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چکیده
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مقدمه
خطابه از شاخصه های بارز نثر عربي است که در آن مجال خلق وحرکت خالقيت های 
بيشتری  با حوصله و تفصيل  را  دارد و گوینده فرصت می یابد هنر خویش  هنری وجود 
عناصر  و  ادبی  آرایه  های  برای خلق  وسيع  به صورتی  فضا  در خطابه  بگذارد.  نمایش  به 
زیبایی شناسی در یک ارتباط منسجم با موضوع اصلی فراهم می شود. کالم ائمه اطهار)ع(  و 
سيره عملي ایشان دریایي است پربار از اصول و مباني اخالقي انساني که بررسي آن مي تواند 
در بسياري از موارد راهگشای مشکالت جامعه انساني باشد. مثاًل روایت شده، امام رضا)ع(  
بسيار قرآن مي خواندند و هرگاه به آیه ای مي رسيدند که درباره بهشت بود، مي گریستند و 
بهشت را از خداوند مسئلت مي کردند. این روایت جنبه خودسازي سيره عملي حضرت 
را نشان مي دهد )ابن بابویه،1385 :246(. دعاها و نيایش های ائمه)ع( متاثر از ارتباط ایشان 
با قرآن تجليگاه توحيد صفاتي و ذاتي پروردگار است و این موضوع مهم وظيفه ما را در 
جهت بررسي اقوال این بزرگان بيشتر مي کند )خياط،1392 :365(، در این پژوهش به خاطر 
گستردگی مباني اخالقي، ادبي و بالغي و همچنين فراواني گفتار و حکمت های روایت شده 
از ائمه)ع(، تنها به مباحث بالغي و ظرافت هاي بدیعي)آرایه های معنوي( موجود در کالم دو 
تن از ائمه معصوم یعني امام رضا و امام سجاد)ع( براساس کتاب های منتسب به این بزرگان با 
عنوان »صحیفة الرضا« و »ترجمه و شرح اشعار منسوب به فاطمه زهرا)س( و امامان معصوم)ع(« 
پرداخته ایم. نویسندگان ابتدا به بيان کاربرد این آرایه ها و در ادامه به بيان ظرافت های موجود 
در کالم این بزرگان پرداخته اند. درباره منابع مورد بررسي، این دو کتاب ارزشمند توسط دو 
تن از ادیبان بزرگ جمع آوري و به زبان فارسی ترجمه شده است؛ کتاب »ترجمه وشرح 
اشعار منسوب به فاطمه زهرا)س( و امامان معصوم)ع(« دربردارنده سخنان حضرت فاطمه)س( 
و سایر امامان معصوم)ع( است که توسط دکتر حسن عبداللهي جمع آوري شده است. ایشان 
در ترجمه  خویش با دقت و هنر خاصی بين متن عربی و ترجمه فارسي ارتباط ایجاد کرده 
و کوشيده ضمن رعایت و پایبندی به متن، با آوردن معادل های روان فارسی خواننده را 
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در درک درست معنی یاری کند. از دیگر سو استاد قيومي اصفهاني توانسته است ترجمه 
پسندیده ای از سخنان امام رضا)ع( در کتاب شریف »صحیفة الرضا« برای خواننده فراهم آورد.

پيشينه علم بدیع و پژوهش درباره فنون بالغي در ابتدا منحصر به قرآن و زیبایي هاي 
ادبي آن بود و امثال ابوزکریا یحيي بن زیاد کوفي، مشهور به فراء در کتابش »معاين القرآن« به 
بررسي آرایه هاي ادبي قرآن پرداختند. این جریان ادامه داشته تا این که نوبت به افرادي چون 
جاحظ در کتاب »البیان والتبیني« وابن المعتز در کتاب معروفش»البدیع« رسيد. بدون شک 

پژوهش درباره علم بدیع و آرایه هاي بدیعي در بالغت عربي ادامه داشته است.
 در حيطه کاربست آرایه های معنوي ومعاني اخالقي، ادبي، اجتماعي موجود در کالم این 
بزرگواران مي توان گفت، آرایه های »حسن طلب، استقصاء، ترتيب، طباق، مقابله و مراعات 
نظير« بيشترین کاربرد را داشته اند. از آن جا که کتاب های »ترجمه و شرح اشعار منسوب 
به فاطمه زهرا)س( و امامان معصوم)ع(« و »صحیفة الرضا« دربردارنده بخشي از سخنان امام 
سجاد)ع(  و امام رضا)ع(  بوده و در درجه باالیي از مناجات قرار دارند، بيان ارزش ادبي و فني 
آن در گرو زیبایي است که در این مجموعه ها وجود دارد. در این مقاله با بيان نمونه هایی از 
آرایه  های معنوی به کار رفته در کالم این دو بزرگوار، سعی در به تصویر کشيدن توانمندی 
ایشان در فن سخنوري داریم. تالش بر این است تا به واسطه شناسایي و بيان آرایه هاي 
موردي  صورت  به  شواهد  براساس  آن ها  زیبایي هاي  بررسي  به  موجود،  معنوي  بدیعي 
پرداخته شود. بنابراین به شيوه تحليلي درباره آرایه هاي بدیعي ابتدا توضيحي آورده ایم و 
سپس به بيان شواهد مربوط به آن و مهم ترین راه هایي که در ایجاد موسيقي نثر مؤثر است 

مانند سجع، موازنه، تجنيس و... پرداخته ایم.
ویژگي مقاله حاضر در روش بررسي و هدفي است که  دنبال مي کند. روش کار، بررسي 
بدیعي  که صورت هاي  است  ممتازي  مثال هاي  از  بهره گيري  با  موضوع  توصيفي-تحليلي 
دارد، سپس در حد امکان به شرح مثال ها پرداخته و سعي بر این است از منابع مختلف و 
مناسب ترین نظریه ها، براي بيان زیبایي  فني مثال ها بهره گرفته و محسنات بدیعي با شواهد 
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بليغي از متن سخنان امام)ع( آراسته  شود. از آن جا که علما درباره برخي آرایه های معنوی و 
قرار گرفتن آن ها در حيطه علم معاني یا بدیع اختالف  نظر دارند و معتقدند که این موارد در 
دایره علم معاني جاي دارد، با وجود نمونه هایي از این آرایه ها، به بيان مثال هایي پيرامون 
آن ها پرداخته نشده، از دیگر سو از آوردن برخي محسنات معنوي به خاطر نبود شاهد مثال 

مناسب چشم پوشي شده است.

علم بدیع 
علمي است که روش های زیباسازي کالم پس از رعایت مطابقت سخن با مقتضای حال 
و روشنى داللت آن بر مقصود گوینده را بيان مي دارد، البته بعداز رعایت مطابقت کالم با 

مقتضای حال )فندرسکي، 1381: 174(. 
اصطالحات پر تعداد علم بدیع در ادبيات عربي و فارسي را تا 306 و حتی 500 فقره 
نيز برشمرده اند، بدان دليل که تاليف کتاب مستقل درباره این علم دیرهنگام بوده، »ترمجان 
البالغه« جزو اولين کتاب هایی بود که به معني واقعي به علم بدیع و تقسيم بندي آن پرداخت 
دسته بندي  مجموعه  دو  در  اصطالحات  این  کلي  تقسيم بندي  در   )315:  1388 )کارگر، 
را  اولي  که  )القزویني،1430ق: 287(  زیباسازي  و  معنا   .2 آن؛  آرایش  و  لفظ  مي شوند:1. 
صنایعي  معنوي،  بدیعي  آرایه های  مي نامند.  معنوي  آرایه هاي  را  دومي  و  لفظي  آرایه هاي 
هستند که وظيفه زیباسازي معنا را دارند. گرچه گاهي باعث زیبایي لفظ نيز مي شوند. در 
محسنات معنوي اگر لفظي به مترادف تغيير یابد، زیبایي کالم از بين نمي رود. اینک به اصل 

موضوع و بررسي آرایه های معنوي خواهيم پرداخت.

1.  إحتراس

این که در سخن شاعر یا نویسنده ای طعنه ای وجود داشته باشد، پس وی به کمک این 
صنعت، خودش را از آن مبرا سازد )محمودیاسين،1418ق: 244(. حقيقت این است متکلم 
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همين که احتمال معترض شدن مخاطب یا خستگي وی را بدهد، سخني کوتاه مي آورد تا از 
این حالت مخاطب رهایي یابد. از نمونه های آن در صحیفة الرضا عبارت اند از:

- جربییُل عن ميیين ومیکائیُل عن ِشايل وُممٌد صلي اهلل علیه وآله أمامي واهلل عزَّ وجلَّ یطُل عَلي، 
مينعکم مينِّ ومينُع الشیطان الرجیم، یا َمن َجعَل بني الَبحرین حاِجزًا، ُاحُجز بیين وبني أعدائي حيت ال یصلوا 

إيل سوٍء )قيومي، 1378: 150(؛

حضرت در عبارت اول مکان جبرئيل و ميکائيل و محمد)ص( را بيان، سپس کلمه »اعداء« 
را مي آورد، پس ابتدا از خدا مي خواهد که بين وی و دیگران فاصله قرار دهد، سپس احتمال 
مي دهد که امر بر مخاطب مشتبه گردد بنابراین لفظ »اعداء« را بيان مي کند تا از وجود مانع 

بين خود و پيامبر احتراس بجوید.
- ستت بیين و بینک ِبِست الُنبوة الذي استَت أنبیاَء اهلل ِبه من سطواِت اجَلباِبرة والَفراِعنة )همان: 

.)160
واژه »ست النبوة الذي استت أنبیاء اهلل به« توهمي که ممکن است درباره ستر و نوع آن 

در ذهن مخاطب به وجود آید را دفع مي کند. از نمونه هاي احتراس در کالم امام سجاد)ع(:
- فیا أیها املفتون بعمله الغافل عن حلول أجله، ما هذا الَتقصري وقد وَخَطَک القتري ووافاَک النذیر وإيل 

اهلِل امَلصري )عبداللهي، 122:1383(. 

