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  البالغه نهج 3هاي خطبة  واره تأملِ اندك رسانگيِ طرح
  »ابل«در واژة 

  *نصراهللا شاملي
  **محسن ساالري

  چكيده
هـاي   نگريسـته شـود گـزاره    البالغه نهجاولين ديدگاهي كه شايسته است از آن به 

به همراه شباهت براساس  ها واره طرحبحث رسانگي  يانم يندر ا. Ĥن استشناختي
قلمرويــي مبــدأ و مقصــد در هــاي  مفهــومي و برحســب ويژگــيهــاي  اســتعاره

رسانگي كه بهترين صفت استعاره مفهومي . ، مفهوم بسيار گسترده داردالبالغه نهج
سوم با بسـط در مفـاهيم مختلـف     ةدر خطب» ابل« ةايه واژدر اين جستار است برپ

تحليلي براسـاس چـارچوب    - شود و در اين راستا به صورت توصيفي مي تحليل
دينـي و  هاي  تصويري مبدأ و مقصد، آموزههاي  استعاره ساختي و رسم طرح واره

لـيكن در ايـن موضـوع    . گـردد  مـي  سوم بيان ةمتنوع خطبهاي  تربيتي با ذكر مثال
البته فـارغ از جنبـة معرفتـي    . نظري شده است حثنچنان كه بايد و شايد كمتر بآ

موضوع ، آثار و نتايج عملي گفتمان هايي از اين دست تأثير شـگرفي در زنـدگي   
  .گذارد مي فردي و اجتماعي

  .، رسانگي، استعاره مفهومي، طرح واره، ابلالبالغه نهج :ها واژهكليد
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  مقدمه. 1
دهد كه از به هم پيوستن حروف در كنار  مي را مضامين و معارفي تشكيل محتواي هر كتابي

و بـه ويـژه    البالغه نهجدر » ابل«در اين ميان واژة . گردد مي پرمفهوم استخراجهاي  هم، واژه
خطبة سوم يكي از تك واژه هايي است كه اكثراً به صورت استعاره و رسانگي مطرح شـده  

انوس بيكراني است كه راه ورود بـه اعمـاق معـاني و مقاصـد     ، اقيالبالغه نهجچرا كه . است
در اين زمينه اهميت و ضرورت آشنايي بـا آنهـا   . عالي آن، درك واژه ها و تك واژه هاست

  .درك صحيح را به همراه دارد
ــتعاره  ــاني  (metaphor)اس ــتق از  (metaphor)از واژة يون ــرا و   (meta)مش ــاي ف ــه معن ب

(pherein) ايـن واژه در عمـل شـامل    ) 82:1384احمدي، . (به معناي بردن گرفته شده است
فرايندهاي زباني است كه در آن ها جنبه هايي از يك شيء به شيء ديگـر  «گروه خاصي از 

آيد كه گـويي شـيء    مي شود و در آن از شيء دوم به گونه اي سخن به ميان مي نسبت داده
  )11:1368رادفر، (» .اول است
آيد،  مي ابتدا در ذهن شاعر به صورت تشبيه پديد هر استعاره،«هنگ ادبي سيما داد، در فر

استعاره يكـي  ) 24:1375داد، (» .سازد مي سپس با حذف ادات تشبيه و تلخيص آن، استعاره
فراگيري زبان بشري است؛ به همين دليل توانايي و فهم و كاربرد آن ويژگي هاي  از مشخصه

» نشانه نبوغ«توانايي كاربرد درست استعاره «باني است، به گفتة ارسطو، توانش تكامل يافته ز
هوش و ارزيـابي  هاي  به نظر بالغيون استعاره بخشي از آزمون) 192:1358فتوحي، (» .است

اختصاصـي از جملـه الهيـات،    هـاي   در بحـث «در گفتار ارسـطو  . رود مي خالقيت به شمار
ديگر از استعاره براي بيان تجربيات، و تصوراتي هاي  علم و گفتمان... فلسفه، حقوق، زبان و

شود كه گويي زبان روزمره قدرت بيان آن هارا ندارد از اين رو اسـتعاره، حـوزة    مي استفاده
  )26:1375داد، (» .بيان را در زبان افزايش ميدهد

 نظام مفهـومي : توان گفت مي به طور كلي. استعاره، در همة سطوح زندگي ما كاربرد دارد
استعاره ابزاري است كه در همة سـطوح زبـان،   «ما ماهيتي استعاره اي دارد از ديدگاه معاصر، 

