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چکيده
خطبة «متّقين» از خطابههای وزین و رزین امير سخنوران ،امام علی(ع) است .گزارههای این خطبه ،تصویری
هنری از پارسایان و توصيف دقيق آنان است؛ تجسيم حاالت معنوی اهل تقوا در شب و روز ،ترسيم نگاه رفتاری
آن ها به بهشت و جهنم ،علم و حلم تقواپيشگان ،بصيرت در دین ،تعامل با گروههای مختلف مردم ،آرزوها و
سيرة فردی و اجتماعی پرهيزگاران از ویژگیهای تبلور یافته در این خطبه است .در جستار حاضر با نگاه
درونمتنی و در جهت بررسی سبکی این خطبه ،از رهگذر واکاوی افقی متن ،سه سطح فکری ،زبانی و ادبی اثر
مورد تحليل و بررسیِ سبکشناسانه قرار گرفت و این نتيجه به دست آمد که از جمله ویژگیهای سبکی این
متن دینی میتوان به مواردی مانند ،توجّه به جمالت کوتاه ،کاربرد سجع ،جناس ،تکرار واکهها ،استفاده از آرایه-
هایی مانند مراعات نظير ،طباق و بينامتنی با قرآن کریم اشاره داشت .باید اذعان کرد که تمامی سبکها و
فرایندهای زبانی به کار گرفته شده در سطوح زبانی و ادبی با سطح فکری صاحب سخن تناسب ،هماهنگی و
همسویی دارد.
کليدواژهها :امام علی(ع) ،خطبة متّقين ،سبک ،اقناع مخاطب.

 .1دانشيار گروه زبان و ادبيات عربی دانشگاه کاشان
 .2دانشجوی دکتری زبان و ادبيات عربی دانشگاه کاشان
* :نویسندة مسئول

Email: aeghbaly@kashanu.ac.ir
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 .1مقدمه

«سبک» معادل « »stylusدر التين و «األسلوب» در زبان عربی است ،این واژه در لغت به معنای قلم
حکاکی یا نوشتن (اإلزميل و المنقاش) است (بن ذریل .)34 :2222 ،البته اگر در صدد تعریف اصطالحی
آن برآیيم خواهيم دید که ارائة یک تعریف پایهمند و معين از «سبک» کاری دشوار مینماید؛ زیرا این
اصطالح منحصر به یک دانش خاص یا یک جنبه از زندگی نيست بلکه «در سایر زمينههای زندگی و هنر
کاربرد دارد؛ زمينههایی مانندِ مد ،موسيقی ،سفره ،سياست ،ادبيات ،زبانشناسی و(»...بليث)11 :1111 ،؛ از
اینرو است که از سبک ،تعاریف متعدد و متفاوتی ارائه شده است.
برخی از نظریهپردازان معتقدند« :سبک یک هنر زبانی است که ارکان آن بر عناصر نحوی زیباشناسانه
و ظرفيتهای ترکيبی مفردات زبانی استوار است» (عبدالمطلب .)34 :1194 ،برخی دیگر مانند «شارل
بالی»  -بنيانگذار دانش «سبکشناسی» در مکتب فرانسوی -بر این باور است که سبکشناسی دانشی
است که به بررسی حقایق تعبير زبانی از منظر محتوای عاطفی آنها میپردازد .به دیگر بيان ،این دانش
«واقعيت اثرپذیری آگاهانه از طریق زبان و واقعيت زبان بهوسيلة این اثرپذیری را تعبير میکند»
(المسدی .)22 :1192 ،ذکر این نکته الزم است که هر سبکی نسبت به سبک دیگر دارای انحراف است و
این یعنی سبک؛ مثالً دیوان سعدی یک هنجار یا نرم است و غزل صائب در مقایسه با آن خارج از نرم
است اما هر دو سبک دارند .از اینجاست که برخی در تعریف سبک میگویند« :سبک» یعنی عدول از نرم
(شفيعی کدکنی.)49-44 :1441 ،
به هر روی ،پژوهش نشان میدهد که «سبک» در «اصطالح ادبيات عبارت است از روش خاص
ادراک و بيان افکار ،بهوسيلة ترکيب کلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبير .سبک یک اثر ادبی ،وجهة خاص
خود را از لحاظ صورت و معنی القا میکند و آن نيز به نوبة خود ،وابسته به طرز تفکّر گوینده یا نویسنده
دربارة حقيقت میباشد» (شميسا.)224 :1449 ،
با توجه به تعاریف ارائه شده میتوان نتيجه گرفت که «سبک» ،یک شيوة خاص برای سخن گفتن
است .هر ادیب و سخنوری سبک خاص خود را دارد و سبک هر کس ،با توجّه به عواملی چون شخصيّت
نویسنده یا شاعر ،موضوع پردازششده ،محيطی که متن در آن به وجود آمده است و امکانات زبانی،
متفاوت است و انواعی دارد.
«غربیها از گذشته تاکنون ،سبک را بر سه قسم میدانند؛  -1سبک ساده یا آسان -2 ،سبک ميانه و
متوسط و  -4سبک عالی و استوار .شایان ذکر است که این نوع دستهبندی ،سبکها را به موضوعاتی
پيوند میدهد که خطاب زبانی و ادبی به آنها میپردازد .آنها معتقدند که نوع اولِ سبک در نامهها و
گفتگو به کار میآید ،سبک ميانه در تاریخ و کمدی کاربرد داشته و سبک سوم برای استفاده در تراژدی
است» (بن ذریل.)34 :2222 ،
در واکاوی سبکی یک اثر ادبی ناگزیر از گزینش یک راهکار هستيم .از سادهترین و در عين حال
عملیترین راهکارها این است که متن را از سه دیدگاه زبان ،فکر و ادبيات تحليل کنيم تا بتوانيم به

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال چهارم ،شماره چهاردهم ،تابستان 5931

111

اجزای تشکيلدهندة متن اشراف پيدا کنيم و ساختار متن را با توجه به رابطهی اجزاء با یکدیگر دریابيم
(شميسا .)114 :1449 ،پرواضح است که عناصر درونمتنی یعنی دستگاه آوایی ،عناصر واژگانی ،روابط
نحوی ،جنبة بالغی و عناصر برونمتنی ،یعنی عواملی از قبيل نفسانيات صاحب متن ،تحوالت سياسی
معاصر ،زمينة فرهنگی ،دانش و اطالعات و حرفة آفرینندهی متن ،موضوع سخن و نوع مخاطب بررسی
میشوند.
بر اساس آنچه آوردیم و از آن روی که نهجالبالغه آکنده از نشانههای سبکی بهمثابة «دال» است و
واکاوی و تحليل سبکی این اثر گرانسنگ« ،مدلول» یا پيامهای نهفته در ورای متنهایش را آشکار
میکند ،نگارندگان در پژوهش پيشِرو سعی دارند تا به سبکشناسی خطبة «متّقين» در سه سطح فکری،
زبانی و ادبی بپردازند و به این پرسشها پاسخ دهند :که شاخصههای سبکساز در خطبة «متّقين»
کدامند؟ بين شاخصه های سبکی و غرض وصف پارسایان چه ارتباطی برقرار است؟ کاربست این
مشخصهها چگونه با سطح فکری خطبه پيوند خورده است؟
 .1-1پيشينة پژوهش