ناراحت شدن  از آن جا که احتمال  گوینده در مقام نصيحت و صریح سخن مي گوید، 
شنونده را مي دهد، آیه »و إلی اهلل املصري« را مي آورد، تا به نوعي از ناراحتي وي احتراس 

جوید.
-ما هذه احلرية والسبیل واضٌح واملشري ناصٌح، عقلَت وعرفَت فأنکرت وعلمت فأمهلت هذا هوالداء 

الذي عزَّ دواُؤُه)همان :ص220(.1

: مــرا از شــر شــما حفــظ مي کنــد ؛ احلاجــز : مانــع ؛ ســوٍء: بــدي، زیــان؛ ســتت: پوشــاندي؛  1. مينعکــم مــينِّ
ــک  ــش؛ وخط ــرد خوی ــه عملک ــده ب ــراه ش ــه: گم ــون بعمل ــتمگران؛ املفت ــالت س ــرة: حم ــطواِت اجَلباِب س
القتــري: کنایــه از ایــن کــه مــوی بناگوشــت ســفيد شــده اســت؛ املشــري: هدایت کننــده؛ فامهلــت: سســتي 

بــه خــرج دادي؛ الــداء: مریضــي. 
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گوینده با بيان جمله »عرفَت فأنکرت وعلمت فأمهلت« از خالي الذهن بودن خویش احتراس 
جسته و نوک پيکان اتهام را به سوي شنونده نشانه مي رود، او را مسئول مي داند، چرا که 
مي دانسته و عمل نکرده است. زیبایي این آرایه به خاطر کنایه ای بودن و از طرفي مبهم 
بودن مقصود گوینده است و این که هر لحظه بخواهد مي تواند منظور خویش را تایيد یا به 
خاطر رهایی از ماللت یا ناراحتي گوینده خویشتن را از آن برداشت خاص مبرا کند. از منظر 
موازنه کالم امامان همان گونه که مشاهده می کنيم در کالم امام رضا )ع( نوعي سهولت رواني 
به چشم مي خورد و با طبع همراه تر است، درحالی که کالم امام سجاد)ع( بيشتر عقل گرا و 
امام سجاد)ع( معمواًل در پی مقصودي  امر طبيعي مي نماید، چرا که  این  البته  اثباتي است. 
تعّمد در چينش کلمات  نوعي  به  امر منجر  اخالقي و اصالح جامعه بشری است. همين 

مي شود، که منجر به رسمي تر شدن کالم ایشان مي شود.

2. إدماج

ادماج یعنی این که در سخني که برای معنایي ساخته شده باشد معنای دیگري نيز گنجانده 
شود)هاشمي، 1389: 266( از مثال های آن در صحیفة الرضا عبارت اند از:

- بسم اهلل الرمحن الرحیم ال اهلل اال اهلل، وحده ال شریَک له، أجنز وعَده وَنصَر َعبده وأعزَّ جنده وهَزم 
االحزاب وحده، فله امللک و له احلمد، احلمدهلل ربِّ العاملني )قيومي،1378: 140(.

- فإنّا حیُثما سَلکَت أمٌن مطمئٌن وعدوي يف األهوال حريان، قد حفَّ باملهانة و ألبس الذل و ُقمِّح 
بالصغار، ضربُت علي نفسي سرادق احلیاطة ولبست درع احلفظ وعلَّقُت عليَّ هیکل اهلیبة)همان: 144(.1 

در مثال اول، حضرت نوعي مدح را در کالم خود داخل مي کند، البته این جمله تلميح نيز 
دارد. در جمله دوم حضرت در ضمن افتخار به خویشتن و توانایي هایش، دشمن خویش را 

نيز هجو مي کند. از نمونه هاي آن در کالم امام سجاد)ع( عبارت اند از:
ــت داد؛  ــزم: شکس ــيد؛ ه ــي بخش ــش را بزرگ ــده: یاران ــزَّ جن ــرد؛ آع ــل ک ــده اش عم ــه وع ــده: ب ــز وع 1. أجن
ســلکت: راه پيمــودن؛ االهــوال: ســرگرداني همــراه بــا تــرس؛ حــفَّ باملهانــة: لبــاس خــواري بــر وی پوشــانيده 

شده است؛ سرادق احلیاطة: حفاظت الهي؛ علقُت: آویخته شدم. 
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- عتبت علي الدنیا فُقلُت إيل ميت ُاکابُد مَهًا بؤُسُه لیس ینجلي
       أُکلُّ شریٍف قد علي جبدوده        حراٌم علیه العیش غري ُمَلَِّل 

      فقالت نعم یابن احلسني رمیُتُکم    بسهم عنادي حني طلَّقين علي  )عبداللهي، 1383: 235(.

درضمن بيان سختي هایي که روزگار بر خاندان ایشان وارد کرده نوعي فخر نيز دارد. 
براین اساس که جد بزرگوارشان دنيا را طالق داده اند واکنون دنيا کينه خود نسبت به ایشان 
بيشتر  تلذذ  باعث  این صنعت  معاني موجود در  بودن  اجرا مي کند، همين چند الیه ای  را 
شنونده مي شود؛ البته شاهد مثال فوق آرایه تلميح نيز دارد، چرا که سخن امام علي)ع( که 
فرمودند ای دنيا من تو را طالق داده ام نيز در ضمن کالم آمده است و به این دليل زیبایی 

مطلب دوچندان شده است.
نا فینا )همان: 243(.1    - یا ُاّمة السوء ال سقیًا لربعُکُم     یا ُامًَّة مل ُتراِع جدَّ

حضرت ضمن لعنت کوفيان، رفتار زشت اینان و بی احترامي شان به ذریه پيامبر)ص( را 
به شمار  ادماج  نمونه های  از  نيز  بيت)ع(  اهل  و  پيامبر  بر  تجدید صلوات  مي کند.  گوشزد 
مي آید. در کل این صنعت خواننده را به تفکر بيشتر و در نتيجه استفاده بيشتر از دانسته ها 
و در نهایت تلذذ بيشتر دعوت می کند. در کالم این بزرگواران این صنعت بدیعي به زیبایي 
به کار رفته و این ظرافت در کاربست و بيان نشانه توان باال در عرصه خطابه عربي است و 
این که آن ها قادرند به راحتي در کالم از منظوري به منظوري دیگر رو نمایند و در موازنه 
کالم ایشان کاربرد به جا و صحيح آرایه مذکور کامال آشکار است. همين موضوع نشانه توان 

علمي و ادبي باالی این یکه تازان ادبيات عربي دارد.

3 . إرداف

إرداف یعنی  این که گوینده معني را اراده کند ولي لفظي را که برای آن معنی تعيين شده 

1. اکابــد: در رنــج وســختی باشــم؛ بــؤس: بدبختــي؛ لیــس ینجلــي: تمــام نمي شــود؛ العیــش: زندگــي؛ رمیتکــم: 
شــما را مــورد هــدف قــرار دادم؛ ال ســقیًا لربعکــم: جملــه دعایــی بــه معنــي خداونــد برکــت خویــش را برشــما 

نازل نکند؛ مل تراع: رعایت نکردن احترام.  
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باشد به کار نبرد، بلکه لفظي مترادف با لفظ اصلي را بياورد که به صورت کنایه  به لفظ اصلي 
اشاره دارد )الالدقي،1963م: 216(. از موارد آن در صحیفة الرضا:

- فُهم يل خاِضعون وعيّن نافرون، کأنَّهم محٌر مستنفره )قيومي، 1378: 144(. 
حضرت لفظ »محر مستنفرة« را به کنایه از دشمنان خویش که وحشت بر ایشان غلبه یافته 

آورده است.
- اللَُّهم قوُلک احلق الذي ال خلَف له وال تبدیُل یوَم ندعو کلَّ ُأناٍس بإماِمهم )همان: 110(.

و  دارد  ارداف  بر  که داللت  است  از شاهدمثال هایي  بإمامهم«  ُأناٍس  کلَّ  ندعو  »یوم  جمله 
بنابر آرایه معنوي ارداف این جمله اشاره به روز قيامت دارد. از نمونه هاي آن در کالم امام 

سجاد)ع(  عبارت اند از:
- أم کیف تنام عني من خيشي البیات، أوتسکن نفس من یتوقع املمات)عبداللهي، 1383: 191(

که جمله »تنام عني من خيشي البیات« را آورده به خاطر کنایه از فردي که حواسش به مرگ 
است. همين گوشه و کنایه زدن به فرد باعث مي شود مخاطب و شنونده نيز به هوش باشد 

و در تفکر فرو رود. 
 - وکیف یلذُّ العیَش من هو موِقٌن      مبوقف عدٍل یوم تبلي السرائر)همان: 110(.1

بر  بنا  و  دارد،  إرداف  بر  داللت  که  است  شاهدمثال هایي  از  السرائر«  تبلي  »یوم  جمله 
آرایه إرداف اشاره به روز قيامت دارد. این شاهد از جمله اسم های قيامت است. کاربرد 
زماني  و  می شود  ایشان  بيشتر کالم  تاثير  باعث  کلمه هایی  و چينش  بي نقص  اسلوب های 
بر   از نظر تسلط  ایشان  امامين همامين کند، در مي یابد  به موازنه کالم  اقدام  که پژوهشگر 
اسلوب های بياني عربي و فصاحت و بالغت در درجه باالیي قرار دارد و نمی توان یکي را 

بر دیگري برتري داد.