گفتار مطرح اسـت و ايـن اهميـت بـا     هاي  جنبهو هم تقريباً در تمام ) ادبي(هم سطح بالغي 
) 122:1368كزازي، (» .رويكرد شناختي و از ديدگاه نظرية معاصر استعاره بيشتر نمايان است

شـود كـه بسـياري از مفـاهيم انتزاعـي داراي       مـي  ة معاصر استعاره بر اين نكته تأكيددر نظري
ساختي استعاره اي هستند و در بسياري از موارد ممكن است اين استعاره ها در سطح زبـان  

 )153- 150: 1365جانسون، (» .آشكار نشوند اما به هر حال بر مفاهيم حاكم اند
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شوند، در بدو پيدايش نـوعي   مي لماتي كه امروز استفادهاز ديدگاه زبان شناسي، غالب ك
در واقـع  «شـود،   مـي  پس آنچه امروزه اسـتعاره ناميـده  » كنجكاو«استعاره بوده اند مثل كلمة

به طوري كه اگر الگوي اصلي » .مجازي است كه بر مجاز فراموش شدة ديگر بنا شده است
مكرر، رسانايي و برجستگي خـود را از  پيدا شود استعارةمرده اي است كه به سبب استفادة 

  )29:1375داد، (» .دست داده است
در اين قسمت به خاطر اين كه بحث طوالني نشود با توجه به موضوع مقالـه در مـورد   

 مقصد بحـث را دنبـال  هاي  مبدأ، طرح وارههاي  ساختي، طرح واره، طرح وارههاي  استعاره
  .كنيم مي

  
  ساختيهاي  استعاره. 2

كه مضامين يا تصاوير ذهني را از يك حوزه به نام مبدأ به مفهوم يا تصـويري   استعاره هايي
به اعتقـاد جانسـون   . ساختي نام دارندهاي  سازد،استعاره مي ذهني در حوزه ي مقصد مربوط

گيـرد   مي نظامي منظم و منسجم در ذهن افراد شكل» زندگي سفر است«در استعارة ساختي 
ابتدا و انتها است و دايماً براي رسيدن از مبدأ بـه مقصـد در    زندگي داراي نقطة«  كه در آن،

مبدأ و مقصد با ساختارهاي هاي  در اين زمينه طرح واره) 46:1377هاوكس، (» هيجان است
  ».گيرند مي فضايي و ملموس در ذهن شكل - هنري

  
  طرح واره. 3

انتزاعي هاي  حوزه ، الگوهاي ادراكي هستند كه در مراحل بعد، انسان آن ها را بهها واره طرح
كنـد تـا    مـي  اين ساختار ذهني و پيش مفهومي، انسـان را قـادر  . مي دهدو مجرد نيز تعميم 

بر سـر يـك   «. بتواند مفاهيم بسيار مجرد و ذهني را نيز در قالب طرح وارة حركتي بيان كند
  )49:1385طاهري، (» .دو راهي قرار گرفته ام

  
  مبدأهاي  طرح واره 1.3
تجربيات معروفند يعنـي انسـان تجربـة خـود را از قـرار      هاي  به طرح واره ها واره طرحاين 

و آنچـه را در ذهـن   . گرفتن شي يا چيزي در ابتداي مسيري، به موارد انتزاعي تعمـيم دهـد  
  .كند مي شود براي يك پديدة عيني تصور مي تشكيل
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  مقصدهاي  طرح واره 2.3
عني انسان رسيدن به مقصد و هدفي را استنتاج معروفند، يهاي  به طرح واره ها واره طرحاين 

 كند و آنچه در ذهن بوده اسـت را در هـدف متعـالي خـود تصـور      مي در ذهن خود تداعي
  .كند مي
  
  پيشينه تحقيق. 4

از دير باز تا كنون مورد توجه بسياري از پژوهشـگران قـرار گرفتـه     غهالبال نهجهاي  استعاره
نوشـتة حسـين   » از بعد شـناختي  البالغه نهججهتي هاي  استعاره«در مقاله اي با عنوان . است

. پرداخته شده اسـت  البالغه نهجشناختي هاي  ايمانيان به بررسي بعد جهتي برخي از استعاره
نوشـتة مهتـاب   » البالغـه  نهـج هـاي   تحليـل مفهـومي اسـتعاره   «در مقاله اي ديگر با عنـوان  

