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 چکيده 

های این خطبه، تصویری های وزین و رزین امير سخنوران، امام علی)ع( است. گزارهاز خطابه« متّقين» ةخطب
ی از پارسایان و توصيف دقيق آنان است؛ تجسيم حاالت معنوی اهل تقوا در شب و روز، ترسيم نگاه رفتاری هنر
های مختلف مردم، آرزوها و ها به بهشت و جهنم، علم و حلم تقواپيشگان، بصيرت در دین، تعامل با گروهآن

طبه است. در جستار حاضر با نگاه های تبلور یافته در این خگاران از ویژگیپرهيزفردی و اجتماعی  ةسير
و در جهت بررسی سبکی این خطبه، از رهگذر واکاوی افقی متن، سه سطح فکری، زبانی و ادبی اثر  یمتندرون

های سبکی این ه از جمله ویژگیاین نتيجه به دست آمد کو  شناسانه قرار گرفتو بررسیِ سبک مورد تحليل
-ها، استفاده از آرایه، کاربرد سجع، جناس، تکرار واکهکوتاه جمالتتوجّه به  توان به مواردی مانند،متن دینی می

ها و هایی مانند مراعات نظير، طباق و بينامتنی با قرآن کریم اشاره داشت. باید اذعان کرد که تمامی سبک

هنگی و کار گرفته شده در سطوح زبانی و ادبی با سطح فکری صاحب سخن تناسب، هماهفرایندهای زبانی ب

 دارد.همسویی 

 قين، سبک، اقناع مخاطب.متّ خطبة: امام علی)ع(، هايدواژهکل
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 مقدمه .1

در زبان عربی است، این واژه در لغت به معنای قلم « األسلوب»در التين و « stylus»معادل  «سبک»

اگر در صدد تعریف اصطالحی البته  .(34: 2222 بن ذریل،است ) )اإلزميل و المنقاش( حکاکی یا نوشتن
این زیرا  ؛نمایدکاری دشوار می «سبک»مند و معين از پایهیک تعریف  ةم دید که ارائهيآن برآیيم خوا

 های زندگی و هنردر سایر زمينه»اصطالح منحصر به یک دانش خاص یا یک جنبه از زندگی نيست بلکه 
از  ؛(11: 1111 بليث،)«و...هایی مانندِ مد، موسيقی، سفره، سياست، ادبيات، زبانشناسی کاربرد دارد؛ زمينه

 است. تعاریف متعدد و متفاوتی ارائه شده، سبکاز ه رو است کاین
یک هنر زبانی است که ارکان آن بر عناصر نحوی زیباشناسانه  سبک» :معتقدند پردازانیهنظربرخی از     

ل شار»دیگر مانند  برخی .(34: 1194عبدالمطلب، ) «ترکيبی مفردات زبانی استوار است هایو ظرفيت
دانشی  یشناسسبکاست که  باور ینبر ا -در مکتب فرانسوی «یشناسسبک»گذار دانش بنيان -« بالی

 به دیگر بيان، این دانش .زدپرداها میز منظر محتوای عاطفی آناست که به بررسی حقایق تعبير زبانی ا
 «کنداین اثرپذیری را تعبير می ةوسيلبهواقعيت اثرپذیری آگاهانه از طریق زبان و واقعيت زبان »
انحراف است و  ینسبت به سبک دیگر دارا یهر سبکذکر این نکته الزم است که  .(22: 1192 ی،المسد)

یک هنجار یا نرم است و غزل صائب در مقایسه با آن خارج از نرم  یسبک؛ مثالً دیوان سعد یاین یعن
 از نرمعدول  ییعن «سبک» گویند:یدر تعریف سبک م یدو سبک دارند. از اینجاست که برخهر  امااست 

 .(49-44 :1441 ،یکدکن یشفيع)
روش خاص  عبارت است از اصطالح ادبيات»در  «سبک»دهد که پژوهش نشان می به هر روی،    

خاص  ةیک اثر ادبی، وجه ترکيب کلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبير. سبک ةوسيلهادراک و بيان افکار، ب
گوینده یا نویسنده  وابسته به طرز تفکّر خود، يز به نوبةکند و آن نمی از لحاظ صورت و معنی القا خود را

 .(224: 1449 شميسا،) «باشدحقيقت می ةدربار
خاص برای سخن گفتن  ةیک شيو، «سبک»توان نتيجه گرفت که تعاریف ارائه شده می هبا توجه ب    

چون شخصيّت  با توجّه به عواملی ،و سبک هر کسرا دارد . هر ادیب و سخنوری سبک خاص خود است
 ،آمده است و امکانات زبانی به وجود، محيطی که متن در آن شدهپردازشنویسنده یا شاعر، موضوع 
 متفاوت است و انواعی دارد.

سبک ميانه و  -2 ،سبک ساده یا آسان -1 دانند؛سبک را بر سه قسم می ،ها از گذشته تاکنونغربی»    
ها را به موضوعاتی بندی، سبککر است که این نوع دستهسبک عالی و استوار. شایان ذ -4 و متوسط

ها و سبک در نامه ها معتقدند که نوع اولِپردازد. آنها میدهد که خطاب زبانی و ادبی به آنپيوند می
سوم برای استفاده در تراژدی  آید، سبک ميانه در تاریخ و کمدی کاربرد داشته و سبکمی به کارگفتگو 

 .(34: 2222 )بن ذریل، «است
ترین و در عين حال از ساده .هستيم گزینش یک راهکاردر واکاوی سبکی یک اثر ادبی ناگزیر از     

ها این است که متن را از سه دیدگاه زبان، فکر و ادبيات تحليل کنيم تا بتوانيم به هکارترین راعملی
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 اجزاء با یکدیگر دریابيمی هبه رابط متن اشراف پيدا کنيم و ساختار متن را با توجه ةدهنداجزای تشکيل

یعنی دستگاه آوایی، عناصر واژگانی، روابط  یمتندرونپرواضح است که عناصر  .(114: 1449 )شميسا،
از قبيل نفسانيات صاحب متن، تحوالت سياسی عواملی یعنی  ،یمتنبرونو عناصر  بالغی ةنحوی، جنب

بررسی  ، موضوع سخن و نوع مخاطبمتن یهآفرینند ة، دانش و اطالعات و حرففرهنگی ةمعاصر، زمين

 شوند.می

و  است« دال» ةمثاببههای سبکی البالغه آکنده از نشانهآنچه آوردیم و از آن روی که نهج بر اساس    
هایش را آشکار های نهفته در ورای متنیا پيام« مدلول»واکاوی و تحليل سبکی این اثر گرانسنگ، 

در سه سطح فکری،  «متّقين» ةشناسی خطبرو سعی دارند تا به سبکدر پژوهش پيشِ نگارندگان کند،می

 «متّقين» ةساز در خطبهای سبکد: که شاخصهنها پاسخ دهو به این پرسش زبانی و ادبی بپردازند
های سبکی و غرض وصف پارسایان چه ارتباطی برقرار است؟ کاربست این کدامند؟ بين شاخصه

 با سطح فکری خطبه پيوند خورده است؟ ها چگونهمشخصه

 پژوهش ةپيشين .1-1

توان به ها میهای فراوانی صورت گرفته است که از ميان آنالبالغه پژوهشنهج ةدر مورد کتاب گرانمای

 موارد زیر اشاره داشت:
خاقانی و زهرا قاسم  ، محمّد«به مالک اشتر( ع)شناختی فرمان حکومتی امام علیبررسی سبک» .1

امام علی)ع( به مالک اشتر در  ةشناسی ناماین پژوهش به سبک .1412 ،4شماره  قيّم، ةپيوندی، فصلنام

ها اموری مانند موسيقی درونی جمالت و واژه که سه سطح فکری، زبانی و بالغی پرداخته و بيان کرده
 .ستشده اتر این نامه در مخاطب همراه با اندکی خيال باعث تأثيرگذاری هر چه بيش

 ةنامشپژوه ة، عليرضا نظری، فصلنام«البالغههای نهجبخشی به خطبهانسجام کاربرد ادات ربطی در». 2

البالغه طبق های نهجادوات ربط و نقش آن در انسجام متن ة. این مقاله دربار1412، 4شمارة البالغه، نهج

دوات ربط در سی خطبه از هاليدی است. نویسنده با روش توصيفی و آماری به بررسی ا یهنظری

ویژه ادوات افزایشی نقش مهمی البالغه پرداخته است و به این نتيجه رسيده است که این ادوات؛ بهنهج

 ها بر عهده داشته است.خطبه یبخشانسجامدر 
 ةمی، فصلنامهي، علی نظری، کبری خسروی، زهرا ابرا«البالغهاشباح نهج ةشناسی خطبسبک» .4

این مقاله از چهار دیدگاه آوایی، نحوی، داللی و فکری به بررسی . 1414، 9 ةالبالغه، شمارنهج پژوهشنامة

شناسی، از اموری مانند کنایه، تعاریفی از سبک و سبک ةپردازد و ضمن ارائمذکور می ةو تحليل خطب

خن به ميان ستبلور یافته در این خطبه،  ... های نحوی واستعاره، سجع، موسيقی درونی، برخی ویژگی

هایی را در توان تفاوتپردازد، اما میوصف می به متّقينو  اشباح ة)ع( در دو خطببا اینکه امامآورده است. 