در مورد کتاب گرانمایة نهجالبالغه پژوهشهای فراوانی صورت گرفته است که از ميان آنها میتوان به
موارد زیر اشاره داشت:
« .1بررسی سبکشناختی فرمان حکومتی امام علی(ع) به مالک اشتر» ،محمّد خاقانی و زهرا قاسم
پيوندی ،فصلنامة قيّم ،شماره  .1412 ،4این پژوهش به سبکشناسی نامة امام علی(ع) به مالک اشتر در
سه سطح فکری ،زبانی و بالغی پرداخته و بيان کرده که اموری مانند موسيقی درونی جمالت و واژهها
همراه با اندکی خيال باعث تأثيرگذاری هر چه بيشتر این نامه در مخاطب شده است.
« .2کاربرد ادات ربطی در انسجامبخشی به خطبههای نهجالبالغه» ،عليرضا نظری ،فصلنامة پژوهشنامة
نهجالبالغه ،شمارة  .1412 ،4این مقاله دربارة ادوات ربط و نقش آن در انسجام متنهای نهجالبالغه طبق
نظریهی هاليدی است .نویسنده با روش توصيفی و آماری به بررسی ادوات ربط در سی خطبه از
نهجالبالغه پرداخته است و به این نتيجه رسيده است که این ادوات؛ بهویژه ادوات افزایشی نقش مهمی
در انسجامبخشی خطبهها بر عهده داشته است.
« .4سبکشناسی خطبة اشباح نهجالبالغه» ،علی نظری ،کبری خسروی ،زهرا ابراهيمی ،فصلنامة
پژوهشنامة نهجالبالغه ،شمارة  .1414 ،9این مقاله از چهار دیدگاه آوایی ،نحوی ،داللی و فکری به بررسی
و تحليل خطبة مذکور میپردازد و ضمن ارائة تعاریفی از سبک و سبکشناسی ،از اموری مانند کنایه،
استعاره ،سجع ،موسيقی درونی ،برخی ویژگیهای نحوی و  ...تبلور یافته در این خطبه ،سخن به ميان
آورده است .با اینکه امام(ع) در دو خطبة اشباح و متّقين به وصف میپردازد ،اما میتوان تفاوتهایی را در
سبک دو خطبه مشاهده کرد .برای مثال در خطبة اشباح سجعهای مطرّف بسامد بيشتری دارد ولی در
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خطبة متّقين سجعهای متوازی پرتکرار است .از تفاوتهای دیگر این دو خطبه کاربرد جملههای دعایی
است که تنها در خطبة اشباح قابلمشاهده است.
« .3تحليل سبکشناختی نحوی – بالغی ساختهای همپایه در خطبة صد و یازده نهجالبالغه» ،مرتضی
قائمی و فائزه صاعد ،فصلنامة پژوهشنامة نهجالبالغه ،شماره  .1413 ،11نگارندگان این مقاله چنين بيان
میکنند که امام علی(ع) از ساختهای همپایه برای تقویت موسيقی و آهنگ کالم و تأکيد بر سخنان با
هدف انتقال پيام به مخاطب بهره جسته است .در این پـژوهش سـاختهای همپایه به سه دستة دو
سازهای ،سه سازهای و زنجيری تقسيم میشود.
 .2-1ضرورت و اهميت پژوهش

بررسی محتوای پژوهشهای صورت گرفته نشان میدهد که تاکنون پژوهشی مستقل به بررسی
سبکشناسانة خطبة صد و نود و سه نهجالبالغه که به خطبة متّقين شهرت دارد ،نپرداخته و ژرفای سطوح
سبکی آن را نکاویده است؛ از اینرو ،پژوهش حاضر میکوشد این خطبه را از دیدگاه سبکشناسی مورد
ارزیابی قرار داده و با بررسی الیههای مختلف آن ،این امکان را برای مخاطب فراهم آورَد تا با سبک
امام(ع) در القای معانی آشنا شود و عميقتر به آنها بيندیشد.
 .2مناسبت خطبه
همام بن شریح از شيعيان اميرالمؤمنين(ع) و از یاران پرهيزگار وی بود .روزی به امام(ع) عرض کرد" :ای
اميرمؤمنان! اهل تقوا را برای من آنچنان وصف کن که گویا آنان را مینگرم" .امام(ع) درنگی کرد و
فرمود" :ای همام از خدا بترس و نيکوکار باش؛ که خدا با پرهيزگاران و نيکوکاران است"(دشتی:1491 ،
 .)223اما این پاسخ امام علی(ع) روح حقيقتطلب همام را قانع نکرد و بر خواستة خویش اصرار ورزید.
حاصل این اصرار خطابهای پرمعنا ،ژرف و زیبا شد که معروف به «خطبة همام» یا «خطبة متّقين» است.
 .3تحليل خطبه
ژرفای کالم اميرمؤمنان(ع) با تحليل درونمتنی خطبه ،در سطح فکری و زبانی آشکارتر میشود.
 .1-3سطح فکری

خطبة متّقين را از نظر فکر و اندیشهای که بر آن حاکم است ،میتوان به چند بخش تقسيم کرد:
 .1-1-3حمد و ستایش پروردگار« :امّا بَعْدُ ،فَاِنَّ اللّهَ سُبْحانَهُ وَ تَعالى خَلَقَ الْخَلْقَحينَ خَلَقَهُمْ غَنِيّاًعَنْ
طاعَتِهِمْ ،آمِناً مِنْ مَعْصِيَتِهِمْ ،لِاَنَّهُ التَضُرُّهُ مَعْصِيَةُ مَنْ عَصاهُ ،وَ التَنْفَعُهُ طاعَةُ مَنْ اَطاعَهُ».
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 .2-1-3وصف ظاهر متّقين در دنيا« :فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مَعايِشَهُمْ ،وَ وَضَعَهُمْ مِنَ الدُّنْيا مَواضِعَهُمْ .فَالْمُتَّقُونَ
فيها هُمْ اَهْلُ الْفَضائِلِ ،مَنْطِقُهُمُ الصَّوابُ ،وَ مَلْبَسُهُمُ االِقْتِصادُ ،وَ مَشْيُهُمُ التَّواضُعُ .غَضُّوا اَبْصارَهُمْ عَمّا حَرَّمَ اللّهُ
عَلَيْهِمْ ،وَ وَقَفُوا اَسْماعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النّافِعِ لَهُمْ .نُزِّلَتْ اَنْفُسُهُمْ مِنْهُمْ فِى الْبَالءِ كَالَّتى نُزِّلَتْ فِى الرَّخاءِ»...
 .3-1-3وصف شبهای افراد پرهيزگار« :أمَّا اللَّيْلُ فَصافُّونَ اَقْدامَهُمْ تالينَ لِاَجْزاءِ الْقُرْآنِ يُرَتِّلُونَهُ
تَرْتيالً ،يُحَزِّنونَ بِهِ اَنْفُسَهُمْ ،وَ يَسْتَثيرُونَ بِهِ دَواءَ دائِهِمْ .فَاِذا مَرُّوا بِآيَة فيها تَشْويقٌ رَكَنُوا اِلَيْها طَمَعاً ،وَ تَطَلَّعَتْ
نُفُوسُهُمْ اِلَيْها شَوْقاً ،وَ ظَنُّوا اَنَّها نُصْبَ اَعْيُنِهِمْ .وَ اِذا مَرُّوا بِآيَة فيها تَخْويفٌ اَصْغَوْا اِلَيْهاَ مسامِعَ قلوبِهِمْ ،وَ
ظَنُّوا اَنَّ زَفيرَ جَهَنَّمَ وَ شَهيقَها فى اُصُولِ آذانِهِمْ .فَهُمْ حانُونَ عَلى اَوْساطِهِمْ ،مُفْتَرِشُونَ لِجِباهِهِمْ وَ اَكُفِّهِمْ وَ
رُكَبِهِمْ وَ اَطْرافِ اَقْدامِهِمْ ،يَطْلُبُونَ اِلَى اللّهِ تَعالى في فِكاكِ رِقابِهِمْ».
 .4-1-3توصيف روزهای پرهيزگاران« :وَ اَمَّا النَّهارُ فَحُلَماءُ عُلَماءُ ،اَبْرارٌ اَتْقِياءُ .قَدْ بَراهُمُ الْخَوْفُ بَرْىَ
الْقِداح يَنْظُرُ اِلَيْهِمُ النّاظِرُ فَيَحْسَبُهُمْ مَرْضى ،وَما بِالْقَوْمِ مِنْ مَرَض ،وَيَقُولُ :لَقَدْ خُولِطوا ،وَ لَقَدْ خالَطَهُمْ اَمْرٌ
عَظيمٌ .اليَرْضَوْنَ مِنْ اَعْمالِهِمُ الْقَليلَ ،وَاليَسْتَكْثِرُونَ الْكَثيرَ .فَهُمْ لِاَنْفُسِهِمْ مُتَّهِمُونَ .وَمِنْ اَعْمالِهِمْ مُشْفِقُونَ»... .
 .5-1-3نشانههای متّقين« :فَمِنْ عَالمَةِ اَحَدِهِمْ اَنَّكَ تَرى لَهُ قُوَّةً فى دين ،وَ حَزْماً فى لين ،وَ ايماناً فى
يَقين ،وَ حِرْصاً فى عِلْم ،وَ عِلْماً فى حِلْم ،وَ قَصْداً فى غِنًى ،وَ خُشُوعاً فى عِبادَة ،وَ تَجَمُّالً فى فاقَة ،وَ صَبْراً فى
شِدَّة ،وَ طَلَباً فى حَالل ،وَ نَشاطاً فى هُدًى ،وَ تَحَرُّجاً عَنْ طَمَع يَعْمَلُ األعْمالَ الصّالِحَةَ وَ هُوَ عَلى وَجَل»...