سي شناختي مـورد بررسـي   از بعد زبان شنا البالغه نهجهاي  نورمحمدي و همكاران استعاره
» جهتي قرآن بـا رويكـرد شـناختي   هاي  استعاره«در مقالة ديگري با عنوان . قرار گرفته است

مقالـة  . جهتي قرآن مورد پژوهش قـرار گرفتـه اسـت   هاي  نوشتة عاليه كرد زعفرانلو استعاره
اران نيز نوشتة مرتضي قائمي و همك» البالغه نهجهاي  بررسي تصوير استعاري دنيا در خطبه«

  . سنتي پرداخته استهاي  به بررسي استعاره ها با محوريت دنيا بر پاية ديدگاه
تحليـل  «توان بـه كتـاب    مي البالغه نهجمرتبط با موضوع استعاره در هاي  در حوزة كتاب

صنايع ادبي در كالم «نوشتة محمد اديبي مهر و كتاب » البالغه نهجپيچيدة هاي  اركان استعاره
مشابه همگي بر پاية هاي  اين دو كتاب و كتاب. نوشتة كريم زماني اشاره كرد» )ع(امام علي 

اصول سنتي استعاره و بيان نوع استعاره و نوع تشبيه به كار رفته در آن از جهت معقـول يـا   
با تفحص فراوان روشن شد كه استعاره با رويكرد نـوين  . محسوس بودن نوشته شده است

داراي گستردگي و ابعاد فراوان است و تا كنون نوشته اي كـه در   پديده اي نو ظهور و البته
از بعد شناختي پرداخته باشد گـرد آوري   البالغه نهجهاي  قالب طرح واره به بررسي استعاره

  .نشده است
  

  روش تحقيق. 5
در خطبة سوم  استعاره ها با . تحليلي است - روش تحقيق اين پژوهش به صورت توصيفي

در هر طـرح واره، جنبـة   «. شوند مي مبدأ و مقصد به دقت بررسيهاي  نشان دادن طرح واره
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در نظر گرفته شده است و جنبة انتزاعي بـه عنـوان طـرح      ملموس به عنوان طرح وارة مبدأ
هـاي   و در ذيل هـر طـرح وارة جنبـه   ) 173:1385شعيري، (» .وارة مقصد مطرح شده است

  .عميق تر عبارات آن آورده شده استملموس و انتزاعي با ذكر مثال ها به منظور درك 
  
و مقصد بـراي   تصويري مبدأهاي  تحليل استعارة ساختي و رسم طرح واره. 6
  ها آن
  سختي بي نهايت: مقصد      سفر بر جهاز شتر: مبدأ - 1
  
  
  
  
  
  
  
  سفر بر جهاز شتر - 1

  )28:1384دشتي، (و يوم حيان اخي جابر     علي كورهاشتان ما يومي 
چه » حيان«مرا با برادر جابر «. نمايد مي امام مثلي را با شعر اعشي، ميمون بن قيس تزيين

شباهتي است؟ من، همة روز را در گرماي سوزان كار كردم و او راحت و آسـوده در خانـه   
  )29:1384دشتي، . (»بود

مشقت و سختي طاقت فرساي خانه نشـيني را  ) ع(ت علي در اين فراز حضر: مثال يك
به معني جهـازي  » كور«. كنند مي به سفر با سوار شدن بر جهاز شتر در آفتاب نيم روز تشبيه

سختي خانه نشيني ناشـي از بـه   ) 690:1394كتابي، . (شود مي است كه بر روي شتر گذاشته
زماني كه حضرت خار در چشـم  . دگمراهي افتادن مردم و ممنوع شدن ايشان از حقشان بو

  .گشت مي و استخوان در گلو داشتند و اركان خالفت دست به دست
حال سوار بر جهاز و پاالن شتر به همراه لوازمش كه نوعي رسانگي است، ويژگي هايي 

  .مي پردازيمدارد كه به تحليل آن 

 سوار بر جهاز شتر

A)مبدأ( 

 تينها يب يسخت

B )مقصد(  
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ساختار پاالن شتر با گستردگي لوازمش تناسب برجسته اي بـا سـفرهاي دشـوار در     - 1
 توضيح اين كـه جهـاز شـتر را بـه گونـه اي     . بيابان دارد و انسان در آن آسوده خاطر نيست

