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 چکیده 

ز پس از قرآن کریم ااست، ضمن اینکه  )ع(ای از سخنان گرانسنگ حضرت علیالبالغه که برگزیدهنهج
با تعابیری زیبا  ،ای داردکنندههای نافذی است که در سازندگی و تربیت اخالقی بشر نقش تعیینجمله آموزه

تن ــزاهت و عفتِ کالم گنجانده در مـخویش ساخته است. ن یسنجان را شیفتهو مفاهیمی ژرف، سخن
ها را به تزکیه و قی است و انسان)ع(که دارای اسلوبی تربیتی و اخالالغه، یکی از آن موارد است؛ امامالبنهج

گونه برخی مفاهیم زشت و ناروا، کالمش را از آوردن ایناز کند با پرده پوشی تهذیب نفس سفارش می
ها، از کاربست واژگان رکیک و ناشایست واژگان و تعابیر، دور ساخته و با حساسیت ویژه در گزینش آن

بخشی به معانی و تاثیرگذاری کالمش را دو چندان کرده پرهیز نموده و از این رهگذر، جذابیت و عمق
لف نزاهت های مختتحلیلی از گونه -کوشد با روش توصیفیحاضر می یاست. در پرتو این مسأله، مقاله

های مختلف ونهـد. با بررسی نمـررسی و تحلیل قرار دهـ)ع( پرده بردارد و آن را مورد بکالم حضرت علی
شود که برای صاحب سخن هم چه گفتن مهم بوده است و هم ، چنین استنباط میهای به کار رفتهنزاهت

های مختلف بیانی از مفاهیمی نازیبا و ناشایست با تعابیری مناسب و چگونه گفتن؛ لذا با کاربست شیوه
 دری همسویی دارد.ای که آن تعابیر با حفظ آبروی اشخاص و عدم پردهعفیف سخن رانده است به گونه
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 مقدمه .1
های انسانی است که دینی و آرمان هایهای مهم معارف الهی و سند شناختارزشحوزهاز البالغه یکی هجن

که از - ارزشمندمفاهیم و تعابیر ارزشمند آن در تربیت اخالقی جوامع بازتابی گسترده دارد. این کتاب 
از جهت اوج و عظمت فصاحت و بالغت سخن، اعجاب  -)ع( استبیان حضرت علی ود امیرتجلیات وج

از طرفی کالم ایشان مصداق درست سخن به  را برانگیخته است. سخنورانعلم بالغت و  دانشمندانهمه 
این کتاب متضمن »د: گوی)ره( در مقدمه نهج البالغه میای حال و مقام گفتن است. سید رضیمقتض

متنِ پرارزش دقت در این  (.23: 1331، دشتی«)های ارزنده فصاحت استی بالغت و نمونههاشگفتی
ای واال و بیانی هنرمندانه ارائه شده و صاحب با اندیشهسازد که هر عبارت از آن روشن میادبی،  -دینی

)ع( ن علیبه حق، سخ»اند: این است که آوردهسخن، هم به چه گفتن اهمیت داده و هم به چگونه گفتن. 
که البته توجه به  (22 :1191 د،ابن ابی الحدی«)اندخوانده را از سخن خالق فروتر و از سخن مخلوق فراتر

وَقُل لِّعِبَادِى يَقُولُوا الَّتى هِىَ أَحْسنُ إِنَّ الشيْطاَن يَنزَغُ ﴿این مسأله در قرآن کریم نیز سفارش شده است: 

و به بندگان من بگو که با یکدیگر به بهترین وجه ) (:93/سراإ)﴾نسنِ عَدُوًّا مُّبِيناًبَيْنهُمْ إِنَّ الشيْطانَ كانَ لاِل

شیطان  همواره ،کندوسیله سخنان نامناسب[ میان آنها فتنه و فساد مى چرا که ]شیطان به ؛سخن بگویند
 .(دشمن آشکارى براى انسان بوده است

گیری از و الهام گیری از مفاهیم قرآنیی است با بهره)ع(که آموزگار کماالت انساندر این مجال امام    
، خود نیز جانب خواندبشریت را به تهذیب درون و برون فرا میکه افزون بر این، سنت پیامبر اسالم)ص(

تا واالترین محتوا را در زیباترین عبارات بگنجاند و با نگه داشته تهذیب و تنزیه را در کالم خویش  آن
حضرت با لذا به بهترین وجه به مخاطب برساند.  زیور فصاحت و بالغت، مفهوم ذهنی راآراستن کالم به 

نازیبا و که از واژگان مستهجن و  ایبا اسلوب بیانیبرخورداری از علم و حکمت خداوندی، معارف ژرف را 
ت اهالبته نز رساند.میکالم خود را با نهایت نزاهت و عفت کالم به مخاطب  به دور است ناشایست

جستجو نمود؛ زیرا اصل مهم نزاهت و عفت وی توان و نباید صرفاً در سخنان ارائه شده )ع( را نمیامام
را به سخن نگفتن نیز ترغیب نموده است. به عنوان نمونه در جایی در خصوص حضرت گاهی  کالم

 واکنش نشان ندادن به سفیهان سبک سر آورده:

 باًيجـمُ لَهُ اَكونَ اَن اَكـرَهُ ناأ               نی بجــهلٍواجِهُيُو ذو سَفَهٍ                       

 باًيط راقِـاإلح فی زادَ كعودٍ               أزيدُ حِلماًدُ سَـــفاهَةً ويزيَ                      

 (31-32: 1241، وانی)د
این کار  ؛دهمرا  پاسخش کهاز این کنمپرهیز میبا من برخورد کند،  نادانیبه  گستاخ یانسان نانچهچ :یعنی

 شود.عودی که هر چه بسوزد خوشبوتر بسان  ؛افزایدمی ویبه بردباری من و به سفاهت 
حاضر  پژوهش، البالغهدر متن نهج با توجه به اهمیت مسأله یادشده و لزوم شناسایی این سبک بیانی    
هایی از سخنان آن حضرت را که زاهت، نمونهارائه تعاریفی از معنای لغوی و اصطالحی ن کوشد ضمنمی
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هایی که این پژوهش در پرسش این شگرد بیانی در آن به کارگرفته شده مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.
)ع( در خصوص تصریح یا عدم بیانی علیهای از: شیوه یا شیوه است گویی به آنهاست عبارتپی پاسخ

شود؟ آیا متکلم با وجود اینکه در عصری پر از دورویی رزیابی میتصریح مفاهیم ناروا و ناشایست چگونه ا
برده، در توصیف منافقین، ناکثین، مارقین و... جانب عفت کالم را شکنی و فریبکاری به سر میو پیمان

شگردهایی به کاربسته تا از تصریح به مفاهیم زشت و ناروا پرهیز  چه نگه داشته یا خیر؟ صاحب سخن
نماید، خود نیز الگوی تمام توان گفت: حضرت در همان حال که دعوت به نزاکت و نزاهت میشود؟ آیا می

 عیار برای رعایت ادب و احترام به دیگران است؟ 
تربیتی قرآن  سبکفرضیه پژوهش حاضر نیز بر این امر استوار است که صاحب سخن، تحت تاثیر     

گیری از شگردهای گوناگون و از جمله داشته و با بهرهکریم، در همه مسائل جانب ادب و احترام را نگه 
 دری نکرده است.های منفی و... پردهتعبیرات کنایی، ایجاز، عدم تصریح به نام شخصیت

 

 پژوهش ییشینهپ .2
موضوع نزاهت، در قرآن کریم مورد پژوهش قرار گرفته و وجود مقاالتی از  شان از این دارد کهن هابررسی
خواه از سید احمد محمودی و اسماعیل ملکوتی« عد زیباشناختی و نزاهت بیانی قرآن کریمبررسی ب»جمله 

با  عاست.بر صحت این مد اهگو ،زاده و سید رضا میراحمدیاز عبدالغنی ایروانی« نزاهت در قرآن کریم»و 
وار در کتاب البالغه پژوهشی ارائه نشده و صرفاً به صورت اشارههمه تاکنون در زمینه نزاهت نهجاین

از علی اوسط « البالغهعلوم بالغت در نهج» حمد خاقانی،از م« البالغههای بالغت در نهججلوه»
های بررسی زیبا شناسی اسلوب» ،اصغر جاللونداز  «البالغههای بالغی نهجدرآمدی بر اسلوب» ،ابراهیمی

از آن سخن به  رضایی سارا از« بالغهالتجاهل العارف در نهج»و قاسم بستانی از« البالغهزبان در نهج
 کند.را دوچندان میحاضر اهمیت پژوهش  ،میان آمده است و همین امر

 

 نزاهت در لغت و اصطالح .3
به معنای دوری و اجتناب از بدی است و در اصطالح عام عبارت است از تسبیح خداوند و در لغت نزاهت 

تن او از صفات نقص و اوصاف بشری و از آنچه مشرکان تقدیس ذات از انداد و اضداد و همچنین دور داش
یکی از آرایه نزاهت  (.213: 1ج  ،1339، دی)زبی؛ (196-199: 6ج  ،2441 ،دهند)ازهرینسبت می ویبه 

عبارت است از این که الفاظ  باشد که در اصطالح بالغی،می علم بالغت های قابل بررسی در حوزهمقوله
 گوید:در این مورد می «ابوالعالء معری»( همچنان که 321: 2443، وطیاز فحش خالی باشد)سی ،هجو

