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چکیده
تشبیه یکی از زیباترین فنون بیان است که نمود فراوانی در خطبههای نهجالبالغه دارد و در راستای سهولت
درک معنا و اقناع مخاطب بهکار میرود .یکی از ویژگیهای سبکی تشبیهات خطبهها ،استفاده فراوان از
ساختهای همپایه است ،همپایگی از زیرشاخههای الیه نحوی سبکشناسی است و در ساختهایی رخ میدهد
که دو یا چند واژه ،گروه و یا جملهواره با حروف ربط همپایهساز به یکدیگر مربوط شوند و در یک وظیفۀ دستوری
قرار گیرند .حدود نیمی از تشبیهات خطبهها در ساختهای همپایه پدیدار شدهاند که برخی از آنها تشبیهات
متوالی و برخی دیگر مشبهبه تشبیهات جمع هستند .این ساختها با اشکال و اهداف گوناگون در ساختهای
دوسازهای ،سهسازهای ،چهار سازهای و زنجیرهای بهکار رفتهاند که در پیامرسانی تشببیهات و انتقال معنا به
مخاطب ،نقش بهسزایی دارند .پژوهش حاضر بر آن است تا با روش توصیفی -تحلیلی به بررسی ساختهای
همپایه در تشبیهات خطبههای نهجالبالغه بپردازد و تأثیر همپایگی را در انتقال پیام و اندیشه مورد نظر امام(ع)
بیان دارد .نتایج پژوهش حاکی از آن است که حرف ربط همپایگی تشبیهات در اکثر موارد حرف «واو» است و
میان سازهها رابطههایی نظیر ترادف ،تضاد ،افزایش ،تسویه و نفی وجود دارد .همپایگی نحوی نقش بهسزایی در
همپایگی آوایی و موسیق ایی کردن تشبیهات دارد .صنایع بدیعی ازجمله سجع ،جناس ،تضاد ،تقابل و ...در میان
سازههای همپایه بهچشم میخورد که میتوان گفت همپایگی بالغی تشبیهات با همپایگی نحوی و آوایی پیوند
خورده است.
کلیدواژهها :امام علی(ع) ،تشبیهات ،خطبههای نهجالبالغه ،ساخت همپایه ،سازه.

 .1دانشآموخته دکترای زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 .2دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه فردوسی مشهد
* :نویسنده مسئول

Email: mabad@ferdowsi.um.ac.ir
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همپایگی تشبیهات در خطبههای نهجالبالغه

 .1مقدمه
نهجالبالغه بازتابی از اندیشهها ،دیدگاهها و نگرشهای امیرمومنان علی(ع) پیرامون مسائل سیاسی،
اجتماعی ،فردی ،اعتقادی و  ...است که نوع بیان حضرت(ع) و نیز سبک سخنپردازی ایشان جلوهای
منحصربهفرد بدان بخشیده است .یکی از ویژگیهای بارز سبک امام(ع) در نهجالبالغه استفاده از ساخت-
های همپایه است که بررسی آن در یک مقاله امکانپذیر نیست .لذا در این مقاله فقط به همپایگی
تشبیهات خطبهها اکتفا شده است؛ زیرا تشبیهات یکی از ارکان اساسی اصول بیان عربی است که نمود
فراوانی در نهجالبالغه دارند.
 .1-1بیان مسأله

سبکشناسی یکی از جامعترین روشهای نقد و تحلیل متون است که در نقد ادبی نوین جایگاه خاصی را
به خود اختصاص داده است و به تحلیل متن و ارزشها و ویژگیهای آن میپردازد و بیان کنندة نگرش و
بینش فرد به واقعیتهای پیرامونش است« .سطوح و واحدهای تحلیل در زبان که میتواند یک بررسی
سبکشناسانه را سازماندهی کند ،عبارتاند از :الیۀ آوایی ،الیۀ نحوی ،الیۀ بالغی ،الیۀ معنی شناسیک،
الیۀ کاربرد شناسیک .این شیوه از آشفتگی تحلیل و تداخل دادهها و دیدگاهها پیشگیری میکند و در هر
الیه امکان کاربرد نگرگاهها و روشهای مناسب را فراهم میسازد و مشخصههای برجسته سبک و نقش
و ارزش آنها در هر الیه ،جداگانه مشخص میشود (فتوحی .)233 :1311 ،همپایگی از زیرشاخههای الیۀ
نحوی است که ساختهای مشابه یک اثر ادبی را موردبررسی قرار میدهد و به غنای متون ادبی کمک
میکند.
بسامد باالی جمالت همپایه در تشبیهات آن حضرت(ع) ،نقش عمدهای در تمایز سبکی تشبیهات
خطبههای ایشان داشته است .امیرمؤمنان با کاربرد جمالت همپایه در تشبیهات از سویی به توضیح و
تفسیر و اقناع بیشتر مخاطب پرداخته است که این تشبیهات همپایه با ایدئولوژی حاکم بر خطبه که برای
ارشاد و هدایت مخاطب و القای اندیشههای خطیب است تناسب دارد و از سویی دیگر همپایگی نقش
مضاعفی در جلبتوجه مخاطب و موسیقایی کردن کالم دارد که باعث برجسته شدن تشبیهات و آهنگین
و گوشنواز بودن آنها میشود و این امکان را فراهم میآورد که سازهها در قرینه و توازن با هم قرار گرفته
و یک گروه موسیقیایی مؤثر در روان و اندیشه مخاطب ایجاد کنند .این پژوهش با بررسی تشبیهات
همپایۀ خطبههای نهجالبالغه در پی پاسخ به سؤاالت زیر است.
امیرمؤمنان تا چه حدی از ویژگی سبکساز همپایگی در تشبیهات خطبهها بهره برده است؟
همپایگی تشبیهات چه نقشی در رویکرد زیباشناسانه دارد؟
کدامیک از حروف همپایهساز بیشتر در تشبیهات مورداستفاده قرار گرفته است؟
 .2-1پیشینۀ پژوهش

دربارة ساختهای همپایه پژوهشهایی در قالب مقاله به رشته تحریر درآمده است ازجمله «ساختهای
همپایه و نقش زیباشناختی آنها در کلیلهودمنه» اثر محمدرضا عمرانپور ،در دو فصلنامه پژوهش زبان و
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ادبیات فارسی سال  1331شماره پنجم« .همپایگی ساختهای متن و آیات در نقثه المصدور و التوسل الی
الترسل» نوشته علی عابدی و دیگران که در فصلنامه پژوهشهای ادبی -قرآنی در زمستان  1311به
چاپ رسیده است« .ساختهای همپایه در جزء سیام قرآن» اثر مرتضی قائمی و فائزه صاعدانور در
پژوهشهای قرآنی در ادبیات ،بهار و تابستان  ،1311سال دوم ،شماره اول که انواع ساختهای همپایه در
جزء سیام را موردبررسی قرار دادهاند؛ اما دربارة پژوهشهای صورت گرفته همپایگی در نهجالبالغه می-
توان به این موارد اشاره کرد« :تحلیل سبک شناختی نحوی -بالغی ساختهای همپایه در خطبه 111
نهجالبالغه» اثر مرتضی قائمی و فائزه صاعدانور در پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال سوم ،شماره  11در سال
 1311که نگارندگان انواع همپایگی را فقط در خطبۀ مذکور موردبررسی قرار دادهاند« .سبکشناسی الیه
نحوی -بالغی نامه سیویک نهجالبالغه» نگاشته صالحالدین عبدی و مهتاب کیانی که در پاییز 1311
در پژوهشنامه نهجالبالغه به چاپ رسیده است و انواع همپایگی و روابط معنایی در نامۀ سیویکم
موردبررسی واقع شده است.
 .3-1ضرورت و اهمیت پژوهش

تشبیهات از مهمترین مسائل بیانی علم بالغت میباشند که کاربرد فراوانی در خطبههای نهجالبالغه
دارند .با توجه به اینکه امام(ع) با بهرهگیری از تشبیهات همپایه به آمادهسازی هر چه بیشتر مخاطب برای
پذیرش موضوع و انتقال بهتر مفاهیم و معانی موردنظر خود دارد و این همپایگی هماهنگ با جهانبینی
ایشان است ،ازاینرو تشبیهات همپایه خطبههای نهجالبالغه دارای اهمیت و قابلبررسی است تا عالوهبر
جنبه تربیتی و ارشاد تشبیهات به ظرایف و زیباییهای نهفته در آن پی ببریم.
 .2بحث
 .1-2همپایگی