بهطور کلی باید چنين بيان داشت که امام(ع) در این خطبه ،پس از حمد و ثنای خداوند ،در جمالتی
زیبا ،کوتاه و پرمفهوم به ذکر بيش از  112ویژگی از اوصاف اهل تقوا میپردازند؛ حاالت اهل تقوا در شب
و روز ،نگاه آنها به بهشت و جهنم ،علم و حلم اهل تقوا ،بصيرتشان در دین ،طرز برخوردشان با گروههای
مختلف مردم ،آرزوهای پرهيزگاران ،سيرة فردی و اجتماعی آنان و ...از ویژگیهای مهم متّقين است که
اميرالمؤمنين(ع) در این خطبه به تبيين آنها میپردازند« .ایشان با تصاویری بدیع چنان از الیههای شفاف
روحی پرهيزگاران پرده برمیدارد و حاالت و روحيات آنان را چنان به نمایش میگذارد که دلهای مستعد
و چشمان بصير با رؤیت چنين تصاویری و مقایسهی آن با وضع خودشان ،به تالطم روحی میافتد و آتش
حسرت خرمنگاه وجودشان را مشتعل میسازد ،همچنان که در پایان این خطبه ،همام با شنيدن چنين
توصيفاتی نالهای زد و جان به جانآفرین تسليم کرد!» (قاسمی .)249 :1494 ،در حقيقت سبکهای به
کار رفته در این خطبه – که در ادامه از آنها سخن به ميان میآید -همام را به اقناع عاطفی رساند و
آنچنان در وی اثر گذاشت که با شنيدن این سخنان روح بلندش در کالبد جسمش نگنجيد .سبکهایی که
در سطحهای آوایی ،واژگانی ،نحوی و ادبیِ خطبه بهکار رفته است در خدمت سطح فکری و القای اندیشه
و ایدئولوژی خاصّ امام(ع) است.
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 .2-3سطح زبانی

سخنان امام علی(ع) پس از قرآن ،بزرگترین نمونة بالغت است ،سخنانی است کوتاه و آشکارا ،نيرومند و
جوشان در اثر هماهنگی الفاظ و معانی و اغراض بهصورت کامالً رسایی درآمده است ،انعکاس آن در
گوش آدمی شيرین و اثرش با تحریک احساسات توأم است (زمانیجعفری 9 :1444 ،به نقل از جرج
جرادق) .از اینرو این جستار به واکاوی سطح زبانی خطبة متّقين آن حضرت در سطح آوایی ،سطح
واژگانی ،سطح نحوی و سطح ادبی میپردازد.
 .3-3سطح آوایی

در واکاوی سطح آوایی سخن منثور ،به بسامد واجی معين ،صامتها و مصوتها و نوع آرایش آنها،
هجاها ،افت و خيز آهنگ کالم ،به دیگر سخن؛ به موسيقی درونی که در آواها ،توالی آنها ،مخارج حروف
و تکرار آنها تبلور مییابد توجه میشود؛ چه این عناصر آفرینندة موسيقی سخن و پدیدآورندهی
سجعهای گوناگون ،جناسها و فاصلههایند و رسالت پيامرسانی را بر دوش دارند .در شعر نيز «ساختار
آوایی -عالوه بر نقش معنایی در رسانگی خویش -از رهگذر مجموعهای از اصوات بهگونهای غيرمستقيم
مفهوم مورد نظر شاعر را ابالغ میکند» (شفيعی کدکنی .)419 :1494 ،در خطبة متّقين بسامد برخی از
حروف و واکهها ،فاصلهها ،تکرار حروف و  ...به خلق موسيقی درونی انجاميده و همين نيز مایة تأثير
سخن در جان و روح مخاطب گشته ،وی را به اقناع عاطفی سوق میدهد.
واکهی «م» ،این واکه یا همخوان از آواهای پربسامد این خطبه است .همخوانی خيشومی که از نظر
تلفظ بين شدت و رخاوت قرار میگيرد و داللت بر استواری ،مالیمت ،نرمی و انسجام دارد (عباس:1119 ،
 .)41در این خطبه ،واکة «م»  212مرتبه بکار گرفتهشده که بيشترین مورد آن در ضمير «هم» در فاصلة
جمالت این خطبه است؛ مانند:
«غَضُّوا اَبْصارَهُمْ عَمّا حَرَّمَ اللّه ُعَلَيْهِمْ ،وَ وَقَفُوا اَسْماعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النّافِعِ لَهُمْ .نُزِّلَتْ اَنْفُسُهُم ْمِنْهُمْ فِى الْبَالءِ
كَالَّتى نزِّلَتْ فِى الرَّخاءِ ،وَ لَوْالَ االْجَل ُالَّذى كَتَبَ اللّهُ عَلَيْهِمْ لَمْ تَسْتَقِرَّ اَرْواحُهم فى اَجْسادِهِمْ طَرْفَةَ عَيْن».

کاربرد ساکن این حرف موجب میشود مخاطب در هنگام خواندن یا شنيدن این سخنان مکثی کوتاه
کرده و در آنها بيندیشد .واکههای دیگر ،مانند حروف مجهوره «ع»« ،ق»« ،ر» «ل» هستند .این حروف
به خاطر صالبت و استواری آنها ،با آهنگ بلند سخنرانی به هنگام خطابه متناسباند (عبدالغنی المصری،
 .)11 :2222بسامد هر کدام از این حروف در خطبة همام به شرح زیر است:
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همين امر ،مایة اقتدار و فخامت سخن امام(ع) شده است .با توجه به اینکه همخوانهای روان «ل» و
«ر» دارای ویژگی سياليت و شفافيت هستند (قویمی .)11 :1494 ،تکرار آنها با موسيقی کالم امام
علی(ع) که به قصد شفافسازی چهرة پارسایان برای همام ایرادشده ،همسویی دارد.
از جمله واکههای پربسامد در این خطبه ،واکة درخشان« 1آ» است .واکهای که «در توصيف مناظر
پرشکوه و شگفتانگيز یا عظمت و شوکت شخصيتهای توانمند و بلندمرتبه به کار میروند» (همان.)44 :
بهعنوان مثال؛ آن حضرت در ارائة تصویری روشن از متقيان این واکه را به کار بسته و میفرماید:
«وَ اَمَّا النَّهارُ فَحُلَماءُ عُلَماءُ ،اَبْرارٌ اَتْقِياءُ .قَدْ بَراهُمُ الْخَوْفُ برْىَ الْقِداح»