1. خاضعــون: ســربه زیــر افکنــده، ذلیــل؛ نافــرون: فرارکننــده؛ محــٌر مســتنفرة: گورخــران رم کــرد؛ ال خلــف 
لــه: هيــچ خلــف وعــده ای در آن نمــي رود؛ تســکن : آرامــش داشــته باشــد؛ یتوقــع املمــات: انتظــار مــرگ 
را مي کشــد؛ یلــذ العیــش: از زندگــي لــذت ببــرد؛ موقــن: یقيــن دارد؛ یــوم تبلــي الســرائر: کنایــه از روز 

قيامت. 
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4 . إرسال مثل 

إرسال مثل یعنی این که گوینده در ضمن کالم خویش، مثلي معروف یا شعر یا سخني 
فصيح را که مورد پذیرش عموم مردم قرار گيرد و تبدیل به مثل شود بيان کند)هاشمي ، 

1389: 342(. از شواهد آن در صحیفه الرضا عبارت اند از:
ة )قيومي، 1378: 396(.   ة وال ملُلوک وفاء وال لکذوب مُروَّ - لیس لَبخیل راحة وال حِلَسود لذَّ

- أفضُل املاِل ما وقي به الِعرُض وأفضل العقِل َمعرَفة اإلنسان نَفسه )همان: 396(. 
از نمونه هاي آن در کالم امام سجاد)ع( عبارتنداز:

- وأنَّ امرًأ یسعي لدنیاُه جاهدًا        ویذَهُل عن ُاخراُه الشکَّ خاسُر  )عبداللهي، 1383: 185(.1
- هو الزمان فال تغين عجائُبُه وال تفين مصائُبُه )همان: 177(.2

اهل زبان در ضرب المثل هيچ اختالفي ندارند و معموال مشتمل بر حکمت اخالقي است.
همچنين با وجود موجز بودن، معاني واالیي را افاده، به خاطر تخيل و استداللي که به صورت 
تمثيلي بيان مي کند. عالوه براین موضوعيتي که به مفاهيم ذهني مي دهد بسيار زیباست. کالم 
هر دو امام)ع(  مشتمل بر برخي مثل های مشهور است. البته در این موارد مثالي که به صورت 
نمونه و برای موازنه کالم امامين همامين)ع( آورده شد، موارد دیگری از صنایع بدیعي نيز 
کاربست یافته است. در بيان ارزش این صنعت بدیعي بيان این نکته بس که این دو بزرگوار 
با رعایت مقتضای حال و شرایط مخاطب از بهترین سخنان و تاثيرگذارترین مثل ها استفاده 

کرده اند.
5 . استقصاء

 به این صنعت استيفاء نيز گفته مي شود، بدین صورت که گوینده، همه اجزای یک چيز را 

1. راحــة: آســایش؛ لــذة: لــذت؛ املــروءة: مردانگــي؛ مــا ُوِقــَی بــه العــرض: آن چــه مایــه حفــظ آبــرو گــردد؛ 
ــين  ــدارد؛ ال تف ــي ن ــاده اش تمام ــوارد خارق الع ــه: م ــين عجائب ــده؛ ال تغ یذهــل: بي توجــه؛ خاســر: زیان دی

مصائبه: مصيبت هایش تمام نمي گردد . 
2. کــه در ادبيــات فارســي مــورد اول از کالم امــام ســجاد)ع(معادل »زمانــه نــه کاهــد نــه خواهــد فــزود« و 
مــورد دوم معــادل »دنيــا جــای آزمایــش اســت نــه جــای آســایش« و مــورد ســوم معــادل »دنيــا جنــگل 

ــي، 1388: 1128، 1033،1033(. ــای فارس ــزرگ ضرب المثل ه ــند)فرهنگ ب ــت« مي باش موالس
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همان گونه که شایسته آن باشد، بيان کند )محمودیاسين، 1418ق: 235(، شواهد این صنعت 
در کالم حضرت بسيار است از جمله:

والَفَلوات  الثری  احَلیاةوامَلوت،خالق  والنبات،خاِلُق  یاح  الرِّ ُسبحان خالُق  االرَضني:  سبحان خاِلُق   -
)قيومي، 40:1378(. 

امام)ع( در این مورد تمام مخلوقات را به صورتي زیبا جمع کرده است. البته مراعات  النظير 
نيز در این مثال دیده مي شود؛کاربست همزمان چند صنعت ضمن کالم بسيار کاربرد یافته 

و خبر از توان ادبي ایشان دارد.
- فَمسأليت َلَک یارب يف هذا املَقام املوصوف، َمقاَم عبِد البائِس املَلهوف، أن تغفريل ما سلَف من ُذنويب 

وتعِصمين فیما بقي من ُعمري )همان: 44(.

در این مثال نيز حضرت تمام حالت هایی را  که بر بنده عارض مي شود، بيان کرده اند .
رَت، و احفظُه من بني یدیه و ِمن  - اللَّهم واعزه من شّر ما خلقَت وُذرأَت و برأَت وأنشاَت و صوَّ
َخلفه و عن ميیِنه و عن ِشاِله و من فوِقه و من حتِته حبفِظک الذي ال یضیع من َحفظَت به)همان: 52(.1 

در این مورد حضرت، تمام مصائب بندگان و استمداد بنده از خدا و حمایت خدا از بنده 
را بيان مي کند. از نمونه هاي آن در کالم امام سجاد)ع(  عبارت اند از:

-وصرعت من مکبٍّ علیها، فلم ُتنعشه من صرعته ومل ُتقلُه من عثرِتِه ومل ُتداوِه من سقمه ومل َتشفه من 
أمله)عبداللهي، 1383: 193(. 

حضرت در این باره حاالت گوناگون برخورد روزگار را بيان مي کند.
- حیث ال ینَفُعُه االستعبار، وال ینجیه اإلعتذار)همان: 194(. 

حضرت تمام حالت هایي را که بر بنده عارض مي شود هنگام حسابرسي در قيامت بيان 
کرده اند.

ــرا  ــادار؛ تعصمــين: م ــز ن ــوف: بي چي ــس املله ــری: خــاک؛ البائ ــا؛ الث ــده دو دني ــق االرضــني: آفرینن 1. خال
ــن نمــي رود.  ــع: از بي ــس؛ شــال: چــپ؛ ال یضی ــد آورده ای ؛ ميــني: رات ــي؛ ذرأت: پدی حفــظ کن
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َع لرزیته اخواُنُه)همان: 196(.1  - شقَّ جیوبها نساُؤُه، ولطم خدودها إماُؤُه،وأعول لفقدِه جرياُنُه، وتوجَّ
مثال  این  البته  بيان مي دارد،  افراد مصيبت دیده را  این مورد حضرت، تمام حاالت  در 
ائتالف اللفظ مع المعنی نيز دارد. دیدیم که این دو امام )ع( در تمامي مثال های باال در عين 
بيان کرده اند.  باشد،  امري وجود داشته  برای  بود  خالصه گویی تمام حاالتي را که ممکن 
همين کمال سخن در عين خالصه گویی، باعث جذابيت مطلب شده و به نوعي مثال عملي 
« نيز است. از منظر موازنه نيز کالم هر دو بزرگوار  ضرب المثل مشهور »خري الکالم ما قلَّ و دلَّ
در یک سطح قرار دارند، البته در این موارد کالم امام سجاد)ع( بيشتر دارای شواهدمثال بالغي 
است در حالی که کالم امام رضا)ع(  نيز در جایگاه خویش کاربرد به جا و مقبولي از صنعت 
بدیعي استقصاء را ارائه مي دهد. سخن ائمه)ع( به خاطر شرایط دیني و تربيت یکساني که 
برخوردار بوده اند، نوعي همبستري دارد و در کل اگر ریزبينانه به کالم ایشان نگاه شود، 

ریشه های مشترکي از تاثيرات قرآن دیده مي شود. 

6 . بسط

بسط یعنی این که گوینده کلماتي بيشتر از معني مد نظر خویش بياورد. نکته مهم این که 
این زیادي کلمه ها باید در نوع معني و در بيان مطلب، تأثيرگذار باشد )إبن المعتز، 1422ق: 

 .)224
از موارد آن در صحیفة الرضا عبارت اند از:

به  یلَعنُهما  لعنًا  العنُهما  اللَّهم  بعضًا،  بعُضه  ویتبع  بعضًا  بعُضه  یتلو  لعنًا  والَولید  أباَجهل  الَعن  اللَّهم   -
العنُهما لعنًا یتعَوُذ منه أهُل  اللَّهم  کل ملٍک مقرٍب و کل نيب مرسٍل و کل مومن امتحنت قلبه لإلميان ، 

الّنار)قيومي، 1378: 100(. 

ــم  ــه: لغــزش؛ تشــفه: شــفا دادن؛ فل ــرآن؛ عثرت ــه نمــوده ب ــا: تکي ــن زد؛ مکــٌب علیه ــر زمي 1. صرعــت: ب
ــدارد؛  ــه حــال وی ســودي ن ــه ب ــتعبار: گری ــه االس ــه: لغــزش او؛ ال ینفع ــد نکــرد؛ عثرت تنعشــه: او را بلن
االعتــذار: عذرخواهــي نمــودن؛ شــقَّ جیوبهــا: گریبان شــان را چــاک دادنــد؛ لطــم: ســيلي زدنــد؛ أعــول: 

, لرزیئته: برای حادثه غم انگيزش نالش کردند.  شيون کردند؛ توجَّ
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- معدن القدس والطهارة والنسک والزهادة والعلم والعبادة، خمصوص بدعوة الرسول ونسل املُتطِهرة 
البتول، ال ُمغمز فیه يف نسٍب وال یدانیه يف حسٍب، يف البیت من قریٍش وبالذروة من هاشم و العتة من 

سول)ص( و الفرُع من عبد مناف )همان: 262(. الرَّ

در همه مثال ها التفات آشکار است. حضرت هر کلمه را با موارد متعددي از معاني همسو 
پوشش مي دهد، تا مطلب بهتر در نزد خواننده جایگير شود. در مثال اول جناس و صنعت 
اشتقاق نيز موجود است. نکته حائز اهميت این که بسط به خاطر وضوحي که دارد منجر به 

روشني سخن امام شده است. از نمونه هاي آن در کالم امام سجاد)ع( عبارت اند از:
یه )عبداللهي،1383:  - وقد غلب احلزن علي فؤاده َفُغشي من اجلزع علیه وقد خضبت الدموع خدَّ

.)197
- عادت إيل مرعاها ونسیت ما يف اختها دهاها، أفبأفعال البهائم اقتدینا وعلي عادتها جرینا )همان: 

1.)198
در مثال های باال دو امام)ع( مي توانستند با یک کلمه یا جمله کوتاه مقصود خویش را بيان 
کنند اما با آوردن مثال هاي متعدد و همگون سعي مي کنند در ذهن مخاطب گستره وسيع تري 
را ایجاد کنند تا هدف کالم در ذهن مخاطب کاماًل جای گرفته و مطلب به صورت کامل ادا 
شود. بنابراین صنعت بسط به خاطر وضوحي که دارد منجر به روشني و کمال بيشتر سخن 

ایشان شده است. این دو امام)ع( در این زمينه بدیعي نيز جایگاه بالغی واالیي دارند.