گيـرد كـه بـه آن     مي سانتي متري قرار 50- 60حدود هاي  سازند كه كوهان داخل چوب مي
مي كنند مانند دو قطعه چوب كه در پاالن شتر يا االغ نصب اين «. شود مي چوب پاالن گفته

هـاي   كننـد و روي نمـد را بـا پارچـه     مـي  آنگاه بين آن ها را با نمد پـر . جناغ در زين است
  » .پوشانند مي ضخيمي كه مخصوص جهاز شتر است

تناسب عرق زدگي كوهان شتر و جهاز با عرق بـدن در آفتـاب نيمـروز، تشـنگي و      - 2
  .است) ع(اوان را در پي دارد كه نمادي از استقامت حضرت علي خستگي فر

يعني در ارتفاع قرار گرفتن كه با توجه به تـابش مسـتقيم نـور      بر باالي جهاز شدن، - 3
  .نمايد مي افزايد و خستگي و تشنگي مضاعف مي خورشيد، بر تعريق

لنگـر فـراوان   حركت شتر برخالف ديگر چهارپايان اضطراب آور است زيـرا داراي   - 4
 است و با كوفتگي و تعريق همراه است و در بعضـي از مواقـع بـا زخـم و عفونـت قـرين      

  .كند مي و آرامش را به استرس تبديل. شود مي
سرعت پيمودن شتر در مقايسه با ديگر چهارپايان بسيار كند است و همين موضـوع   - 5

مقصد، انسان به خواست باعث تأخير در سيدن به مقصد است و چه بسا پس از رسيدن به 
. اصلي و اوليه اش كه در ابتداي سفر به آن نظر داشـته و بـه خـاطر آن سـفر كـرده نرسـد      

سال خانه نشيني كه هر روزش معادل ساليان بود به حق  25گرچه پس از ) ع(حضرت امير 
خويش رسيدند ولي اين رسيدن هرگز با رسيدن به اين حق در روزهـاي نخسـتين بعـد از    

در تمام اين ساليان اضطراب و تشـتت چـون لنگـر برداشـتن     . امبر برابري نمي كندوفات پي
شتر، اركان خالفت را دچار تزلزل كرده بود و حضـرت پـس از ارزيـابي درسـت، صـبر و      

  .بردباري را خردمندانه تر ديدند و چاره اي جز صبر نداشتند
  استفاده از چيزي به تناوب: مقصد    دوشيدن شتر: مبدأ -2
  
  
  
  
  

  دن شتريدوش

A)مبدأ( 

  يزياستفاده از چ
  به تناوب

B )مقصد( 
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خالفت را چون شتري ماده ديدند و هر يـك  «. لشد ما تشطّراضرعيها: دوشيدن شتر - 2
دشـتي،  (» .به پستاني از او چسبيدند، و سخت دوشيدند و از حاصل آن بهره منـد گرديدنـد  

31:1384(  
ناقـه  هـاي   استفاده از چيزي به تناوب را به دوشـيدن پسـتان  ) ع( حضرت امير: مثال دو

ناقه را جدا كرده و بين خودشان هاي  دو دوشنده اي كه پستان. تشبيه فرموده اند) شتر ماده(
  . تقسيم كرده اند

  :كليدي تحليل نمودهاي  توان اين موضوع را با واژه مي براساس رسانگي
شود و  مي گفته» خلف«به معناي پستان گاو و گوسفند و امثال آن، اما براي شتر » ضرع«

و منظور پستان خالفت است كه چه «. از ماده شطر به معني دو نصف كردن چيزي» تشطّرا«
ايـن تشـبيه   ) 433:1394كتـابي،  (» .تقسيم شده است) ابوبكر و عمر(سخت بين اين دو نفر 

زيرا ناقه داراي چهار پسـتان  «. كنند مي به تناوب از چيزي استفاده جالبي است از كساني كه
دوشند  مي است كه دو به دو پشت سر هم قرار گرفته اند و معموالً هنگام دوشيدن دو به دو

» تشـطّرا «و به همين دليل در عبارت حضرت از آن تعبير به دو پستان شـده اسـت و تعبيـر    
و، بخشي از آن را مورد استفاده قرار داده و بخشـي را  اشاره به اين است كه هر يك از آن د

دهد كـه برنامـه از پـيش تنظـيم      مي براي ديگري گذارده است و به هر حال اين تعبير نشان
در عين حال فاصـله اي  ) 1/342: 1375مكارم شيرازي، (» .شده بود و يك امر تصادفي نبود

