِ)كِ ِا ن ْب منادی از موسایقی و تاوازن واژگاانی، در     دلیل بهاره هم به «ْجتا 

کااهی معناایی   جا از اساتعاره، دارای قاعاده  گیرند و هم به علّت استفادة زیبا و بهافزایی قرار میحوزة قاعده

ُ)ِك ي )ى غ ارِِبكِ »باشند. در عبارت می باْ  َ باه اسات   که از اجزای مشابّه « غارب»شتر تشبیه شده و  دنیا به «ف 

کند که دنیاا بارای آن وجاود مباار ، همچاون      ذکر شده است و حضرت)ع( با این تصویرسازی، بیان می
اعتناسات و هام شاتر،    هم صاحب باه شاتر بای    در نتیجه، شتری است که صاحبش رهایش کرده است و
کناد کاه   وسایله بار ایان نکتاه تأکیاد مای      ه است و بدینخودش از صاحبش فاصله گرفته و از او دور شد

 توجّه است و هم دنیا از وی فاصله گرفته است.حضرت)ع( هم خودش به دنیا بی

ْْ ا خاِلِباكِ »در عبارت      َُ ِاا ا) ْ) تشابیه  ای شاکاری  یا پرناده با تعبیر دیگری، دنیا به حیوانی درنده  «ق ِد اْهس 

به است بیان شده است. حضرت)ع( با استفاده از این استعاره به مخاطب هکه از ابزار مشبّ« مخالب»و شده 
هاای  یابیاد و اگار نازدیکش شاوید، اسایر چنگااا      دنیا فاصله بگیرید نجات مای اگر از دهد که هشدار می

بالِِ)اكِ أ»خطرناکش شده و دریده خواهید شد. در عبارت  ْْ ح  َُّ ِاا ) ا ر نیز دنیا را به گونة دیگری باه تصاوی   «فاْ

بالِا »که -کشیده و این بار، آن را به صیّادی تشبیه نموده و یکی از لوازم صید  را ذکار کارده و    -است« ح 
دهد که زرق و برق و لذّات دنیوی، دامی است که دنیاطلبان را اسیر خود وسیله به مخاطب هشدار میبدین

َُ الاا ذاب  فاى ا دا »خواهد کرد. در ادامه نیز با جملة  ن ْب ارزش را به پرتگاه تشبیه کارده  دنیای بی «ِحِضاكِ ْجتا 

هاای  کناد کاه خوشای   بر این نکته تأکید می -که به معنای لغزشگاه است-« ا اداِح »و با جانشینی واژة 
 .ها اجتناب کناد بوده و از آنهای خطرناکی هستند و انسان باید مواظب دنیوی و هواهای نفسانی لغزشگاه

کناد و هام   خوبی در ذهن مخاطب مجسّم مای کاهی هم خطرناکی دنیا را بههحضرت)ع( با این شیوة قاعد

 کشد.  اعتنایی خود نسبت به دنیا را به زیبایی به تصویر میعلّت زهد و بی

آیناد. چارا   شمار مای بندی استعاره نیز همة موارد مذکور، به عنوان استعارة مکنیّه و تخییلیّه بهدر تقسیم    

 از آن باه اساتعارة   آورده شاود  آنگاه یکی از لوازم و خصوصیّات به حذف گردد آنمشبّهکه در استعاره اگر 

نیز ای در چنین استعارهبرای مشبّه  بههای مشبّهاثبات ویژگی شود. از طرف دیگر)بالکنایه( تعبیر می مکنیّه
و گوینده باا   ت خیالی استاثبات شده در حقیق زیرا این خصوصیّتی که برای مشبّه ؛شودتخییلیّه نامیده می

پاردازی باه مخاطاب نیاز     و این خیاا (171-171: 1516)التفتازانی،  است اثبات نمودها رآن پردازی خیاا
    گردد.منتقل می
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 کنایه. 3-3-3

باه   از نظار لغاوی  باشد. بر این اساس کنایه و به معنای پوشاندن می كنيیا  كنودر لغت مصدر فعل  کنایه

(. 212: 1527)ابوالعادوس،   لفظ یا عبارت یا ترکیب اسات  مقصود و معنای موردنظر پشتِ معنای پوشاندن
کاه همزماان   حااا آن لفظی است که از آن،  زم معنایش اراده شاده اسات   »نیز در اصطالح علم بالغت 

هاا،  تکنایاه از منظار فرمالیسا    (.111: القزوینی،  تاا الخطیب )« آن را نیز اراده کردمعنای اصلی توان می
ترکیبات یا جمالت »شود. کاهی معنایی میه باعث قاعدهخودکار است کدی و اعنوعی گریز از قواعد زبانِ 

تشابه معنایی، بار   روند که بر حسبشمار میای بهکنند و نشانهزبانی عمل میای همچون یک نشانة یهاکن

  .(2/111: 1135 ،صفوی) «شوندمی ای دیگر انتخابروی محور جانشینی به جای نشانه

)ُاِك ي )اى »که در مبحث استعاره مورد بررسی قارار گرفات؛ عباارت     )ع(در همان بخش از نامة امام     باْ  َ ف 

شاود و باه ایان    برخوردار است. این سخن گرچه در اصل برای شتر استفاده مای  جلوة بیانیاز این  «غ ارِِبكِ 

بارای  معناایی کناایی پیادا کارده و     در اینجاا  اماا  « مارا بر کوهانت قرار داده افسارتمن »معنی است که 
 شاتری اش را باه  هاای فریبناده  زیبایی انگیز ومظاهر دا . حضرت)ع(، دنیا واست کردن استعماا شدهرها