در این جملة کوتاه صدای «آ»  9مرتبه تکرار شده است .سبکی که با توصيف امام(ع) و تصویر دیداری
پدید آمده بهخوبی هماهنگ و سازگار است .در مجموع این خطبه ،این واکه یعنی واکة «آ»  144بار بهکار
رفته است .کاربستِ پربسامد آن در کنار نشان دادن بلند و رسابودن سخنان صاحب متن ،بيانگر شکوه
سخن و جالل گوینده است و با جنبة توصيفی کالم وی همخوانی دارد.
 .1-3-3موسيقی سخن

درنگ در سبک خطبة متّقين نشان میدهد که امير سخن به فضای موسيقایی خطبه عنایت دارد .سبکی
که در انواع سجعها ،جناسها و مجاورت کلماتِ همگون تبلور یافته است.
 .1-1-3-3سجع

سجع نقش بهسزایی در موسيقی کالم امام علی(ع) داشته است ،زیرا سجع در نثر ،در حکم قافيه در شعر
است؛ کالم را آهنگين میکند و اگر مناسب بهکار رود حافظه زودتر آن را بپذیرد و در طبایع بهتر جای
میگيرد .امام(ع) نه تنها در فاصلههای جمالت خود از واژگان مسجع استفاده میکند ،بلکه گاهی دو جمله
را بهگونهای میآورد که تمام واژگان آنها با هم سجع دارند .همين سبک ،یعنی کاربرد سجع بدون تصنّع،
به آفرینش آوایی دلنشين و موسيقیای گوشنواز انجاميده است.

 .1واکههای درخشان عبارتند از (اِ) و (آ) .این واجها برای بيان صداهای بلند ،هياهو و همهمه ،صدای شکستن و تکهتکه شدن اشيا ،فروریختن،
صوت پر اوج موسيقی ،غریو جمعيت یا صدای خنده و قهقهه و سر و صدای رعدآسا کاربرد دارد .گاهی نيز در توصيف مناظر پرشکوه و
شگفتانگيز یا عظمت و شوکت شخصيتهای توانمند و بلندمرتبه بهکار میروند (قویمی.)1494 :44-41 ،
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در این خطبه ،آرایهی سجع ،آن هم در انواع مختلفِ متوازی ،1متوازن 2و مطرّف 4چشم و گوش
مخاطب را مینوازد و با بسامد باالی خود ،موسيقى کالم امام (ع) را پدید آورده و تأثير سخن را دو چندان
کرده است و چنان القاگر معانی بوده که مخاطبی چون همام را مدهوش میسازد.
بررسی آماری نشان میدهد که در خطبة متّقين سجع متوازی  23مرتبه بکار گرفته شده است .از ميان
آن میتوان به موارد زیر اشاره داشت:
(البالء  -الرخاء)( ،ثواب  -عقاب)( ،محزونة  -مأمونة)( ،نحيفة – خفيفة  -عفيفة)( ،حلماء  -علماء)( ،دين -
لين)( ،علم – حلم)( ،الشكر  -الذكر)( ،الخير  -الشرّ)( ،وقور  -صبور  -شكور)( ،صمته  -صوته)( ،كبر -
مكر)( ،معايشهم – مواضعهم)( ،منطقهم  -ملبسهم)( ،أرواحهم  -أجسادهم)( ،أنفسهم  -أعينهم)( ،منعّمون -
معذّبون)( ،قلوبهم  -شرورهم)( ،أجسادهم  -حاجاتهم)( ،جباههم  -أكفّهم)( ،أوساطهم  -أقدامهم)( ،نفسه -
أكله)( ،قلبه  -أمره)( ،الذاكرين  -الغافلين)

در این خطبه سجع متوازن  4مرتبه بهکار رفته و به قرار زیر تکرار شده است:
(شوقا – خوفا)( ،مقبال  -مدبرا)( ،عظم  -صغر)( ،قليل -كثير)( ،يدخل -يخرج)( ،مأمون -مأمول)( ،غائبا -

حاضرا) .سجع مطرّف نيز  2مرتبه بهکار رفته و به قرار زیر است:
(حلماء و علماء  -أتقياء)( ،دين و لين  -يقين) نمودار مقایسهای سجعهای بهکار رفته در خطبه به شکل
زیر است:
 .2-1-3-3جناس

«جناس ،نمایشى از یک نوع کثرت در عين وحدت است؛ زیرا الفاظ آن از حيث صورت ،با یکدیگر وحدت
دارند در حالىکه معانى آن داراى تنوع و کثرتاند و این موج شباهت لفظى و اختالف معنایى دوشادوش
یکدیگر ،لذتى مخصوص را پدید مىآورد ،لذتى که از آن به زیبایى یا درک زیبایى تعبير مىکنيم و هنرها
و مسائل بالغى ،در واقع نمودى از پيوند عناصر متجانس یا غيرمتجانس در یک مجموعة کالمى است که
از نيروى هوشمندى و استعداد خدادادی آدميزاد ،پایه گرفته است» (تجليل .)4-2 :1444 ،این آرایه سهم
بسزایی در موسيقی سخن امام و تأثيرگذاری آن بر روی مخاطب داشته است؛ چه جناس از یکسو در
کالم ،موسيقى مىآفریند و از سوى دیگر سبب تداعى معانى مختلف یک لفظ واحد مىگردد و به گسترش
تخيل و ایجاد کشش و جلبتوجه شنونده مىانجامد؛ از اینرو میتوان گفت :جناس از عوامل ایجاد زیبایى
و هنر است؛ «زیرا زیبایى و فخامت سخن ،دو سرچشمه دارد :یکى آنچه مربوط به آهنگ و طنين واژه-
هاست و دیگر آنچه به نيروى لذتزاى تداعى معانى مربوط مىشود» (همان).
 .1سجع متوازی به سجعی گفته میشود که دو کلمة مسجع در وزن و قافيه یکسان باشند (قزوینی.)214 :1141 ،
 .2سجع متوازن به سجعی اطالق میشود که دو واژة مسجع تنها در وزن یکسان باشند (همان).
« .4سجع مطرف به سجعی گفته میشود که در آن دو کلمة مسجع در وزن با هم اختالف دارد» (تفتازانی.)1499 :213 ،
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در کاربرد آرایة جناس« ،جناس مضارع» 1و «جناس اشتقاقی» بر زیبایی و جذابيت سخن افزوده و مایة
انسجام و تأثيرگذاری سخن امام(ع) گشتهاند .جناس مضارع در سه نوع آن بهکار رفته است.
 .1جناس مضارع با تفاوت در حرف نخست کلمهها .مانند( :خفيفة  -عفيفة)( ،العلم  -الحلم)( ،شكر  -ذكر)،
(لين  -دين)( ،الحلماء  -العلماء).
 .2جناس مضارع با تفاوت در حرف وسط کلمهها مانند( :صوت  -صمت).
 .4جناس مضارع با تفاوت در حرف آخر کلمهها مانند( :مأمون  -مأمول).