دارد ولی در  ف بسامد بيشتریهای مطرّاشباح سجع ةسبک دو خطبه مشاهده کرد. برای مثال در خطب
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های دعایی کاربرد جمله دو خطبهاین  دیگر هایتفاوتاز است.  های متوازی پرتکرارسجع متّقين ةخطب
 است. مشاهدهقابلاشباح  ةاست که تنها در خطب

، مرتضی «البالغهصد و یازده نهج ةپایه در خطبهای همبالغی ساخت –نحوی  شناختیتحليل سبک». 3

نين بيان . نگارندگان این مقاله چ1413، 11، شماره البالغهنهج ةپژوهشنام ةقائمی و فائزه صاعد، فصلنام
پایه برای تقویت موسيقی و آهنگ کالم و تأکيد بر سخنان با های همکنند که امام علی)ع( از ساختمی

دو  ةپایه به سه دستهای هماختـژوهش سـهدف انتقال پيام به مخاطب بهره جسته است. در این پ
 شود.ای و زنجيری تقسيم میای، سه سازهسازه

 . ضرورت و اهميت پژوهش1-2

دهد که تاکنون پژوهشی مستقل به بررسی نشان میهای صورت گرفته پژوهش بررسی محتوای

و ژرفای سطوح  شهرت دارد، نپرداخته متّقين ةخطبکه به  البالغهسه نهج صد و نود و خطبة ةشناسانسبک

ی مورد شناسسبک دیدگاه از را خطبه ینا کوشدیمپژوهش حاضر  ،رواز این ؛سبکی آن را نکاویده است
های مختلف آن، این امکان را برای مخاطب فراهم آورَد تا با سبک با بررسی الیه و قرار دادهارزیابی 

 .ها بيندیشدتر به آنعميقام)ع( در القای معانی آشنا شود و ام

 

 مناسبت خطبه. 2
ای ")ع( عرض کرد: گار وی بود. روزی به امامپرهيزهمام بن شریح از شيعيان اميرالمؤمنين)ع( و از یاران 

امام)ع( درنگی کرد و  ."نگرمیمچنان وصف کن که گویا آنان را اميرمؤمنان! اهل تقوا را برای من آن

 :1491 دشتی،)"گاران و نيکوکاران استپرهيزو نيکوکار باش؛ که خدا با   ای همام از خدا بترس"فرمود: 
 خویش اصرار ورزید. ةقانع نکرد و بر خواست همام را طلبيقتحقاما این پاسخ امام علی)ع( روح  .(223

 است. «متّقين خطبة»یا  «همام ةخطب»معروف به  شد کهای پرمعنا، ژرف و زیبا حاصل این اصرار خطابه
 

 خطبه . تحليل3
 .شودیمتر و زبانی آشکار خطبه، در سطح فکری یمتندرونمؤمنان)ع( با تحليل ژرفای کالم امير

 سطح فکری .3-1

 توان به چند بخش تقسيم کرد:ای که بر آن حاکم است، میرا از نظر فکر و اندیشه قينمتّ خطبة

 غَنِيّاًعَنْ خَلَقَهُمْ وَ تَعالى خَلَقَ الْخَلْقَحينَفَاِنَّ اللّهَ سُبْحانَهُ امّا بَعْدُ، » :. حمد و ستایش پروردگار3-1-1

 «.التَنْفَعُهُ طاعَةُ مَنْ اَطاعَهُ وَ عَصاهُ، ضُرُّهُ مَعْصِيَةُ مَنْنَّهُ التَاَآمِناً مِنْ مَعْصِيَتِهِمْ، لِ طاعَتِهِمْ،
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الدُّنْيا مَواضِعَهُمْ. فَالْمُتَّقُونَ  وَضَعَهُمْ مِنَ فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مَعايِشَهُمْ، وَ»در دنيا:  متّقين. وصف ظاهر 3-1-2

 اَبْصارَهُمْ عَمّا حَرَّمَ اللّهُ غَضُّوا .قْتِصادُ، وَ مَشْيُهُمُ التَّواضُعُلْبَسُهُمُ االِالصَّوابُ، وَ مَ الْفَضائِلِ، مَنْطِقُهُمُ فيها هُمْ اَهْلُ
 «...مِنْهُمْ فِى الْباَلءِ كَالَّتى نُزِّلَتْ فِى الرَّخاءِ لَهُمْ. نُزِّلَتْ اَنْفُسُهُمْ عَلَيْهِمْ، وَ وَقَفُوا اَسْماعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النّافِعِ

يُرَتِّلُونَهُ  جْزاءِ الْقُرْآنِاَصافُّونَ اَقْدامَهُمْ تالينَ لِمَّا اللَّيْلُ فَأ» :گارپرهيزهای افراد وصف شب. 3-1-3

وَ تَطَلَّعَتْ رَكَنُوا اِلَيْها طَمَعاً،  تَشْويقٌ دَواءَ دائِهِمْ. فَاِذا مَرُّوا بِآيَة فيها بِهِ اَنْفُسَهُمْ، وَ يَسْتَثيرُونَ بِهِ ونَيُحَزِّن تَرْتيالً،

، وَ قلوبِهِمْ مسامِعَ اَصْغَوْا اِلَيْهاَ اَنَّها نُصْبَ اَعْيُنِهِمْ. وَ اِذا مَرُّوا بِآيَة فيها تَخْويفٌ ظَنُّوا نُفُوسُهُمْ اِلَيْها شَوْقاً، وَ

مُفْتَرِشُونَ لِجِباهِهِمْ وَ اَكُفِّهِمْ وَ  هِمْ،فَهُمْ حانُونَ عَلى اَوْساطِ .ظَنُّوا اَنَّ زَفيرَ جَهَنَّمَ وَ شَهيقَها فى اُصُولِ آذانِهِمْ

 «.فِكاكِ رِقابِهِمْ يطْلُبُونَ اِلَى اللّهِ تَعالى فيَ وَ اَطْرافِ اَقْدامِهِمْ، رُكَبِهِمْ

خَوْفُ بَرْىَ اَبْرارٌ اَتْقِياءُ. قَدْ بَراهُمُ الْ النَّهارُ فَحُلَماءُ عُلَماءُ، وَ اَمَّا»: گارانپرهيزتوصيف روزهای . 3-1-4

يَقُولُ: لَقَدْ خُولِطوا، وَ لَقَدْ خالَطَهُمْ اَمْرٌ وَ مِنْ مَرَض، الْقِداح يَنْظُرُ اِلَيْهِمُ النّاظِرُ فَيَحْسَبُهُمْ مَرْضى، وَما بِالْقَوْمِ

 ...«. مِنْ اَعْمالِهِمْ مُشْفِقُونَسِهِمْ مُتَّهِمُونَ. وَنْفُاَلِ الْقَليلَ، وَاليَسْتَكْثِرُونَ الْكَثيرَ. فَهُمْ اليَرْضَوْنَ مِنْ اَعْمالِهِمُ .عَظيمٌ

وَ ايماناً فى  اَنَّكَ تَرى لَهُ قُوَّةً فى دين، وَ حَزْماً فى لين، فَمِنْ عَالمَةِ اَحَدِهِمْ» :متّقينهای نشانه .3-1-5

تَجَمُّالً فى فاقَة، وَ صَبْراً فى  وعاً فى عِبادَة، وَغِنًى، وَ خُشُ فى عِلْم، وَ عِلْماً فى حِلْم، وَ قَصْداً فى يَقين، وَ حِرْصاً