یکی از مواردی که در سبک نحوی آثار ادبی موردبررسی قرار میگیرد چگونگی پیوند کالم با یکدیگر و
ساختهای همپایه است .همپایگی از زیرشاخههای الیه نحوی و «اصطالحی از زبان است که اساساً به
مفهوم شباهت است و به یک تکرار ساختاری اطالق میگردد» (مفتاح )13 :1111 ،و ساختهای مشابه
یک اثر ادبی را موردبررسی قرار میدهد .در حقیقت «همپایگی رابطهای بین دو یا چند عنصر دستوری
همنوع است که با ادات همپایهساز به وجود میآید و آن عناصر را از نظر نحوی همپایه و همنقش میسازد.
بهعبارتدیگر همپایگی عاملی برای ایجاد ساختی است که حداقل دارای دو سازه یا دو عنصر همپایه است و
ساختی را که در اثر همپایگی ایجاد میشود ساخت همپایه مینامند» (فالک.)301 :1333 ،
هر ساختی از اجزاء کوچکتر تشکیل میشود که اجزاء تشکیلدهنده آن سازه نامیده میشود« .اجزاء
تشکیل دهندة یک ساخت از انواع مختلفاند .سازههای یک پدیده ساختمند به شیوهای ویژه سامان مییابند.
هر سازهای در ساخت مربوط به خود نقش ویژهای را بر عهده میگیرد» (غالمعلیزاده )3 :1333 ،و با نظم
خاصی با یکدیگر ترکیب میشوند و از نظر ساختمانی و ارزش نحوی دارای ارزش یکسانی هستند.
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بنابراین میتوان گفت «همپایگی در عبارتهایی دیده میشود که خصوصیات زیر را داشته باشند:
 .1نوع سازه تکرار شده باشد.
 .2سازههای تکرار شده بهوسیله حداقل یک حرف ربط همپایگی جدا شده باشد.
 .3عناصر زائد به شکل اختیاری کاهش یافته باشد( ».قائمی به نقل از هارتمن.)13 :1311 ،
نکته دیگر دربارة سازههای همپایه اینکه «از لحاظ زبانی برای تعداد جملههایی که بهطور همپایه به

یکدیگر افزوده میگردد ،محدودیتی نیست» (مشکوةالدینی.)33 :1330 ،
در این پژوهش چون همپایگی در میان تشبیهات خطبهها موردبررسی قرار میگیرد ،بنابراین همه آنها
عالوهبر همپایگی نحوی ،همپایگی بالغی نیز دارند.
 .2-2تشبیهات خطبهها

تشبیه از زیباترین جلوههای لفظی و صنایع ادبی است که باعث روشنگری و تقریب معانی دور از ذهن
میگردد و بر فضل و جمال معانی میافزاید .به نظر عبدالقاهر جرجانی ادیب و دانشمند بزرگ قرن پنجم
«تشبیه و تمثیل و استعاره مهمترین اصل در نیکو ساختن کالم است – اگر نگوییم که همه نیکوییهای
کالم به تشبیه و تمثیل و استعاره برمیگردد -و اینها همچون قطبهایی هستند که معانی پیرامون آنها
میگردند» (الجرجانی .)23 :1111 ،قدامه بن جعفر آن را ازجملۀ برجستهترین تکنیکهای سخن عرب
میداند « :وأما التشبیه فهو من أشرف کالم العرب ،وفیه تکون الفطنة و البراعة عندهم» (الجندی به نقل از نقد
النثر .)13 /1 :1112 ،ابوهالل عسکری بیان میدارد که قدماء از هر نسلی بر شرافت و فضل تشبیه اذعان
دارند « :و قد جاء عن القدماء و أهل الجاهلیة من کل جیل ما یستدل به علی شرفه و فضله و موقعه من البالغة
بکل لسان» (العسکری .)231 :1112 ،به نظر باقالنی بالغت با تشبیه شناخته میشود« :التشبیه تعرف به
البالغة» (باقالنی.)132 :1111 ،
امیرمؤمنان(ع) در خطبههای نهجالبالغه برای بیان افکار و اندیشههای خویش از تشبیهات مختلفی
بهره بردهاند و با توجه به اینکه هدف خطابه ،اقناع مخاطب و تغییر نگرش اوست ،تشبیهات خطبهها
اندیشه مخاطب را در جهت اهداف موردنظر به تکاپو و تفکر وا میدارند.
با توجه به اینکه مخاطب امام(ع) در خطبههای ایشان عامه مردم بودهاند ،ایشان مطالب موردنظر خود
را در قالبی ساده و واژگان حسی و قابلفهم به مخاطبان منتقل کردهاند .در حقیقت نگاه تشبیهی ایشان به
مسائل انتزاعی پیرامون خود جلوه خاصی به خطبهها بخشیده است
 .3-2انواع سازهها در تشبیهات خطبهها

سازهها به سه گونه متفاوت در ساختهای همپایه بهکار میروند :سازه کلمهای :هنگامیکه سازه یک
کلمه باشد .سازه گروهی :هنگامیکه سازه از گروه تشکیل شود و سازه جملهوارهای :زمانی که سازهها یک
جمله باشند .در تشبیهات خطبههای نهجالبالغه هر سه نوع سازه وجود دارد که ساختهای جملهوارهای
بیشترین و ساختهای کلمهای کمترین بسامد را دارد.
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 .1-3-2سازه کلمهای

این نوع از سازه کمترین بسامد را نسبت به بقیه انواع دارد و در دو نوع از تشبیهات بهکار رفته است.
الف .تشبیهات بلیغ اضافی که مشبه (مضافالیه) ،همپایه کلمهای شده است؛ مانند:
یح النُّبُ َّوة» (خطبه )112/نور وحی و رسالت را میدیدم و بوی نبوت را
ور ال َْو ْحي َو ِّ
الر َسالَة َو أَ ُش ُّم ر َ
«أ ََرى نُ َ
استشمام میکردم (انصاریان .)112 :1331 ،در این تشبیه بلیغ اضافی وحی و رساله به نور تشبیه شدهاند.
ب .تشبیهات تسویه (تشبیهاتی که چند مشبه و یک مشبهبه دارند) .فقط سه مورد از این نوع تشابیه در
خطبهها وجود دارد که همگی سازه کلمهای دارند.
ث الدُّنْ یَا» (خطبه )23/در این تشبیه سازههای همپایه «المال» و «البنین» که
«إ َّن ال َْم َ
ین َح ْر ُ
ال َو الْبَن َ
کلمهای هستند به کشت دنیا تشبیه شدهاند.
«فَإنَّ َما َمثَ لُ ُك ْم َو َمثَ لُ َها َك َس ْف ٍر َسلَ ُكوا َسب ایال فَ َكأَنَّ ُه ْم قَ ْد قَطَعُوهُ َو أ َُّموا َعلَما» (خطبه )11/شما نسبت به دنیا
همچون مسافرانى هستید که راه را طى کرده و آن را به پایان بردهاند( ،انصاریان .)213 :1331 ،در این
ساختار حالت مردم و دنیا را به کسی که راه را به آخر رسانده است تشبیه نموده است؛ یعنی در سرعت سیر
خود شبیه کسی هستند که آن راه را به آخر رسانده باشد.
 .2-3-2سازه گروهی

این نوع از سازه در دو گروه از تشبیهات بهکار رفتهاند:
الف .در تشبیهات بلیغ اضافی (مشبهبه به مشبه اضافه شده است) بهکار رفته است که دو تشبیه متوالی با
هم همپایه گشتهاند ،مانند« :م ْن َش َج َرة ْاْلَنْبیَاء َو م ْش َكاة الضِّیَاء» (خطبه )103/او را از شجره انبیا و از
چراغدان نور اختیار نمود (انصاریان .)233 :1331،سازههای گروهی (جارومجرور +مضافالیه) برای
توصیف بهتر پیامبر بهصورت افزایشی همپایه گشتهاند.
ب .در تشبیهات بلیغی که مشبهبه خبر واقع شده است و سازههای گروهی دیگر (مشبهبههای دیگر) با آن
ال دینه»
وف ُكتُبه َو جبَ ُ
َجأُ أ َْمره َو َع ْیبَةُ علْمه َو َم ْوئ ُل ُحكْمه َو ُك ُه ُ
همپایه شدهاند ،مانندُ « :ه ْم َم ْوض ُع س ِّره َو ل َ
(خطبه )2/اهلبیت رسول جایگاه راز حق و پناهگاه امر یزدان و ظرف علم رحمان و مرجع دستور خدا و
مخازن کتابهاى پروردگار و کوههاى پشتوانه دین الهىاند (انصاریان .)13 :1331 ،رابطه معنایی این
سازههای گروهی (خبر+مضافالیه +مضافالیه) افزایشی است که همگی در بیان فضائل اهلبیت
پیامبر(ص) هستند.
 .3-3-2سازه جملهوارهای