7 . ترتیب 

»ترتيب« آوردن چند صفت مربوط به یک موصوف است به صورت مرتب همان گونه 
الرضا  صحیفة  از شواهد آن در  که در خارج وجود دارد )محمودیاسين، 1418ق: 215( و 

1. العــن: لعنــت کــن؛ یتبعــه: پشــت ســر هــم آمــدن؛ یتعــوذ منــه: از آن پنــاه مي جوینــد؛ النســک: تقــوی و ورع؛ 
ال یدانیــه: بــا او برابــري نمي کننــد، بــه او نمي رســند؛ الــذروة: در بلنــدای؛ الفــرع: شــاخه؛ الفــؤاد: قلــب؛ فغشــی 
ــش را  ــه صورت ــه: اشــک ها پهن ی ــوع خدَّ ــت الدم ــی بيهــوش شــده اســت؛ خضب ــن اجلــزع: از شــدت بی تاب م

خيس کردند؛ عادت: بازگشت؛ مرعا: چراگاه؛ اقتدینا: اقتدا نمودن؛ جرینا: حرکت نمودن. 
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عبارت اند از:
ر فاتقَن واحتجَّ فأبلغ )قيومي،  ر فأحسَن، وصوَّ - یا َمن َخلق فَرَزَق، وَاهَلَم فأنَطَق وابتَدَع فَشرَع، قدَّ

.)88 :1378
- الذین إذا أحَسنوا اسَتبشروا وإذا أساوا اسَتغفروا وإذا أعطوا َشَکروا وإذا ابتلو َصرَبوا وإذا َغِضبوا 

عفوا )همان: 382(. 

در شاهد اول، حضرت، صفات خدا و در مثال دوم حالت های فرد مؤمن را در طول روز 
از نظر عبادت و معصيت بيان مي دارد. از نمونه هاي آن در کالم امام سجاد)ع( عبارت اند از:

علیه  واالنتحاب  د  التلدُّ واکثروا  التاب  بایدیهم  فحثوا  قربه،  ضیق  إيل  قصره  سعة  من  أخرج  -مثَّ 
)عبداللهي، 1383: 198(.1

در شاهد مثال باال تمام صفت ها مربوط به ميت توسط حضرت بيان گشته است. همين 
کمال سخن باعث شده تا جایی برای سوال در ذهن مخاطب نماند. به خاطر کامل بودن 
این صنعت در القای مطلب ادبا بدان اهتمام داشته اند و شواهد مثالي زیادي از آن در کالم 
دو امام وجود دارد، که به خاطر کمبود مجال از آوردن آن ها خودداري می کنيم. از منظر 
موازنه ای هر دو بزرگوار در مرتبه باالیی قرار دارند و از آن جا که هر دو از زمامداران عرصه 

بيان عربي هستند، نمی توان یکي را بر دیگري برتري داد.

8 . جمع

جمع کردن چند چيز ذیل حکم واحد است )القزویني، 1430ق: 352( در تعریفي عام تر 
این که سخنور دو یا چند کس یا چيز را در ویژگي یا هنجاري گرد آورد )کزازي،1373:  

117( از شواهد آن در صحیفة الرضا:

ر: تقدیــر نمــود؛ احتــجَّ فابلــغ: احتجــاج نمــود و  1. اهلــم: الهــام نمــود؛ ابتــدع: بــدون نمونــه خلــق کــرد؛ قــدَّ
ابــالغ فرمــود؛ احســنوا: نيکــي کننــد؛ استبشــروا: شــادی مي کننــد؛ أســاؤوا: بــدي کننــد؛ ابتــوال: مــورد آزمایــش 
ــاب:  د واالنتح ــدُّ ــيد؛ التل ــر وی پاش ــاک ب ــوا: خ ــي؛ فحث ــق : تنگ ــد؛ ضی ــت مي کنن ــوا: گذش ــد؛ عف ــرار گيرن ق

توقف نمودن و ناله و زاري کردن. 
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- واجعل يل من کِل هٍم فرجًا وخَمرجًا، ومجیع امُلومنني، واحفظ فیه َرسوَلک و وصي رسوِلک وآباَءه، 
صلواتک َعَلیِهم أمَجعني )قيومي، 1378: 54(. 

به  وأبَر  اجلّبارین  به  وَذلِّل  الباِطل  ومقویة  الُسنَّة  وممیتِة  الِبَدع  وشارعة  اللة  الضَّ ُرؤوس  ِبه  اقِصم   -
الکاِفرین ومجیِع املُلحدین )همان: 68(.

در موارد اشاره شده حضرت به زیبایي بين موارد مختلف جمع کرده است و از نمونه هاي 
آن در کالم امام سجاد)ع(:

 :1383 )عبداللهي،  خُمَتَم  الشکَّ  حي  وکلُّ  للَعَدم،  والوجوُد  َقم،  للسَّ ّحُة  والصِّ للهرم  فالشباُب   -
 1.)214

حضرت در این فراز از کالم خویش تمام حاالت زندگي فرد را در زیرمجموعه نيستي 
جمع مي کنند که مي شود »وکلُّ حي الشکَّ خُمَتَم«، اولين عامل زیباسازي صنعت جمع غرابت- 
ایجاد رابطه فني و بدیعي در سخن است، سپس ایجاد رابطه بين برخی موارد و اجتماع 
اشيای متعدد ذیل حکم واحد است. همين امر منجر به نشاط عقل و تالش براي کندوکاو 
رابطه آن ها مي شود. کالم امام رضا)ع( نوعي همگوني با جامعه عصر خویش دارد، همين امر 
درباره امام سجاد)ع( نيز صدق می کند و به همين دليل است که مي بينيم کالم امام سجاد)ع(  

نوعي صالبت دارد، درحالی که کالم امام رضا)ع( روان و سليس است.

9. تفریق

تفریق یعنی این که ميان دو چيز از یک نوع به لحاظ اختالف در حکم جدایي افکنده 
شود )القزویني، 1430ق: 352(. از شواهد آن در صحیفة الرضا عبارت  است از:

- الّلهم وِلُکل ُمتوسٍل ثواٌب ولُکلِّ ذي شفاعٍة حٌق )قيومي، 1378: 114(.  
تفریق  فرق گذاشته و صنعت  متوسلين  و  بين شفاعت کنندگان  این جمله حضرت  در 
به کار برده است. همين فرق گذاشتن وظرافت در به کارگيري تفریق منجر به تلذذ بيشتر 
1. هــّم: غــم وانــدوه؛ أقصــم: درهــم شــکن؛ شــارعة البــدع: بدعت گــذاران؛ ممیتــة الســنة: سنت شــکنان؛ مقویَّــة 

الباطل: حاميان باطل؛ اهلرم: پيري؛ خمتم: نابودشونده. 
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مخاطب گردیده است. از نمونه هاي آن در کالم امام سجاد)ع(:
سول علي األقتاِب عاریُة        وآُل مروان تسري حتتهم جُنُُب )عبداللهي، 1383: 175(.  - آُل الرَّ

در شاهدمثالي باال امام)ع( بين آل الرسول)ص( وآل مروان تفریق ایجاد کرده است.
- غدًا ُتالقي حاکمًا لیس عندُه  سوي العدل الخيفي علیه املنافُق  

فمن حُسنت اعماله فهو فائُز  ومن ُقُبَحت أعماُلُه فهو زاهُق )همان: 216(.1 

در شاهدمثال امام)ع( بين افراد نيکوکار و بدکار تفریق ایجاد کرده است. شخص محسن 
خوشبخت و بدکار دچار خذالن مي شود، صنعت تفریق به خاطر جداسازي که بين دو امر 
هم جنس ایجاد مي کند، باعث لذت بخش تر شدن کالم مي شود. در این صنعت شرط است 
که افتراق و جدایي افکندن در کالمي عاطفي جریان پيدا کند، نه کالمي خبري و خالي از 

عاطفه)وحيدیان کاميار، 1379: 82(.
در این زمينه هر دو امام)ع( بر ظرافت کاربرد این صنعت واقف بوده اند و شواهدمثالي 
زیادي در کالم ایشان به کاربسته شده است. در کل کاربرد این صنعت و صنایعي از این 
دست که به نوعي نيازمند توان بيشتر از طرف گوینده در بيان و تفکر بيشتر از طرف خواننده 
در فهم مطلب است، منجر به زیباتر شدن کالم می شود و خبر از توان باالی ادبي گوینده 

می دهد و نوعي فضل برای وی محسوب مي شود.

10. تقسیم

 تقسيم یعنی این که چند چيز ذکر و سپس به هر یک از افراد آن به صورت تعيني چيزي 
نسبت داده شود »هاشمي احمد، 1389: 245( یا می توان این گونه گفت که تقسيم را در چند 

مجموعه قرار دهيم:
الف. بيان تمام شقوق معني؛ ب. بيان احوال گوناگون شیء و سپس به هر یک از موارد 
1. متوســل: توســل جوینده؛ ذي شــفاعة: شــفاعت کننده؛ االقتــاب: شــتران برهنــه؛ تســري: ســير 
می کننــد؛ جنــب: شــتران اصيــل؛ ال خيفــي: پوشــيده نمي مانــد؛ حســنت: نيکــو باشــد؛ فائــز: پيــروز؛ زاهــق: 

نابود. 
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آن چه مرتبط است را اضافه کنيم )محمودیاسين، 1418ق: 184(. 
از شواهد آن در صحیفة الرضا:

- وأسأُلَک نَفحًة من نَفحاِتَک وَفتحًا یسريًا وِرزقًا واِسعًا أملَّ به َشعثي، وأقضي به دیين وأسَتعنُي به 
علي ِعیايل )قيومي، 1378: 134(. 