 «...عَلى وَجَل عْمالَ الصّالِحَةَ وَ هُوَألا يَعْمَلُ فى هُدًى، وَ تَحَرُّجاً عَنْ طَمَع وَ طَلَباً فى حَالل، وَ نَشاطاً شِدَّة،

ثنای خداوند، در جمالتی پس از حمد و  ،)ع( در این خطبهامامطور کلی باید چنين بيان داشت که به    

پردازند؛ حاالت اهل تقوا در شب ویژگی از اوصاف اهل تقوا می 112زیبا، کوتاه و پرمفهوم به ذکر بيش از 
های و روز، نگاه آنها به بهشت و جهنم، علم و حلم اهل تقوا، بصيرتشان در دین، طرز برخوردشان با گروه

است که  متّقينهای مهم ویژگیی و اجتماعی آنان و... از فرد ةگاران، سيرپرهيزمختلف مردم، آرزوهای 
های شفاف ایشان با تصاویری بدیع چنان از الیه» پردازند.ها می)ع( در این خطبه به تبيين آنؤمنيناميرالم
های مستعد گذارد که دلدارد و حاالت و روحيات آنان را چنان به نمایش میگاران پرده برمیپرهيزروحی 

افتد و آتش آن با وضع خودشان، به تالطم روحی می یهبصير با رؤیت چنين تصاویری و مقایسو چشمان 

چنان که در پایان این خطبه، همام با شنيدن چنين سازد، همحسرت خرمنگاه وجودشان را مشتعل می
به ای هدر حقيقت سبک .(249: 1494 قاسمی،)« تسليم کرد! ینآفرجانای زد و جان به توصيفاتی ناله

 و همام را به اقناع عاطفی رساند -آیدها سخن به ميان میکه در ادامه از آن – رفته در این خطبه کار
هایی که . سبکروح بلندش در کالبد جسمش نگنجيدن سخنان که با شنيدن ایوی اثر گذاشت  رآنچنان د

اندیشه و القای مت سطح فکری خد در رفته استکار ههای آوایی، واژگانی، نحوی و ادبیِ خطبه بدر سطح

 و ایدئولوژی خاصّ امام)ع( است.
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 سطح زبانی .3-2

بالغت است، سخنانی است کوتاه و آشکارا، نيرومند و  ةترین نمونسخنان امام علی)ع( پس از قرآن، بزرگ

است، انعکاس آن در  درآمدهرسایی  کامالًصورت جوشان در اثر هماهنگی الفاظ و معانی و اغراض به

جرج به نقل از  9: 1444 جعفری،)زمانی گوش آدمی شيرین و اثرش با تحریک احساسات توأم است

آن حضرت در سطح آوایی، سطح  متّقين خطبةرو این جستار به واکاوی سطح زبانی از این .جرادق(

 پردازد.واژگانی، سطح نحوی و سطح ادبی می

 سطح آوایی .3-3

ها، ها و نوع آرایش آنها و مصوتبه بسامد واجی معين، صامت در واکاوی سطح آوایی سخن منثور،
مخارج حروف  ها،آنتوالی  ،هجاها، افت و خيز آهنگ کالم، به دیگر سخن؛ به موسيقی درونی که در آواها

 ییدآورندهپدموسيقی سخن و  ةآفرینند عناصر اینشود؛ چه یابد توجه میتبلور می هاآنو تکرار 

ساختار »در شعر نيز  را بر دوش دارند. رسانیيامپهایند و رسالت ها و فاصلهن، جناسهای گوناگوسجع

ای غيرمستقيم گونهی از اصوات بهااز رهگذر مجموعه -نقش معنایی در رسانگی خویش عالوه بر -آوایی

برخی از بسامد  متّقين خطبة در (.419: 1494شفيعی کدکنی، )« کندمفهوم مورد نظر شاعر را ابالغ می
تأثير  ةها، تکرار حروف و ... به خلق موسيقی درونی انجاميده و همين نيز مایها، فاصلهحروف و واکه

 دهد.وی را به اقناع عاطفی سوق می ،سخن در جان و روح مخاطب گشته

همخوانی خيشومی که از نظر  .این واکه یا همخوان از آواهای پربسامد این خطبه است ،«م» یهواک    

: 1119 عباس،) گيرد و داللت بر استواری، مالیمت، نرمی و انسجام داردتلفظ بين شدت و رخاوت قرار می
 ةدر فاصل« هم» ضمير شده که بيشترین مورد آن درمرتبه بکار گرفته 212« م» ةدر این خطبه، واک .(41

 مانند:؛ جمالت این خطبه است

ْمِنْهُمْ فِى الْبَالءِ  لَهُمْ. نُزِّلَتْ اَنْفُسُهُم ُعَلَيْهِمْ، وَ وَقَفُوا اَسْماعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النّافِعِ اَبْصارَهُمْ عَمّا حَرَّمَ اللّه غَضُّوا»

 .«عَيْن طَرْفَةَ اَجْسادِهِمْ فىم اَرْواحُه تَسْتَقِرَّ ُالَّذى كَتَبَ اللّهُ عَلَيْهِمْ لَمْ االْجَل كَالَّتى نزِّلَتْ فِى الرَّخاءِ، وَ لَوْالَ

ه شود مخاطب در هنگام خواندن یا شنيدن این سخنان مکثی کوتاکاربرد ساکن این حرف موجب می    
 . این حروفهستند« ل« »ر»، «ق»، «ع»حروف مجهوره مانند های دیگر، ها بيندیشد. واکهکرده و در آن

عبدالغنی المصری، ) اندتناسبمند سخنرانی به هنگام خطابه ها، با آهنگ بلبه خاطر صالبت و استواری آن
 به شرح زیر است:همام  خطبةهر کدام از این حروف در  بسامد .(11: 2222
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 بسامد حرف
 41 ع

 31 ق

 123 ر

 114 ل
 

و « ل»روان های همخوان کهینااقتدار و فخامت سخن امام)ع( شده است. با توجه به  مایة، امر همين    
ها با موسيقی کالم امام تکرار آن .(11: 1494 قویمی،) ليت و شفافيت هستنددارای ویژگی سيا« ر»

 همسویی دارد. ،یرادشدهابرای همام  رسایانپا ةچهر یسازشفافبه قصد  علی)ع( که
در توصيف مناظر »ای که ست. واکها« آ» 1درخشان ةهای پربسامد در این خطبه، واکاز جمله واکه    

 .(44همان: « )روندمی به کار بلندمرتبهمند و های توانا عظمت و شوکت شخصيتانگيز یپرشکوه و شگفت

 فرماید:تصویری روشن از متقيان این واکه را به کار بسته و می ةآن حضرت در ارائ مثال؛ عنوانبه

 «الْقِداحاَبْرارٌ اَتْقِياءُ. قَدْ بَراهُمُ الْخَوْفُ برْىَ  النَّهارُ فَحُلَماءُ عُلَماءُ، وَ اَمَّا»

سبکی که با توصيف امام)ع( و تصویر دیداری  .مرتبه تکرار شده است 9 «آ»کوتاه صدای  جملةدر این     

کار هبار ب 144« آ» ةاین واکه یعنی واک ،خوبی هماهنگ و سازگار است. در مجموع این خطبهپدید آمده به

ابودن سخنان صاحب متن، بيانگر شکوه کنار نشان دادن بلند و رس کاربستِ پربسامد آن در رفته است.
 توصيفی کالم وی همخوانی دارد. ةاست و با جنب سخن و جالل گوینده

 موسيقی سخن .3-3-1

نایت دارد. سبکی خطبه ع یموسيقایفضای به  که امير سخن دهدنشان می متّقين خطبةدرنگ در سبک 
 .یافته است همگون تبلور ها و مجاورت کلماتِها، جناسکه در انواع سجع

 سجع .3-3-1-1

شعر  در هنثر، در حکم قافيدر )ع( داشته است، زیرا سجع علیسزایی در موسيقی کالم امام هسجع نقش ب

ذیرد و در طبایع بهتر جای حافظه زودتر آن را بپ کار رودهو اگر مناسب بکند آهنگين می کالم را ؛است

دو جمله  هیبلکه گا ،کندمسجع استفاده می خود از واژگانهای جمالت امام)ع( نه تنها در فاصله گيرد.می

سبک، یعنی کاربرد سجع بدون تصنّع، همين  .ها با هم سجع دارندآورد که تمام واژگان آنای میگونهرا به