سازههای جملهوارهای بیشترین بسامد را در تشبیهات خطبهها دارند و در تشبیهاتی بهکار رفتهاند که دو یا
چند تشبیه متوالی که هر یک جملهای مستقل هستند ،همپایه گشتهاند.
ض َعلَْی ُك ْم َح َّج بَیْته
الف .در تشبیهات بلیغی که مشبهبه مفعول مطلق نوعی واقع شده است؛ مانندَ « :و فَ َر َ
ْح َمام» (خطبه )1/حضرت(ع) حال
ود ْاْلَنْ َعام َو یَأْل َُهو َن إل َْیه ُول َ
ْح َرام الَّذي َج َعلَهُ ق ْب لَ اة ل ْْلَنَام یَر ُدونَهُ ُوُر َ
ُوه ال َ
ال َ
شیفتگان حرم الهى و مشتاقان خانه خدا را به تشنگانى توصیف کردهاند که مانند چهار پایان ،بهسوی آب
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هجوم مىآورند و در تشبیه دوم که همپایه تشبیه اول است آنان را به پرندگانی که به کعبه انس دارند
تشبیه نموده است .ساختار هر یک از سازههای جملهای بهصورت (فعل +مفعول به /جارومجرور +مفعول
مطلق نوعی +مضافالیه) است .بهکارگیری فعل «یردونه» و «یألهون» و تکرار آن دو بهصورت مصدر
«ورود» و «ولوه» (جناس اشتقاق) و همچنین فواصل مسجع باعث همپایگی آوایی شده است.
اد
ب .در تشبیهات بلیغی که مشبهبه خبر واقع شده است؛ مانند« :إ َّن اللَّ َه ُس ْب َحانَهُ َو تَ َعالَى ََل یَ ْخ َفى َعلَْیه َما الْعبَ ُ
ض َمائ ُرُك ْم عُیُونُهُ َو
َحا َ
ُم ْقتَرفُو َن في ل َْیله ْم َو نَ َهاره ْم لَطُ َ
ودهُ َو َ
ط به علْم ا أَ ْع َ
ودهُ َو َج َوار ُح ُك ْم ُجنُ ُ
ضا ُؤُك ْم ُش ُه ُ
ف به ُخ ْبرا َو أ َ
َخلَ َواتُ ُك ْم عیَانُهُ» (خطبه )111/آنچه بندگان در شب و روز خود انجام مىدهند بر خداوند پاک مخفى نیست،

به کار پنهان عباد آگاه و به علمش بر آن محیط است ،اعضاى شما شاهدان خدا بر شما و اندامتان لشگر
حق و درونتان جاسوسان الهى هستند و خلوتهاى شما براى او آشکار است (انصاریان .)111 :1331 ،سازه-
های جملهوارهای عالوه بر همپایگی بالغی (تمامی سازهها تشبیه هستند) و همپایگی نحوی (مبتدا+
مضافالیه +خبر  +مضافالیه) ،همپایگی آوایی (فواصل مسجع) نیز دارند.
ُّجوم إ ََّل َما
َّاس إیَّا ُك ْم َو تَ َعلُّ َم الن ُ
ج .هنگامیکه چند تشبیه متوالی غیر بلیغ همپایه میشوند ،مانند« :أَیُّ َها الن ُ
الساح ُر َكالْ َكافر والْ َكاف ُر في
الساحر و َّ
یُ ْهتَ َدى به في بَر أ َْو بَ ْح ٍر فَإنَّ َها تَ ْدعُوإلَى الْ َك َهانَة وال ُْمنَ ِّج ُم َكالْ َكاهن والْ َكاه ُن َك َّ

النَّار» (خطبه )31/اى مردم ،از آموختن علم نجوم بپرهیزید مگر بهعنوان ابزارى براى جهتیابی در
خشکى یا دریا ،زیرا نتیجه آموختن نجوم کهانت و پیشگویى است و منجم چون کاهن و کاهن همانند
ساحر و ساحر همچون کافر است و کافر در جهنم است( .انصاریان )1331:113،سه تشبیه متوالی غیر بلیغ
همپایه شدهاند که وجه شبه در تمامی تشبیهات انحراف و عدول از راه خدا با نجوم و کهانت و سحر و
کفر است.
 .4-2روابط معنایی سازهها در تشبیهات خطبهها

پیوند بین سازههای دوگانه یا چندگانه بهوسیله ادات ربط همپایهساز صورت میگیرد .اداتی که در
تشبیهات برای ایجاد ساختهای همپایه بهکار رفتهاند ،عبارتاند از« :و»« ،أو» و «ف» و «ثم»؛ که از
این میان «و» بیشترین بسامد را نسبت به بقیه ادات دارد و بقیه بهصورت انگشتشمار بهکار رفتهاند.
همچنین «سازهها دارای نظام مفهومی و روابط معنایی گوناگونی هستند که معموالً با حرف ربط
همپایهساز بهدست میآید .معانی مانند :ترادف و یکسانی ،تضاد و مقابله ،توالی ،افزایش ،الزم و ملزوم،
نتیجه و( »...فرشیدورد .)132 :1332 ،در ادامه به بررسی آنها میپردازیم:
 .1-4-2رابطه معنایی ترادف

در این ساختها ،تمامی سازههای یک ساخت همپایه ،دارای مفهوم واحد و یکسانی هستند و پیام واحدی
را به مخاطب منتقل میکنند .امام(ع) با آوردن سازههای مترادف مطلب را در ذهن مخاطب تقریر میکند
و او را به هدف و پیام موردنظر خود نزدیک مینماید.
آن حضرت(ع) در بیان معایب دنیا و نفرت از آن و سرانجام کارش ،آن را به چهار مشبهبه تشبیه
ض ْوءٌ آف ٌل َو ظلٌّ َزائ ٌل َو سنَا ٌد َمائ ٌل» (خطبه )33/دنیا ...فریبندهاى زودگذر
ور َحائ ٌل َو َ
مینماید« :فَإ َّن الدُّنْ یَا ...غُ ُر ٌ

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال هفتم ،شماره بیست و ششم ،تابستان 8931

111

و نورى غروب کننده و سایهاى از بین رونده و تکیهگاهى رو به افتادن است (انصاریان.)113 :1331 ،
تمامی سازهها به مفهوم ناپایداری و زوالپذیری و زودگذر بودن آن اشاره دارند و مضمونی همسان در بر
دارند .همپایگی نحوی ،بالغی و آوایی در این تشبیه بهخوبی نمایان است .سازههای گروهی یکسان (خبر
إن +صفت) ،مشبهبه بودن تمامی سازهها ،موسیقی حاصل از مرفوع بودن سازهها و همچنین سجع
متوازی بین صفتهای مشبهبهها «حائل»« ،آفل»« ،زائل» و «مائل» خواننده را به فضایی سوق میدهد
که در آن اتحاد شکلی و معنایی محسوس است؛ زیرا تمامی فواصل دالالت ایحائی دارند که معنی فناء و
ناپایداری و زودگذری دنیا را الهام میکنند.
 .2-4-2رابطه معنایی تضاد و تقابل

در ساختهای متضاد سازهها مقابل هم قرار گرفته و ادات همپایه نوعی تقابل ساختاری یا مفهومی ایجاد
میکند و «مقابله آن است که دو معنای موافق یا بیشتر در جمله آورده شود ،سپس معنای مقابل آن به
همان ترتیب در جمله ذکر شود» (تفتازانی.)131/2 :1312 ،
اد اللَّه أ َّ
ور
مانند کالم آن حضرت(ع) در بیان تقوی و فجور« :ا ْعلَ ُموا عبَ َ
َن التَّ ْق َوى َد ُار ح ْ
ص ٍن َعزی ٍز َو الْ ُف ُج َ
ص ٍن ذَلیل» (خطبه )113/بندگان خدا ،بدانید تقوا قلعهاى محکم و نفوذ ناپذیر است ،ولى گناه حصارى
َد ُار ح ْ
پست است (انصاریان .)113 :1331 ،در سازه اول تقوی به سرایی استوار تشبیه شده که انسان را از ورطه
هالکت دنیوى و اخروی حفظ مىکند و سازه دوم نقطه مقابل تقوی یعنی فجور و گناهان است که به
سرایی پست و زبون تشبیه شده است .دو سازه جملهای با ساختار نحوی یکسان (اسم أنّ +خبر أنّ+
مضافالیه +صفت) و با رابطه معنایی تقابل بکار رفتهاند تا از طریق تضاد بین سازهها ،ارزش تقوی بیان
گردد ،زیرا با توجه به اصل «تعرف االشیاء باضدادها» تضاد در جهت عمقبخشی به معنا و روشن ساختن
یک مفهوم بهکارمیرود.
 .3-4-2رابطه معنایی یکسانی (تسویه)