در این مثال عالوه بر صنعت تقسيم لف و نشر و مراعات  نظير وجود دارد.
- ال یکوُن املؤمُن ُمؤمنًا حيت تکوَن فیه ثالث خصال ٍ سنَّة من ربه، سنٌَّة من ولیه و سنَُّة من نبیه، 
فأما السنَّة من ربه فکتماُن السر، وأما الّسَنُة من نبیه فُمداراة الناس وأّما السنَُّة من ولیه فالصرب يف الَبأساء 

والَضراء )همان : 380(.

در شاهد باال نيز صنعت تقسيم کاماًل آشکار است و از نمونه هاي آن در کالم امام سجاد)ع( 
عبارت اند از:

نا نال مّنا السرور       ومن ساءنا ساء میالُدُه )عبداللهي، 1383: 202(.  - ومن سرَّ
در شاهدمثال بين فرد یاری کننده و دشمن اهل بيت تقسيم کرده است که اولی مسرور و 

دومي بدبخت خواهد بود.
نا أما النساُء أرامُل )همان: 234(. نا أّما الرجال َفُذحبوا      أیا جدَّ - أیا جدَّ

بين مردان و زنان تقسيم و حالت هرکدام را بيان مي کند.
- لطافوا بنا شرق البالد وغربها )همان: 173(.1

امام)ع( تمام حاالت حرکت اسيران را بيان مي کند. زیبایي این صنعت این که بين دو یا 
چند چيز جمع مي کند و براي هر مورد صفتي مجزا و منحصر به فرد مي آورد، این امر باعث 
زیباتر و سليس تر شدن کالم مي شود. در این صنعت اشياي مشترک در احکام عمومي، در 
مي شود،  احاطه جزئيات سرخوش  از  انسان  نفس  دليل  بدین  مي شوند.  متفاوت  جزئيات 

1. نفحــًة: نســيم؛ أملَّ بــه شــعثي: پراکندگــي ام را بــه اجتمــاع مبــدل گردانــد؛ أقضــی: ادا کنــد؛ اســتعني علــی 
ــر: رازداري؛  عیــايل: بــه خانــواده ام کمــک نمایــم ؛ خصــال: خصلــت نشــانه؛ ســنة: روش، رویــه؛ کتمــان السِّ
ــد؛  ــنود گردان ــا خش نا: م ــرَّ ــا؛ س ــختي ها وغم ه ــراء: س ــاء والضَّ ــردم؛ الباس ــا م ــدارای ب ــاس: م ــداراة الن م

ذحبوا: به قتل رسيدند؛ أرامل: بيوه شدند؛ لطافوا بنا: ما را به گردش درآوردند. 
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تقسيم مانند لف و نشر است. فرق این دو در این است که عالقه ها در لف و نشر روشن 
و غير پوشيده اند و زیبایي که از فواصل جمله ها در لف و نشر بدست مي آید، در تقسيم 
وجود ندارد )محمودیاسين، 1418ق: 187(. کالم دو امام)ع( ارزش ادبي و بالغي زیادی دارد 
و عالوه بر تقسيم صنایع بدیعي دیگري نيز وجود دارد. این امر از ویژگی های کالم ایشان 
است که زیبایي و تاثير آن را چند برابر مي کند. امام رضا)ع( از نظر کاربست و تعداد موارد 
شاهدمثال موارد بيشتر و برتري را به خود اختصاص داده اند. هرچند کالم امام سجاد)ع(  نيز 

با وجود تعداد کم شاهدمثال در مرتبه باالیي از بالغت قرار دارد.

11 . جمع و تفریق

جمع و تفریق یعنی این که گوینده بين دو چيز ذیل یک حکم واحد جمع، سپس بين شان 
به صورتي موجز تفریق ایجاد کند )القزویني ،1430ق: 352( و از شواهد آن در صحیفة الرضا:
- العجُب درجاٌت منها أن یزین للعبد سوء عمله فرياه حسنًا فیعجبه وحيسب أنَّه حيسن ُصنعًا ومنها 

أن یؤمَن العبد ِبربِّه فیُمنَّ علي اهلل وهلل املنَّة علیه )قيومي، 1378: 394(.

- الّناس َضربان باِلٌغ ال یکتفي، وطالٌب ال جِيد )همان: 398(.
- فقد آتینا آَل ابراهیم الکتاب واحِلکمة وآتیناهم ملکًا عظیمًا، فِمنُهم من أَمن به وِمنُهم من َصدَّ َعنه 

)همان: 264(.
در این موارد، شاهدمثال آشکار و زیبایي بسيار باالیي به کالم داده اند. از نمونه هاي آن 

در کالم امام سجاد)ع( :
- ماذا تقولون إذ قال النيبُّ لکم       ماذا فَعلُتم وأنتم آخُر االمم

جوا بدمي )عبداللهي، 1383: 235(.1  بعتيت وبأهلي بعد ُمفتقدي؟           منُهم اساري وقتلي ضرَّ

در این موارد نيز شاهد مثال آشکار است. حضرت)ع( ابتدا اهل بيت را در زیرمجموعه 

1. العجــب: خودپســندي؛ ســوء عملــه: زشــتي کارش؛ حيســن صنعــًا: عملکــرد خــوب؛ بالــغ: رســيده بــه آرزو؛ 
طالــب: تالشــگر؛ مــن صــدَّ عنــه: از آن روی گــردان شــد؛ آخــر االمــم: آخریــن ملت هــا ؛ مفتقــدي: بعــداز مــرگ 

جوا بالدم: به خون خویش آغشته.  من؛ ضرَّ
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به دست دشمنان  بقيه  اسير و  تفریق مي کند که برخي شان  بين شان  عترت)ع( جمع، سپس 
شهيد شده اند والبته در ضمن حضرت به نوعي دشمنان اهل بيت را که ادعای مسلمان بودن 
و پيروي از رسول)ص( را دارند نيز سرزنش مي کند. این صنعت به خاطر جمع کردن بين دو 
صنعت مجزا باعث زیباتر شدن کالم مي شود. وجود این صنعت در کالم امام رضا)ع( بيشتر 
به چشم مي خورد و از نظر کاربرد، شواهدمثالي بيشتري به خود اختصاص داده است، البته 
در مقایسه با امام سجاد)ع( ایشان پخته تر از این صنعت استفاده کرده اند، هرچند تفاوت قائل 

شدن بين این دو امام)ع( امري دشوار است.

12 . توزیع

 توزیع یعنی این که شاعر یا نویسنده در کالم خود حرفي از حروف هجا را بيشتر از بقيه 
به کار ببرد. در این صنعت شرط است که به دور از تکلف باشد )عتيق، بی تا: 586(.

از شواهد مثال این صنعت در صحیفة الرضا عبارت است از:
-یا َمعروفًا باملعروِف معروٌف، یا من هو باملعروف موصوف، أنِلين ِمن َمعروِفک معروفًا َتغنیين به عن 
معروف)قيومي، 1378: 116(. در مثال فوق حرف »ع« بيشتر از بقيه تکرار شده و منجر شده 

است تا موسيقي متأثر از تکرار حرف بيشتر  شود. موسيقي متأثر از تکرار حرف هر چه بيشتر 
 شود القاء آن راحت تر مي شود، از نمونه هاي آن در کالم امام سجاد)ع( :

-  کروعِة ُثلٍَّة ملَغاِر سبٍع       فلّما غاب عادت راتعاِت )عبداللهي، 1383: 179(.1 

از  که  است  زیبایي  این صنعت  بالغت  راز  است.  تکرار شده  »ع«  مثال حرف  این  در 

موسيقي موجود در حروف به وجود مي آید و همين تکرار حرفي باعث آهنگين تر شدن و 

سالست بيشتر مطلب می شود، شایان ذکر است که بين »ع،غ« جناس مصحف وجود دارد. 

امام)ع(  طبيعي مي باشد، درباره موازنه  کاربرد چندین صنعت بالغي و بدیعي در کالم دو 

ــار: جــای غــارت؛ الســبع:  ــردم؛ املغ ــة: گــروه م ــاز ســازد ؛ الثلَّ ــرا بي ني ــرا برســان؛ تغنیــين: م 1. آنلــين: م
حيوان درنده؛ فلما غابت: همين که دور شود؛ عادت راتعات: به چریدن بازمي گردد. 
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کالم ایشان ذکر این نکته ضروري است که ایشان از منظر کاربست توزیع در یک سطح 
عمل کرده اند. البته کالم امام رضا)ع( مؤثرتر و خوش نشين تر است و این امر متاثر از تکرار 

کلمه »المعروف« است.

13 . تنسیق صفات

تنسيق صفات یا تتابع صفت یا حسن نسق در علم بدیع یعنی این که صفات متعدد و مکرر 
مربوط به یک موصوف را بيان کنيم )القزویني،1430ق: 342(. موارد متعددي از این صنعت 

در کالم امام)ع(  وجود دارد از جمله:
کي)قيومي،1378:  ، الطاهُر الّتقيُّ النقيُّ الَرضيُّ الزَّ - اللَّهم فإنّا َنشَهد َله یوَم القیامة وأنَّه اهلادي امَلهديُّ

.)70
محِة الواِسعة واملَِنن املُتتابِعة )همان: 86(؛ - اللَّهم یا ذا الُقدرِة اجلاِمعة والرَّ

- فاسِقهم سقیًا نافعًا عامًا غري رائٍث وال ضائٍر )همان: 104(.
در مثال های باال موارد تنسيق صفات آشکار است و از نمونه هاي آن در کالم امام سجاد)ع(  

عبارت اند از:
- فتعايل اهلل امللك اجلبار املتكرب القهار، قاسم اجلبارین، ومبريالكافرین )عبداللهي، 1383: 189(.