نوع دیگری از جناس که در این خطبة امام علی(ع) بسامد نسبتاً باالیی دارد جناس اشتقاقی است .در
این نوع از جناس کلمات در بيشتر حروف هماهنگ هستند و یک ریشة مشترک دارند؛ مانند( :خَلَق –
الخلق  -خالق)( ،معصية – عصاه)( ،طاعة  -أطاعه)( ،وضع  -مواضع)( ،أرادتهم –يريدوها)( ،يرتّلون -
ترتيل)( ،نفوس  -أنفس)( ،برأهم  -بري)( ،ينظر  -ناظر)( ،مرض  -مرضي)( ،خولطوا  -خالطهم)( ،حذّر -
حذرا)( ،بعد  -تباعد)( ،دنوّه  -دنا).
 .3-1-3-3مجاورت

در پایان بررسی سطح موسيقایی ،ذکر این نکته خالی از لطف نيست که سجعها و جناسها از جلوههای
جادوی مجاورت واژگان هستند (شفيعی کدکنی .)311 :1411 ،ادیب کالم خود را به شيوهای میآورد که
واژگان شبيه هم و همآوا در کنار یکدیگر قرار گيرند .این ویژگی «سخن را ،هر قدر بیمعنی و خردستيزانه
باشد ،حرمت و ابهّتی میبخشد که شنونده بیاختيار تسليم آن میشود» (همان .)314 ،حال چه رسد به
سخنان حکيمانه و خردمندانهی امام(ع) آنگاه که با این خصيصة زبانی درآميزد.
کاربرد «جادویِ مجاورت» در این خطبه بسامد قابل توجهی دارد .بارزترین نمونهی آن را در همان
آغاز خطبه مییابيم .آنجا که اميرالمؤمنين(ع) بعد از حمد و ثنای خداوند متعال میفرماید:
«خَلَقَ الْخَلْقَ حينَ خَلَقَهُمْ غَنِيّاًعَنْ طاعَتِهِمْ ،آمِناً مِنْ مَعْصِيَتِهِمْ ،الِنَّهُ التَضُرُّهُ مَعْصِيَةُ مَنْ عَصاهُ ،وَ التَنفَعُهُ طاعَةُ
مَنْ اَطاعَهُ .فقَسَمَ بيْنهُمْ مَعايِشَهُمْ ،وَ وَضَعَهُمْ مِنَ الدُّنْيا مَواضِعَهُمْ».

بهرهگيری از واکههای مصوت خ ،آ ،ط  ....و مجاورت (کنار هم قرار گرفتن) واژگان مسجع و
همخانواده آن هم در آغاز سخن ،نوعی همآوایی را پدید آورده است که مخاطب را بیاختيار مسخر ساخته
و پيام نهفته در این عبارات را به او تلقين میکند (همان) .در این عبارت که «پروردگار ،مردم را آفریده
بدون اینکه به اطاعت آنها نيازی داشته باشد یا از نافرمانی آنها زیانی به او برسد» پياپی آمدن واژگان
همآوا (خَلَق الخَلقَ) سبب میشود مخاطبِ این سخن با دیدن یا شنيدن این واژهها ،اصل آفرینش ،در
 .1جناس مضارع به جناسی گویند که در آن متجانسان در اعداد ترتيب و هيات حروف ،متفق و در نوع حروف ،مختلف باشد ،در این صورت اگر
دوحرف متقاربالمخرج باشند آن را "جناس مضارع"مىگویند (خاقانی.)442 :1412 ،
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ذهنش تداعی شود .بیتردید ،بر اساس «اصل جایگزینی» اگر بهجای واژة «خلق» کلمهی «الناس»
میآمد ،دیگر آن همآوایی و تداعی پدید نمیآمد.
 .4سطح واژگانی
«بخش عمدهای از سرشت یک سبک را نوع گزینش واژهها میسازد .واژهها ایستا و منجمد نيستند بلکه
جاندار و پویایند» (فتوحی )231 :1411 ،به همين دليل است که کلمات نقش مهمی در تعيين سبک یک
اثر ایفا میکند .در سبکشناسی سطح واژگانی از برخی اقسام کلمه مانند اسم و فعل سخن به ميان
میآید .عالوه بر این در این سطح میتوان کلمات را به دو دسته تقسيمبندی کرد :واژگان عينی و واژگان
ذهنی« .غلبة واژههای عينی در برابر ذهنی سبک متن را حسی میکند و کثرت واژههای ذهنی موجب
انتزاعی شدن سبک میشود» (همان .)211 :کاربرد این واژگان در خطبة متّقين به شرح زیر است.
 .1-4واژگان انتزاعی

واژههایی که بر عقاید ،کيفيات معانی و مفاهيم ذهنی داللت دارند انتزاعی ناميده میشوند (همان) .این
دسته از واژگان در خطبة متّقين بسامد باالیی دارد .برای نمونه میتوان به فراز زیر اشاره نمود:
«فَمِنْ عَلَامَةِ أَحَدِهِمْ أَنَّكَ تَرَى لَهُ قُوَّةً فِي دِينٍ وَ حَزْماً فِي لِينٍ وَ إِيمَاناً فِي يَقِينٍ وَ حِرْصاً فِي عِلْمٍ وَ عِلْماً فِي
حِلْمٍ وَ قَصْداً فِي غِنًى وَ خُشُوعاً فِي عِبَادَةٍ وَ تَجَمُّلًا فِي فَاقَةٍ وَ صَبْراً فِي شِدَّةٍ وَ طَلَباً فِي حَلَالٍ وَ نَشَاطاً فِي
هُدًى وَ تَحَرُّجاً عَنْ طَمَعٍ يَعْمَلُ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ وَ هُوَ عَلَى وَجَلٍ يُمْسِي وَ هَمُّهُ الشُّكْرُ وَ يُصْبِحُ وَ هَمُّهُ الذِّكْرُ»
در این قسمت از خطبه واژگانی مانند (حزم ،ايمان ،حرص ،علم ،حلم ،خشوع ،صبر ،هدي ،طمع ،وجل ،همّ و

شكر) در حوزة واژگان انتزاعی قرار میگيرد.
 .2-4واژگان عينی

واژههایی که بر اشياء واقعی و محسوس داللت دارند عينی و حسیاند .بسامد این گروه از واژگان نيز در
خطبه قابلتوجه است .برای مثال میتوان به فراز زیر اشاره نمود:
«وَ ظَنُّوا أَنَّهَا نُصْبَ أَعْيُنِهِمْ وَ إِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَخْوِيفٌ أَصْغَوْا إِلَيْهَا مَسَامِعَ قُلُوبِهِمْ وَ ظَنُّوا أَنَّ زَفِيرَ جَهَنَّمَ وَ
شَهِيقَهَا فِي أُصُولِ آذَانِهِمْ فَهُمْ حَانُونَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ مُفْتَرِشُونَ لِجِبَاهِهِمْ وَ أَكُفِّهِمْ وَ رُكَبِهِمْ وَ أَطْرَافِ أَقْدَامِهِمْ
يَطْلُبُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي فَكَاكِ رِقَابِهِمْ»

در این فراز واژگانی مانند (آذان ،أوساط ،جباه ،أكفّ ،ركب ،أقدام ،رقاب) را میتوان مربوط به قلمرو
واژگان حسی و عينی خطبه بهشمار آورد .بهطورکلی میتوان چنين استنباط کرد که خطبة مورد بحث
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تلفيقی از واژگان ذهنی و حسی است که باعث میشود مخاطب به تالش فکری واداشته شود و بهمنظور
درک هر چه بهتر معنا و مفهوم متن به تفکّر و تعمّق بيشتری بپردازد و کالم در او مؤثّرتر واقع شود.
 .1-2-4اسم

یکی از اقسام کلمه که در این سطح مورد بررسی قرار میگيرد نوع اسمها است .با توجه به مفهوم
جامعيت و شمولی ،اسمهاِیی که به صيغة جمع آورده شدهاند مانند( :معايشهم – مواضعهم)( ،أرواحهم -
أجسادهم)( ،أنفسهم  -أعينهم)( ،منعّمون  -معذّبون)( ،قلوبهم  -شرورهم)( ،أجسادهم  -حاجاتهم)( ،جباههم

 أكفّهم)( ،أوساطهم  -أقدامهم) ،جامعيت و فراگيری مصادیق را میرسانند.گزینش برخی از اسمها مانند «خلق» به جای «الناس» که در ذیل اصل «جایگزینی» تحليل میشوند
از ویژگیهای سبکی این خطبهاند.
 .2-2-4فعل