اش باز خوانی، بر او زشت ننماید)حسینی، بهترین هجا آن است که وقتی آن را بر دوشیزه زیبا در سراپرده
شود از که در حیطه مسائل تربیتی و اخالقی مورد عنایت واقع می بیانی شیوة این (.313-312: 1221

های منحصر به فرد کالم خداوند است که به نوعی بر ادب و فضائل اخالقی تاکید دارد و از یژگیجمله و
ره دید مخاطب قرار ـیا و عفت است در گستـها با تعابیری که در بردارنده حها و ناهنجاریبیان زشتی
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 (23)يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِ﴿:ن کریممانند این آیات قرآ دهد.می

أَفِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ  (21)وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ 

و چون به سوى خدا و پیامبر او خوانده شوند، تا میان ) .(94-23/نور)﴾(94)ونَوَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمَ الظَّالِمُ

تابند و اگر حق به جانب ایشان باشد، به حال اطاعت اى از آنها روى برمىناگاه دستهه آنان داورى کند، ب
اش فرستاده ترسند که خدا وآیند آیا در دلهایشان بیمارى است، یا شک دارند، یا از آن مىبه سوى او مى

می آمده که دهد در این آیات کالذم نشان می الفاظ (.ندبر آنان ستم ورزند؟ ]نه،[ بلکه خودشان ستمکارن
 است.در هجا منزه  از فحش و الفاظ قبیح

کند تا جایی که او را مجاز به ناسزاگویی انسان را به رعایت اصول ادب و عفت سفارش می قرآن باری،    
ورزی دشمن گویی سبب لجاجت و کینهداند؛ زیرا منطق نادرست دشنامر دشمن نیز نمیو دشنام در براب

وَلَا تَسُبُُّوا الَُّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَُّهِ فَيَسُبُُّوا اللَُّهَ عَدْوًا ﴿م: خوانیسوره انعام می 143جا که در آیه آن شود.می

نیز از روی ظلم و جهل خدا را  که آنان خوانند دشنام دهیدیکه غیر خدا را م کسانی: مبادا به ﴾بِغَيْرِ عِلْمٍ

شود که خداوند ناسزاگویی و الفاظ زشت را حتی در مورد دشمنان بنابراین از آیه استنباط می. دشنام دهند

 «:شَرَفُ الرَّجُلِ نَزَاهَتُهُ»فرماید:امیرالمومنین)ع( در باب رعایت این مسأله می کند.اسالم نیز توصیه نمی

 (.134: 2ج ، 1333 ،خوانسارى)شرافت انسان به نزاهت اوست
به  است ذیبهاز تترتر و وسیعدامنه نزاهت گسترده آید این است کهآنچه ذکرش در اینجا الزم می    

عبارت است از امعان نظر در شود که در واقع دیب در کالم را نیز شامل میأه تهذیب و تنحوی که مسأل
چه نثر و تغییر آنچه را که تغییرش شایسته است و نیز حذف و اصالح آنچه را که واجب کالم چه نظم و 

هر کالمی که  به عبارت دیگر (.293 :1 ج ،1333 ،)حمویالفاظ درشت است و دقت در معانی و دوری از
مد و از آتر میخر پیشآمد یا این لفظ متأای دیگر به جای این کلمه میگفته شود: اگر کلمه در مورد آن

(. بنابراین باید 249: 1163 ابن ابی األصبع،شد)این گونه مسائل کالم خالی از تهذیب و پیراستگی می
گیرد و هم گفتار را؛ لذا در شود و هم برون را، هم رفتار را در بر میگفت که نزاهت هم درون را شامل می

 دست یافت. تنزیه نفس باید به رعایت همه جانبه پرداخت تا به کمال نزاهت
 

 . نزاهت در کالم حضرت علی)ع(4
 همچـنان که است؛یغ ـوران بلـسخناری از ـیید بسیأـورد تـ)ع( مـرتری کالم علیتگی و بـرجسـب

منین فصاحت قرار گرفته، کالم امیرالمؤدر باالترین حد  ونداز آنجایی که کتاب خدا :اندآورده نظرانصاحب
 بنابرین ت.ی خویش قرار داده اسقرآن سرچشمه گرفته و آن را الگوهای نیز از کلمات و معانی و روش

 هـالبالغاز نهجر ـرتر و پرمحتواتـب ،وارترـاست، رـپس از قرآن سخنی شیوات :گفته شود ه استـشایست
ته ـاعت داشـوار در این صنـامی استـداند جز اینکه گیـآن را نم یری است که کسـاین امو  نیست

ادب و نزاکت است کالم  ،که آن حضرت اسوه اخالق از آنجا .(123: 1ج  ،1191،الحدیدابیابـند)ـباش
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کند تا سبب گونه ناراستی و ناهنجاری دور میوجه به مقتضیات و شرایط آن از هرخویش را نیز با ت
رویگردانی مخاطب و دل زدگی او از کالمش نشود و بهتر بتواند مفاهیم و اهداف خویش را در چارچوب 

گزیند بر می کالم برای ایرادواژگانی  هاست،عالیم اسالمی بیان دارد. ایشان که عهده دار هدایت انسانت
 ،واژه»چرا که گفته شده  های اخالقی را در بطن خویش داشته باشد و بر بار تربیتی آن بیفزاید؛که کرامت

 باری، .(22: 1223، )یاسوف«سوی منتقدان استهنری صاحب متن از معیار تشخیص هنرمند بودن یا بی
گزیند که متناسب با نظام اخالقی قرآن کریم است و بر اساس رعایت حال میبر)ع( واژگانی را امام

کند تا مخاطب به مخاطبین و مقتضای حال، کالمش را پوشیده و به دور از رکاکت و پلیدی بیان می
 فته را کشف نماید.کمک قوه ذوق و لطافت به اوج بالغت آن دست یابد و نکات نه

شود. به مشاهده می فراوانی)ع( به اصول ادب و عفت در کالم حضرت علیوانگهی دعوت به رعایت     
جویند و به آنها جنگ صفین، از سپاه شام بیزاری میاز عنوان مثال وقتی مشاهده نمود یاران وی بعد 

شما دشنام دهنده باشید؛ اما اگر کردارشان  من خوش ندارم که) فرمایند:میگویند، خطاب به آنان ناسزا می
کردید به سخن راست نزدیکتر و عذرپذیرتر بود، سپس فرمود: خوب را تعریف و حاالت آنان را بازگو می

گفتید خدایا خون ما و آنها را حفظ کن بین ما و آنان اصالح فرما و آنان را از بود بجای دشنام آنان می
ستیزند پشیمان ن تا آنان که جاهلند حق را بشناسند و آنان که با حق میگمراهی به راه راست هدایت ک

 .(246 )خطبه(شده به حق باز گردند
ها و زیبایی همنشینی باها و ها و پستیزدودن نفسش از زشتی درگروان ـی است که کمال انسـگفتن    

ان در گرو منزه بودن او از کبر و نزاهت انسنیز سازد و هاست که ارکان دین و اخالق را مستحکم میپاکی

هاً عَنِ يوَالصَّالةَ تَنْزِ راً مِنَ الشِّرْکِ،يمَانَ تَطْهيرَضَ اهللُ اإلِفَ» :دان)ع( توصیه کردهت که حضرت علیشرکی اس

بینى واجب خداوند ایمان را براى پاکى از شرک ورزیدن و نماز را براى پرهیز از خودبزرگ ،«الْكِبْرِ

 (.292)حکمت کرد
و درک حقیقت خداوندی است که تنزیه او از شرک و کبر  ،ترین عامل نزاهت انسانبینیم که مهممی    

که چنانشود دهد و این مهم از راه تقوای الهی و معرفت حاصل میرا شکل می ویدیدگاه سازه اصلی 
هاى کورِ شماست ایى درونهایتان تقواى الهى است و تقواى الهى موجب بینداروى دردِ دل) فرموده است:

کننده و تاریکى هایتان را پاکهایتان است. پلیدى جانو درمان بیمارى کالبدهایتان و زداینده فسادِ سینه
 (بخشدبخشنده است. بیم و نگرانى دلتان را ایمنى و تاریکى ظلمتتان را روشنى مى هایتان را روشنىدیده

 .(113)خطبه 
 

 البالغهجهای نزاهت در نه. شیوه5
شگردهای گوناگونی بهره  ه نزاهت و پیراستگی سخن، ازامام علی)ع( در راستای پایبندی و التزام به جنب

ها ن قرار داده و به صورت غیر مستقیم به انسانل عفت کالم خود را فرادید مخاطبیگرفته تا در عم
که صاحب سخن توانسته به کمک گوشزد کند که جانب این مسأله را رعایت نمایند. از جمله شگردهایی 
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ایجاز، عدم تصریح به  از کنایه، تجاهل العارف، است مسأله نزاهت را در سخنش پیاده نماید عبارتآنها 
 شود.نام، تهکم و سخریه که در این بخش به آنها پرداخته می

 کنایه .5-1-1

بیان کنایی است که مطلب را  مفاهیم مورد نظر، رعایت ادب و نزاکت در بیانِ های کارآمداز شیوهیکی 
رسانگی آن به یاری روندی  وشود همراه با برهان و دلیل ادا کرده و سبب اقناع مخاطب خویش می