آمیز به مخاطب . لذا امام)ع( با استفاده از این تعبیر کنایهاست کردهآن را به حاا خود رها تشبیه نموده که 
 .امرهایش کردهاز آن جدا شده و وابسته نیستم بلکه دنیا  نه تنها به من کند کهتفهیم می

ای در پایش  کارگزاران او نیز باید چناین رویّاه   کهاینزیستی خود و همچنین امام)ع( در تشریح علت ساده

يْ »د: نفرمایبگیرند می َِ ا     يج ش ع ي، ويا ُقود هي  ذ وا يْن يا ْغِ)ب نأجات  ذ  يُّ ِِ  ل ع ا   م ِة، و  ْطعِ لى ت خ  جاا َِ ْْ ال ِو اْلي ماأِباْل ا اِة ا ا

، و   يط م ع  ل ُ  فِ  ِِ َْ اب عِ اْلُقا و حار( و   هیهات که هوای نفس بر من چیاره گاردد  » .(54)نامه/ «ال ي ْجاد  ل اُ  ِبالشِّ

در حجاز یا یمامه کسی باشاد کاه باه قار( ناانی       کهیدرحالهای لذیذ برگزینم، طمع مرا وادارد که طعام

ِِ »در اینجا دو عبارت  .«و یا هرگز شکمی سیر نخورد رسدن َْ اب عِ »و  «ال ط م ع  ل ُ  ِفى اْلُق هام   «ال ي ْجد  ل ُ  ِبالشِّ

افزایی، باعاث برجساتگی ساخن    به دلیل آرایش نحوی یکسان، دارای توازن نحوی بوده و از طریه قاعده
زیارا هار دو    ؛گیرندجای می معنایی کاهیقاعده حوزةدر  ،عبارات آمیز بودنِشده است و هم به خاطر کنایه

یعنی انسان چنان در فقر زندگی کند که نه تنها چیازی بارای    ؛از شدّت فقر و گرسنگی است عبارت کنایه

، نه در آینده امیدی به سیر شدن داشته باشد و مدّت و شدید طو نی دلیل فقرِخوردن نداشته باشد بلکه به

 د بیاورد که چه زمانی سیر بوده است.نه از گذشتة خود به یا
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 گیرینتیجه
های مهم حضارت)ع( اسات کاه باا وجاود      نامة امام علی)ع( به عثمان بن حنیف انصاری، یکی از نامه -1

 مؤمناان)ع( و هنرمندی نگاشته شده است. امیر آلود آن، از نظر فرم و شکل در نهایت زیباییمحتوای عتاب
های بدیعی با استفادة هنرمندانه از انواع آرایه در این نامهت و سخنوری است عرصة بالغ بدیلکه اسوة بی

و آن را زیباا و   نماوده ی خاارج  خودکاار  را از حالات  کاهی، زباان افزایی و قاعدههای مختلف قاعدهو شیوه
شود این اسات کاه حضارت)ع( در حیطاة     ای که از بررسی این نامه گرفته میاست. نتیجه ساختهبرجسته 

هاای مختلاف تکارار    سازی همچون گونهعوامل موسیقی آفرین وابزارهای نظم کارگیریافزایی با بهاعدهق
هاای  و گوناه  جاا از جنااس  استفادة به ت، همچنینحروف و واژه و نیز تکرار ساختاری آرایش نحویِ عبارا

در حاوزة  ر و از طارف دیگا   اسات.  سااخته را آهنگین و به تباع آن برجساته    خویش مختلف سجع، سخنِ
 یی مانند تشبیه، اساتعاره و کنایاه  کاهی معنابیشتر از قاعده گیری از محور جانشینی،با بهرهکاهی نیز قاعده

شاگردهای گونااگون   و  از عناصار زباانی   باید گفات حضارت)ع(، خلّاقاناه    طورکلیبه .است استفاده نموده
کالمای  و  زیبایی خاصّی باه فارم داده   ان خودکار،انحراف از زبکاهی بهره جسته و با افزایی و قاعدهقاعده

 است ساختهانگیزی برجسته نموده و متبحّرانه سخن را به نحو داآهنگین و متوازن ارائه 
سازی جهت انتقاا معانی و مفاهیم باه  از شگردهای گوناگونِ برجسته (عگیری امام)پیرامون نحوة بهره -2

هاای لفظای و معناوی    آرایاه ای است که گونهو عبارات بهگان چیدمان حروف، واژباید گفت:  نیز مخاطب

طاور کامال   نظر گوینده به کار رفته و تمامی عناصر و اجزای متن به ابزاری برای القای معانی مدّ عنوانبه

باا اساتفاده از محاور     طارف یکافزایی از حضرت)ع( در حوزة قاعده .اندگرفتهدر خدمت معنا و محتوا قرار 

ها و حا ت درونیشان باشاد و از طارف دیگار باا     کنندة اندیشهاند که بیاناز حروفی بهره گرفتههمنشینی، 

ی هاا بر آن واژه را ذهن مخاطب همحدّی جناس،  های مختلف تکرار و انواع سجع و نیز تااستفاده از گونه
اسات. در   نماوده  مخاطب را به دریافت معناای ماوردنظر هادایت   ، خا(ّ متمرکز کرده و هم با این تمرکز

ای قارار داده  اساتعاره و کنایاه را دساتمایه    های بیانی مانند تشابیه، جلوهحضرت)ع(، کاهی نیز حوزة قاعده

 یاری نماید.معنا  بهتر که مخاطب را در دریافتطوریبه های زیباتصویرسازی برای
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