از دیگر اقسام کلمه که میتوان در این سطح از آن سخن بهميان آورد ،فعل است .در این خطبه افعال
ماضی و مضارع  31و  13مرتبه ذکر شده و با صيغهی غایب بهکاررفته است .با توجه به اینکه امام
علی(ع) قصد توصيه و امر و نهی ندارند ،از افعال ماضی و مضارع با صيغههای مخاطب بهره نمیگيرند؛ از
این رو کاربرد این اسلوب ،از یکسو با توصيفی بودن متن خطبه سازگاری کامل دارد و از سوی دیگر
بيانگر این مطلب است که ویژگیهای ذکر شده بهطور ثابت و مستمر و هميشه در پارسایان وجود دارد و
مخصوص یک زمان و یک مکان خاص نيستند .در همين راستا کاربرد  41بار ضمير «ه» و  11مرتبه
ضمير «هم» نيز از یکسو با بهکاربستن افعال ماضی و مضارع همخوانی دارد و از سوی دیگر با جنبة
وصفی کالم .شایانذکر است که  19اسم فاعل و مفعول نيز در این خطبه به کار رفته است که بر حدوث
و تجدد داللت دارند .این شيوه میتواند نشان از این امر باشد که صفتهای پرهيزگاران در هر زمان و
مکانی همراه آنان است .نمودار بسامدی این ساختارها به شکل زیر است:
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 .5سطح نحوی
«نحو یکی از دستگاههای قواعد زبان است که آوا و معنا را به هم پيوند میدهد و در گزارش اندیشه
نقشی اساسی دارد ،این عملکرد تنها با ابزار کلمات و واژگان امکانپذیر نيست ،بلکه به واحدهای زبانی
بزرگتری ،به نام جمله نياز دارد .جمالتی که واحدهای واقعی زبان بهشمار میروند و با استفاده از قواعد و
قوانين نحوی ساخته و پرداخته میشوند .بر این اساس میتوان گفت که خالقيت جملههای نامحدود زبان
وظيفة نحو است که با فراگرفتن این مجموعة منظّم ،ذهن انسان میتواند تمامی عواطف ،احساسات و
ادراکات خود را در قالبهای زبانی بریزد و بيان کند» (باقری.)119-111 :1449 ،
از اینرو در سطح نحوی به نظم و ترتيب و آرایش کلمات ،انواع گروههای اسمی و وصفی و قيدی و
فعلی ،بسامد و تنوع صفات و قيود ،نوع جملهها (فعلی ،اسنادی ،غير فعلی ،ساده ،مرکب ،کوتاه ،بلند و،)...
چگونگی کاربرد ضمایر و امثال آن از نظر محور همنشينی توجّه میشود .با توجه به اینکه پرداختن به
همة این موارد در محدودة این مقاله نمیگنجد و به پژوهشی مجزا نياز دارد ،پژوهش حاضر به برخی از
این موارد مانند جملههای اسميه ،توازن ،جملههای همپایه میپردازد.
 .1-5جمالت اسميه

از آنجا که اميرمؤمنان(ع) در پی برقراری ارتباط و بيان اندیشه است و میکوشد تا تمام احساسات و
عواطف انسانی خویش را در قالب زبانی نشان دهد ،به حکم «خيرُ الكالم ما قَلَّ و دَلّ» به سراغ جمالت
کوتاه اسميه میروند؛ کاربرد این نوع جمالت که عدد آنها به  34میرسد از ویژگیهای بارز این خطبه
است .بهعنوان نمونه امام(ع) در وصف سيمای متّقين میفرمایند« :قُلُوبُهُمْ مَحْزُونَةٌ ،وَشُرُورُهُمْ مَأْمُونَةٌ ،وَ
اَجْسادُهُمْ نَحيفَةٌ ،وَحاجاتُهُمْ خَفيفَةٌ ،وَ اَنْفُسُهُمْ عَفيفَةٌ» .در این فراز  1جملة اسميه بدون فاصله و پشت سر هم
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قرار گرفته است تا گواه بر ثبوت صفات متّقين و تأکيد این ثبوت باشد ،صفاتی فراموقعيتی که هميشه و در
هر شرایطی در یک شخص پرهيزگار وجود دارد.
 .2-5توازن

عالوهبر آنچه آوردیم ،توازن نحوی برخی جمالت از دیگر اسلوبهای بهکار بسته شده در این خطبه است.
این شيـوه باعث میشـود «واژگان تشکيلدهندة جملهها دو به دو در مقابـل هم قرار گرفته ،موجب
قرینهسازی نحوی شود» (داد )114 :1491 ،و بر زیبایی سخن بيفزاید .این توازن را در جمالت زیر
میتوان مشاهده نمود:
«بُعْدُهُ عَمَّنْ تَبَاعَدَ عَنْهُ زُهْدٌ وَ نَزَاهَةٌ وَ دُنُوُّهُ مِمَّنْ دَنَا مِنْهُ لِينٌ وَ رَحْمَةٌ لَيْسَ تَبَاعُدُهُ بِكِبْرٍ وَ عَظَمَةٍ وَ لَا دُنُوُّهُ
بِمَكْرٍ وَ خَدِيعَةٍ».
در این فراز ،واژگان «بُعْدُ با تَبَاعَدَ  /زُهْدٌ با نَزَاهَةٌ  /دُنُوُّ با دَنَا  /لِينٌ با رَحْمَةٌ  /كِبْرٍ با عَظَمَةٍ  /مَكْرٍ با

خَدِيعَةٍ» با اینکه هموزن نيستند ،اما قرینة همدیگرند و در مقابل هم قرار میگيرند.
تأثير زیباشناسيک این قرینهسازی حاصل تداعیهایی است که از رهگذر تکرار ویژگیهای نحوی یک
بخش در بخشهای بعدی حاصل میشود و سبب نوعی وحدت بين ساختارهای قرینه میگردد .در نتيجه
اجزایی که در قرینهها با یکدیگر هم وزن نيستند ،بهدليل وحدت نحوی ،هم وزن به نظر میرسند
(صيّادینژاد.)43 :1414،
 .3-5ساختهای همپایه

«مقصود از ساختهای همپایه تشکيل گروههای واژگانی یا جمله از طریق ساختار همپایگی با ادات
همپایهساز است» (عمرانپور .)121 :1493 ،از ویژگیهای سبکی بارز در این خطبه بهکاربستن ساختهای
همپایه با استفاده از ادات ربط «واو» است .این ادات ارتباط بين اخبار و دادههای متن را که بهصورت افقی
بيان میشود ،ایجاد میکند .ادیب برای بازتاب نگرش خود از این ادات استفاده میکند و مفاهيم و
اطالعات موردنظر خود را هدفمند ارائه میدهد (فرج .)11 :2224 ،در نمونة زیر با کاربرد این ادات
همپایگی آشکاری بين جملههای فعليه و اسميه ایجاد شده است:
«يُمْسي وَ هَمُّهُ الشُّكْرُ ،وَ يُصْبِحُ وَ هَمُّهُ الذِّكْرُ».

در جمالت این فراز ،واو حاليه  4بار بهکار رفته و در هر سه مورد ،جملة دوم را پيرو جملة نخست قرار
داده است .کاربرد واو بين دو جملة «يمسي» و «همّه الشكر» از یک سو «آن دو را در پيوند همزمانی با
یکدیگر قرار داده است» (نظری )31-33 :1412 ،و از سوی دیگر باعث شده است که مجموع دو جملة
بزرگترِ «يمسي و همّه الشّكر» و «يصبح و همّه الذّكر» «در پيوند افزایشی با یکدیگر واقع شوند و امورِ با

111

نگاهی سبکشناسانه به خطبة «متقین»...