 يكي، ديگري اقدام بـه دوشـيدن  بين اين دوشيدن ها هم نيست، يعني به محض فارغ شدن 
ايـن انحصـار طلبـي و    . كند تا مبادا نفر سومي بخواهد حق خود را از آن شير طلب كند مي

) دو خليفـه را (شدت بهره بردن از آن و محروم كردن ديگران با همه تـوان و قـدرت آنهـا    
هـيچ  شايسـته ترنـد، در حـالي كـه     ) خالفـت (واداشت كه ادعا كنند از همگان بر اين امـر  

و ) لشد ما تشطرا ضـرعيها (مطلبي كه ظاهر الفاظ هم داللت بر آن دارد . استحقاقي نداشتند
اين شكل از التزام به دوشـيدن و بهـره بـردن آن، همـه بـه      . هم مورد تأييد تاريخ نيز هست

شير شتر در مقايسه با شير حيوانات . شود مي خاطر مزايايي است كه به تبع دوشيدن حاصل
 شود و اين خود مزيتي است كه نوع انسان ها را خواستار استفاده از آن مي فاسد ديگر ديرتر

خالفت هم كهنه شدني نيست و منافع فراواني براي كسي كه آن را در دست گيـرد  . كند مي
به همين جهت نوع انسان ها، حريصانه طالب آنند و به دليل خـواص بـاالي   . به همراه دارد

: گويد مي عبده. را براي آن مطرح كرده اند» طالي سفيد بيابان« اين شير، بعضي محققين نام
يعنـي دو پسـتانش را    - شطر بناقته تشطيرا - گويند مي شتر را در هر ضرع دو شطر است و«
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يعني اخذ و دريافت كرد هر يكي شطري را » فتشطّرا«. بدوشيد، و دو پستانش را واگذاشت
زيرا كه هـر كـه    - ، و ال يجوز أن يترك منه لغيره سهماالينال االمر االّ تاما - و اين ابلغ است

به واليت رسيد، بايست همگي را متولي باشد و جايز نيست سهمي بـه ديگـري واگـذارد،    
  )1/33: عبده، بي تا(» .به تناول امر يكي بعد از ديگري - تشطّرا - پس اطالق نموده به لفظ

  ار گرفتندر معرض خطر قر: مقصد    سوار بر شتر سركش: مبدأ - 3
  
  
  
  
  
  
  

فصاحبها كراكب الصعبة إناشـنق لهـا خـرم و إن أسـلس لهـا      : سوار بر شتر سركش - 3
اگر عنان محكـم كشـد،   . زمامدار مانند كسي است كه بر شتري سركش سوار است«. تقحم
دشـتي،  (» .كنـد  مي شود و اگر آزادش گذارد، در پرتگاه سقوط مي پاره بيني حيوانهاي  پرده

31:1384 (  
در معرض خطر قرار گرفتن را به سوار شـدن  ) ع(در اين مورد حضرت امير : مثال سوم

  .فرموده اندبر شتر سركش تشبيه 
شخصيتي است كه نسبت بـه دنيـا و خالفـت عالقـه اي     ) ع(با رسانگي حضرت علي 

  .ندارد
1404ابن فارس،(» .شتري كه زمان بار بستن يا سوار شدن رام نيست - سركش«: عبهالص :

3/286(  
آن است كه حال من نيز نسبت به عمر به مثابه اين است كه اگر آن ) ع(غرض حضرت 

را منع كنم و خواهم كه او را باز گردانم عناد كند و سر به فتنه ها نهد و فساد زيـاد شـود و   
آملـي،  (» .د و اگر او را به حال خود گـذارم مردمـان را ناراحـت كنـد    نقيض مدعي الزم آي

به عبارتي سكوت اختيار كردن و رها كردن خليفه به حال خود، خطـر اخـالل   ) 236:1355

 سوار بر شتر سركش

A )مبدأ(  

در معرض خطر قرار 
  گرفتن

B )مقصد(  
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و برخـورد بـا   . اسـالمي را در پـي دارد  هاي  در واجبات و مصالح مسلمين و نابودي ارزش
  . زند مي يان مسلمين را دامنخليفه به اختالف و مشاجره كشيده و شكاف در م

  :بر شتر نافرمان سوارشدن اين خصوصيات را دارد
  ضرر رساندن شتر به خودش - 1
  در امان نبودن شتر سوار - 2
  عدم ثبات و قرار - 3
  نرسيدن به هدف و مقصد - 4
منوط به آن است كه صاحب را رسانگي خود ) ع(اين مفهوم از فرمايش حضرت علي «