 .انجاميده است نوازگوشای موسيقیدلنشين و  یآوایبه آفرینش 

                                                           
ریختن، شدن اشيا، فرو تکهتکهها برای بيان صداهای بلند، هياهو و همهمه، صدای شکستن و های درخشان عبارتند از )اِ( و )آ(. این واجواکه. 1

آسا کاربرد دارد. گاهی نيز در توصيف مناظر پرشکوه و صوت پر اوج موسيقی، غریو جمعيت یا صدای خنده و قهقهه و سر و صدای رعد

 .(1494: 44-41)قویمی،  روندکار میهب بلندمرتبههای توانمند و یا عظمت و شوکت شخصيت يزانگگفتش
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چشم و گوش  4و مطرّف 2، متوازن1متوازی تلفِآن هم در انواع مخ ،سجع یهآرایدر این خطبه،     

ثير سخن را دو چندان تأو  پدید آورده ( راامام )ع موسيقى کالمو با بسامد باالی خود، د نوازمخاطب را می
 سازد.چنان القاگر معانی بوده که مخاطبی چون همام را مدهوش می کرده است و

ر گرفته شده است. از ميان مرتبه بکا 23سجع متوازی  متّقين خطبة دهد که دربررسی آماری نشان می    
 توان به موارد زیر اشاره داشت:آن می

 - ني)د علماء(، - )حلماء فة(،يعف - فةيخف – فةي)نح مأمونة(، - محزونة) عقاب(، - وابث) الرخاء(، - )البالء

 - صوته(، )كبر - )صمته كور(،ش - صبور -ر )وقو الشرّ(، - ري)الخ الذكر(، - )الشكر ،حلم( – )علم ن(،يل

 - )منعّمون نهم(،يأع - أنفسهم) ،أجسادهم( - )أرواحهم ملبسهم(، - )منطقهم ،(مواضعهم – شهمي)معا، مكر(

 - أقدامهم(، )نفسه - أكفّهم(، )أوساطهم - حاجاتهم(، )جباههم - شرورهم(، )أجسادهم - )قلوبهم معذّبون(،

 ن(يالغافل - نيأمره(، )الذاكر - أكله(، )قلبه

 تکرار شده است:و به قرار زیر کار رفته هب مرتبه 4سجع متوازن در این خطبه     

 - غائبا) مأمول(، -مأمون) خرج(،ي -دخلي) ر(،يكث -لي)قل صغر(، - )عظم مدبرا(، - )مقبال ،(خوفا – )شوقا

 :استو به قرار زیر کار رفته همرتبه ب 2 سجع مطرّف نيز حاضرا(.

رفته در خطبه به شکل  کارهای بهای سجعنمودار مقایسه ن(يقي - نين و ليد) اء(،يأتق - لماء)حلماء و ع

 زیر است:
 جناس .3-3-1-2

با یکدیگر وحدت  ،زیرا الفاظ آن از حيث صورت ؛جناس، نمایشى از یک نوع کثرت در عين وحدت است»

شباهت لفظى و اختالف معنایى دوشادوش اند و این موج که معانى آن داراى تنوع و کثرتدارند در حالى

کنيم و هنرها آورد، لذتى که از آن به زیبایى یا درک زیبایى تعبير مىیکدیگر، لذتى مخصوص را پدید مى
کالمى است که  ةبالغى، در واقع نمودى از پيوند عناصر متجانس یا غيرمتجانس در یک مجموع مسائلو 

رایه سهم آاین . (4-2 :1444 )تجليل، «آدميزاد، پایه گرفته است یاز نيروى هوشمندى و استعداد خداداد
در  سویکجناس از  داشته است؛ چه بسزایی در موسيقی سخن امام و تأثيرگذاری آن بر روی مخاطب

گسترش به گردد و و از سوى دیگر سبب تداعى معانى مختلف یک لفظ واحد مى آفریندکالم، موسيقى مى
عوامل ایجاد زیبایى جناس از  :توان گفتمی روایناز  ؛انجامدمى شنونده توجهبجلتخيل و ایجاد کشش و 

-: یکى آنچه مربوط به آهنگ و طنين واژهدارددو سرچشمه  ،زیرا زیبایى و فخامت سخن» ؛و هنر است

 .)همان( «شودزاى تداعى معانى مربوط مىهاست و دیگر آنچه به نيروى لذت

                                                           
 .(214: 1141)قزوینی،  مسجع در وزن و قافيه یکسان باشند ةشود که دو کلمسجع متوازی به سجعی گفته می .1
 .)همان( باشندان مسجع تنها در وزن یکس ةشود که دو واژ. سجع متوازن به سجعی اطالق می2
 .(1499: 213)تفتازانی، « مسجع در وزن با هم اختالف دارد ةشود که در آن دو کلممی سجع مطرف به سجعی گفته. »4
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 مایةبر زیبایی و جذابيت سخن افزوده و  «اشتقاقیجناس »و  1«جناس مضارع» جناس، ةدر کاربرد آرای    

 کار رفته است.جناس مضارع در سه نوع آن به اند.و تأثيرگذاری سخن امام)ع( گشته انسجام

 ذكر(، - )شكر الحلم(، -م العل) فة(،يعف - فةي)خف :مانند .هاکلمهنخست جناس مضارع با تفاوت در حرف . 1

 .ء(العلما - )الحلماء ن(،يد - ني)ل

 .(صمت - صوت) :دماننها مضارع با تفاوت در حرف وسط کلمه جناس .2

 .(مأمول - مأمون) مانند: هاارع با تفاوت در حرف آخر کلمهجناس مض .4

ی است. در دارد جناس اشتقاقباالیی  امام علی)ع( بسامد نسبتاً خطبةوع دیگری از جناس که در این ن    

 –)خَلَق  :مانند؛ دارندمشترک  ةیک ریش و حروف هماهنگ هستندشتر در بي وع از جناس کلماتاین ن

 - رتّلوني) دوها(،يري–أرادتهم ) مواضع(، - وضع) أطاعه(، - طاعة) عصاه(، –ة يخالق(، )معص - الخلق

 - حذّر) طهم(،خال - خولطوا) مرضي(، - ناظر(، )مرض - نظريبري(، ) - برأهم)أنفس(،  - نفوس) ل(،يترت

 دنا(. - دنوّه) تباعد(، - حذرا(، )بعد

 مجاورت .3-3-1-3

های ها از جلوهها و جناسذکر این نکته خالی از لطف نيست که سجع ،در پایان بررسی سطح موسيقایی
آورد که می ایادیب کالم خود را به شيوه .(311: 1411 )شفيعی کدکنی، جادوی مجاورت واژگان هستند

معنی و خردستيزانه سخن را، هر قدر بی» این ویژگیآوا در کنار یکدیگر قرار گيرند. و همشبيه هم واژگان 

حال چه رسد به  .(314)همان،  «شوداختيار تسليم آن میبخشد که شنونده بیت و ابهّتی میباشد، حرم

 .يزددرآمزبانی  ةيصامام)ع( آنگاه که با این خص یهسخنان حکيمانه و خردمندان

را در همان  آن یهدارد. بارزترین نمونی هدر این خطبه بسامد قابل توج« جادویِ مجاورت»کاربرد     

 د:فرمایو ثنای خداوند متعال می که اميرالمؤمنين)ع( بعد از حمدآنجا یابيم. آغاز خطبه می

 طاعَةُالتَنفَعُهُ  وَ ،عَصاهُ مَنْ مَعْصِيَةُ، الِنَّهُ التَضُرُّهُ صِيَتِهِمْمَعْ، آمِناً مِنْ طاعَتِهِمْ غَنِيّاًعَنْ خَلَقَهُمْ حينَ الْخَلْقَ خَلَقَ»

 «.مَواضِعَهُمْالدُّنْيا  مِنَ وَضَعَهُمْ . فقَسَمَ بيْنهُمْ مَعايِشَهُمْ، وَاَطاعَهُمَنْ 

 کنار هم قرار گرفتن( واژگان مسجع و) های مصوت خ، آ، ط .... و مجاورتگيری از واکهبهره    

اختيار مسخر ساخته  آوایی را پدید آورده است که مخاطب را بیخانواده آن هم در آغاز سخن، نوعی همهم

پروردگار، مردم را آفریده »که  عبارتاین  در .همان(کند )و پيام نهفته در این عبارات را به او تلقين می
واژگان پياپی آمدن  «ها زیانی به او برسدها نيازی داشته باشد یا از نافرمانی آنبدون اینکه به اطاعت آن