حروف ربط این گروه غالباً «أو» و «أم» است که دو تشبیه یا دو مشبهبه که تقریباً ارزش یکسانی دارند
همپایه یکدیگر قرار میگیرند.
در تشبیهی آن حضرت(ع) در نهی از عالقمندشدن به دنیا ،آن را به باقیمانده آب در ته ظرف و به
جرعهاى از «مقله» -ریگهای ته پیمانه که هنگام کمآبى بهوسیله آن سهم اشخاص را معلوم مىکنند-
َم یَ ْن َقع»
تشبیه کرده است« :فَ لَ ْم یَ ْب َق م ْن َها إ ََّل َس َملَةٌ َك َس َملَة ْاْل َد َاوة أ َْو ُج ْر َعةٌ َك ُج ْر َعة ال َْم ْقلَة ل َْو تَ َم َّزَزَها َّ
الص ْدیَا ُن ل ْ
(خطبه )12/از دنیا چیزى نمانده جز تهمانده آبى همانند تهمانده آبى در ظرفى کوچک و یا چون جرعه آبى
اندک که اگر تشنهاى بمکد سیراب نشود (انصاریان .)121 :1331 ،هر دو تشبیه در بیان اندک و ناچیز
شمردن باقیمانده دنیا ،برای تمام اشخاص است ،زیرا باقیمانده دنیا به نسبت باقى ماندن افراد در این
دنیاست .هر دو تشبیه مفهومی مترادف دارند .یعنى همانطور که شخص تشنه اگر مختصر آبى در ته
ظرف و یا جرعهاى آب بیابد و آن را بچشد ،سیراب نمىشود ،طالب دنیا و تشنه لذتهاى آن ،چنانچه
باقیمانده عمر خود را از لذایذ دنیا بچشد ،تشنگىاش رفع نشده و دردش دوا نمىیابد .با توجه به جهانبینی
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حضرت(ع) دربارة گذرا بودن دنیا و ناپایداری آن ،ایشان دو تشبیه متوالی را بیان میکند تا مخاطب با
همانندی دنیا به این دو تصویر متنبه شود که توقف انسان در این دنیا ،کوتاه و ناچیز است و بهزودی بانگ
رحیل سر داده میشود .بنابراین سزاوار است که انسان از دنیاخواهى دست برداشته ،هوس و شهوات خود
را از دنیا قطع کند .همپایگی آوایی این ساخت و زیبایی ناشی از تکرار کلمۀ «سملة» در سازه اول و
«جرعة» در سازة دوم به وسیلۀ تشبیه ایجاد گردیده است .چرا که اگر امام(ع) این عبارت را با استعاره بیان
مینمود و میفرمود« :فلم یبق منها إَل سملة اْلداوة أو جرعة المقلة» دیگر تشبیه و تکراری در کالم نبود.
 .4-4-2رابطه معنایی نفی

گاهی میان سازهها رابطه معنایی نفی وجود دارد که معادل آن در زبان فارسی عبارت «نه ...نه »...است،
بدین معنا که هر دو سازه یک مفهوم را نفی میکنند.
ْجنَّة نَ َام طَالبُ َها َو ََل َكالنَّار نَ َام َهاربُ َها» (خطبه )23/بدانید که مانند بهشت که
َم از َكال َ
مانند« :أ َََل َو إنِّي ل ْ
خواهانشخواب باشد ندیدم و همچون عذاب که گریزان از آن در غفلت باشد سراغ ندارم (انصاریان،
 .)13 :1331در این ساخت بهوسیله حرف ربط همپایگی دو عمل در قالب تشبیه نفی شده است .در سازة
دوم فعل به قرینه حذف شده و با ادات ربط «وال» با سازة اول که جمله فعلیه است و حرف نفی «لم» به-
کار رفته است ،همپایه گشته است .در هر دو مورد مشبه محذوف است و تقدیر عبارت چنین است« :لم از
نعمة كالجنّة نام طالبها و َل نقمة كالنّار نام هاربها» .توازن نحوی حاکم بر تشبیه ،در کنار نقش موسیقایی
سازههای مسجع دو تشبیه ،موسیقی کالم را پربارتر میکنند و در نتیجه تأثیر بیشتری در جلبتوجه
مخاطب خواهد داشت .همچنین تقابل واژگان باعث تقابل معنای دو تشبیه شده است که غافالن از
بهشت و دوزخ را آگاه فرموده که بیدار شوند و خود را براى به جا آوردن اعمال ،در جهت سرانجام خوش
یا ناخوش آینده آماده کنند.
 .5-4-2رابطۀ معنایی افزایش

مهمترین ویژگی این رابطه بسط سازههاست که سازههای مختلف به یکدیگر افزوده و همپایه میگردند تا
مطلب برای مخاطب قابلفهمتر شود.
مانند کالم آن حضرت(ع) که مردم را از پیروى کورکورانه گذشتگان و بزرگانی که به اصل و حسب
خود مینازیدند ،نهی میکند و برخی از اسباب و علل آن را در قالب تشبیه بیان میفرماید« :فَإنَّ ُه ْم قَ َواع ُد
ْجاهلیَّة» (خطبه )112/زیرا آنها پایههاى ساختمان
صبیَّة َو َد َعائ ُم أ َْرَكان الْف ْت نَة َو ُسیُ ُ
َساس ال َْع َ
وف ا ْعت َزاء ال َ
أَ
عصبیت و ستونهای ارکان فتنه و شمشیرهاى تفاخر جاهلیتاند (انصاریان .)113 :1331 ،در این ساخت
همپایه رابطۀ معنایی افزایش بین سازهها وجود دارد و حضرت(ع) برای اقناع و ارشاد مخاطب سازهها را
افزایش میدهد تا مخاطب از پیروی بزرگان متکبر پرهیز کند .امام(ع) تعصب و فتنه را به خانهای تشبیه
میکند که سردمداران فاسد و متکبران خودخواه همانند پایه و ستون این خانه و نیز همانند شمشیرهای
برنده هستند زیرا آنان دارای موقعیت و تصمیمهای قاطع و نافذ بودهاند چنانکه شمشیر بر هر جا که وارد
شود قاطع و برنده است.
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 .5-2انواع همپایگی در تشبیهات خطبههای نهجالبالغه

همپایگی در تشبیهات خطبهها به دو صورت رخ میدهد .نخست در درون ارکان یک تشبیه ،یعنی یکی از
ارکان تشبیه در دو یا چند سازه همپایه میشوند ،مثالً مشبه با مشبههای دیگر ،مشبهبه با مشبهبههای
دیگر و یا وجهشبه با وجهشبههای دیگر سازههایی یکسان دارند؛ اما با توجه به اینکه پربسامدترین
سازههای همپایه در ارکان تشبیهات ،مشبهبهها هستند و مشبه و وجه شبه بهصورت انگشتشماری
همپایه شدهاند ،ما در تقسیمبندی انواع همپایگی تشبیهات فقط سازههای همپایه مشبهبه را موردبررسی
قرار دادهایم .نوع دیگر از ساختهای همپایه تشبیهات در خطبههای نهجالبالغه آن است که دو یا چند
تشبیه متوالی با هم همپایه میشوند .با اندکی تأمل همپایگی تشبیهات را میتوان در تعدد تشبیهات در
بحث بیان جست که به چهار نوع مفروق ،ملفوف ،تسویه و جمع تقسیم میشود.
حدود  110ساخت همپایه در تشبیهات خطبههای نهجالبالغه وجود دارد که میتوان آنها را به دو
بخش تقسیم کرد:
 .1-5-2همپایگی در تشبیهات متوالی

در این نوع از همپایگی ،تشبیهات متوالی با ساختارهای نحوی مشابه همپایه میشوند .در خطبههای
نهجالبالغه  133تشبیه همپایه از این نوع وجود دارد و در  11ساخت همپایه بهکار رفتهاند که از این میان
 11مورد ساخت همپایه دو سازه ای و دارای یک حرف ربط همپایگی 11 ،مورد ساخت سه سازهای و
دارای دو حرف ربطی و  2مورد ساخت چهار سازهای و دارای سه حرف ربطی هستند که به نمونههایی از
آن اشاره میگردد:
ساخت همپایه دو سازهای میان دو تشبیه متوالی در خطبۀ اول به چشم میخورد که آن حضرت(ع)
خلق آسمانها را در تشبیه بلیغی بیان مینماید که مشبهبه ،مفعول دوم فعل «جعل» واقع شده است.
فَس َّوى م ْنهُ س ْبع سمو ٍ
ات
َ َ َ ََ
َ