شود تحليل نمود كـه   مي در عين حال. كه البته با سياق هم شايسته تر است حضرت بدانيم
ابن (» .كه اين معنا در متن آشكارتر است. خود امر خالفت به شتر سركش تشبيه شده است

  )1/260: 1362ميثم، 
شتر بايد رسانندة مسافر به مقصد دور باشد، ولي اگر سركش و چموش باشد، اطمينـان  

تباري ندارد و باطل است و اين به خاطر بي ثباتي و ناآرامي و عدم همراهي و تكيه به آن اع
بنابراين خالفت و سلطنت، بلكه همة . كند مي امري كه مسافرت با آن را غيرممكن. آن است

  .امور دنيا چون در معرض دگرگوني و نابودي است، هيچ قرار و ثباتي ندارد
  لي در رفتار و كرداردو د: مقصد    حركات نامنظم شتر: مبدأ - 4

  
  
  
  
  
  

  اهللا بخبط و شماس فمني النّاسلعمر
به خدا كه مردم چونان گرفتار شدند كه كسي بر اسب سركش نشيند و آن چار پـا بـه   «

  )1:1378شهيدي، (» .پهناي راه رود و راه راست را نبيند
دو دل در رفتـار و كـردار اسـت كـه     هاي  خبط و شماس رسانگي از انسان: مثال چهارم
  . اين دو دلي در رفتار و كردار را به حركات نامنظم شتر تشبيه كرده اند) ع(حضرت امير 

  نامنظم شتر حركات

A )مبدأ(  

  در  يدو دل
  رفتار و كردار

B )مقصد(  
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در مورد شتري ) 219:1394كتابي، (كجرو، اشتباه، بر گزاف و بيراه رفتن در شب » خبط«
ه به علت ضعف بينايي در راه رفتن مشكل دارد و ممكن است براي خود و رود ك مي به كار

  . ديگران دردسر ايجاد كند
  )219: همان(توسني كردن اسب، چموشي » شماس«

شـارحي  .(شوند مي به اسبي گويند كه مانع از سوار شدن بر پشتش» شماس«و همچنين 
  )      64:1375از قرن هشتم، 

مبتال شدن مردم به دست مردي كه در اعمال و حركاتش مردد و دو دل بوده با رسانگي 
. كند مي به شتر و اسبي مانند شده است كه در طول، راه را به صورت زيگزاگ و نامنظم طي

با دقت در رسانگي بـه  . زيرا او در اعمالش منظم نبود و مردم گرفتار اعمال نامنظم او بودند
به مفهوم طبيعت خشـك و خشـن او اشـاره    » شماس«به مفهوم دو دلي و  »خبط«كار رفته 

سـخن  «: كنـد  مي مفهوم ديگري را در قالب رسانگي بيان البالغه نهجابن ميثم در شرح . دارد
امام اشاره به گرفتاري مردم است كه نظم كار آنها متزلزل شد و اختالف كلمه پديـد آمـد و   

  )1/260: 1362ابن ميثم، (» .شدبه علت تفرقه، زندگي آنها نامنظم 
با تحقيق در حاالت و حركات شتر، نامنظم حركت كردن شـتر در سـه حالـت ممكـن     

  .است اتفاق بيفتد و منجر به هالكت او شود
  تالش براي پيدا كردن راه - 3گشتن به دنبال غذا  - 2در حالت فرار  - 1

كه در مفهوم خـاص،  رسد  مي با تحليل در حركات شتر و رسانگي حركات شتر به نظر
خواهد از حق و حقيقت فرار كند كه اين فرار حركت در خـبط   مي مقصود انساني است كه

امير مومنان مكرر شنيده ايم كه غالـب آنهـا   هاي  همچنين در مورد قضاوت. و شماس است
 افتاد كه خليفة دوم براي پيدا كردن راه حـل صـحيح بـه حضـرت مراجعـه      مي زماني اتفاق

از به بيراهه رفتن و قضاوت ناصحيح در امان باشد و اين جملـة معـروف خليفـة    كرد تا  مي
شد، ناظر  مي كه اگر علي نبود هر آينه عمر در فتوي دادن هالك) لوال علي لهلك عمر(دوم 

  .بر همين امر است
  عيش و نوش فراوان: مقصد    آكنده و تهي ساختن دو پهلو: مبدأ - 5

  
  