ر ـاز نظ گفتنی است (.193: 1331 ،و کزازی 313: 1339 ،دادرد)ـگیل میـن شکـاستداللی در ذه
اللت معنای غیر مستقیم از لفظ آشکار از کالم صریح موثرتر است؛ زیرا در کنایه د سنجان کنایهنـسخ

شود. از طرفی انتقال گوینده از سخن صریح به است که این لفظ از لوازم معنی و تابع آن محسوب می
به کالم باشد  ژرفا بخشیزیباسازی جمله و  دن الفاظ قبیح،رتواند معلول رعایت ادب، پرهیز از آوکنایه می
 .(313 : 2 ، ج1243، )زرکشی

نگاه اهل بالغت، کنایه سخنی پوشیده و با محتوایی است که با رعایت مناسبت و نزاکت، کالم را از از     
آنکه دارد بیکند و معانی حقیقی را در لباس ادب و نزاهت بیان میهر گونه تعابیر پلید و ناشایست دور می

هفته است و آن برانگیختن بین آنها مالزمه عقلی وجود داشته باشد. در همین راستا غرض دیگری نیز ن
دارد تا کالم مقصود را با مخاطب از تعابیر کنایی است که ذهن او را به کاوش وا می شگفتی و تأثیرپذیری

د. به همین آن تعابیر هماهنگ کرده بی آنکه وجه ادب را مخدوش کند و خواننده از خواندن آن امتناع ورز
 است یی تأکیددربردارندهافزاید بلکه معنا چیزی نمی ذاتِدر  است؛ زیرا رساترگویی کنایه از تصریح خاطر

کالم را به اوج کنایه  هایو مزیت هاتوجه به ویژگی .(66: 2442، )جرجانیبخشدمی تثبیتکه معنا را 
تا جایی که بدون اختالل در موازین سازد بالغت رسانده و مفاهیم را در قالبی ظریف و منزه نمایان می

که گوینده،  آن استها زیباترین کنایهکه  روشن است کند.هایی شایسته بیان میرا با واژه قبیحامور  ،ادب
 (.193: 3 ج ،1362 ،د)نویریواژه زشتی را بر زبان نراند و با واژه زیبایی آن معنا را بیان کن

د است که از نمونه بارز کنایه که خاصیت عمق بخشی به کالم و رعایت ادب و نزاکت دارد، کالم خداون
فرماید: ظور قضای حاجت میـآنجا که خداوند در قرآن کریم به مناست.هر گونه پلیدی و زشتی منزه 

ـل( ه آن خوردن )أکـایه از قضای حاجت است که الزمـاین عبارت کن (39/دهـ)مائ ﴾الطَُّعامَ كانا يَأْكُالنِ﴿

 شود؛ها به وفور در قرآن کریم دیده مینهاز این نمو .(244: 1331 ،خاقانی ؛234: 1249، )حسینباشدمی
گفتنی های هدایتی قرآن، سالم سازی روابط کالمی و پاسداری از عفت در گفتار است.زیرا یکی از جنبه
 که به جای تصریح گویی در برخی از معانی سرشار از این گونه کنایاتی است علی)ع(است کالم امام 

اخته است. در این مبحث به ـب کالمش را تهذیب و منزه سبا پوشیدگی سخن از الفاظ مناس ناپسند
 کنیم.هایی از آن در کالم ایشان اشاره مینمونه

سُبْحانَهُ  اِنَّ اللُّه» فرماید:اعراب دوران پیامبر)ص( اینگونه می نادانیفرهنگی و بیترسیم )ع( برای  اما    

همانا خداوند هنگامی ) (33 طبهخ«)لَيْسَ اَحَدٌ مِنَ الْعَرَبِ يَقْرَأُ كِتاباً بَعَثَ مُحَمَّداً صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ

محمد)ص( را مبعوث فرمود که هیچ کس از عرب کتاب آسمانی نداشت )یا سواد خواندن کتابی را 
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بودند، اما حضرت آن را با  خیره سرعرب آن دوران، جاهل و که مورد نظر کنایه از آنست یرتعب نداشت(؛
 احت بیان نفرمود بلکه با رعایت ادب، محترمانه آن را مطرح ساخت.صر
کنندگان آن، با کمال ادب و نزاکت غصب پستدر امر غصب خالفت و بیان اخالق  صاحب سخن    

اِنَّها كَفٌّ : »دارد تا بهتر بتواند آنها را بشناسد و پی به اوصاف و اهداف آنها ببردمخاطب را به اندیشه وا می

 .مروان است «عهد شکنی»دست یهودی کنایه از ؛ دست او دست یهودی است :(33 طبهخ«)ةيّهودي

؛ لذا خیانت و مروان هم یهودی زاده بود و هم یهودیان در آن روزگاران معروف به پیمان شکنی بودند
ود و پیمان شکنی که از اوصاف ناشایست او بود در کالم امام)ع( ذکر نشده تا هم جانب نزاکت رعایت ش

 هم بی ایمانی و بی ثباتی آنها را گوشزد کند.

 سپس آن را به راهى ناهموار(: 3طبه خ«)فَصَيَّرَها فى حَوزةٍ خَشناءَ»البالغه آمده: در خطبه سه نهج    

بیان داشته تا کالمش را از آوردن « خشناءة حوز»؛ امام اخالقیات خلیفه دوم را با بیان کناییدرآورد
 ،سختگیرى ،به تندى آن خلیفه است که «طبع خشن»کنایه از و منزه گرداند که در واقع های اناشایستگی

)ع( از (. بنابراین امام293 :1ج  ،میثمابن)بوده است و سرعت در عصبانیت مشهور خشونت در کالم
 شود.گویی آن امتناع ورزیده، با این ایده که بیان مستقیم آن مایه تنفر خاطر مخاطب میتصریح

کوشیده تعابیر ناپسند را  ،که سعی داشت کالمش را از بیان هر گونه پلیدی و ناهنجاری بزداید حضرت    
« عبداهلل بن عباس»وار به مخاطب القا نماید. به عنوان نمونه جایی که امام پس از جنگ جمل به کنایه

(: بدان که بصرة امروز جایگاه 13 نامه«)سَينُّ البصرة مَهبِطُ إبلا»ای فرستاد و فرمود:فرماندار بصره نامه

 :2ج  ،1224، میثمبناهاست)دانیم که شیطان منبع آرای باطل و مایه انگیزش فتنهشیطان است. می
زند و امام برای بیان این گونه مسائل کنایه را بهترین راه گونه فساد و کژاندیشی از او سر میلذا هر ؛(216

اید اذعان داشت که کنایه عالوه بر پوشیدگی معانی ناهنجار ذهن برای رساندن مقصودش برگزید. البته ب
دهد تا با قضاوت خویش در مورد شخص مورد نظر حکم خواننده را نیز به هرگونه صفات ناروا سوق می

 دهد.
لیاقتی ای به معاویه غاصب، بیگیرد با کاربست کنایه در نامهامام وقتی در برابر غصب حکومت قرار می    

(: 62نامه «)لِأنَّكَ نَشَدتَ غَيرَ ضَالَّتِكَ وَ رَعَيتَ غَيرَ سَائِمَتِكَ»کند:ا در این مجال اینگونه بیان میوی ر

دهد که این تعبیر به خوبى نشان مى چرانی.جویی و گله غیر خود را میزیرا تو غیر گمشده خود را می
ر قالب کنایه مورد نکوهش و سرزنش قرار امام)ع( معاویه را در امر غصب خالفت به صورت غیرمستقیم د

ها داده و خاطرنشان ساخت که امر خالفت مسلمانان با زمامداری حاکمی ناآگاه و ضعیف و ترسو که بدعت
دهد هیچ گونه سازگاری نخواهد داشت و در واقع ترسیم گویایی از و اعمال ضد اسالمی را ترویج می

اما ایشان با کمال  است. در پیشگاه خداوند در اداره حکومتتعرض معاویه به امر خالفت و گستاخی او 
عفت و ادب از ذکر اوصاف پلید معاویه به صورت آشکاراخودداری کرده و آنها را در قالب کنایه بیان 
فرموده است تا هم تهذیبی بر ادبیات ایشان باشد و هم به خواننده این فرصت را بدهد که هر آنچه که 

 ت است به آنها نسبت دهند.شایسته غاصبین حکوم
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وَ كَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ إِذَا تَكَشَّفَتْ »حضرت )ع( در مقام افشای چهره معاویه چنین آورده:  دیگر در نامه    

های رنگین تو کنار رود. بدیهی است چه خواهی کرد، آنگاه که جامه (:14نامه )«عَنْكَ جَالَبِيبُ مَا أَنْتَ فِيه

ن در واقع کنایه از چهره باطنی معاویه و ذات ناپسند او است که آن را در جامه حکومت که این کالم ایشا
 آنکه کوچکترین ناسزادهد، بیپنهان ساخته است. لذا حضرت با ادبیاتی واال آن را فرادید مخاطب قرار می

)ع( در ؛ جایی که امامبینیممی 21دیگر از این ترفند بیانی را در خطبه  و کالمی ناروا به کار برد. نمونه
فاذا جاء القتال »توبیخ به کوفیان پس از آنکه ضحاک بن قیس از طرف معاویه به آنان حمله برد فرمود: 