اصل آفرینش، در ، هاواژهاین دیدن یا شنيدن  این سخن بامخاطبِ شود سبب می (خَلَق الخَلقَ) آواهم

                                                           
در این صورت اگر  در آن متجانسان در اعداد ترتيب و هيات حروف، متفق و در نوع حروف، مختلف باشد،جناس مضارع به جناسی گویند که  .1

 .(442: 1412گویند )خاقانی، مى"جناس مضارع"را آن  المخرج باشنداربدوحرف متق
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« الناس» یهکلم« خلق» ةواژ یجابهاگر « اصل جایگزینی»اساس  بر تردید،بی .شودذهنش تداعی 

 آمد.د نمیپدیآوایی و تداعی آن هم دیگر ،آمدمی

 

 . سطح واژگانی4
ها ایستا و منجمد نيستند بلکه سازد. واژهها میای از سرشت یک سبک را نوع گزینش واژهبخش عمده»

به همين دليل است که کلمات نقش مهمی در تعيين سبک یک  (231: 1411 )فتوحی،« جاندار و پویایند
فعل سخن به ميان  و اقسام کلمه مانند اسم از برخی شناسی سطح واژگانیکند. در سبکاثر ایفا می

واژگان عينی و واژگان  بندی کرد:دسته تقسيمدو را به کلمات  توانمیدر این سطح  این عالوه بر .آیدمی

هنی موجب های ذکند و کثرت واژههای عينی در برابر ذهنی سبک متن را حسی میواژه ةغلب»ذهنی. 
 به شرح زیر است. متّقين خطبةکاربرد این واژگان در  .(211: همان) «شودانتزاعی شدن سبک می

 واژگان انتزاعی .4-1

این  .)همان( شوندمی ناميده م ذهنی داللت دارند انتزاعیهيهایی که بر عقاید، کيفيات معانی و مفاواژه
 ره نمود:توان به فراز زیر اشابسامد باالیی دارد. برای نمونه می متّقين خطبةدسته از واژگان در 

فِي يَقِينٍ وَ حِرْصاً فِي عِلْمٍ وَ عِلْماً فِي  إِيمَاناًأَنَّكَ تَرَى لَهُ قُوَّةً فِي دِينٍ وَ حَزْماً فِي لِينٍ وَ  أَحَدِهِمْفَمِنْ عَلَامَةِ »

طَلَباً فِي حَلَالٍ وَ نَشَاطاً فِي  وَةٍ غِنًى وَ خُشُوعاً فِي عِبَادَةٍ وَ تَجَمُّلًا فِي فَاقَةٍ وَ صَبْراً فِي شِدَّ فِيحِلْمٍ وَ قَصْداً 

 «وَ هَمُّهُ الذِّكْرُ يُصْبِحُالصَّالِحَةَ وَ هُوَ عَلَى وَجَلٍ يُمْسِي وَ هَمُّهُ الشُّكْرُ وَ  الْأَعْمَالَهُدًى وَ تَحَرُّجاً عَنْ طَمَعٍ يَعْمَلُ 

خشوع، صبر، هدي، طمع، وجل، همّ و  حزم، ايمان، حرص، علم، حلم،)در این قسمت از خطبه واژگانی مانند 

 .گيردواژگان انتزاعی قرار می ةدر حوز (شكر

 واژگان عينی .4-2

بسامد این گروه از واژگان نيز در  .اندیو حسهایی که بر اشياء واقعی و محسوس داللت دارند عينی واژه
 زیر اشاره نمود:فراز توان به است. برای مثال می توجهقابلخطبه 

زَفِيرَ جَهَنَّمَ وَ  أَنَّفِيهَا تَخْوِيفٌ أَصْغَوْا إِلَيْهَا مَسَامِعَ قُلُوبِهِمْ وَ ظَنُّوا  بِآيَةٍنُّوا أَنَّهَا نُصْبَ أَعْيُنِهِمْ وَ إِذَا مَرُّوا وَ ظَ»

أَقْدَامِهِمْ  أَطْرَافِأَوْسَاطِهِمْ مُفْتَرِشُونَ لِجِبَاهِهِمْ وَ أَكُفِّهِمْ وَ رُكَبِهِمْ وَ  عَلَىشَهِيقَهَا فِي أُصُولِ آذَانِهِمْ فَهُمْ حَانُونَ 

 «يَطْلُبُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي فَكَاكِ رِقَابِهِمْ

رو توان مربوط به قلمرا می (آذان، أوساط، جباه، أكفّ، ركب، أقدام، رقابدر این فراز واژگانی مانند )    

مورد بحث  خطبةتوان چنين استنباط کرد که کلی میطوربه شمار آورد.واژگان حسی و عينی خطبه به
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منظور و به واداشته شودشود مخاطب به تالش فکری تلفيقی از واژگان ذهنی و حسی است که باعث می

 .واقع شوداو مؤثّرتر تری بپردازد و کالم در درک هر چه بهتر معنا و مفهوم متن به تفکّر و تعمّق بيش
 اسم .4-2-1

. با توجه به مفهوم است هااسمنوع گيرد یکی از اقسام کلمه که در این سطح مورد بررسی قرار می

 - )أرواحهم ،(مواضعهم – شهميمعا) اند مانند:آورده شده جمع ةکه به صيغ ییهاِاسم ،جامعيت و شمولی

 )جباههم حاجاتهم(، - )أجسادهم شرورهم(، -م )قلوبه عذّبون(،م - )منعّمون نهم(،يأع - )أنفسهم أجسادهم(،

 رسانند.جامعيت و فراگيری مصادیق را می ،(أقدامهم - )أوساطهم أكفّهم(، -

شوند تحليل می« یگزینیجا»که در ذیل اصل « الناس»به جای « خلق»ها مانند گزینش برخی از اسم    
 اند.های سبکی این خطبهاز ویژگی

 فعل .4-2-2

در این خطبه افعال ميان آورد، فعل است. توان در این سطح از آن سخن بهاز دیگر اقسام کلمه که می

امام  کهینا. با توجه به است رفتهکارغایب به یهو با صيغذکر شده مرتبه  13 و 31 ماضی و مضارع

؛ از گيرندبهره نمی های مخاطباز افعال ماضی و مضارع با صيغه ،ندارند هیعلی)ع( قصد توصيه و امر و ن

سو با توصيفی بودن متن خطبه سازگاری کامل دارد و از سوی دیگر از یک ،کاربرد این اسلوب این رو

طور ثابت و مستمر و هميشه در پارسایان وجود دارد و های ذکر شده بهبيانگر این مطلب است که ویژگی

مرتبه  11و « ه»بار ضمير  41راستا کاربرد در همين  مخصوص یک زمان و یک مکان خاص نيستند.

 ةکاربستن افعال ماضی و مضارع همخوانی دارد و از سوی دیگر با جنبهسو با بنيز از یک« هم» يرضم

رفته است که بر حدوث  به کاراسم فاعل و مفعول نيز در این خطبه  19است که  ذکریانشا وصفی کالم.
ن در هر زمان و گاراپرهيزهای این امر باشد که صفت از اند نشانتومی شيوهو تجدد داللت دارند. این 

 است: است. نمودار بسامدی این ساختارها به شکل زیرمکانی همراه آنان 
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 . سطح نحوی5
 دهد و در گزارش اندیشههای قواعد زبان است که آوا و معنا را به هم پيوند مینحو یکی از دستگاه»

پذیر نيست، بلکه به واحدهای زبانی لکرد تنها با ابزار کلمات و واژگان امکاناین عم اساسی دارد، نقشی

روند و با استفاده از قواعد و شمار میتری، به نام جمله نياز دارد. جمالتی که واحدهای واقعی زبان بهبزرگ

زبان  امحدودهای نتوان گفت که خالقيت جملهشوند. بر این اساس میقوانين نحوی ساخته و پرداخته می
تواند تمامی عواطف، احساسات و منظّم، ذهن انسان می ةگرفتن این مجموعنحو است که با فرا ةوظيف

 .(119-111: 1449 )باقری، «های زبانی بریزد و بيان کندقالبادراکات خود را در 
فی و قيدی و های اسمی و وصرو در سطح نحوی به نظم و ترتيب و آرایش کلمات، انواع گروهاز این    

(، ...فعلی، اسنادی، غير فعلی، ساده، مرکب، کوتاه، بلند و) هافعلی، بسامد و تنوع صفات و قيود، نوع جمله
با توجه به اینکه پرداختن به  شود.ه مینشينی توجّضمایر و امثال آن از نظر محور همچگونگی کاربرد 

 هشی مجزا نياز دارد، پژوهش حاضر به برخی ازگنجد و به پژواین مقاله نمی ةاین موارد در محدود ةهم
 .پردازدهای همپایه می، توازن، جملههای اسميهاین موارد مانند جمله

 جمالت اسميه .5-1

کوشد تا تمام احساسات و مؤمنان)ع( در پی برقراری ارتباط و بيان اندیشه است و میامير از آنجا که

به سراغ جمالت « لّو دَ لَّالكالم ما قَ خيرُ»دهد، به حکم  عواطف انسانی خویش را در قالب زبانی نشان

 های بارز این خطبهویژگیرسد از می 34ها به که عدد آن این نوع جمالت کاربردد؛ نروکوتاه اسميه می

 وَ مُونَةٌ،وَشُرُورُهُمْ مَأْ قُلُوبُهُمْ مَحْزُونَةٌ،» فرمایند:می متّقينعنوان نمونه امام)ع( در وصف سيمای بهاست. 