جعل //مفعول به أول (مشبه) +مضاف إلیه  +مفعول به دوم (مشبه به)  +نعت

َج َع َل ُس ْف َال ُه َّن َم ْوج ا َم ْك ُفوف ا

اه َّن َس ْقف ا َم ْح ُفوظ ا
وعُلْیَ ُ

هر یک از سازهها ،یک تشبیه هستند (همپایگی بالغی) و در ساخت نحوی یکسانی بهکار رفتهاند
(همپایگی نحوی) که در تشبیه دوم فعل «جعل» به قرینه محذوف است .حضرت(ع) پایینترین آسمان را
به موجی تشبیه کرده است که این موج نگه داشته شده است و شاید وجه مشابهت در ارتفاع و علو و رنگ
باشد و باالترین آسمان را به سقفی محفوظ تشبیه کرده ،زیرا میان این دو در بلندى و احاطه مشابهت
است .موازنه بین دو تشبیه (همپایگی آوایی) و تنوین نصب در مشبهبهها -که با تصویر شکافته شدة
آسمانها و علو و ارتفاع تناسب معنایی دارد -بر موسیقی کالم افزوده است که میتوان گفت ساختار
نحوی یکسان بستر این آهنگ شده است.
در خطبۀ صد و سیزدهم هنگامیکه سخن از دنیا و ناپایداری آن میشود حضرت(ع) برای پرهیز دادن
مردم ،تعداد سازهها را افزایش میدهد تا مخاطب آن را بهتر درک نماید:
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فَ َما َخ ْی ُر

ساخت نحوی :مضافالیه+جمله وصفیه (فعل +مفعول مطلق نوعی +مضافالیه)

ض الْبنَاء
ض نَ ْق َ
َدا ٍر تُ ْن َق ُ

الزاد
اء َّ
َو عُ ُم ٍر یَ ْفنَى ف َیها فَ نَ َ

و مد ٍ
السیْر
اع َّ
َّة تَ ْن َقط ُع انْقطَ َ
َ ُ

در این ساخت همپایه که از سه سازه تشکیل شده ،سه تشبیه متوالی با یک ساختار نحوی-مشبهبه:
مفعول مطلق نوعی -بهکار رفته است که اصل تشبیه در حقیقت بدین شکل بوده است« :دار تنقض نقض ا
کنقض البناء و  .»...حضرت(ع) اندیشه موردنظر خود را بهصورت سوال مطرح میکند تا پاسخ آن از درون
دلهای مخاطبین برخیزد و با حالت استفهام انکاری سازهها را در قالب تشبیه افزایش میدهد تا تأثیر
عمیقتری بر جای نهند و مخاطب به عدم وجود خیروبرکت در این خانه و عمر و مدت سپریشده در آن،
ایمان بیشتری یابد .نخست دنیا را به خانهای کهنه و فرسوده تشبیه مینماید که دیوارهایش شکافته و در
حال فروریختن است .در تشبیه دوم ،عمر انسان را به سفرهای تشبیه میکند که گروهی بر سر آن می-
نشینند و در مدتی کوتاه هر چه در آن است میخورند و خالی میشود و در تشبیه سوم مدت بقای انسان
را در این جهان به سفرهای کوتاهی تشبیه میکند که مسافر تا گرم راه رفتن میشود ،پایان میپذیرد.
در حقیقت حضرت(ع) با تعدد تشابیه در پی بیان این اندیشه است که انسان عاقل با مشاهده
دگرگونیهای دنیا و زوال نعمتهای آن و برباد رفتن حکومتها و ویرانی آبادیها نباید به دنیا دل ببندد و
به نعمتهایش تکیه کند ،چرا که این دنیا سرایی فناپذیر است .همچنین وجود جناس اشتقاق در سازهها –
که ناشی از تکرار مصدری از جنس عامل خود است – عالوهبر ایجاد موسیقی در تشبیهات ،باعث تأکید و
تقویت عامل میشود و انقضا و فنا و ناپایداری دنیا را تأکید و تقریر میکند.
هنگامیکه آن حضرت(ع) در خطبۀ صد و هشتم دربارة سیطره و سلطۀ حکام خودکامه و بیدادگر در
آینده سخن میگوید ،گروههای اجتماعی آن زمان را به چهار دسته تقسیم میفرماید:
َكا َن

ساخت نحوی :اسم کان (مشبه)  +مضافالیه  +خبر کان (مشبهبه)

ك َّ
الزَمان ذئَاب ا
أَ ْه ُل ذَل َ

َو َس َالطینُهُ سبَاع ا

َو أ َْو َساطُهُ أ َّ
ُك ااَل

َو فُ َق َرا ُؤهُ أ َْم َواتا

در این ساخت همپایه چهار تشبیه متوالی وجود دارد که مشبه اول ،اسم کان و مشبه به آن خبر کان و
بقیه تشبیهات همپایه با آن شدهاند .حضرت(ع) مردم یک جامعه را به چهار گروه تقسیم میکند که
عبارتند از :حاکمان و پادشاهان ،اشراف و توانمندان ،طبقه متوسط و فقرا و تهیدستان .سپس در یک
ساخت همپایه چهارسازهای و جملهوارهای هر گروه را به چیزی تشبیه میکند تا اوضاع جامعه در زمان
سلطۀ ظالمان بهتر به تصویر کشیده شود و ویژگیهای هر گروه بهتر بیان گردد .در دوران ظلم و بیداد
اشراف و توانمندان همچون گرگان و حاکمان ظالم مانند درندگان و افراد متوسط جامعه همانند طعمه و
خوراک اشراف و سالطین و تهیدستان و بینوایان مانند مردگانند زیرا آنچه مایه ادامه زندگى آنهاست
بهوسیله طبقه باالتر از آنها گرفته شده است ،آنها مردگانی در لباس زندگانند و سختی و بالء در زندگی
آنها به نهایت خود میرسد.
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 .2-5-2همپایگی در مشبهبههای تشبیهات جمع

در خطبههای نهجالبالغه  11مورد تشبیه جمع وجود دارد که مشبهبه آنها با هم همپایه شدهاند که از این
میان حدود  11تشبیه جمع دو سازهای و  11تشبیه جمع سه سازهای و بقیه درساختهای  1سازهای و
بیشتر بهکار رفتهاند .کاربرد فراوان تشبیهات جمع بیانگر وسعت خیال آن حضرت(ع) است که مشبهبههایی
پیاپی بهخاطر مبارک ایشان فیالبداهه خطور کرده است.
در خطبۀ دوم نمونهای از تشبیه جمع با دو سازه (مشبهبه) وجود دارد که امام(ع) فضیلت خاندان پیامبر
(ص) را برمیشمرد:
ٍ
َح ٌد ُ ...ه ْم
اس بآل ُم َح َّمد (ص) م ْن َهذه ْاْل َُّمة أ َ
ََل یُ َق ُ

ساخت نحوی :خبر  +مضافالیه

اس الدِّین
أَ
َس ُ

اد الْیَقین
َو ع َم ُ

حضرت(ع) برای تقریر مطلب از ساخت همپایهای (تشبیه جمع) با دو سازه گروهی که رابطه معنایی
ترادف دارند ،استفاده نموده است .همچنانکه ساختمان بر پایههایش استوار است ،خاندان رسول نیز
همانند ستون و پایهای برای دین و یقین هستند .شاید بتوان گفت اینکه استقامت و ثبات و انتشار دین از
ناحیه رسول اکرم (ص) است ،آنچنان برای حضرت بدیهی است که مطلب خود را با دو سازه مترادف و
نه بیشتر بیان مینماید ،چرا که آنان مبلغ و ناشر اسالم هستند و ایمان در جانهایشان رسوخ کرده است تا
جاییکه حضرت(ع) در مورد خود بیان میفرماید« :و اللّه لو كشف لي الغطاء ما أزددت یقینا» (موسوی،
 )30/1 :1331که کنایه از رسیدن به باالترین درجات ایمان و اعتقاد است .عالوهبر همپایگی بالغی و
همپایگی نحوی ،همپایگی آوایی دو سازه نیز مشهود است؛ سازههای مزین به سجع میان «الدین» و
«الیقین» باعث همسانی فواصل و آهنگی گوشنواز شده است.
آن حضرت(ع) در خطبۀ بیست و هفتم که ارزش جهاد در راه خدا را بیان مینماید ،بهقصد تهییج
شنوندگان بر پیکار با دشمنانشان ،جهاد را در قالب تشبیه به اوصافی مىستاید:
َو ُه َو