کنایه از ذلت  (قلتم حیدى حیاد)جمله  گویید ای جنگ از ما دور شو.اما در روز نبرد می« قلتم: حیدى حیاد
نایی را در هنگام فرار از جنگ استعمال ـمعنای کب این رـعذیرش جهاد است که ـدر عدم پ یانـکوف
 (.91 :2ج  ،1224، میثم ابنکنند)می
با توجه به علم یوس کننده و توبیخی امتناع ورزیده و ابر یارانش نیز از بیان تعابیر مأ)ع( حتی در برامام    

نموده و با گزینش کنایی سعی در تقویت درونی آنان  رییتعاب کاربستو اطالع از درونیات یارانش با 

قَدْ رَاءَيْتُ جَوْلَتَكُمْ وَ انْحِيَازَكُمْ عَنْ  وَ»واژگانی شایسته مانع تضعیف روحیه سربازانش گشته است: 

همچنانکه از متن  ها دیدم.همانا از جاى کنده شدن و بازگشت شما را در صف (:143 طبهخ«)صُفُوفِكُمْ

(که نوعی سرزنش و هزیمتکم)سستی نماید همچون و ی که دال بر شکستآید امام به جای لفظبرمی
شود واژه نیکوی )جولتکم( را به کار برده است و از طرف دیگر جمله سرکوفت به یارانش محسوب می

وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا ﴿شانزدهم انفال  از آیه( کنایه از فرار کردن است که انحیازکم عن صفوفکم)

ابن ابى )استگرفته شده  (فًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُمُتَحَرِّ

 (.131 :3ج  ،1191، الحدید
قرآن البته تحت تأثیر اسلوب واالی و  حضرت به هنگام سخن گفتن در مورد مسائل زناشوییوانگهی     

جانب نزاهت و عفت کالم را رعایت کرده و از این رهگذر کالم  ،(331-333: 1229، )ر.ک: سیوطی کریم

مَنْ كَانَ مِنْ إِمَائِی الالَّتِی » شود:خویش را تعالی بخشیده است که در اینجا به چند نمونه از آنها اشاره می

زنان غیر عقدی من که  (:22 نامه«)تُمْسَكُ عَلَى وَلَدِهَا وَ هِیَ مِنْ حَظِّهِأَطُوفُ عَلَيْهِنَّ لَهَا وَلَدٌ أَوْ هِیَ حَامِلٌ فَ

 پس از تولد فرزند، فرزند خود را برگیرد که بهره او باشد. هستند با آنها بودم و صاحب فرزند یا حامله
امام)ع( از ( که 121 :19ج  ،1191، ابن ابى الحدید)کنایه از مجامعت با زنان است (اطوف علیهن)عبارت 

تَناسَخَتْهُمْ كَرَائِمُ »آورده:  ذکر صریح آن خوداری کرده و جامه عفت و حیا را بر تن کرده است. همچنین

(: از صلب کریمانه پدران به رحم پاک مادران منتقل فرمود؛ 12 طبهخ«)مُطَهَّراتِ الْاءَرْحَامِ لیالْاءَصْالبِ إ

همسرش و نزدیکی آن دو دارد که امام با ادبیاتی سنجیده و دور  در واقع این بیان داللت بر ارتباط مرد با
ایت جانب ادب به کرامت ـاز تعابیری زشت و ناخوشایند رابطه زناشویی را مطرح کرده است تا با رع

آن بوده تا از برجستگی و ذکر این مسأله نیز ضرورت دارد که چون امام)ع( بر  ها احترام بگذارد.انسان
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ارزش آن مفهوم واال را با واژگانی مربوط به مجامعت نمود تا بیت سخن گوید مقام اقتضا میهل الواالیی ا
 و... نکاهد.

تواند نوعی گیری از کنایه برای پرهیز از کاربست تعابیر ناشایست در واقع میباید خاطر نشان کرد بهره    
بپرهیزد و لفظی را به کار گیرد که  گونه که متکلم از آوردن لفظ رایج در عرفهنجارگریزی باشد؛ بدین

استعمالش موجب شگفتی شود. همچنان که امام)ع( با به کارگیری الفاظ کنایی نه تنها جانب ادب و 
نزاهت را رعایت کرده، بلکه نوعی آشنایی زدایی را در کالمش افزوده که بالغت بیانش را دوچندان کرده 

 فَلْيُلَامِسْ»را به کار برده و فرموده: « مالمسة»زش است.مثالً آنجایی که حضرت)ع( برای لفظ آمی

گفتنی است این  (: پس باید با همسرش بیامیزد، در پرتو رعایت همین مسأله است.224حکمت «)أَهْلَهُ

که  (6لمائده/)ا﴾المستم النساء﴿برگرفته از کالم خداوند است که در قرآن کریم فرمود:  گفتاری،متانت 

لكنُّ اللُّهَ النَكاحُ و المُالمَسَةُ» :که در این مورد نقل شده از نزدیکی با زنان استکنایه  «مالمسه»لفظ 

کند و به مالمسه به معنای نکاح )نزدیکی با زنان( است، ولی خداوند به کنایه صحبت می «:يُكَنُّی ويَعِفُّ

 (.142 :2ج  ،2441، طبری)نمایداین گونه واژه ها تصریح نمی

أَفْضَلِ الْمَعَادِنِ مِنْ  فَأَخْرَجَهُ» است:پیامبر اکرم)ص( آورده  آفرینشرد در بیان صاحب متن از همین شگ

(: نهاد اصلی وجود او را از بهترین معادن استخراج کرد و نهال وجود او را 12 طبه)خ«أَعَزُِّ الْأَرُومَاتِوَ  مَنْبِتاً

آید امام به بهترین وجه و در اوج رمیها کاشت. همچنان که از متن بترین و عزیزترین سرزمیندر اصیل
ل بالغت به منزلت ایشان ارج نهاده و با بیان کنایی، او را افضل خلق معرفی کرده است؛ چرا که )افض

( کنایه از رحم مادر ایشان است که امام به شکلی پسندیده و عزُّ األروماتأالمعادن( کنایه از صلب پدر و )

. همین مسأله در خطبه شصت نهج البالغه نیز لحاظ شده است، آنجا که محترمانه آن را بیان فرموده است

هایی در پشت پدران و رحم آنها نطفه (:64 طبهخ«)أصالبِ الرِّجالِ وَ قَراراتِ النِّساءِ فی إنَّهُم نُطَفٌ»آمده: 

امبر که پی همچنان از رحم زنان است. هکنای(قرارات النساء)تعبیر مادران وجود خواهند داشت؛ که 

 :1336، االصبعابی)ابنان استکنایه از زنقواریر نیز «رفقا بالقواریر»فرماید:)ص( در این مورد میاکرم

وَ يَؤُرُّ »جالب آن است که رعایت نزاکت، در مورد آمیزش طاووس نیز اینگونه رعایت گشته است:  (.192

ش ـا جفت خویـیوان نر، مست شهوت بـ(: و چون ح169 بهطخ«)الْفُحُولِ الْمُغْتَلِمَةِ لِلضِّرابِ بِمَالقِحِهِ اَرَّ

 آمیزد. در این جمله )أرّ( کنایه از نکاح و آمیزش است.می

در کالم گهربارش نیز با  را در وجود خویش پروراندهای انسانی روشن است امام)ع( که همه ارزش    
رزش را پیاده کرده است که که بسیار قابل تامل و تعمق است نوعی ا مستحکمطبعی لطیف و بیانی 

دهد و این نوع روش تربیتی و نزاهت در کالم بخشی از سازی کالم سوق میمخاطب خویش را به کامل
 باشد.اخالقی ایشان می -های فرهنگیگنجینه
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 . تعریض5-1-2

 ؛است که بابی از کنایه است« تعریض»های تنزیه در کالم روش شایان ذکر است که یکی دیگر از روش
ق:  1313، ابن قتیبهدارد)تر بیان میای نیکوتر و لطیفکالمش را با شیوهمقصود متکلم  بدین شکل که

مخاطب را مورد نکوهش  از رهگذر تمثیل و استفهام، گاهیبه عبارت دیگر به روش غیر مستقیم و (.263
حکومت با کاربست فن  )ع( در بیان اوصاف شنیع و ناهنجار مخالفینبه عنوان نمونه امام .دهدقرار می

مستقیم آنها را مورد  از بازگو کردن تعابیر ناشایست خودداری کرده و از این طریق به شیوه غیر «تمثیل»

وَ لَعَمْرى لَوْكُنُّا نَأْتی ما أتَيْتُمْ ما قامَ لِلدّينِ عَمُودٌ، »دهد جایی که آورده است: تعریض و نکوهش قرار می

ای برای (: به جانم سوگند اگر ما در مبارزه مثل شما بودیم هرگز پایه96 طبهخ«)عُودٌوَالَ اخْضَرَّ لِالْيمانِ 

گیری از بیت شاعر قبل از گردید. سپس با بهرهای از درخت ایمان سبز نمیماند و شاخهدین استوار نمی

(: مرا 3 طبه)خ«انَ اَخى جابِرِوَ يَوْمُ حَيّ/ شَتُّانَ ما يَوْمى عَلى كُورِها»به گونه تمثیل آورده: « أعشی»اسالم 

با برادر جابر چه شباهتی است؟)من همه روز را در گرمای سوزان کار کردم و او راحت و آسوده در خانه 
طلبان و خوشگذران حکومت از رهگذر بیتی به راحت حضرت آیدهمچنان که از متن نمونه برمی بود(.