موقعيت یکسان ،به هم پيوند خورد» (همان) .این امر با اسلوب این خطبه از نهجالبالغه که بر توصيف
متکی است ،ارتباط تنگاتنگ دارد.
حرف واو جمالتی را که از لحاظ ساختار نحوی کامل هستند ،از جنبة معنایی به یکدیگر متصل
میسازد .امام(ع) اینگونه از این واژه برای ارائة نشانههای اهل تقوا استفاده میکنند:
« اليُضيعُ مَا اسْتُحْفِظَ ،وَ اليَنْسى ما ذُكِّرَ ،وَ اليُنابِزُ بِاالْلقابِ ،وَاليُضارُّ بِالْجارِ ،وَ اليَشْمَتُ بِالْمَصائِبِ ،وَاليَدْخُلُ
فِى الْباطِلِ ،وَاليَخْرُجُ مِنَ الْحَقّ».

گاهی اوقات نيز «واوِ» ربط معنای یک عبارت را با خود حمل میکند .بهعنوان مثال در عبارات زیر
میبينيم که فعل «تری» تنها یکبار در ابتدای جمله آمده است در حالیکه  12مفعول برای آن آمده است:
«اَنَّكَ تَرى لَهُ قوَّةً في دين ،وَ حَزْماً في لين ،وَ ايماناً في يَقين ،وَ حِرْصاً في عِلْم ،وَ عِلْماً في حِلْم ،وَ قَصْداً
فيغِنًى ،وَ خُشُوعاً في عِبادَة ،وَتَجَمُّالً في فاقَة ،وَ صَبْراً في شِدَّة ،وَ طَلَباً في حَالل ،وَ نَشاطاً في هُدًى ،وَ تَحَرُّجاً
عَنْ طَمَع».

وظيفة حرف واو در این فراز از خطبة متّقين ،حمل معنای عبارت «تري له» و ارتباط بين  12سازه
است .واژة واو تمام کلمات مشخصشده را به معمول اول (قوّة) پيوند داده و افزوده است.
در موارد ذکرشده ادات ربط آشکارا در عبارتها حضور داشت ،مواردی نيز میتوان در خطبه یافت که
همپایگی از نوع ناآشکار است؛ یعنی «حرف ربط همپایگیِ آشکاری وجود ندارد» (شعبانی .)2 :1491 ،برای
نمونه میتوان به جمالت زیر اشاره داشت:
«تَرَاهُ قَرِيباً أَمَلُهُ قَلِيلًا زَلَلُهُ خَاشِعاً قَلْبُهُ قَانِعَةً نَفْسُهُ مَنْزُوراً أَكْلُهُ سَهْلًا أَمْرُهُ حَرِيزاً دِينُهُ مَيِّتَةً شَهْوَتُهُ مَكْظُوماً
غَيْظُهُ»

در این عبارات با وجود اینکه حرف ربط نيامده است ،اما همپایگی ناآشکاری بين جمالت وجود دارد؛
زیرا تمام عبارات با عبارت «تراه قريباً أملُه» همسازه هستند و نقش نحوی یکسانی نيز دارند.
 .6سطح ادبی
در واکاوی سطح ادبی یا سطح بالغی آرایههای ادبی لفظی و معنوی از قبيل جناس ،طباق ،مراعات نظير،
تشبيهات ،استعارهها و بينامتنی که بر متن چيره گشتهاند بررسی میشوند .شایان ذکر است که آرایههایی
مانند تشبيه و کنایه ،بهرغم آنکه در خطبههای دیگر از نشانههای سبکی بهشمار میروند ،در این خطبه که
از هرکدام بيش از یک مورد مصداق ندارد؛ نشانه سبکی بهشمار نمیآیند؛ از اینرو از آن دو سخنی به
ميان نيامده است .جناسهای این خطبه در بخش موسيقای سخن تبيين شد و سایر موارد در زیر به آن
پرداخته میشود:
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 .1-6طباق

طباق که به معنی جمع بين دو امر متضاد در یک جمله است ،از اسلوبهایی است که در این خطبه
فراوان بکار رفته است؛ و تعبيراتی مانند «طاعة ومعصية ،التضره و التنفعه ،البالء و الرّخاء ،الثواب و
العقاب ،خوف و شوق ،عظم و صغر ،منعمون و معذّبون ،قصيرة و طويلة ،دواء و داء ،تشويق و تخويف،
القليل و الكثير ،يمسي و يصبح ،تكره و تحبّ ،الخير و الشرّ ،الغافلين والذاكرين ،غائبا وحاضرا ،مقبال و

مدبرا ،يبغض و يحبّ ،يدخل و يخرج ،باطل وحقّ ،عناء و راحة ،أتعب و أراح ،بعده و دنوّه» از مصادیق این
آرایة لفظی است .شنونده هنگامیکه یکی از دو واژة متضاد را میشنود بهطور ناخودآگاه واژة متقابل آن به
ذهنش خطور میکند ،امّا وقتی به شنيدن خود ادامه میدهد و چنين مییابد که آن واژة متقابل هم ذکر
میشود ،تأثيرپذیری او دوچندان میگردد؛ زیرا طباق ،عالوهبر پویا کردن ذهن مخاطب در وهلة نخست،
ذکر واژة متضادی که قبالً در ذهن شنونده نقش بسته بود غافلگيری وی را نيز در پی دارد و کالم را
اثرگذارتر میکند.
 .2-6مراعاتالنظير

در بررسی سبک ادبی این خطبه نباید از آرایة مراعات نظير چشم پوشيد .اميرالمؤمنين(ع) واژگانی را که با
هم تناسب و ارتباط دارند در یک جا گردآورده است که از نمونههای بارز آن کلمات متناظر« :أعين ،أبصار،
آذان ،أسماع ،أقدام ،أوساط ،أكفّ ،جباه ،ركب ،رقاب» همانطور که میبينيم این واژگان متناسب
یکدیگرند و نسبت به یکدیگر هيچگونه تضاد و تناقضی ندارند .واژگان «عقاب ،النار ،جهنم ،معذّبون،

خوف» نيز مانند کلمات «شوق ،الجنّة ،الثواب ،منعّمون ،تجارة مربحة» مربوط به یک حوزة معنایی هستند
و کامالً با هم توافق و سازگاری دارند .از این جهت میتوان مراعاتالنظير را مبحث زیبا و گستردهاى از
صنعت سخنورى دانست که در متن آن ،امام (ع) هر واژهاى را با الفاظ مناسب و مالیم آن پيوند زده،
آنچنان که امکان جابهجایى آنها نيست (خاقانی.)219 :1412 ،
 .3-6استعاره