اس التَّ ْق َوى
لبَ ُ

ساخت نحوی :خبر  +مضافالیه +صفت
ْحصینَةُ
َو د ْرعُ اللَّه ال َ

َو ُجنَّتُهُ ال َْوثی َقة

در این تشبیه بلیغ سه مشبهبه در سازههای گروهی بهکار رفتهاند که میان آنها رابطۀ افزایشی وجود
دارد .لحن کالم حضرت(ع) چنان است که گویا قصد دارد شنوندگان را بر پیکار دشمنانشان بسیج کند،
بدینخاطر سازهها را افزایش داده و به بزرگداشت جهاد پرداخته و ارزش واالی آن را از طریق تشبیه جهاد
به امور محسوس برای مخاطب روشن میسازد تا حقیقت جهاد را برای آنان روشنتر سازد و احساسات
مخاطبان را برانگیزد و آنان را از خواب غفلت بیدار کند .جهاد به لباس ،زره و سپر تشبیه شده است و
سپس زره و سپر را ،به دو صفت موزون «الحصینة» و «الوثیقة» ستوده است .اقتضای کالم ایجاب میکند
که تعداد سازهها افزایش یابد تا ترککنندگان جهاد به اشتباه خود پیببرند و به یاری امام(ع) برخیزند و
همچنین حس شوق و رغبت به جهاد در ایشان ایجاد گردد.
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یکی از ویژگیهای ساختهای همپایه در تشبیهات جمع ،وجود سازههای زنجیرهای است که یک
تشبیه جمع سازههای (مشبهبههای) متعدد دارد که همگی در یک ساخت نحوی و یا برخی از آنها در
یک ساخت نحوی و برخی دیگر در ساخت نحوی دیگری بهکار میروند ،مانند این تشبیه که امام(ع) در
نکوهش کوفیان در خطبۀ صد و هشتم میفرماید:
ساخت نحوی :مفعول به دوم +ب+ال +مجرور

َما لي أ ََرا ُك ْم

اح
أَ ْشبَاح ا ب َال أ َْرَو ٍ

اح
َو أ َْرَواح ا ب َال أَ ْشبَ ٍ

ص َال ٍح
َو نُ َّ
ساك ا ب َال َ

اح
َو تُ َّجارا ب َال أ َْربَ ٍ

ساخت نحوی :مفعول به دوم +صفت

َو أَیْ َقاظا نُ َّوما

َو ُش ُهودا غُیَّبا

َو نَاظ َراة َع ْمیَاءَ

اء
َو َسام َع اة َ
ص َّم َ

ْماء
َو نَاط َق اة بَك َ

همانگونه که در جدول مالحظه مینماییم این تشبیه جمع نُه سازه دارد که در همه سازهها ،مشبهبه
مفعول دوم فعل «أری» واقع شده که بر قرب مشابهت داللت دارد .رنجش امام(ع) از کوفیان باعث شده
که عاطفۀ امام به خروش آید و سازهها را افزایش دهد و مشبهبههایی پیاپی و سرشار از تضاد و تناقض بر
زبان جاری سازد که نشان از شخصیتهای متناقض کوفیان دارد .افرادی که همانند پیکرهاى بىجان و
روح و جانهایی بیپیکراند ،زیرا قدرت ظاهرى دارند ،اما تفکر و تدبیر ندارند و یا صاحب تفکر و تدبیرند
اما قدرت بهکارگیرى آن را ندارند .کسانی که به زهد و پارسایى تظاهر مىکنند ،درحالیکه بىمیلى آنها
به دنیا برخاسته از صالح باطن و پاکى نفس نیست و همانند تاجران بیسود که زحمت میکشند ،اما سود
و بهرهای ندارند .افرادى که بر حسب ظاهر بیدارند و در صحنه حاضرند و چشم و گوش و زبان دارند ،اما
چون هیچ عکسالعملی در برابر حوادث نیک و بد از خود نشان نمیدهند ،گویى در خوابند و از صحنه
غایبند و نابینا و کر و اللند!
عالوهبر سجعهای موجود در این تشبیه (که واژگان «أرواح ،أشباح ،أرباح» سجع متوازی و «صالح»
نسبت به آنان سجع مطرف دارد .میان الفاظ «نوما و غیبا» موازنه وجود دارد و واژگان «عمیاء ،صماء،
بکماء» نیز سجع متوازی دارند )،کاربرد هنری واژگان متضاد در درون سازهها در ایجاد هماهنگی و
موسیقی پنهان مؤثر است« .این موسیقی چهبسا بهطور مستقیم قابلدرک نباشد ،ولی پس از تأمل و ایجاد
ارتباط تضاد بین واژهها در دورن ،درک شده و سپس بر حواس تأثیر میگذارد» (هدارة )1110:101 ،و
مخاطب تناقضهای موجود در شخصیتهای کوفیان را بهتر درک مینماید.
ساختهای زنجیرهای در خطبۀ صد و نود و هشتم نمود فراوانی دارند که زیباترین آنها در فراز پایانی
خطبه و در بیان فضایل و امتیازات قرآن ،معجزه جاوید پیامبر(ص) است؛  12سازه کوتاه و عمیق و پرمعنا
به  12امتیاز مهم قرآن میپردازد که در چهار ساخت با سازههای زنجیرهای بهکار رفتهاند .در اولین ساخت
زنجیرهای که سازهها حال واقع شدهاند و همگی با ادات ربط «واو» با هم همپایه گشتهاند:
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ساخت نحوی :حال +ال +فعل مضارع +فاعل +مضافالیه
َو بَ ْحرا ََل یُ ْد َر ُك قَ ْع ُرهُ
َو س َراج ا ََل یَ ْخبُو تَ َوقُّ ُدهُ
یحهُ
نُورا ََل تُطَْفأُ َم َ
صاب ُ
َو ُش َعاع ا ََل یُظْل ُم َ
ض ْوءُهُ
َو فُ ْرقَان ا ََل یَ ْخ َم ُد بُ ْرَهانُهُ
َو منْ َهاج ا ََل یُض ُّل نَ ْه ُجهُ
اء ََل تُ ْخ َ
ارهُ
َس َق ُامهُ
َو ت ْب یَانا ََل تُ ْه َد ُم أ َْرَكانُهُ
شى أ ْ
َو ع ّزا ََل تُ ْه َزُم أَنْ َ
صُ
َو ش َف ا
َو َح ّق ا ََل تُ ْخ َذ ُل أَ ْع َوانُهُ

سپس قرآن را بر او نازل کرد ،نورى که چراغهایش خاموش نمىشود و چراغى که افروختگىاش
کاهش برنمیدارد و دریایى که قعرش درک نمىگردد و راهى که حرکت در آن گمراهى ندارد و شعاعى
که روشنى آن تاریک نمىشود و جداکننده حق و باطلى که برهانش خاموشى ندارد و ساختمانى که
پایههایش ویران نگردد و شفایی که از عود بیماری در آن هراسی نیست و عزتی که یارانش را شکست
نرسد و حقّى که مددکارانش بییاور نمانند (انصاریان .)111 :1331 ،در این ساخت همپایه ده سازه گروهی
وجود دارد که سازهها بهصورت زنجیرهای برای عظمت قرآن کریم افزایش یافتهاند .ذوق سرشار امام(ع) و
بیان زیبای وی انسان را چنان در تصاویر پیدرپی غرق میکند که هنوز تداعی یک تصویر در ذهن می-
چرخد که تصویری دیگر و تشبیهی دیگر جای آن را میگیرد .نکته قابلذکر دربارة این ساخت همپایه
اینکه برخی از این سازهها مشبهبه نستند و این بیانگر مطبوع بودن کالم آن حضرت(ع) است که ایشان در
تمامی سازهها خود را مکلف به تشبیه نکردهاند.
در ادامه این خطبه ،سازهها در ساختهای دیگر بکار رفتهاند که در اینجا مجال بررسی تمامی آنها
نیست (خطبه.)113/
 .6-2همپایگی آوایی

اگر تشبیهات همپایه را از منظر آوایی بررسی کنیم مالحظه میکنیم که بسیاری از صنایع بدیعی در این
ساختهای همپایه وجود دارد که میتوان گفت الگوی نحوی یکسان بستر برخی صناعات بدیعی ازجمله
سجع ،جناس ،مقابله و ...شده است که نقش بسزایی در موسیقی تشبیهات دارد و آوایی دلانگیز به آنها
میبخشند .ملموسترین جلوه موسیقایی تشبیهات خطبهها ،استفاده فراوان از الفاظ مسجع در کلمات
پایانی سازههاست که نقش زیادی در ساختار زیبای تشبیهات و آهنگین نمودن آنها دارند.
 .1-6-2سجع