اسميه بدون فاصله و پشت سر هم  ةجمل 1در این فراز  .«عَفيفَةٌ اَجْسادُهُمْ نَحيفَةٌ، وَحاجاتُهُمْ خَفيفَةٌ، وَ اَنْفُسُهُمْ
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، صفاتی فراموقعيتی که هميشه و در باشد و تأکيد این ثبوت متّقينگواه بر ثبوت صفات  قرار گرفته است تا
 د.گار وجود دارپرهيزیطی در یک شخص هر شرا

 توازن .5-2

خطبه است.  کار بسته شده در اینههای ببر آنچه آوردیم، توازن نحوی برخی جمالت از دیگر اسلوبعالوه

موجب  رفته،ل هم قرار گـابها دو به دو در مقجمله ةدهندواژگان تشکيل» ودـشوه باعث میـاین شي

ر جمالت زیر ین توازن را دا .بایی سخن بيفزاید( و بر زی114: 1491)داد،  «سازی نحوی شودقرینه

 توان مشاهده نمود:می

وَ لَا دُنُوُّهُ عَظَمَةٍ وَ  كِبْرٍبِ تَبَاعُدُهُلَيْسَ رَحْمَةٌ وَ لِينٌ مِنْهُ دَنَا هُ مِمَّنْ دُنُوُّوَ نَزَاهَةٌ وَ  زُهْدٌعَنْهُ تَبَاعَدَ بُعْدُهُ عَمَّنْ »

 «.خَدِيعَةٍ وَ مَكْرٍبِ

با  مَكْرٍ/  عَظَمَةٍبا  كِبْرٍ/  رَحْمَةٌبا  لِينٌ/  دَنَابا  دُنُوُّ/  نَزَاهَةٌبا  زُهْدٌ/  تَبَاعَدَبا  بُعْدُ»واژگان  این فراز،در     

 گيرند.میدر مقابل هم قرار  وهمدیگرند  ةاما قرین ،وزن نيستندبا اینکه هم« ٍخَدِيعَة

های نحوی یک هایی است که از رهگذر تکرار ویژگیاصل تداعیح سازیینهقرزیباشناسيک این  ثيرأت    
نتيجه  گردد. درشود و سبب نوعی وحدت بين ساختارهای قرینه میهای بعدی حاصل میبخش در بخش

 رسندهم وزن به نظر می ،دليل وحدت نحویبه ،ها با یکدیگر هم وزن نيستنداجزایی که در قرینه

 (.43: 1414نژاد،)صيّادی

 همپایههای ساخت. 5-3

همپایگی با ادات  های واژگانی یا جمله از طریق ساختارهای همپایه تشکيل گروهمقصود از ساخت»

های ساخت کاربستنههای سبکی بارز در این خطبه باز ویژگی .(121: 1493پور، )عمران« است سازیههمپا

صورت افقی که به های متن راط بين اخبار و دادهاست. این ادات ارتبا «واو» ادات ربط همپایه با استفاده از

م و هيمفا کند وادیب برای بازتاب نگرش خود از این ادات استفاده می .کندایجاد می شود،بيان می

زیر با کاربرد این ادات  ةدر نمون .(11: 2224)فرج،  دهدنظر خود را هدفمند ارائه میاطالعات مورد
 :شده استفعليه و اسميه ایجاد  هایهمپایگی آشکاری بين جمله

 «وَ هَمُّهُ الذِّكْرُ. يُمْسي وَ هَمُّهُ الشُّكْرُ، وَ يُصْبِحُ»

نخست قرار  ةجملدوم را پيرو  ةجملمورد، سه کار رفته و در هر بار به 4در جمالت این فراز، واو حاليه     

آن دو را در پيوند همزمانی با »سو از یک « همّه الشكر»و  «يمسي» ةجملداده است. کاربرد واو بين دو 

 ةجملو از سوی دیگر باعث شده است که مجموع دو ( 31-33: 1412 )نظری، «یکدیگر قرار داده است

در پيوند افزایشی با یکدیگر واقع شوند و امورِ با »« يصبح و همّه الذّكر»و « و همّه الشّكر ييمس» ترِبزرگ
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که بر توصيف  البالغهاز نهج امر با اسلوب این خطبه این .ان()هم «موقعيت یکسان، به هم پيوند خورد

 متکی است، ارتباط تنگاتنگ دارد.
ایی به یکدیگر متصل معن ةحرف واو جمالتی را که از لحاظ ساختار نحوی کامل هستند، از جنب    

 نند:کهای اهل تقوا استفاده مینشانه ةاز این واژه برای ارائ گونهینا)ع( امام سازد.می

بِ، وَاليَدْخُلُ اليُضيعُ مَا اسْتُحْفِظَ، وَ اليَنْسى ما ذُكِّرَ، وَ اليُنابِزُ بِاالْلقابِ، وَاليُضارُّ بِالْجارِ، وَ اليَشْمَتُ بِالْمَصائِ»

 .«فِى الْباطِلِ، وَاليَخْرُجُ مِنَ الْحَقّ

عنوان مثال در عبارات زیر به .کندمعنای یک عبارت را با خود حمل می ربط «واوِ» نيزاوقات  هیگا    

 مفعول برای آن آمده است: 12 کهتنها یکبار در ابتدای جمله آمده است در حالی« تری»بينيم که فعل می

قَصْداً  وَ عِلْم، وَ عِلْماً في حِلْم،اً في ايماناً في يَقين، وَ حِرْص وَ اَنَّكَ تَرى لَهُ قوَّةً في دين، وَ حَزْماً في لين،»

هُدًى، وَ تَحَرُّجاً طَلَباً في حَالل، وَ نَشاطاً في  وَ نًى، وَ خُشُوعاً في عِبادَة، وَتَجَمُّالً في فاقَة، وَ صَبْراً في شِدَّة،فيغِ

  .«عَنْ طَمَع

 سازه 12و ارتباط بين  «تري له»، حمل معنای عبارت متّقين خطبةحرف واو در این فراز از  ةوظيف    

 پيوند داده و افزوده است. (قوّة) را به معمول اول شدهمشخصلمات کواو تمام  ةاست. واژ

توان در خطبه یافت که ها حضور داشت، مواردی نيز میادات ربط آشکارا در عبارت ذکرشدهدر موارد     
برای . (2: 1491)شعبانی،  «ط همپایگیِ آشکاری وجود نداردحرف رب» یعنیمپایگی از نوع ناآشکار است؛ ه

 توان به جمالت زیر اشاره داشت:مینمونه 

 مَكْظُوماًأَكْلُهُ سَهْلًا أَمْرُهُ حَرِيزاً دِينُهُ مَيِّتَةً شَهْوَتُهُ  مَنْزُوراًأَمَلُهُ قَلِيلًا زَلَلُهُ خَاشِعاً قَلْبُهُ قَانِعَةً نَفْسُهُ  قَرِيباًتَرَاهُ »

 «ُغَيْظُه

ه است، اما همپایگی ناآشکاری بين جمالت وجود دارد؛ در این عبارات با وجود اینکه حرف ربط نيامد    

 سازه هستند و نقش نحوی یکسانی نيز دارند.هم« تراه قريباً أملُه»زیرا تمام عبارات با عبارت 

 