  

 يآكنده و ته
 ساختن دوپهلو

A)مبدأ( 

ش و نوش يع
فراوان

B )مقصد( 
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دو پهلويش از پرخوري باد كرده و «آكنده و تهي ساختن دو پهلو، بين نثيله و معتلفه  - 5
  )30:1384دشتي، (» .همواره بين آشپزخانه و دستشويي سرگردان بود

با رسانگي صريح، عيش و نوش فراوان را در ) ع(در اين فراز حضرت امير : مثال پنجم
شـود   مي با اندكي دقت معلوم. قالب تشبيه به آكنده و تهي ساختن دو پهلو مانند كرده است

خواسته ها، انسان را از هر امر ديگري و پيشوا كه گستردگي در خوردن و آشاميدن و ساير 
. دارد مـي  نتظام امور و احوال مسلمانان و مراعات احوال مصالح آنـان بـاز  را از مالحظه ي ا

ابن بابويه، (» .كند مي بين نثيله و معتلفه را به اهتمام او در منكح و مطعم تفسير«شيخ صدوق 
363:1403(  

رسيم انساني كه همة همتش شكمش  مي اگر در اين فراز كمي تأمل نماييم به اين نتيجه
اگرچه در ظاهر انسان باشد، زيرا آفرينش انسان براي رسيدن . يوانات استباشد در زمرة ح

چـه  . شايستة انسان نام نهادن ندارد. به كماالت است و هر كس در غير اين راه حركت كند
و اين نشان از عـدم لياقـت او بـراي خالفـت و     . رسد كه بخواهيم او را امام و هادي بناميم

  .ترهبري و تدبير امور مسلمين اس
نكته حايز اهميت ديگر اين كه در چنين محلي بـا خصوصـيت مـذكور، هـيچ تفكيـك      
جدي بين خوردني ها و فضوالت صورت نمي گيرد و حتي در بعضي موارد اين دو با هـم  

. كنـد  مـي  گيرد و به خود دام نيز سرايت مي شوند و آلودگي همه جا را در بر مي مخلوط نيز
كند و به ديگران هـم از همـان    مي كند و با آن خود را سير مي مالي كه انسان از حرام كسب

و ادامـة حيـات   . برد مي بخشد، اساس مشروعيت حاكم و وابستگان او را زير سوال مي مال
اين موضوع در مورد خليفة سوم هـم حيـات   . كند مي معنوي جامعه را با خطر جدي روبرو

  .ه خطر انداختظاهري خودش و هم حيات معنوي جامعه را همراه با هم ب
  شرارة شعله غم: مقصد    خروج كيسة بادي از دهان شتر: مبدأ - 6

  
  
  
  
  
  

از  يسه باديخروج ك
  دهان شتر

A)مبدأ( 

  شعله غم ةشرار

B )مقصد( 
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آن شقشـقة شـتري   «. تلك شقشقه هدرت ثم قرّت: خروج كيسه بادي از دهان شتر - 6
  )1/52: 1379فيض االسالم،(» .قرار گرفتبود كه صدا كرد و باز در جاي خود 

با رسانگي صريح اسرار آتشين دروني خود را كه همراه با ) ع(حضرت علي : مثال ششم
  .سوز دل است به خروج انباشتگي كيسه بادي از دهان شتر مانند كرده است

 كنـد و در آن  مي پوستي قرمز رنگ كه شتر عربي از دهانش خارج» الشقشقه من البعير«
  )2/489: 1367ابن اثير،. (شود مي دهانش آشكارهاي  كند و از گوشه مي دمد و آن را باد مي

صفتياست كه حضرت امير با رسانگي صريح حاالت و صفات سه خليفه پيش «شقشقه 
كردند كه ناگاه شخصي از ميان جمعيت نامه اي به آن حضرت داد، پـس   مي از خود را بيان

 با هماننـدي، شقشـقه را صـدايي   ) 451:1394كتابي، (» .نيافت از اين حادثه، آن خطبه ادامه
ِ - هـدر «. اسـتفاده نمـوده انـد   » هدر«چرخاند كه از لفظ  مي دانند كه شتر در حنجرة خود مي

  )789: همان. (شتر صدا را در گلو پيچانيد: »هدرا و هديرا البعير
  :در اين خطبه داراي ويژگي هايي است» شقشقه«كلمه ي 