به نوعی  البته و اسالم بر مسند حکومت نشستند کهزند که بدون کوچکترین تالشی در راه حق طعنه می
 دینی در ذاتشان نهفته بود.پایمال کردن حق و بی

شکنی هستند وفایی و پیماندر همین راستا به مدد تمثیل سعی در تعریض مخالفانش که منتسب به بی    

، تُورِثُ الْحَسْرَةَ، وَ تُعْقِبُ النَّدامَةَ. وَ قَدْ كُنْتُ اَمَرْتُكُمْ فَاِنَّ مَعْصيَةَ النُّاصِحِ الشَّفيقِ الْعالِمِ الْمُجَرِّبِ»فرماید: می

(: من رای و فرمان 39 طبهخ«)لَوْ كانَ يُطاعُ لِقَصير اَمْرٌ فى هذِهِ الْحُكُومَةِ اَمْرى، وَ نَخَلْتُ لَكُمْ مَخْزُونَ رَأْيى

ای کاش از قصیر پسر شما گذاردم، اختیار ت به شما گفتم و نظر خالص خود را در خود را نسبت به حکمیّ
شخصی به نام قصیر  است با این توضیح که یالمثل مشهور عربضرب جمله پایانی، شد.سعد اطاعت می

اما به حرف او  ،ملکه الجزیره )زباء( منع کرد پسر سعد از مشاوران مخصوص جذیمه بود و او را از ازدواج با
 داد.من گوش می گفت ای کاش به حرفکه قصیر از آن پس می گوش نداد و به دست آن زن کشته شد

آن  پندهایاین مثل در پی تعریض و کنایه زدن به کوفیانی بود که نافرمانی و عصیان از  طرحامام)ع( با 
حضرت را دستور کار خویش قرار دادند و با پیمان شکنی و مخالفت با ایشان سرانجامی جز شکست را 

 زنی البته با نهایت ادب و احترام صورت گرفته است.برای خویش رقم نزدند؛ این گوشه
یض آورده هایشان با اسلوب تعرها و بیماردلیوفایی وخیانت کوفیان و پیمان شکنیصاحب متن در بیان بی

خواهم به وسیله (: شگفتا می121خطبه «)وَأَنْتُمْ دَائی،كَنَاقِشِ الشَُّوْكَةِ بِالشَُّوْكَةِ بِكُمْأُرِيدُ أَنْ أُدَاوِيَ »است: 

مانم که خار در پایش رفته و اید کسی را میدرمان من شدهها را درمان کنم ولی شما درد بیشما بیماری
ا بیرون کشد. روشن است که شیوه تمثیل آوردن امام بسیار متنوع و در خواهد آن ربا خار دیگری می

ها و اخالق مخالفان آمیز به نقد اندیشهکه با زبانی عفیف و دور از کلمات توهینواقع شده نهایت ایجاز 
 .های بیان استداللی به تاکید مفهوم و معنای مورد نظر توجه داردپردازد و با شیوهحکومت و ستمگران می
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( و این داللت 194: 1366، داند)جرجانیهمچنان که عبدالقاهر جرجانی تمثیل را دارای وجه شبه عقلی می
 بر کیفیت استداللی و تعقلی تمثیل است.

بَهُمْ كَما اَللُّهُمَّ مِثْ قُلُو»صاحب سخن با رعایت جانب ادب و نزاکت در خصوص کوفیان آورده است:     

دایا ـ(: خ29طبه )خ«راسِ بْنِ غَنْمـماءِ. اَما وَاللُّهِ لَوَدِدْتُ اَنَّ لى بِكُمْ اَلْفَ فارِس مِنْ بَنى فِالْياثُ الْمِلْحُ فِـيُم

های آنان را آنچنان که نمک در آب حل می شود آب کن، به خدا سوگند دوست داشتم به جای شما دل
ه قبیله بنی فراس به دالوری و جرأت باید اشاره کرد ک داشتم.کوفیان هزار سوار از بنی فراس بن غنم می

زند. به بیان )ع( با اشاره به این دالورمردان به خیانت و بزدلی کوفیان گوشه میاند و اماممشهور بوده
ای است کند، با اینهمه سیاق و بافت متن به گونه، نفی ماعدا نمیامریشود: اثبات تر گرچه گفته میساده

که  گرددبیله یادشده مد نظر گیرد، بزدلی و زبونی کوفیان به مخاطب القا میبیشتر از آنکه دلیری افراد ق
 البته متکلم با عنایت به مسأله نزاهت، به آن تصریح نکرده است.

به منظور شناساندن  توان اقامه داشت آنجاست که متکلممثال دیگری که در این خصوص می     

اسم مادر  توضیح اینکه (: شگفتا از پسر نابغه.32 طبهخ«)ابِغَةِعَجَبَاً لِإبنِ النُّ» آورده:« عمروبن عاص»

دامنی مادر، زن معروفه آلوده دامن بود که البته پدر عمرو عاص نیز در پی آلوده« نابغه» عمروعاص
 یابد که حضرت به کمکچنانچه مخاطب اندک اطالعاتی از نابغه داشته باشد، در می مشخص نبود.

رسد رعایت نزاهت در گفتار، همه آنچه را که از آن مادر به این فرزند به ارث می گویی، باتکنیک تعریض
 اصل و نسب بودن و... از جمله آنهاست.عفتی، بیپیمان شکنی، خیانت، بی کند که البتهبه مخاطب القا می

 . تجاهل العارف5-2
می است که تصریح به آن، در تبیین مفاهی)ع( زیبایی سخن امام نمودهایتجاهل عارف یکی از دیگر 

داند از ا میاز این که متکلم چیزی را که واقع د و آن عبارت استسازکالم را از نزاهت و آراستگی دور می
ل قرار دهد تا کالمش را در مظهر ذم ظاهر سازد یا شدت تعجب یا توبیخ سخنش ؤاروی تجاهل، مورد س

ایه در قالب استفهام، برای مبالغه در تعریض و تحقیر و (. این آر194: 1363، االصبعابی)ابنرا بیان کند
به منظور رعایت نزاهت در گفتار به این آرایه نیز در برخی از مواقع حضرت  رود.کار میه هجو و تاسف ب

 فرماید: دینی خوارج اینگونه میتوجه نموده است. به عنوان نمونه در ترسیم کفر و بی

لَلْتُ اِذاً وَ لَقَدْ ضَ»هادى مَعَ رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عليهِ وآلِهِ اَشْهَدُ عَلى نَفْسى بِالْكُفْرِ؟! أبَعْدَ ايمانى بِاللُّهِ وَ جِ»

)ص( به کفر رسول خدا(: آیا بعد از ایمانم به خدا و جهاد کردنم در رکاب 93 طبه)خ«ما اَنَا مِنَ الْمُهْتَدينَ

ترفند،  )ع( با اختیار اینشدگان نخواهم بود. امامو از هدایت خویش گواهی دهم؟ اگر چنین کنم گمراه شده
ریض زند؛ قصد پرسش از مخاطب خویش را نداشته، بلکه خواسته غیر مستقیم و رمزگونه به خوارج تع

لذا  ته است؛اهی از ویژگی اصلی آنان گشخردی و گمراینکه کفر بعد از ایمان و عهد شکنی و خیانت و بی
فسیر در ت شده از آوردن این معانی سخیف دوری گزیده و کالمش را منزه ساخته است.به کمک آرایه یاد

فی سازد. از خود ن -داشتاگر وجود می-توان گفت حضرت صرفاً بر آن بود تا آن صفت زشت را دیگر، می  
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ن دینی و دنیاپرستی منافقین و غاصبیاین شگرد در جایی که صاحب سخن برآن بوده تا در باب بی    

ما تَنْتَظِرُونَ بِنَصْرِكُمْ رَبَّكُمْ؟ اَما دينٌ يَجْمَعُكُمْ؟ »حکومت سخن گوید، به کار گرفته شده است آنجا که آمده: 

(:در یاری پروردگارتان برای چه در انتظارید؟ آیا دینی ندارید که شما را 31 خطبه«)وَ الَ حَمِيَّةٌ تُحْمِشُكُمْ؟

اَرَضيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ اآلخِرَةِ عِوَضاً؟ » فرماید:ا به خشم وادارد؟ و نیز میگرد آورد؟ و یا غیرتی که شما ر

(: آیا به جای زندگی جاویدان قیامت به زندگی زودگذر دنیا رضایت 32 طبهخ«)وَ بِالذُّلِّ مِنَ الْعِزِّ خَلَفاً؟

)ع( در برخورد شود که اماممشاهده می دادید؟ و بجای عزت و سربلندی، بدبختی و ذلت را انتخاب کردید؟
دارند پرسشی را مطرح اصرار به قبضه کردن حکومت و حفظ مقام و موقعیت رهبری خود با کسانی که 

شان را غیرتی و نیز ذاللتدینی و بیها در قالب استفهام بیـباشد و تنساخته که خود به پاسخ آن واقف می
-به بیان ساده رزنش قرار داده تا کالمش را در مظهر ذم ظاهر سازد.زیر سوال برده است و آنان را مورد س