تعبير «تِجارَةٌ مُرْبِحَةٌ» در فراز «تِجارَةٌ مُرْبِحَةٌ يَسَّرَها لَهُمْ رَبُّهُمْ» تعبيری استعاری است؛ امام(ع) به کمک
استعارة مصرحه شکيبایی پارسایان را به تجارتی سودآور تشبيه کرده است .به دیگر بيان ،نشانهای به جای
نشانهای دیگر و از روی محور جانشينی و بر حسب تشابه انتخاب شده است (صفوی.)244 :1412 ،
«اَرادَتْهُمُ الدُّنْيا فَلَمْ يُريدُوها ،وَ اَسَرَتْهُمْ فَفَدَوْا اَنْفُسَهُمْ مِنْها» در این جمالت با کمک آرایهی
«تشخيص» دنيا به انسانی تشبيه شده است که اراده دارد ،افعالی از او سر میزند و با زیبا جلوه دادن خود
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قصد اسير کردن و مشغول کردن انسانهای باتقوا را دارد ،در این تعبير استعاری مستعار منه یعنی انسان
حذف شده است و تنها مستعارله آمده است.
در تعبير «مَيِّتَةً شَهْوَتُهُ» امام(ع) شهوتها و هوا و هوسهای متّقين را مرده میداند؛ ایشان مردن را که
از ویژگیهای موجودات زنده و عينی است به یک امر انتزاعی یعنی شهوت نسبت میدهند .در حقيقت
شهوت را به یک موجود زنده تشبيه کردهاند ،سپس موجود زنده حذف شده و یکی از خصوصيات آن یعنی
«مرده» را به هوا و هوس نسبت دادهاند.
 .7بينامتنی
بينامتنی 1با قرآن کریم بارزترین مشخصة سبکی خطبههای صدر اسالم از جمله خطبة وصف پرهيزگاران
است .برای نمونه میتوان به موارد زیر اشاره داشت:
جملة «مَشْيهُمُ التَّواضُعُ» با آیة  44سورة فرقان ﴿وَ عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَ إِذا
خاطَبهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَالماً﴾ پروردگار متعال بندگان رحمان خود را کسانی معرفی میکند که در روی
زمين بی تکلّف و خاشعانه راه میروند .جملة «مَشْيُهُمُ التَّواضُعُ» با قسمت «يمشون علي األرض هونا» هم
از نظر معنایی مطابقت دارد و هم در برخی الفاظ مانند «مشی» مشترکند .این نوع از «تناص» که متن
حاضر (نهجالبالغه) در لفظ و معنا مانند متن غایب (قرآن) باشد «نفی متوازی» 2ناميده میشود ،در چند
جای دیگر از همين خطبه نيز چشم نواز است؛ مانند عبارتِ زیر:
«غَضُّوا اَبْصارَهُمْ عَمّا حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ» این عبارت با آیة  42سورة نور ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ
وَيَحْفَظُوا فرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنعُونَ﴾ تناص از نوع نفی متوازی دارد؛ زیرا در متن
غایب (قران) پروردگار از پيامبر(ص) میخواهد که به مؤمنان بگوید تا از محرمات چشم فروبندند و در متن
حاضر (نهجالبالغه) نيز امام علی(ع) چشم فروبستن از حرام را از ویژگیهای پارسایان برشمرده است.
جملة «يَمْزُجُ الْحِلْمَ بِالْعِلْمِ ،وَ الْقَوْلَ بِالْعَمَلِ» با آیة  2و  4سورة صفّ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا

تَفْعَلُونَ﴾ ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ رابطهی بينامتنيت دارد؛ این مفهوم که مؤمنان باید
به هر آنچه میگویند عمل کنند هم در الفاظ و هم در معانی کالم امام علی(ع) انعکاس یافته است.

 .1بينامتنی ( (intertextualityنوعی بازآفرینی متن پنهان یا حضور آن در متن حاضر است و معموالً به سه روش انجام میگيرد :الف) قانون
«اجترار» یا نفی جزئی؛ ب) قانون «امتصاص» یا نفی متوازی؛ ج) قانون «حوار» یا نفی کلی .این قوانين سهگانه ،روابط بين متن حاضر و متن
غایب را تفسير میکند (سعداهلل.)11 :2224 ،
« .2نفی متوازی» یا «امتصاص» به این معنی است که متن پيشين در خدمت متن حاضر در آید و حامل پيام جدید است که البته نسبت به اصل
خود اندکی دچار تبدیل میگردد ولی در راستای تجربه جدید و برای تثبيت آن است (همان.)14 :

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال چهارم ،شماره چهاردهم ،تابستان 5931

111

جملة «يعْمَلُ االْعْمالَ الصّالِحَةَ وَ هُوَ عَلى وَجَل» با آیة  42سورة مؤمنون ﴿والَّذينَ يؤْتُونَ ما آتُوا وَ

قلُوبهُمْ وَجِلَةٌ أَنهُمْ إِلى رَبِّهِمْ راجِعُونَ﴾ رابطة بينامتنيت دارد .امام(ع) میفـرمایند :پارسایان در حالیکه
قلبهایشان هراسناک است کارهای شایسته انجام میدهند؛ زیرا میدانند که آفتها و خطرهای بسيار در
راه است ،همين ویژگی را خداوند متعال نيز در قرآن کریم در وصف مؤمنان ذکر میکند و میفرمایند:
﴿قلوبهم وجلة﴾.
عبارت «وَ اليُنابِزُ بِاأللْقابِ» با آیة  11سورة حجرات ﴿ ...وَ ال تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ االِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ

الْإيمانِ وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ رابطة بينامتنيت از نوع نفی جزئی دارد؛ زیرا این مفهوم که
افراد صالح دیگران را با لقبهای ناپسند صدا نمیزنند در نهجالبالغه نيز با همان الفاظ متن غایب بکار
رفته است و امام(ع) عبارت «و التنابزُ باأللقاب» را عيناً و بدون هيچ تغييری از قرآن کریم برگرفته است.
صفت «مَكْظُوماً غَيْظُهُ» نيز با آیة  143سورة آلعمران ﴿الَّذينَ ينْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْكاظِمينَ

الْغَيْظَ وَ الْعافينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنينَ﴾ بينامتنيت از نوع نفی متوازی دارد .این معنی که
پرهيزگاران خشم خود را فرو میبرند با همان الفاظ موجود در قرآن کریم یعنی؛ (كظم و غيظ) در این
خطبه تکرار شده است.
فراز «تِجارَةٌ مُرْبِحَةٌ يَسَّرَها لَهُمْ رَبهُمْ» با آیة  12سورة صف ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَة
تنْجِيكُمْ مِنْ عَذاب أَلِيم﴾ دارای رابطة بينامتنيت است .هر دو سخن از تحمّل سختیهای دنيا و رسيدن به
آسایش ابدیت با عنوان سوداگری سودآور یاد میکند .امام(ع) این روابط بينامتنی را برای تفسير و توضيح
ویژگیهای پرهيزگاران و اثرگذاری بيشتر بر همام بکار گرفتهاست.
 .8نتيجهگيری
برآیند پژوهش انجام گرفته این است که:
 -1امام علی(ع) در سطح زبانی این خطبه ،توجه ویژه به موسيقی و ضرب آهنگ کالم خود دارد .بسامد
واک و واکهها ،سجع ،جناس و «جادوی مجاورتِ» واژگان سطح موسيقایی و آوایی کالم وی را باال برده
است .تکرار واژگان ،استفاده از جمالت کوتاه و رسا از موجبات اقناع مخاطب است.
 -2در سطح ادبی؛ برخی آرایههای ادبی برجسته تر است؛ آرایههایی مانند استعاره ،طباق ،مراعات نظير،
بينامتنيت قرآنی بر ادبيّت و تأثيرگذاری این خطبه افزوده است.
 -4در سطح نحوی؛ فراوانی جملههای اسميه ،توازن ،ساختهای همپایه از ویژگیهای بارز سبکی این
خطبه است؛ جملههای اسميه ثبوت صفات متّقين را میرساند .توازن نحوی ،موجب قرینهسازی نحوی
گشته ،بر زیبایی سخن افزوده و به جذب و اقناع مخاطب انجاميده است.
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 -3در سطح فکری؛ بيان ویژگیهای پرهيزگاران مانند حاالت معنوی مداوم اهل تقوا ،نگاه رفتاری آنها
به بهشت و جهنم ،علم و حلم تقواپيشگان ،بصيرت در دین ،تعامل آنها با گروههای مختلف مردم و اشاره
به آرزوها و سيرهی فردی و اجتماعی آنان از مواردی است که بيانگر سطح فکری امام علی(ع) دربارة
پرهيزگاری است.
 -1سبک این خطبه در سطوح مختلف آن ،به نوعی با هدف اقناع و راضی ساختن مخاطب هماهنگ
است .بازتاب این خطبه در اندیشه و روان همام و رفتار او نشانگر جذب و قانع شدن وی است.
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