- ملیك  عزیٌز الیَردُّ قضاؤُه         علیٌم حکیٌم نافذاالمر قاهُر )همان(.1
بالغت موجود در این صنعت از تکرار صفت ها است، که باعث مي گردد، مقصود گوینده 
آشکار و هدف از کالم افاده شود. از آن جا که تمامي این صفت ها برای یک موصوف است، 
کالم را جذاب تر مي کند. چون که غایت گوینده واضح کردن مطلب برای شنونده است و 
این مهم به کمک و همراهي این صنعت بدیعي ادا می شود و مخاطب بر مقصود گوینده 
احاطه مي یابد. در این صنعت کالم امام رضا)ع(  بيشترین کاربرد را به خود اختصاص داده 

1. الطاهــر: پــاک و پاکيــزه؛ القــدرة اجلامعــه: قــدرت کامــل و تــام؛ فاســقهم ســقیا نافعــا: جملــه دعایــی طلــب 
خيــر بــرای فــرد؛ غــري رائــٍث وال ضائــٍر: ضــرري در پــی نداشــته باشــد؛ مبــري الکافریــن: نابودکننــده کافــران؛ 

: رد نمي شود ؛ قاهر: درهم شکننده.   ال یردُّ
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و از رواني بيشتري برخوردار است. کالم امام سجاد)ع( نيز در جایگاه واالیی از بالغت قرار 
دارد.

14 . حسن الطلب 

گوینده به وسيله الفاظ زیبا به طلب خویش اشاره و سخنش را متناسب و سليس بيان 
)فشارکي،  لطيف  به نحوي ظریف و  از کسي  کند)هاشمي،1389: 273(، خواستن چيزي 

1379: 134(. از نمونه های آن در صحیفة الرضا عبارت است از:
ابُن  و  عبُدک  وأنا  علیک  أموري  کلِّ  يف  وتوکَّلُت  إلیک  نَفسي  وأسَلمُت  َلک  موالَي  استسَلمُت   -
عبَدیک، اخباين اللَّهم يف ِستَک عن ِشرار خلِقک و اعِصمين من کل أذي و سوٍء مبنِّک، واکِفين شرکلِّ 

ذي شٍر بُقدرِتک )قيومي، 1378: 138(.

در این صنعت بدیعي مي بينيم که شخص حضرت رضا)ع( حاجت خویش را با لطافت 
و زیبایي بيان مي کند و با یاري جستن از صنایع بدیعي نياز خویش را به بدیع ترین شکل 

ممکن آشکار مي کند. از نمونه هاي آن در کالم امام سجاد)ع(:
هُت حاجايت   وجئُت باَبک یا ربَّ حاجايت  - إلیک یا ربِّ قد وجَّ

رِّ عاّلَم اخلفیات  مري به  یا عامل السِّ أنت العلیم مباحيوي الضَّ
إقِض احلوائَج يل ريب فَلسُت أري  سواك یاربِّ من قاٍض حلاجايت  )عبداللهي، 1383: 179(.1

از دیگر نام های این صنعت أدب السؤال است و گوینده به خاطر عظمت شأن مخاطب با 
زیباترین جمالت و تمام توان کالمي وارد عرصه مي شود. این صنعت معمواًل متاثر از قرآن 
و فرهنگ اسالمي است. از آن جا  که هر دو امام)ع( از تربيت یافتگان فرهنگ قرآني و اسالمي 

هستند بسيار این صنعت را به کار برده اند. 

1. استســلمت واســلمُت لــک: در برابــر تــو تســليم شــده ام ؛ أخبــاين : مــرا پوشــش ده از شــر مخلوقــات؛ 
أعصمــين: مــرا حفــظ نمــا؛ أکفــين: مــرا کفایــت نمــا؛ وجهــت: بــه درگاه تــو آورده ام ؛ جئــت: آمــده ام ؛ حيوي : 
ــم  ــايت: حاجت های ــا ؛ حاج ــرآورده نم ــِض : ب ــا ؛ إق ــرار و ناگفته ه ــم اس ــات: عال ــاّلم اخلفی ــر دارد ؛ ع در ب

را. 
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15. طباق 

طباق جمع کردن بين دو مورد متضاد است که از یک وجه باشد یا از تمام وجوه، حقيقي 
باشد یا اعتباري. صاحب بدیع القرآن شرط کرده که فقط دو مورد متضاد باشند نه بيشتر و 
با  الفاظ حقيقي، دوم:  باشند. طباق دو نوع است، اول: به وسيله  بایستي حقيقي  همچنين 
الفاظ مجازي بياید که تکافؤ ناميده مي شود)السبکي،1422ق: 225(، انواع طباق عبارتند از:

طباق ایجاب 

باشند)الالدقي،1963م:  نداشته  اختالف  ایجابي  و  سلبي  نظر  از  متضاد  مورد  دو  آمدن 
226(. از شواهد آن در صحیفه:

لمة، سبحان خالق احلیاة واملوت )قيومي، 1378: 40(. - سبحان خالق الُنور، سبحان خالق الظُّ
ها و حبِرها وسهِلها وَجَبِلها  َمغاربِها و قوِّ ناصره واخُذل خاذَله، و برِّ - و َورِّشُه مشارق االرِض و 

)همان: 56(.
- وَتمع له املُلَک اململکات: قریبها و بَعیُدها وعزیُزها وذلیُلها اليت یرجُع إلیها الغايل ویلَحُق بها التايل 

)همان:60(.
کاربست این صنعت بسيار کالم را زیبا و دلنشين مي کند و از نمونه هاي آن در کالم امام 

سجاد)ع(  عبارت اند از:
- وما إربيت يف کلِّ یوٍم ولیَلٍة       یروُح علینا َصرُفها ویباکُر )عبداللهي، 1383: 192(.

- بلي أورتُه بعَد ِعٍز ومنَعٍة         موارد سوٍء ما هلنَّ مصادُر )همان: 193(. 
بين أورد و مورد جناس اشتقاق نيز وجود دارد.

َر علي ماخَلَف من ُدنیاُه ) همان: 194(.1  -بکي علي ما سلف من خطایاُه، وحَتسَّ

ــايل:  ــف؛ الغ ــوار وخفي ــل: خ ــد؛ ذلی ــز: عزتمن ــد: دور؛ عزی ــک؛ بعی ــب: نزدی ــده ؛ قری ــق: خلق کنن 1. خال
ــا  ــر م ــب ب ــح و ش ــوادث آن صب ــا : ح ــروح علین ــاز؛ ی ــته و ني ــيت: خواس ــه رو؛ إرب ــايل: دنبال ــدرو؛ الت تن
ــر:  مي گــذرد ؛ العــّز واملنعــة: بزرگــي و بزرگــواري ؛ مصــادر: بازگشــت؛ مــا ســلف: آن چــه کــه گذشــته؛ حتسَّ

حسرت مي خورد؛ خلف: باقي مانده. 
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نوعي مراعات نظير نيز دارد.
که  است  جمله  یک  در  متضاد  امور  برخي  بين  کردن  جمع  صنعت  این  بالغي  راز 
باعث زیباسازي کالم می شود، چون هر لفظ همراه متضاد خودش مي آید و این همنشيني 
نشان دهنده توانایي گوینده در کالم است. رواني طباق در سخن دو امام)ع( باعث باال رفتن 
زیبایي کالم شان شده است. از دیگر سو منجر به روشني اندیشه و همه فهمي آن می شود، 
همان گونه که بزرگان نيز بر این ظرافت بالغي مهر تایيد زده و گفته اند »الضد یظهرحسنه الضد« 

و باعث تثبيت معنی در جان خواننده مي شود )احمد بدوي،1996م: 448(. 
کاربرد این صنعت در کالم دو امام)ع( نشان از توان باالی ایشان دارد، باید توجه داشته 

باشيم که کاربرد این صنعت دچار تکلف و تصنع نشود.

طباق سلب

هستند. مخالف  یکدیگر  با  ایجاب  و  نظر سلب  از  متضادها  این صنعت،  کاربست  در 
)الالدقي،1963م: 226(. از جمله شواهد این صنعت در کالم امام)ع(  عبارت اند از:

- حسيب الذي یکفي ما ال یکفي أحٌد ِسواه )قيومي،1378: 152(.
- إينِّ أعوذ بالرمحن منک إن کنَت تقیًا أو غري تقٍي )همان: 160(.

- ما شاء اهلل کان وما مل یشأ مل یکن )همان: 162(.
- یریُد اهلل ِبُکم الیسر والیریُد ِبُکم الُعسر )همان: 182(.