تر اینکه یک متکلم بگوید: آیا دینی ندارید که.. آیا غیرتی ندارید که... تا بگوید شما کافر و بی دینید، یا 
نی و دیبین مورد نظر را متهم به بیـراحتاً مخاطـص کالماولیه غیرید بسیار متفاوت است. ساختار شما بی

 اتهامی در کار نیست. -گیری از شگرد تجاهل العارفبا بهره-کند اما در ساختار دوم غیرتی میبی
امیه اینگونه آنان را مورد )ع( برای مبالغه در گمراهی و خدعه و نیرنگ و فساد بنیدر جایی دیگر امام    

و کارهای  ناپسندو هم اوصاف  دهد تا هم کالمش را از فحش و ناسزاگویی مهذب گرداندپرسش قرار می

وَ تَخْدَعُكُمُ الْكَوَاذِبُ وَمِنْ أَيْنَ تَذْهَبُ بِكُمُ الْمَذَاهِبُ وَ تَتِيهُ بِكُمُ الْغَيَاهِبُ » ناشایستشان را به آنان متذکر شود:

ها و اند؟ تاریکیکششما را به کجا می ،های گمراه کننده(: روش143 طبهخ)«أَنَّى تُؤْفَكُونَأَيْنَ تُؤْتَوْنَ وَ

فریبد؟ از کجا دشمن در تا چه زمانی شما را می ،هاسازد؟ دروغ پردازیتا کی شما را متحیر می ،هاظلمت
آید که در بطن این تعابیر گرداند؟چنین بر میشما نفوذ کرده و شما را به اینجا آورده؟ و به کجا باز می

م)ع( از تصریح به آن پرهیز کرده است و در قالب اوصاف و خصائص ناپسند بسیاری نهفته است که اما
 سازد.تجاهل العارف و استفهام تقریری مخاطب را به آن مفاهیم رهنمون می

خواهیم بگوییم: فرق است بین اینکه گفته شود شما گمراهید، سرگشته در ظلمت و تیرگی هستید، می    
به کار رود که متکلم در اینجا آن را به کار بسته  با دروغ پردازی فریفته شدید و... تا اینکه ساختاری را

صراحت در اتهام، ضمن پرهیز از  شگرد تجاهل العارف،گمان حضرت خواسته با کاربست است. بی
شان نیست بردارند؛ اگر به صراحت آنان متهم به مخاطبین کالم به خود بیایند و دست از اموری که زیبنده

در نظر آنان کارشان به پایان رسیده بود، اما ساختار ارائه شده به آنان القا  شدند شاید به نوعیاین امور می
 کند که هنوز امید اصالح و هدایتشان وجود دارد؛ که البته حضرت قصدی جز این هم نداشته است.می
ت های دنیوی آنان را از یاد آخرت بازداشته اسیا در جایی دیگر از مردم جاهل و دنیاپرست که زینت    

پس کی (: 33 طبه)خ«تَغْتَرُُّونَ ذَاأَمْ أَيْنَ تُصْرَفُونَ أَمْ بِمَا تُؤْفَكُونَ فَأَنَُّى» است:اینگونه سخنش را ایراد داشته 

شود که حضرت حماقت و به چه چیز مغرور می شوید؟چنین استنباط میروید؟ گردید؟ و به کجا میباز می
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کند الب استفهام و با شگرد تجاهل العارف به مخاطب القا میو جهالت و کوردلی مردم دنیا پرست را در ق
 آنکه واژگان ناشایست بر زبان درآید یا در بستر متن جای گیرد.بی
که به عثمان گفت: من او  یکی از منافقانی -«اخنس»پسر « مغیره»همچنان که در تحقیر کردن     

(: آیا تو مرا کفایت می کنی؟ ایشان 139به طخ«)؟نیيأنتَ تَكف»آورده است: -کنم( را کفایت می)علی

النفسی که حماقت و پستی بر او چیره شده پاسخی جانب ادب و نزاکت را رعایت کرده و در جواب ضعیف
تر، به بیان ساده العارف به تصویر کشیده است.لیاقتی و حقارتش را در پرتو آرایه تجاهلداده است که بی

ها و اوصاف ناشایست، نماید و عدم تصریح به حقارتاللت بر تحقیر میبسنده نمودن به استفهامی که د
آنکه باری، در اینجا استفهام دال بر تحقیر است، بی ای از عفت کالم و با ادب صحبت نمودن است.گونه

 ها تصریح شود.به حقارت

 صریح به نام افراد . عدم ت5-3
ای است که از بیان نام مقتضای کالم به گونهت علی)ع( در برخی از مواضع با توجه به اسلوب حضر

بیان مستقیم اسم آنان منافقین خودداری کرده و تنها به وصف اخالقیات آنان پرداخته و کالمش را از 

استهجان التصريح »گیری از شگردی که در بالغت مسلمین از آن به عنوان یعنی بهره است پاک داشته

این  .(23: 1216 ،)تفتازانیی مورد خواست وتاکیدشان بوده استآرایسخنهمواره در  اند وکردهیاد « باالسم

قی آمده اخال-در متن نهج البالغه دارد که عموماً هم با دو کارکرد سیاسی ی فعالاسلوب بیانی حضور
های اسالمی به شکل صریح از ذکر نام )ع( برای حفظ وحدت و ترقی اندیشهاست؛ بدین معنی که امام

 د پرهیز کرده و تنها با ذکر اوصاف و اعمالشان آنها را مورد نکوهش و سرزنش قرار داده است. برخی از افرا

و پنداشتی «: وَ زَعَمتَ أنَّ أفضَلَ النُّاسِ فِی االِسالمِ فُالنٌ وَ فُالنٌ»آمده است:  23در نامه  به عنوان نمونه

باشد )ع( ابوبکر و عمر میمنظور امامن شخص است. در اینجا ها در اسالم فالن و فالکه برترین انسان
که آنها را در قالب ابهام بیان داشته و از تصریح به نامشان پرهیز نموده است تا جانب نزاهت رعایت شود 

 دری نگردد.و پرده

همان(: حمزه شیر خدا از ما و «) ومنُّا أسدُ اهلل ومنكم أسدُ األحالفِ»آورده:  آنجا کهاز همین مورد است  

است که چون قبائل  «ابوسفیان»ها از شما. منظور صاحب سخن از اسد االحالف حالف شیر سوگنداسد اال
شود که گوناگون را سوگند داد تا با رسول خدا بجنگند او را به مسخره شیر سوگندها نامیدند. مشاهده می

را مورد استهزاء و )ع( کالمش را از تصریح به اسمش منزه ساخته استو در قالب طعن یا آیرونی او امام
که به ادعای است همان حمزه عموی پیامبر « أسد اهلل»تحقیر قرار داده است. الزم به ذکر است مراد از 

گمان تداخل اسالیب بالغی بی. (23: 1216 ،)ر.ک: تفتازانینامش پرهیز شده است مشخص بودن از ذکر
جنبه تحسین کالمی از دلزدگی مخاطب نیز  موجی از هنر و زیبایی کالمی را به همراه دارد تا عالوه بر

 جلوگیری شود.
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)ع( در موارد بسیاری سخنش را از بیان مستقیم نام غاصبین و مخالفین منزه ساخته است امام گفتباید     
 گوید:ین میـچنند، ـککه نامش را ذکر بدون اینایی است که در مورد معاویه ـآن ج ای دیگر ازونهـکه نم

که پس از من مردی با گلوی گشاده و شکمی بزرگ بر شما مسلط خواهد شد که هر چه آگاه باشید »
)ع( همچنان که گفته شد مراد امام .(93خطبه «)خورد و تالش می کند آنچه ندارد به دست آوردبیابد می

حضرت روشن است که  (.اللُّهم ال تَشبِع بَطنَهُمعاویه است که نفرین شده پیامبر بود که حضرت فرمود: )

نام معاویه را بیان نفرموده است بلکه با بیان اوصاف او، مخاطب را به  سخنش را منزه ساخته و صراحتاً

وَ كِتابُ أمرِئٍ لَيسَ » فرماید:فرد مورد نظر خویش رهنمون ساخته است. از همین مورد است جایی که می

مردی که نه خود آگاهی الزم دارد تا رهنمونش باشد و نه  نامه .(3نامه «)لَهُ بَصَرٌ يَهدِيهِ وَ لَا قَائِدٌ يُرشِدُهُ

 نفاق پنهانهای معاویه و خلق و خوی )ع( در پی افشای هتاکیارد که هدایتش کند. در واقع امامرهبری د
 آلوده سازد. ویبدون اینکه کالمش را با آوردن نام  ،در امر خالفت است وی لیاقتیبیاو و 
نام آنان ابا داشته و آورده  کنندگان خالفت است از تصریحخنش با غصبدر جایی دیگر که روی س    

 ای از خشونت،سرانجام اولی، حکومت را به راهی در آورد و به دست کسی سپرد که مجموعه»است: 
طلبی بود، زمامدار مانند کسی که بر شتری سرکش سوار است اگر عنان محکم سختگیری، اشتباه و پوزش