 . سطح ادبی6

طباق، مراعات نظير،  های ادبی لفظی و معنوی از قبيل جناس،سطح ادبی یا سطح بالغی آرایهواکاوی در 

هایی شایان ذکر است که آرایه شوند.میاند بررسی که بر متن چيره گشته متنیبيناو  هاعارهتشبيهات، است

روند، در این خطبه که شمار میسبکی به یهانشانههای دیگر از آنکه در خطبه رغمبهمانند تشبيه و کنایه، 

رو از آن دو سخنی به اینآیند؛ از شمار نمیبهکی از هرکدام بيش از یک مورد مصداق ندارد؛ نشانه سب

سایر موارد در زیر به آن  و های این خطبه در بخش موسيقای سخن تبيين شدجناس ميان نيامده است.
 شود:پرداخته می
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 طباق .6-1

هایی است که در این خطبه طباق که به معنی جمع بين دو امر متضاد در یک جمله است، از اسلوب

و الرّخاء، الثواب و  ة، التضره و التنفعه، البالءيطاعة ومعص»ی مانند تعبيرات ؛ وفراوان بکار رفته است

ف، يق و تخويلة، دواء و داء، تشويرة و طويمنعمون و معذّبون، قص العقاب، خوف و شوق، عظم و صغر،

 مقبال و ن، غائبا وحاضرا،ين والذاكريالغافل ر و الشرّ،يتكره و تحبّ، الخ صبح،يمسي و ير، يل و الكثيالقل

از مصادیق این  «خرج، باطل وحقّ، عناء و راحة، أتعب و أراح، بعده و دنوّهيدخل و يحبّ، يبغض و يمدبرا، 

متقابل آن به  ةطور ناخودآگاه واژشنود بهمتضاد را می ةکه یکی از دو واژلفظی است. شنونده هنگامی ةرایآ

متقابل هم ذکر  ةیابد که آن واژنين میو چدهد وقتی به شنيدن خود ادامه میکند، امّا ذهنش خطور می

نخست،  ةبر پویا کردن ذهن مخاطب در وهلعالوه ،گردد؛ زیرا طباقشود، تأثيرپذیری او دوچندان میمی

را ری وی را نيز در پی دارد و کالم در ذهن شنونده نقش بسته بود غافلگي قبالًمتضادی که  ةذکر واژ
 کند.اثرگذارتر می

 يرالنظمراعات .6-2

که با  واژگانی را المؤمنين)ع(اميرمراعات نظير چشم پوشيد.  ةآرایدر بررسی سبک ادبی این خطبه نباید از 

ن، أبصار، يعأ» :آن کلمات متناظر های بارزآورده است که از نمونهگرددر یک جا هم تناسب و ارتباط دارند 

بينيم این واژگان متناسب ر که میطوهمان «أقدام، أوساط، أكفّ، جباه، ركب، رقاب آذان، أسماع،

عقاب، النار، جهنم، معذّبون، » واژگانضاد و تناقضی ندارند. گونه تچهيیکدیگرند و نسبت به یکدیگر 

معنایی هستند  ةمربوط به یک حوز «شوق، الجنّة، الثواب، منعّمون، تجارة مربحة» نيز مانند کلمات «خوف

اى از مبحث زیبا و گسترده را يرالنظمراعاتتوان . از این جهت میبا هم توافق و سازگاری دارند و کامالً
اى را با الفاظ مناسب و مالیم آن پيوند زده، هر واژه (ع)امام  ،آنمتن ست که در نادصنعت سخنورى 

 .(219: 1412 )خاقانی، جایى آنها نيستهکه امکان جاب چنانآن

 استعاره .6-3

)ع( به کمک تعبيری استعاری است؛ امام «تِجارَةٌ مُرْبِحَةٌ يَسَّرَها لَهُمْ رَبُّهُمْ»فراز  در« تِجارَةٌ مُرْبِحَةٌ»تعبير 

ای به جای به دیگر بيان، نشانه .کرده استمصرحه شکيبایی پارسایان را به تجارتی سودآور تشبيه  ةاستعار
 .(244: 1412وی، )صف ی و بر حسب تشابه انتخاب شده استای دیگر و از روی محور جانشيننشانه

 یهآرایکمک در این جمالت با  «الدُّنْيا فَلَمْ يُريدُوها، وَ اَسَرَتْهُمْ فَفَدَوْا اَنْفُسَهُمْ مِنْهااَرادَتْهُمُ »    

زند و با زیبا جلوه دادن خود دنيا به انسانی تشبيه شده است که اراده دارد، افعالی از او سر می« تشخيص»
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های باتقوا را دارد، در این تعبير استعاری مستعار منه یعنی انسان ل کردن انسانقصد اسير کردن و مشغو
 آمده است. لهحذف شده است و تنها مستعار

ند؛ ایشان مردن را که دارا مرده می متّقينهای ا و هوسها و هوامام)ع( شهوت «مَيِّتَةً شَهْوَتُهُ»در تعبير     

دهند. در حقيقت است به یک امر انتزاعی یعنی شهوت نسبت میهای موجودات زنده و عينی از ویژگی
اند، سپس موجود زنده حذف شده و یکی از خصوصيات آن یعنی شهوت را به یک موجود زنده تشبيه کرده

 اند.را به هوا و هوس نسبت داده« مرده»
 

 بينامتنی .7

گاران پرهيزوصف  خطبةاز جمله  های صدر اسالمسبکی خطبه ةبا قرآن کریم بارزترین مشخص 1بينامتنی

 توان به موارد زیر اشاره داشت:است. برای نمونه می

رْضِ هَوْناً وَ إِذا وَ عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَ﴿ فرقان ةسور 44 ةبا آی «مَشْيهُمُ التَّواضُعُ» ةجمل    

کند که در روی پروردگار متعال بندگان رحمان خود را کسانی معرفی می ﴾خاطَبهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَالماً

هم « يمشون علي األرض هونا»با قسمت  «هُمُ التَّواضُعُمَشْيُ» جملةروند. راه می و خاشعانه زمين بی تکلّف

که متن  «تناص»مشترکند. این نوع از « مشی»م در برخی الفاظ مانند از نظر معنایی مطابقت دارد و ه

در چند  ،شودناميده می 2«نفی متوازی»البالغه( در لفظ و معنا مانند متن غایب )قرآن( باشد حاضر )نهج

 مانند عبارتِ زیر:؛ است چشم نوازنيز خطبه جای دیگر از همين 

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴿ نور ةسور 42 ةبا آیاین عبارت  «هُ عَلَيْهِمْاَبْصارَهُمْ عَمّا حَرَّمَ اللّ غَضُّوا»

در متن  زیرا ؛ددارتناص از نوع نفی متوازی  ﴾وَيَحْفَظُوا فرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنعُونَ

مؤمنان بگوید تا از محرمات چشم فروبندند و در متن ه خواهد که بمیپروردگار از پيامبر)ص( )قران( غایب 

 های پارسایان برشمرده است.چشم فروبستن از حرام را از ویژگی امام علی)ع(نيز  (هالبالغ)نهج حاضر

الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا يَا أَيُّهَا ﴿ صفّ ةسور 4و  2 ةبا آی «الْحِلْمَ بِالْعِلْمِ، وَ الْقَوْلَ بِالْعَمَلِمْزُجُ يَ» جملة

این مفهوم که مؤمنان باید  بينامتنيت دارد؛ یهرابط ﴾كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴿ ﴾تَفْعَلُونَ

 ست.م امام علی)ع( انعکاس یافته اگویند عمل کنند هم در الفاظ و هم در معانی کالهر آنچه میبه 

                                                           
الف( قانون  گيرد:به سه روش انجام می معموالًآن در متن حاضر است و  حضور یانوعی بازآفرینی متن پنهان  intertextuality)) بينامتنی. 1

، روابط بين متن حاضر و متن گانهسهقوانين  این یا نفی کلی.« حوار» یا نفی متوازی؛ ج( قانون« امتصاص»یا نفی جزئی؛ ب( قانون « اجترار»
 .(11: 2224)سعداهلل،  کندغایب را تفسير می

به این معنی است که متن پيشين در خدمت متن حاضر در آید و حامل پيام جدید است که البته نسبت به اصل « امتصاص»یا « نفی متوازی» .2
 .(14ولی در راستای تجربه جدید و برای تثبيت آن است )همان:  ددگریمخود اندکی دچار تبدیل 