در این مجال نيز در کنار صنعت مورد بحث موارد دیگري از صنایع بالغي و بدیعي دیده 
مي شود از جمله در مثال آخر هم طباق سلب و هم طباق ایجاب »الیسر.العسر« وجود دارد، 

و از نمونه هاي آن در کالم امام سجاد)ع(  عبارت اند از:
ُعُهم بالسبِّ من ال یُروُعُه       سباٌب وال راَع النَّبیینَي رایُع)عبداللهي، 1383: 209(. - یَروِّ

- ما فاز من فاز إاّل بنا  )همان: 202(.
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- حّلوا بداٍر ال تزاوَر بیَنُهم         وأيّن لُسّکان الُقبور التزاوَر )همان: 187(.1
است  موردي  تنها  و  است  تأثيرگذار  بسيار  زیبایي سخن  بر  طباق  دیدم  که  همان گونه 
که گوینده بدون تکرار بيان مي کند و اگر بين دو جمله جریان یابد بهتر از دو کلمه است 
به خاطر ایجاد تقابل بين دوحدث و زیبایي آن به بساطتي که در ذهن مي آفریند. دراین 
منتقل  ساده تر  عواطف،  طباق،  طریق  از  مي بخشد.  تأکيد  نوعي  کالم  به  خطيب  صنعت 
شده، باعث نشاط ذهني مخاطب مي شوند و ذهن را صيقل مي دهد، تضاد معاني عميقي را 
افاده مي کند و اگر با یکي دیگر از صنایع بدیعي مقترن شود تأثير و زیبایي اش دوچندان 
جایگاه  امام)ع(  دو  کالم  در  صنعت  این  کاربست   .)125 1418ق:  مي شود)محمودیاسين، 
ویژه ای دارد اما در کالم امام سجاد)ع( دارای نمود بيشتري است، چرا که ایشان بيشتر در پی 
بيان مقصود و اثبات غایات عقالني هستند و این صنعت نيز به خاطر عقد مقایسه ای است 
که معمواًل بين طرفين جمله ایجاد مي کند و کاربردش زیباتر و خوش نشين تر مي شود. از 
آن جا که ایشان معمواًل در پی بيان مقاصد اصالحي اجتماع و اخالق هستند بيشتر از این 
صنعت استفاده کرده اند، هر چند شواهد مثالي موجود در کالم امام رضا)ع( نيز جمال باال و 

کاربست مفيدی دارد.

16 . مذهب کالمي 

سخن  صحت  قاطع،  عقلي  حجت  یک  وسيله  به  گوینده  این  که  یعنی  کالمی  مذهب 
خویش را تأیيد و ادعای فرد مخاصم را باطل کند و حجت خود را به کمک مقدماتي که 

نزد مخاطب مسلم است بيان دارد )الاّلدقي،1963م: 214(. از نمونه های آن عبارت اند از:
- أما علمَت أنَّ اهلل تعايل أوحي إيل عمران: أيّن واهٌب لک ذکرًا فوهب له مرمي ووهب ملرمَي عیسي)ع(  

ــر: ســختي؛  ــاني؛ العس ــر: آس ــزکار؛ الیس ــي: پرهي ــر از او؛ تق ــواه : غي ــد؛ س ــت مي کن ــرا کفای ــيب: م 1. حس
ــه  ــی ک ــه: کس ع ــن الیروِّ ــنام؛ م ــش و دش ــب( : فح ــع س ــباب ) جم ــاند ؛ س ــان را مي ترس ــم: آن عه یروِّ
ــی: چــه دور  ــدي؛ أّن ــد و بازدی ــچ دی ــزاور: هي ــع: ترســاننده ؛ ال ت ــچ کــس او را نترســانده اســت؛ رای هي

است. 
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فعیسي من مرمي و مرمي من عیسي، عیسي ومرمي شيٌء واحٌد وأنا من أيب وأيب ميّن وأنا وأيب شيٌء واحد 

)قيومي، 1378: 76(.
همان گونه که مشاهده می کنيم سخنان حضرت)ع( در کنار بيان مطلب مد نظر ایشان شامل 

احتجاج های زیبایي نيز است. از نمونه های آن در کالم امام سجاد)ع(:
- من عرف الرَّبَّ فلم ُتغِنه         معرفة الرَّب فذاك الشقي )عبداللهي، 1383: 202(.1

زیبایي این صنعت در ادعایي است که به وسيله دليل اثبات مي شود و تأثيرش در ایجاد 
تأثرهاي نفسي بسيار قوي و آشکار است. به کارگيري مذهب کالمي در شعر منجر به باال 
رفتن جمال کالم می شود چون بين تخيل مبتني بر شعر و اقناعي که خطابه بدان نيازمند 
است جمع مي کند. زیبا یي آن زماني بيشتر آشکار مي شود که با عاطفه انساني همراه شود. 
کالم دو امام)ع( در این مورد ارزش ادبي خاصي ندارد، چرا که بيشتر ایشان در مقام احتجاج 
و بيان برخي مسائل پذیرفته شده هستند تا این که تاثير بيشتري بر خواننده بگذارند. البته 
نيز خالي از زیبایي نيست، چرا که همين همگون سازي بين  خود به کارگيري این موارد 
موارد مختلف و غایت اصلي از نمونه های بارز توان ادبي گوینده است که نزد دو امام)ع( به 
زیبایي نمود یافته و ظرافت کالمي ایشان را در عين صالبت و استحکام اسلوب بيان مي کند 

که همين امر موجب تاثيرگذاري بيشتر سخن ایشان بر مخاطب مي شود .

17 . مراعات  النظیر 

این صنعت را تناسب، ائتالف و مؤاخاة ناميده اند و در اصطالح جمع کردن بين شیء و 
مواردي که با آن مناسبت دارد، البته نه به صورت متضاد تا مطابقه خارج شود چراکه هدف 
جمع کردن شیء با همراهانش است چه لفظي و چه معنوي )محمودیاسين،1418ق: 138(.

از مثال های آن در صحیفة الرضا:
- سبحاَن خالُق املیاه، ُسبحان خالق السماوات، سبحاَن خالُق االرضني، ُسبحان خالُق الریاح والنبات ، 

1. أوحی: وحی نمود؛ واهب: بخشنده؛ عرف: بشناسد؛ الشقي: گمراه. 
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سبحان خالُق احلیاة و املوت )قيومي، 1378: 40( در این شاهد مثال طباق ایجاب نيز به چشم 

مي خورد .
- وأنت اللَّهم مشاهد هواجس النفوس وَمراِصد حرکات القلوب ومطاِلُع مّسرات السرائر)همان: 84(؛

- الّلهم غاِدرُهم ُبکرًة وهجريًة وسحرًة و بیاتًا )همان: 86(؛
- وارِعين يف لَیلي ونَهاري وإمسائي وإصباحي )همان: 118(. 

صنعت های  کاربرد  همين  مي خورد.  چشم  به  ایجاب  طباق  نيز  آخر  مثال  شاهد  در 
گوناگون در کنار همدیگر تاثير کالم و معنویت معنای کالم ائمه)ع( را چندین برابر مي کند و 

از نمونه های آن در کالم امام سجاد)ع(  عبارت اند از :
نوب وباخلطائي)عبداللهي، 1383: 171(. - غریٍق يف حُبور الغمِّ حزنًا  اسرٍي بالذُّ

- سابکي حسرًة دمعًا بکاًء                إذا مل یبق من دمٍع دمائي )همان(.
- امجع يل الشمل يف أهلي ويف ولدي     و ُردَّين أحبايب وحّبايب )همان: 179(.1 

زیبایي مراعات النظير در این است که نباید از شنونده خواسته شود به یک باره از یک 
بایستي  این مسير دچار سختي شود، بلکه  اندیشه دیگر پرواز کند و در  اندیشه به سوی 
طوري مقصود خویش را بيان دارد که شنونده گام به گام به سوی مقصود وی رهنمون گردد 
)احمد بدوي،1996: 450(، در مثال هاي باال امام)ع(  بين مواردي که در هر جمله وجود دارند 
جمع کرده اند، بنابراین مي توان گفت مراعات نظير از صنعت هایي است که زیبایي اش را از 
تناسق بين الفاظ به دست مي آورد و به خاطر زیبایي معنوي که در کالم مي آفریند متمایز 
 مي شود. در این صنعت بهتر آن است که الفاظي آورده شوند که زیبایي آفریني کنند، هر چند 
کالم خبري باشد، شرط اول در این صنعت رعایت تناسب است و اگر تمام این موارد جمع 
شوند باعث مي شود ذوق خواننده سرخوش گردد، نگارش صحيح و متين جمله  ها، تناسب 
ــان؛  ــات: گياه ــا؛ النب ــاح : باده ــا ؛ الری ــاه: آب ه ــی؛ املی ــد باریتعال ــت خداون ــزه اس ــاک و من ــبحان اهلل: پ 1. س
ــح زود؛  ــرة: صب ــا؛ بک ــرار و پنهاني ه ــه اس ــم ب ــرائر: عال ــا ؛ مســرات الس ــوس: خطــورات نفس ه هواجــس النف
ــرار ده؛ حبــور الغــم: دریاهــای  ــرا مــورد توجــه خویــش ق ــًا: شــباهنگام؛ وارعــين: م هجــرية: ظهرگاهــان؛ بیات
انــدوه؛ ســابکي: خواهــم گریســت؛ الشــمل: جمــع شــدن بــا خانــواده؛ ردَّين: بازگــردان؛ احباب)جمــع حبيــب(: 

دوستان. 



فرهنگ رضوی66

13
96

یز 
پای

م، 
ده

وز
ة ن

مار
 ش

جم،
ل پن

سا
  

معاني و پشتيباني هر کدام از دیگري از دیگر موارد جمالي این صنعت است )محمودیاسين، 
1418ق: 65(، در مورد مقایسه توان ادبي امامين همامين )ع(  در کاربست این صنعت همان 
گونه که مي بينيم هر دو ایشان توان باالیي در این زمينه نيز دارند و البته با زیبایي کامل تر و 
زیباتر کالم خویش را آراسته اند. از سوی دیگر کاربست صنایع مختلف در یک مقطع کالمي 

نشانه توان ادبي و بالغي این بزرگان است.

18. مقابلة 

این که در سخن دو معنی یا بيشتر ذکر شوند، سپس مواردي که در تضاد با آن ها باشند 
با رعایت ترتيب بيان شوند )الالدقی،1963م: 230(. فرق بين این صنعت و مطابقه این که؛ 
1. مطابقه فقط بين دو متضاد جمع مي کند اما مقابله معمواًل بين چهار و گاهی تا 10 مورد 
متضاد است؛ 2. طباق فقط در اضداد وجود دارد درحالی که مقابله هم در موارد اضداد و هم 
غيراضداد جریان دارد)محمودیاسين،1418ق: 126(. کاربرد الفاظ بدین صورت که معاني در 
آن به صورت متضاد جریان دارند نوعي تجانس را مي رساند و از نمونه های آن در صحیفة 

الرضا:

- وحالفوا الَبعید ممَّن عاضَدُهم علي أمِرهم وخالَفوا القریب ممَّن صَد عن ُوجهتهم )قيومي، 1378: 
68(؛

- وقوِّ ناصره واخذل خاذله )همان: 56(؛
- حيت ُتنرَي بعدِله ظلَم اجَلوِر وتطفيَء به نريان الُکفر وتوضح به َمعاِقُد احلِق وَمهوِل العدِل اللَّهم العنها 

يف مستِت سرِّک وظاهِر عالنیتک )همان: 68(.