دا مردم ـکند سوگند به خشود و اگر آزادش گذارد در پرتگاه سقوط مینی حیوان پاره میهای بیکشد پرده
ها ها و اعتراضار دوروییـی گرفتار آمده بودند و دچـدر حکومت دومی در ناراحتی و رنج مهم

  .(3 خطبه«)شدند
دن نام او رویگردان )ع( از آورعمر و ماجرای خالفت اوست که امامشود که این خطبه شکوه از مشاهده می

لذا به مقابله با جریانات منحرف و مخالفین  شخصیت بارز دین اسالم است ف وو؛ چرا که ایشان معرشده
پردازد اما آنچه که در سبک بیانی نهج ای و چه در بعد سیاسی و اجتماعی میخالفت چه در بعد اندیشه

داند لذا در کالمش جانب اجتماعی میالبالغه مبرهن است این است که حضرت دین اسالم را دینی 
 کند تا اثرات روانی آن در مصالح اجتماعی و تربیتی و دینی تاثیرگذار باشد.نزاهت را رعایت می

 خطبه«)كُنْتُمْ جُنْدَ الْمَرْاَةِ، وَ اَتْباعَ الْبَهيمَةِ» در همین مجال است:نیز « عائشه»سخن حضرت درباره     

 پیروان حیوان )شتر عائشه( بودید. پر واضخاست که حضرت ضمن ئشه( و(: شما سپاه یک زن )عا13
،باز جانب احترام همسر پیامبر)ص( را داشته و با عدم تصریح به نام وی، آبروی نکوهش اصحاب جمل

عدم تصریح بهنام برخی از دری نکرده است. این شیوه سخن حتی در خصوص ایشان را حفظ کرده و پرده

فَصَغى رَجُلٌ مِنْهُمْ لِضِغْنِهِ، وَ »ز جاری شده است. به عنوان نمونه حضرت در جایی آورده: نیکفار و منافقان 

ابی وقاص( )سعدبنای که از من داشتبا کینه (: یکی از آنان3 )خطبه«مالَ االْخَرُ لِصِهْرِهِ، مَعَ هَن وَ هَن

داد و آن دو نفر دیگر که زشت  روی برتافت و دیگری دامادش )عبدالرحمن بن عوف(را بر حقیقت برتری
که به نوعی با -های یادشده ناگفته نماند که عدم تصریح به نام شخصیت نامشان. تصریح بهاست 

 )ع( نیز بوده است. اندیشی امامعالوه بر رعایت مسأله نزاهت، بر اساس مصلحت -سیاست در پیوند هستند
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 و تهکم استهزا. 5-4
 ر کالم استفاده از روش بیانی تهکم یا سخریه است. این روش نه صرفاًهای نزاهت دیکی دیگر از شاخه

برای فکاهه یا خنداندن مخاطب، که با دوری جستن از واژگان ناخوشایند و اهانت لفظی عالوه بر تهذیب 
تهکم نوعی از در اصطالح ادبی کالم، نوعی بیداری مخاطب را نیز در پی خویش دارد. توضیح اینکه 

ه مخاطب را با لفظی پسندیده در موضع تحقیر و بشارت در موقع تحذیر و وعده در مکان نزاهت است ک
به بیانی دیگر (. 112: 1399، نجفقلی میرزادهد)وعید و نیز مدح در معرض سخریه مورد خطاب قرار می

آن است که متکلم نکوهش انسانی را قصد کند سپس مقصود خویش را به صورت استهزاء و هزل 

؛ 21)آل عمران/﴾أليمٍ فَبَشِّر هُم بِعَذابٍ﴿مانند این آیه از قرآن کریم:  (219م: 1131، ابن قرقماسدرآورد)

. پرواضح است که خداوند لفظ )بَشِّر( را برای خبر دادن بشارت بده کافران را به عذابی دردناک(: 32توبه/
طب است که کالم را از الفاظ عذاب به منافقان و مشرکان به کار برده است و این نوعی تهکم به مخا

 زشت و مذموم مهذب ساخته است.
نمونه تهکم در کالم حضرت علی)ع( نیز نمایانگر قدرت واالی ایشان در بیان مفاهیم توبیخی و     

باشد تا کالمش را از هرگونه واژگان سخیف دور نگه داشته و گر با الفاظی ویراسته و نیکو میسرزنش
ورد ــ)ع( در مامـت بپردازد. آنجا که امـدیشی در امر خالفـنگیزاند تا به بازانبیداری مخاطبش را برا

فَيا عَجَباً بَيْنا هُوَ يَسْتَقيلُها فى حَياتِهِ، اِذْ عَقَدَها الِخَرَ بَعْدَ وَفاتِهِ. لَشَدَّ ما »فرماید:کنندگان خالفت میغصب

خواست عذرش را بپذیرد چگونه ر حیات خود از مردم میابوبکر( داز (: شگفتا )3 خطبه«)!تَشَطَّرا ضَرْعَيْها

هر دو از شتر خالفت سخت دوشیدند و از حاصل آن  ؛در هنگام مرگ، خالفت را به عقد دیگری درآورد
)ع( با ریشخندی تلخ، به مسأله سوء استفاده از امر خالفت آید امامبهرمند گردیدند. همچنانکه از متن برمی

کنندگان حکومت را زیر سوال برده و به ترسیم گویای شخصیت آنان سخریه غصب اشاره دارد و در قالب
های شخص مورد نظر را توضیح اینکه حضرت به جای اینکه کارهای زشت و سوء استفاده پرداخته است.

با کاربست  یک به یک برای مخاطب ذکر کند و متن خود را با تصریح به این مسائل به درازا بکشاند
 آمیز مرادش را به مخاطب القا کرده است.کمتعبیری ته

صاحب متن با کاربست تهکم و سخریه و با رعایت اصل نزاهت و احترام، از نابخردان و غارتگران     

غَفْلَةً ما بالُكُمْ؟ ما دَواؤُكُمْ؟ما طِبُّكُمُ؟ الْقَوْمُ رِجالٌ اَمْثالُكُمْ. أقَوْالً بِغَيْرِ عَمَل؟! وَ :»پرسدالمال چنین میبیت

؟ دارویتان چیست؟ و روش شودراستی شما را چه می(: 21 طبه)خ«!حَقٍّ؟ غَيْرِ فى طَمَعاً وَ! ؟مِنغَيْرِ وَرَع

؟ و است شعار دهید و عمل نکیند درمانتان کدام است؟ مردم شام نیز همانند شمایند؟ آیا سزاوار
آید از سیاق کالم بر می؟؛ همانگونه که امیدوار باشید ناحق،به  ؟ وفراموشکاری بدون پرهیزکاری داشته

ای که آن را در قالب و اظهار عیوبشان دارد به گونهنقاط ضعف آنان متکلم سعی در برجسته نمودن 
آنکه واژگان رکیک کند، بیاستفهام بیان کرده و ریشخندگونه، آنان را به بیمار و معیوب بودن توصیف می

 دهد.را در کالم دینی و تربیتی خود جای 
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 . ایجاز5-5
بدین شکل که متکلم سخن خود را  است؛ از فنون مهم  بالغت کالم در رساندن معانی و پیام ایجاز یکی

البته مشروط بر اینکه اختصارگویی به  ،بنددمختصرتر از آنچه که در عرف عام کاربرد دارد به کار می
( پیوند ایجاز با نزاهت کالم در 136-139 :2441، قزوینی اختالل در معنی و مفهوم منجر نگردد.)ر.ک:

ای لطیف ایجاز، سخن را از واژگان زائد و بعضاً ناشایست منزه ساخته و در واقع با اشارهاین است که 
رساند. این نکته را نیز نباید از یاد برد که کالم زمانی که بیش از حد نیاز بیاید مخاطب را به مقصودش می

یا « هذاركثارُ مِالمِ»ها آمده است: دارد و به همین دلیل است که در مثال گویی و خطا درپینوعی گزاف

 .«المُهمَ رُثُالمُه كَكَ رَثُن كَمَ»

و  زشتالفاظ  کاربردترک امام علیه السالم که خود سرچشمه بالغت است در  قدر مسلم آن است که    
یات و بیان تعابیر نازیبا دوری ئیح به جزَلذا از یک طرف از تصر ست؛از تکنیک ایجاز بهره برده اناشایست 

پردازد که جسته و از طرف دیگر برای تهذیب بیانش با توجه به مقتضیات کالمی به حذف واژگانی می
دهد تر دخالت میای گستردهعالوه بر منزه ساختن کالم از بیان مطالب ناشایست، مخاطب را نیز در دایره

ند در برابر محذوفات کالم قرار دهد؛ این است که کالمش را در اوج کتا آنچه را که به ذهنش خطور می
به وفور در بیانات  -که همان ایجاز قصر و ایجاز حذف است-ترین نوع ایجاز دارد و معروفایجاز بیان می

هایی از آن شود که البته در این مبحث، مجال معرفی همه آن نیست و تنها به نمونهایشان مشاهده می
 کنیم.میبسنده 

هُمَّ اغْفِرْ لى رَمَزاتِ االْلْحاظِ، وَ اللَّ»)ع( جایی است که آورده است: ای از این نوع اسلوب کالم امامنمونه    

آمیز و های اشارت(: خدایا ببخشای نگاه33 )خطبه«لْفاظِ، وَ شَهَواتِ الْجَنانِ، وَ هَفَواتِ اللِّسانِسَقَطاتِ االْ