سجع بهعنوان یک عنصر مهم آوایی نقش برجستهای در موسیقی تشبیهات خطبهها دارد .اکثر تشبیهات
همپایه خطبهها دارای سازههای مسجع هستند که موسیقی حاصل از آن ،قدرت نفوذ تشبیهات را چند
برابر میسازد و سبب ترغیب خواننده و تأثیرگذاری بیشتر مفاهیم در ذهن او میشود .در حقیقت میتوان
گفت «عنصر آوایی باعث تقویت بیشتر جنبه معنایی میشود ،زیرا وقتی کلمات مرتبط با معانی محوری در
قالب سجع میآیند و در پایان ترکیبها و جمالت سجع صورت میگیرد تأثیر بیشتری بر خواننده
میگذارد» (فرج .)120 :2003 ،کاربرد هنرمندانه و به جا از این صنعت بدیعی زنگار تکلف و تصنع را از
تشبیهات امام(ع) زدوده است بهگونهایکه جرج جرداق دراینباره میگوید« :با وجود وفور و فراوانی
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جملههای متقاطع ،موزون و مسجع از تصنع بسی دور و به طبع سرشار او بسی نزدیک است» (جرداق،
.)23 :1331
تشبیهات مسجع در کالم امام(ع) به گونههای مختلفی بهکار رفته است .گاهی متعلقات یک تشبیه به
قرینههایی مسجع مزین گشته است و گاهی دیگر فواصل دو تشبیه متوالی مسجوع است و دیگر گاه
مشبهبه تشبیهات جمع آراسته به سجع است .انواع مختلفی از سجع در تشبیهات وجود دارند که به نمونه-
هایی از آن اشاره میکنیم.
ازجمله نمونههای سجع مطرف در ساختهای همپایه تشبیهات ،کالم آن حضرت(ع) در تشبیه فتنهها
ْن َكاللَّْیل ال ُْمظْلم َو الْبَ ْحر ال ُْملْتَطم»
به شب تار و دریای مواج است« :عُق َد ْ
ت َرایَ ُ
ات الْفتَن ال ُْم ْعضلَة َو أَقْبَ ل َ
(خطبه )101/آنوقت است که پرچمهاى فتنه و آشوب که راه رهایى از آن نیست به اهتزاز آید و همانند
شب تار و دریاى پر موج روى آورد (انصاریان .)223 :1331 ،امام(ع) برای تببین بهتر فتنهها و آشوبهایی
که در آینده رخ خواهد داد از دو سازه گروهی همپایه «اللیل المظلم» و «البحر الملتطم» استفاده نموده که
در فواصل آنها سجع مطرف وجود دارد .واژههای مسجوع «المظلم» و «الملتطم» در عین همگونی و
تناسب آوایی در تکوین مضامین تشبیه نقشی انکارناپذیر دارند و مخاطب را در تجسم فضایی مملوء از
اضطراب و تیرگی فتنهها یاری میکند.
هنگامیکه خشم امام(ع) از جفای منافقان به خروش میآید ،با افزایش سازههای مسجوع به توصیف
الر َجاء»
الر َخاء َو ُم َؤِّك ُدو الْبَ َالء َو ُم ْقنطُو َّ
ص ُف ُه ْم َد َواءٌ َو قَ ْول ُُه ْم ش َفاءٌ َو ف ْعلُ ُه ُم الدَّاءُ ال َْعیَاءُ َح َس َدةُ َّ
آنان میپردازدَ « :و ْ
(خطبه )111/وصفشان به ظاهر دواى درد و گفتارشان شفاست ،اما عملشان دردى است بىدوا .بر راحت
مردمان حسد مىبرند ،بر گرفتارى دیگران مىافزایند و امیدواران را نومید مىکنند (انصاریان:1331 ،
 .)133در این ساخت همپایه سه سازه جملهوارهای تشبیه بلیغ از نوع مبتدا و خبر و مزین به سجع متوازی
وجود دارد که با چند تصویر پیدرپی گفتار و رفتار منافقان را تجسم بخشیده است که همگى حکایت از
دوگانگى شخصیت آنها و تفاوت ظاهر و باطن آنان دارد و سپس در ادامۀ سخن «الحسدة الرخاء و »...با
اینکه ساختار سازهها تغییر مییابد و تشبیهی وجود ندارد اما فواصل مسجع ادامه یافته و به بیان سه وصف
دیگر پرداخته تا حقیقت منافقان بهتر برای مخاطب آشکار شود.
حضرت(ع) در توصیف دنیا از زیباترین تصاویر و ساختهای همپایه مسجوع که چهره واقعی دنیا را به
ْح ُرو ُن َو ال َْمائنَةُ الْ َخئُو ُن َو
نمایش میگذارد ،استفاده نموده است« :أ َََل َو ه َي ال ُْمتَ َ
ْجام َحةُ ال َ
صدِّیَةُ ال َْعنُو ُن َو ال َ
ود» (خطبه )111/بدانید که آن چارپایى است سرکش و
ود َّ
ود ال َْمیُ ُ
ْحیُ ُ
الص ُد ُ
ود َو ال َْعنُ ُ
ود الْ َكنُ ُ
ْج ُح ُ
ود َو ال َ
ال َ
گریزپاى ،اسبى است چموش و نافرمان ،دروغگویى است خائن ،حقناشناسی است ناسپاس ،ستمگرى
است بیراهه رو ،دورى کنندهاى است بىقرار (انصاریان .)131 :1331 ،تعدد مشبـهبهها و سازههای
زنجیرهای گروهی ،دگرگونی و نوسان دائمی دنیا و ناپایداری آن را بهتر برای مخاطب به تصویر میکشد.
همچنین ساختار نحوی کالم که جمله اسمیه است ،ثبوت این مطلب را بیشتر تأکید میکند .سازههای
یکسان (خبر  +صفت) و ضربههای آنی فواصل مسجع ،تصاویر آهنگین را بهسرعت در برابر چشمان
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خواننده تداعی میکند .گویی با این سازههای کوتاه دگرگونی دنیا و ناپایداری آن در ذهن خواننده منعکس
میگردد و طنین هماهنگی صوتی فواصل با انسجام معنایی در یک نقطه به هم میرسد.
 .2-6-2جناس

جناس از زیباترین و مشهورترین محسنات لفظی است که از طریق تکرار موسیقایی ،معانی زیبا و جذابی را
به وجود میآورد.
زیبایی جناس به کمک معانی به وجود میآید ،زیرا اگر لفظ بهتنهایی بود زیبایی در جناس نبود بلکه زشت
و ناپسند بود بدین خاطر زیادهروی و میل زیاد در بهکارگیری جناس مذموم شمرده شده است ،چرا که معانی
همیشه به سویی که جناس آن را میکشاند نمیروند بلکه الفاظ خدمتگزار و تحت تصرف معانی هستند و این
معانی هستند که زمام الفاظ را بر کف گرفته و سزاوار فرمانروایی بر الفاظاند .پس کسی که لفظ را بر معنا چیره
سازد ،همانند کسی است که اشیاء را از جهت و سرشت خود منحرف کند که این امر مورد نکوهش است
(الجرجانی.)3 :1111 ،
انواع مختلفی از جناسها در تشبیهات خطبهها بهکار رفته است که به مواردی از آن اشاره میگردد.
ت بعنَان َها
امام(ع) براى نشان دادن ثبات و پایدارى در راه حق ،خویش را به کوهی تشبیه میفرماید« :فَط ْر ُ
ف» (خطبه )33/با عنان فضائل پرواز کردم و
ف َو ََل تُزیلُهُ ال َْع َواص ُ
ْجبَل ََل تُ َح ِّرُكهُ الْ َق َواص ُ
استَْب َد ْد ُ
َو ْ
ت برَهان َها َكال َ
جایزه مسابقه را بردم ،همانند کوهى که باد شکننده آن را نجنباند و طوفان آن را از جا نکند (انصاریان،
 .)111 :1331دو سازه با ساختار نحوی یکسان (فعل +مفعول به +فاعل) و مزین به جناس مضارع زیبایی
تشبیه را افزون نموده است .موسیقی برخاسته از جناس مضارع میان دو کلمه «قواصف» و «عواصف» در
متعلقات مشبهبه در فاصلهها (جایگاه سجع) بکار رفتهاند که باعث مضاعف شدن کارکرد آن در تقویت اثر
صوتی است .جناس بهخودیخود یک قطعه موسیقی متمرکز است ،اما هنگامیکه در ضمن موسیقی