و از نمونه های آن در کالم امام سجاد)ع(:
نا نال مّنا السرور         ومن ساءنا ساء میالُدُه )عبداللهي، 1383: 202(. - ومن سرَّ

ة للسقم، والوجود للعدم )همان:214(.   - فالشباب للهرم، والصحَّ
- وانت بني طي ونشٍر، غين وفقٍر، و وفاٍء وغدٍر )همان: 225(.
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- فَمن حُسنت أفعاُلُه فهو فائُز             ومن َقُبَحت أفعاُلُه فهو زاهُق )همان: 216(.1
زیبایي طباق بين دو لفظ است اما زیبایي مقابله بين دو جمله است. این امر منجر به به 
کارگيري فکر و خيال براي تکوین صورت مي شود، زماني که از تضاد سخن مي گویيم از 
تضاد بين دو کلمه سخن نمي گویيم بلکه به دنبال تضاد در دو جمله هستيم. زیباترین بخش 
مقابله تحقق آن چيزي است که شنونده بعد از این که قسمت اول را شنيد منتظر آن است و 
بایستي بدون غموض بيان شود. بنابراین همين تضاد بين قسمت هاي مختلف باعث افزایش 
جمال جمله می شود)محمودیاسين، 1418ق: 126(. در این صنعت الفاظي که به کار گرفته 
مي شود از نظر معنا باهم در تضادند و جهش ذهن از معنایي به معنای مقابل و متضاد آن 
احساس خاصي را برمي انگيزد. بيان هنري و تخيل در تحقق این امر شرط است و صرف 
کنار هم قرار دادن کلمات متضاد کافي نيست )فشارکي،1379: 91(. کاربرد این صنعت در 
کالم دو امام)ع(  با کثرت زیادي همراه است، البته در کنار سایر موارد بالغي و بدیعي منجر 
به جای گيري بيشتر کالم در جان شنونده مي شود و به خاطر زیبایي و تاثيرگذاري باالیي 
که این صنعت در کالم دارد در کالم به کار گرفته مي شود، این صنعت در کالم دو امام)ع(  
به فراواني به چشم مي خورد که نشانه اهتمام باالی ایشان به گفتار و اثباتي است بر توان 
باالی ادبي ایشان که توانسته اند با زیبایي و ظرافت تمام بين این امور بدیعي و غایت خویش 

ارتباط برقرار کنند .

19. إرصاد

این که قبل از پایان بيت یا فقره چيزي آورده شود که الهام دهنده و داللت کننده بر فاصله 
یا قافيه باشد و پی بردن به حرف آخر در بيت شعر، براساس آن چه قبل از آن آمده است، 

: نيرومنــد کــن؛ اخــذل:  1. حالفــوا: هــم پيمــان شــد؛ عاضدهــم: یــاري نمــود؛ خالفــوا: مخالفــت نمــود؛ قــوِّ
ذليــل کــن؛ تنــري: روشــن ســازد؛ تطفــیء: خامــوش نمایــد؛ نــريان: شــعله ها؛ معاقــد احلــق: جایگاه هــای 
: شــادمان نمایــد؛ ســاءنا: بــدي کنــد. اهلــرم: پيــري؛ الســقم: مریضــي؛ طــی و نشــر: خوشــی و  حــق؛ ســرَّ

ناخوشي؛ فائز: پيروز؛ زاهق: شکست خورده و نابود شده. 
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در نثر پی بردن به فاصله آن گاه که فقره شناخته شده باشد)محمودیاسين،1418ق: 144(.از 
شواهد آن در کالم امام رضا)ع(:

- أسأُلَک کفایَة ااَلذي والعافیة والشفاء والنصر علي األعداِء )قيومي،1378: 138(؛
- فلن یضرين کید الکائدین وحسد احلاسدین، أبد اآلبدین ودهُر الدهرین فلن یراين أحٌد ولن یقدَر 

عليَّ أحٌد )همان: 146(.

از نمونه های آن در کالم امام سجاد)ع(  عبارت اند از :
هُت حاجايت     وجئُت بابک یا ربِّ حباجايت  - إلیک یا ربِّ قد وجَّ

ِر عاّلم اخلفیاِت )عبداللهي، 1383: 179(. أنت العلیم مبا حيوي الضمري به   یا عامُل السِّ

که شطر دوم بيت دوم به نوعي تکميل کننده و خبر دهنده شطر ماقبل خودش است و به 
نوعي از یکدیگر خبر مي دهند .

- ملیٌک عزیٌز الیَردُّ قضاؤُه       علیٌم حکیٌم نافذاالمر قاهُر )همان: 189(.
پس هنگامي که این داللت را در قافيه شعر و فاصله نثر پيدا کردیم باعث سرخوشي بيشتر 
مي شود و حالت توقع موجود در شنونده به نتيجه مي انجامد. این خود از مواردي است که 
این مبدأ بالغي را »بهترین سخن آن است که جزئي از آن بر جزء دیگر داللت کند« تأیيد 
مي کند )محمودیاسين، 1418ق: 144( و در این صنعت بالغي نوعي انتظار و پيش فرض 
مربوط به آخر کالم وجود دارد. بدین صورت که آن گاه که آغاز کالم را مي شنویم ذهن به 
نوعي حدس مي زند که ادامه مطلب چه چيزي مي تواند باشد، کالم هر دو امام)ع( این شاهد 

مثالي بوده و همين امر منجر به تأثيرگذاري کالم ایشان شده است .

نتیجه گیري  
از جمله نتایج مهم پژوهش حاضر این که: اواًل دو امام)ع(  توجه زیادی به معاني داشته اند، 
بدین خاطر در بيان اهداف خویش بيشترین توجه را به این مهم مبذول مي داشته اند، این 
مهم در کالم امام رضا)ع( و امام سجاد)ع( بسيار به چشم مي خورد و خواننده بعد از خواندن 



69 بررسی و تحلیل صنایع بدیعی...
13

96
یز 

پای
م، 

ده
وز

ة ن
مار

 ش
جم،

ل پن
سا

  

هر یک از فرازهای کالمي این بزرگان این حقيقت را به خوبي درک مي کند که ایشان با 
توان ادبي کافی سعی در ابراز کالم در بهترین قالب کالمي داشته اند و مقصود خویش را 
در قالبي ارزشمند بيان مي کرده اند. در این مسير توجه ویژه ای به محسنات معنوي داشته اند، 
چرا که تاثير آن ها مستقيم بر معناست و باعث مي شود کالم هر چه بهتر در جان خواننده 
جای گيرد. مورد دیگري که در کاربرد آرایه های معنوي به چشم مي خورد، کاربرد همزمان 
چندین آرایه در کالم ایشان است ، همان گونه که در اکثر موارد و در خالل مقاله نيز به آن 
اشاره کردیم، هر دو امام)ع( معمواًل در کالم خویش موارد متعددي از آرایه های بدیعي معنوي 
را به صورت همزمان به کار مي گرفته اند، که این به کارگيري با هدف خلق جوي متصنع 
در کالم نبوده، بلکه هدف ایشان از همراه نمودن این صنعت های گوناگون در یک جمله 

تاثيرگذارتر نمودن کالم بر خواننده بوده است.
موازنه کالم این بزرگان و این که کالم کدام یک از ایشان بر دیگري برتري دارد، امري 
قرآن  مکتب  و  اسالم  پرورش یافتگان شریعت  از  ایشان  دو  هر  که  دشوار چرا  بس  است 
هستند، اما آن چه می توان بيان کرد این است که کالم امام رضا)ع( از رواني بيشتري در مقایسه 
با کالم امام سجاد)ع( برخودار است و کالم امام سجاد)ع( بیشتر دعاگونه و نصيحت وار است. 
این امر موجب عقل گرایانه تر شدن کالم ایشان شده است. البته نوع بيان این بزرگان تا حد 
زیادي متاثر از محيط زندگي ایشان نيز است؛ چرا که امام سجاد)ع( در محيطي نزدیک تر به 
ادبيات خالص عربي مي زیسته اند، حال آن که امام رضا)ع( در محيطي زندگي می کرده اند که 
فرهنگ ها و ادبيات های مختلف با یکدیگر عجين شده بودند و کالم عربي را رو به رواني 

بيشتر پيش مي بردند .
در حيطه کاربرد آرایه های معنوی در کالم این بزرگان بيان این که کدام صنعت کاربرد 
بيشتر، یا کداميک کمترین کاربرد را داشته، نيز امري دشوار است، چرا كه ایشان از تمام 
اما  کنند،  ادا  را  نحو کالم خویش  بهترین  به  تا  کرده اند،  استفاده  معنوي  بدیعي  محسنات 
مي توان از نظر تعداد شواهد این گونه بيان کرد که آرایه های »حسن الطلب .استقصاء، ترتيب، 
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طباق، مقابله ومراعات النظير « بيشترین کاربست را در کالم دو امام)ع( داشته اند . 
نکته آخر این كه این بزرگان در كالم خویش براساس رعایت حال و مقتضای زمان و 
تأثير آن ها بر شنونده سخن گفته اند، همان گونه که مشاهده شد در مقاطع مختلف کالمي و 
براساس غایت ذهني خویش موارد گوناگوني از صنایع بالغي و بدیعي را به کار گرفته اند. 
همين رعایت مقتضای حال و مخاطب منجر به تاثيرگذاري چند برابر کالم ایشان بر شنونده  

شده است. 
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