 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=25&AID=63
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=25&AID=63
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الَّذينَ يؤْتُونَ ما آتُوا وَ و﴿مؤمنون  ةسور 42 ةبا آی «يعْمَلُ االْعْمالَ الصّالِحَةَ وَ هُوَ عَلى وَجَل» ةجمل    

که در حالیرمایند: پارسایان ـف)ع( میامام بينامتنيت دارد. ةرابط ﴾رَبِّهِمْ راجِعُونَ قلُوبهُمْ وَجِلَةٌ أَنهُمْ إِلى

ها و خطرهای بسيار در ند که آفتندا؛ زیرا میدهندیمهایشان هراسناک است کارهای شایسته انجام قلب
فرمایند: و می کنددر وصف مؤمنان ذکر می نيز در قرآن کریم راه است، همين ویژگی را خداوند متعال

 .﴾قلوبهم وجلة﴿

. وَ ال تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ االِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ ..﴿حجرات  ةسور 11 ةبا آی «وَ اليُنابِزُ بِاأللْقابِ»عبارت     

این مفهوم که دارد؛ زیرا  جزئینفی بينامتنيت از نوع  ةرابط ﴾الِمُونَالْإيمانِ وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّ

البالغه نيز با همان الفاظ متن غایب بکار زنند در نهجهای ناپسند صدا نمیافراد صالح دیگران را با لقب

  رفته است.تغييری از قرآن کریم برگ هيچو بدون  را عيناً« و التنابزُ باأللقاب»و امام)ع( عبارت  رفته است

الَّذينَ ينْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْكاظِمينَ ﴿عمران آل ةسور 143 ةبا آینيز  «مَكْظُوماً غَيْظُهُ» صفت    

این معنی که دارد.  از نوع نفی متوازی بينامتنيت ﴾يُحِبُّ الْمُحْسِنينَ الْغَيْظَ وَ الْعافينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ

( در این ظيكظم و غبرند با همان الفاظ موجود در قرآن کریم یعنی؛ )د را فرو میزگاران خشم خوهيپر

 خطبه تکرار شده است.

لى تِجارَة نَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَيها الَّذِيُّا أي﴿ فص ةسور 12 ةبا آی «تِجارَةٌ مُرْبِحَةٌ يَسَّرَها لَهُمْ رَبهُمْ»فراز     

های دنيا و رسيدن به بينامتنيت است. هر دو سخن از تحمّل سختی ةدارای رابط ﴾ميكُمْ مِنْ عَذاب أَلِيتنْجِ

يح این روابط بينامتنی را برای تفسير و توضامام)ع(  کند.آسایش ابدیت با عنوان سوداگری سودآور یاد می
 .ستاتر بر همام بکار گرفتهگاران و اثرگذاری بيشپرهيزهای ویژگی

 

 گيرینتيجه. 8
 :است که اینبرآیند پژوهش انجام گرفته 

بسامد  ارد.به موسيقی و ضرب آهنگ کالم خود د ویژه هتوج ،این خطبه امام علی)ع( در سطح زبانی -1

را باال برده  وی ان سطح موسيقایی و آوایی کالمواژگ« جادوی مجاورتِ»، سجع، جناس و هاواک و واکه
 . از موجبات اقناع مخاطب است رسااستفاده از جمالت کوتاه و  تکرار واژگان، است.

هایی مانند استعاره، طباق، مراعات نظير، آرایه ؛است برجسته ترهای ادبی برخی آرایه ؛سطح ادبیدر  -2
 به افزوده است. این خطت و تأثيرگذاری نی بر ادبيّبينامتنيت قرآ

سبکی این های بارز های همپایه از ویژگیهای اسميه، توازن، ساختجمله فراوانی ؛در سطح نحوی -4
سازی نحوی توازن نحوی، موجب قرینه رساند.را می متّقينهای اسميه ثبوت صفات جمله ؛ستخطبه ا

 است.ده انجامي جذب و اقناع مخاطببه و افزوده بر زیبایی سخن  ،گشته

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=23&AID=60
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=23&AID=60
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=23&AID=60
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=49&AID=11
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=49&AID=11
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=134
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=134
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=134
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ها ، نگاه رفتاری آنمداوم اهل تقواحاالت معنوی مانند  گارانپرهيزهای ویژگی بيان ؛در سطح فکری -3
اشاره و  های مختلف مردمبا گروهها آنبه بهشت و جهنم، علم و حلم تقواپيشگان، بصيرت در دین، تعامل 

 ةبارنگر سطح فکری امام علی)ع( دربيا از مواردی است که فردی و اجتماعی آنان یهآرزوها و سيربه 

 پرهيزگاری است.
 هماهنگبه نوعی با هدف اقناع و راضی ساختن مخاطب این خطبه در سطوح مختلف آن،  سبک -1

 .و رفتار او نشانگر جذب و قانع شدن وی استبازتاب این خطبه در اندیشه و روان همام است. 
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 ت تهران: انتشارا .(ع)درآمدی بر صنایع ادبی در کالم امام علی .(1444). زمانی جعفری، کریم

 اطالعات.

 ،دارالکتاب العالمی. بيروت: ،1ط  .النص مملكة .(2224). محمدسالم سعداهلل 

 تهران: ادوار شعر فارسی از مشروطيت تا سقوط سلطنت .(1494) .شفيعی کدکنی، محمدرضا .

 سخن.

  .آگاه: تهران .ها )بررسی سبک هندی و شعر بيدل(شاعر آیينه .(1441)شفيعی کدکنی، محمدرضا. 

 .هارمچاپ چ

 ،ميترا. تهران: ،تازه به بدیع هنگا .(1494). سيروس شميسا 

 ----------. (1449). پنجم. چاپ فردوس، تهران: ،کليات سبک شناسی 

 ( 1412صفوی، کوروش). تهران: سوره مهردرآمدی بر معنی شناسی .. 

 ش1سال  لمبين.، مجله لسان ا«زیباشناسی نحو یا نحو زیباشناسی» (.1414) اهللروح نژاد،صيادی ، 

 .33 تا 23 . صص11

 دمشق: اتّحاد الکتاب العرب.. و معانيها هخصائص الحروف العربي .(1119). عباس، احسان 

 تحليل النص األدبي بين النظرية و  .(2002). عبدالغنی المصری، محمّد و الباکر البزازی، مجد محمّد

 .مؤسسة الوراق للنشرعمان:  .التطبيق

 مجلة . «ةيح عند حافظ. دراسة اسلوبيدة المديفي قص يالتكرار النمط» .(1891). عبدالمطلب، محمّد

 .2 الرقم ئة المصرية العامة للكتاب.هيفصول. ال



 ...«متقین» شناسانه به خطبةنگاهی سبک          111

 

 تهران: سخن. .ها، رویکردها و کاربردهاشناسی نظریهسبک .(1411). ، محمودفتوحی 

 1ط : مکتبة اآلداب. ةقاهر .نظرية علم النص (.2224). فرج، حسام احمد. 

  تهران: انتشارات البالغههایی از هنر تصویر آفرینی در نهججلوه .(1494) .قاسمی، حميدمحمّد .

 علمی فرهنگی.

 در  پایههم هایساخت بالغی - ینحو شناختیسبک يلتحل» .(1413). فائزه ،انور صاعد و یمرتض ی،قائم

 .44 تا 14 :11شماره  ،4دوره  .نهج البالغه ةپژوهشنام مهفصلنا .«البالغهنهج یازدهصد و  خطبة

 بيروت:  .مّدعبدالمنعم خفاجیمح شرح و تعليق: .اإليضاح في علوم القرآن .(1141). ، خطيبقزوینی

 دارالکتاب اللبنانی.
 افتی به شعر اخوان ثالث. تهران: هرمسهير .آوا و القا .(1494). قویمی، مهوش. 

 2ط بيروت: الدار العربية للکتّاب.  .وبو األسل يةاألسلوب .(1892). المسدی، عبدالسالم. 
 مهفصلنا .«البالغههای نهجکاربرد ادات ربطی در انسجام بخشی به خطبه» (.1412). نظری، عليرضا 

 .13 تا 43 :4شماره . 1دوره  البالغه.نهج ةمپژوهشنا
 مهفصلنا .«البالغهاشباح نهج  هخطب شناسیسبک» (.1414) .زهرا می،هيابرا ی وکبر ی،خسرو ی؛عل ی،نظر 

 .31 تا 21 :9شماره ، 2دوره  .نهج البالغه مهپژوهشنا