سجعی بکار رود ،موسیقی آن افزایش مییابد.
ازجمله نمونههای جناس الحق در تشبیهات همپایه خطبهها ،خطبۀ صد و پنجاه و ششم است که
ین َو ِّ
الش َفاءُ النَّاف ُع َو
امام(ع) در فضیلت قرآن مىفرمایدَ « :و َعلَْی ُك ْم بكتَاب اللَّه فَإنَّهُ ال َ
ین َو الن ُ
ُّور ال ُْمب ُ
ْح ْب ُل ال َْمت ُ
الر ُّي النَّاق ُع» (خطبه )111/بر شما باد به کتاب خدا که ریسمانى محکم و نورى آشکار و دارویى سودمند و
ِّ
سیراب کنندهاى فرونشاننده عطش است (انصاریان .)311 :1331 ،آن حضرت(ع) برای تبیین بهتر عظمت
و فضیلت کتاب خدا آن را در قالب تشبیه بیان میدارد و بهخاطر ترغیب مردم به مواظبت بر کتاب خدا و
تمسک به آن ،سازههای گروهی (خبر +صفت) مشبهها را افزایش میدهد و تصویری را بعد از دیگری در
ذهن خواننده مجسم میکند و هر یک از مشبهبهها را با یک صفت توضیح بیشتری داده که میان دو واژه
«المتین» و «المبین» جناس الحق و محرّف و میان دو کلمه «النافع» و «الناقع» جناس الحق وجود دارد و
عالوهبر این ،جناسها در جایگاه سجع واقع شدهاند که این تجانس ،انسجام و تناسب تشبیه را دوچندان
کرده و باعث ریتمی منظم و گوشنواز شده است.
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آن حضرت(ع) در نکوهش یاران خود و در تشبیهی معقول به محسوس ،اخالق و فکر و اندیشه
ْحنیَّة َع َج َز ال ُْم َق ِّو ُم َو
منحرف آنان را به کمان تشبیه میفرماید« :أُقَ ِّوُم ُك ْم غُ ْد َوةا َو تَ ْرجعُو َن إل َّ
َي َعشیَّ اة َكظَ ْهر ال َ
ض َل ال ُْم َق َّومُ» (خطبه )13/بامدادان شما را مستقیم مىنمایم شامگاهان مانند کمان کژ به سویم باز
أَ ْع َ
مىگردید .اصالحکننده عاجز شده و شنونده غیرقابل انعطاف گشته است (انصاریان .)211 :1331 ،مقصود
المقوم» خود آن بزرگوار است که بر ناتوانى خود در قوام بخشیدن به یارانش اعتراف میکند و
امام(ع) از « ِّ
المقوم» یاران ایشان است که بهدلیل انحراف اخالقی توجهى به نصایح دلسوزانه ایشان
منظور از « َّ
نداشتهاند و دل آن بزرگوار را بدرد آورند که با اندوه و تأسف این تشبیه را بیان میدارد .دو جمله فعلیه با
هم همپایه شدهاند که میان فاعل آنها «الم َق ِّوم» و «الم َق َّوم» جناس محرف وجود دارد .عالوه بر آن
صنعت رد العجز علی الصدر و جناس اشتقاق بین واژه «أقومکم» با واژه «الم َق َّوم» و «الم َق ِّوم» نیز بر زیبایی
عبارت افزوده است.
نوع دیگری از جناس یعنی جناس اشتقاق در میان تشبیهات همپایه خطبهها به چشم میخورد که
تفاو ت آن با بقیه انواع جناس در این است که همپایگی باعث این نوع جناس نشده است .بلکه هر
تشبیهی در درون خود جناس اشتقاق دارد و غالب بهکارگیری آن در تشبیهات بلیغی است که مشبهبه
مفعول مطلق نوعی واقع شده است .از نمونههای این نوع جناس سخن آن حضرت(ع) در مورد نماز است:
ت ُّ
وب َح َّ
«انها لَتَ ُح ُّ
الربَق» (خطبه )111/نماز همچون ریختن برگ درخت
ت ال َْوَرق َو تُطْل ُق َها إط َْال َق ِّ
الذنُ َ
گناهان را مىریزد و همچون بندى که باز گردد بند گناهان را مىگشاید (انصاریان .)113 :1331 ،ساخت
دو سازه همپایه در حقیقت بدین گونه بوده است« :لتحت الذنوب حت ا کحت الذنوب و تطلقها إطالقا کإطالق
الربق» .ساختار فعلیه این نوع از تشبیه -که مشبهبه مفعول مطلق نوعی واقع شده است« -به دلیل
برخورداری از تحرک و پویایی ،بر تغییر و تحول داللت دارد» (فاضلی )31 :1333 ،یعنی همان گونه که
الصلوةَ تَ ْن َهى َعن الْ َف ْح َشآء َوال ُْم ْن َکر﴾ (العنکبوت ،بخشی از
نماز از گناهان آینده به مضمون آیۀ شریفۀ ﴿إ َّن َّ
آیه  )11جلوگیرى مى کند ،نسبت به گناهان گذشته نیز از طریق توبه و انابه به درگاه الهى که نماز بستر
آن را فراهم میسازد اثر میگذارد و گناهانى را که همچون طناب بر گردن انسان قرار گرفته و او را از
حت» و
تحت و ّ
پیشرفت و ترقى مانع میشود ،از بین برده و انسان را آزاد میسازد .جناس اشتقاق « ّ
«تطلق و إطالق» و تکرار مصدر از جنس عامل خود ،عالوه بر تأکید کالم ،موسیقی دلانگیزی را پدید
میآورد.
 .3-6-2تقابل

ازجمله ساختهای متقابل در تشبیهات همپایه میتوان به کالم آن حضرت(ع) در تشبیه گناه و خطا به
اسب چموش و تقوا به مرکب رام اشاره کرد:
ت به ْم في النَّار
ُج ُم َها فَ تَ َق َّح َم ْ
س ُحم َل َعلَْی َها أَ ْهلُ َها َو ُخل َع ْ
تلُ
أ َََل َو إ َّن الْ َخطَایَا َخ ْی ٌل ُش ُم ٌ
ْجنَّةَ (خطبه)11/
ُل ُحم َل َعلَْی َها أَ ْهلُ َها َو أُ ْعطُوا أَزَّمتَ َها فَأ َْوَر َدتْ ُه ُم ال َ
أ َََل َو إ َّن التَّ ْق َوى َمطَایَا ذُل ٌ
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در سازة اول گناهان به اسبان چموشی تشبیه شدهاند که لجامگسیخته سواران خود را به پیش مىبرند
تا به جهنم وارد کنند و در سازه دوم تقوی به مرکبهاى راهواری تشبیه شده است که مهارشان بهدست
سواران آنها است و آنان را وارد بهشت مىنمایند .ساختار نحوی یکسان و تقابل واژگان دو سازه باعث
میشود مخاطب تفاوت عملکرد گناهان و پرهیزگاری را بهتر درک نماید.
یا کالم آن حضرت(ع) دربارة دنیا و آخرت:
َّاس إنَّ َما الدُّنْ یَا َد ُار َم َجا ٍز َو ْاْلخ َرةُ َد ُار قَ َرا ٍر» (خطبه)203/
«أَیُّ َها الن ُ
در این ساخت همپایه تشبیهی حضرت(ع) انسانها را به دورى از دنیا و عالقهمندى به آخرت تشویق
فرمودهاند و دنیا را به خانهای گذرا و موقت تشبیه کردهاند .سپس برای تثبیت و تأکید این موضوع ،متضاد
آن را نیز در قالب تشبیهای دیگر و دقیقاً در همان ترکیب نحوی تشبیه اول (مبتدا  +خبر  +مضافالیه)
تصویرسازی کردهاند تا تفاوت آن دو بهتر به ذهن رسد .موسیقایی تشابیه به تقابل دو جمله همپایه با
الگوی نحوی ساختار واحد برمیگردد و دو تصویر متقابل در ذهن مخاطب تداعی میسازد.
نتیجهگیری
در خطبههای نهجالبالغه تشبیهات فراوانی بهکار رفته است .یکی از ویژگیهای سبکی این تشبیهات
همپایگی است که زیرشاخه الیۀ نحوی سبکشناسی زبانی است .حدود نیمی از تشبیهات خطبههای
نهجالبالغه دارای ساختهای همپایه هستند .انواع سازههای کلمهای ،گروهی و جملهای در تشبیهات
همپایه وجود دارد که سازه کلمهای کمبسامدترین و سازه جملهوارهای پربسامدترین سازهها هستند.
همچنین سازههای موجود در ساختهای همپایه تشبیهات دارای روابط معنایی گوناگونی ازجمله ترادف،
تضاد ،افزایش ،یکسانی و نفی هستند.
در یک تقسیمبندی کلی میتوان ساختهای تشبیهات همپایه را به دو نوع تقسیم کرد :نوع اول
همپایگی در تشبیهات متوالی است که حدود  11تشبیه همپایه از این نوع در خطبههای نهجالبالغه وجود
دارد که ساختهای دو سازهای پربسامدترین و ساختهای چهارسازهای کمبسامدترین تشبیهات همپایه را
تشکیل میدهند .نوع دوم از تشبیهات همپایه در مشبهبه تشبیهات جمع است .حدود  11تشبیه جمع در
خطبهها وجود دارد که مشبهبه آنها با هم همپایه هستند که از این میان حدود  11تشبیه جمع دو سازهای
و  11تشبیه جمع سه سازهای و بقیه در ساختهای  1سازهای و بیشتر بهکار رفتهاند .یکی از ویژگیهای
ساختهای همپایه در تشبیهات جمع وجود سازههای زنجیرهای است که یک تشبیه جمع سازههای
(مشبهبه) متعددی دارد.
همپایگی نحوی باعث موسیقایی شدن تشابیه و همپایگی آوایی نیز گشته است .صنایع بدیعی ازجمله
سجع و جناس و تقابل و موازنه در نتیجه همپایگی نحوی به وجود آمدهاند که میتوان گفت همپایگی
نحوی بستر برخی از این بدیعیات است.
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