 چيزي است ريه مانند در گلوي شتر كه در وقت هيجـان از دهـانش بيـرون   شقشقه  - 1
  .به ضرب المثل تبديل شده است» شقشقه هدرت«شقاشق است به گونه اي : ج. آيد مي

 اين حالت در شتر مـوقتي اسـت و پـس از فـروكش كـردن و آرام گـرفتن ناپديـد        - 2
عجيـب آن از عجايـب    اين بادكنك هم حالت ظاهري آن و هم پيچيـدن صـداي  . گردد مي

اين كتاب اقيانوس پيما، شقشـقه هـايي   هاي  توان گفت كه همة خطبه مي است و به جرأت
هيجـاني كـه   . شوند و اعجاب همگان را برمي انگيزانـد  مي است كه بر زبان حضرت جاري

  .گردد مي هنوز كامل بروز نكرده مخفي و خاموش
گيرد كه  مي ات و مصالحي را در نظرگويد، مالحظ مي انسان وقتي با فكر قبلي سخن - 3

امـا زمـاني كـه    . ممكن است باعث شود تمام مطالبي را كه در صدد بيان آن است بيان نكند
راند كه چه بسـا قصـد گفـتن آنهـا را از قبـل       مي آيد سخناني را به زبان مي انسان به هيجان
ايـن مطلـب بـه    . ار اسـت شود دقيقاً بجا و تأثيرگـذ  مي اما وقتي با هيجانگفته. نداشته است

  .ناگهاني خارج شدن شقشقه اشاره دارد
ويژگي بعدي روشن و صريح بيان كردن مطالب است، به گونه اي كه همة مخاطبان  - 4

شقشـقه در  . (مي كنند و خواستار هيچ توضيح اضافي از خطيب نيستندلُب معنا را دريافت 
  .)شتر براي همه قابل رويت است
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  فرجام سخن. 7
  :رسيم كه مي عة مطالب مطرح شده به اين نتيجهاز مجمو

از نظر مفاهيم و عبارات، داراي گستردگي مبسوطي اسـت و بـا    البالغه نهجرسانگي  - 1
 زيـرا كـه از هـر واژة آن   . ادبي و مذهبي و عرفاني تفاوت دارد - رسانگي ديگر متون هنري

. ا ساختار نيز مطابقـت دارد گوناگوني استخراج نمود كه بهاي  توان استعاره ها و رسانگي مي
در مواردي كه تشبيه در قالب رسانگي به كار رفته هدف، اجبار مخاطب به تفكر، تجزيـه و  

  .اي است البالغه نهجتحليل مفهوم مورد نظر فراز عبارت يا واژة 
نشان دادن ) ع(در همه رسانگي ها كه اكثراً با تشبيه همراه است قصد حضرت علي  - 2

آنچه سرآغاز مصيبت ها است اين بود كه از جنبـة سياسـت   .رهبري استاهميت زعامت و 
اشخاصي جامة خالفت و رهبري را با تكلف به تن كردند، يعني كاري را پذيرفتند و عهـده  

خطبـه سـوم،   : ك.ر. (الزم براي آنرا نداشـتند هاي  دار امري شدند كه صالحيت ها و اهليت
  )فراز يك

و رسـانگي و تأكيـد بـر واژة ابـل، مشـتقات و       بـا مثـل، تشـبيه   ) ع(حضرت علـي   - 3
نمايـد از جملـه در ايـن خطبـه بـا اسـتعارة        مـي  آن، مفاهيم گوناگوني را طرحهاي  مترادف

مفهومي بحث انحرافات سياسي را كه باعث رنگ باختن عدالت اجتماعي شده و حريت را 
  )3فراز : خطبه سوم: ك.ر. (به رقّيت تغيير داده است اشاره دارد

شاخصـة اصـلي ايـن دوران را شـكمبارگي و     ) ع(با رسانگي كامل حضـرت علـي    - 4
فـراز  : خطبه سوم: ك.ر(» كظّة ظالم و السغب مظلوم«گرسنگي ستمديده معرفي كرده است 

  .به گونه اي كه از نيمة دوم دهه دوم هجري تا اواخر حكومت خليفه سوم به اوج رسيد) 7
 شـي دنيـا بـا رسـانگي خـاص بـه چشـم       در نشست فراز خطبة سوم نوعي بي ارز - 5
كه با صراحت دنيا را در بي ارزشي از آب بيني بزغاله بي ارزش تر  7خورد به ويژه فراز  مي

  .دانسته اند
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