های زبانی. گفتنی است که ذکر صریح موارد گناه و مورد دل و لغزشهای بیهو خواستفایده سخنان بی
 ،برد؛ لذا آن حضرت با سبک ادبی واالهای اخالقی، نزاهت کالم را از بین میمفاهیم ناپسند و ناهنجاری

جامد انکلیات این امور را بیان کرده و از بیان جزئیات آن که به تعابیری ناهنجار می به صورت سربسته
دیگری که بیانش در اینجا ضرورت دارد  نکته آنکه به اصل مقصود خدشه وارد کند.بی، نمودهخودداری 

جامعیت و دربرگیری همه امور نیز مد این است که در عین اینکه جانب نزاهت در این کالم رعایت شده، 
 رفت.و اختصار از بین می کشیدگشت سخن به درازا مینظر حضرت بوده است؛ زیرا اگر جزئیات بیان می

مُبايَنٌ بَيْنَ مَحارِمِهِ مِنْ كَبير اَوْعَدَ عَلَيْهِ نِيرانَهُ، اَوْ صَغير وَ»فرماید:)ع( میمصداق دیگر، جایی است که امام

کوچک که وعده  بزرگ است که وعده آتش دارد و برخی(: برخی از آنها گناهان 1 خطبه«)اَرْصَدَ لَهُ غُفْرانَهُ

)ع( از برشمردن تمامی گناهان پرهیز نموده و در قالب ایجاز به صورت کلی بیان امام ده است.بخشش دا
فرموده تا هم کالمش را از ترسیم مفاهیم ناشایست کرامت بخشد و هم ذهن مخاطب را به تحقیق وا 

اَطاعُوا » فرمایند:می دارد تا این نوع از گناهان را بشناسد و در ذهنش تثبیت شود. یا در جایی دیگر

 رفتند.های او میکردند و به راهمردم جاهلی شیطان را اطاعت می (:1 )خطبه«الشَّيْطانَ، فَسَلَكُوا مَسالِكَهُ
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گونه آورده تا هرگونه پلیدی و زشتی همچون فسادانگیزی، های شیطان را ابهامراه بینیم که حضرتمی
شود که را شامل  واری و...ر، تشکیک در دین، شرابخمشارکت در اموال و اوالد مردم، امر به فحشا و منک

زننده به دور داشته و نزاهت و پیراستگی را با ایجازگویی در کالمش  را از بیان اینگونه تعابیرامام کالمش 
حاصل  گویی و سربسته سخن راندن نیز ضمن اینکه اصل جامعیت و شمولآری در کلی پیاده کرده است.

یا شود. جانب عفت کالم نیز رعایت می -عموماً با بار منفی-مضمون و سیاق جمله گردد، با توجه به می
ضمن کند که ای کلی بیان میو فساد اخالقی است صاحب سخن به گونه هادر جایی که بحث از رذیلت

 قوَي اهللِبِتَ أمَرَهُ»کند: بیان دارد و از آوردن تعابیر ناهنجار پرهیز با عفت کالم مقصودش را جامعیت سخن، 

رار پنهانی و اعمال مخفی سفارش (: او را به ترس از خدا در اس26 نامه«)اتِ عَمَلِهِيّفِی سَرائِرِ اَمرِهِ وَ خَف

تواند شامل هر نوع فساد اخالقی باشد که در خفا ( میاتِ عَمَلِهِیّسَرائِرِ اَمرِهِ وَ خَف. در این خطبه )کرد
این سبک  زئی آن کراهت داشته و کالمش رامنزه از آن آورده است.گیرد که متکلم از بیان جصورت می

 به متکلم فرصت داده تا ضمن دربرگیرندگی کالم، نزاهت سخن را نیز به آن بیافزاید.

مَا »ایجاز در جایی دیگر آورده است:  شگردصاحب سخن با رعایت اصل نزاکت و نزاهت با کاربست     

(: پاداش مجاهد شهید در راه خدا 239حکمت «)اهللِ بِأعظَمَ أجراً مِمَّن قَدَرَ فَعَفَّ لِيدُ فِی سَبيالمُجاهِدُ الشَّه

با توجه به سیاق و . سازدآلوده نمی اما خود رااز پاداش عفیف پاکدامنی نیست که قدرت بر گناه دارد  بیشتر

بته متکلم آن را حذف نموده تا که الاست و...  عفتی( گناه و آلودگی و بیقَدَرَ)فعلِ مفعول به بافت سخن، 

هر نوع از گناه و امر ناشایستی را در برگیرد که البته عدم تصریح و حذف اعمال شده در سخن، ضمن در 
تر در جایی که متکلم از تصریح به نام به بیان ساده برگیرندگی، با نزاهت و عفت کالم نیز همسویی دارد.

جامعیت بدان دلیل که هر کار ورد نظر است و هم نزاهت؛ زند هم جامعیت ماشخاص نابکار سرباز می
گشت، نزاهت شد به همان موارد بسنده میگیرد که البته اگر بیان میای را در برمیناشایست و ناپسندیده

بدین خاطر که به آن اعمال و رفتار زشت تصریح نشده است و زبان با تصریح به آن موارد، آلوده نگشته 
 است.

 

 یگیرتیجهن
ای بیاورد که از بیان کوشد سخن خود را به گونهاست؛ زیرا متکلم می« زداییآشنایی»نزاهت نوعی  -1

ایراد سخن به شیوه متداول از لحاظ گاهی اوقات کالم مرسوم و متداول فاصله گیرد، با این ذهنیت که 
ر پرتو این مسأله باید پذیرفت: د کند.دری میاخالقی و پردهاخالقی متکلم بلیغ را به نوعی دچار چالش بی

از آنجایی  نام نهاد.« اخالق بالغی»نزاهتِ کالمی، پیوندی ناگسستنی با بالغت دارد و شاید بتوان آن را 
ای جز که رعایت نزاهت و عفت کالم نیاز به تفکر و اندیشه دارد، مخاطب نیز برای کشف آن، چاره

 یکه در نقد ادبی جایگاه-دهی مخاطب در متن صل دخالتورزی ندارد. این است که در نزاهت، ااندیشه
 گردد. رعایت می -دارد ویژه
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شیعیان است، بلکه بدان جهت که انسانی است متأثر از تعالیم قرآن  امام)ع( نه به حکم اینکه امام علی -2
خواند و بر رامیها فهای تربیتی آن، جدای از اینکه به نزاهت در گفتار و حفظ آبروی انسانکریم و شیوه

آن اصرار دارد، در عمل نیز خود به این اصل مهم پایبند بوده و هیچگاه در تبیین موضوعات یا توصیف 
به دیگر بیان، امیر بیان به پیروی از کالم خداوند متعال و تحت تأثیر  دری نکرده است.ها پردهشخصیت

تی در برابر دشمنان و هنجارشکنان، با سبک کالم، جانب عفت را نگه داشته و حاهت قرآنی، در ایراد نز
 روی که حضرت قصد بیدار سازی و تربیت مردم را داشته واست؛ از آن ی کسی را نریختهخاص خود، آبرو

 چون الگوی عملی دیگران بوده، در مرتبة عمل نیز خود به اصول و اخالق اسالمی پایبند بوده است.
برده و گویی و... به سر میشکنی، دروغ، دورویی، پیمانحضرت گرچه در فضایی پر از فریبکاری -3

و  که حقش پایمال شده بود-طلبید که وی در مقام دفاع از دین مبین اسالم و شخصیت خود شرایط می
ترین دشمنان اسالم و غاصبان حکومت و نابکاران زمانه را با ناشایست -به نوعی استخوان در گلو داشت

رنمایی باال، سخن را به ـویر بکشد، اما هیچگاه چنین نکرد، بلکه کوشیده با هنواژگان و تعابیر به تص
ای بیان کند که آن مفاهیم ناروا و ناشایست در گفتار نیاید اما به ذهن مخاطب برسد و به وی القا گونه

احب ـزگونه یا در پرده سخن گفتن است که به صـشود گفت: نزاهت به نوعی رمشود؛ این است که می
آنکه تصریح به واژگان یا تعابیر زشت و مستهجن کند، بتواند غرضش را با کند تا بین کمک میـسخ

 نهایت احترام و نزاکت به مخاطب القا نماید.
نظیر وی بر بالغت و شگردهای بالغی سبب شده تا او به کمک )ع( و اشراف بیتوان سخنوری علی -2

، تهکم و سخریه، های منفی، عدم تصریح به نام شخصیتهمچون کنایه، تجاهل العارف، ایجاز فنونی
زنی و... در تمامی مسائل حتی در توصیف دشمنان سرسخت اسالم و بویژه در بیان گوشهتمثیل، استفهام، 

مسائل زناشویی، با رعایت اصل مهم نزاهت و عفت کالم، گفتارش را تعالی بخشد و آن را از رکاکت و 
ا باید گفت: گرچه در نهج البالغه بسیار درباره زبونی و پلیدی و پستی برخی از بدزبانی پیراسته دارد. لذ

بلکه هنر بیانی  همه نه تنها سخیفانه سخن گفته نشده،های سخیف سخن رانده شده، با اینشخصیت
 متکلم در بستر متن تجلی یافته است.
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